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T i g r i s k a r m o k k ö z t . 
Ne értsen bennünket félre senki. 

Nem valami rettenetes vadászkalandot 
akarunk elbeszélni, amelynek idegizgató 
a hatása. Fölöttébb komolyan akarunk 
irni fölöttébb komoly dologról: a ma-
gyar politikai helyzetről, Magyarország 
jövendőjéről. 

Nem frázis, tiszta színarany igaz-
ság, hogy Magyarország tigris karmok-
közt vergődik. Az a hatalom, az a 
nagy erő, amely ebben a népben van, 
az a mérhetetlen szellemi és anyagi 
kincs, amelyet a magyarföld termel, az 
az óriási vagyon, amelyet magyar nem-
zeti vagyonnak nevezhetünk, az a sok-
millió dolgos kéz, amely reggeltől nap-
estig nehéz verejtékkel dolgozik nem 
képes eltartani a magyart, a magyar 
föld nem kepes arra, hogy a magyar 
nemzet jólétben, megelégedésben élhes-
sen. Nyomor és szenvedések hazája 
lett a vérrel, őseink, apáink vérével 
öntözött magyar Kanaán, amely ma-
holnap, ha nem változik a helyzet, 
nem ápolja a nemzetet, hanem hant-
jával fogja eltakarni. 

Nehéz küzdelmek, véres harcok 
emléke nem kisért: a jelen békés har-
cát nézzük, a nemzeti fejlődés, a nép-
jólét és a népjogok harcát, amely bé-
kében bár, de erősen folyik s amely 
harcnak katonájává kell lenni minden 
jó magyar embernek. Nem a jelszavak 
után kell mennünk; de az igazság után, 
hogy megszabaduljunk Ausztria tigris 
karmai közül. A függetlenségi és 48-as 
eszmék ereje és hatalma kell, hogy 
átjárjon minden magvar szivet. Kell, 
hogy megértse a magyar nép azt az 
igazságot, hogy csak akkor lesz bol-
dog, ha ez a harc a népjólétért, a 
népjogokért vivott küzdelem, diadal-
lal nyerend befejezést. Ezt a diadalt 
pedig elősegíteni kötelesség. Ha Ma-
gyarország gazdaságilag független, ha 
a nemzet pénzügyeit nem Bécsből irá-
nyítják a közös bank által, ha a ma-
gyar föld terményeit magyar munkás 
magyar földön dolgozza föl a száz és 
ezer milliók nem Ausztriát hizlalják 
föl; de a magyar pénz a magyar em-
beré marad. Ha az alkotmány sáncain 

belül nem egy pár százezer ember, de 
három millió magyar harcol, ha a mai 
osztály parlament helyébe a nép parla-
ment lép: akkor a népakarat diadalmat 
veszen és ez a nemzet hatalmas lesz, 
nagy lesz, erejének tudata felébreszti 
s a gazdasági és politikai függetlenség 
föl virágoztatja. 

Választási harcban vagyunk. 
Négy jelölt, négy programmot 

mondott. 
Dr. Molnár Jenő programmja a 

régi: Magyarország legyen gazdasági-
lag független, politikailag sorsát ne 
csak százezrek, de a milliók irányítsák. 
A nép irányítsa. Fokozatos adórend-
szer kell, önálló bank, önálló vámterület, 
általános választói jog. Népjólétet csak 
a gazdasági függetlenség biztosithat s 
a gazdasági függetlenség alapja az ön-
álló nemzeti bank. 

A másik három program egy és 
ugyanaz. Csak a külszine más. Mert, 
amíg Fekete Márton nyiltan és határo-
zottan megmondotta, hogy ő hatvanhe-
tes alapon áll, az ő politikája a lassan, 
de fokozatosan való előrehaladás, a 
nemzet és király kölcsönös egyetértése, 
nem az általános választói jog, csak a 
választási jog kiterjesztése a Tisza Ist-
ván programja szerint, nem a fokoza-
tos adórendszer, nem a gazdasági ön-
állóság és az önálló nemzeti bank, addig 
úgy dr. Kovács Dénes, mint Kalpagos 
Szabó Imre 1848-asnak mondják ma-
gukat; de ha szószerint nem, de a 
szavak értelme szerint ugyan azt a 
politikát hirdetik, amit Fekete Márton. 

