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E g y l a p p é l d á n y á r a i í fillér. 

Vasárnap este Szentes város tör-
ténelmi esemény színhelye volt. Az 
elveihéz, hagyományaihoz, Kossuth 
Lajos édesapáik szelleméhez hűsé-
ges szentesi nép óriási tömegben vo-
nult a főtérre, hogy szivével, lelkével, 
érzéseivel az elvhűsége mellett tanú-
ságot tegyen. Hónapok óta folyik a 
kerítés, az ámitás, a hitegetés, a ha-
zudozás: de Szentes népe el nem ámít-
ható, a szentesi lélek nem eladó. íme 
á bizonyság! Tizenötezer kuruc fák-
lyák lobogó fénye mellett az Úristen 
szabad ege alatt szent esküvést tett 

rra, hogy Kossuth Lajos apánk taní-
tásaihoz sírjuk bezártáig hivek ma-
radnak. 

Emlékezzünk . . . Hónapokkal eze-
lőtt dr. Molnár Jenő. a becsületes, a 
megálló, a rendületlen, a sziklaszilárd 
zászlótartó ellen minősíthetetlenül gá-
lád hadjárat indult meg. Kémek lopodz-
tak e sziklavárba, felbérelt pártonkí-
vüli árulók surrantak Szentes városába 
azért, hogy Szentes népének rajongá-
sig szeretett jelöltje kezeiből az ősi 
lobogót kicsavarják, sárba tiporhas- ] 
sák. Rágalmazták, sárral dobálták a 
mi követünket. . . Kormánypénzekből, 
judás-pénzekből alapítványokat tettek, 
hogy a köröket megtéveszthessék. A 
vérdijat bizony el nem fogadták volna 
sehol, ha tudják, hogy azért cserébe 
hitet, meggzőződést követelnek . . . 

A példátlan gazságokra, a vérlázító | 
hazugságokra, a becsületbrávók becs-
telen komiszkodásaira Szentes népe 
nagyszerű választ adott. A mult alka-
lommal dr. Molnár Jenőt tízezer főnyi 
embertábor fogadta. Megrettentek az 
árulók, remegtek a lélek-kúfárok . . . 
Üe újra ontották gyalázatosságaikat. 
Az elmúlt napokban már ismét „ön-
jelölt" lett dr. Molnár Jenő. Önjelölt-
nek csúfolták a nép jelöltjét és csür-
hének a népet, amely Molnár Jenő 
mögött, Kossuth Lajos apánk zászlaja 
alatt tántoríthatatlanul megáll . . . 

Észre kellett térítenünk a politikai 
latrokat, a lélek-kufárokat, a ferenc-párti 
csatlósokat: hát észretéritettük! Tizen-
ötezer szentesi vér vonult tegnap a 

Központi Szálló elé, hogy Molnár Je-
nőt|üdvözölje. Leírhatatlan volt a lel-
kesedés, amely a sokaság ezreit átölelte, 
összekapcsolta. A főtér zsúfolásig meg-
telt. Tombolt, éljenzett a tábor. A láztúl 
égő ábrázatokra pirosság ült. Kalap-
lengető férfiak, örömtűi könnyező szen-
tesi n ő k . . . Soha ilyen manifesztácíó 
Szentes városában . . . 

Hát hívtátok Szentes népét, hát 
eljött Szentes népe, hogy megnyilat-
kozzék ! Hallottátok-é, hogy mit harso-
gott tizenötezer szentesi vér. . . Elvhü 
igaz férfiú volt, a szentesi népé volt a 
mi követünk dr. Molnár Jenő. Nem 
emelte a nép terheit, a nép érdekeiért 
az első tűzvonalban harcolt, szive, lelke 
minden érzése a néppel forrott össze. 
Nem leszünk, nem Jejtetünk hitehagyot-
tak. Hálátlanok. Lelkünk, hitünk nem 
eladó, mert sok a baj, sok az adó. Olyan 
követ kell nekünk, akiben megbízhatunk. 
aki nem az uri politikát szolgálja, de 
a népért él. Tizenötezren egy sziwel-
ttlékkel kiáltjuk, éljen a mi követünk, 
éljen dr. Molnár Jenő! 

