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Három héttel ezelőtt, amidőn a 
szentesi kormánypárt zászlót bontott 
ellenünk, szózattal fordultunk Szentes 
48-as népéhez. Rámutattunk arra, hogy 
a kormánypártnak a megmozdulásához 
azok adtak erőt, akik a szentesi 48-as 
népet széjjel akarják tagolni, akik 
pártot bontottak, akik dr. Molnár Jenő 
személye elleni gyűlöletből harcot szí-
tottak és harcot szítanak. Xyiltan és 
hátánízotlrm megmondottak, hogy ez a 
harc. amelyet most vivunk, nem sze-
melvküzdelem a mi részünkről., hanem 
küzdelem a rongyokba szakadt régi 
zászló és apáinktól örök< It hagyomá-
nyaink becsületéért. 

Szentes 4«S-as népe megértette szó-
zatunkat. A valasztási küzdelem során 
ismételten gyönyörű megnyilatkozással 
tanúsította, hogy a rongyokba szakadt 
zászló becsületéért, apáink hagyomá-
nyainak megbecsüléséért igaz lélekkel 
és férfihoz illő öntudatos elhatározással 
áll helyt, a dicsőségteljes negyven esz-
tendő emlékezete áthatja a lelkét, a 
nyíltan megmondott szóból megérti az 
igazságot és Jr. Molnár Jenő becsüle-
tes, tiszta, makulátlan, igaz 48-as lo-
bogóját követi. 

A választási küzdelem utolsó sz;;-
kasza kezdődött meg. rövid idő mul-
tán a döntő mérkőzést vívjuk meg. A 
küzdelem során számtalan váddal illet- ; 

tek bennünket, számtalan rágalmat szór-
tak felénk. Mondottak bennünket min-
dennek, csak épen jónak nem. Hideg 
nyugalommal, erőnk és tiszta lelkiis-
meretünk tudatában méltóságteljes ko-
molysággal, szilárd hittel állottunk meg 
a rágalmak záporában. Magasra emelt 
zászlónk, amelyen a népjogok, a nép-
jólét, az emberszeretet, az igaz elvhű-
ség és a rendületlen kitartás ragyog, 
nem hanyatlott le, de magasabbra emel-
kedett és táborunk harcosai megszapo-
rodtak. Most a harc utolsó szakaszában 
harcosaink száma újból és erősen sza-
porodik, mert a mi igazságunk ereje 
ide hozta vissza azokat is, akiket az 
ámítók, a pártbontók szavai egy pilla-

natra eltántorítottak, de akik meggyő-
ződtek arról, hogy az 1848-as eszmék 
minden katonájának ebben a táborban, 
a mi táborunkban van a helye. 

Azokhoz szól ez a szavunk, akik 
még nem tértek vissza ré.̂ i zászlójuk-
hoz. Azokhoz különösen, akik Kalpagos 
Szabó Imre köré sereglenek és akik-
igaz katonái a 48-as eszméknek. Sértő 
hang, gyűlölködő szó nélkül, szeretet 
tel szólva a szívnek, megfontolással az 
értelemnek. Lássák azt be, hogy jelölt-
jük a Pünkösd hétfőjén tett kijelenté-
sével, amelyben eladott és megvásárolt 
népnek mondotta Szentes népét, az ő 
homlokukra is odasütötte a gyalázat 
bélregét, azzal a kijelentéssel pedig, 
hogy történjék akármi, pótválasztás ese-
tén se támogatja a 48-as dr. Molnár 
Jenőt, de teljes erővel küzd megbukta-
tására. hogy nem lehet igaz 48-as. 
mert a 48-as zászló nem személyek 
lobogója, hanem eszmék zászlója és az. 
aki kormánypárti jelölttel szemben nem 
áll minden habozás nélkül a 48-as 
zászló alá, aki a 48-as zászló diadala 
ellen harcol, az a hitét tagadja meg, 
az elrét árulja cl, az a zászló meg-
buktatására tör. 

Már pedig. Atyánkfiai, el nem ta-
gadhat«), nyilvános gyűlésen mondott 
szavri ezek Kalpagos Szabó Imrének, 
amelyeket elmagyarázni nem lehet, a 
melyek félreismerhetetlenül arról tesz-
nek tanúbizonyságot, amit fíurián La-
jos elnök nyomban meg is állapított, 
hogy tgy igaz 48-as ember nem beszél-
het, mert az igaz 48-as ember az apja 
gyilkosát is támogatja, ha a zászlót, a 
48-as lobogót csak annak a nevével le-
het győzelemre juttatni. 

