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Polgártársak! Testvéreink! 
Gróf Khuen -Héderváry Károly, Bécs kivezényelt mi-

niszterelnöke szuronyokkal, töméntelen pénzzel, hivatalos 
erőszakkal kiontott polgárvérrel, potya lakomákkal és pár-
tonkívüli 48-as ferencesek segítségével a magyar népet le-
törte és többséget szerzett. Ez a gyalázatos választási 
hadjárat példa nélkül áll. Ennyi cudarságra és ilyen vért-
forraló galádságokra politikusok még nem vetemedtek . . . 

Elhomályososul a szemünk és kezeink öklökbe szo-
rulnak. Lelki szemeink előtt megjelenik a granicsár és lát-
juk amint ördögi mosolylyal, ajakán jelenti a császárnak, 
hogy „Majestät, egy leigázott ország hever lábaid előtt." 
Valóban : sivár szolgalelkek behódoltak a császári önkény 
szolgája előtt és sárban Kossuth Lajos apánk dicső lobo-
gója . . . 10 millió magyar vér hördül fel a nagy fájda-
lomtul, mert a kiváttságos százezrek a népmilliók akara-
tát árulták el. 

A fekete-sárga császári hordával szemben a magya-
rok Istenének és a józan magyar népnek segítségével meg-
fogyva bár, de törve nem a függetlenségi és 48-as Justh 
pár Sión hegyenként áll. Vezéreink és, követeink ellen le 
nem irható, ki nem mondható erőszakosságokat követtek 
el országszerte. A jelentések borzalmas dolgokról tudnak. 
Valamennyi megállapítja, kogy az osztrák csata csak Justh 
Gyula katonái ellen irányult, a labancok kizárólagaz igaz 
48-asokat támadták, a magyar pénzen kitartott haderőt szu-
ronyrohamokra egyedül a 48-as függetlenségi párt válasz-
tói ellen vezényelték, minden választási kalóz csak ezt a 
mi pártunkat marta, gyalázta, rágalmazta. Jól tudták és 
tudva-tudják, hogy a népjogokért és a magyar szabad-
ságért elkövetkező nagy harcokban a küzdő tábor elvei-
ért gyilkos elszántsággal harcolni fog. És szembe száll 
velük, a császári latrokkal, a nemzeti és a népjogok cu-
dar hóhéraival, nem alkuszik, nem keresi a Lipót-rendet, 
hanem megy előre, csak azért is előre és a számban ki-
csi, de izzó* lelkesedésben meggyarapodott párt, amely mö-
gött az alkotmány sáncai Közül kizárt népmilliók állanak, 
győzni, győzni fog. 

Szentesi testvéreink, magyar emberek, honleányok, 
töröljük le a könnyeket, a melyek a pilláinkra tolultak és 
mutassuk meg, hogy ne .1 a judásokhoz, a lesipuskás 
álnegyvennyol-casokhoz csatlakozunk. Követjük a ma-
gyarok utmutatását, gyö yörű példaadását és ha mi is 
megállunk, a történelem Szentes város nevét is meg fogja 
örökitein. Mert ragyogó hetükkel a történelem lapjaira 
kerül annak a kerületnek a neve, a mely elvei és becsülete 
mellet* vériázitóan undok lélekvásárlás dacára is, a szuro-
nyoknak, a megfélemlítések Va az elveit, a becsületét 
nem áldozta fel. . . Debrecen, T cskemét, Vác, Csongrád, 
Félegyháza, Szegszárd, Makó, Hajdúszoboszló, Hajdú-
böszörmény, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, hűséges magyar 
népét ugv fogja emlegetni az utókor, mint ahogy ma 
Nagysalló, Isaszeg, Piski, Komárom 48-as harcosairól 
szent áh ittál, ragyogással, csudálattal emlekezünk . . . Meg-
annyi bevehetetlen vára a magyar szabadságnak, a me-
lyeket a muszka ostrom bevenni nem tudot t . . . 

Negyven esztendő óta jó a mi hirünk, szeplőtelen, 
tiszta, szűzi a becsületünk: elvünkre, a becsületünkre, 
a maku lati an ságunkra és a hírnevünkre most kétszeresen 
vigyáznunk kell! Nem eladó e:: a város s kerítő mun-
kára, árulásra ez a nép nem kapható. A követek tanács-
házába most is kuruc követet küld, a a ki a szabadulas-

ért, népünk jogaiért, elnyomott testvéreinkért harcolni 
akar és tud. 