Gyülekezés, felvonulás 
Este 7 órakor a Csillag Lakos kut előtt 

megszólalt a zene és fél 8 órára 4 ezer em-
ber gyűlt össze, a kiknek száma elindulás 
után (i ezer főre szaporodott. Szorosan egy-
más mellett, tolongva haladt a menet, éltetve 
és éljenezve dr. Molnár Jenőt. A Petőfi szálló 
előtt megállt a nép és a felsőpártiakat 
várta, a kik Sima László vezetése alatt a 
felsőpárti ovodánál háromnegyed 8-kor sora-
koztak. A felsőpártiak 8 ezren voltak és a 
14 ezer fölvonulót a főtéren 1000-nél többen 
várták. A két tömeg összetalálkozott, össze-
ölelkezett a Molnár Jenő iránt érzett nagy 
szeretetben, együvé fonódott az elvhűségben 
hömpölygött a Központi Szálló elé, elözön-
lötte a teret és 200 fáklya lobogó tüzénél 
tapssal, kalaplengetéssel, zászlóhajtással, üdvö-
zölte a nép körülrajogott képviselőjét, Kossuth 
Lajos katonáját, dr. Molnár Jenőt és hitvesét. 

Elhelyezkedés után Sima László főszer-
kesztőnk dr. Molnár Jenőt a következő, 
tapssal, éljenzéssel megszakított nagyhatású 
beszéddel üdvözölte: 

Szentes város népe ezreinek élén, Szen-
tes város népe nevében üdvözlöm Nagysá-
godat. 

Eljöttünk ide lobogó fáklyák alatt, szi-
vünkben lobogva égő igaz szeretettel, valódi 
lelkesedéssel, hogy meghajthassuk lobogónkat 

Nagyságod előtt, hogy tan uságot tegyünk ma 
gunkról önmagunkért a népjogok, a népjólét 
harcosa, az eszmék igaz katonája, Nagysá-
god mellett. * 

Gyülölkö désel^vádolnak, a nyülölet tü-
zének szitásával vádolnak :£a£mi sziveinkben 
pedig béke és szeretet honol. Gyűlölködést ki-
áltanak reánk s bennünket a szeretet vezetett 
ide. Az a szeretet, amely alkot, amely előre 
visz, fölemel és gyülöltség által lerombolt vi-
lág felett is alkotni képes. Egy új világ sze-
retetről teszünk tanúbizonyságot. Nagyságod 
személye iránt érzett szeretetünkről, mert 
Nagyságod tizenegy éves képviselősége ala t 
szerette a szentesi népet, kezét nyújtotta a 
kérges tenyerű szegény embernek s ha baja 
volt, ha segítségért szólott Nagyságodhoz a 
nyomor, a szenvedés, akkor ott volt segítő 
keze mindenkoron és szeretettel kiváltotta a 
mi szeretetünket, a mi ragaszkodásunkat, ma-
gához bilincselte lelkeinket, amelyek érzései-
vel egybeforottak. 

Szeretetről teszünk lanubizonyságot, hű-
ségről, kitartásról, lelkesedésről, amely lán-
golva ég, mint fáklyáink tüze. Imé, itt van 
Szentes egész népe, a joggal biró és a jog-
talan, hogy a harcban amelyet vívunk diadalt 
arathassunk, mert tudjuk hogy ahol a nép, 
ott az Isten, ahol az Isten ott a győzelem. 

