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M o l i i i i i * J e n ő l e v e l e . 
Szentes város volt országos képviselője a szentesi 

48-as nép volt képviselőjelöltje dr. Molnár Jenő levelet in-
tézett lapunk főszerkesztőjéhez. 

Ezt a levelet, amely a Molnár Jenőmellett küzdött párt 

Vv.lt alelnökéhez van intézve s azért Szentes 48-as népé-
hez szól, abból az alkalomból, hogy a szentesiek ma kül-
döttséggel keresik föl dr. Molnár Jenőt, az alábbiakban 
szószerint közöljük: 

KEDVES BARÁTOM ! 

A választási harc befejezése után el nem mulaszthatom, 
hogy ezzel a levéllel fölkeresselek, mint pártom egyik volt 
vezetőjét, hogy köszönetet mondhassak azoknak a szentesi pol-
gártársaimnak, akik velünk harcoltak, köszönetet mondjak a 
lelkes szentesi nőknek, akik a harcban rendületlenül állottak 
mellettünk, a jogialan és a szegény szentesi nép ezreinek, 
akik közöttünk és velünk voltak, lelkesedtek. 

elmulaszthatlan kötelességemnek ismerem, mert az ország-
szerte példátlanul álló küzdelemben, ha elbukott is a zászló, 
tapasztaltam olyan ki tartást és olyan példás hűséget, ami 
arról győz meg, hogy zászlónk bukását nem a szentesi nép gyön-
gesége és erőtlensége okozta, nem is az eszmék iránti hit meg-
rendülése, hanem olyan körülmény ek, amelyekkel szemben a lel-
kes szent esi nép nem tudott megküzdeni. 

Nem hoztam magammal éppen azért keserűséget Szentesről. 
Ugyanazt a meleg szeretetet érzem ma is az én volt keriile t em 
népe, polgársága iránt, amelynek tizenegy év alatt igyekeztem 
minden esetben kifejezést adni. S ha van valami, ami szoritva 
hat a lelkemre, az kizárólay annak a tudata, hogy Szentes 40 
éves dicsősége esett el, hogy épen ott bukott meg a 48-as lo-
bogó, ahol annak elbukni nem lett volna szabad. 

Nem rekriminálok, mert remélem, hogy a szentesi nép 
adandó alkalommal újra fölemeli zászlóját és diadaira fogja 
vinni. Meggyőződik arról, hogy a harc nem lehet személyi küz-
delem, de elvi harc, amelyben AZ ELV AZ ELSŐ ÉS A SZEMÉLYEK A 
LEGUTOLSÓK. 

Köszönt öm a szentesi 48-as népet. 
Egyenkint és összesen fogadják igaz hálámat a 48-as 

zászló iránt tanusitott hűségükért, egyenként és összesen fo-
gadják meleg kézszori tásomat. Előttem kedvesek a lemúlott 
tizenegy év emlékei s junius 10-edike minden csalódásai sem 
képesek összetépni azokat a kötelékeket, amelyek engem Szen-
teshez fűznek s ha alkalmam nyilik reá, tanusi tani fogom, hogy 
nem leszek más a szent esi ekhez, mini aki eddig voltam. S ha van 
amit kérek a néptől, az, hogy tartson jó emiékeze t ében és az én 
bukásom figyelmeztesse arra, hogy kétszeres erővel kell a jö-
vőben helyt állani a zászlója mellet t. 

Fogadják őszinte köszönetemet mindannyian, akik a zászló 
alatt velem kitartottak. 

Isten áldása legyen Szentes népén ! 
Budapest, 1910 junius hó 16-án. 
Igaz barátod : 

DR. MOLNÁR JENŐ. 

Imé Molnár Jenő irása. lett, most pedig a megváltozhatlannal szemben legyünk 
Véssük a szivünkbe s ha majd arra kerül a sor, le- türelmesek. A jövendő a mienk, nagypéntekre jön a hus-

gyünk erősebbek, hívebbek és kitaitóbbak eszméink mel- vét ünnepe és lesz még egyszer itnep a világonn! 
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Pályaválasztás. 
Évzáró vizsgák 
idején. 

Az évzáró vizsgák napjait éljük, 
a különböző tanintézetek csak ugy 
ontják azokat a fiatalembereket, akik-
nek ma holnap életpályát, élethivatást , 
kellene választaniok. A pályaválasztás- j 
nál a szabály az, hogy menjen min- | 
denki arra az életpályára, amelyikre 
hivatása és hajlama vonzza. A való 
élet azonban erre a szabályra nagyon 
rácáfol, mert hiszen azt látjuk, hogy 
a legtöbb életpályán sorsukkal elége-
detlen, sőt önön magukkal is mégha- | 
sonlott emberek mozognak. 