Szentesi polgártársak, testvéreink a 48-as független-
ségi párt dr. Molnár Jenőt a harcos táborba vissza várja. 
Minden perc drága, tehát már junius 10-én meg kel, Mol-
nár Jenőt, a szentesi nép jelöltjét választanunk! Ne hall-
gassatok az ámitókra, a hivatásos népcsalókra, a fdeke-
zetnélküli, pártonkívüli lesipuskásokra, nem lesz p »tvá-
lasztás, nem kell pótválasztás, nem vagyunk fács 'tiek 
szászsebesiek, dobraiak, német-egresiek : szentesiek és ku-
ruc magyarok vagyunk és a kuruc követjelöltet, a nép 
jelöltjét pártoljuk, őt fogjuk megválasztani! Magyar vér 
folyik az ereinkben és nem káposzta-lé. Keblünkben szív 
dobog és nem rohadt húsdarab, a mely még a kóbor 
kutyának se jó . . . Hitvesért, testvérért, apánkért, sirban 
nyugvó őseink becsületéért dobogó, zakatoló szív, a 
mely édes mindnyájunkat az ősi zászló alá huz. Testvé-
rek, atyánkfiai, szívre tett kezekkel és nyitott szemekkel 
tegyétek le a szent fogadalmat, a mely harcosokká, a 
küzdő tábor katonáivá avat. Megfújták a riadót: sorakoz 
zatok! 

Nézd a zászlót, a megfakult trikolort, a golyok tépte 
rongyos lobogot és csokold meg szent ihlettel a foszlá-
nyait! Jól megjegyezd, el ne feledd, hogy ez a zászló 
nem csal és nem ámít, ezért a zászlóért, ennek a zász-
lónak becsületért a te őseid vért és életet áldoztak! A te 
őseid jól tudták, hogy az élet rövid, de örök a sir és az 
örök Bíró, a magyarok Istene a cselekvésedet, a hithüsé-
gedet bizony számon kéri. A megtérő idvezül, csak. a ko-
nok áruló nem nyer bűnbocsánatot. Őrizd meg elvedet, 
maradj hű, ha hű voltál, térj meg, ha megingatta!; és ve-
lünk jöjj, a te testvéreiddel tarts, az ősi zászló alá sora-
kozz és vésd szivedbe, elmédbe jól, hogy a zászlótartó, 
dr. Molnár Jenő. 

Félre az útból, labancok, lesipuskás rongy álncgyven-
nyolcasok, halottrágalmazó népjelölt, koncleső bugyogó-
sok: Molnár Jenő az ő hűséges népével a 48-as szikla-
vár megvédésére készül és a döntő ostromot fogja kivé-
deni! Tízezrek sereglettek köréje szent hevülettel és Mol-
nár Jenő az ő népét cserben nem hagyja. Csatára fel az 
ősi zászlóért, Szentes népének jólétéért, Szentes becsüle-
téért, elveinkértR! ugjuk félre Kossuth Lajos áruló bűnös 
fiának írnokát, és a granicsár titkos imádóját, a csitri 
hiéna-politikust! Szálljunk szembe Fekete Márton pártjá-
val, a mely a császári seregek generálisát szolgálja. Mu-
tassuk meg. hogy mi se vagyunk alábbvalóak Csongrád-
nál, a mely az aranyhegyeket igérő minisztert buktatta 
meg! Dr. Molnár Jenő lesz a követünk, a ki a népé volt 
11 esztendeig, a ki igaz, elvhű 48-as maradt, rangot nem 
hajszolt, nem sóvárogta a kincseket, szive, vére, lelke, 
velünk, a kiuzsorázott, sanyargatott, száz fajta adóval 
m »gsarcolt néppel forrott össze. Államnak, takaréknak dol-
gozó kisgazda, a kit a koldusbot fenyeget, kereskedő ipa-
ros, a ki szenvedő, vergődő pária vagy: ne a hozom-
pártra voksolj, de a nép jelöltjére, dr. Molnár Jenőre 
szavazz! 

