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Szentes 48-as népe ! Atyánkfiai ! 
Beállott a harc, a küzdelem most-

már teljes erővel folyik. Szentes város 
mandátumáért akadt ujabb pályázó is, 
aki Szentes város megbízását kormány-
párti programmal akarja megszerezni 
s akinek érdekében, azok, akik l'ellép-
tették azt hangoztatják, hogy mindent 
Szentesért kell tennünk és diadalra kell 
vinnünk azt a zászlót még elveink 
megtagadása árán is, mert ezzel Szen-
tes város érdekeit szolgáljuk. 

A kormány párt fellépését, harcba 
indulását azok idézték elő, akik Szen-
ter, város 4^-as népét széjjel akarják 
tagolni, a 48-as nép elámitói, a oárt-
bontók, az ámitók, akik dr. Molnár 
Jenő személye elleni gyűlöletükben 
megfeledkeztek arról a kötelességről, 
amely az igaz 48-as embert az igaz 
48-as lobogó alatti sorakozásra szólítja, 
az alá a zászló ala, amelyet dr. Mol-
nár Jenő igaz becsülettel, tántoritha-
tatlan lelkesedéssel lobogtatott tizen-
egy éven át. 

Ez a harc, amelyet az árulók és 
pártbontók, az ámitók és a kormány-
párt ellenében most megvívunk a ron-
gyokba szakadt régi zászló, apáink ha-
gyományának becsületéért folyik. 

A rongyokba szakadt, golyó járta 
régi zászló becsületéért, apáink hagyo-
mányainak megbecsüléséért, mert eb-
ben a küzdelemben, ha Szentes 48-as 
népe diadalt nem arat örökre elve-
szett, örökre elbukott a nép s elbukott 
azért, mert gyenge volt, mert nem ér-
tette meg azt a szót, amely 40 év 
dicsőségteljes emlékezetére figyelmez-
tet, arra, hogy Szentes népe csak ak-
kor úr a saját városában, ha kezében 
tartja régi lobogóját. 

Szentes népe nagyszerűen meg-
nyilvánult régi zászlója, ősi hirneve 
mellett. Most amidőn a harcnak egy 

ujabb szakasza kezdődik meg, most 
amidőn Szentes népének akaraterejét, 
elvhűségét akarják próbára tenni, most 
amidőn az árulók, a pártbontók csa-
pataira számítva a kormánypárt a diadal 
reményeit fűzi küzdelmére kétszeresen 
kötelességük megmutatni, hogy Szenti 
népe eltántorithatatlan lelkesedéssel, félre 
nem vezethető politikai hithűséggel, 
fanatizmussal ragaszkodik ősi lobogó-
jához és a régi lelkesedés lobogó lángja, 
ereje fölemészt minden árulást, min-
den pártbontó kísérletet és diadalra viszi 
az igaz 48-as zászlót, a nép zászlóját, 
dr. Molnár Jenő lobogóját. 

Vasárnap délelőtt a kormánypárt, 
vasárnap délután az áruló ferences II. 
Dénes párt tart népgyűlést. Ezeket a 
népgyüléseket arra szánták, hogy a 
hangzatos Ígéretek és a csáb szavak 
hatalmával Szentes népét hitéből, meg-
győződéséből kiforgassák. Ezekre a kí-
sérletekre és kísértésekre feleletet kell ad-
nunk és méltó^eleletet adunk, olyan 
feleletet, amely megmutatja, hogy a nép 
lelkesedése, a nép hatalma az igaz 48-as 
zászló mellett áll s hiába minden áru-
lás. minden kísértés Szentes képviselője 
csak dr. Molnár Jenő lesz, mert az ő 
zászlója a régi lobogó, az ő zászlója 
a népjogok és a népjólét lobogója, mert 
az ő zászlójához kötnek becsületünk, 
apáink hagyományai. 

Vasárnap este 

f i i k l j á w m e i í e t t e 1 
tiszteljük meg a népjelöltjét, azt a fér-
fiút, a ki 11 esztendős politikai mű-
ködése alatt Szentes városának elvhű 
igaz, a néppel érző és a népért dol-
gozó kuruc képviselője volt. 

A fáklyás menet két helyről indul: 
A felsőpárti ovoda elől és a Csillag La-
kos térről, zászlók alatt, zene szóval. 

A felsőpárti menetet, amely a Rá-

kóczi és a Kossuth utcákon vonul Sima 
László, az alsópárti menetet, amely a 

! Horváth -Gyula és Petőfi utcán át vonul 
Papp József vezeti. 

Gyülekezés mind a két helyen fél-
nyolc órakor kezdődik és a menet 8 
órí'kor indul a Központi szálloda elé, 
ahol Szentes 48-as népének nevében 
Sima László fogja az üdvözlő beszé-
det mondani. 

Polgártársaink! 
Szentes 48-as népe ! Atyánkfiai! 