Nagyságos űri Amidőn megmozdul ön 
mellett Szentes egész népe, amidőn Nagysá-
goddal együtt ünnepeljük szeretett nejét, a mi 
Nagyságos asszonyunkat, érezzük, tudjuk, 
hogy kötelességet rovunk le multunkért, jele-
nünkért és jövendőnkért. Nem Ígéretet vár-
tunk Nagyságodtól, mert múltja tanúságtétel 
arról, hogy népképviselő csak olyan ember 
lehet, mint dr. Molnár Jenő. 

Tanúságot teszünk arról, hogy szivünk 
érzése, szivünknek minden dobbanása az 
1848 eszméi győzedelméért lángol, mint 
fáklyáink fénye, amelyeket fölgyújtottunk 
Nagyságod megtisztelésére — és mi nem 
hagyjuk el az ősi zászlót, amelynek Nagysá-
god letéteményese, amelyet igaz becsülettel, 
fértias elszántsággal lobogtatott dr. Molnár 
Jenő. 

Tanúságot tesz Szentes népe arról, hogy 
múltjához hű, jelenét becsületéhez köti és 
a jövendőért igaz lelkesedéssel harcol s a 
bizalmát annak ajándékozza, aki szivéhez 
forrott, akinek szive volt a szegény az elha-
gyott, a nyomorult szentesit bajából kiemelni 
és ez Nagyságod volt, ez dr. Molnár Jenő volt. 

Nagyságos úr és ön nagyságos asszo-
nyom fogadják. Szentes népének köszöne-
tét, üdvözlését. Tanúságot tettünk, fogadal-
mat teszünk: hivek leszünk az ősi zászló-
hoz, amelyet dr. Molnár Jenő lobogtat. Meg-
harcolunk a poklok hatalmával is, mert 
velünk az igazság, velünk az Isten. S ha 
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kérjük Nagyságodat, és a Nagyságos asszonyt j 
valamire, akkor a mi kérelmünk az, hogy 
ne tegyenek jobbak Szenteshez soha, mint 
eddig voltak, mert jobbak nem is lehetné-
nek, de azok legyenek, akik eddig voltak, s 
akkor érzésein lelkünk, szivünk együtt 
lesz továbbra is 's a mi zászlónkat diadalra 
juttatja a sziv, a lélek, amely egy a dr. 
Molnár Jenő nevével. 

Nagyságos úr, Nagyságos asszonyom, 
köszöntjük önöket lelkünkből fakadó igaz 
szeretettel és sziveink igaz meleg érzésével. 

Éljen dr. Molnár Jenő, a nép jelöltje. 
Éljen dr. Molnár Jenőné a nép jelölt-

jének neje. 
A beszéd elhangzása után tizenötezer 

szentesi vér dr. Molnár Jenőt akarta hallani. 
Szűnni nem akaró taps-orkán és éljenriadal 
üdvözölte, a mikor a mi követünk beszédébe 
fogott. Körülbelül a következőket mondotta: 

Testvéreim, kedves szentesi nők, szere-
tett polgártársaim, köszönöm, hogy eljöttek, 
hogy ragaszkodásukat bizonyították. Jól esik 
a lelkemnek, hogy annyi támadás után, 
amennyi engem ért és amelyek méltatlanul 
értek, eljöttek ide hozzám, hogy elmondják 
tanusitsák, hogy az ősi zászlóhoz és Kossuth 
Lajos lobogójához hivek maradnak... A 
császári önkény a nép jogaira tör, nemzeti 
önállóságunkat akarja eltiporni, Szentes népe 
átérzi a veszedelmet, a függetlenségi szikla-
vár népe nem hallgat az ámitókra, az áru-
lókra és elveit, apái, ősapái elveit, Kossuth 
I^ajos tanításait követi. Ez a fényes, hatal-
mas tüntetés bizonyítja, hogy Szentes népé-
nek a poklok minden ármánya dacára is 
gvőznie kell . . . 