A kik értik, hogy cudar a nép és az ország sorsa, 
jöjjön velünk, kiáltsa hogy éljen a független Magyaror-
szág, a becsületes választójog, a fokozatos adó és e 
követelések igaz harcosa, dr. Molnár Jenő.!! 
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Választások. 
Az országszerte megindult a válasz-

tások csalódást hoztak azokra, akik azt 
hitték, hogy a nemzeti becsület erő-
sebb lesz a korrupciónál és nem en-
gedi a választási harcot vásárrá, lélek 
vásárrá lesülyeszteni. 

A választásokról szólva, azok ered-
ményeit tárgzalva egyik fővárosi lapnak 
tegnapi vezejő cikkéből idézhetjük eze-
ket a sorokat, amelyek igen megvilá-
gítják a helyzetet. A „Pesti Hirlap" 
igy ir: 

Nem lehet eltagadni azt a szo-
morú tényt, hogy sok választókerület-
ben csalódtunk. És a munkapárt talán 
nagyobb számmal fog a parlamentbe 
jutni, mint azt a pártpolitikától távol 
álló önzetlen és tárgyilagos közvéle-
mény hitte volna. 

A régi világban, mikor még tisz-
tességes fegyverekkel párbajoztak a 
felek, ant a tanácsot adta: hogyha rö-
vid a kardod, tolpjad meg egy lépés-
sel. A mostani politikai mérkőzésnél 
az volt á kormány jelszava ha rövid 
az eszed, toldjad meg egy pár ezres 
bankóval. 

Ezen az uton jutott a kormány j 
a legtöbb mandátumhoz. Mert ha végig- i 
nézzük az eddig megválasztott hon-
atyák névsorát, akkor látjuk, hogy 
szürke középszerűségbe sülyed a páriá-
mén t és ytt látjuk majd njra a kihalt-
nak vélt leltári mamelukok mindenre 
kapható táborát. 

A másik szomorú megfigyelésünk 
az, hogy társadalmunk egy része szi-
vesen keresi a mindenkori hatalommal 
való összeköttetést, még ha politikai 
meggyőződésével ellenkezik is az. Egy j 
kiéheztetett országnak elfásulását látjuk i 
ebben. De azéri bizunk a nemzet jó- j 
vöjében, mert a kritikus nagy pillana-
tokban mindig akadt a nemzeti törek-
vések támogatására egy olyan elszánt 
tábor, mely a hatalom minden tör-
vénytelen törekvését meghiúsította. 

A választási számarányok záró-
mérleget még e pillanatban nem állit-
hatjuk föl. Mi csak azt tudjuk, hogy 
magát a nemzetet attól a jogától, hogy 
gazdasági önállóságát kivívja s hogy 
nyelvének törvényes jogát megvédje 
hadseregében épen úgy, mint mindeu 
más téren, megfosztani nem lehet 
még saját megvesztegetett parlamentje 
által sem, Mert a hajnalt hirdető ka-
kasokat ki lehet irtani, de ezzel a haj-
nal hasadását megakadályozni nem 
lehet! 

Budapesről éjjel vett értesülésünk 
szerint a pártok számadása a követ-
kező: 

Munkapárti . . . . 224 
Justh-párti 30 

Kossuth-párti . . . 
48-as pártonkívüli . . 
Demokrata . . . . 
Néppárti 
Pártonkívüli 67-es . . 
Nemzetiségi . . . . 

Pótválasztás lesz; 

41 
6 
2 

13 
18 

8 
15 
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Vér az urnák 
körül. 

Erőszakoskodások, 
verekedések. 

Majthényon. Több néppárti kortes meg-
rohanta Weisz Emil ügyvéd automobilját, fel-
kúsztak a kocsira és meg akarták verni az 
ügyvédet. Weisz kivette a revolverét és rá-
lőtt a támadókra. Sokan súlyosan megsebe-
sültek. 

Galántán. Messzingcr szercdi orvost 
nyílt utcán megtámadták és fütykösökkel vé-
rnsre verték. 