Elvu'l van szó, becsületről van szó, 
Polgártársaink, nem személyekről. Ra-
jonghatunk, lelkesedhetünk a szemé-
lyért, de az elvek, a politikai meggyő- j 
ződés tisztasága, a becsület kérdése el- , 
szótlif az alól a zászló alól minden igaz 
48-as embert, amely zászlón a személyi 
gyűlölség a vezérjelige, amely zászló 
személyi gyűlölségből elvfeladásra, poli-
tika i h itt'allásunk megtagadiisái a sz<Hit. 

Xem, Polgártársaink és Atyánkfiai, 
nem történhetik az meg, hogy Szentes 
népén diadalt vegyen a kormányvárt, 
nem történhetik meg akkor sem, ha 
Kalpagos Szabó Imre, a halott Sima 
Ferenc, az élő szentesi nép megrágal-
mazása árán és a 48-as jelszavakkal 
a kormánypárt diadaláért harcol ist 

mert Szentes népének lelke rendületlen, 
halott vezérének emléke és a saját be-
csülete szent előtte, kötelességét tudja, 
«'.iuuó jelszavak félre nem vezetik és 
győz, mert győznie kell, önmagáért, 
becsületéért, 40 éves elvhűsi/géért, apái 
hagyományaiért diadalt kell vennie a 
poklok minden hatalmán is. 

Vasárnap, május 22-én délután 
mozduljon meg a szentesi nép, mint 
a tenger árja, hatalmas tüntetésben, 
amelyben részt rész ennek a város-
nak minden fia, tegyünk tanúbizony-
ságot arról, hogy nem követünk ha-
lott és néprágalmazó jelöltet, nem 
követünk ferences-függetlenségit, dia-
dalmat veszünk a kormánypárton, 
ha Kalpagos Szabó Imre bármeny-
nyire is harcol Fekete Márton győ-
zelméért. 

A körünkbe érkező dr. Molnár Je-
női, hitvesét es az országos független-
ségi párt kiküldötteit fogadjuk impo-
zi i nsan, lelkesedéssel. 

Fogadjuk lelkesedéssel, legyünk 
ott mindannyian. Mutassuk meg a po-
litikai kalózoknak, a halott rágalma-
zóknak, a kormánypártnak, hogy ha 
mindenki üldözi is Molnár Jenőt, a nép 
szereti, csak azért is lelkesül és csak 
azért is kitart mellette, csak azért is 
érette küzd. 

Mindenki legyen ott! 
Senki el ne maradjon, akinek lelke 

1848-ért dobog. 

Hazafias üdvözlettel 

a szentesi 48-as népjelölt 
dr. Molnár Jenő pártjának 

elnöksége. 
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VÁLASZTÁS. Dlénes futása. 
Szentes város központi választ-

mánya tegnapi ülésében foglalkozott az 
országgyűlést egybehívó királyi leirattal 
együtt érkezett belügyminiszteri ren-
delettel, melyben a választások kitűzése 
foglaltatik. 

A választás 

június hó 10-én, pénteken 
lesz megtartva. 

Választási elnök: Dr. Mátéffy Fe-^ 
renc polgármester. 

Helyettes elnök: Burián Lajos. 
Küldöttségi h. elnökök: Dr. Pur-

jesz János és Dr. Sinóros Sz. Sándor. 
Az I. küldöttségnél, a vármegye-

házán szavaznak: 
Az I. kerületbeitek és az összes 

tanyai szavazók. 
A II. küldöttségnél, a Jurenák-

háznál szavaznak: 
.4 II., III. és IV. kerii leibeitek. 

A hazugság 
gyárosok. 

A Wolíinger-párt hétfőn délutáni 
komédiázásáról tegnap tárgyilagos for-
mában számoltunk be. Ezrek tanúsít-
hatják, hogy a felvonulásukban össze 
vissza 6 választó, 3 foglalkozás nél-
küli rikkancs, 10 zenész és 8 inas 
hömpölygött. Ezt nevezik a Wolfinger 
párton hatalmas, lelkes tömegnek. Lel-
kük rajta. Láthatja Szentes népe, hogy 
a szűzi fegyverek trógerai hazugság-
gyártásban minden háryjánost lepipál-
nak. A viccpártjuk eredete, élete, szu-
szogása, minden lélekzetvétele a leg-
képtelenebb ráfogásokból áll. Még vélet-
lenül se tudnak igazat mondani. . . 