Ugy van ! Alig van életpálya, ame- | 
lyen többségben lennének a megelége-
dett boldog emberek. De hát ennek 
m e g v n a maga magyarázata. A leg- I 
több ember, amikor pályát választ 1 
csak a fénz oldalait nézi annak, az i 
árnyoldalairól, a munkáról, fáradságról, 
küzködésről egészen megfeleekezik, j 
holott nyilvánvaló, hogy siker ered-
mény egyetlen egv életpályán sem te-
rem munka és fáradozás nélkül és a 
véletlen eseteket leszámítva, a legtöbb 
sikernek, a legtöbb aratásnak, ered-
ménynek mindig a ráfordított munka 
és szorgalom szokott fokmérője lenni. 

Innen van az, hogy pl. a magyar 
tanuló ifjúság a legnagyobb előszere-
tettel szokott tolulni a jogi pályákra. 
A világnak talán egyetlen nemzete 
sincs, amelyik annyi jogászt termelne, 
mint a magyar. Ezzel szemben csak 
az utolsó egy-két esztendő leforgása 
alatt látunk valamelyes vonzódást a 
magyar ifjúságban, a technikai és az 
orvosi pályák után. Az okát ennek a 
fentebb elmondottak magyarázzák meg. 
Csekéty fáradsággal elvégezni a tanul-
mányokat és ha végre is 4 5 esztendő 

múlva sikerült hozzájutni a diplomá-
hoz, akkor könyökkel, tülekedéssel, 

: stréberkedéssel, protekeióval, de semmi-
esetre sem komoly, céltudatos munká-
val jutni valamilyen positíóhoz, ez az 

í ábrándja a legtöbb középiskolából ki-
került mag\ ar ifjúnak 

A papi pályára szintén gyéren 
tanul manapság a középiskolát végzett 
ifjúság. Panaszkodnak a katholikus és 
református egyházak is, hogy ma hol-
nap alig akad káplán. A teológiák em-
ber anyaga oly kevés, hogy minden 
végzett teológust egy-két esztendő le-
forgasa alatt el lehet helyezni önálló 
lelkészi átlásba. Ennek a dolognak is 
meg van a maga magyarázata. A lel-
készi hivatás sem áll ma már pusztán 
az Isten igéjének a hirdetéséből, hanem 
a papra, mint az alsóbb társadalmi 
rétegek vezetőjére annyi jelentős szoci-
ális munka vár, hogy az ifjak nagy 
része már kezdetben megriad a pálya 
nehézségeitől. A falusi lelkésznek pré-
dikátornak és temetési é« házassági 
funkcionáriusnak kell lenni manapság, 
hanem a belterjes gazdálkodás aposto-
lának, g-zdaköri, hitel- és fogyasztási 
szövetkezeti elnöknek és sok más 
egyébnek, ami bizony munkát ád, de 
aminélkül el sem képzelhetjük azt, 
hogy a lelkész igazán első embere le-
gyen továbbra is a falujának. A lel-
készi pálya pedig talán rr.a is az ösz-
szes pályák között a legbiztosabb meg-
élhetési forrást nyújtja és a magyar 
ifjúság mégis fél ettől a pályától. 
Egyik jelentős oka annak talán még 
az is. hogy a nagy városok légköre, 
ahol a tanuló ifjúság első kiképezteté-
sét nyeri, kiöli az ifjakból a csendes 
falusi hajlamokat és egy pár esztendei 
teológia után visszakerülni bizony a 
duzzadó ambitióju életerős fiatalember 
egyhamar nem igen akar, Csak később 
évek multával, amikor az ifjúból meg-
lett ember lett, tér vissza a szivébe a 

falu szeretete. Hej, de sokan sóhajta-
| nek fel ilyenkor egy-egy hátgörnyesztő 

városi hivatalban: Uram Isten miért 
nem leltem én pap, vagy más olyan 
foglalkozású, akit hivatása a falu-
hoz köt ? 

A tanulság ebből tehát az, hogy 
a középiskolai tanuló ifjúságban az 
eddiginél sokkal jobban kellene ápolni 
a falu, a kalászos szántóföld, a virá-
gos rét, a zöldelő, madárdallal telitett 
erdőnek a szerotetét, és nem kellene 
őket túlságos mértékben hozzászoktatni 
a nagy városok raffinált kényelméhez. 