Aradon. Tegnap este 9—10 óra között 
az aradi szavazás eredményével elégedetlenek 
a Szabadság-téren összegyűltek és miután 
felszólításra sem akartak szétoszlani, a lovas-
rendőrök attakvt intéztek ellenük. Hajdú La 
jos randőr fejét kövekkel betörték ugy, hogy 
eszméletlenül szédült le lováról. Nyolc tün-
tetőt letartóztattak. 

Nagyszombaton. Egy választó megtáma-
dod egy csendőrt, aki agyonlőtte ellenfelét. 

Hirek. 
Szegvár behódolt. A na<rv 

magyar Alföld legnagyobb vármegyé-
jét szégyen érte: Csongríd vármegye 
egyik választó kerülete, Szegvár be-
hódolt a kormánypartnak 46 szótöbb-
séggel megválasztotta képviselővé őr-
gróf Pallavicini Györgyöt, akinek arra, 
hogy szegvári képviselő lehessen, 
egyébb érdeme nem volt mint a szüle-
tése, meg a neve s a győzelmét elő-
segítették, az uradalmak, amelyek össze-
fogózkodtak, hogy safát érdekeik meg-
védésére képviselőt válasszanak, aki 
nem a népet, hanem őket képviseli. 
A behódolásról tudósítónk jelentése 
számokban a következőképen számol be : 

A záróra kitűzésekor igy állottak 
a szavazatok : 

Pallavicini . . 602 
Mezőh . . . 304 
Dr. Horváth . 202 
A választás eredményét öt óra ! 

után hirdette ki Dr. Csergő Karoly i 
választási elnök s e szerint 48 szó 
abszoluttöbbséggel lett Pallavicini meg-
választva. 

— Virág estély. A szentesi Iparcs Ifjak 
Önk. Köre folyó évi junius hó 12-én az ipar-
testület összes termeiben, egy jól szervezett 
magyar zenekar közreműködésével, 1 korona 
belépő dij mellett virág estélyt rendez. Ezen 
minden évben szokásos estély, a Pünkösdi 
kabaretten közreműködő szereplőknek kár-
yotlásul szolgál, akik ugyanis az akkori el-
foglaltságuknál fogva a tulajdonképeni mu-
latságból kevés részt vehette ki maguknak, 
belépő dijat nem űzetnek, azonban a belépő 
dijat fizető nők szülei vagy kísérői sem fizet-
nek, de ezúton felkéretnek a hölgyek hogy 
diszitéshez szükséges bármiféié virágokat a 
fent említett napon legkésőbb d. u. í o r a l ^ 
az ipartestület székházához beküldeni szíves-
kedjenek. — Ezen sikerültnek ígérkező mu-
latság nem szorul külön reklamra, igy meg-
hivók sem lesznek kíbocsájtva, csupán ez 
uton hívjuk fel rá az érdeklődök és mulatni 
vágyók figyelmét. 

— Kéményseprők kérelme. Berényi 
János és társai kérvényt adtak be a városi 
tanácshoz aziránt, hogy a város külterületén 
lévő kémények a belterületi kéményekhez 
csatoltassanak. Hogy ez a csatolás miképen 
vihető keresztül, a felől a képviselőtestület 
határoz. 

A gabonaárak hanyatlása. Fővá-
rosi tudósítónk jelenti: A gabonaárak, ismét 
gyors tempóban hanyatlanak. A terméskilá-
tások, nemcsak nálunk Magyarországon, liá-
néin Egész Európában, sőt az összes tenge-
rentúli államokban is a lehető legkedvezőb-
bek és mi sem természetesebb, mint hogy az 
eddigi már 1907. év óta érvényben levő 
— magas gabonaárak önmaguktól összees-
nek és ha a nagy termések iránt mindenütt 
táplált remények valóra válnak, ismét a nor-
mális gabonaárak kerülnek felszínre. Az utolsó 
gabonaévadban Budapest volt a világ legdrá-
gább búzapiaca: ott fizettek 50 kilogramm 
búzáért 15 koronát. A legnagyobb és a leg-
gyorsabb áresésnek tehát nálunk kellett be-
következnie. És csakugyan a buza ára eddig 
50 kilónként 4 koronát veszített. Nagy ter-
mése>i mellett magas áraknak nem lehet ma-
radandó érvényük és ezért olcsóbbodik ;iz 
összes gabonapiacokon az őszre szállítandó 
uj gabona ára is. • 

Toloncuton. Mészáros Franciska 18 
éves rkat. hajadont a horgosi elöljáróság Szen-
tesre toioncoltatta. 