A hazugsággyárosok al jas lelküle-
tére vall az a komisz rágalom is, ame-
lyet ma reggel közreadtak. Azt híresz-
telik, hogy Molnár Jenőt „tőlük4* a 
rendőrség mentette meg és a nép dühe 
elől ugy kellett Molnár Jenőt megol-
talmazni. Kitől, hé? Attól a 6 válasz-
totói, 8 inastól, 3 rikkancstól, amely-
ből a szánalom-párt áll. Hisz Szentes 
népének ezrei voltak a komédián, Mol-
nár Jenőt éljenezték, kinevették a cse-
pűrágókat... És szétszedtük volna, 
izekre szakgattuk volna azt, a ki a 
nép tízezreinek szeretettel övezett je-
löltjót egy ujjal is bántotta volna. 

A kíséret bátorságáról a hazug-
lelkű seft-bandával igazán nem kell 
vitatkozni. Jól tudják ők, hogy mi 
nem félünk a magunk árnyékától... 

Egyébként vasárnap délután me-
gint seregszemlét fogunk tartani. Az 
árulók ferences társasága kívánja. Ám 
legyen ! Az első alkalommal tizezerek, 
a másik esetben tizenötezer harcos vo-
nult fel. Vasárnap délután a vasútnál 
és a népgyűlésen még többen leszünk. 
Ez a felelet a göthösöknek legjobban 
fáj. Harcostársak, munkára fel ! . . • 

A tanyák hűséges népe az árulókat, a 
pártonkívüli lesipuskásokat felismeri és 
mindenünnen kiüldözi. Dénes II. áruló 
társasága a tanyákon porul jár. Amerre 
járnak, mindenütt kacagnak rajtuk. Leg-
utóbb két tanya rész között ugy elbántak 
velük, hogy holtuk napjáig emlegetni 
fogják .. 

Ugy esett aa eset, hogy a Wolfinger-
párt a tanyák felé tartott. Lelkes 48-asok 
megállították a bandái és a bugyogói-
kat akarják megnézni. Diénesék retten-
tően szabadkoztak. A tata által kineve-
zett lángésznek, a felelős szerkesztőnek 
egy lyukas cipője a helyszínen maradt 
és Tóni egy cipőben menekült. Hanyat-
homlok rohantak a ferences judások 
és sietve tisztálkodtak. 

Előre tudjuk, hogy a hazugsággyá-
rosok ezt az incidenst is letagadják. 
Mindegy. Megtörtént. Elég szomorú és a 
bérenc 48-asok örök gyalázata, hogy 
ilyen erőszakosságok történnek. Kérjük 
híveinket, ne ragadtassák el magukat, 
ne bántsanak senkit, a Lipót-lovagok 
nekünk nem árihatnak, hadd hazudoz-
zanak : hitünkre, lelkiismeretünkre mond-
juk, hogy hatalmas és eltántorithatatlan 
a mi többségünk, a néppel, a népért 
győzni fogunk. Nyugalom !. 

Ü Z E N E T 
T a s n á d y A n t f i l n a k . 

Hallja az úr, ne izetlenkedjék és 
a jóltevőjét, dr. Molnár Jenőt ne merje 
gyalázni ! Talán elfeledte már, hogy a 
48-as nép jelöltje előtt ön térdenálva 
kunyorált és Molnár Jenő a családapán 
nagy áldozattal segitett. A küszöbről, 
tudja melyikről, ő rántotta önt vissza. 
Emlékezzék . . . Ha rossz az emlékező 
tehetsége, majd tiz-húsz-harminc eredeti 
oltárképes, védszentes levelet cinkog-
rafáltatunk... . önnek nincs jussa 
erkölcsbiráskodáshoz, az úr nem lehet 
becsületbiró, az urat Szentes népe jól 
ismeri. Igen-igen szegény embereket 
nem szivesen bántunk. De a letört szegény 
ember férjen a bőrében, vezekeljen, ne 
komiszkodjék! 

Magyarul: a kinek vaj van a fején, 
az fogja be a száját!! 