Vajon, ha a 48-as zászló egy 
pillanatra megtéveszteni képes is az 
embert, vajon gondolkozni nem köte-
lessége-é minden embernek. Mi hirdet-
tük : halgassuk meg ellenfeleinket, mert, 
azok fogják bebizonyítani azt, hogy az 
igazság a mi részünkön van. És mondja 
meg mindenki őszintén, igaz lélekkel 
és igaz lelkiismerettel, vájjon, hogy le-
het 48-as politikának hirdetni azt, 
amelyet egy vérbeli 67-es politikus 
hirdet. Vájjon, a mi Fekete Márton 
programmja, hogy lehet az a 48-as 
Kovács Dénes és Kalpagos Szabó Imre 

programmja is ? 
Ugyebáw sehogy sem lehet 48-as 

programm ~&L, amely a „lassan-lassan" 
a „fokozatos előrehaladás", a „királyi 
akarattal való állandó megegyezés" 
jelszavait veti elő? Nem lassan, nem 
fokozatosan kell előrehaladnunk, nem 
alkudoznunk. Királyhűség a szívben, 
de politikai program nem lehet a be-
hódolás, a király föl lehet és föl kell 
világosítani, a király nemzetének nem 
ellensége, de barátja nemzetének. Olyan 
tanácsadók álljanak a király mellé, akik 
a nemzeti akaratot hirdetikt akik nem 
lemondást hirdetnek; de élni vágyást, 
fejlődésre való törekvést, a nemzet 
gazdasági önállóságnak a szükségessé-
gét hirdetik és bizonyítják. A nemzeti 
akaratnak egybe kell forrani a király 
akarattal, de a nemzeti akarat ctfaí 
akkor forr egybe a királyi akarattal, 
ha igaz, gerinces, határozott 48-as 
politikusok ülnek a parlamentben s a 
vezérek nem Kossuth Ferencek nem 
gróf Apponyi Albertek hanem Justh 
Gyulák lesznek. 

Tigris karmok közül kell a nom-
zetnek szabadulni. Szentes 48-as pol-
gársága tegye kötelességét, bátor, ge-
rinces, határozott, egész politikust 
küldjön a parlamentbe: dr. Molnár 
Jenőt. Ne tévessze meg a 48-ba öltöz-
tetett 67, a nemzeti szinre mázolt 
fekete-sárga program. 
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Ide peslants pupák és búgd a mi 

jól nevelt kollégánk jelentését, amely 
Apponyi Albert gróf érkezéséről szól! 
No ugy-e hogy igazunk van! Dénes 
II. nem pártonkívüli, de ferences álfüg-
getlenségi, a Lipót-lovag bérence, pak-
tumos kéme, áruló labanc, aki álruhá-
ban az elvek és ősi hagyományaink 
bevehetetlen sziklavárába surrant. Pár-
tonkívüli. Szépen pártonkívüli ő, aki 
Ferenc Lipót Máriával, a fő smolen-
tónival, a parókás, rizsporos osztrák 
lakájjal egy gyékényen árul! . . . Tisz-
teltetjük az olyan pártonkivüliséget, a 
mely megszemélyesítőjéről a néprontó 
szakállgróf a pünkösdi ünnepek utá 
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nyolc strutlis ódákat s z ó n o k o l . . . 
Mindenki tudja, hogy a jászberényi 

hős még véletlenül se szokott igazat 
mondani. Egész élete hazugságok lán-
colata volt és Kossuth Ferencet is ez 
a politikai szemfényvesztő rontotta meg. 
Főnöke és eszményképe minden poli-
tikai kötéltáncosnak, mert a csepürá-
gásban utolérhetetlen rekordokat ért el. 
Megjárt minden pártot és a független-
ségi lobogóra csak vén korában eskü-
dött fel. Hamisan esküdött. Letette az 
esküvést, hogy a hatalmas párt kebe-
lében pártütést szíthasson . . . 

