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Megjelen hétfő és szombat kivételével mindennap 

Főszerkesztő és laptulajdonos : 
SIMA L Á S Z L Ó 

Felelős szerkesztő : 
KÁLMÁN J. SÁNDOR 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kálmán nyomda és kiadóvállalat, ide intéze ...k x lapot érdeklő 

mindenféle küldemények, hirdetési és előfizetési diiak . 
E j f j ' l u p p é l d á n y ári- \S .¡II. »•. 

Nem foglalkozom a politikával. 
Nem mert nő vagyok. Legkevésbbé sem. 
Hisz a politikai életben is van hivatás 
a nők számára. Nem is az tart vissza, 
mintha félnék a politikától. A lelkemet, 
szivemet tartotta lekötve a bánat, a 
gyász, melyet nemcsak viselek, de an-
nál inkább «rezek. 

Láttam néha népet. .Zászlót. Hal-
lottam éljent és le vele-t. Láttam, hal-

És igy volt ez valóban? 
A vád elhangzott — lehet véde-

kezni ! Sima Ferenc, állj elő, védd meg 
magad! Nem jő! Alszik! Az elköltö-
zöttek örök álmát alussza! Nem véd-
heti magát! 

Tehát halottat ért a súlyos t vád ! 
Halottat! — Halottat, aki nem vé-

dekezhet ! 
De mégis! Öt sziv dobban meg. 

lottam és még sem láttam és nem 1 Három kéz szorul ökölbe. Ök férfiak! 
hallottam. Nem birtam, nem is akar-
tam látni, hallani, tudni, érteni semmit. 

Semmit! Mert nem érdekelt, nem 
hatott rám semmi! A lelkemig nom 
birt elhatni semmi! 

Es mégis! Egy pár szó, egy mon-
dás röppent el. Meghallottam, meg 
akartam érteni. Az a mondás a lelke-
mig hatott. „Sima Ferenc eladta a 
szentesi népet!" Hatott a név. Érde-
kelt. Megakartam érteni a mondást. 
Most már akartam érteni, gondolkozni. 
Akartam és megértettem. 

Sima Ferenc eladta a szentesi né-
pet ! Megállok egy percre és gondo3ko-

Kettőnek, a leánynak és menynek, csak 
könnye van — mert nők vagyunk. És 
mi öten a megvádolt gyermekei. Igen, 
mi öten a Sima Ferenc gyermekei va-
gyunk! És a feléje dobott sár és kő 
bennünket érne — ha vissza nem hul-
lana, ner t Sima Ferenc nem volt áruló, 
a szentesi nép nem volt elvakult tömeg! 

&<em védem az Apámat! Nem 
szorult reál Először is, mert vannak 
fiai akik szóval, Írással, ha kell tettel 
is binnak védelmére állni. De nem kell. 
Sima Ferencet megvédi az egész poli-
tikai szereplése. A múltja. A népért, a 
néppel, a népnek átélt egész élete, mely-

zom. „EEadta." Mit jeilent ez a szó? hez a szeny soha sem tapadt! Egész 
Eladni, rendes körülmények között, azt 
szoktuk, a mi a mienk. Ha tehát Sima 
Ferenc eladta a népet, — miként a 
jelölt úr mondta — következéskép fel-
tételezi, efismeri, hogy a nép, a Sima 
Ferenc tulajdona volt. M*rt csakis 'töb-
ben az esőiben rendelkezhetett a nép-
¡pel, — illetve nem a szegélyekkel — 
de a bizalmukkal. 

Közönségesen igy voloa értelmez-
hető a jelölt iúr mondása. Ámde poli-
tikai értelembejn volt mondva. Itt pedig r 

az eöadás áruüst jelent! 
Tehát Sima Ferenc, az én jó Apám, 

áruló yolt. Vezér, aki elárulta, eladta 
a seregét. Melyik vezér az áruló? Az, 
aki a zászlót, melyet csatába vitt és 
seregét, amely bizalommal követi, nyo-
morult érdekből, pénzért, az ellenség-
nek kezébe juttatja. Ez a vezér az 
áruló! Ezzel a váddal illette a jelölt 
úr Sima Ferencet, népét, seregét pedig 
azzal, hogy elég gyáva volt egy áruló 
vezér bűnös céljainak eszközül felhasz-
náltatni magát. 

pályába mélyen diadalról diadalra vitte, 
lobogtatta a zászlót, ímeíyet soha sár 
nem ért, kisérve népe szeretete és 
bizalma között, mellyel vissza soha 
nem éílt. 

