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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és k iadóh ivata l : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

folyt az utcán... 
A keresztyén világnak ragyogó 

szép ünnepe van, az eszmével való 

megteljesülés, az isteni ihlet szép ün-

nepe, Pünkösd. És midőn a szent ün-

nep napján szerte bocsátjuk a sajíó 

szárnyán a mi írásunkat nem az ün-

nepi hangulat ragyogó szavaival szó-

lalunk meg, mert a mi urunk Jézus 

Krisztus szüleiébe után való 1912. 

esztendő pünkösdhetében olyan ese-

mények játszódtak le a magyar fővá-

rosban, aminő eseményeket az évezre-

des magyar história még nem jegy-

zett föl a krónikába 

A hatalmi tébolyodd®, az erőezak 

mániája, a törvény és jogsértés egész 

légiója ellen megmozdult a főváros 

munkásságának százezernyi tömege A 

tömeg forradalmi erőszakát szegezte 

szembe a hatalom erőszakával — és 

a magyar főváros utcáit pirosra fös-

tötte a párolgó meleg vér . . . 

Idáig julotlu' ik tehát. Ki vállalja 

érte a felelősséget ? 

Nem haszontalanság, nem éretlen-

kedés, nem a mindenáron való rom-

bolási vágy, nem a párisi apacs világ 

kitörése volt a budapesti véres ese-

mény: ennek a nemzetnek jövendőjére 

messze kiható esemény az, amit a 

magyar történelem lapjairól ismerhe-

tünk és ismerni kell, az erőszak ellen 

az erőszak. 

Az a meleg vér, amely végig öm-

lött a magyar főváros utcáin — s ez 

nem szóvirág, nem frázis, de való igaz-

ság — annak a hatalomnak lelkén 

szárad, amely a hatalmi megtébolyo-

dás pillanatában rátért az erőszak 

útjára, hogy végig gázoljon a nemze-

ten s az az elömlött piros vér jelenti 

azt, hogy az erőszakkal nem lehet 

semmire menni, a golyó és a szurony, 

a rendőrkardok, aggokat, férfiakat, nő-

ket, gyermekeket, de a jövendőt meg-

állitani nem lehet soha. 

Gróf Tisza istván ott ül a par-

lament elnöki székében. Dacosan hir-

detve az erőszak jogát, amely a több-

ségi akarat megnyilvánulását bizto-

s í t ja . . . Elnökké választásara az a vá-

lasz, hogy foradalmi állapotok követ-

keznek s vér folyik az ulcákcn s az 

erőszak mániálukusa tehetetlenül ver-

gődik, lassanként magára marad, a 

vér amely elömlött az u!cán megbé-

lyegezi örök időkre és elirtja a ma-

gyar közélet küzdő teréről. 

Mi az eredménye annak a nagy 

felbuzdulásnak, amelyet a pénzen ösz-

szevásárólt többség tanúsított? Az, 

hogy vér folyt az ufcán, az hogy az 

ellenzéki képviselőket ki akarják re-

keszteni az országgyűlés házából, az 

hogy a lobogó tűzre olajat öntenek, 

az hogy egymást érik, követik - leg-

borzasztóbb események az, hogy koc-

kára teszik a magyar alkotmányosság 

minden biztositékait ? 

Talán ez az, amire még ha pén-

zen is, még ha erőszakkal is, még ha 

meghamisitottan is többséget szerzett 

magának a hatalmon levő pár t? Ezt 

talán maga gróf Tisza István sem 

merné állítani, mert ez nem a nem-

zeli munka, mert ez nem az a csá-

bos Ígéretek tündér láncolata, amelyet 

a választási küzdelmek során a nem-

zet előtt felmutattak bőven megcif-

rázta tarka banknó tákka l . . . 

Vajon meri-e valaki még azt ál-

lítani, hogy ezek az események nem 

az idők teljességét jelentik, Mert azt 

jelentik. Elvénhedelt, agyon nyomoro-

dott rendszer utólsó vonaglása az az 

erőszak, amelyet a parlamentben meg-

kísértettek s amelyre valóban találóan 

hangzott fel, az ellenzék padsorairól 

Hock János ajakáról ez a kijeletés 

»Önök kicsinye párteidekből akarnak 

szembehelyezkedni akkoe uralkodó esz-

méivel és ha már alkotmány rombolás 

jön akkor inkább egy királyi oroszlán 

tépje rongyra alkotmányunkat, mint 

kétszázötven patkány.« 

Mert az az erőszak, amelyet a 

fejedelmi akarat visz keresztül nem 

rombol el semmit, mert az elkobzott 

jogok élnek és azok feltámadnak — 

de az a jog, amelyet a parlament 

többsége gázol a sárba, amelyet meg 

a parlament pusztít el — az elpusz-

tult minden időkre . . . 