Érthető, sőt természetes, hogy az 
a nagy politikai bohóc a vele egyivásu 
inci-finci törtető politikust támogatása 
céljából Szentesre rohan. Legyen sze-
rencsénk! Várjuk. Hadd bizonyítsa a 
nemzet csaló csalogánya azt, amit két 
hónap óta hirdetünk. i / nes II. nem 
pártonkívüli. Ferenc bérence. Pártbontó. 
A kvótaemelők küldötte. A császári 
önkényre akik felesküdtek: Dénes II. 
ide vezényelték. Jó szerencse, hogy 
Nadragulya Dénes úrra Szentes népe 
már az első pillanatokban fütyült. 

Személyes kérdésben* 
Az engronzsita hazusággyárosoknak 

nem tetszik, hogy a politikai selyem-
fiut vasárnap este pőrére vetkőztettem. 
Felszisszentek. És— megint hazudnak. 
Azzal rágalmaznak, hogy én a mi poli-
tikai ellenfeleinket egyéni becsületükben 
támadtam. 

Szentes város közönsége tanúsít-
hatja, hogy az egyéni tisztesség ellen 
szentesi tartózkodásom alatt merény-
letre soha se vetemedtem. Néhány rongy 
alak volt itt, akik esztendőkön keresz-
tül a nép jelöltjének zsebei körül ólál-
kodtak, a tárcáját kilopták és a harcok 
harcában becsületről, elvhüségről és 
politikai következetességről kezdtekmo-
tyogni. És — ez a legfőbb — júdás 
pénzekért Molnár Jenő ki verejtékezett 
becsülete ellen is rablóhadjáratot indí-
tottak. A fickókat ki kellett oktatni!.. 
Kioktattuk. 

Hitemre és lelkiismeretemre mon-
dom, hogy Szentes városába engem 
nem Molnár Jenő hozott. Azt se tudta, 
hogy Sima László laptulajdonos és 
főszerkesztő e lap kötelékében belső 
munkásként alkalmazott. Hitemre és 
becsül2temre mondom, hogy Molnár 
Jenőtől nem kapok és el se is fogadok 
fizettséget, mert a népjogoknak és hala-
dásnak én önzetlen és üldözött harcosa 
voltam mjndig és az is maradok. A 
vá.asztási harc befejezése után is módja 
jesz Szentes népének arra, hogy mun-
kásságomat itt ellenőrizze. 

Pont. Azaz, hogy egy pillanatig 
türelmet kérek. Förtelmes kapcazsivány 
az, aki kellő bizonyítékok felmutatása 
nélkül e kijelentéssel ellenkező nyilat. 

. ozatokat kockáztatna meg. (bs.) 

Sürgöny. 
KOVÁCS DÉNES 

Szentes 

Sajnálatomra nem jöhe-

tek, magam helyett Szalai 

Schlesinger Oszkárt küld-

tem 
gr. Apponyi 

UJDONSÄGOK. 
Rendkívüli közgyűlés. Az ország-

gyűlés egybehivását elrendelő kíályi kézirat 
kihirdetésére úgy a városnál, mint a megyé-
nél rendkívüli közgyűlés lesz. A vármagyei 
közgyűlést e hó 1^-ére hívta egybe dr. Nagy 
Sándor helyettes alispán. A városi képviselő-
testület rendkívüli közgyűlésének összehívása 
iránt még nem tétettek intézkedést. 

— A városok és a belügyminiszter. 
A városok s a községek némelyike többször 
panaszszal fordult a belügyminiszterhez, hogy 
ügyeik jóváhagyása, illetőleg elintézése a mi-
nisztériumban késedelmet szenved. A belügy-
miniszter a napokban intézkedett, hogy azokat 
a városi ügyeket, amelyek sürgősek, mint 
például a városi és községi kölcsönök, városi 
beruházások stb. a minisztérium városi és 
községi ügyosztálya soron kivül intézze el. 