Mindezeket jelölt ur̂  ön is tudja ! 
\fcért volt hát áruló? Mert maga 

helyett .«egy hozzá hasonló elvű politi-
kust ajánlott fel a szentesi 48-as nép-
nek ? És mert a nép meglévén győződve 
régi vezére becsületes szándékáról, dia-
dalra jutott most is a Sima Fcrenc 
akarata, I*r. Molnár Jenő lett a kép-
viselő? Ezért áruló? 

Oh! Az árulásnak jutalma szokott 
lenni. Sima Ferenc pedig — nem tudom 
hallotta-e a jelölt ur — Amerikában 
hontalanul, szegényen halt meg. A 
politikai árulás jutalma pedig nem a 
hontalanság, vagyon elveszetés és idefcen 
föld hantja szokott lenni! 

Áruló!?! Hát mióta nenrj^*$-as 
Dr. Molnár Jenő? Mióta t á j ^ j ^ j í i a 
kormányt? Mióta nem érez 
néppel? Mióta él vissza a bizalmával? 

Hol, mikor, mivel lett érdemetlenné a 
szentesi nép képviseletére? 

Mindezeket nem védelemből irtam. 
Mert nincs is rá szükség. Csupán azért, 
mert nekem jutott a fájdalmas szeren-
cse, ötőnk között, hogy a messze 
idegei hazában elhunyt kezeit búcsú 
csókkal illethessem a koporsóban, el-
kísérhessem utolsó útjára. Én látlam 
az „árulás" jutalmát; a paineswillei 
sírhalmot! 

Az árulás vádja nem érheti a 
paineswillei sírkert néma lakóját. A sár 
és kő nekünk lehetett szánva. Mert 
aki őt sérti, az minket sért. A sár 
piszoknak, a kő fájdalmat okozni volt 
szánva. A sár nem ért hozzák. A kő 
fájdalmat okozott, de nem ártott., ,A 
fájdalom magamhoz téritett. >|nul 

Látok, hallok. Választás van íudpm, 
tudom már. Ezért volt vád. Né^W-fé-
veszteni, minket lealázni. XeWf/^Afci 
eddig küzdött, az most 
erővel küzd. Es én, a n ^ t 
nézem a nép ragaszkodását* he^s^Jfltefc, 
elvhű jelöttje iránt. Hálával/ íjtfmdolok, 
mint szentesi nő, nemi afĉ  ap&Wő^ttfc 
Sima Ferencre, a vezérte', #zfefcfót 
olyan kézbe tette, akiJjnjepi ^¿z, fyjlanüo 
elárulni a népet s p h ^ f c ^ ^ e i ^ l ^ ^ j l 
mondom ki: ¿Hirobnirn nadasad o 

Sima Ferenc' !eán^>' vagJlflQ! fi 

Sima ]Jt*tik 

•' iíH Ili, ,1. 

mar i M ü z í m oim ivrino. 

i t n -m^m 
' « j j f . l v írnqLJ. J 3 S x j í 

l'.jr ';'lt : í'll n-'tft k (orí, r ( n . n | 
?on i-Jiso /Íünőq6n 

rekmta , t s k í a t s - , ^ f ^¡^ 

v a l a m $ W ^ aMa m-jfawtökifriWMc 
ban m?ftetieh J&ll#i*ükr; m ^ m m b é 
tetehfcMrnüü ft^^xkrjst/ay^f!^ 
^¡obqg. ^ i & t e t t ¿WtitmWr 

»t t t^k . í íyf r twf ldf i t tk « í U ; ^ 
-tfíl -v>< , X&m. rnwn> - » l í l B W y . n f f i L ^ 
nem > . egy árva 'rézgarast se,; .vágunk 
zsebre ott, ahol Szentes •^épénejj.^a-

m ̂  w ^ J t a l t t t o t a y iftftgy 
'^wftngerrpéöv wm^mMmh?^ 

éy^m&fa o h j f l t t j f o ^ ^ 
ket pártíőnök Wolfinger-csemete a ban-
kóktól megcsömörlött. A váltó-igazgató 
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körelnök a leveles dohány láttara ha-
nyat-homlok Tasnádra rohan.' Scharf, 
a mi kiváló barátunk, röhögve garga-
lizál vagy gargalizálva röhög abban a 
szent minutumban, amikor valaki a 
kétségen kivül tekintélyes orra alá, duz-
zadt orra alá duzzadt pénztárcát dör-
göl. Hiába. Önzetlen az a gárda, amely 
egy világért se hal meg, de alig várja, 
hogy eladhassa magát . . . 

