Szentes, 19 IB.

XLVIll-ik évfolyam, 70 szám.

Előfizetési árak:
Helyben : egószévre \ k félévre 2 k. negyedévre 1 k.
Vidéken egegzévre 6 k félévre 3 k. negyedévre 1.60

Egyes szám ára 4 fillér.
gflT Megjelenik vasárpap és csütörtökön.

Szerkesztőség és kiadóhivatal

A szerkesztésért felelős:

Vajda Uálint Utóda könyvnyomdája Kossuth*
tér 4 szám íref bérház) Ide intézendők a lapot
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és
előfizetési dijak.
.\
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Simáné Dónáth Eszter.
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KRÓNIKÁS JEGYZETEK.
Csongrád vármegye megszüntetésének dolga egy kis idegességet
váltott ki Szentesen.
Nagyot nem. Csak kicsit.
Ha rendes viszonyok vannak,
bizonyára nem idegességet kelt, hanem egészen komoly felzúdulást,
mozgalmat stb.
Ma ugy természetes.
A kérdésről már én írtam. Most
nem akarom felmelegíteni a dolgot
újra. Amint tudom ebben a dologban a főispán is nyilatkozik.
. . . Szóval a dologról beszélnek irnak, Azt hiszem szónokolni
is fognak.
Hogy azután mi lesz? Hát én
nem tudom, de lenemódon kegyetlen városfejlesztési akciónak látom
Szentesre nézve a megyeszékhely
elvesztését.
Azt hiszem, hogy odafent még
gondolkoznak egy kicsit a megyekikerekitésen . . . utoljára is nem
csak Szentesről van szó, és 15 — 10
megyeszékhelyt egyszerűen tönkretenni . . . nem elsőrangú dolog
még állami szempontból se.

Pénzünknek értéke nincs.
Devalváció nem történt hivatalosan, de valósággal a devalvációt
éljük. Van papirosunk, amelyre ráírták, hogy egy korona, két korona
száz korona stb — és az a papiros néha o tized, huszad, harmincad, sőt csak a század részét éri.
Nem kell hozzá nagy tudomány
hogy a devalváció lényével számoljunk. Meri hiába a pénz pénz ma
is, csak nem éri meg azt amit régen ért.
És ez olyan folyamat, amit
megállítani lehetetlen. Illetve nem
lehet, ha valami gyökeresen erős
Intézkedés nem történik.
Nem le kell bélyegezni a bank-

jegyeket, mint száz évvel ezelőtt,
hanem kivonni a forgalomból,
mondja egy komoly úriember.
Eh I nem érdemes róla
dolkozni. Aki utoljára jön,
becMKija a/, ajtut.

gonmajd

Mindig igy volt így van és igy
is lesz.

Horváth Anlal 101 gyalogezredbe!» zászlóst hadosztály parancsban
dicsérték meg, mert az olasz harctéren szakaszával olyan hőstettet
hajtott végre, ami becsületére vált
volna egy egész zászlóaljnak is.
Horváth zászlós szentesi fiu.
Hogy hőstettét följegvzem itt,
a Krónikás Jegyzetekben, éppen
azért teszem, mert hízeleg a szentesi hiúságomnak, hogy egy ilyen
hőstettre is rámutathatunk.
De hogy egészen őszinte legyek még egyéni oka is van ennek
az Írásomnak. Az a kis zászlós akinek a „legénytoll még alig pelyhedzik az állán" — nekem katona
cimborám volt a neuhausi kádernél, ahol haza felé sóvárgó sziveink sokszor ölelkeztek össze közös
panaszban, közös sóhajtásban . . .
Én haza kerül lem,
harctérre . . .

Vasárnap, szeptember 1.

Azon termelők akiknek nagyobb
mennyiségű őszi szilvájuk van, azok
előzetes megállapodás után, egy
bizonyos részét őszi-szilva termésüknek le is cefrézhelik, ez irányban érdeklődhetnek Hajnal Géza
üzletvezetőnél I. Klauzál u. 34 sz. a.
Miheztartás véget közöltetik,
hogy a termelők az általuk beszolgáltatott szilva, vagy cefre mennyiségből nyert pálinkának felcre igényt
tarthatnak.

Városi kozp, szeszfőzde
vezetősége.
SZENTES R. T. V. VÁROS GYÜMÖLCS értékesítő és szeszfőző
vállalata.

Felhívás.
Felhivalik a termelő közönség
hogy a nyári szilvából készült szilva-cetrét f. hó 3 és 4-éir a „Városi
központi szeszfőzdébe" (Sóház) szállítsa be, azon megjegyzéssel, hogy
a beszállítási költség meg lesz
térítve.

