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Bizonyára nem került ei egyet-

len újságolvasó ember figyelmét sem 

az a tömeges ember pusztítás, amely 

a karácsonyi ünnepek alatt Berlinben 

történt. A/. sem kerülhette el az Új-

ságolvasók figyelőiéi, hogy annak a 

tömeges ember halálnak a pálinka volt 

az oka. De nem a rendes, a cefréből 

üstön főzött pálinka, hanem a hideg 

utun fazeszből előállított pálinka. Hi-

rom esztendővel ezelőil nálunk tör-

tént hasonló tömeges einbrr pusztítás. 

Az*>k az emberek egy bizonyuk rum-

ból i l lák. Ez a rum is faszesszel volt 

ha; .isitva. 

Az olcsó fa szeszt mindig is al-

kalmazták a pálinka fö'xők, de főként 

a p.ilinka mérők a silanyabb minő-

ségű pál inkáknak az úgynevezett föl-

jav itására. Mert kisebb uien fiségben 

belekeverve, ha árt is, nem öl s az 

erősségnek érzet ' köíti fel a szeren-

cse'len alkoholig ban, aki a borzal-

mas bűzt aromának véli. A fa szesz 

kaparja a torkát, átjárja a belső ré-

szel s — ízlik neki. 

A csalásnak ezt a formáját, a 

kereskedelmi mér»jgkeverésnek ezt a 

legalávalóbb formáját a törvény nem 

bünteti szigorúan. Hány ezer hektó-

liter pálinkát és rumot adnak el há-

mi:; cég« r alatt, amelyből csak ugy or- 1 

d i u a bömböl ki a ía szesz rettenetes ! 

bü/.e. Valódi rum például jóformán 

egyetlen korty sem kerül forgalomba s j 

amit v tlódi kubai, jamaikai, meg bra- | 

z i l i n cégére alatt forgalomba hoznak 

legnagyobb réí zt (talán az ulólsó csep-

pig) ott készült ugy az eladó boltos, 

vafc'y a nagykereskedő pincéjében. 

Hogy ez általánosan gyakorolt 

kereskedelmi szokás, az tény; de jó-

Jélekkel be lehene csukatni azt, aki 

ezeket a hitvány pancsokat valódi pá-

linka és valódi rum gyanánt* forga-

lomba hozza. De hát ki az ördög is 

törődik a közönségeivel ? Hadd vnsá-

rolyák és főzzék a szamarak a pálin-

kát meg a rumot, élvezték benne eset-

leg a faszeszt is, amelyet maga a pénz-

ügyminiszter hozott divatba a spiri-

lus denaiuralására. Ha egy-két, tiz-

husz, száz-ezer szegény ember áldo-

zatául esik ennek a méregkeverésnek, 

az nem nagyon fontos. Sokkal fonto-

sabb az, hogy a megfelelő mennyiségű 

szeszadó befizettessék az állam pénz-

tárába. 

Ez a páiiinka kérdésnek a maga 

borzalmasan fekete oldala. Nem az 

ebben a kérdésben a fontos, hogy 

mennyi az adó a pálinka, a szesz 

után. Hiszen ha a mai adónak a tiz-

szerezésével rónnák meg, még akkor 

sem volna rajta elég az adó, meri 

nemcsak embereket és családokat, de 

nemzeteket képes tönkre lenni és el-

zülleszteni ennek a méregnek az él-

vezete, hát még, ha ráadásul följavit-

ják, rettenetes mócon megkorigálják 

az erejét, az oromáját emberölő mé-

reggel ? 

És amikor mi nyiltan hirdetjük 

és valljuk, hogy azok közé tartozunk» 

akik hadat viselnek a pálinkával, akik 

azt dllitjuk, hogy nem megengedni, de 

igenis a legsúlyosabb börtön büntetés-

sel kellene sújtani a forgalomba ho-

zatalát — s ugy alkalmazni az állam 

hatalmi erőszakot legteljesebb mérték-

ben a mind jobban és veszedelmesebb 

módon tért hóditó alkoholizmussal 

szemben akkor abba a furcsa helyzetbe 

kerülünk, hogy a p á 1 i n k á t va-

gyunk kénytelenek védelmezni a p á-

l i n k á n a k n v e z e t t méreggel 

szemben. Nem állítjuk azt, hogy némi 

alkohol szükséglete nincsen a mai 

nemzedéknek. Elfogadjuk azt az állí-

tást, hogy van. De ha van, akkor ezt 

a szükségletét az emberiség ne legyen 

kénytelen ember pusztító méreggel ki-

elégi íeni. 