Az utolsó 
előkészületek. 

T 
A politikai helyzet. 

T 
Két miniszter is járja ma Récset. 

A miniszterelnök és a pénzügyminisz-
ter. Mind a kettő az országgyűlés 
megnyitásával kapcsolatos ügyehről tett 
jelentést a királynak. 

A miniszteretnök a trónbeszédet 
mutatta be, a mslyet két napi tanács-
kozás után állapította meg a minisz-
tertanács, jeléül annak, hogy nagy el-
térések voltak az egyes miniszterek 
között és nem kis kapacitációra volt 
szükség, míg megegyezés jött létre. 
Azonkívül a főrendiház és képviselő-
ház elnökségére nézve létrejött meg-
állabodást ludatta a felséggel és kérte 
a hozzájárulását. 

A pénzügyminiszter az indemni-
tást és a köteleségvetés dolgában tett 
jelentést, tehát az országgyűlés érdem-
leges munkájának tulajdonképpen leg-
fontosabb részletéről. 

Mesea cukorbabákról 
Irta I ü h k . 1 «»i»«i. 

(A Szentesi Lap eredeti tárcája) 

„Hol volt, hol nem volt4* igy kezdeném, 
ha címemhez ¡hű akarnék maradni, mert hi-
szen minden mese igy kezdődik és mesét aka-
ros irni én is. — De mig azok a mesék, 
amely valóban igy kezdődnek és amelyeket 
őszbeboruló anyókák mondanak el élénk fan-
táziával gömbölyű arcú gyermekeknek a kan-
dalló vidám pattogása mellet valóban mesék, 
mert a benne szereplő tündér király leány, 
az arany hintő, a gyémánt hegyek s ki tudná j 
elszámlálni, hogy mi még . . . csakugyan a 
képzeletben élnek — addig az én mesén cu-
korbabácskai nem a mézes kalácsos sátor ! 
fedele alatt látták meg a vásári zajba;: a su-
garas napvilágot, hanem valóban létező sze-
mélyeb és a szó legteljesebb értelmében me-
sébe, illő, csoda-szép cukorbabák! 

Valamikor, nem is olyan nagyon régen, 
— az évek számát minek is mondanám, 
mikor a hűvös december fagyos szele szá-
guldott végig a hietetlen táj felett, mikor a 
fák lombtalan ágait füvet elhervadt virágot, 
gyémánt csillogasű zúzmarával ekesttett fel a 
tél leghidegekb éjszakája, mikor a vidáman 
csörgő szánok suhantak végig a siha; >lós ha-

volt merülve, ükkor a hó nép fehér leple alatt 
kinyillott a tél legkedvesebb virága, két ártat-
Isn szimü hóvirág: a aikorbabak! 

Egyszerre népes lett egy kedves otthon ! 
Aranyos két kis leányka ringott a lágy 

bölcsö ölén. — Leírhatatlan öröm sugárzott 
le az édez anya arcáról valahányszor reájuk 
tekintett. 

Megszámlálhatatlan s forró csókban fü-
rösztötte meg mind a kettőt, ki tudja meny-
nyiszer. . . 

Igy szállt el az idő villállám-gvorsú szár-
nyon s a két aranyos leányka, ma már nem 
a bölcsőben ringó picinyke gyermek, hanem 
a legdíszesebb pompában viruló kedves hóvi-
rág, felékesítve egyformán mind a kettő a 
természet minden s eltagadó nébségeivel. 

Ha virágos kertben a viruló rózsák egy-
formaságát probáluá megállapítani fürhésző 
tekintetünk, az azt hiszem, minden rögzített 
figyelem dacára is eredménytelen lenne. — 
Ha pedig csupán egy virággai gazdag rózsa-
tön vennénk is nem ügyre kell külön álló, de 
mégis egy ágon pirosló rozsabimbót, azt kel-
lene tapasztalnunk, hogy azok soha sem ha-
sonlók teljesen egy máshoz. Egyiknek talán 
nincs kedvesebb, mint a másik-é, talán alak-
jukban, nagyságukban van némi, de mégis 
észrevehető eltérés, s legfőképen pedig soha-
sem nyillanak ki pontosan egyszerre. 

vidáman mosolygó s enyhe napsugár mint a 
másikra s ha bimbókorukban egyformák vol-
tak is teljesen, de egy nép reggelen, lehet, 
hogy arra ébredünk, hogy az egyik már en-
gedve a kíváncsi napsugárnak kitárni kezdi 
picinyke helykét, mig a másik népségét el-
rejtve továbbra is feslő bimbó marad. 