Városi közp. szeszfőzde
vezetősége.

ő kiment a

Tudja Isten, mintha a
volna, büszke vagyok rá.

vérem

BARÁZDA.
Szentes R. T. V. Város Gyümölcs
Értékesítő és Központi Szeszfőzde
Vállalata.

É r t e s í t é s
A „Városi kö/p. szeszfőzde vezetősége- értesiti ugy a helybeli
mint a körzetébe b'o^zlotuerineló
közönségei, hogy a pálinka f ő z é s é re alkalmas jól érett őszi szilvát
nyers állapotban, 1. hó 18. 1(J és
20-án fogja átvenni.

HÍREINK.
— Házasság, Dr. Tóth Ernő honv.
főorvos és IVehoTer Böske f. évi
augusztus hó 28-án házasságot kötöttek Hmvásárhelyen.
— Uj postabélyegek. Hivalalos
bejelentés nélkül az elmúlt napokban több fajin uj levélbélyeget
hozol 1 forgalomba a posta, amelyeknek rajzát Földes Imre rajzolóművész kes/itelte és a királv, illetve a királyné arcképe lálhaló rajtuk. A r j z nem áll a inti vétkességnek olvan fokán, mint amilyen
méltán elvárhaló volna. Az uj bé-
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lyegek közül a 10, 15, 20 és 25
tiltéresek a király, a 40, 45, 50, 95
filléresek pedig a királyné arcképével vannakellátva. Egyelőre csak
a 10, 20 és 40 filléresek kerülnek
kibocsátásra. A régi hasonló értékű
aratós rajzú bélyegek továbbra is
változatlanul érvényben maradnak
A 95 filléres bélyeg uj tipus s az
uj postatarifa tette kibocsátását
szükségessé;
A vas tájékoztató árai. A hivatalos lap a minisztérium rendeletét
közli, amely a nyersvas, a vasgyártmányok és a hengerelt vas tájékoztató árait állapítja meg. Ezek az
árak október 31-ig maradnak érvényben, illetve addig amig a vasárukért követelhető legmagasabb
árak meg nem állapittatnak.
— Ötvenkét éves háborús
emlék a testben. Pár nappal ezelőtt fájdalmas, gennyes daganat
képződött egy aradi öreg ur jobb
combján, anitTy unri>inr íqhnKHf,hogy elkerülhetetlenné tette a sebészi beavatkozást. A műtét szerencsésen sikerült s az orvos meglepetten állapította meg a baj okát
amely egv régi puskából kilőtt —
golyó volt. líétfi harcok idején —
1866-ban kapta a sebet a régi harcos s a golyót azóta hordla lábaszárában.
— Iparostanoncok elhelyezése. A szegedi kereskedelmi és
Iparkamara megkereste a szentisi
Ipai le »tülHet, hogy amennyiben a
Felvidéki Ko* művelődési Egyesület
57 felvidéki tint kivan különféle
iparágban elhelyezni es pedig kovács, lakatos, géplakatos, kocsigyártc, cip.'s/. zabó, asztalos ós
mé.s/áros ip a .gban. Felkéri az ipartestület e szakmába vágó iparos
Urakat, Iv^y akik felvidéki fiút tanoncul alkalmazni kivannak, ezen
szálul' I u' aí « n íj) alatt Biró Pál
ip:»rte*tiiieti jegyzőnél (délutáni órák
alatt) jelentsék be.
A katonanap céljaira folytatólagosan a következő adományok folyt ík be: Halász Mihály
200 kor. K;?n-isz X a g v Imre 200 k.
Sarki Molnár Lajos 2 0 kor Hoffman Jakab és neje 100 kor. dr Ő/.e
Gyuláné 50 k. Reis József 50 kor.
Futó Zoltán 40 kor. Balogh János
20 K. Domokos Elek e 20 K Hoffmann Sándor 20 k. Korsós Tóth
Sándor 50 k. Farkas Lajos
k.
Karolyi Jó/sel 1U0 k. Feiler József
Budapest 400 k. Brüll Ferenc 80 k
Kereszt s Nagy Antal 20 k. dr. Csák
Béla t()0 k. dr. Csák Béláné 100 k.
Sarki Molnár Sándor 100 k. dr.
Péter Albert 50 k. dr. Péter Ernő
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67 szám.