Népgyűlés. 
Vasárnap,délután 3 órakor pártunk 

a tyukpiactéren népgyűlést tart. Erre a 
népgyűlésre több neves politikus érke-
zik Szentesre, akiket a vasútnál ünne-
pies fogadtatásban részesítünk. Rágal-
maznak, vádolnak bennünket, csak azért 
is legyünk ott mindannyian ezen a nép-
gyűlésen s a megelőző ünnepies fo-

• gadtatáson. 

Wolfinger-Díenes II. párt végrehajtó bizottsága Szentesen 
Gíró- és chekk-számla: a 

sóhivatalnál. 
Elv: Sok haszon és nagy 

forgalom. 

ÜZLET A 
sárga Bugyogóhoz 

Sürgönyeim : 
Wolfinger & Comp. Ma 
Szentesen, holnap esetleg 

túl a tengeren. 
Menedék he lyek: 

London, New-York. Clewelandi megbízott: Diénes Márton elődünk és hazánk nagy fia 

Szentes, postabélyeg kelte. 

T isztelettel értesítjük Szentes város nagyérdemű közönségét, hogy a választási 
hasravágódás után Wolfinger Ernő és Dénes II. urak a Kossuth 
utcai Harris-bazárban lévő bolthelyiségben 

gabonabUományi üzletet nyitnak 
Kiváló vezéreinket melegen ajánljuk polgártársaink pártfogásába. 

Önállósításuk előtt politikai és rozsalkuszok voltak és a nem-
szállítás, a hasravágódás és a megugrás területein mindkettő ver-
senyen kivül állt. Pártoljuk a kitünö üzletembereket és vásárlá-
sainkkal és eladásainkkal kizárólag őket támogassuk. Megbízhatóságot 
és az üzletek pontos és gyors lebonyolítását a cégtulajdonosok jó 
hírneve garantálja. 

Referenciák: Kossuth Ferenc Lipót Mária, 
Báró Gröedel, Viktória gőzmalom, Pollák Antal, 
Városi Villamos rt., Mecs Balogh Ferenc 
Szentes, Török Emil, Hazai Villamossági rt., 
a szegedi kir. törvényszék pertára, elüldözött asz-
szony Temesvár, stb. stb. 

Jogtanácsosok: Scharf 
Béla, Tasnády Antal, akiket 
Tóni , a családtag, az örökös 
ügyvédbojtár helyettesit. 

A cég bevezetését az itt 
jól ismert Hoffer Adolf vállalta. 

Tisztelettel 

Előre, hátra, tessék megbízást adni! A honi vígécnek nincsen párja! 

a Wolfinger Dénes II. párt elnöksége. 
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Hírek. 
Tanyai Istenitisztelet. Pap Lajos 

ref. körlelkész május 22-én délelőtt 0 órakor 
a zalotai állami iskolánál istenitiszteletet 
tart. 

Halálozás Részvéttel vettük a hirét, 
hogy Széli Antalné szül. Soós Eszter, ,oós 
Bálint bátyánk unokahúga, Soós István 
polgártársunk leánya tegnapelőtt meghalt. 
Temetése ma délelőtt 10 órakor lesz a II. ker. 
Rákóczy Ferenc utca 36. sz. háztól. Az el-
hunyt koporsójára pártunk nevében Dr. Molnár 
Jenő is koszorút küldött. Koszorúnkat Békefy 
Sándor, lapunk helyettes szerkesztője helyezi 
el a koporsón, hosszabb halotti beszéddel 
kisérve. 

Községi munkásközvetités. A mun-
kásjóléti intézmények között nagy szerepük 
van azoknak az in. ceteknek, amelyek a mun-
kássokat betegségük, az őket ért balesetük 
folytán segéllyel látják el. Az ország minden 
részében a kerületi pénztárak utján kerülnek 
a központi a munkások által fizetett járulé-
kok, ott azonban, ahol nem volt kerületi 
pénztár, nagyon nehezen ment ezeknek a 
járulékoknak beszedése. Az illetékes hatósá-
gok most azzal a tervvel foglalkoznak, hogy 
a községi közvetitést léptetik életbe olyfor-
mán, hogy a községi jegyzők fogják végezni 
a betegpénztárak részére a járulékok besze-
dését s a pénztári tagok részére az esedékes 
összegek kifizetését. 