Es ha a természet eme megfoghatatlan 
csodája bámulatba eft bennünket a virágok 
eletét figyelve, mennyivel inkább kell csodál-
koznunk azon, hogy azon szokatlan jelensé-
get, amelyet a virágoknál meg nem állapitha-
tunk, azt a magnnk életében annál szokat-
lanabbik és jóleső örömmei tapasztaljuk. 

Mesémnek szála a bálterembe vezet, 
amely helyet szintéri virágos kertnek kell és 
joggal neveznem, mert hiszen az a sok vidám 
arcú, mosolygós leányka, akiket még most is 
ott látok lelki szemeim előtt, mindegyik egy 
egy pompázó virágra emlékeztet engem I 

Ott nyílik a szegfű, jászit, ibolya, ár-
vácska, gyöngyvirág s ki tudná elszámlálni, 
hogy milyen virág még . . . Örömbon uszó 
szemük ugy fénylik, mintha az az enyhe ta-
vasz hajnalának harmat csepje volna. 

De ott látom közöttük a két fehér ara-
nyos hóvirágot is, — mesém cukorbabács-
káit, akiknek tündöklő szemében nem az 
enyhe tavasz harmat csepje reszket, hogy is 
lehetne a hóvirágokon, - a télvirágain, — 
hanem hideg tél zuzm irájának gyémánt csil-
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Valóbaa, ezek az utolsó kalapács-
ütések, a melyek a „nagy müa elké-
szüléséhez szükségesek és alig fog 
betelni immár egy-két nap és Magyar-
ország figyelő közvéleménye tanuja 
lesz az uj korszak országgyűlési meg-
nyilatkozásának. 

Cserna kilépett medréből és két méter maga-
san elöntötte a tájat, a hömpölygő piszkos 
áradat holttesteket, állati hullákot, gazdasági 
eszközöket ragadott magával. A jablonikai 
vasúti hidat egészen elvitte az ár, a táviró-és 
telefonösszeköttetés megszűnt. A Duna i 
hatalmasav megduzzadt, két községet teljesen 
elöntött és mintegy eltörölt a föld színéről. 
Eddig több, mint háromszáz ember tünt el. 
Egyre többet halásznak ki közülük. A kataszt-
rófától sújtott vidék egész népe koldusbotra 
jutott. 

p u i s z t u l á s R 

T ö l > l > H / á / . 1 m l o t t , 
m i l l i ó l < n r 

I t o m l > o K g y i l k o l n z ; s i r , 

| 

A végitéleti csapás, a rettentő viz- i 
özön, amely harsogva, tombolva olyan | 
lesujtóan szakadt rá különösen a Bá-
nátra, szívszaggatóan borzalmas pusz-
títást vitt véghez mindenfelé. Leírha-
tatlan siralom az országnak ez a része, | 
az elemek féktelen orgiája halált vetett, 
s az emberi kéz fáradságos alkotásait 
szerte zúzta, törte, szennyes vizbe ful- j 
lasztotta. Nagyjából a vész első napja-
inak rémületes óráiban, amennyire em-
berileg lehetséges volt, már összegyűj-
töttek egy gyászos statisztikát. Hogy 
mi történt ide lent, arról beszéljen ez 
a sötét jelentés. 

Temesszlatinán az árviz áldozata négy | 
halott, Bozovicson két halott, harmincöt ház 
összedőlt, Szászka: egy halott, három ház | 
összedőlt. Románszászka: három halott. Maj-
dás: négy halott, ötvenegy ház elpusztult. 
Mörul: hat halott. Ujmoldva: nyolc halott. 
Radimna: az ár romba döntött mindent, a 
vetésekből semmi sem maradt. Szkolovác : 
harminc ház összedűlt. Szlatica és Langen-
feld : a cigánytelepen több ház összedőlt. 
Dolhva-Lubkova: harminc embert nem talál-
nak. Mehádia: tizenhárom ember meghalt. 
Jablanica: hir szerint huszonnyolc ember 
hiányzik sok ház összedőlt. A vasúti hidat 
szétrombolta, a közúti hidat nagyon meg-
rongálta az ár. A herkules-fürdői állami utat 
száz méternyi darabon tönkretette a viz. 
Bozovics : tizennégy halott. Dalbosque: tizenöt 
halott. Moeserics: hét halott, Ujsopot: ötven 
halott. 