Államvasúti kedvezmény a repülő-
versenyekre. A magy. kir. államvasutak igaz-
gatósága a junius 5-én kezdődő nemzetközi 
repülőversenyekre kedvezményes utazási je-
gyeket engedélyezett. A vasuli jegyeket az 
igazgatóság a belépőjegyekkel kombinálta 
olyformán, hogy a vasúti jegy egyszersmind 
belépőjegy a nemzetközi repülőverseny bár-
melyik napjára. Másodosztályú jeggyel I. 
kocsiosztályban, III. osztályú jeggyel II. kocsi-
osztályban és kétharmad III. oszt. jeggyel a 
harmadik osztályon utazhatik oda és vissza 
a repülőversenyekre felránduló közönség. 
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Szentes népe! 
Atyánkfiai! 
Szentesi nők! 
Testvéreink! 

Pár nap választ el bennünket a 
végső ütközettől, a melyet a- császári 
önkénnyel szemben az ősi zászló alatt 
kell megvívnunk. Komoly szóval és 
nyilt szívvel fordulunk Szentes elvhű 
népéhez és kérve-kérünk mindenkit, 
hogy a mi szavunkat jól megfontolja 
átgondolja ! 

Szentes város népe Molnár Jenő 
dr. nevét irta fel az ősi lobogóra. Ez 
a zászló makulátlan, ehhez a szentsé-
ges emlékhez szenny nem tapadhat, 
mert a tisztaságát, szűzi mocsoktalan-
ságát sok ezer szentesi testvérünk 40 
•év óta megvédelmezi. Kossuth Lajos 
édes apánké ez a iobogó! A mi őseink, 
az ő katonái bontották ki és érettünk 
és az ő becsületükért, elvükért dr. Mol-
nár Jenő tiszta kezeiben 11 esztendő 
óta becsülettel, tisztességgel lobog. 

Tudva-tudjátok, testvéreink atyánk-
fiai, hogy az osztrák császári kamarilla 
a magyar képviselőházat szétkergette, 
mert Justh Gyula vezérünk és az ő 
tábora törvényeinkben biztosított gazda-
sági függetlenségünk eléréseért kés-
hegyig harcoltak. Megpróbálta a grani-
csár, hogy Justh Gyulát szép szóval, 
Ígéretekkel, hatalmi konccal leszerelje. 
Justh Gyula nem engedett a császár-
nak, nem engedett a császári lakájnak. 
Hát kiadták e jelszót, hogy a vezért 
és az ő katonáit az elrendelt választá-
sokon tűzzel-vassal, huncutsággal, pénz-
zel, hivatalos erőszakkal, a megfélemlí-
tés eszközeivel irtani, gyilkolni kell! 

Hát meg is indult az ádáz, a 
becstelen, a gyalázatos és az aljasság-
ban példa nélkül álló harc a hazafiak 
ellen, az igaz függetlenségiek ellen, 
Justh Gyu' la harcos katonái ellen. A 
hol a pákulic ló'rét és a júdás pénzt 
el nem fogadják, ott a hívőket csalé-
tekkel akarják félre vezetni. Ál függet-
lenségieket csempésztem színmagyar 
városokba és a darabont-segi'*0 feren-
cesek, ízig-vérig hazaáruló l es ip u s ^ a s 

píirtonkwüliek garázdálkodnak és bont-
ják, rontják a küzdő gárdát. így van 
ez Szentesen is, a hol egy halottrágal-
mazó ember, Kalpagos Szabó Imre, 
a ki megyegyűlésen a népgyilkos Khuen-
Héderváry Károly hűséges cselédjére 
szegődött és az áruló Kossuth Ferenc 
írnoka, dr. Kovács Dénes vállalkoztak 
arra csúfságra, hogy ennek a sziklavár-
nak ormára labanc kapcarongyot tűz-
nek. Hála Szentes népének, Szentes 
népe megismerte az áliüggetlenségieket, 
a halottrágalmazó hiér.a-akarnokot a 
kvótaemelő baj szerzőket és a judáso-
kat mindenünnen kiebrudalták . . . 