Félre a kishitűséggel, félre a le-
mondással, Szentes 48-as népét meg-
buktatni nem tudja senki, ha Szentes 
48-as népe igaz lelkesedéssel megáll 
ősi zászlója alatt s mert ennek a vá-
rosnak ezer választó polgára aláírásá-
val adta szavát arra, hogy a régi 
zászló alatt megáll, a mi harcunk vége 
csak a biztos győzelem lehet. 

És a vasárnapi fáklyásmenet le-
gyen tanúságtétel arról, hogy a nép 
hatalma óriási, amellyel szemben min-
den összeroppan: Jöjjetek el, legyetek 
ott mindannyian, sziveink dobbanása 
lobogtassa meg az ő>i zászlót: legyen 
ott mindenki öreg, ifjú, asszony, leány, 
gyermek, legyünk ott mindannyian, 
akik féltjük az ősi zászló becsületét, 
akiknek lelkét az« ámítás, a tündéri 
ígéretek szavai hidegen hagynak. 

Legyen ott Szentes minden 48-as 
polgára, mutassuk meg a kormánypárt-
nak, az árulóknak, a pártbontó kiser-
letezőknck, hogy a mi erőnk nagy és 
megdönthetetlen, 

Jöjjetek el. Atyánkfiai, az ősi becsü-
letet fenyegeti veszedelem, legyünk ott 
mindannyian. 

Hazafias üdvözlettel: 
a szentesi 4S-as népjelölt 

dr. Molnát 'Jenő, pártjának 
elnöksége. 
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D E K E H 
Mi lesz? Mit tegyek? Hová le-

gyok? Hová menjek? Szent Jeremiás, 
mi lesz velem, a mandátumot merre, 
hol keressem? Kérdem a fűtől, fától, 
a falevelektől, a frakkom gombjaitól. 
Nincs felelet. . . Azaz hogy van. A 
szellő is azt susogja, hogy én, sőt 
Én, Dénes II. a hivatalos jelölt a fész-
kes-fenébe, a sárga feledésbe, vagy a 
sokat emlegetett zárthelyre takarodjam... 

Ez a verses magánbeszélgetés 
szórni szóra megtörtént. Naponkint el-
motyogja dr. Kvótaemelő Dénes és 
bolyongásai közepette mindig keserve-
sen zokog. Látja, mert látnia kell, hogy 
a jól sikerült puccs óta a személyével 
kapcsolatban minden rosszul sül e l . . . 
Igen. Mehet. Menjen a kiváló lesi-
puskás. Vagy maradjon. A kétszer kettő 
bizonyosságával mondjuk, hogy a me-
nedékhelyre zuhanni j o g . . . . 

• 
Kibökték. Elzokogták. Kiköpték. 

Bezúgták. Világá kürtölték. Végünk 
van ! Összeomlott a világ! Leszakadt 
az ég! A ragyás Európa sarkai kifica-
modtak !! Itt a Halley-üstökös! Bekö-
vetkezett a vég! A pusztulás. Az enyé-
szet. A megsemmisülés. Hamut a fejekre, 
gyászfátyolt a zászlónyelekre! . . . Jaj, 
oh jaj nekünk, mert az önzetlen táro-
gató a 48-as népjelöltről a hetek óta 
igért leleplezéseket elharsogta . . . 

Ne mondja senki, hogy lelketlen 
emberek vagyunk. A szűk családi kör-
ben elorditott szenzációkat a nagy nyilvá-
nossággal mi közöljük. „Börzeüzlefe£r<% 
vállalatok gründo lására ráéri Molnár 
Jenő minduntalan Bécste szaladgálni, 
de arra nem volt ideje, hogy akár a 
városért, akár annak lakóiért akármit 
is csináljon . . . 

A jeles tollkereskedők ujabban 
volapükül csámcsognak. Nála. Nélküle. 
Róla. Önmagának. Ráér. Mely őrült 
hangzavar ez?! Illő tisztelettel kérjük 
Skultety urat, a beszélő szervek gyó-
gyítóját, hogy az önzetlenek sürgős 
gyógykezelése céljából a mi költsé-
günkre Szentesre utazzék . . . 

Önzetlenék tótágast állnak, hány-
ják a cigánykerekeket. . . Nini, mi már 
a bérelt újságot is önzetlenségre taní-
tottuk. Korai az öröm és az avult kék-
vókat is hiába lejtették el. Mi továbbra 
is „önzők" „kibéreltek" maradunk. Merő 
egoizmusból ajánlottuk Skulety pro-
fesszornak a gyógykezelési dijakat. Hisz 
minket gyötör a bélcsavarodás, ha a 
ferences előcsatosok ilyen gyalázatosan 
vonit^nak. 

E kis kitérés után rátérhetünk a 
dolog velejére. A szenzációra. A lelep-
lezésre. Bécsben börzézik Molnár Jenő 
és vállalatokat gründol. Kacagó görcsö-
ket kapunk. Nyilalást érzünk. Hahaha. 
Nagyszerű! Ilyen eget ostromló buta-
ságokat se hallottunk . . . Hol a válla-
lat, amelyet Molnár Jenő alapított. A 
börzéről szóló legendát kik gyártották ? 
Mindig mondottuk, hogy a fiuk kedé-
lyesen gyomroznak. Pályatévesztett bo-
hocok ök, Willandék veszedelmes kon-
kurensei, akire Beketow cirkuszdirektor 
figyelmét ismételten felhívjuk. 