Egyelőre ennyi, hirtelenéhen száz-
nyolcvanöt halott és a mérhetetlen kár 
anyagiakban. És még nincs meg min-
den jelentés, mert sok faluból közle-
kedési zavar miatt nem lehet hírt kapni. 
Az alispán a távíró és telefonvonalak 
megrongálódása miatt csak elkésve 
kapott jelentést, mire táviratilag na-
gyobb összeg segítséget kért a belügy-
minisztériumtól. 

Orsova, junius 17. 
Borzalmas napzkat él át Krassó-Szörény-

megye népe. Az emberek folytonos rettegés-
ben töltik éjszakáikat. Tegnap tyúktojás nagy-
ságú jégdarabok estek vagy egy félórán át 
s óriási pusztulásokat okozott mindenfelé. A 
nép kétségbeejtő jajkiáltásai, a tűzoltók és 
katonák vészkürtje, a félrevert harangok 
ifasztő hangja tölti be nv. egész vidéket. A 

Pestre jön a király. Nem kell : 
azonban azt gondolni, hogv valami sokáig ! 
szándékozik itt maradni. Nem. Három napot 
tölt Magyarországon. Azért jön, hogy ő maga 
olvassa fel az országgyűlés megnyitásáról 1 

szóló irást. Szerdán este érkezik Pestre, i 
szombaton meg már Bécsbe visszamegy. 

— Horváth Mihály szobra. Horváth 
Mihály szobrára ujabban Békésvármegye al- | 
ispánja küldött 50 koronát, egy másik alis- i 
pán pedig, Brassómegyéből — üresen küldte 
vissza az ivet. Brassónak nincsen pénze a 
Horváth Mihály szobrára. 

— Vendégművészek. Illusztris vendé-
gei lesznek ma városunknak, ma délután, fél 
három órakor érkeznek ugyanis ide Ságh 
József hírneves zeneiró és tanár, valamint a 
ma esti mű vészestélyen közreműködő művé-
szek és művésznők. A nőegylet a vendége-
ket küldöttségileg fogadja a vasútnál és tisz-
teletükre ebédet ad a megérkezés után a 
Petőfi szállóban. A mai művészestélyre ezú-
ton is felhivjük a közönség figyelmét azzal, 
hogy pénztárnyitás este 7 órakor lesz, a 
hangverseny pedig pont 8 órakor kezdődik. 

Népgyűlés. Oláh Mihály és társai 
szociáldemokraták bejelentették a városnál, 
hogy vasárnap junius 10-én délelőtt 10 óra-
kor a tyukpiactéren, vagy rossz idő esetén a 
Központi szálloda nagytermében népgyűlést 
szándékoznak tartani. A népgyűlés tárgya 1. 
A pártszervezett megalakítása. 2. A politikai 
helyzet. 

Pipázási tilalom. A tűzrendészeti 
szabályok szerint szérűk, kazalok, csűrük 
körül cséplés, nyomtatás idején a pipálás 
tiltva van, akik ezen intézkedés ellen véte-
nek, kihágást követnek el és amennyiben 
cselekményük vagy mulasztásuk súlyosabb 
büntetés alá nem esik 2—50 frtig terjedhető 
pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén 
napig terjedő elzárással büntettetnek. A vá-
rosi szabályrendelet ezen rendelkezésre pusz-
tai közönségüket azzal hívjuk fel, hogy az 
ezen rendelkezések ellen vétő arató, cséplő 
munkásaikat a rendőrkapitányságnak azonnal 
jelentsék fel, mivel csak igy érhető el azon 
cél, melyet a rendelet céloz, t. i. a szabá-
lyokat áthágó, sokszor a gazda tilalma dacára 
is pipázó munkásnak megfékezése, a már 
oly sok veszedelmet okozott pipázástól való 
elrettentése. 

Gyümölcsfeldolgozó gépek a ter-
melöknek. A földmivelesügyi minisztérium 
oly vidéken, ahol nagyobb gyümölcstermelést 
várnak és ennek friss állapotban való érté-
kesítése nehézkes, g\ ümölcsfjdolgozó gépe-
ket kölcsönöz ki a községeknek, egyleteknek. 
A földmivelésügyi minisztérium Simon fé!e 
cidermalmokat, Mabille-féle almai: .r-sajtökat 

Rider-féle amerikai vándoraszalókat és Győri-
féle talyigára szerelt szeszfőző-készülékeket 
engedélyez pár heti ingyen használatra, de 
ezekért a gépekért folyamodni kell. 