A fáklya, a mi kezeinkben a lobogó 
lelkesedést jelképezi, a mely sziveinkben ég. 
A fekete-sárga zsarnokok kezében tűz-csóva, 
amellyel a szabadság templomát akarják fel-
gyújtani. Mentsük meg a templomot, hogy a 
gyújtogatok közelébe ne férkőzhessenek. 
Verjük vissza a lélekkufárokat, az árulókat.. . 

Urak, ott a túloldalon, mi nem izga-
tunk osztálygyülöletre, mi nem az urak ellen 
harcolunk, mi az urak fekete-sárga politikája 
ellen mentünk küzdelembe. Az urak meg 
akarják fosztani a népet az ő képviselőjétől, 
hogy Szentes mandátumát maguk közül való 
politikusra bizhassák. A nép összefog tehát, 
érdekeit, a nép érdekeket védi, a melyek a 
nagyúri érdekekkel homlokegyenest ellen-
kezésben állanak. 

Én nem vagyok az Ígéretek embere, 
én az vagyok, ami voltam és az is mara-
dok. A nép barátja, Szentes polgára. A szen-
tesi népért ^lek, Szentes népével élek, a né-
pért dolgozom. Hű leszek a sirig elveimhez. 
A zászlót mocsoktalanul hozom ismét vissza. 
A nagy küzdelmek helyemen találnak. Éltesse 
az Isten Szentes népét boldogsággal, szere-
tettel, minden áldásával. Éljen a szabad, a 
független Magyarország! 

Dr. Molnár Jenő beszéde frenetikus 
hatást keltett. A krónikás tolla képtelen le-
írni, hogy a beszéd befejezése után mi tör-
tént a főtéren. Annyi bizonyos, hogy olyan 
ünneplés Szentes városában még aligha volt. 

Elült a tombolás és felharsant a hall-
juk Békcfi Sándort. Helyettes szerkesztőnk a 
választási küzdelem során Tnegbetegedett, be-
rekedt és beszédet nem tarthatott. Szentes 
népének szeretetet csak néhány szóval kö-
szönte meg- Kíméletlenül bírálta a pártbontó-
kat, a pártonkívüli lesipuskásdkat, a minden 
rendű és rangú doktorscharfmohrtercász-

Rámutatott az önzetlen újságra, amely 
Molnár Jenőről mint a banditák /önökéről ir. 
Bebizonyította, hogy ocsmány és aljas azok-
nak harcmodora akik tisztességről szavalnak. 
Kérte Szentes népét, hogy a nép jelöltjének 
rágalmazóit ne támogassa. 

Sima László főszerkesztőnk, a pártve-
zetőség előharcosa zárta be a manifesztációt. 
Olyan volt, mint mindig. Meggyőző okfejtés-
sel magyarázta, hogy Kossuth Lajos apánk 
tradícióinak dr. Molnár Jenő a letéteményese 
igaz követője. Meggyalázni nem lehet azt a fér-
fiút, a kiért Szentes népe rajong. 

A beszéd végeztével a népvándorlás meg-
kezdődött — hazafelé. Fél óráig tartott az 
eloszlás. Elosztott a nép, hogy legközelebb 
megint találkozzék! 

SZÓZAT 
Szentes népéhez! 

Polgártársaink I 
Szentes 48-as népe I 
Férfiaki Nőkl 

A választási küzdelem során el-
érkeztünk addig a pontig, ahol kezdő-
dik a valódi harc, a valódi mérkőzés. 
Vasárnap este tanúbizonyságát adtuk 
annak, hogy ősi zászlónk alatt igaz 
hűséggel és lelkes kitartással állunk 
meg és erőnk tudatában bizalommal 
megyünk neki a választásnak. 

Eddigi értekezleteinken minden al-
kalommal a nyugalmat és békét hir-
dettük. Hirdettük azt, hogy Szentes 
48-as népe nem nyul a megfélemlítés 
fegyvereihez, mert erejének tudatában 
van s tudja azt, hogy a népakarattal 
szemben nincs akarat, amely diadalt 
arathasson. 