— Szalal Oszkár, hogy ir és mi kép 
szónokol! ? A Il-ik 48-as körben szombaton 
este Szalai Oszkár az „Alföldi Ellenzék" 
szerkesztőit eszményi barátjainak keresztelte 
el a kiknek becsületét oltalmazni akarta. A 
naiv urak beugrottak az ifjúnak és a beszé-
det nagy gaudíummal közölték le. Nos, alig 
néhány héttel ezelőtt a derék ifjú az ő esz-
ményi barátjai ellen a mi lapunkba súlyos 
cikkeket irt. Kegyetlenül támadta őket, mert 
az igaz 48-as lobogót, dr. Molnár Jenő zász-
lójától elhagyták. A kéziratok kivételesen min 
den érdeklődőnek rendelkezésre állanak. 

— Ipartestületi közgyűlés. A szentesi 
ipartestület folyó 1910. évi május 17-én 
(kedden) délelőtt 9 órakor (saját székházá-
nál) rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 
— Egy számvevő rendes tag választása. 
— Jegyzőkönyv hitelesítésére 3 testületi tag 
kiküldése. Ha ezen meghívásra az ipartestü-
leti tagok határozatképes létszámban nem 
jelennének meg, az ujabbi rendkívüli köz-
gyűlés 1910. évi május 24-én délelőtt pont-
ban 9 órakor a testület székházánál, a meg-
jelenő tagok létszámára való tekintet nélkül 
fog megtartatni és ezen tárgysorozatba fel-
vett ügyekben érvényes határozat hozatni, 
melyre külön meghívó nem bocsáttatik ki. 

Uj gyógyító módokkal berendezett 
intézetet ajánlhatunk a betegeknek Nagyvá-
radon. Dr. Rácz Ödön Szilágyi Dezső utca 
7 számú szanatóriumában villanysugaras gé-
pekkel, legújabb asthma és hízás ellenes kú-
rák, villanydelej gépekkel, álmatlanság, fejfá-
jás, ideg, gyengeség ellen, vizkurákkal, ideg-
bajok ellen forró levegő zuhanyokkal, ideg-
fájások, hülések, rheume, köszvény ellen, 
Moorfürdökkel, női bajok, vérszegénység ellen 
Szénszavas Fürdőkkel, szivbajok, véredényel-
meszesedés ellen Belégzési Kamarákkal, gége 
tüdőbajok ellen Skót Tuschal, Rezgő Mas-
regé-vel, gyomor, bélbajok ellen kitűnő gyó-
gyitó módok. Benlakásra 20 modern szoba, 
olcsó pensió, pormentes nap kert, benlakó 
orvos teszik ajánlatossá e gyógyitóintézetet 

Gyógynövények gyüjtéso. A kolozs-
j vári gazdasági akadémián lelkészek és tani-
| tók számára ez évi július hó 31-től kezdő-

dőleg nyolc napos tanfolyam lesz vadon 
termő gyógynövények, azok gyűjtésének, 
szántásának, csomagolásának és értékesíté-
sének külömböző móvjai megismertetése 
céljából, lakóhelyükön a gyógynövényyk 
rendszeres gyűjtését és értékesítését szervez-
hessék. A résztvevők a k 'ozsvári gazda-
sági akadémián ingyen-lakját és ezenkívül 

• 64 horona átalányt kapnak. A felvétel iránti 
kérelmek a földmivelésügyi miniszterhez czi-
mezve az akadémia igazgatósághoz, esetleg 
a hegyvidéki, az erdélyrészi vagy a felvidéki 
miniszteri kirendeltséghez nyújtandók be. Azok 
a folyamodók, akik az emiitett kirendeltsé-
gek területén működnek, valamint, akik 
gyógynövénjyszedéssel már foglalkoztak, a 
felvételnál előnyben részerülnek, ez tehát a 
kérvényben lehetőleg igazolandó. Akik a 
segélyösszegre igényt nem tartanak, hzok a 
megállapított létszám betelte után is felvehetők. 