— Orgonahangverseny. A jővő hó kö-
zepén orgonahangverseny lesz a helybeli re-
. >rmátus templomban, melyet az országos re-
formátus énekvezérek egyesülete rendez. E 
magas színvonalú művészi hangversenyre 
előre felhívjuk a közönség figyelmét. Az or-
gona és énekművészet műremekei kerülnek 
ezen orgonahangversenyen bemutóra, körül-
belül 30—40 énekvezér által. 

Haza jött a férj. Két évig veit 
távol Sárközi István földmives és gyűjtötte 
szorgalmasan a dollárokat odaat az Újvilág-
ban, amigYelesége itthon a biharmegyei Árpád 
faluban megunván a szalmaözvegyeséget, 
szarelmi áiszonyt kezdett. Szabó Lajos hu-
szonégyesztendős csizmadialegényt ajándé-
kvzta meg a szerelmével. Mostanába aztán, 
hogy Sárközit el fogta a honvágy és tegnab 
visszajött Amerikából, a szeretők halál? a szán-
ták magukat, nehogy el keljen válniok. A 
fiatal legény revolverrel kétszer az asszonnra 
lőtt és halálos sebeket ütött rajta, aztán manga 
ellen emelte a fegyvert. De kárt nem tehe-
tett magában, mert a házbeliek megelőzték, 
berontottak és lefogták, s átadták a csendőr-
ségnek. 

Országos vásár. Gyulán a legkö-
zelebbi országos vásár junius hó 13—17-én 
lesz megtartva, a vásár e szerint öt napig 
tart, amely igy van beosztva: első nap 
sertés vásár, második : juh és kecske vásár, 
harmadik: szarvasmarha vásár, negyedik : 
lóvásár, végűi 17-én : általános kirakodó vásár. 

Kincskeresés 
miniszteri 
engedéllyel 

Temesváron egy idő óta a lakosság 
között az a hir tartja magát, Temesvár hatá-
rában ásták el a szabadságharc leverése után 
a honvédség hadi pénztárát. 

Nemrég aztán jelentkezett Kontz Ferenc 
és Kocsis István, hogy ők megtalálták azt a 
helyet, ahol a kincsek el vannak ásva. Sietve 
engedélyt kértek hát a minisztertől, hogy ki-
áshassák a kincset. Az engedély meg is ér-
kezett, de azzal a kikötéssel, hogy a talált 
kincs egyharmada az államé lesz. 

A vállalkozók ebbe persze örömmel 
belementek. Hozzá is fogtak a munkához. 
Alig működött a nagy földfúró, mikor hirte-
len valami kemény tárgyban megakadt. Ugyané 
percben érkezett egy városi komissió, mely 
megtiltotta a további ásást, mert a kincses 
terület a városé. 

A vállalkozóknak városi engedélyt kel-
lett kát szerezniük. Kaptak is, de csak úgy» 
kogy a kincs egyharmadát a városnak ígér-
tek . . . 

Most tehát a még meg sem talált kin-
^ek kétharmadát elvesztették a vállalkozók, 
de azért ma újra megkezdték a munkát. 
Nem olyan igyekezettel és nyugodtsággal, 
mint először, mert félnek, hogy most meg 
már a vármegye üti bele az orrát és az kö-
veteli a kincs egyharmadát, akkor aztán ne-
kik az marad a fáradságuk jutalmáuL airi{, 
üufvi kapott a tapasztasd 
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Vásárhelyi választás. E l l I S O ! 
A szomszédos Hódmezővásrhelyen tud-

valevőleg három jelölt kackázott a mandá-
tumért. Endrey Gyula, az eddigi képviselő, 
Kun Béla lapszerkesztő Justh- pártiak és Papy 
József munkapárti, Az első választáson ab-
szolút többségét egy sem kapott közülük. 
Több szavazatott azonban Kun Béla és Papp 
József kaptak, akik közt szomaton volt a 
pótválasztás. A választás, bár az ellenzéki 
purton levők szavazaia körülbelöl kétannyira 
becsülhető,^ mint a mánkapártlaké, nagyon 
izgalmasnak Ígérkezett, most az Endrei-párt 
kimondta, hogy semmi esetre sem csatlako-
zik a Kun Béla táborához. 