Az állam mindenható, mert an-

nak kell lennie. Ha szigorú és pontos 

felügyelet alatt tartja azt, hogy mennyi 

szesz kerül forgalomba és ha kérlel-

hetetlen szigorral hajtja be az adót, 

akkor a nemzet, a polgárok élete, 

egészsége érdekében sokkal kérlelhe-

tetlenebb szigorral őrizze ellen azt, 

hogy m i k é n t állítják elő a forga-

lomba került alkoholt. Mert ez misze-

rintünk sokkal fontosabb, mint maga 

az adózás kérdése. Mert az adót min-

dig belehel hajtani egy egészséges 

munkás népen, de az elzüiött, a tönkre 

ment, az akohol által agyon mérge-

zett emberiségen az adót sohasem 

hajtja be a legzseniálisabb finánc sem. 

A kisüstön főzött pálinka nyakán 

állandóan ott van a kés. Mert az 

adóztat ás nehézkes, az ellenőrzés ne-

héz és sok költséggel jtfr. Pedig ezt 

is jó lélekkel merjük leirni — a kis-

üstön főzött pálinka ezer literjében 

nincsen anvi ember pusztitó méreg 

mint a nagy szeszgyárak által forga-

lomba ho'ott pálinka száz literjében, 

De hát . . . Nos igen, ahol nem 

a társadalom ezer es ezer vérző nya-

valyája, nem a nemzet belső életének 

a sebei érdeklik azokat, akik ennek 

a nemzetnek a sorsát intézik ilyen 

kicsinyes dologra, faszesz mérgezésre, 

a iiiUhkások ezreinek egészségére — 

arra esik a gondból a legkevesebb. 

FARSANG. 
Vízkereszt napján a legszigorúbb 

egyházi emberek is szemet hunynak a 

táncmulatságok és egyéb hiuságos vi-

lági dolgok látásán, mert ettől a naptól 

kezdve egészen hamvazó szerdáig, a 

nagyböjt stilusos bevezetéséig minden 
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nap a vidám mulatságok, bálák és örö-

mök napja. 

Vízkeresztkor fölébredt Karnevál 

herceg hosszú álmából, felölti rózsaszin 

köpönyegét és megindul báltermek si-

mára kefélt parkettje felé. Vízkereszt-

kor megkezdődik a hivatalos farsang és 

csak húshagyó kedden bucsuzunk el 

tőle. Tehát megindul a balak lavinája 

és ezentúl minden hét szombatján és 

vasárnapjan villágosság fog tündökölni 

minden táncterem ablakából, fönt pe-

dig kipirult párok suhannak a valcer 

lüktető ütemére. Legegyszerűbb, ha azt 

mondjuk programképpen, hogy bálázni 

fog egész Szentes és az egész or-

szág is. 

Húshagyó kedden, amely az idén 

február 20-ára esik, még nagyot mulat az 

egész világ, azután jön hamvjzó szerda. 

Majd ekkor hamut szórunk a fejünkre és 

ó elvetemedett világ, lesznek még elegen, 

akik azután is mulatni fognak. A nap-

tárra áttérve, különben az idei farsang 

hosszabb, mint a tavalyi, mert 44 na-

pig tart. 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
K o r p a 

Kenyérgyári (Zsoldos-féle) 
elsőrendű lisztes méter-
mázsánként 16 kor, 

Back-féle szegedi méter-
mázsanként 15 kor. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
l i l é t e k 

kitűnő minőségben, szára szerint. 

k i k ü i t i 

a disznóölésre, friss őrlés 
kilónként 32 fillér. 

T a r h o n y a 

O-ás lisztből, bő tojashoz-
záadassal, kilónként . 90 fillér. 

P á r k o r p a 

házikenyérsütéshez, komló-
virággal készítve, kilón-
ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 
fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piacteri üzletünkben es 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld színű Korona-
Kenyér feliratú tablával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár R,-t . 

Kiadó liáz. 
Szőke István III. kerület Kossuth-

utca 2o. szamu háza kedvező fizetési 
feltételek mellett eladó. 

Sötét az ég. 
Sötét az ég, aranypityzés 

Köpönyegét felvette, 

S a két szárnyát takaróul 

Az égre teritette. 