A nép szava az Isten szava s ha 
mi a küzdelemben félünk valakitől az 
csak az Isten és senki más a világon. 

Azt mondják, hogy a megmozdult 
nép, a megmozdult szentesi nép erő-
szakra akar vetemedni; házakat gyújt 
fel, embereket ver meg, el len párti zász-
lókat tép le és ellenpárti házakat rongál 
meg. 

Ezeket a vádakat utasitsuk vissza! 
Erőnk tudata, lelkiimeretünk tisz-

tasága figyelmeztessenek arra, hogy a 
nép csak becsületes fegyverekkel har-
colhat és erőszakoskodásra, rombolásra 
s pusztitásra nem vetemedik. 

Erőnk tudata, lelkiismeretünk tisz-
tasága figyelmeztessen arra, hogy rend-
örök legyünk mindannyian, akik Szen-
tes népének, a szentesi 48-as nép becsü-
letének megóvásáért a legnagyobb félté-
kenységgel őrködjünk a város békéje, 
rendjének érdekében. 

Megbecsülést az ellenfélnek! 
Ha akadnak, akik kihívnak min-

ket becsületbeli kötelességének tartsa min-
; den hiviink, hogy rá se hederitsünk. 

Hagyjuk ellenfeleinket s ha erő-
szakkal, félemiitéssel mi találkozunk, 

vegyük igénybe a törvénysegitségét, 
de mi ne nyujtsunk alkalmat arra, 
hogy Szentest fegyveres erővel szállják 
meg. 

Nyugalom. Türelem. Béke! 
Isten legyen velünk. 
Erőnk, öntudatunk, férfias lelkünk 

erős elhatározása tegyen tanúbizonysá-
got arról, hogy mi a békét fenntartani 
és nem feldúlni akarjuk. 

Ahol Szentes egész népe csopor-
tosul, onnan nem indulhat ki erőszak! 

Tartózkodjunk minden olyan do-
logtól, ami hatósági beavatkozásra ad-
hatna okot. Ezer szem vigyáz reánk 
és mi Szentes népe önmagunkért, zász-
lónkért', becsületünkért vigyázzunk ma-
gunkra f 

Mindenki rendőr legyen s ha el-
lenünk a mi rovásunkra ak. írnak elkö-
vetni valami dazságot, mi legyünk azok, 
akik a hatóság figyelmét ezekre a dol-
gokra felhivjuk. 

A mi kötelességünk az egyetértés, 
a kitartás, a letkesedés zászlónk alatt, 
zászlónk becsületéért és a szentesi nép 
becsülete ellen vét, bűnt követ el az> aki 
az ellenfelet akár milyen módon meg-
támadja ! 

Szentes népe. 
Polgárok! Nők! 
Ifjak! 
A mi szivünkben legyen türelem 

és béke! 
Türelem, amely elszenved a dia-

dalért mindent! 
Magunk verjük ki magunk közül 

azokat, akik a mi zászlónk becsületét 
botrányokkal akarják elhomályosítani! 

A nép erős! A nép ereje nagy és 
a nép ellen vét a nép fia, ha az erő-
szak terére lép. 

Óvakodjunk összeütközéstől, kí-
méljük meg magún' at a kellemetlen-
ségtől, a fegyveres beavatkozástól; 
mert erre kerül a sor, ha elragad ben-
nünket a harag ellenfeleikkel szemben. 

Tegyenek ellenfeleink mindent. 
Erőszakoskodjanak, ha tudnak, de mi 
ne bántsunk senkit. 

Legyünk együtt szívben, lélek-
ben, érzésben, emeljük fel zászlónkat, 
mindannyiunk lelke erős legyen. 

Ha a sziv helyén van, ha a lélek 
erős: a diadal biztos! 

Hazafias üdvözlettel 
A Molnár Jenő-párt 
végrehajtó bizottsága. 