Történelmi jellegű időket élünk, 

olyanokat, aminőkre még példa nem 

volt. A parlamenti többség még egy-

szer megkísérelheti legeslegutóljára azt» 

hogy erőszakkal legyen a nemzet jo-

gain, megkísérelheti még egyszer, hogy 

romboljon pusztítson, de nem lesz 

képes arra, hogy szándékát keresztül 

vigye, lm' egyetlen tábor im már az 

egész ellenzék, a népjogokért való küz-

delemben egyesitette a harcosokat a 

budapesti rém napokon az utcákon 

elömlött vér . . . amely piros pecsét a 

népjogokon, amelyből kisarjad a nép-

parlament és amely meg semmisiti 

örökre az erőszak uralmát, hogy he-

lyébe a jog lép jen . . . 

— Istenitisztelet. A református egy-
háznál a pünkösdi ünnepének első nap-
ján délelőtt prédikál Futó Zoltán léi-
kész, agéndázik Szabó Dániel s. segéd-
lelkész. Csongrádon istenitiszteletet tart 
és urvacsorát oszt Sebestyéni Béla s. 
lelkész. Kunszentmártonban a istenite-
letet tart és urvacsorát oszt Papp Lajos 
körlelkész. Ünnep másnapján delelőtt 
prédikál a legátus, ágendázik Sebestyén 
Béla s. lelkész délelőtt 10 órakor a kór-
háznál isteniliszteletet tart és urvacsorát 
oszt Futó Zoltán lelkész. Délután pré-
dikál a legátus. A pünkösdi ünnepekre 
a legátus Glilyás Kis Gyula esküdt fel-
ügyelő segéd-tanár lesz. 
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Tombol az eríszoft a Házban. 
Hét nap históriája. 

Forradalmi állapotait a fővárosban. 
I ^ . r í i l t a z e l i e n x é i i ! 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 
r 

(Saját tudósítónk jelentése) 

Péntek este. Lezajlottak a véres na-

pok, itt-ott még egy-egy zajos csoport 

tüntet, amelyet széjel zavar a rend-

őrség. A rend és a nyugalom kezd 

helyre állani. A parlamenti küzdő el-

lenzék megegyezése teljes: a rémna-

poknak előreláthatóan meglesz az a 

következménye, hogy a béke és nor-

mális viszonyok helyre állanak a par-

lamentben, amelyet hamarosan fölfog 

váltani a néparlamentet s amelynek élé-

ről el fognak tűnni azok, akik az 

erőszakot a legvadabb módon vették 

alkalmazásba. 

Csütörtökön és pénteken valósá-

gos csaták folytak a főváros utcáin, 

amelynek halottjai százakra menő 

sebesültjei vannak. Valóságos ostrom 

állapot mindenütt. Csendőrség, kato-

naság, rendőrség a forgalmasabb ut-

cákon mindenüti, velők szemben a vi-

harozó szenvedélyes tömeg. Nem le-

het ezeket a jeleneteket megörökíteni, 

pedig történelmi a jelentőségük. 

C s ü t ö r t ö k : a parlament 

épületét, mint valami hatalmas várat 

védelmezik a kirendelt katonák, rend-

őrök, csendőrök. A szociáldemokrata 

párt általános sztrájkkal felelt gróf 

Tisza képviselőházi elnökké történt 

megválasztására s a tüntető felvonu-

lás és népgyűlések betiltása dacára 

meg akarja tartani a tüntető felvonu-

lást s ezt akarják megakadályozni. 

Lehetetlen. Az ötvenezret maghaladó 

tömeg elsöpri a kordont, bár a parla-

ment elé fölvonulni képtelen a közeli 

utcák és terek hamarosan csatate-

rekké alakulnak át. 

A feldühödött tömeg sorsa tá-

madta a villamosokat, azután szem-

behelyezkedett a felvonuló rendőrség-

gel és katonasággal. A rendőrség is-

mételten használta fegyvereit és dél-

előtt 11 óra tájban már öt halott volt 

és 68 súlyosan sebesült. 