50 k. dr. Cukerman Andor 100 k. galamb-pőrt» eíeveniti fel. SzépiSáfrány Ferencné Győző Molnár rodalmi olvasmányok: Berkes Imre
Juliánná elleni ügyének elintézé- regénye. Sas Ede verse, a Megátséből 30 k. dr. Lakos Endre 100 kozott szerelem cz. érdekfeszítő
k. Deineter Pál. főhadnagy 50 k. francia regény. Egyébb közleméBleier Lipótné 20 k. N. N. 50 kor. nyek : báró Pflanzer-Baltin albániai
fővezérünk képe törzskarával s a
Béládi Józsefné 16 korona.
rendes heti rovatok. A Vasárnapi
— A katonanap ma délutáni ün- Újság előfizetési ára negyedévre 10
nepélvén sok érdekes és szórakoz- korona. Megrendelhető a Vasárnapi
tató mulatságban lehet része a kö- Újság kiadóhivatalában (Budapest
zönségnek.
Több
mint
ezer IV., Egyetem utca 4 sz.) Ugyanitt
csomag dohány és sok értékes megrendelhető a Képes Néplap, a
tárgy lesz kisorolva. Körülbelül 20
legolcsóbb újság á magyar nép számalac, csirke, stb. lesz sorsjáték
mára, félévre 2 korona 40 fillér.
utján értékesítve ugy, hogy már
— Tanonciskolái írtesltís. Az ipa1 korona ellenében is lehet egy
malacot nyerni. Ugyancsak 1 ko- rostanoncz iskolában a beiratások
rona ellenében lehet egy kacsát szeptember hó 2—10 napjain d. u.
nyerni. A régi rossz pénzeket min- 5—7 óráig tartatnak az igazgató
denki uj ropogós bankóra cserél- lakásán. Ezen napokon minden taheti ki, de kaphat érte valódi ezüst nonc büntetés terhe alatt tartozik
pénzeket is. Az ünnepség minden beiratkozni még azok is, k i k a mult
programját és érdekességeit azon- tanévben a háborút viszonyok miatt
ban előre nem árulja el a rende- felvoltak mentve. A vallás és közokt.
zőség,' le^yeviRWíier?fci ponto- miniszter ur rendelete folytán a
san, mert délután 3 órakor az ün- behatáskor minden tanonc: a 15
nepélyt megkezdjük, hogy minél életéven alóliak az állami anyatöbb ideje legyen a közönségnek. könyvezetői hivataltól kiváltott „tanúsít vány "-nyal, a 16 éven felüliek
— Az állami főgimnáziumban a tanu- „születési anyakönyvi kivonattal
lók felvétele szeptember másodikán tartoznak igazolni személyi adataiharmadikán és negyedikén délelőtt kat. A tanítás szeptember hó 16-án
S órától 12 óráig lesz .Jelentkezniük kezdődik: Papp Ljjos igazgató.
i kell azoknak is', akikmárfe) vannak (Bartha János u : 4 s7.)
véve. A vallás- és közoktatásügyi
- Egyelőre nem rendelik el az uj sominiszternek legújabban megjelent
rendelete szerint a felvételi dij 20 rozásokat. A legutolsó közös miniszkorona. ennél fogva a felvételkor teri értekezleten, mint értesülünk
összesen 25 koronát kell tizetnie a hadsereg harcképességének, lenminden tanulónak az apró dijakkal tartásának és fogyatékossága pótláegyütt. Szegény tanulóknak a ki- sának kérdése is szóba került. Ez
rándulási dij egy koronáját elen- alkalommal vett részt a tanácskogedheti az igazgatóság. A tanítás záson a két honvédelmi miniszter
október elsején kezdődik. Az inté- is és a konferencia elé terjesztette
zet épületébe a régi bejáraton le- a b ú ó Hazai pótlásögyi főnök álhet bejutni. A tandíj fizetése alól tal erre vonatkozólag gyüjlőtt anyavaló felmentésre s minden egyébbre got. Szóba került a második sorovonalkozó szükséges tudnivalók a zások ügye is, egyelőre azonban
folyósón levő hirdetéseken olvas- azt határozták el, hogy csak a már
szolgálatot teljesítő katonai szemé
hatók.
lyek szemléjét rendelik el. Illetékes
— A „Vasárnapi
Ú j s á g " helyről közölték, hogy nem gonaugusztus 25-i<;i száma néhány ked- dolnsk arra, hogy a mostani parlaves képet mutat be az osztrák menti szünet idején irjá»t ki a polgyermekek kecskeméti s a magvar gári lakosság ujabb sorozását, már
gyermekek abbáziai nyaralásáról, azért sem, hogy külföldön azt a
cenkivül érdekes felvételeket az benyomást ne keltsék, hogy ilyen
általunk megszállt Cividaleból, a lépést csupán a képviselők távolléLudovika Akadémiából kikerült uj tében lehet elrendelni.
hadnagyok felavatásáról,, repülőgépgyár belsejéből, a budapesti keleti
Kiadja
vásárról síb. Jákó János Foch táborunk francia fővezérről irt szel- Vajda B. Utóda Könyvnyomdája.
lemes jellemzése, WVbu- Arthur
Munkácsy Mihály ifjúkori szereltocskai-utca 21 szám alatt
méről mond el érdekes adatokat
egy jókarban levő kerékLainbrecht Kálmán a Gyulai Pál és
pár vau eladó. Értekezni
Hermán Ottó közt egykor folyt «Vadlehet a fenti szám alatt.