- Iparos ifjak kabaréja. A Szentesi 
Iparos Ifjak Önk. Köre 1910. évi május hó 
15-én, Pünkösd első napján a Tóth József 
Színházteremben táncmulatsággal egybekötött 
kabaret-esélyt rendez a következő műsorral: 
1. Nyitányt. Előadja: az Iparos Ifjak zene 
kara. 2. Szavalat. (A primadonna halála.) 
Előadja Balog Gizike k. a. 3. Cimbalom 
szóló. Előadja : Győri Linuska k. a. 4. Zűr-
zavar. Bohózat 1 felvonásban. Irta: Tábori 
Emil. Személyek: Dr. Gyökér Ignác fogor-
vos : Lénárt Gyula ur. Mariska neje: Szath-
máry Teruska k. a. Ilonka húga: Balogh Gi-
zike k. a. Táncos Gerő fogtechnikus: Kun 
Szabó Péter ur. Flóta Tóni szabómester: Bu-
csán Mihály ur. 'fteszka szakácsnő Gyökérék-
nél? Szűcs Juliska k. a. Hordár, Péklegény 
Halász Szabó Antal ur. 5. Népdallok. Énekli: 
Kelemen Ignác ur. 6. Monológ. Előadja Csu-
rai Juliska k. a. 7. Kupié. Énekli: Nagy Sán-
dor ur. 8. A mama. Vig jelenet. Személyek: 
A mama: Szűcs Juliska k. a. Klárika: * * * 
Péter úr: Lénárt Gyula ur. Szünet alatt az 
Iparos Ifjak zenekara játszik. Előadás után 
az első magyar zenekar közreműködése mel-
lett reggelig tánc. 

— A Szentesi Katholikus Kör 1910. 
évi május 16-án, Pünkösd másnapján, saját 
helyiségének diszes termeiben, az első ma-
gyar zenekar közreműködése mellett, ház-
alapja javára jótékonycélú, zártkörű pün-
kösdi mulatságot rendez. Belépődij: szemé-
lyenkint 1 korona 20 fillér, családjegy három 
személyre 3 korona. A mulatság kezdete este 
8 órakor. 

Milyen idő lesz ma? A központi 
meteorológiai intézetnek hozzánk érkezett 
jelentése szerint ma ilyen időjárás várható: 
derült, napos idő, gyenge szél. 

Országos vásárok. Hódmezővásár-
helyen az országos vásár f. hó 21, 22 és 
23-án fog megtartani. A pestmegyei Lajos-
mizsén ugyancsak 23-án lesz a vásár, 

Cíntányért t% 
cínedényeket 
a legmagasabb áron vásárol 

BÁRON MÁRTON 
bádogos mester. Báró Harucker-utca 8. 

A Szentesi Lap 
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— Fagyos szentek. Ma van első úgy 
nevezett fagyos szent: Pongrác napja. A ba-
bonás félelem, amely a három fagyos szent-
hez fűződik úgy látszik az idén távol marad. 
Vasárnap óta gyönyörű meleg, tavaszi napok 
voltak s remélhető hogy a fagyos szentek 
napjai és elmúlnak minden veszedelem nél-
kül. A április végi fagyok jelentői károkat tet-
tek a veteményekben és a gyümölcsösökben 
s az esetleges fagy okozta körök kiszámithat-
lanok volnának. 

— A függetlenségi és 48-as Molnár 
Jenő párt a „Központi Szállóban'' pártirodát 
létesitett. A választásokra vonatkozó minden 
útbaigazítást polgártársaink a pártirodában 
megkapnak. A választóinévjegyzék megtekinthető 

HALÁL 
a politika miatt. 
Meggyilkolt kortes . 

Szabadkáról jelentik: Kiskér állomás kö-
zelében, a vasúti sinek mellett emberi hullát 
találtak, melynek nyaka át volt szúrva és tar-
kója le volt vágva. Megállapították, hogy a 
halott Schwartz Keresztély kiskéri gabonaügy-
nök, nyolc gyermek atyja. 