Ugy bizony, megfordítva áll a do-
log. A hazugsággyárosok, a rágalma-
zók, a sarat dobálok önzetlenség dol-
gában csehül állanak. Ki hiszi azt, hogy 
a seftelési célokra alakult szövetkezés 
nem anyagelvűséget szolgál. Alaptő-
kéjét Scharf Mohr Béla kölcsönpénzek-
ből szolgáltatta. Mi köze is volna a 
Szegvár nagy fiának Szenteshez, Szen-
tes elvhű népéhez. Yrak, aki nem látja, 
hogy a háttérben titkos kéz mozog. 
Ettől a titkos kéztől vár jutalmat az a 
politikai kalóz-banda, amely az ősi 
zászló elárulására, pártbontásra vállal-
kozott . . . 

• 
A munkapárt félhivatalosa a harc-

modor elfajulásáról, nekivadult lelkek-
ről, becsületrablásokról, a pálinkabűzös 
kurtakorcsmák förtelmeiről, idegen vad-
bojtorjánokról és őrjöngve tomboló 
szenvedélyekről három hasábos vezér-
cikket közöl. Szentes belső békéjét 
azoktól félti, akik a politikai harcokban 
alacsony fegyverekkel vagdalkoznak és 
a tömegek szenvedélyeit korbácsolják. 

Egy kicsit homályos ós érthetet-
len az irás, amelyet egyébként világos 
fejű, ragyogó tollú és becsületes érzésű 
ujságiió-ellenfelünk közöl. Pennát haj-
tunk a szerkesztő egyénisége, munkás-
sága és meggyőződése előtt, dc az ál-
lításaival perbe szállunk. Széles ez or-
szágban egyetlen város sincs, ahol 
politikai harcokat ilyen mérséklettel és 
ennyi ízléssel vívnának. Akik rágalmazó, 
becsületrabló hadjáratot megindították, 
a nép és a nép jelöltje ellen gyaláza-
tos embervadászatokat rendeznek, nem 
ellenfelek, de poloskák. A férgek irtá-
sánál és csak ott jogosult a méreg is, 
amelyet feltétlenül használni kell. 

A tiszteletre méltó laptárs nézzen 
körül és lássa be, hogy másutt széles 
e hazában mindenütt, kulturvárosokban 
is a pártok között milyen gyilkos csata 
dul. Debrecen, Kassa, Nagyszalonta, 
Kolozsvár ostromállapotban vannak. 
Tisza Istvánt kő és tojás zápor fogadja. 
Szuronyerdő, roham, sortűz tarkítja 
azt a kampányt, amely a császári ön-
kény akaratából a nép letörésére indult. 

Szentes népének ezrei a nép jelöltje 
mellett állanak és a roppant tömegerőt 
nem akarjuk, és nem is fogjuk a vá-
ros nyugalma ellen felhasználni. Sőt. 
Békességért harcolunk. A tőrvetőket, a 
békebontókat, a zavart keresőket, a za-
varosban halászókat tiporjuk el. Az 
agitáció szabadságát korlátozni nem 
engedjük. Amikor mindenki a nép je-
löltje ellen agyarkodik. mi az ignzsá-
gunkat, eszméink igazságát ezen tul 
is hirdetni akarjuk. A becstelen poli-
tikai kalózokat, a brávókat bizony nem 
fogjuk kímélni. Hisz vezetőségünk előtt 
a latrokat a legkegyetlenebbül a mi 
tiszteletreméltó ellenfelünk bélyegezte 
meg . . . 

A hazugságok 
fertőjéből. 

Hiteles 
okmány. 

A Wolfinger párt 
„igazmondásai" 

Harc a választás határnapja körül. 

Hoch, hoch, dr. Tasnády... 

Az önzetlen újság mai számából min-
denki meggyőződhetett arról, hogy szük 
családi körben megjelent sebpapiros még 
véletlenül se tud igazat mondani. Hazud-
nak rendületlenül a bugyogósok és szégyen, 
gyalázat, hogy a hivatalos jelölt pártjának 
Janus-ábrázatáról még nem sült le a bőr, 
hogy sajtójukat ilyen egetostromló cudar 
rágalmak foglalták le. 

Mi csak igazat irunk és mindent bizo-
nyítunk. Lejebb be fogjuk bizonyítani, kétségbe 
vonhatatlan hitelességű okmánnyartámogatni 
azt az állítást, melyet a dadogó hazugság-
gyárosok szavahihetőségére vonatkoztatunk. 