<Sv*»H r c h ' H ^ f f é v e i v ó l e y é n y 

^ z e n z á c d o H h á z a H w á f f 
f i f ő v á r o s b a n . 

A modern és szép, a bűnös Budapest-
nek ma egy különös, valóban párját ritkitó 
szenzációja van. Az erzsébetvárosi anya-
könyvezető előtt násznép kíséretében tegnap 
megjelent egy fiatal gyermek-leány egy őszülő 
ember oldalán és törvényesen, formálisan, 
megkötötték a házasságot. Egy ttzenkétéves 
leány, aki egyszerre feleség és reményteljes 
anya lett, felesége egy ötvenkétéves ember-
nek és jövendő anyja születendő gyerme-
kének. 

De szóljanak a száraz tények: 
A házasságkötés 

Tegnap déli tizenkét órakor megjelent 
erzsébetvárosi anyakönyvvezető hivatalában 
Bertóthy József ötvenkét esztendős gyári mű-
vezető és házasságot kötött Wolf Anna tizen-
két esztendős leány nyal. 

A házasságkötéshez megszerezték az 
összes szükséges orvosi bizonyítványokat, 
továbbá az igazságügyminiszter engedélyét, 
ez alapon tehát az anyakönyvvezető a házas-
ságot megkötöttnek nyilvánította. 

Az anyakönyvi hivalalban nagy feltűnést 
keltett az érdekes násznép megérkezése. Mi-
után anyakönyvvezető az okmányokat rend-
ben találta, fölállt ünneplő ruhájában és föl-
tette a szokásos kérdést, mire mindkét házas-
pár határozottan, harsány hangon felelte : 

— Igen 1 
A násznép ezután elvonult, de a fiatal 

menyecskét azonnal a kecskeméti kolostorba 
internálták, ahol négy évig kell tartózkodnia, 
mig elfoglalhatja újra helyét férje oldalán. 

A farosa esküvő oka. 
A gyermek-feleség édesanyja Wolf Má-

ria, egy szegény kávéfőző asszony. Á kis ká-
vémérésből tengették életüket, de a szűkös 
garasokból bizony vajmi kevés telt a min-
dennapi megélhetésre is. Egyetlen leánya volt 
Wolf Anna, aki házasságon kivül született és 
igy édes anyja nevét viselte. 

Bertóthy József fómódu ember műveze-
tője és társtulajdonosa a Haidekker-féle sod-
ronykötélgyárnak és sajátjÉsinos félemeletes 
háza van Budapesten. 

Kaland-kedvelő ember, akit a nők sze-
rettek és sokat környékeztek, mert „gáláns" 
embernek tartották. A mult esztendőben is-
merkedett meg Wolf Annuskával, aki saját 
vallomása szerint, Önként, saját beleegyezé-
sével engedett Bertóthy udvarlásainak. Egy 
önfeledt pillanatban azután az ismerkedésnek 
a lányra súlyos következményei lettek. Ter-
mészetesen a leányt tapasztalatlanságán kivül 
az otthon érzett anyagi szükség is rávitte, 
hogy az őszülő ember karjaiba vesse magát. 

Az anya azonban tapasztaltabb volt. A 
rendőrségre sietett és feljelentette Berthótit a 
viszony miatt. Berthóthy azonban általános 
meglepetéste kijelentette hogy a leányt haj-
landó feleségű' venni. Ezzel elejét vette a 
további bűnügyi eljárásnak és most már 
ügyvédje utján beszerezte a szükséges okmá 
nyokat. 

Az akták megszerzése természetesen 
nehezen ment. A gyakorlat szerint az igazság-
ügyminiszter csak tizenötéven felül szokta 
megadni az engedélyt és ilyen különös eset 
a minisztériumban még soha elő nem for-
dult. Mivel a tiszti orvosi bizonyítvánnyal iga-

zolták, hogy a leány fejlett testi egészségű, 
az igazságügyminiszter az engedélyt megadta. 

El kolostorba ! 
Wolf Annuskát a férj és az anyós kö-

zös megegyezésével azonnal a kecskeméti 
zárdába helyezték el, hogy némileg enyhítsék 
természetes következményét a fatális esetnek 
a közvélemény felzúdulását és kíváncsiságát. 

Négy évig fog várni Wolf Annuska, a 
XX-ik század ez élő szenzációja a kecskeméti 
zárda komor falai között, hogy mint Bertóthy 
Józsefné, bevonuljon karján egy négyéves cse-
csemővel a wárna-utcai csinos házba, teljesí-
teni hitvesi kötelességét, melybe olyan korán 
bele tudta magát élni. 

ÚJDONSÁGOK. 
— Dr. Molnár Jenő a szentesi 

függetlenségi és 48-as népjelöltfe nia 
este fél 7 órakor városunkba érkezik 
s az esteli pártértekezleteken már maga 
is részt vesz. 