Ez a hir futótűzként terjedt el a 

Házban, ahol Jakabffy államtitkár kö-

zölte az elnöklő Tisza gróffal az ut-

cán történő véres eseményeket. Lo-

vászy Márton beszélt ekkor épen, 

hogy a Justh-párt nevében jelentse ki 

a csatlakozást ahoz az óváshoz, ame-

lyet Apponyi Albert gróf terjesztett 

elő a házszabályok leíiprása ellen. 

Az ellenzék az ülés felfüggesztését 

követelte, mire Ti.szi a következő ki-

jelentést tette: 

— Semmiféle ilyen híresztelés a 

Házat nem ind.thatja arra, hogy ülé-

sét ne folytassa nern vagyunk jólétü 

bizótlság. 

Természetesen viharos fölháboro-

dást keltett ez az elnöki kijelentés, 

amelynek cinikussága vétig lázított 

mindenkit. Tisza csak úgy öntötte 

magából a rendreutasitásokat s né-

hány perc alatt egész sereg ellenzéki 

képviselő utasított a mentelmi bi-

zottság elé. 

Zlrt ülés következett, amelyen 

Kossuth Ferenc, Holló Lajos és Zboray 

Miklós tiltakoztak a nép vérének on-

tása ellen, mialatt odakünt az utcá-

kon egymást érték a borzalmasabbnál 

borzalmasabb jelenei . . . s ahalot-

tak, sebesültek száma szaporodott. A 

halottak között van egy rendőr és 

egy gymnázista fiú, a sebesültek közt 

számtalan járókelő 

Délután két órakor ért véget a 

zárt ülés s a nyilt ülést Tisza a kö-

vetkező kijelentéssel végezte be. 

— Megnyitom az ülést. Minthogy 

a háznak a napirendre szánt tárgya-

lásra szánt ideje elmúlt ma sem tér-

hetünk rá a napirenden levő véderő-

reform tárgyalására. A házszabályok-

kal való visszélés ismét elpocsékolta-

tok velünk egy napot a nemzet drága 

idejéből. 

Kovács Kálmán, Kosuth párti 

képviselő eme közbeszólott : Hát őrült 

ez az ember? 

Természetesen a mentelmi bizott-

ság elé utasították. 

A mentelmi bizottság elé utasí-

tották Polányi Gézát is, aki nevetett. 

Itt történt azután az az eset, 

hogy a Tisza indítványára, amely a 

gúnyos arc fintoritás által történt sér-

tés megtorlására vonatkozott, csak 

egy néhányan állottak fel a munka-

párton s a kormány tagjai is ülve 

maradtak . . . 

Csüiörtökán este e miniszterelnök 

megengedte a szociálisták gyűlésének 

Gazdák figyelméöe: 
K o r p a 

elsőrendű, jóminőségö méter-
mázsánként 18 fc 80 f. 

Zsoldos-korpa méter-
mázsánként 19 k — f. 

T a k a r n n ú n j S IhwA 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

S z e m e « « « » R a ^ c r i 

á r p a valamint d a r á k . 
mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
L i f t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

fl*árkorpa 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-
ként 80 üli. 

Mindezek az aruk, valamint kitűnő, Ízletes 
fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld szinü Korona-
Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár R.-t. 

megtartását közvetlen az utcán, hogy 

a párt vezetőség az általános sztráj-

kot elhatározta. Erre a párt vezetőség 

intézkedett, hogy a sztrájk szüntet-

tessékbe és a munkások pénteken áll-

janak munkába. Ugy volt, hogy most 

— már vissza áll a béke péntekre, 

de ezt felborította a körülmény, hogy 

a vas és fém ipari gyárak kizárták 

munkásaikat, mire megismétlődtek a 

gyárak körül a véres jelenetek, több 

gyárat fölgyújtott a fellázadt tömeg s 

a kizárás hírére, az óbudai oldalon 

sztrájkba lépeti a munkásság. 

Házban pedig botrányos jelene-

tek követték a botrányos jeleneteket. 

A mentelmi bizottság Kovács Gyula 

48-as gazdapárti képviselőt 30, Róth 

Endre Justh párti képviselőt pedig 8 

napra javasolt kizárni a házüléseiből 

— és Tisza nem respektálva azt, hogy 

többen fel akartak szólalni a munka-

párt egy részének szavazatával kimon-

dotta a bizottság javaslatának elfoga-

dását. A határozat meghozatalában a 

kormány tagjai ismét nem vettek részt 

és a munkapárt egy jelentékeny részt 

is tartózkodott a szavazástól. 