Az Iparos Ifjak kabaréja, mely 
Pünkösd 1-ső napján nagy és előkelő közön-
ség előtt folyt le, erkölcsileg és anyagilag 
egyformán sikerültnek mondható, úgy az 
egyes szereplők, mint az ifjúsági zenekar 
játéka nemcsak megálta a helyét, de több 
izben viharos tapsra ragadta a publikumot. 
A műsor megkezdődött az ifjúsági zenekar 
nyitányával, mely után Balogh Gizike adta 
elő remek alakítással lebilincselve a közönség 
figyelmét- a „Primadonna halála" cimű szava-
latot. Majd Győri Linuska következett, cim-
balmon szépen és ügyesen előadott népdal 
csoportjával, melyért sok tapsot kapott, sőt 
játékát meg is kellett ismételnie. A „Zűrzavar" 
cimű bohózat általános nevetés és kacagás 
közt . látott elő az ügyes szereplők álta/, 
jútalmazva a végén nagy tapsviharral, Szath-
máry Teruska mint fogorvosné kedvesen és 
ügyesen játszotta a félreértés folytán ártatla-
nul megvádolt feleség szerepét, Balogh Gizike 
mint huga, — bátortalan vőlegényét a közön-
ség kacagása között btrta rá, hogy kezét 
megkérje, Szűcs Juliska mint Treszka szakács-
nő, a bonyodalom oka, elevenségével, kifogás-
talan alakításával méltó párja volt Flóta 
Tóninak, kit Bucsáu Mihály személyesített, 
mindketten végig derültségben tartva a közön-
séget, Lénárt Gyula mint fogorvos, kit a sok 
félreértés elkábit, igen jól adta a bűnbánó 
férjet. Kunszabó Péter, mint fogtecknikus 
és báli verekedő, ügvesen adta a zavarban 
levő kérőt, nem különben Halász Szabó 
Antal két külömböző kissebb szerepében 
nagyban hozzájárult a darab sikeréhez. A 
bohózat után népdal következett, melyet Kele-
men Ignác énekelt általános tetszés közt, 
szép tiszta bariton hanggal, háromszor is 
meg kellett énekszámait toldania. Monológot 
Csuray Juliska adott elő kedves naivsággal, 
ügyesen, otthonosan. Kupiét adott elő nagy 
tetszéssel Nagy Sándor, kinek szintén három-
szor is jutott az ujrázásból. Végűi a „Mama" 
cimü vigjelenet került szinre. Szűcs Juliska: 
mama, Lénárt Gyula: Péter ur. alakításaikkal 
mely jelenet kedves es közvetlen színezésével 
méltó volt az előző jól sikerűit műsor szá-
mokhoz, tanúságot téve a szereplők tehetsé-
géről. Az előadást tánc követte, mely a 
reggeli órákban ért véget, sok jó emléket 
zárva sok fiatal szivbe. 

Gyilkos biró. 
Regény a késői szerelemről. 

A soproni fegyházban tegnap meghalt 
Böcögő József, Orosztony, zalamenyei község 
volt birája, akit a nagykanizsai esküdtbíróság 
ezelőtt három évvel gyilkosság miatt nyolc 
évi fegyházbüntetésre itélt. 

A gyilkos 63 éves korában halálosan 
beleszeretett Horvát Ferenc orosztonyi jó-
módú polgárember feleségébe. A későn támadt 
szenvedélyek romboló erejével támadta meg 
ez a szerelem az „öregbiró" lelkét. Fölbérelte 
Andrik Józsefet és vele együtt meggyilkolta 
Horváth Ferencet. A gyilkosság sohasem 
tudódott vtloa ki, ha a bűnös asszonyt és 
Böcögő Józsefet bűnük felfedezéséről való 
fé'eLm meggondolatlan cselekedetre nem 
birja. A holttestet ugyanis a gyilkosság ide-
jén a trágyadombba ásták el s attól féltek, 
hogy a téli hó és eső elmossa a takarót a 
hulláról. Gödröt ástak tehát a szőlőhegyen s 
a hullát abba helyezték ál. Ezt a munkáju-
kat meglátta valaki és feljelentette őket. A 
bíróság Böcögőt nyolc évi fegyházra itélte. 
Az öreg ember nem birta ki a fegyház leve-
gőjét és most tüdővészben meghalt. 

