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Alapítva

1900-ban.

Bebizonyított tény, hogy a legjobb
bevásárlási hely

Gonda Sándor
rőfös- és divatáruháza

Szolnok, Gorove-ucca
a nagytrafikkal

szemben.

Kaphatók kitűnő férfi- és női divatkelmék, valamint
selyem, mosó árak stb. stb. cikfok nagy választékban.

Pontos és fig&qimes kiszolgálás.

Az első szó ebben a könyvben legyen csendes,
szelíd, komoly emlékezés néhai dr. Lánczi Sándorra,
az első szolnoki és szolnokmegyei útmutató érdemes
szerzőjére. Az ő, szorgalommal, ambícióval, lelkiismeretességgel megszerkesztett könyvét van hivatva
pótolni, helyesebben feltámasztani az Almanach,
innen van a két könyv összeállításában, szerkezetében
rejlő sok hasonlatosság és a különbség közöttük, ami
a háború és béke Szolnokja között van: szegényebbek lettünk. Nem a külsőben, amely nem hagyhat
kívánni valót, nem a belső tartalomban, amelyet
elvégre mégis átmentetlünk minden háborús akadályon, forradalmon, kommunon, sőt a kommun
utáni ipar és különösen kereskedelemellenes közhangulaton is, de szegényebbek lettünk anyagi javakban,
értékekben, — e könyvben címekben megnyilvánuló
— vállalatokban, gyárakban, bankokban, régi, konzervatív cégekben és amit kaptunk helyükbe, sajnos,
nem pótolják a verteién gazdasági háború földrengésszerű pusztítását.
A vagyon mérlege azonban épen olyan fontos
a rossz üzleti év után, mint a legjobb konjunktúra
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ózondus légkörében, lássuk mi maradt meg, mi van
és mi az, amivel az uj munka nehéz, súlyos perspektíváját elviselhetővé lehet tenni és alkalmassá a
jövő megalapozására. Minden cim, ami az Almanachban van — pedig sok van
élő organizmus,
szívvel, szájjal, füllel, családdal, örömökkel és bánatokkal. Minden név, amely egymás alá, mellé, fölé
sorakozik, egy-egy katona neve, aki élet-halálharcot
viv a kenyérért, a bánatos, máért, de egyúttal az
örömös tegnapért, amely nem fukarkodott elismerésben — ha valaki megérdemelte, — a holnapért, amely
bizonytalannak, sötétnek mutatkozik és a jövőért,
amely meg kell, hogy hozza és meg is fogja hozni
az összefogó, egyetakaró, összhangzó munka biztos
jutalmát: a jövő Magyarországát — a múlt Magyarországát.
Ennek a vérnélküli harcnak tisztjeiről, közkatonáiról, huszárairól, tüzéreiről, trénjeiről, sebesültjeiről
és felmentettjeiről szól az Almanach és ezért nem
puszta, száraz adatgyűjtés volt az én munkám, hanem
történelemirás egyúttal, a szolnoki és megyei, 1926.
évi történelem egy pillanatfelvétele.
Egyedül nem tudtam volna elvégezni munkámat
Sok is, nehéz is volt. Legyen köszönetem azoké,
akik segítettek, elsősorban hálás vagyok dr. Tóth
Tamás polgármester és dr. Sárközy Gyula tanácsnok
uraknak, akik a városi adatok megszerzésében voltak segítségemre és Hruska József vm. irodafőigazgató urnák, aki a vármegyei adatokat bocsájtotta
rendelkezésemre. De köszönet mindenki másnak, aki
valamit is csinált és segített a könyv megjelenésében.
Hogy a könyv nem olyan, amilyennek kellene
lenni és szerettem volna, hogy legyen, tény. De alkal, mazkodnom kellett a nehéz gazdasági viszonyokhoz,