Szeretett testvéreink, választó pol-
gárok, jól tudjátok ti, hogy a 48-as 

népjelöltnél igazabb, elvhübb, kitartóbb 
függetlenségi harcos a követek tanács-
házában nem volt. 

Ne adjatok üres ígéretekre, ne 
féljetek a fenyegetésektől és a hivata-
los erőszaktól meg ne rettenjetek ! 

Fekete Márton, a nagy igérő itt 
hivatalnokoskodik 40 éve, több száz-
ezer korona fizettséget élvezett, miért 
nem segített a kisbirtokoson eddig, — 
miért emelkedtek az ártéri terhek és ő 
jelöltsége előtt a népet észrevenni, óh, 
miért nem akarta ? 

Talpra, atyánkfiai, testvéreink, —• 
szentesi nők, megfeszített erővel dol-
gozzunk ! A korteskedő köztisztvise-
lőt, aki hivatalos állását biatos többsé-
günk rontására akarja felhasználni, 
bátran elutasítsátok, mert amikor igy 
korteskedik, hatalmával visszaél és bün-
tetendő cselekményt követ el! Legyetek 
résen, óvakodjatok az áruló álnegyven-
nyolcasoktól. Maradjatok hűek az ősi 
zászlóhoz, a 48-as népjelölthöz, Mol-
nár Jenőhöz, a zászlótartóhoz igy ra-
gaszkodjatok! Készüljetek a nagy ün-
nepre, junius 10-re, amikor megint a 
nép jelöltje és a nép akarata győz ! 

A magyarok Istene velünk ! 

Közgazdaság. 
Piaci árak: 

Búza mm. 10.50—10.60 kr. 
Árpa mm. 6 frt. 
Zab mm. 6 frt.—6.20 kr. 
Kukorica mm. 6.40—6.50 kr. 
Szalonna kilója 75—78 kr. 

I 

Nyilt-tér. 
1909. Április elsején elhalt néhai r 

Nagy József testvérének néhai Nagy 
Ferencnek gyermekei felhívják mindazo- ' 
kat akik tudomással bírnak arról, hogy j 
Nagy Józef végrendelkezett és erről 
felvilágosítással és útbaigazítással szol- j 
gálnak III. ker. Szilfa-utca 11 szám 
alatt jelentkezzenek. A jelentkezők szol-
gálatukért jutalmul a hagyományozott f 

összeg felét kapják. 5()2 ! 

Szerkesz tőség i é s kiadóhivatali telefon '29 sz 
————— 1 

Kiad. »tulajdonos : 
liftlmíiii IVyoindu őmI K l a d ó v á l l n l a f 

Hirdetmény. 
A városi tanács tudomására hozza 

a közönségnek, hogy az építés alatt 
álló belterületi műut-k mentén felállí-
tott korlátokat elbontani, a forgalom-
tól elzárt utcákon kocsival hajtatni a I 
forgalomnak való átadása előtt szigo-
rúan tilos. E tilalom ellen vétők a leg-
szigorúbban fognak büntettetni. 

Szentes, 1910. évi május hó 29-én. 

Kalpagos Sz. Imre 
gazdasági tanácsnok. 1 

Szentes város rendőrkapitányától. 
2223/kap. 1910. szám. 

Felhívási 
Felhívom a város belterületén és 

város határában lakó összes cséplő-
géptulajdonosokat, hogy az évenként 
kötelező mentőszekrény vizsgálat meg-
ejtése végett f. évi junius hó 12-én 
d. e. 10 órakor a kurcántuli közgyű-
lési terem előtt (rossz idő esetén a 
teremben) kéllőleg felszerelt mentőszek-
rényükkel jelenjenek meg. 

Felhívom továbbá az összes alkal-
mazásban levá gépészeket és fűtőket, 
hogy ugyanekkor, valamint junius hó 
19 -en, d. e. 10 órakor a jelzett helyen 
az első segély nyújtásról tartandó elő-
adáson jelenjenek meg. 

Azon cséplőgéptulajdonosok mentő-
szekrényeinek megvizsgálása, kik a fent 
kitett határidőben és helyen akadályoz-
tatásuk folytán nem jelenhetnek meg, 
junius hó 12-től 18-ig minden nap d. 
e. 9 órátwl 10 óráig terjedő időben a 
városi főorvosi hivatalban '(rendőrségi 
épület) ejtetik meg, azonban ezen utó-
lagos vizsgálat az azt teljesítő t. fő-
orvos által díjazás mellett eszközöltetik. 