Csendesség van. Átvette a 

Nyugalom az uralmát, 

Alszik a föld, még csak nesz sem 

Zavarja meg az álmát. 

Te is alszol szőke kis lány 

Hó párnádon csendesen, 

Áldja meg a jó teremtő 

Az álmodat édesen, 

Aludj, álmodj, elég zord lesz 

Ugy is majd az életed, 

Megismerhedd korán is még, 

Álmodj addig szépeket. 

Balogh Sz. Sándor. 

— Zápor. Menydörgés Szélvész. 
Hideg. A krónikában bizonyára főjegy-

zik, hogy az Ur születése után való 1912 

esztendő január 7-én este 10 órakor nagy, 

nyárias zivatar volt. félórán át zuhogott 

a zápor, egymást érte a sürü villámcsa-

pás s hatalmasan dörgött, akárcsak nyá-

ron. Azt is bizonyára megörökítik, hogy 

ez a nyárias hangulatu időjárás a telet 

vezette be. Mert éjfélig tartott a szeszé-

lyes időjárás ebben az alakban. Éjfélkor 

a déli szelet hirtelen és minden átme-

net nélkül éjszaki szél váltotta föl. Még 

pedig nem is olyan mindennapi kis sze-

lecske. Hanem valódi kegyetlen éjszaki 

szél. Valósagos vihar, amely fákat ké-

pes kidüteni és a házak tetőzetét meg-

bontani. Ez a szélvihar órákon át dü-

höngött. Hajnali három óra felé apró 

szemű kezdett szállingózni s a föld reg-

gelre csonttá fagyott. Igazi tél lett. A 

rendkívüli időváltozásra vonatkozólag a 

meteorológiai intézet a következő érte-

sítést adta ki : A beállott nagy hideg 

hirtelen elvonult depresszió következ-

ménye, a hőmérséklet már is emelkedik 

és igy a tél nem tekinthető még állan-

dónak. — Egyébként nem érdektelen 

följegyezni, hogv a múlt hét 5 péntek-

jén a borometer annyira sülyedt, ameny-

nyire negyven év óta csak egyszer 1905-

ben november 14-én s hogy a hétfő 

hajnali szélvész másodpercenkénti sebes-

sége 16 és fél méter volt, ami egy ha-

talmas tengeri viharnak felel meg. 

— A Casinói cabaré-estély. A Ca-

sinó második cabaré-estélyét január hó 

13-ról közbejött akadályok miatt január 

hó 20-ára halasztotta el. Az estély prog-

rammja már véglegesen össze van állítva 

s e szerint az estélyen a következő höl-

gyek és urak fognak közreműködni: Ci-

catricis Ilonka, Horváth Jolánka, Kiss 

Ilonka, Nagy Vilmuska, Novobácky Sze-

rénke, továbbá dr. Csergő Károly, Föl-

dessy József, Róth Miklós, dr. Soltész 

Gyula, Schwingshakl Hugó és Zsoldos 

Géza. Az estélyre meghívók nem bocsát-

tatnak ki, hanem a t. közönséget ezúton 

hívja meg az estély rendezősége. Az es-

tély kezdete félkilenc órakor. Személyen-

i kénti belépőjegy 2 korona. 

— Nöegyleti piknik. Mint halljuk 

a Szentesi jótékony nőegylet az idén is 

egy piknik rendezésével kíván részt 

venni az idei mulatságok sorában. Az 

idei piknikjét március hónapban fogja 

megtartani hasonló rendezés és keretek 

mellett, mint a milyen a tavalyi nagy 

sikerű nöegyleti piknÍK volt. Az idei mu-

latság is nagy arányú lesz, amennyiben 

annak rendezésben a nőegylet összes 

hölgytagjai résztvesznek. Erre tekintet-

tel a nőegylet intéző és vigalmi bizott-

sága már is actióba lépett, hogy meg-

kezdje a rendezéshez szükséges előké-

születeket. A közelebbieket e lap hasáb-

jain annak idején közölni fogjuk. 

— Újoncozás. A városi katonaügy-

vezetői hivatalból nyert értesülésünk sze-

rint az idén sorozás alá kerülő újoncok 

sorshúzása január 28-án, vasárnap lesz. 

A fősorozás pedig amenyiben az ország-

gyűlés rendes időre megszavazta az újon-

cokat április 17-én kezdődik és 30-an 

nyer befejeződést. 