A gyilkosok a holttestet kivitték a sí-
nekre, az expresszvonat azonban lelökte anél-
kül, hogy keresztülment volna rajta. A gyil-
kosságot rejtelmessé teszi az, hogy a halott 
testéről lehúzták a mellényt, melynek zsebé-
ben 940 korona volt és azt a pénzzel együtt 
Schwartz udvarába dobták. Schwartz kortes-
kedni járt a verbászi kerületbe és azt hiszik, 
hogy elvakult kortesek gyilkolták meg. A 
csendőrség ebben az iránzban nyomoz. 

Főmunkatárs : 

D HOLLÓSY ISTVÁN 
„.Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 

Kiadótulajdonos. 
K á l m á n .\> »iimIh óh 14¡ímlóv&lIn Int. 

X>iana vadászatra ment, 
Így kivánta az ősi rend 
A. fagy s a szél arcát kimarta 
IX'em volt mivel — nem ápolhatta. 

mai korban más a nóta 
l í rémet használ a nő azóta 
1 temek lesz tőle a keze, arca. 
É s Diana ha felébredne 
>Iaga is Diana krémet venne. 

Hirdetmény. 
A ref. egyház részére adományozott 

Szeder-féle temető földben lévő here nyári 
használatra haszonbérbe kiadatik. Az árverés 
folyó hó lG-án ünnep második napján a hely 
szinén délután 2 órakor fog megtartni. Az 
árverési feltételeket haszonbérelni szándékó-
a gondnoki hivatalban megtudhatják. 

Szentes 1910 május 11-én 
A ref. egyház gondnoksága. 

FISCHHOF JENNI 
fésülönő 

tudatja a t. hölgyközönséggel, hogy lakása 
ezentúl Törs Kálmán utca 5. sz. alatt van. 

Kéri a n. é. közönség pártfogását 
továbbra is. 

Törs Kálmán-utca 5 . 

Gyopáros 
fürdő 

megnyitása 
Orosháza község tulajdonát képező 

Gyopáivsi gyógyfürdő május hó 15-én meg-
nyittatik. Kiváló gyógyhátásu: csúzos bán-
talmaknál, bőrbetegségeknél, görvélykórnál. 
görvélyes mirigydaganatoknál, bőrnyakhártya 
és csontfekélyeknél, izületi vastagodásoknál, 
kissebb fokú izületi zsugorodásoknál, angol-
kórnál, női bajoknál. Női és férfi massiro-
zás, hideg zuhany és meleg kádfürdő beren-
dezéssel. 

A fürdő Orosházától kocsin félóra. Vas-
úti állomás helyben az Orosháza—Szentes— 
Csongrád—félegyháza—budapesti vonalon. 
Fürdő-orvos helyben. Községi olcsó és ki-
tűnő szálloda és vendéglő, nagy kiterjedésű 
park és zenével. 
450 Klöl.járÓHátf. 

EDISON 
MOZGÓGENYKÉP SZÍNHÁZ Szentes 
város közönségének legkellemesebb 

szórakozó helye. 
Ma, csütörtökön uj műsorral 

a Fekete-Sas szálloda 
nagytermében előadást tart. 

HELYÁRAK: I. hely 60 flll. II. hely 
4 0 flll. III. hely 20 flll. 

Előadás fél 9 órakor kezdődik. 

379 Tisztelettel 

özv. S e b o w i tl2Íii<>Hii<3 

Üzlet áthelyezés. 
Mélyen tisztelt megrendelőim és a nagy-

érdemű közönség szives tudomására hozom, 
hogy c z i p ^ H z ü z l e t e m e t folyó hó 
1-én Ugrai Antal vendéglős úr házába l i e -
l . v o a s t ó t , ahol ugy szines, mint fekete 
schevro vavy box bőrökből jotányos árért 
készitek óri, női és gyermek cipőket. Mérté-
ket venn i házhoz megyek, javításokat elvállalok. 