Zárt ütés következett újra, ame-

lyen Holló, Apponyi és Kossuth, Szrn-

recsányi, Rakovszky, Hock szólal-

tak föl. 

Zárt ülés után több interpelláció 

hangzott el a csütörtöki véres ese-

mények dolgában, amelyekre Lukács 
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azonnal válaszolt és kijelentette, hogy 

minden felelősséget elhárít magától. 

Arra kész, hogy a munkások érdeké-

ben közbelépjen.. . 

Viharos botrányokba fuladt ez az 

ülés is. amelyen az a hír terjedt el, 

hogy Tisza a szociálita vezérek letar-

tóztatását követelte, de a miniszter 

tanács a bihari gárdához tartozó 

Beöthy Pál kivételével ellene volt en-

nek az indítványnak s az leszavazta. 

Az eseményekhez tartozik, hogy 

az egész ellenzék együtt van most 

már az á'talános választoijog alapján, 

amelynek a legapróbb részlet kérdései 

körül vannak még csak diferenciák. 

A legfontosabb és legjelenlőségfel-

jesebb azonban az, hogy Tisza erő-

szakoskodása meg az ellenzúditotta a 

munkapárt egy nagy részét, sőta kor-

mány tagjai is — s igy napjai meg-

vannak számlálva. Ez a mostani sze-

replése csak arra volt jó, hogy vég-

kép el kerüljön a közélet szinteréről, 

egy véres napnak soha nem feledhető 

súlyos vádjával. 

HÍREK 
Pünkösd napján. 

(Fohász) 

Pünkösd napja várvavárt ünnepünk, 

Lelki öröm forrása légy nekünk 

Atyánknak szent hajlékában. 

Zugó szélnek áldott zendülése, 

Oh hatolj be a bűnös szivébe 

Hogy élet keljen nyomában. 

Élet, melynek törvényt szabott 

Atyánk a te akaratod 

Pünkösd napja várvavárt ünnepünk, 

Lelki öröm forrása légy nekünk 

Kiket itt látsz gyűlten egybe. 

Szálljon le ránk tüzes nyelvek lángja, 

Szeretettel, hogy szivünk atjárja. 

Ami illik szent népedre. 

Szeretet a parancsolat, 

Mely üdvöt, boldogságot ad. 

P-cs. S-a. 

Kellemes pünkösdi ünnepeket 
kívánunk lapunk minden előfize-
tőinek, olvasóinak és jóakaróinak. 

— Diszgyülés a városnál. Pünkösd 

hétfőjén — e hó 27-én délelőtt 11 óra-

kor tartja a városi képviselőtestület el-

ső közgyűlését az uj városháza nagyter-

mében. Megnyitó közgyűlésének nevezi 

a meghívó ezt az ünnepies alkalmat. 

A díszközgyűlésen Bugyi Antal főjegyző 

fogja ismertetni a városház építés tör-

ténetet és Fekete Márton orsz. gyül 

képviselő mond ünnepi beszédet. 

— Gyűlés a vármegyén. Csongrád-

vármegye törvényhatósági bizottsága e 

lió 80-án, csütörtökön délelőtt 10 óra-

kor tartja évnegyedes közgyűlését. 

—- Istentisztelet. A szentesi görög-

templomban május hó 27-én hétfőn 

Pünkösd másnapján tartatik meg, d. e. 

10 órakor. 

— Népünnepély. A szentesi keres-

kedő ifjúság f. évi június hó 16-án a 

szegedi houvéd zenekar közreműködé-

sével népünnepélyt rendez, melyet este 

cabaré és táncmulatság követ, ezen fé-

nyes ünnepélyre felhívjuk t. olvasóink 

figyelmét. 

— Iparosifjak előadása. Ma van 

az iparos ifjak műkedvelői előadása és 

táncmulatsága a Tóth József-szinházban 

— színre kerül a »Három kalap« cimű 

francia szellemességgel és humorral 

megirt darab, mely hallgatóit allandó 

derülségben képes tartani. Kezdete este 

pontban 8 órakor, jegyek a mai napon 

át kaphatók lesznek, a színházi pénz-

tárnál reggel 9 —11-ig, délután 3—5-ig 

és este 7 órától. Az előadáson báiki 

mgehivó nélkül is részt vehet. 