Szentes, 1910 május 30. 
Zilahy 

504 rfókapitány 

Kugli-verseny 
~ Az ujonnau átalakított II. Ker. 
Kunszentmártoni utca 1. szám aíatt 
levő „Hunyadi Vendéglőben" l hó 
5-én vasárnap délután, tgiiverseny 
lesz, melyen a» 

1-ső dij egy bárány 
II. „ egy tajték szipka 
III. „ egy hordó bor. 
Ugyancsak 5-én Vasárnap este 

8 órakor pedig családias jellegű tár-
sas vacsorát rendezek melyen egy 
teriték ára 2 kor. Számos látogatást 
kérve vagyok tisztelettel 

HUNYADI VENDÉGLŐ 
mb. Bús Miklós. 

Legelőnek ö 
a Fertőn f l hold föld klado, Értekezni 
lehet Andrássy-utca 19. szám alatt. 

Bálint Albertné 
III. ker. temető utca 7 sz. háza és ka-
jáni egy fertály földje kedvező felételek 
mellett eladó. Értekezni lehet a fenti 

szám alatt. 507 

K. Fazekas Máténak 
Kistőke 14 sz. alatt 21 hold tanyaföldje 
a rajta lévő tanyaépületekkel együtt 
vetéssel vagy annélkül kedvező feltéte-
lek mellett szabadkézből eladó. Érte-
kezni lehet a helszinén vagy III. ker. 

Simonyi Ernő utca 23 sz. alatt lehet, tkki 



4 oldal SZENTESI LAP 89 szám. 

• Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, előszón 

r közlésért « IC > fillt. minden 
9 további közlésért csak M O 
• fillért számítónk. 

APRÓ HIRDETESEK. 
Előfizetőinknek 

apró hirdetésekért, előszöri 
közlésért « » < ) fillt. minden 
további közlésért csak 3 0 

fillért számitunk. % 

i 

( Földek, j 
Székely Jánosnak 

szöllők alatt 8 hold földje tanyával együtt 
eladó. Értekezni lehet Deák Ferenc-utca 

33 szám alatt. 491 

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 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 kistőkeí vasúti állomás 
mellett levő Takács János féle földjén 
2 hold hereföld nyári használatra kiadó. 
Értekezni lehet II. ker. Deák Ferenc-

utca 55 SZ. 470 

Gyulai Mihály 
örökösének Fertőn 42 kat. hold földje 
örök áron eladó. Értekezni lehet Gyulai 
Bálintnál II. Deák Ferenc-ut 27. sz. 49« 

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

utca 15 sz. 471 

Stark Nándor könyvkereskedésének 
kiadásai Bpest, IV Papnövelde-u 3. 

Kempelen Farkas : Spiritiszta káté. (Bepillan-

tások a titok fátyolt mögé 1908) 60 t 

Lorrain : Hélie a szobapincér. A nyolcadik kiadás 

után francia eredetiből fordította Pataky 

József 1900. — — _ — 3 k f 

Okolicsányi Kuthy Dezső dr. A tüdőgümő-
kór physikai diagnostikájáról, 33 (köztük 29 

eredeti) ábrával 1909, — — — 1 K 50 f 

P a w l o i o s z k y E d e : Miksa császár mexikói sze-

rencsétlen expeditiója Második kiadás 

1909 2 K - f 
S o l o n : Magyar-osztrák zárt ülés a magyar par-

lamentben. Targyalás a közös ügyekről, vagy 

a jövő zenéje. Lyrikus, szatirikus és melod-

rámatikus vigjáték 1908. — — K 50 f 

Vihar Károly : Házbéradótörvény. Adókiszámi-

tási táblázatokkal 1909. — — — 1 K — f 

Most jelent meg! 

Zemlincky R.: Arányos képviseletek. 
Aktuális politikai théma 1910. — - 80! 