— A szeged — csongrádi halászati 
társulat gyűlése. A szeged — csongrádi 
halászati társulat tegnap délelőtt 10 órakor 
tartotta meg a közgyűlését Hódmezővásár-
helyen a városháza tanácstermében, amelyen 
résztvettek: Mátéft'y Kerene polgármester, 
mint a társulat elnöke,' Novobácky Győző 
társulati igazgató, gr. Károlyi László képvi-
seletében dr. Nagy Elemér orosházi ügyvéd, 
Pallavicini Sándor őrgróf képviseletében Vigh 
Gyula mérnök, a folyammérnökség és a 
földmivelésügyi minisztérium részéről 2—2 
mérnök. 

— Lesipuskások. Dienesli. Justh Gyula 
vezérünktől kitűnő előnevet kapott. Lesipus-
kás őkelme, valamennyi „pártonkívüli vei" 
együtt. Így nevezte el a hitszegő, ál-párton-
kivüli franciskánusokat Justh Gyula, aki 
Kolozsvár városában tegnap nagyszerű fogad-
tatásban részesült... Megmondotta a vezér, 
hogy ezek a pártonkivüliek a legveszedel-
mesebb ellenségeink. A szentesi lesipuskás 
párt vasárnap délután 41. Dienes tiszteletére 
valami heccre készül. Szolnokolni fognak a 
ferencesek és ismét fel akarnak vonulni.. . 
No, lássuk, hány zsákkal telik. Lassúk a 
fogadtatást. A felvonulást. Harcostársak, füg-
getlenségi polgárok, a nyöszörgő lesipuská-
sokat nem szabad megzavarni 1 

— Adatok a városról. Budapest székes-
főváros statisztikai hivatala városunkat kéri, 
hogy multbani és jelenlegi helyzetünket ki-
mutató adatokat küldjön számara, hogy el-
készíthesse a „Városok Evkönyve" cimű 
munkáját. 

— Madarak és fák napja. Alig volt 
még kormány, a melyik a madarak és fák 
védelme tárgyában rendeletet ne bocsájtott 
volna ki. Ez a kormány se akar a többiek 
mögött maradni és köriratot intézett az ösz-
szes tanfelügyelőségekhez, hogy a hatáskörük-
ben kövessenek el mindent, hogy a madarak 
és fák napját az iskolában megtartsák. A 
református iskolákban május| hó 2-ikára 
tűzték ki a madarak és fák napját. Ezen a 
napon elmondják a tanítók, hogy milyen sok 
hasznot tesznek a hasznos madarak és az 
egészségre milyen jótékony hatást gyakorol-
nak a fák. A gyermekek aztán fogadalmat 
tesznek, hogy sem a madarakat, sem a fá-
kat nem pusztítják. Ez az ünnepély a taní-
tásnak csak az első óráján lesz, a többi 
órákon rendesen folyik a tanítás. 
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A magyar kir. államvasutak 
nyári menetrende 1910-re. 

A magyar kir. államvasutak vonalán és az általuk 
kezelt magán vasutakon f' évi május hó 1-én a nyári 
menetrend lép életbe, mely a jelenleg érvényben levő 
téli menetrenddef szemben a kővetkező lényegesebb 
változásokat tartalmazza : 

A Budapest keleti pályaudvar bruck király-
hidai vonalon. 

A Wienből jelenleg d. u. 2I0-kor induló és Buda-
pest keleti pályaudvarra este 75-kor érkező 3 sz. gyors-
vonat Wienből d. u. l w -kor fog indulni és Budapest 
keleti pályaudvarra este Ö^-kor fog érkezni. 

A Wienből jelenleg d. e. 1 lM-kor indul és Buda-
pest keleti pályaudvarra este 9 órakor érkező személy-
vonat Wienből d. e. 1215-kor fog indulni és Budapest 
keleti pályaudvai este 8^-kor fog érkezni. 

A Budapest keleti pályaudvarról jelenleg délután 
^ ^ - k o r induló és Wienbe este y^-kor érkező személy-
vonat Budapest keleti pályaudvarról d. u. 1 2 * ° - ^ fog 
indulni és Wienbe este 816-kor fog érkezni. 

A Budapest keleti pályaudvarról Bicskéig jelenleg 
csak vásár és ünnepnap előtti köznapokon közlekedő, 
Budapest keleti pályaudvarról este (V^-kor induló és 
Bicskére este 818-kor érkező személyvonat naponta fog 
közlekedni, ezzel kapcsolatosan Bicskétől. Budapest keleti 
pályaudvarig egy új személyvonat lesz uaqonta forga-
lomba helyezve, mely Bicskétől reggel Ö^-kor fog in-
dulni és Budapest keleti pályaudvarra reggel 7a55-kor 
fog érkezni. 

A Budapest keleti pályaudvar aradi vonalon. 