Tegnap ülésezett a központi választ-
mány, amelynek 6 álfüggetlenségi, 2 igaz 
kuruc és 2 munkapárti tagja van. A válasz-
tás határnapjának megállapításáról volt szó 
és az álfüggetlenségiek sokszinű vezére, a 
szuronyos expolgármester, a fegyelmi és bűn-
vádi eljárás alatt nyöszörgő boldogult fő-
ügyész dr. Tasnády Antal úr kierőszakolta 
és megszavaztatta azt az indítványt, hogy a 
szentesi választásta törvényben megengedett 
utolsó napon, junius 10-én ejtsük meg. A 
többséggel hencegő Wolfinger-párt főnöke 
fél az ítéletnaptól, amely őt és kócevő, ha-
zug bandáját végkép és visszamaraszthatat-
lanul elsöpri. Még a fogai is vacognak, ha 
a leszámolásra gondol. Félrevezetett híveit 
arra ösztökélte, hogy a terminust az utolsó 
napra tolják ki. 

Nem törődtünk az üggyel, a buta és 
gálád trükkel, amely kizárólag a népjelölt és 
nép kifárasztására irányúi, nem tárgyaltuk a 
határnapra vonatkozó döntést, mert nekünk 
teljesen mindegy, hogy mikor választunk. A 
mi táborunkat földi hatalom meg nem bont-
hatja. Csak a bolond nem tudja, hogy mi 
abszolút többségben vagyunk. Hadállásaink 
kitűnőek, Kossuth Lajos apánk katonái sírig 
hűségesek: a kétszer-kettő bizonyosságánál 
biztosabb, győzelmet, 7-edszer is fényes győ-
zelmet aratunk. Hja, hja, Tasnády úr, Scharf 
úr, mi csináljuk az ultimót, mert szél ellen 
nem lehet kormányozni. 

Egyszóval átsiklottunk az eset felett, de 
a Woltinger-párt a komiszsággal párosult 
disznóságot a munkapárt nyakába akarja 
sózni most, amikor cudarságuk felháborodást 
szült. Vezető helyen, komoly pofával merik 
állitani, hogy az izgalmak fokozásáért, a 
határnap kitolásáért a munkapárt felel. Nos, 
mi a halálos ellenségeinket kénytelenek va-
gyunk védelmezni. Nem az ő bűnük, Dénes 
II. bűne, a Wolfinger párt becstelensége 
eredményezte azt, hogy a nyugalmat már 
1-én helyre nem állíthattuk. 

De beszéljen az irás, a hiteles irás, a 
központi választmány jegyzőkönyvének lejebb 
következő kivonata: 

5. kpv./1910. sz. 

Bugyi Antal főjegyző a közp. 
választmány jegyzője, mint az ügy 
előadója, a felolvasott belügyminisz-
teri rendelet végrehajtása értelmében 
a következő javaslatokat terjeszti a 
közp. választmány elé: 

1) A választás határidejét junius 
hó 1 napjára tűzze ki a választmány. 
Kívánatosnak tartja ezt azért, hogy 
a választással járó izgalmaknak mi-
előbb vége szakittassék s az össz-
polgárság békessége és nyugalma 
mielőbb helyre álljon. 

E javaslattal szemben Bitrián 
Lajos közp. választmányi tag indít-
ványozza, hogy a választás megej-
tésének határnapjául junius 10-ke 
tűzessék ki. Indokolja ezt azzal, hogy 
a választók véleménye kellőképen 
még nem alakult ki s ő azt hiszi, 
hogy junius 10-ig inkább lecsilla-
podik a polgárság. (Hahaha, szedő !) 

Elnök a kérdést szavazásra tévén 
fel, az el seji határidő mellett szavaztak: 
Bugyi Antal, Fábián Tóth István, 
Soós Bálint és Pattyik Tóth Já-
nos. A junius 10-iki határnap mel-
lett szavaztak : But ián Lajos, Ve-
cseri István, Fekete Demeter, Dr. 
Tasnády Antal, Kanász Nagy 
Sándor és Csúcs Lajos. (Wolfin-
ger Dénes pártiak) 

2.) Előadó főjegyző javasolja, 
hogy választási elnökül Dr. Mátéífy 
Ferenc polgármester, helyettes vá-
lasztási elnökül Burián Lajos ügyvéd 
választassék meg. 