Tisztelettel T ö r ö k J á n o s 
úri és női cipész. 

AWNAVVWVVVVV^WAAAW^^A^W 

Hirdetéseket 
o l c s ó n s z á m i t a kiadóhivatal . 

OyerBnk és vegyünk! 

Brüll Fercucz 
rővös és divatárúházába, hol most üzlet-
áthelyezés miatt rendkívül olcsón é s 
jó kiszolgálással nagy kiárusítás van 

rendezve. 

Vászon kanavász ezelőtt 5, most 
3 forint. 

Schiffon karton ezelőtt 25, most 
16 krajcár. 

Puha köpper ezelőtt 24, most 17 
krajcár. 

Satén (faul) ezelőtt 14, most 9 
krajcár. 

Lejpijabb delén kendők ezelőtt 25, 
most 17 krajcár. 

Ágytakaró ezelőtt 1-20, most 80 
krajcár. 

Flanéll takarók ezelőtt 1*50 most 
r i O krajcár. 

Továbbá minden a legújabb férfl 
é s női ruhaszövetek, gyapjú delének 
» ¿ 5 - 3 0 százalékkal o l o s ó b b 
m i n t «Mlt l iyf . 

Mindenkinek érdekében áll üzle-
tem medtekinteni és meggyőződéi ar-
ról, hogy az megfelel a valóságnak, 
mert üzletem június hóban a Szentes-
Vidéki Takarék most épülő Kossuth-
utcai palotájába helyezem át és tel-
jesen, újonnan fo om berendezni. 

Áruimat a fenti árak szerint 
tetemesen leszállítottam. Tisztelettel 

377 I 11 I ^ e i * e i i c . 

A ruhakedvelő 
közönség figyelmébe! 

Alulírott tisztelettel hozom az úri 
közönség tudomására, hogy Szentesen, 
ü l . kerület Sarkadi Nagy Antal-utca 
J-ső szám alatt (Símkó Ignác bor-
kereskedő ur házában) úríszabó üz-
letet nyitottam. Budapesten szerzett 
16 évi gyakorlatom után azon kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legkénye-
sebb igényeket is kielégíthetem. 

Szíves megkereséseknek pontosan 
eleget téve, vagy levelezőlapon való 
értesítésre, remek minta gyűjtemények-
kel azonnal házhoz jövök. 

Kiváló tisztelettel *17 

S a r k a d i N a g y A n t a l 
uriszabó 

JII. k. Sarkadi Nagy Antal utca sz. 

TAKARÉK- És CSERÉP-
t f i / lH»l jokot Kill vlirtKn t 

r e n d e x x e n I x » l a K i i n á n , l i f t i k m i i o l h M i s ó ^ e a 
p o n z o n e k — o j y f y o t l i i l 

M A Z U R A V I L M O S 
385 «•N<>IM'|>UÚl>llll UÖHXitÓtÓI 
S z o n t o H . i > a p f y v ö l j f y p a r t a / . s í I I o i i u í h k ö z e l i b e n . 
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• Előfizetőinknek 
• apró hirdetésekért, előszöri 

közlésért «*<>fil lt*minden 
* további közlésért csak 3 0 

• fillért számítunk. 
APRÓ HIRMTESEK. 

( Eladó házak. j 
% • • 

Czeglédi Fülöpnek 
Szürszabó Nagy Imre-utcai háza eladó. 
Értekezni lehet Czeglédi Fülöp Rákóczi-

téri vendéglőjében. 442 

( Kiadó lakások. } 
Schrantz György 443 

Báró Harúyker utca 45 sz. a. egy 3 szo-
bás uri lakás azonnal kiadó. Bőbebbet 
Schrantz Györgynél a fenti sz. alatt. 

Czeglédi Fülöp 442 
Rákóczi-téri házánál, egy fűszerkereske-
dőnek igen alkalmas, üzlethelyiség va i 
azonnal kiadó. Értekezni lehet ugyanott. 

t dm 

Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszöri 
^ J t í í í * 0 * minden 
további közlésért csak » O 

fillért számítunk. + 

Földek. 