A Kiskunfélegyháza orosházai vonalon. 
A Gádoros—Orosháza és Gyopárosi fürdő—Oros-

háza leözött az első években közlekedett idény vonatok 
ugyanarra az idötatalomra ismét forgalomba helyeztetnek, 
azonkívül Gyopárosi-fürdő—Orosháza között egy uj 
idényvonatján helyeztetik forgalomba, mely Orosházáról, 
d. u. 2a5-kor fog indulni és Gyopárosi-fürdőre d. u. 
35-kor fog érkezni, az ellenvonat gyapárosi fürdőről 
d. u. 310-kor fog indulni és Orosházára d. u. y^-kor 
fog érkezni. 

A Budapesti k. p. u. Szolnoki vonalon. 
Budapest keleti pályaudvartól Szolnokig egy uj 

személyvonat lesz forgalomba helyezve, mely Nagyká-
táig naponta, Nagykátától—Szolnokig fog közlekedni. 

E vonat Budapest keleti pályaudvarról este Ül5-kor 
fog indulni, Szolnokra padig este G'^-kor fog érkezni 

A Budapest keleti pályaudvar Fiumei vonalon. 
A Budapest keleti pályaudvarról jelenleg éjjel 

1 Otó-kor induló személyvonat Budapest keleti pályaudvar-
ról már éjjel 9 w -kor fog indulni. 

Zágrábból—Dugóselóig egy uj személyszállító 
vonat helyeztetik forgalomba, mely Zágrábból d. e. 
S^-kor fog indulni és Dugóselóra d. c. tízkor fog 
érkezni. 

Az előző évek nyarán Fiume és Delnice között 
közlekedett vásár és ünnepnapi vasutpár az idén, ugyan-
arra az időtartnmra, ismét forgalomba helyeztetik. 

Budapest, 1910 április hó. 

AB igaagvtósdg. 
(Utánnyomás nem dijaztatnak.) 

Főmunkatárs : 

DR HOLLÓSY ISTVÁN 

Az Általános Népkör bálja. Az Ál- j 
talános Népkör vasárnap május 1-én saját 
helyiségében táncmulatságot tart. Belépődíj 

0 80 fillér személyenként. 
Öngyilkosság. Csepregi Viktória 

elvált fiatal asszony f. hó 8-án apjának, Gsep-
regi Józsefnek fábiánsebestyéni tanyáján, amig 
hozzátartozói Szentesen jártak, egy flauber 
puskával agyonlőtte magát. Édesapja Csep-
regi József, amikor a délelőtti vonattal kiért 
a tanyára s meglátta lánya holttestét, azon-
nal kocsira pakolta és beszállította Simonyi 
Ernő utcai lakására, ahonnan boncolás mel-
lőzésével el is temették. Most Csepregi ellen 
meginditoták az eljárást, amiért a hullát or-
vosi vizsgálat előtt hazaszállította. 

— Fellépések. Csak tegnap adtunk 
hírt arról arról, hogy városunkban a lovak 
közt fellépett a takonykór; azt szintén tudják 
olvasóink, hogy Kovács Dénes is fellépett, 
most meg arról vesszük az értesítést, hogy 
Csongrádon a juhrühkór lépett fel szórvá-
nyosan. 

— Toloncolások. A budapesti rendőr-
ség Szigeti Árpád 24 éves üveges rómkath. 
üveges segédet toloncoltatta haza Szentesre 
tegnap, Salzburgból pedig Kiss Ferenc 18 
éves szabósegédet küldték ide, illetőségi he-
lyére, tolonclevéllel. 

A Molnár Jenő párt 
végrehajtó bizottsága 

1910 április 29-én, 
este 8 órakor két helyen 

tart pártértekezletet! 
és pedig 

Gyuricska Gábor 
é s 

Bartucz Lajos 
vendéglőiben. 

A rendkívüli fontossága napi-
rendre való tekintettel tömeges meg-
jelenést kérttnk. Az értekezleteken dr. 
Molnár Jenő képviselőjelöltünk is 
részt vesz. Tisztelettel 

a végrehajtó bizottság. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 
Justh Gyula hive. A szives üdvözlést 

helyettes szerkesztőnk itt nyugtázza. A denun-
ciansoktól nem fél. Adatokat köszönjük. A 
20000 koronás tolvajlás és megugrás régen 
birtokunkban van. Ez semmi. Vannak itt 
egyébb és súlyosabb dolgok is. Legalább 100. 
A M—fTy-féle per aktáit régen lemásoltattuk. 
Ezt meg is üzentük egy másik jóakarónknak. 
Mindenesetre szép, hogy velünk érez és Írá-
sával ezt bizonyította. 

A sogor illemhelyi merénylete, M. B. F. 
polgártárs kifosztása, megrövidítése a dolgokra 
nem tartozik. H. A. nem akar Szentesen ve-
zérkedni. Hagyjuk őt. Csak azokkal számo-
lunk el, akik minket támadnak, És csak ak-
kor ha megtámadnak. A irgalmatlan a véres, 
a velőkig, a vesékig ható támadásokat, bélki-
gázoló támadásokat megkeadeni mi nem fo-
gunk. Folytatni, visszarúgni az más. Még 
egyszer: kézszorítás. 

Honleány. Kegyed nem honleány. 
Kegyed csirkefogó, aki álnév alatt pimasz-
kodni mer. 