Délután 5 órakor telefonértesülésünk 
szerint Kunnak 1285, Pappnak 790 szavazata 
volt. ez a külömbség azonban lassan-lassan 
lefogyo.t; este 9 órakor Kun Bélának 1838 
szavazata van, Pappnak 1771, a 394-ről 
ekkorra már 67-re csökkent a többség. 

Tizenegy órakor Kun Bélának 1887, j 
Papynak 1841. A zárórát háromnegyed 12-re | 
tűzték ki. 

Pont éjfélkor hirdették ki az eredményt ' 
Papy munkapárti 1807 szavazatával szemben | 
Kun Béla Justh-párli győzött, akire összesen 1 

1910 szavazatot adtak le. 

LENGYEL BÖZSIKE 

J U H Á S Z F E R E N C 
jegyesek. 

Minden külön értesítés helyett. 

Kézgazditság. 
Piaci árak: 

Búza mm. 10.30—10.50 frt. 
Árpa mm. 5.60—5.80 frt. 
Zab mm. 6.20—6.50 frt. 
Kukorica 6.40—6.50 frt. 
Sertés kilója 60—72 krc. 
Szalonna kilója 90—KM krc. 

MOZGÓFÉNYKÉP SZÍNHÁZ Szentes 
Aáros közönségének legkellemesebb 

szórakozó helye. 

a Fekete-Sas szálloda 
nagytér «»ben előadást tart. 

M ű s o r : 
Szemet szemért. 
Kedélyes lakodalom. 
Edvárd király temetése. 
Tanár és a mackó 
Vadorzók boaszuja. 
Képviselő jelölt ur. 
Mindig költő. 
vasárnap este több előadás 

Az első előadás 5 órakor kezdődik 
379 Tisztelettel 

özv. J á n o s i i í » . 

t S W i i ^ 
Krakauer LipotJánoshalmáról ajánlja Jfá. 
saját főzésű 50° °-os tiszta törköly M. 
pálinkáját a Jánoshalmai álllomáshoz ^ 

-tér. 
Nyilatkozat. 

Strasser Vilmos úrtól ezennel bo-
csánatot kérek ve szemben használt 
sértő kifejezéseimért amiket azért hasz-
náltam, mert azt hittem, hogy Starsser 
Vilmos ur Molnár Jenő ellen szava-
zott, holott ő egyáltalán se hova se 
szavazott. 

Szentesen, 1910. jun. 16. 
Fülöp Sándor 

Sztchoiyi-utca 144. szám 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 
KiuJótulujdonos : 
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SZÉLMALOM! 
Varga Sándornak a szelevényi 

Csúcs-féle SZÉLMALMA eladó. Tuda-
kozódni lehet Szentesen, 1. ker. Ha-
rucker-utca 43 sz. és III. ker. Lakos 
utca 16 sz. alatt. Főveben Szelevé-
nyen, 170 sz. alatt. 

szállítva kölcsön hordókban utánvét-
tel 116 koronáért hektoliterenként. 

mwmmmwmmmmw 
HEGEDÜV. U T Ó D A 

1 FÉNYKÉPÉSZETI MÚTERMEf 

i SZENTESEN 

Életnagyságú arcképek kerettel ellátva 
'/] darabonként 12 koronától kezdve leg-

zebb és legjobb kivitelben készitt etnek. 

f ; 3 drb. vizit fénykép 2 K fjjf 

# 3 drb. kabinet fénykép 4 K , # 
w ^ 3 drb. makait fénykép 6 K i 

•'J 3 drb. arc. levelezőlap 3 K ••' 

Értesítés. 

Soós Sándornak 
veresegyházi 42 hold tanya földje eladó 
vagy árendába szeptember 29-töl kiadó 
értekezni lehet Fakars Mihály-ut-a 11. sz. 
alatt Soós Bálinttal. 544 

A szentesi róm. kath. iskolákban az év 
záró vizsgálatok a következő sorrendben fog-
nak megtartatni, u. m. 