— Pünkösd az evangélikusoknál. 

Pünkösd első napján dr. Halmi Béla 

hmvásárhelyi főgymn. vallástanár mondja 

az alkalmi szent-beszédet. Urvacsorát 

Petrovics S. esperes oszt, ugyan ő tartja 

a másnapi szent-beszédet. Jeszenszky 

Károly segédlelkész a nográdmegyei 

főesperes intézkedése folytán a salgó-

tarjáni gyülekezetben végzi — mint a 

választó egyházközség egyik jelöltje — 

az ünnepi funkciókat. 

— Lesz-e gyümölcs az idén. A 

kedvezőtlen időjárás sok vérmes reményt 

tett tönkre. A fagyok, s viharok lesor-

vasztották á gyümölcsfák virágdíszét. 

Legalább is megtizedelték. Nagy gondot 

okoz ez a gazdasszonyoknak! Mert ha 

kevés a gyümölcs, kétségkívül drága is. 

Már pedig drága gyümölcsből kevés 

befőtt kerül télire! Ezért okos az olyan 

asszony, a ki a »Háztartásra*-ra hallgat. 

Kürthy Emiinének ez a népszerű ház-

tartási lapja, jó eleve figyelmezteti olva-

sóit, hogy a gyümölcsgazdag évben lás-

sák el magukat befőttes készletükkel, 

hogy ha »sovány esztendők« jönnek ne 

maradjon üresen az éléskamrájuk. Mert 

hát a »Háztartás« befőzési receptjei 

olyan megbízhatók, hogy azok utasítá-

sait követi, évekig eltarthatja niarme-

ládjait, cukorban, gőzben, ecetben eltett 

gyümölcseit, a nélkül, hogy azok meg-

romolnának. A »Háztartás« kiadóhivatala 

(Budapest, VI., Eötvös-utca 30.) kívánatra 

készséggel küld mutatványszámokat. 

Viszaadott szabályrendelet. A 

vendéglőkről szóló szabályrendeletet nem 

régiben módosította a képviselőtestület. 

A kereskedelmi miniszter most a sza-

bályrendeletet pótlás végett vissza adta 

a városnak. 

— Helyetesités a vármegyén. Tary 

István a tiszántúli járás főszolgabirája 

megrendült egészségi állapciara tekin-

tettel három havi szabadságot kért és 

kapott. Dr. Cicatricis Lajos főispán a 

szabadságidő tartamára dr. Dósa István 

vármegyei aljegyzőt nevezte ki helye-

tessé. 

— Betiltott utcai elárusitás. Az 

alispán a »Népszava« ciinü újság utcai 

elárusitását beszüntette. A betiltás oka 

az, hogy a nevezett lapnak legutóbbi 

száma izgatas és lázítás miatt elko-
bozták 

— Dobovszky József István mű-

építész f. hó 19-ikén, vasárnap tartotta 

esküvőjét a jászladányi róm. kath. temp-

lo.liban P o h n i k V i o l a urleánnyal. 

— Jámbor kérelem. Az uj város-

háza építkezésénél, a szobrász munkák 

vállalkozója Kálmán Ede pécsi szobrász 

volt. Kálmán vállalatát olyanképen tel-

jesítette, hogy a polgármester kénytelen 

volt öt annak idején, a mult év nya-

rán elmozdítani a szerződéstől s a vá-

lalt munkákat .'másokkal készíttetni el. 

Az elmozdított vállalkozó most azzal a 

kérelemmel fordul a varoshoz, hogy az 

ő kereseti végjárandósága állapittassék 

meg s azután az öt illető összeget utal-

jak ki neki. 

— Irtsuk az arankát. A lucernások 
legnagyobb ellensége tudva levőeu az 
aranka, ami» saját jól fel fogott erde-
kében minden gazdának irtani kell. A 
polgármester most hirdetményben hivja 
föl a gazda közönséget az aranka ir-
tásra azzal, hogy aki az irtást elmu-
lasztja anuak lucernását hatóságilag tisz-
títják meg az arankától — ez pedig sok 
pénzbe kerül 

— A mi olcsóbb most. Persze 
mindenki azt keresi ebben a drága vi-
lágban ami olcsóbb. Nos ne felejtsük el, 
hogy május hónapban olcsóbb az adó-
fizetés, mint juniusban. Miért? Azért 
mert bár ló-ödike óla kamatot kell fi-
zetni, de végrehaj;ási költséget nem. 
Aki tehát hátralékban van, jól teszi ha 
most rendezi az adóját, mert juniusban 
már a végrehajtási dij is járja, az pe-
dig drágábbá teszi az adófiezetést. 