Budapest keleti palyaudvatól Aradig egy új sze-
mélyvonat lesz forgalomba helyezve, mely Budapest 
keleti pályaudvarról éjjel 1 l^-kor fog indulni és Aradra 
reggel 87-kor fog érkezni. 

Az uj vonat, a közölt menetrendben, már április 
3-án lesz forgalomba helyezve. 

A Nagyvárad (Félix) fürdői vonalon. 

Az előző években közlekedett fürdő idényvona-
tok ugyanarra az idő tartamra ismét fogalomba helyez-
tetnek, azzal a korlátozással azonban, hogy a Püspök-
fürdőről éjjel lOM-kor induló és Nagyváradra éjjel 11-kor 
érkező valamint a Nagyváradról este 917-kor induló és 
Püspökfürdőre este Ö^-kor érkező nemkülönben a Nagy-
váradról este O^-kor induló és Félixfürdöre éjjel 10-kor 
érkező, úgyszintén a Félixfürdőről éjjel 10 l s-kor induló 
és Nagyváradra éjjel lO^'-kor érkező személyvonatok 
nem naponta, hanem csak vásár és ünnepnapokon fog-
nak közlekedni. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 
Kiadótulajdonos : 

K á l m á n N y o m d a é t * H i u d ó v á l l u i a t . 

Uj féstilőnő. 
Patai Szabó Imréné tudatja a n. é. 

hölgy közönséggel, hogy mostanában érke-
zett haza Szentesre Budapestről, ahol a 
legújabb divat szerinti fésüléseket tökéle-
tesen elsajátította. Ajánlja magát a n. é. 
hölgyközönség figyelmébe. Lakása: III. 
Lakos-utca. 

423 

Hofherr ésSchrantz 
gazdasági gépgyárának raktára 

Bartha Sándor 
k e r e s k e d ő n é l 

gyári árakon teljes jótállás, kedvező fize-
tés mellett helyben szerezhetők be. Cséplő 
garnitúrák, berefejtők, gőzekék, vető-
gépek, járgányok, tisztító- és konkoly-
választó-rosták, acélekék, boronák, rög-
törő hengerek, fű- és aratógépek, gabona 
és széna gereblyék, szecska- és répa-
vágók, knkorloa morzsolok, darálók, 
szőlőzúzók stb. — Legjobb minőségű 
saját készitésű olajfestékek és denaturált 
szesz minden mennyiségben a legolcsóbb 

napi árban kapliatók. 

5 Legalkalmasabb 
bérmaajándékok, 

mesés olcsó árakon vásárolhatók, valódi 
ezüst és aranyból már \ koronától feljebb 

KolodíílS*ky Jótsei ékszerész és 
műórás óriási raktárában Szentes, Petőfi bérház, ahol a legpontosabban 
járó pormentes valódi svájci órák, gyürük, fülbevalók, férfi és női láncok, 
nyakékek és karkötök, valódi ezüst és alpakka, ezüst dísztárgyak és valódi 
tajték árúk ez időtől mélyen leszállított áron vásárolhatók. Valamint a 
legdivatosabb menyasszonyi és nászajándékok. Tőrt arany és ezüst beváltás 

— • a legmagasabb napiárban. • — 
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Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszóri 
közlésért O O f Ü l t . minden 
további közlésért csak « « 

fillért számítunk. 
APRO HIRDETESEK. 

Előf izető inknek 
apró hirdetésekért, előszóri 
közlésért « J O f i U t . minden 
további közlésért csak í $ < > 

fillért számitunk* * 

( Eladó házak. } Kajánon 200, Pászti Janosnak 
Egy jókarban levő gramofonja jutányos 
árért eladó, ugyanott egy jó fiú tanon-
cul felvétetik lakik I. ker. Rákóci-tér 1. 

sz. alatti borbély üzletében 493 

Belső Ecseren 40 hold kitűnő jó földek 
több darabban is igen kedvező fizetési 
feltételekkel eladó. Értekezni lehet Kristó 

Nagy Józseffel Rákoci-tér 18. 

Pászti Janosnak 
Egy jókarban levő gramofonja jutányos 
árért eladó, ugyanott egy jó fiú tanon-
cul felvétetik lakik I. ker. Rákóci-tér 1. 

sz. alatti borbély üzletében 493 Eladó 
az örvény parton közel a piachoz, mentő 
utca 1. számú házam eladó, nagy szől-
lős kertel, és gyümölcs fákkal, értekez-

hetni a helyszínén. 407 

Belső Ecseren 40 hold kitűnő jó földek 
több darabban is igen kedvező fizetési 
feltételekkel eladó. Értekezni lehet Kristó 

Nagy Józseffel Rákoci-tér 18. 