Cíntányért régi 

cínedényeket 
a legmagasabb áron vásárol 

BÁRON MÁRTON 
b á d o g o s mester . Báró H a r u c k e r - u t c a 8 . 

A Szentesi Lap kiad
m

ó
et-aU 
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A tanácsnok úr 
programmot adott. 

Csevegések a kukorícagóréról, 
a Halley üstökósróJ és a 
Cserebogarak pusztításáról... 

A féítégla és a biztos győzelem . . . 
A d n ó t á m : Cserebogár 
sárga cserebogár, mondd 
meg nekem a mandá-

tum hol vár . . . 

Kalpagos Szabó Imre városi tanácsnok 
ur, a mi pártunk által megválasztott tanács-
nok ur, a kitűnő hivatnok ur, de a megha-
tóan naiv és ennivalóan gügye politikus ur a 
a hat hónap óta magolt programmot tegnap 
délután pontban háromnegyed 4 órakor a 
Tyukpiactéren trűtütüzte el. Két óra hosszáig 
húzták a zenészek, a Moreczky csárda előtt 
a talp alá valót és közel háromszázötvenöt-
ezer választó gyűlt össze. És elindultak. És 
felvonultak. És halált kiáltottak Molnár Jenő 
fejére. És kiérkeztek a Tyukpiacra. És hall-
jukoztak. És bele fogott a maszlagolásba, a 
trütütüzésbe, a gyomrozásba khuenvárosi Kal-
pagos Szabó Imre holtbizonyos jelölt ur akit 
egyébként az Isten az emberi kor végső ha-
táráig éltetni kegyeskedjék. 

A tanácsnok ur nekünk elkegyeskedett 
csevegni a szerelemről, azt mondta jön az 
üstökös, és legközelebb cserebogár özönlés 
lesz. Azért szavalt bizalmat a megyegyűlésen 
a miniszter elnök ur ő exeiájának, hogy ő, 
mint tanácsnok, a cserebogarak kipusztitásá-
hoz segitő eszközöket kaphasson. A három-
százötvenötezer hiveit biztositotta, hogy meg-
választatása bizonyos, mert ő fain, hithű fér-
fiú és gerinces politikus. Igaz, hogy most 
még csak háromszázötvenötezer választója van, 
de 2 hét múlva kilenc millió szavazója lesz. 
Az önálló bankot akarja is, nem is, a sza-
vazati jogot nem akarja, paraplét akar,ffrin-
giákat vásárol, góréi vannak és a sajtot is 
szereti. Hát mi kell még a magyarnak. Sza-
valjunk reá, aki féltéglával verte a bordáit, 
kormányfőnök engedélylyel nemzeti haskötőt 
hord, de balszemével mindig a hatalom felé 
kacsintgat. Muszáj rászavalni. 

Tréfa ide, tréfa oda, a felvonulók kí-
váncsiakkal együtt 139-en voltak, választók 
is voltak harminc-negyvenen, de azok nem 
lesznek a bizalmi voks után követői, mert 
igaz magyarok és mert az ő helyük Kossuth 
Lajos apánk zászlótartója mellett kell hogy 
legyen. A mint hogy itt van minden igaz 
magyar. Aki nem vak, láthatta. A jó hivatal-
nok maradjon az Íróasztalánál, kapott tőlünk 
jó hivatalt, végezze kötelességét és osztrák 
érdekeket pártbontással szolgálni ne akarjon. 
Térjen meg b. körében, ne fenyegetődzék, ne 
küldjön üzeneteket és lássa be, hogy a harc-
téren vezér sorban keresnivalója nincs. Te-
kintsen a múltba és jól megjegyezze, hogy 
itt ez a mi pártunk választotta meg főtiszt-
viselőül. Ne rontsa tehát a mi pártunkat, a 
48-asokat. Még nincs késő! Vezekeljen! 

A . H a l l e y -
ustokos. 