A jéggyári gépész. Lapunk tegnapi 
számában megirtuk, hogy a városi jéggyár-
ban létesített gépészi állásra Hegedűs József 
és Kalpagos Sz. Imre pályáztak. Kitalálhat-
tuk volna magunktól is, hogy ez értesülésünk 
valószínűleg téves, mert hiszen Kalpagosnak 
nincs qualifikációja erre az állásra de ma fel 
is kértek bennünket ennek a kiigazítására. 
Ami abból áll, hogya gépészi állásra nem Kalpa-
gos, hanem Füsti Molnár Lajos adta be a 
pályázatát; Kalpagosnak a jobb keze, akivel 
a cseresznyés tálat szokta kitőrüini... 

Talált betétkönyv. Egy beasületes 
cigányasszony Jákob Lakatos Rozál tegnap 
délelőtt egy takarékpénztári betétkönyvet adott 
át Dékánv Jáno* • endőrtizedesnek, amit az 
utcán talált. A könyvet a Szentesi Takarék-
pénztár állította ki Szikszai Bálint nevére és 
800 koronáról szól. A megtaláló jutalmat vár. 

Szarvasmarha kiállítás, v Bihar-
megyei Gazdasági Egyesület a földmivelés-
ügyi miniszter támogatásával junius hó 2<>-án 
Beél községben szarvasmarhakiállitást rendez. 
Bejelentések a kiállításra junius 20-ig a beéli 
főszolgabírói hivatalhoz intézendők. 

Testörök kerestetnek. A cs. és kir. 
darabont testörségnél egyáltalán nincsen, a 
magy. kir. darabont testőrségnél és a testőr 
gyalogszázadnál leendő szolgálatra podig igen 
kevés altiszt van előjegyezve. Különösen nagy 
a hiány a magyarul beszélő altisztekben, a 
testőr gyalogszázadnál. Ez okból a hadügy-
miniszter felszólította a közös hadsereg al-
tisztjeit e diszcsapatokhoz való jelentkezésre, 
ahol t. i. kitűnő ellátásban részesülnek az 
altisztek. 

Elütött öreg ember. Tegnap délelőtt 
§zabó Imre lakatos inas oly vigyázatlanul ro-
hant biciklijén a Horváth Gyula utcában, hogy 
elütötte Kósa József 90 éves öreg embert. 
Az öreg ember a fején igen súlyos sérülése-
ket szenvedett és pár óra múlva meghalt A 
halál közvetlen okát azonban, mint a szer-
dán délután megejtett boncolás kideritettte 
nem e sérülések, hanem ijedtség következté-
ben beállott szívszélhűdés okozta. 

O - s z e r e s 

rablógyilkost 
f o g t a k e l 
T e m e s v á r o n . 

A gazságok, akármilyen körmönfont 
gazember követi is el azokat, a legtöbb eset-
ben kiderülnek. 

Temesváron éppen úgy mint másutt. 
Tegnap ott elfogtak a pályaudvar ét-

termében egy Tospat József nevű munkást, 
aki 1908-ban Temesvár környékén két csalá-
dot, összesen kilenc embert elpusztított, le-
gyilkolt. A szörnyeteg, hogy a családokhoz 
könnyebben bejuthasson, csendőregyenruhába 
jelent meg. Arra, hogy Tospat a gyilkos, 
ugy jöttek rá, hogy a feleségénél sok ékszert 
találtak, amely a meggyilkolt családok egyi-
kétől való. A gonosztevőt beszállították a 
törvényszékre. 

Ma érkezik hozzánk Halley üstököse I 
Földünk sorsa iránt az egész emberiség láza-

• san érdeklődik és várja a Halley üstökös 
i megjelenésének kritikus napját, melynek vár-
j ható eseményeivel ismertet meg e mű. Szá-

mos eredeti fényképfölvétellel. Ara 40 fillér. 
Szentesen egyedül Untermüller E. könyv-
kereskedésében kapható. 

Anyakönyvi kivonat. 
1910 máj. 9-től máj. 17-ig. 