Pászti Janosnak 
Egy jókarban levő gramofonja jutányos 
árért eladó, ugyanott egy jó fiú tanon-
cul felvétetik lakik I. ker. Rákóci-tér 1. 

sz. alatti borbély üzletében 493 Eladó 
az örvény parton közel a piachoz, mentő 
utca 1. számú házam eladó, nagy szől-
lős kertel, és gyümölcs fákkal, értekez-

hetni a helyszínén. 407 
Kürti Jánosnak 

Külső Ecseren 22 kis hold földje tanyá-
val együtt. Mucsi háton 16 kis hold tanyá-
val kedvező fizetés mellett eladó. Érte-
kezni lehet minden vasárnap Rona Zsig-
mond kereskedőnél. M 

Magyar birka gyapjút 
a legmagasabb árban vesz Lantos Ká-
roly tollkereskedő Szentesen. Sarkady 

Nagy Antal-utca 23. szám alatt. 408 , .. 
( Vegyesek, j 

Eladó és kiadó. 
Dr. Albertényi Adolfnak szentesi IV. ker. 
Árpád u. 44 számú háza eladó, ugyan-
ott egy kissebb lakás van kiadó. 410 

Kürti Jánosnak 
Külső Ecseren 22 kis hold földje tanyá-
val együtt. Mucsi háton 16 kis hold tanyá-
val kedvező fizetés mellett eladó. Érte-
kezni lehet minden vasárnap Rona Zsig-
mond kereskedőnél. M 

Magyar birka gyapjút 
a legmagasabb árban vesz Lantos Ká-
roly tollkereskedő Szentesen. Sarkady 

Nagy Antal-utca 23. szám alatt. 408 , .. 
( Vegyesek, j 

( Kiadó lakások. ) 
özv. Csúcs Sándorné 

I. ker. Tóth József-utca 53. sz. házánál 
egy 3 szobás úri lakás villanyvezetékkel 

haszonbérbe kiadó. 

: W g Q S a g O K . 
Sz. Nagy Imre 402 

örököseinek a nagytőkéi vasútállomás 
mellett lévő 44 katasztrális hold jóminő-
ségü szántóföldjük a rajta levő épüle-
tekkel együtt eladó. Értekezhetni lehet 

Sarkadi Nagy Ferenc kereskedővel. 

Sinóros Esztike 
ha r i snyakö tő I. ker . Törzs Kálmán-
u t c a 1 sz. a l a t t e lvál la l mindenféle 
h a r i s n y a k ö t é s e k e t bármilyen m i n t á r a 

a legvékonyabb szálból a l egvas -
t agabb ig — a legfinomabb kö tés se l . 
Ugyanot t egy tanu ló leány fe lvé te t ik . 

Egy deszkabódé 
4 és fél 7 méter területű. Vásári bó-
dénak is alkalmas és könnyen felállít-
ható eladó. Értekezni III. k. Kátai u. 1. 

Külön bejáratú 
bútorozott szoba igen olcsón kiadó Tóth 

József utca 35 sz. 415 

Halász László 
fűszer kereskedőnek korház melletti bolt-
jában, saját öröltetésü dercés korpája 
van, nagyban, és kicsinyben eladó, 
ugyan ott egy jókarban levő kerékpár 

van eladó. 405 

Sinóros Esztike 
ha r i snyakö tő I. ker . Törzs Kálmán-
u t c a 1 sz. a l a t t e lvál la l mindenféle 
h a r i s n y a k ö t é s e k e t bármilyen m i n t á r a 

a legvékonyabb szálból a l egvas -
t agabb ig — a legfinomabb kö tés se l . 
Ugyanot t egy tanu ló leány fe lvé te t ik . 

Egy deszkabódé 
4 és fél 7 méter területű. Vásári bó-
dénak is alkalmas és könnyen felállít-
ható eladó. Értekezni III. k. Kátai u. 1. Toncs Gyula 

vaskereskedő I., Horváth Mihály-utca 
12 sz. alatti házánál, egy nagyobb uri-

kás azznnal kiadó. 

Halász László 
fűszer kereskedőnek korház melletti bolt-
jában, saját öröltetésü dercés korpája 
van, nagyban, és kicsinyben eladó, 
ugyan ott egy jókarban levő kerékpár 

van eladó. 405 

Sinóros Esztike 
ha r i snyakö tő I. ker . Törzs Kálmán-
u t c a 1 sz. a l a t t e lvál la l mindenféle 
h a r i s n y a k ö t é s e k e t bármilyen m i n t á r a 

a legvékonyabb szálból a l egvas -
t agabb ig — a legfinomabb kö tés se l . 
Ugyanot t egy tanu ló leány fe lvé te t ik . 

Egy deszkabódé 
4 és fél 7 méter területű. Vásári bó-
dénak is alkalmas és könnyen felállít-
ható eladó. Értekezni III. k. Kátai u. 1. Toncs Gyula 

vaskereskedő I., Horváth Mihály-utca 
12 sz. alatti házánál, egy nagyobb uri-

kás azznnal kiadó. 

Halász László 
fűszer kereskedőnek korház melletti bolt-
jában, saját öröltetésü dercés korpája 
van, nagyban, és kicsinyben eladó, 
ugyan ott egy jókarban levő kerékpár 

van eladó. 405 
Arankamentes 

Lóhere (bodorka) mag kapkató Bartha 
Sándor kereskedőnél. 