Dr. Tasnády Antal abból a 
szempontból, hogy a polgármester 
mint a városi hatóság feje megkí-
méltessék a választási elnöki teen-
dőkkel járuló izgalmaktól: indítvá-
nyozza, hogy a választási elnökül 
Burián Lajos választassék meg. 

Előadó főjegyző a Tasnády An-
tal indítványával szemben megjegyzi, 
hogy bár feltétlen bizalommal és 
tisztelettel viseltetik Burián Lajos 
egyénisége iránt, de meggyőződése 
szerint a polgárság nagyobb meg-
nyugvásával fog találkozni az, ha 
választási elnökül az egy párthoz 
sem tartozó polgármester, mint hogyha 
az egyik jelölt pártjának elnöke vá-
laszt atik meg. 

Elnök a kérdést szavazásra té-
vén fel, az előadó főjegyző javaslata 
mellett szavaztak: Bugyi Antal, 
Fábián Tóth István, Vecseri Ist-
ván, Csúcs Lajos, Soós Bálint és 
Panyik Tóth János, a Dr. Tas-
nády Antal indítványa mellett: Dr. 
Tasnády A..*al. Fekete Demeter 
és Kanász Nagy Sándor. 

Ez az okmány minden további magya-
I rázatot feleslégessé tesz.- Láthatja Szentes 

népe, hogy a határnap kitolása is Molnár 
Jenő ellen irányul. A nép kifárasztását célozza. 
A felelősség Tasnády és Burián urakat illeti. 
Tasnády Antal uron nem csudálkozunk. Az 
ő hálátlan, bosszú álló lelke mindent elbir. 
Ő nem töredik a néppel, se a jótevőjével, a 
nép jelöltjével, tudjuk, hogy ez a sötétlelkü 
ember a nép ellen nem is olyan régen 
szuronyerdőt mozgósított. Miskulánciákat csi-
nált a hivatalában, amiért felfüggesztették. 
Ellenben Burián Lajost sehogyse tudjuk meg-
érteni. Egyénileg korekt, kifogástalan férfiút 
becsületes érzésű, ez egyszer megtévedt po-
litikust Tasnády úr és a Wolfinger csemeték mi-
kép befolyásolhattak ?! 

Befejeztük. Térjünk napirendre 10 nap-
pal később vívjuk a nagyszerű csatát, arat-
juk a fényes diadalt. A szenylap igazmondá-
sát ellenben mindenki jól megjegyezze. En-
nyit ér minden szavuk, ilyen hiteles, igaz 
minden állításuk. Mit is lehessen várni a ha-
zugsággyárosoktól, akik az elaljasodás fertőjé-
ben hemperegnek' ?! 
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I t t VÓt Disznótor 
H A L L E Y ! 

N e m iw g - y i i n 
e g y h a m a r . 

I 
Megjött a földek ritka vendége, mely 

az elmúlt éjszakán hetvenöt évi csavargás 
után ismét érintette a Föld pályáját. 

Hírével még soha ilyen rémületet nem 
keltett természeti tünemény, valóságban pe-
dig tán egy se múlt el ilyen nyomtalanul 
mint ez. 

Az amerikai népek — igy irták ezt 
New-Yorkból napok óta már nem dolgoztak, 
mert úgy is élpusztul a világ. Ijesztően, mint 
a járvány, terjedt a babona. 

A new-yorki kikötőben egy kiránduló 
hajón megőrült egy dúsgazdag asszony. 

— Vége a világnak! — ezzel a kiál-
tással ugrott a tengerbe. 

Hazánkban is több esetet följegyeztek, 
amikor a Halley-üsiököstől való félelmében 
egyesek vagyonukat elherdálták, nagyot ittak 
és agyonlőtték, felakasztották magukat. Ha 
már úgy is meg kell halni. 

S z o m b a t o n , e l i ó á l - é n 
e w t e d i s z n ó t o r t rendezek, ami- | 
kor is friss kolbász, hurka, füle-farka, i 
pörkölt és tepertyűs pogácsa lesz kap-
ható, utána jó csongrádi bor. 

Tisztelettel 
I T g r a i A n t a l 

— Tanyai istenitisztelet. Papp Lajos 
ref. körlelkész május 22-én délelőtt 9 órakor 
a zalotai 
tart. 

Nevezetes időpont volt ez éjszaka a 
csillagászat szempontjából, mely alkalmat 
adott a csillagászoknak, hogy megfigyelhessék 
a Halley üstököst. 