Születések: 
Puszta: Mária, Nyiri Sándor, Sípos Mária. Sáf-

I rány Már», Farmasi Mária, Janii István, ("zakó József, 
Kiss Jusztina, Bajkai Piroska, Kadar Rozália, Török 
Franciska, Buzi Nagy Mihály, Lakos Eszter, Kallár Il-
lés, G ugy in Juliánná, l.aki Eszter, Molnár Lidia, Szeme-

: nyei József, Bartus Terézia, Szathmáry Mihály. 
Eljegyzések: 

Székely József, Horváth Zsuzsánnával - Molnár 
Mihály, Szakáll Eszterrel — Szabó Imre Szombati 
Eruébettd. Házasságok: 

Fke István, Csányi Franciskával — Fekete Hen-
, rik, Dancsik Teréziával Banga Sándor, Egri Szilágyi 

Krisztinával Sinóros Szabó István, lIrhán Máiiával 
Juhász Flórián, Dósai Erzsébettel — Simon Ede, 

Tótli Erzsébettel. E | h a | á , o z á s o k . 

Magyar Mihály né Farsang Anna 40 év, Bazsó 
Julianna 8 év, Mészáros Juliánná 10 ho, Kovács Tóbiás 
48 év. Szalai Viktória <> év, Lakatos Rozália 1 hó, 
Jakabcsi Sándor 7íí év, ("sernák Erzsébet 8 nap. Mezei 
József •! 1 év, Trencsik Mária 2 év, Varga János 70 év, 
Vecseri Lajos 3 hó, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 

Kiadótulajdonos: . 
liílllllílll N > OllMlit ÓH liilMlÓvíllllllflt. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon tényleges szolgálat-

ban álló katonák szüleit, akik fiukat az ara-
tási Időre szabadságoltatni óhajtják, hogy azok, 
akiknek fiuk a 101 számú gyalog ezredben 
szolgálnak, értesítsék fiukat, hogy közvet-
lenül Parancsnokságuknál jelentkezzenek ara-
tási időre szabadság engedélyezése iránt, — 
azok a szülők pedig, kiknek gyermekeik nem 
a 101 sz. gyalog ezredben szolgálnak, hanem 
bármely más csapattestnél, vagy más fegy-
vernemben, azok fiuk szabadságolása iránt 

.t hivatalomban jelentkezzenek, s a kérvényei-
ket díjmentesen fogom elkésziteni. 

A kérvényezés iránt hivatalommái bár-
mikor jelentkezhetnek. 

A szabadságolás junius hó 29-én kez-
dődik. 

Szentes, 1910 május hó 17-én. 
BUGYI ANTAL 

főjegyző 
katonaügyvezető 
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Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, e lő tör i 
közléséi t O O f i l l t . minden 
további közlésért csak :*< > 

fillért számítunk. 

Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért <»< >fi l l t .minden 
további közlésért csak í t < > 

fillért számítunk. 

• 

• 

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 Mihálynak 
Kistőkén 30 kis hold tanyaföldje szabad-
kézből eladó kedvező feltételek mellett. 
Értekezni lehet a helyszínén, Kistőke 
92. szám. 

Madarász Miska 
zenésznek tiz hold földje kistökén 14 
szám alatt. Vetéssel és épületekkel 
együtt betegség miatt azonnal eladó. 
Értekezni lehet I. ker. Rúzs Molnár-

utca 8 SZ. 407 

Berényi Gergelynek 
5 hold hereföldje olcson kiadó. Érte-
kezni lehet 1. ker. Debrecenyi ú. 3 sz. 
alatt, a vásárszélben. 

Varga József 
ref. tanítónak a kistökei vasúti állomás 
mellett levő Takács János féle földjén 
2 hold he ref öld nyári használatra kiadó. 
Értekezni lehet II. ker. Deák Fcrenc-

utca 55 sz. 470 

Papp Zsigmondnak 
a szöllök alatt 20 hold tanyaíöldje 
eladó. Értekezni lehet I. ker. Kisgörgös 

utca 15 sz. 471 

Balogh Jánosnak 
vekerzugi tanyaföldje Szent-mihály nap-
tol több esztendőre haszonbérbe kiadó. 

478 Tornyai Rókusnak 
Nagyhegyi szőllőkbe a kunszentmártoni 
út mentén 2425 négyszögöl földje a rajta 
jokarban lévő épületekkel együtt eladó. 

Fű-árverés. 
A helybeli református egyház tulaj-

donát képező közép é s alsó temető-
ben termett fű árverésen a legtöbbet 

| ígérőnek ki fog adatni. Az árverés f. 
! évi május hó 22-én a lelyszinén fog 
I megtartatni. A közép temetőben d. u. 
| 2 órakor, az alsó temetőben d. u. 4 

órakor. A föltételek a gondnoki hivatal-
| nál megtudhatók. 