Jánius hó 19-én reggel 8 órakor az 
ismétlő íiuk, utánna ismétlő lányok vizsgája. 
— Juntus hó 20-án délután 4 órakor a 
kertészetből és szőlőtermeszetből. — Junius 
22-én délelőtt Hóna József, délután Csuppay 
Rózsa iskolájában. — Junius hó 23-án dél-
elötr Világi István, délután Marschall Endre 

i iskolájában. — Junius hó 24-én délelőtt Vay 
Gizella, délután Bugyi Antal iskolájában. — 
Junius hó 25-én délelőtt Bónáné, rdélután 
Bugzi Károly iskolájában. Június hó 27-én 
déle!« >tt Bugyi Ferenc, délután Ramesádorfer 
József iskolájában. — Junius hó 28.án dél-
éit» t Kiss Károly, délután Kecskés Irén isko-
lájában. Ezen vizsgálatok, melyekre a szü-
lők és a tanügy iránt érdeklődök tiszteleettel 

1 meghivatnak, — délelőtt mindig 9 órakor 
pedig 2 órakor kezdődnek. 

Zunius hó 29-ikén lesz a hálaadó 
isenitihztelet. 

Szentesen, 1910 évi, Junius hó 18-án. 
Birc Pál 

Meghívó. 
A szentes Református kör 1910 június 

19-én d. e. léi 11 órakor tartja székházában 
évi rendes közgyűlését, melyre a kör t. tag-
jait ezennel tisztelettel meghívom. 

A gyűlés tárgyai: 
1. Az 1909 évi számadás és leltár. 
2. Az 1010 évi költségvetés tárgyalása. 
3. Az igazgató éves jelentése s a vele 

összefüggő előterjesztések. 
4. Inditványok, melyek a közgyűlés 

előtt 5 nappal benyújtandók. 
5. Vendéglős szerződése. 
6. Tisztviselők, igazgatóság, választmány 

és bizottság megválasztása. 
Amennyiben 50 tag a gyűlésen ineg 

nem jelennék, a gyűlés junius 26-án tartatik 
meg, mikor is a megjelentek számára való 
i#kintet nélkül határozat képes. 

Szentes 1910 jun. 12. Futó Zoltán 
elnök 

Szamos Közi Ferencznek 
a Széchenyi-út mentén levő földje ta-
nyával együtt kedvező fizetési feltételek 
mellett aladó. Értekezni lehet a tulaj-
donossal Kurcaparti-utca 7 szám. 543 

Pápai Ferencz 
örökösének a fábiáni határba 44 kis 
hold tanyaföldje a rajta levő épületek-
kel együtt 3 évre haszonbérbe kiadó. 
Értekezni lehet Csákó Balogh Ferenccel 
I. Mecs Balogh-ujca 11. szám. r,4i 

Polgár Juliánnának 
Nagyhegyen 4 hold szőlőfülje kedvező 
fizetési feltételek mellett eladó. Értekezni 
lehet II. Rákóczy-tér-19. sz. allatt. 550 

Polgár Ferencz 
II. Rákócy-tér 19. számú háza kedvező 
feltételek nellett ö.ök áron efcdó. Érte-
kezni lehet a fenti szám alatt. 49 

Szegi Sándornak 
a Teési szélmalom mellett 6 hold here 
földje nyári használatra kiadó. Értekezni 
lehet a helyszínen, és II. Rákócy-tér 
19. szám alatt. 548 

özv. Dudás Sz. Imrénnnek 
az Alsóréten 7 hold földje haszonbérbe 
kiadó, és iskola-utca 5. számú háza 
eladó. Értekezni jehet Dobos Mihály 
kereskedőnél a vásár szélben. 547 

Ertesités: 
a szentesi református egyház iskoláiban az 
1909—10-ik tanév végén tartandó vizsgála-

tokról. 
Junius 22-én d. e. az alsópárti leány 

iskola 1—II. oszt. Szabó Lajos tanitó növ 
vizsgája. — d. u. a felsőpárti fiúiskola I. osst 

j Berezeli Károly tanitó növ. vizsgája. 
Junius 23-án d. e. a folsőpárti íiuis-

1 - 'a III IV. oszt. Kuti Ferencz tanitó növ. 
vizsgája. — d. u. a felsőpárti fiúiskolaII. oszt. 
Kabai Endre tanitó növ. vizsgája. 

Junius 24-én d. e. a felsőpárti leány 
iskola III. oszt. Varga József tanitó növ 
vizsgája. — d. u. a felsőpárti leányiskola 
I. oszt. Nagy Teréz tanitónő növ. vizsgája. 

Junius 25-én d. e. a felsőpárti leány-
iskola IV. oszt. Temesvári Mária tanitónő 
növ. vizsgája. — d. u. a felsőpárti leányis-
kola II. oszt. Takács János tanitó növ. vizs-

A református egyház tanács 