Síirii lombú vadgesztenyék... 
Sűrű lombú vadgesztenyék 

Levelei susognak, 

Körös-körül a ligetben 

Kis madarkák csattognak. 

Néha, néha felhangzik a 

Vadgalambok bugása, 

S a kakuk is kakukszavát 

Messzehangzón kiálltja. 

Levélzügás, víg madárdal 

Elringatja a lelkemet, 

Boldogságos érzés tölt el, 

S minden bajom felejtem. 

Nem bánt harag, nem gyűlölet, 

Engesztelést érezek, 

S mint eddig oly zordnak láttam, 

Örülök az életemnek. 

Balogh Sz. Sándor. 

Kiadja : 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 
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A tüdőszanatoriuin ügye. 
A következő sorok közlésére ké-

rettek fel bennünket : 

Igen tisztelt Szerkesztő úr! 

A Szentesi Lap vasárnapi számá-

ban egy rövid cikk jelent meg Papp La-

los igazgató nr tollából, ezt kisérte a 

Szerkesztő néhány szava, ezen cikk után 

alkalomszerűnek tartok néhány meg-

jegyzést tenni. 

A ref. tanitó uraknak és az igaz-

gatótanitó úrnak nagyon köszönöm azon 

jóindulatú fáradozását,Jamelylyel a gyűj-

tés ügyében eljártak, büszke vagyok rá, 

hogy szülővárosom tekintélyes tanitói 

testületét — a tüdő-gyógytelep ügyének 

megnyerhettem, nagyon kérem mind-

nyájónkat, legyenek ezután is azok amik 

most voltak a nemes célnak hatalmas 

jólelkű támogatói. 

Egy dologra nézve azonban ügy a 

tanítótestület, mint más adakozódat'na-

gyon kérem, méltóztassanak türelmesen 

be várni máskor az én nyilvános elszá-

molásom. Én jelenleg az egészvármegye 

területén szándékozom gyűjtés rendezni, i 

egy héten alig vagyok egy-két napon 

szülővárosomba, akkor is legsürgősebb 

házi vagy gazdasági, vagy irodalmi te-

endőm kedvéért. A tüdőszanatórium ré-

szére hozzám beadott pénzről a polgár-

mester úrnak én vagyok felelős, én azt 

ugy is beadom a közpénztárba, de ké-

rek mindenkor annyi türelmet az ada-

kozó nagyközönség, vagy a gyűjtők ré-

széről, hogy ne kívánjanak tőlem többet 

mint amennyire egy erős férfi sem volna 

képes — ne kivánják, hogy mindent 

egyszerre az egész vármegye területén 

hírlapi cikkeket, gyűjtéseket, elszámolá-

sokat, annyi községben, annyi testület-

től egy hónap alatt elintézzek. Engedje-

nek lassan haladni — mint az album-

ügynél tettem : lassan, de biztosan. 

A lovagias védelmet pedig Szer-

kesztő úr részéről nagyon köszönöm, 

de nem hallgathatom el azon vélemé-

nyem, hogy mostanában a három tekin-

télyes helybeli sajtó engem nagyon el-

kényeztet, vagyis több érdemet tulajdo-

nit nekem, mint amennyi megillet. 

Igaz, hogy a legelszántabb, legvak-

merőbb harcos én voltam, de nem a leg-

első — a legelső Nagy Ferenczné úrnő 

a jótékony nőegylet elnöknője volt. En-

gem kezdetben olyan súlyos bántalmak, 

oly vérig sértő megaláztatások értek, ! 

hogy megundorodva, kiábrándulva sok-

szor oda hagytam volna a küzdteret ha 

Nagy Ferencznében nem látom azt a ; 

soha senki által meg nem ingaiható erős 

bizalmat, hitet, reményt az eszme sike-

rében. Az ő nemes bizalma kellett az én 

bátorságomhoz, hogy célhoz érjünk. 

Aztán ott voltak a bajtársak akik 

egy csata sorban állottak velem,Mojzsikné 

és Bánfalviné a másik nőegyletek elnök-

női és a kedves, a szép kis gyűjtő lányok 

akik velem együtt tűrtek minden bán-

Ulraat. 