Szentes 1910. május 18. 
Ref. gondnokság. 

Szentes város tanácsától. 
i 2399/1910. I 

( Ingoságok. } 

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

Kardos Jánosnak 
jo zirzonyos méhe van eladó. Értekezni 
lehet Nagyhegy, 244 szám alatt. 244 

A városi tanács értesiti az érdekelteket, 
hogy Erzsébet királyné alapítványnál a folyó 
1910. évi augusztus hó 9-től kezdve egy 
2o0 koronás alapítványi helv üresedésbe jön. 

Ezen alapítványi helyre felvételre jogo-
sult egy olyan 7 éves kort már betöltött, de 
15-ik évet el nem ért szegénzsorsú leány-
gyermek, aki szentesi illetőségű szülőktől 
származott és szülői egyikét vagy másikát 

| avagy mindkettőt, szerencsétlenség által elő-
| idézett haláleset következtében veszitette el, , 

Felhivatnak tehát azok, akik ezen ala-
pítványi helyet elnyerni óhajtják, hogy iránti 

; írásos kérvényüket a polgármesteri igtató 
hivatalba a folyó évi augusz.us hónap 31-ik 

I napjáig adjak be. 
A kérvényhez csatolandó a szerencsét-

len halálesetet igazoló orvosi bizonyítvány 
továbbá születési és szegénységi bizonyítvány j 

: s arról szóló hatósági bizonyítvány, hogy 
a kérvényező leány-gyermek sem állami sem I 

1 más segélyben nem részesül. 
Kelt Szentes város tanácsának 1910. 

évi május 12tén tartott üléséből. 
Dr. Mátéffy 

polgármester 

B r ü l l F e r e n c z 
rővös cs divatárúházába, hol most üzlet-
áthelyezés miatt rendkívül olcsón és 
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. 
Legújabb delén kendők ezelőtt 25, 

most 17 krajcár. 
Ágytakaró ezelőtt 1-20, most 80 

í krajcár. 
Flanéll takarók ezelőtt 1-50 most 

I 1 • 10 krajcár. 
Mindenkinek erdekében áll üzle-

! tem medtekinteni és meggyőződéi ar-
j ról, hogy az megfelel a valóságnak, 

mert üzletem június hóban a Szentes-
Vidéki Takarék most épülő Kossuth-
utcai palotájába helyezem át és tel-
jesen ujojman fo om berendezni. 

Áruimat a fenti • árak szerint 
tetemesen leszállítottam. Tisztelettel 

ss Kri'ill Perene. 

i liado lakások, • 

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

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

utca 17 SZ. 4f,7 

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. 

Dr. Oze Gyuía 
Bocskay-utca 1 számú házában üzlet-
helyiség és lakás; sütőüzletnek különö-

sen alkalmas, azonnal kiadó. 472 

( ¥egyes©k. } 

Fazekas Eszter 
betegápolást, masszírozást elvállal privát 
házaknál is. Kéri a doktor urak szives 

pártfogását. w 

Pintér Sándornénak 
II. ker. Deák F. u. 71 sz. a lakosnak 7 
darab aprő libája az utcáról elveszett 

útbaigazító illendő jutalmat kap. 4si 

Lakos Ferenc 
valódi ébenfa, szilva és akácfa pipaszá-
rak és mindennemű esztergályos munkák 
jutányos áron készülnek és kaphatók. 

Lakása, VI. ker. Kisér-utca 17 sz. 168 

Laki Dániel 
a munkások figyelmébe ajánlja első-
rendű bör és talpból készült czikőit 
6 koronátol feljebb II. kerület Dósai 
Molnár utca 3 szám alatt. 466 

Székfüvirágot 
bevásárlók, a legmagasabb napi áron, 
a Sinikó Ignác úr házában az új luthe-

ránustemplom mellett. 479 

Eladó házak. } 
Czeglédi Fülöpnek 

Szürszabó Nagy Imre-utcai háza eladó. 
Értekezni lehet Czeglédi Fü öp Rákóczi-

téri vendéglőjében. 442 

Ifj. Fülöp Ferencnek 
III. ker. Vásárhelyi-útca 62. sz. háza ked-
vező fizetési feltételek mellett eladó. Ér-

tekezni lehet a fenti szám alatt. 497 
Kálmán nvoiiul» Szentes. 