A mai naptól kezdve az üstökös szabad 
szemmel látható este háromnegyed 9-től fél 
10-ig a nyugati égbolton. Huszonötödikén 
már egész 11 óráig, 30-án pedig fél 12-ig. 
Aki még nem látta, nézze meg, mert 75 
esztendeig megint nem láthatja. 

— Törvényhatósági bizottsági ülés. 
Csongrádvármegye törvényhatósági bizottsága 
tegnap ülést tartott, melynek egyetlen tárgyát : 
az uj országgyűlést összehívó királyi leiratot 
egyhangúlag tudomásul vették. — Mit is te-
hette'' volna mást? 

A szegvári választás. A szegvári 
kerületben, ahol ezelőtt pár héttel még holt-
bizonyos volt a megválasztása Dr. Füredi 
Ferenc szolnoki ügyvédnek, a Mindszenten 
megjelenő „Alföldi Hírlap" szerint — ma e 
nélkül három jelölt van. Őrgróf Pallavicini, 
Mezőfi Vilmos és Dr. Horváth Zoltán. A vá-
lasztás napját mai ülésében határozza meg a 
vármegye központi választmánya. 

Horváth Mihály szobra. Horváth 
Mihály szobrára ujabban adományt küldtek: 
nyitrai főszolgabíró 11 K 50 f., mindszenti 
főszolgabíró 6 K. A gyűjtés eddigi eredménye 
4698 K 76 f. 

— A selyemhernyók dolga. A szek-
szárdi selyemtenyésztési felügyelőség igen 
szép levélben arra kéri városunk polgármes-
terét, hogy mivel Világi József kath. tanitó 
elvállalta, hogy a selyemtenyésztést gyakor-
lati bemutatások által a közönség előtt érdek-
lődés tárgyává tenni igyekszik, polgármeste-
rünk gondoskodjék erre a célra Világi tanitó 
rendelkezésére alkalmas helyiségről. Ennek a 
kívánságnak eleget is tesz a polgármester. 

— Ellopott telefondrótok. Blázsik István 
intéző jelentést tett a rendőrségen, hogy folyó 
hó 17-én gazdája, Sváb Sándor kárára a 
Kántorhalom közelében ismeretlen tettesek 
ellopták a telefondrótot, mintegy 1100 méler 
hosszúságban. A rendőrség nyomoz a gaz-
emberek után. 

állami iskolánál istenitiszteletet 

— Csak udvariasan. Valahol Erdély-
ben tinóin lelkii uri ember került a városka 
főkapitányi székébe. Sok szocialista érzelmű 
ember élt a munkások között és igy alig 
mult el vasárnap gyűlés, meg tüntető fel-
vonulás nélkül. A iőkapitany fülét nagyon 
bántotta, midőn a tömeg a „le a csuhásokkal" 
jelszót kiabálta. Magához kérette a vezéreket 
és egy paktumot ajánlott fel: ő engedélyezi 
a gyűléseket, de a szociálisták ne kiáltsák a 
kellemetlen s a papokra sértő jelszót. 

— Jó, — felelte az egyik vezér — ha 
a főkapitány ur kívánja, olyan udvariasak 
leszünk a tisztelendő urakkal szemben, hogv 
csupa jót fogunk nekik kívánni. 

Mult vasárnap ismét tüntető körmenet 
volt. Felzúgott a nép ajkán a kiáltás: 

— Követeljük az általános, titkos és 
egyenlő választói jogot! 

— Éljen ! — kiáltotta ezer torok. 
— Követeljük a papok menybemenetelét! 
— De rögtön! — harsant fei újra ezer 

ajakról és a főkapitány nem szólhatott sem-
mit, hiszen ennél jobbat már igazán nem 
kívánhat senki I 

HEGEDŰS V . U T O D A 
FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME d = 

S Z E N T E S E N ' 
9. 9. 
J | Életnagyságú arcképek kerettel ellátva 
^V. darabonként 12 koronától kezdve leg- tfft 

szebb és legjobb kivitelben készíttetnek. 

w W 
f 3 drb. vizit fénykép 2 K 1? 

drb. kabinet fénykép 4 K , | 
^p 3 drb. makart fénykép 6 K • 
Q 3 drb. arc. levelezőlap 3 K "" 