( Ingoságok. } 
Kardos Jánosnak 

jo zírzonyos méhe van eladó. Értekezni 
lehet Nyaghegy, 244 szám alatt. 244 

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

Vegyesek. 

i Kiadó lakások. } 
Özv. Csúcs Sándorné 

I. ker. Tót i József utca 53. sz. házánál 
egy 3 szokás úri lakás villany vezeték-
kel kaszon »érbe kiadó, ugyan ott osz-
lopnak vak akácfa van eladó. 460 

Xiadó lakás 
Tóth József-utca 35 szám alatt 2 pado-
zott szoba, konyha, speiz, fásfészer, 
junius 1-ére kiadó. Értekezni lehet a 

helyszínén. 494 

Farkas Antalnak 
a Sarkady Nagy Aatal-utaai GötzI-féle 
háza eladó, vagy julius 24-től kiadó, 
továbbá régi épületről le került jó mi-
nőségű nádja van kéve számra eladó. 
Értekezni lehet I. ker. Farkas Mihály 
utcai házánál. 492 

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

utca 17 sz. 457 

Dósai M. Gábor 
mézeskalácsosnál egy jó fiú tanoncúl 
felvétetik. Lakás IV., Nyíri köz 23 sz. 488 

Dobos Ferencnek 
hat ezer száraz vályogja van eladó. 
Értekezni lehet a vályog-vsrő telepen 
felső párton. Ára ezrenkínt hét fprínt 

ötven krajcár. 495 

Felsőruha varráshoz 
ügyes varó leányok fizetéssel felvétet-
nek azonnal. Ugyanott tanuló leányok 
is felvéttethek I. ker. Kigyó-utca 3. 

szám alatt. 493 

i Eladó házak. } 
V .•* 

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, ow 

özv. Varga Sándorné 
örvényparti Mentő utca 1 számú ház, a 
piachoz közel, nagy szőlőskerttel és 

gyümölcsfákkal együtt eladó. 436 

Jég és általános tűzbiztosítást a 
legolcsóbb díjtételek mellett elintéz 

H o f f m a n n J a k a b 
Magyar-Francia biztosító intézet elő-
nyösen ismert főügynöke Haris-ház, 
reform, templommal szembe. — Kár 
esetén felei érdekét a legjob kép-
viseli. -»/6 

É r t e s í t é s . 

Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, 
hogy II. kei*, liiinszontmúrtoni. 
ut«'a» 11. mm* a»Is»ti levő italmérési üz-
letemet kibővitettem és ujjonnan átalakítva, azt 

H u n y a d i v e n d o o l o 
név alatt tovább folytatom. — Vendéglőm 
vezetésével f i i m m t 

H l S x l I I K L Ó S T 
biztam m<'p. 

Miként eddig, úgy ezután is az lesz a 
• főtörekvesem, Hogy mélyen tisztelt vendégeim-

nek kitűnő ételekkel és tisztán kezelt italok-
kal szolgáljak. 

A n é. közönség eddigi pártfogását 
megköszönve, kérem azt részemre a jövőben 
Is fentartani. 

Számos látogatást kérve, maradtam tisz-
telettel 

C K i i r a y I J < l i u . 

Stark Nándor könyvkereskedésének ! 
kiadásai Bpest, IV. Papnövelde-u. 3. • 

B á n f a > Róza : „Mit feleljek ?• Levelező és házi • 

titkár — — - — — — 1 K 20 f \ 

Derzsi Kovács Ferenc: Földrajz az elemi • 

népiskolák III—IV. oszt. számára — — 48 f I 

Ében Mihály : Elemi váltó számtan. Vezérkönyv ; 

a helyrendszerű számtanitáshoz — 4 K 50 f ! 

Hasza József: Bibliai történetek. Az Ág. H. Ev. * 

népiskolák III IV. oszt. számara — 50 f • 

P a p p Lajos : Kis olvasókönyv az elemi iskolák ; 

L OMt szán.ara DL kiadás — — — K 40 f • 

P a p p L a j o s : Magyar nvelvtani segédkönyv az 2 

elemi iskolák Hl—IV oszt. számára ; 

III. kiadás — — - — — — 8 0 f j 

Próna i Antal dr. Piarista tanár A Piarista • 

deák kis kalauza — — — — — 30 f ; 

Sáling Géza : Iskolai imádságok az Ág. H. Er. • 

számára — — — — — — — 12 f ' 