Az anyámról mit mondjak? Még 

az apám sirköve arát is átadta nekem, 

úti költségre, még a jegygyűrűjét is, 

csakhogy az eszme diadalt érjen. 

Bizony mondom önöknek, hogy ha 

ezek a Spártai nők nincsenek, az a sza-

natórium aligha épülne mostan. 

A férfiakat pedig kérem bocsássa-

nak most meg, hogy az ő érdemeiket 

elhallgattam, mert sokan voltak érdemes 

nagylelkű férfiak, akiknek segítsége nél-

kül viszont mi nők, talán soha sem bír-

tunk volna Szanatóriumot építeni. Aztán 

a helybeli sajtó hatalmas támogatása ép 

úgy mint a vidéki sajtó. Sajtó és puska-

por nélkül, mai nap csatát nyerni nem 

lehetne, nekünk a vértelen harcban nem 

volt szükségünk puskaporra, a sajtó nél-

kül azonban el nem lehetünk. 

I)e arra kérem a tis/.telt Szerkesztő 

urakat, ne nevezzenek engemet — ebben 

az ügyben »vezetőnek* nem kell nekem 

ott a vezérszerep ahol az éh családom 

vértanú halált szenvedett, mert hiszen 

valamennyit virág korában gyilkolta le a 

tüdővész. 

/\z édes apám — a világon legjob-

ban szerettem — ő is hulló tavaszi vi-

rág volt, én az ő nevét le vettem a fej" 

fáról, rá tűztem egy fehér lobogó, el-

indultam azzal a zászlóval hadat gyűj-

teni, keresztes haborúra és esküt tettem, 

vagy megnyerni az egész vármegye né-

pét a szenthadjáratra, vagy elesni a zász-

lóval együtt. 

Az isten valóban nagyon szerethette 

az én jó apámat, az ügyet megnyertük 

az egész vármegye népe ott áll ma a 

fehér lobogó alatt. Csak még egy kis jó 

akarat, áldozatkészség, türelem kell hozzá 

hogy legyőzzük azt a láthatatlan rémet 

a mely még itt jár közöttünk és szedi 

biztos kézzel, kegyetlen gyikohissal ál-

dozatait, amelynek neve a tüdővész. 

G. Pap Etelka. 

Szentes varos polgármesterétől. 

l l i i i f l e i i e s i i e l * 

idősebb magános nő kerestetik tanyai 
iskolához. Felvilágosítás nyerhető Tóth 

József-utca 17. szám alatt 

Kuglimegnyitás. 
Fischer Albert tyúkpiactéri vendég-

lőjében 

ma, nagy 

k u g l i v e r s e n y 

lesz. I-ső díj egy nagy bárány, II-ik dij 

valódi tajtékszipka, Ill-ik dij 25 drb. 

finom szivar. 

Eladó és kiadó 

BIRTOK 
444 katasztrális hold föld megfelő 

épületekkel, hozzá szükséges jószág-

gal, 21 ló, 8 ökör, 3 drb. tehénnel, 

magánjáró cséplőgéppel, kaszállógép-

pel, ekék, gereblyék, szecska vágók és más 

egyébb felszereléssel együtt, holdanként 

750 tért 
elailó. 

3430-1912. sz. 

H i r d e t m é n y . 

Felhívom mindazon földbirtokoso-
kat és bérlőket kikne* lucernás földjük 
van, hogy az abban jelentkező arankát 
1912 junius hó 10-ig, az ezen határidő 
után jelentkező arankát esetenként irtsák 
ki, mert ha ezen időpontig vagy ese-
tenként az aranka irtást nem teljesí-
tenék, a mutatkozó arankát az illető 
földtulajdonos vagy bérlő költségére ha-
tóságilag fogom kiirtatni, ezen felül el-
lene a kihágás miatt az eljárást folya-
matba teszem. 

Az aranka irtás módja közismert 
Amennyiben azonban a szakszerű ir-
tásra vonatkozó eljárást bővebben tudni 
óhajtják felhívottak, ez iránt forduljai 
nak a mezőőrökhöz, vagy a gazdasáe-
tanácsnokhoz. ' 6 

Szentes, 1912 április hó 17-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Ugyancsak 440 katasztrális hold 

föld 15 évre holdanként 26 koronáért 

haszonbérbe 
ÍTI3 

Tudakozódni lehel e Lap kiadóhiva-

talában. 