71 szám

273 oldal
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Serényi Benjámin

Kiatlő legeié

kajáni tanyájára tanyást keres, tudakoló/ni lehet Rákóczi Ferenc-u.
31 szám alatt a tulajdonossal.
ladó 10 hecto kitűnő fehér és
siller ó-bor Csongrádon dr.
Szarka Mihály ügyvédnél.

E

Kanász Nagy Bálintnak
a felső ártéren a vashid
melleit 22 hold logHö kiadó, értekezni lelii't Klauzál utca 24 szám alatt.

Eladó hsz.

Pardi örökösök I k?r.
SzécMhyi utca 37 sz,
házuK szabad ke bő! ¿ladó
és azonnal átvehető, értekezni lehet lapunk kiadóhivatalában.

Több rendbeli zsák
van eladó. Cim megtudható e lap
kiadóhivatalban.

E

l a d ó föld.

Mitla-

sóczki Györgynek Nagyhegyi 139 számú 1 hold szőlő
földje a rajta levő épületekkel
együtt eladó, értekezni
lehet ugyanott.

Tanyás
kerestetik
Bálint János belsó-ecseri
tanyájára. — Értekezni lehet Sátrán Mihály-utca
55 szám alatt.

l i u t a s

J á n o s

Külső-ecser 2 szám alatti

földjét

Baranvi László haszonbérlő haszonbérbe, vagy feles munkálatra kiadja.
Értekezni lehet a helyszínen

szőlő.

1/ E l a d ó

i* Bogyó János n n g y -

liegyi 195

nxiI-

m ü

szőlője a rajta

levő

lakással

szabadkézből

együtt
eladó,

értekezni lehet a helyszínen a tulajdonossal.

M v i c s i

9 llolÜ

h á t o n

kukoricaszár sürgősen

eladó, értekezni lehet Nagygörgős
•tea 26 szám alatt.

Van szerencsém a nagyérdemű gazdaközönség szives tudomására hozni, hogy
a háború előtt is volt

hotélárii raktáromat

ismét berendeztem. Raktáron tartok
tiszta kenderből készült kötélárut a legszebb kivitelben: u. m. istrángot, kötőféket, kötőfék fejeket és szárat, borjú,
tehén és disznókötelet, nyaklót, nyűgöl
és ruhaszárító kötelet a legjutányosabb
árakon.
Szives pártfogást kér:

Ifj. Béládi József
Kis-piae, Nóvák István ur házában.

EBTESITSSI
Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesíteni, hogy elvállalok minden féle női ruhák
u. m. aljak, blousok, costümök stb. legizlésesebb
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szakmába vágó különleges azsourok elkészítését is
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt
elkészítem.
Tiszteieltel:

Malillc Anna

4 oldal
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\)i Eladó árpaszalma
[\f
i
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és széria.
F ü J ö p Ferencnek a mind- )
szenti állomás mellett 6 von- í
ta tó árpas/almája és egy
vontató törekje és négy—öt
kocsira való szénája van
eladó.

L

70

S7(-*NTF.SI LAP

"

Eladó
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Keresztes Nagy Antalnak feliő-réti 41
számú tanyai old je,
és Deák Ferenc-u.
1 sz. háza eiadó,
értekezni lehet Széchenyi-utca 52 szám
alatt.

Bővebb felvilágosítás kapható lapunk kiadóhivatalában.
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L A P H I B K M U I O

sürgősen lelvétetik lapunk
kiadóhivatalban.

Hirdessen e lapban!

ír
ff a j d

9.

hit

IItado

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a legjután vosabb árért.
r •
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Hirdetéseket jutányos árak mellett
veszünk fel.

Nyomatott V A J D A B. UTÓDA

vilJauyerüre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918.