— Jövedéki részesedés. A Szegedi 

pénzügyigazgatóság értesíti a városi taná-

csot, hogy a várost illető italmérési jöve-

déki részesedés 5270 K. 56 f. kiutaltatott 

és a varos a helybeli állampénztárban 

fölveheti. 

Bikavétel. Kalpagos Szabó Imre 

gazdasági tanacsnok és a mezőgazdasági 

bizottság tagjai tegnap jöttek haza Pusz-

tapöVól, ahol a gróf Almássy Géza ura-

dalmában bikát vásárolni jártak. Eljá-

jásuk eredményes volt, amennyiben 

összesen hat darab igen szép és kivá-

lóan tenyészképes bikát vásároltak a 

két csordajárásra a kivénült hasznave-

hetetlen bikák pótlásara. A vásárolt bi-

kák közül kettő piros tarka nyugati tajta 

másfél esztendős, négy pedig magyar 

fajta és két esztendős. A bikák ára 

7500 korona, amelyből 30 %-ot 2250 ko-

ronát megtérít az allatn s igy a hat uj 

bika a városnak 5250 koronájába lesz, 

amely összeget három év alatt kell ki-

fizetni. 

Félévi vásárforgalom. A járlat-

kezelő hivatal kimutatása szerint 1911 

év második felében eladatott Szentesen 

2066 ló, 217 csikó, 1673 szarvasmarha 

1278 borjú, 150 >6 sertés, 1988 juh és 

kecske. 

— Ménlovak szétosztása. Az alis-

pán arról értesiti a várost, hogy az ál-

lami ménlovakat az egyes fedeztetési 

állomások között január 17-én osztják 

szét Dorozsmán. 

— Vámjövedelem. Az államvasutak 

igazgatósága 1750 K 86 f-t küldött a vá-

rosnak a szentesi vasútállomáson besze-

dett kövezetvám dijakban. 
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— Értekezlet A vásártér rendezése 

ügyében Bene István ipartestületi elnök 

a következők közlésére kérte fel lapun-

kat : Felkérem mindazon városi képvi-

selő társaimat, kik a vásártér rendezése 

és a tyukpiactér kibővítése érdekel, hogy 

roa este 7 órára az ipartestület székhá-

zában ennek megbeszélése céljából 

megjelenni szíveskedjenek. 

— Kvasz András állami segélya. 

A jeles géprepülő, Kvasz András, aki 

repülésével a mult év uovemberében 

bámulatba ejtette városunk közönségét, 

majd pedig elrepült Szentesről—Békés-

csabára, mint a fővárosi lapok irják 

államsegélyt nyert, hogy tanulmányútra 

Párisba mehessen. 

— Kutyakomédia. A Báró Haruc-

ker-utca vége felé állandóan az utcán 

üldögél és csavarog egy fehér-barna nagy 

kutya. Unalmában azután a járókelőket 

kísérgeti, szaglálja, a gyerek és a^szony-

népnek a nyakába ugrándozik és az 

sem épen ritka eset, hogy egy kicsit 

megtépássza a ruházatát. Hogy ki ren-

dezteti a kutyájával szándékuan, avagy 

szándék nélkül ezt a komédiát nem tud-

juk, de annyi bizonyos, hogy minden uri 

passzió dacára olyannak találjuk a mi 

ellen a rendőrségnek kell vedelraet nyúj-

tani a járókelők részére. Egy a napok-

ban történt ilyen kutyakomédia miatt 

följelentés is ment a rendőrségre, hisz-

szük, hogy meg lesz rövidesen a kivánt 

eredménye és lompos szöru bestia elke-

rül az utcáról addig, mielőtt nyavalya 

törössé tenne valakit. 

A magyar aviatika 100 évvel 

előtt. Feljegyzések alapján rja a Poliii-

kai Hiradó, hogy száz év előtt milyen 

stádiumban volt a magyar aviatika. Az 

irodalmi történeti feljegyzés erről szó 

szerint a következő: Azok a híres ma-

gyar levegő hajósok, úgymint Menner és 

Krasskovics urak, akik a természeti tu-

dományokban való ismeretségeknek és 

jártasságoknak Pesten is igen szép ta-

nubizouyságát adták, e fo'yó szeptem-

ber 15. napjának, Pozson>ban számta-

lan néző sokaság jelenlétében délután 

hadotfél órakor a levegő égbe felrepül-

tek. Ennek nézésére minden kar, rend 

és nembeli személyek közül sokan men-

tenek. Jelen voltak a fels. cs. kir. fő és 

hercegek és herceg asszonyok, amidőn 

a maguk mesterséges szálló és a föld-

ről fölemelkedvén, oly magasan felre-

pülvén a levegő ége, hogy alig lehetett 

őket szemmel látni. Kő csász. kir. fen-

ségek teljes megelégedéssel nézve ezt 

az uj találmányt, a találóknak tapsol-

tak s őket fejedelmi bőkezűséggel öt 

arannyal (Szép fejedelmi bőkezűséggel! 