Fiúméból jelentik: Már két nap óta 
szabad szemmel látható a kora hajnali órák-
ban a Halley-üstökös. Megjelenése pontosan 
3 óra 22 perckor következik be. Valamivel 
előbb a Pegazus négyes csillagzat tűnik fel 
a keleti égboltozaton. Nemsokára e csillagzat 
legalsó csillagától lejebb és tőle jobbra fel-
tűnik a Halley-üstökös, amelynek tiszta és 
derült iflőben a jobbfelé és fölfelé hajló üstöke 
is jól kivehető. Ragyogása a harmadrendű 
csillagokéhoz hasonló. 

ÚJDONSÁGOK. 
— Horváth Mihály szobra. Horváth 

Mihály szobrára ujabban adományokat küld-
tek: Újpest 10 K. Eperjes 50 K. Arad 
csanádi vasutak gazgatósága 160 koronát. 

— A csongrádi állomás világítása. A 
Hazai Villamos Részvénytársaság legutóbb 
szerződést kötött a Mávval, a csongrádi ál-
lomásnak villa nyal való világítására. A szer-
ződést a Hazafi bemutatta Szentes városnak 
is, mert a tanács hozzájárulásától függ a szer-
ződés érvénybe lépjen. 

— Ipartestületi közgyfilés. 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. 

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

— Eltoloncolták. Szabó Ferenc kiskun-
dorozsmai 48 éves kovács-segédet a szentesi 
rendőrség csavargásért 3 napi elzárásra bün-
tette, azután pedig illetőségi helyére toloncol-
tatta haza. 

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

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-estélyt rendez a következő műsorral: 
1. Nyitány. 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 hűga: Balogh Gi-
zike k. a. Táncos Gerő fogtechnikus: Kun 
Szabó Péter ur. Flóta Tóni szabómester: Bu-
csán Mihály ur. Treszka szakácsnő Gyökérék-
iél? Szűcs Juliska k. a. Hordár, Péklegény 
Halász Szabó Antal ur. 5. Népdallok. Énekli: 
Kelemen Ignác ur. 6. Monplóg. Előadja Csu-
raí Juliska k. a. 7. Kupié. Énekli: Nagy Sán-
dor ur. 8. A mama. Víg 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. 
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Anyakönyvi kivonat. 
1910 máj. 1-től máj . 9-ig. 

Születések: 
Pataki Imre, Plevin Mária, Tóth László, Bodnár 

István, Tálas Sándor, Páli Erzsébet, Nemes Imre, Tóth 
Lidia, Zilahy Borbála Gizella, Csányi Anna, Bellér An-
tal, Balogh Jusztina, Dósai Molnár Magdolna, Szerencse 
Mária, Csernus Terézia, Benedek Etelka, Csernák Er-
zsébet, Gránic Antal, 

Eljegyzések: 
Németh Imre Mácsai Rozáliával, Kotvan Lajos 

Nagy Eszterrel, Vatai István Tomcsányi Máriával, Banka 
János Dömsödi Magdolnával, Nagy Mihály Gere Eszter-
rel Szarvas Mihály Magyar Amáliával, 

Házasságok: 
Váci János Kozma Máriával, Labádi István Szépe 

Eszterrel, Bartus János Kovács Viktóriával, l'ecárszki 
György Pap Margittal, Róth Sándor, Gunst Matilddal, 
Maglodcki Pál Kucora Máriával, 

Elhalálozások: 
Aradi Kálmán 6 0 éves, Simkovics Elekné J&kó 

Ida 69 éves, Eenyvesi Jusztina 16 éves, Rózsa János 
40 éves, Nemes Imre 1 napos, Sárándi Erzsébet 6 hó-
napos, Illés Katalin 62 éves, Fleischer Manó 52 éves, 
özv, Csuppai Mártonné Kiszdermann Erzsébet 67 éves, 
Lázár József 2 hónapos, Szabó Mária 23 éves, özv, 
őze Imréné Héja Juliánná 73 éves, Novinszki András 
5 hónapos, özv. Pintér Józsefné Orosz Franciska 63 
éves, Győri Sándor 42 éves, Farkas Béniámin 57 éves. 
Hajdú Ferenc 67 éves, özv, Nagy Pálné Székely Esz-
ter 58 éves, özv, Berényi Jánosné Molnár Anna 73 
éves, Gránic Antal 2 napos, 