( Vegyesek. ) 
Elveszett 

egy arany melltű, kéretik a megtaláló 
hogj mivel nagyon jeles tárgy anntl 
inkább 10 korona jutalom mellett. Szer-
kesztőségsnkbe, vagy Sipos János bog-

nárhoz vigye be. 4«i 

Soós Antal 
borbély mesternél, egy ügyes fiu tanu-
lónak felvétetik. I. ker. Szűrszabó Nagy 

Imre utca 17 sz. 4fi7 

Özv. Schrantz Györgyné 
örököseinek alsórét 28 b. sz. a. 20 hold 
tanya-földje tanyaépületekkel, esetleg 
egy 12 öles uj istálló-épület külön is 
eladó. Bővebbet Schrantz Györgynél I. 
K Br. H arucker u. 45 sz. a. 443 

Vekerlaposon 
66 hold föld, melyből 14 hold here, ha-
szonbérbe kiadó, értekezni lehet II. ker. 
Széchenyi utca 33. sz. Cakó Imrével. 454 

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. ^ 

Polgár József 
örököseinek Berekháton két tagban levő 
földje eladó. Az egyik 2000,16, a másik 
1415 négyszögöl értekezni lehet II. ker. 

Széchenyi-utca 141. sz. alatt. 446 

Felhívás. 
Tisztelettel felkérjük azon t. vevő-

inket, kik üzletünknek tartoznak, hogy 
tartozásaikat szíveskedjenek kifizetni, mi-
vel üzletünket Szentesen beszüntetjük. 

Schwarc Simonné és Társa 

Soós Antal 
borbély mesternél, egy külön lakás azon-
nal kiadó. I. ker. Szürszabó Nagy Imre 

utca 17 sz. 

Özv. Csúcs Sándorné 
I. ker. Tóth József utca 53. sz. házánál 
egy 3 szobás úri lakás villany vezeték-
kel kaszonbérbe kiadó, ugyan ott osz-
lopnak való akácfa van eladó. 460 

Kiss Sándor 
csizmadia mesternél jó munkás csizma-
dia segéd állandó munkát kaphat, eset-
leg zic munkát jó fizetéssel. I. ker. Tóth 

József utca 51. sz. N 

Értesítés. 
Akik jószágot adtak nyári legeltetésre 
dr. Hegedús Jenő pankotai legelőjére, 
a kihajtás nem e hó 9-én lesz, hanem 
e hó 12-én. Ifj. Tóth István. 449 

Özv. Freund Lajosné 
a Kispiaci lakását Pintér Rozália házába 
helyezte át, kéreti a tojásokat mint ed-
dig egész bizalommal oda vinni. Nyers-
olaj is kapható. 

Hajfonatok 
nagy választékban kaphatók kifésült ha-
jat megveszek Soós Antal ^borbély I. k 

Szürszabó N. Imre u. 17 sz. 

( Ingoságok. ) 
Dr. Reis Samunak 

kitűnő minőségű bora van eladó. 431 

Kiss Sándor 
csizmadia mesternek saját termésű igen 
jó bora van zárt üvegekben eladó. 
Lakása I. ker. Tóth József utca 51. sz. 

Arankamentes 
Lóhere (bodorka) mag kapható 
Sándor kereskedőnél. 

Bartha 
440 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 41 kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon 
bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, I. ke-
rület Tóth József utca 46. Tűz és jégbiz 
tositások olcsón felvétetnek. 42 

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-
vőknek házhoz szállítja kisebb mennyi-
séget is. A széna takarmányt pedig a 
legmagasabb árban megveszem. 394 

Kiss József 
pálinka főző vasúti állomás mellet saját 
udvarán szép egyenes szegni való nád 
van eladó. Kis üstön főtt saját főzésű, 
pálinkája, zárt üvegekbe, szinten eladó, 
Bercsényi út II. kerület 2. sz. allatt. it»4 

Kálmán nyomda Szentes. 