Toncs Gyula 
vaskereskedő I., Horváth Mihály-utca 
12 sz. alatti házánál, egy nagyobb uri-

kás azznnal kiadó. Mecs Lajos 
Farkas Mihály 13 szám alatt 3000 drb. 
rizling sima veszője van eladó. Értekezni 

a fenti sz. alatt. 414 

Arankamentes 
Lóhere (bodorka) mag kapkató Bartha 
Sándor kereskedőnél. Jelenfi Antal kereskedőnek 

Soós- és Nagyörvény-utcák sarkán levő 
házánál egy nagy világos pince kiadó. 

15 méter hosszú és 6 méter széles. 

{ Földek. 5 

Mecs Lajos 
Farkas Mihály 13 szám alatt 3000 drb. 
rizling sima veszője van eladó. Értekezni 

a fenti sz. alatt. 414 

Arankamentes 
Lóhere (bodorka) mag kapkató Bartha 
Sándor kereskedőnél. Jelenfi Antal kereskedőnek 

Soós- és Nagyörvény-utcák sarkán levő 
házánál egy nagy világos pince kiadó. 

15 méter hosszú és 6 méter széles. 

{ Földek. 5 

Mecs Lajos 
Farkas Mihály 13 szám alatt 3000 drb. 
rizling sima veszője van eladó. Értekezni 

a fenti sz. alatt. 414 
Olcsó pénz! 

Aki drága kamatú kölcsönét 4 1 kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon 
bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, Tóth 
József utca 46. 422 

Jelenfi Antal kereskedőnek 
Soós- és Nagyörvény-utcák sarkán levő 
házánál egy nagy világos pince kiadó. 

15 méter hosszú és 6 méter széles. 

{ Földek. 5 Kása Sándor 
II. ker. Vörösmarti-utca 1. tudatja a kö-
zönséggel hogy nála sót, meszet, cemen-
tet, szenet, tűzi fát, szénát-szecskát, és 
minden féle takarmányt kapni, s a ve-
vöknek házhoz szállitja kisebb mennyi-
séget is. A széna takarmányt pedig a 
legmagasabb árban megveszem. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 1 kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon 
bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, Tóth 
József utca 46. 422 

Gyulai Mihálynéndt 
Bocskai utca 36 sz. alatt. Fertőn 28 
hold földje legeltetésre és kaszállónak 

kiadó. 404 

Kása Sándor 
II. ker. Vörösmarti-utca 1. tudatja a kö-
zönséggel hogy nála sót, meszet, cemen-
tet, szenet, tűzi fát, szénát-szecskát, és 
minden féle takarmányt kapni, s a ve-
vöknek házhoz szállitja kisebb mennyi-
séget is. A széna takarmányt pedig a 
legmagasabb árban megveszem. 

Masszírozást, 
esetleg betegápolást, elvállalok úri há-
zaknál szives megkeresést kérem II. ker. 
Rákoci Ferenc-utca 82 sz. F. E. 406 

A p r ó h i r d o t e s o k e g j N z e i ' i l i ö ^ l ó s i < l i j a ( > ( > í i l l o r , i v i i n d o i i 

t o v á b b i k ö z i e m e w a l í I t < > f i l l e i - b e k e r ü l . 

Halvacsora! 
Tisztelettel értesíteni , a halkedvelő 

közönséget, miszerint szombaton, a zaz 
6 hó 3 0 - á n nagy kecsegés 

halvacsorát 
rendezek, melyre a hal kedvelőket tisz-
telettel meghívom. 

Pontos kiszolgálásról, tiszta ke-
zelésű jó borról és jó cigányzenéről 
biztosítom a közönséget. 

Tisztelettel 
FÍNOIMM' A l b o r t . 

Hirdetéseket j 
olcsón számit a kiadóhivatal. < 
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Üzlet feloszlatás. 
Tisztelettel tudatjuk Szentes város és környéke nagyér-

demű közönségével, hogy rövidáru, férfi, női divat, cipő és 
kalap üzletünket elköltözés következtében feloszlatjuk és 
dusválasztckú raktárunkat teljesen kiárusítjuk. 

Raktárunkon levő összes kitűnő minőségű áruinkat 

bámulatos olcsó áron adjuk el, 
amiről, valamint áruink kitűnő voltáról mindenki személyesen 
meggy i/.ődést szerezhet. 

Kiváló tisztelettel Schwarc Simonné és T á r s a . 

Árjegyzék kivonat: 
Gyermek bőr fűzős cipő 80 krtól feljebb. 
Női fél schewro cipő 2 '50 krtól feljebb. 
Gyermek posztó kalap fiO krtól feljebb. 
Férti szalma kalap 30 krajcár. 
Férfi fehéé puha mellű ing 1 '20 krtól feljebb-
Legfinomabb turista ing 1MO krajcár. 
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Megkötő nyakkendő 18 krtól följebb. 
Selyem nvakknndő 25 krtól följebb. 
Fiu mosó ruha 1" 10 krajcár. 
Luszter gyermek ruha 1'80 krajcár. 
Színes Os fekele napernyő 1 frttól fölfebb. 
Kérti esernyő 1 frttól följebb. 