Főmunkatárs : 

DR HOLLÓSY ISTVÁN 
Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz 

Kiadótulajdonos: 
l i á l i i i í m N y o m d a «'»* K i a d ó v á l l a l a t . 

FISCHHÖFJENNI 
fesülőnő 

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

Kéri a n. é. közönség pártfogását 
továbbra is. 

Törs Kálmán-utca 5 . 

H w > 
"JS 

t z 
e 2 
S - c ö 
2 M 

a t) 

£ & 

M é f t ' t ' w a k r ö v i i l i d o i t f ! 

Üzlet feloszlatás. 
Tisztelettel tudatjuk Szentes város és környéke nagyér-

demű közönségével, hogy rövidáru, férfi, női divat, cipő és 
kalap üzletünket 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 Schwarc Simonné és Társa. 
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Árjegyzék kivonat: 
Gyermek "bőr fűzős cipő 80 krtól feljebb. Megkötő nyakkendő 18 krtól följebb. 
Női fél schevvro cipő 2\">o krtól feljebb. Selyem nyakknndő 25 krtól följebb. 
Gyermek posztó kalap (30 krtól feljebb. Fiu mosó ruha 110 krajcár. 
Férfi szalma kalap 30 krajcár. Luszter gyermek ruha 180 krajcár. 
Férfi f e h é é p u h a mellű ing 120 krtól feljebb. Színes és fekete napernyő 1 frttól fölfebb* 
Legfinomabb turista ing 130 krajcár. Férfi esernyő 1 frttól följebb. 
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Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, elöszöri 
közlésért ö O f i l l t . minden 
további közlésért csak í * 0 

fillért számítunk. 
APRÓ HIRDETESEK. 

Előf izető inknek 
apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért O O f i l l t . minden 
további közlésért csak i f O 

fillért számítunk. í 

i Eladó házak. } 
Czeglédi Fülöpnek 

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

téri vendéglőjében. 442 

Vásárhelyi-titca 55 
számú ház kedvező fizetési féltételek 
mellett eladó. Értekezni lehet a hely-

színén. 447 

Kiadó lakások. } \ / 

Külön bejáratú 
bútorozott szoba igen o|csón kiadó Tóth 

József utca 35 SZ. 436 

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 
Rákóczi-téri házánál, egy fűszerkereske-
dönek igen alkalmas, üzlethelyiség vai 
azonnal kiadó. Értekezni lehet ugyanott. 

Földek. 

kürti Mihálynak 
Kistőkéri 30 kis hold tanyaföldje szabad-
kézből eladó kedvező feltételek mellett. 
Ertekeztíl lehet u helyszínén, Kistőke 
92. szám. 424 

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 t 
K Br. Harucker 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 

Kajánon 200, 
Belső Ecseren 40 hold kitűnő jó földek 
több darabban is igen kedvező fizetéis 
feltétetekkel eladó. Értekezni lehet Kristó 
397 Nagy Józseffel Rákoci-tér 18. 

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. 

Felhívás. 
Tisztelettel felkérjük azon t. vevő-

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

Schwarc Simonné és Társa 

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

Széchenyi-uicá 141. sz. alatt. ^ 

( Vegyesek. ) 
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. 

Értesítés. 
Akik jószágot adtak nyári legeltetésre 
dr. Hegedűs 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 Bartha 
Sándor kereskedőnél. 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. 164 

Kálmán nyomda Szentes. 