A szerelmes pénzhamisító Nagy 
István karcagi ftfldmives a mult évben pénz-
hamisitó-mühelyt rendezett be házának egy 
félreeső részében és rossz ólomkanalakból, 
bádogdarabokból sikerült összekotyvasztás 
után, hamis egykoronásokat gyártott. A 
rosszul sikerűit utánzatokat barátjára, Kacskó 
István tiszaburai földmivesre bizta, aki Szol-
nokon egy nyilvános mulatóházban próbált 
szerencsét, hogy sikerűl-e kiadnia a hamis 
pénzt. Midőn az egyik kiszolgáló leányt a 
szerelmes pásztoróra után megakarta jutal-
mazni három koronával, a leány rögtön 
észrevette a hamisítványt és csendőröket 
hívott. Igy derűit ki a jó barátok vállalkozása 
és a törvényszék Nagy Istvánt pénzhamisí-
tás bűntettéért elitélte tiz hónapi börtönre, 
Kacskó Istvánt pedig két hónapi fogházra 
és 40 korona pénzbüntetésre ítélte. 

Köszönetnyilvánítás. 
Rokonainknak, ismerőseinknek és jó-

barátainknak, mindazoknak akik Széli Antalné 
sziit. Soós Eszternek f. hó 19-én végbement 
temetésén megjelentek, hogy mérhetetlen fáj-
dalmunkon enyhitsenek, hálás szívvel mon-
dunk közönetet. 

Szentes 1910. május 10. 
a gyászoló család. 

Szentes város tanácsától. 
2399 1910. 

Hirdetmény. 
A városi tanács értesiti az érdekelteket, 

hogy Erzsébet királyné alapítványnál a folyó 
1910. évi augusztus hó 9-től kezdve egy 
2o0 koronás alapítványi hely 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 veszítette el, 

Felhivatnak tehát azok, akik ezen ala-
pítványi helyet elnyerni óhajtják, hogy iránti 
irásos kérvényüket a polgármesteri igtató 
hivatalba a folyó évi augusztus hónap 31-ik 
napjáig adjak be. 

A kérvényhez csatolandó a szerencsét-
len halálesetet igazoló orvosi bizonyítvány 
továbbá születési és szegénységi bizonyítvány 
s arról szóló hatósági bizonyítvány, hogy 
a kérvényező leány-gyermek sem állami sem 
más segélyben nem részesül. 

Kelt Szentes város tanácsának 1910. 
évi május 12tén tartott üléséből. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 
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Öziet feloszlatás. 
Tisztelettel tudatjuk Szentes város és környéke nagyér-

demű közönségével, hogv rövidárú, férfi, női divat, clpö és 
kalap fizletflnket elköltözés következtében feloszlatjuk és 
dusválasztékú raktárunkat teljesen kiárusítjuk. 

Raktárunkon levő összes kitűnő minőségű áruinkat 

bámulatos olcsó áron adjuk el, 
amiről, valamint áruink kitűnő voltáról mindenki személyesen 
meggyőződést szerezhet. 

Kiváló tisztelettel .re Simonné és Társa. 

Árjegyzék kivonat: 

3 * 
o* <g 
O M 
w p 

2. 3 
SI ©' 
5. 
€t> M 

crq £5" 

Gyermek bőr fűzős cipő 80 krtól följebb. 
Női fél schewro cipő 2.50 krtól följebb. 
Gyermek posztó kalap 00 krtól följebb. 
Férfi szalma kalap 30 krajcár. 
Férfi fehér puha mc'lű ing 1.20 krtól följebb. 
Legfinomabn turista ind 1.30 krtól följebb. 

Megkötő nyakkendő 18 krtól följebb. 
Selyem nyakkendő 25 krtól följebb. 
Fiit mosó ruha 1.10 krajcár, 
l.uszter gyermek ruha 1.80 krajcár. 
Szines és fekete napernyő 1 frttól följebb 
Férfi esernyő 1 frttól följebb. 
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• * Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszőri 
közlésért « 5 0 fillt. minden 
további közlésért csak : U > 

fillért számítunk. APRÓ HIRDETÉSEK. 
Előfizetőinknek 

apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért €5< > fillt. minden 
további közlésért csak * * 0 

fillért számítunk. % 

Földek. 
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. Harucker u. 45 sz. a. 443 

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

Kürti Mihálynak 
Kistőkén 30 kis hold ti nyaföldje szabad-
kézből eladó kedvező feltételek mellett. 
Értekezni lehet a he'yszinén, Kistőke 
92. szám. 

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

utca 8 SZ. 467 

Berényi Gergelynek 
5 hold hereföldje olcson kiadó. Érte-
kezni lehet I. ker. Debrecenyi ú. 3 sz. 
alatt, a vásárszélben. 462 

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

utca 55 sz. 470 

Papp Zsigmondnak 
a szöllők alatt 20 hold tanyaföldje 
eladó. Értekezni lehet I. ker. Kisgörgös 

utca 15 sz. 47i 

Balogh Jánosnak ~7 

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. 

Ingoságok. 

Kiss Sándor 
csizmadia mesternek saját termésű igen 

Íó bora van zárt üvegekben eladó, 
.akása I. ker. Tóth József utca 51. sz. 

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

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

Szürszabó N. Imre u. 17 sz. 

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

Imre utca 17 sz. 457 

Hirdetmény. 
Ő császári és apostoli királyi felsége 

által az 1910—1915 évre egybehívott ország-
gyűlésre küldendő képviselők megválasztása 
céljából a választás napját Szentes város közp. 
választmánya az 1910 évt junius hó 10-ik 
napjára tűzte ki, mely napon a választás 
reggel 8 órakor veszi a kezdetét. 

A választás vezetésére elnökül Dr. Má-
téffy Ferenc, helyettes elnökül Burián Lajos 
választatott meg. 

A szavazás két küldüttség előtt történik. 
I. szavazatszedő küldöttség. 
Választási hely: A vármegyeházában 

levő városi közp. irodai helyiség. 
Szavazatszedő küldöttségi elnök dr. 

Mátéffy Ferenc, — helyettes küldöttségi el-
nök: br. Purjesz János, — jegvző: Faragó 
Sándor, — helyettes jegyző: Dr. Négyesy 
Imre . 

Itt szavaznak az I-ső kerületbeli és az 
összes külterületi (tanyai) választók. 

II. szavazatszedő küldöttség: 
Választási hely: Jurenák házban levő 

mérnöki hivatal. 
Szavazatszedő küldöttségi elnök: Burián 

Lajos, helyettes küldöttségi elnök: dr, Sinó-
ros Szabó Sándor, jegyző : dr. Kiss Béla. 
helyettes jegyző: Beszédes István. 

Itt szavaznak a II, III, és IV-ik kerület-
beli összes választók. 

A választásnál szbvazati joggal csak 
azok birnak, akik az országgyűlési képviselő-
választó 1910 évi állandó névjegyzékében 
bent foglaltatnak. 

A szavazás nvilvánosan, élőszóval tör-
téntk 

A választóknak választásnál semminemű 
fegyverrel, vagy bottal megjelenni nem szabad. 

A választókat a szavazásnál irányadó-
lag útbaigazítani, vagy rábeszélni nem szabad. 

Kérdést a válasz jókhoz csak a szakasz-
vezető küldöttségi elnök intézhet. 

A szavazó helyiségben csak a szavazat-
szedő küldöttség tagjai, a bizalmi férfiak, a 
közigazgatási tisztviselők és a jegyző mellé 
••endelt írnokok lehetnek jelen, ezenkívül a 

-ségi elöljáróság kiküldött tagjai és a je-
löltek bizalmi férfiai által megjelölt községi 
lakos és végre a szavazásra beszállított 
választó. A város tanácsa által a választás 
helyére két-két tag, — Továbbá minden 
jelölt részére annak bizalmi férfiai által egy 
helybeli lakos nevezendő ki, kik a választók 
személyazonosságát ellenőrizni kötelesek. 

Kelt Szentes város központi választ-
mányának 1910 évi május hó 18-án tartott 
ülésébői. • 
Bugyi Antal ' ; Dr. Mátéffy Ferenc 
közjl vál. jegyző. közp, vél elnök, 486 

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 
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. 

Kiadó lakások. 

Czeglédi Fülöp 442 
Rákóczi-téri házánál, egy füszerkereske-
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. 457 

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 

Dr. öze Gyula 
Bocskay-utca 1 számú házában üzlet-
helyiség és lakás; sütőüzletnek különö-

sen alkalmas, azonnal kiadó. 472 

( Vegyesek. 

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

pártfogását. 480 

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

útbaigazító illendő jutalmat kap. 4x1 

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. 468 

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

Székfű virágot 
bevásárlók, a legmagasabb napi áron, 
a Simkó Ignác úr házában az új luthe-

ránus templom mellett. 479 

( Eladó bázak. ) 
Czeglédi Fülöpnek 

tzürszabó Nagy Imre-utcai háza eladó, 
rtekezni lehet Czeglédi Fülöp 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. 407 
Kálmán nyomd« Szentes. 