Szerk.) meg is ajándékoztak. 

— Ne feledje, hogy Sima Andor 

villamos és vízvezeték szerelő vállalatot 

létesített és már 10 koronától kezdve 

szerel teljesen uj berendezéseket. Tessék 

próbát tenni. — Mai hirdetésre felhív-

juk a n. é. közönség szives figyelmét. 

— Fegyelmi eljárás a higeg miatt. 

Eperjes város tanácsának legutóbb tar-

tott ülésén Krayzell Aladár polgármes-

t r elnökölt. Az egyik tanácsos, Kribel 

Elek városi közgyám fölszólalt, hogy a 

terem nincs jól befütve és oly hideg van, 

hogy nem lehet benne tárgyalni. A pol-

gármester azt válaszolta, hogy a terem 

igenis be van fűtve és nincs hideg. E 

fölött oly éles szóváltás támadt a pol 

gármester és a tanácsos között, hogy a 

polgármester fölhivatta Saly Győző ren 

dőrkapitányt és meghagyta neki, hogy 

Kribel tanácsost a teremből vezesse ki. 

Kribel vouakodott a termet elhagyni, 

hivatkozvár arra, hogy neki joga van a 

teremben tartózkodni. A polgármester 

föntartotta utasítását és a rendőrkapi-

tány kénytelen volt főnökének paran-

csát tetjesiteni és Kriebel tanájcsosl a 

terem elhagyására kényszeritette. Az 

ügynek a fegyelmi hatóságnál lesz foly-

tatása. 

Anyakönvvi kivonat. j * 

— Jan. 1 —7-ig. — 

Születtek : Zsiros Szilveszter, Zeke 

Margit, Fehér András, Sarkadi Szabó 

Mária, Gágvor László, Csamány Maria, 

Papp Terézia, Amá l István, Molnár Er-

zsébet, Pinty Mátyás, Bus Molnár László, 

Dömsödi Franciska, Pete László, Győri 

Jul iánná, Cakó Eszter, Punyicska János. 

Eljegyzés: Kis Pál Menyhárt Mária, 

Dömsödi István Lajos Erzsébet, Kanvási 

Bálint Kis Mária, Kánvasi István Beré-

nyi Erzsébet, Berényi Ferenc Uj Mária, 

Horváth Gábor Fekete Terézia, Kucora 

Ferenc Par Juliánná, Bálint János Bodri 

Juliánná, Török Ferenc Török Terézia, 

Kovács Pal Bleier Etelka, Grasz Lajos 

Hanger Eszter, Fábián József Fekete 

Juliánná, Horváth Ignác Nagy Erzsébet 

Pás/ti János Józsa Terézia. 

Házasságot kötöttek: Fasi Ferenc 

Atmán Eszterrel, Hideg Imre Újvárosi 

Erzsébettel, Gömöri I tván Halász Szabó 

Jusztinával, Gömöri János Aradi Mari-

ával, Fehér János Gömöri Katalinnal, 

Mácsai József Tarján Máriával, Nagy Jó-

zsef Cakó Magdolnával, Ludánvi János 

MÍKIÓS Erzsébettel, Vas Bálint Csendes 

Máriával, Német Jenő Papp Máriával. 

Halalozas: Rác Péter 12 napos, 

Granic István 9 napos, Ádám Székely 

Jul iánná 20 éves, Tóth Bálint 11 napos, 

Kotymán Terézia 38 éves, Budai Koza-

lia 15 éves, Krizsán Klára 40 éves, Ba-

log Erzsébet 17 napos, Cakó Jul iánná 

70 éves, Nyíri István 76 éves, Sárközi 

Sándor 55 éves. 

Kiadja : 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 

Mecs Balogh Ferenc 
tulajdonát képező 60 hold föld, melyből 32 
hold kitűnő herének való, 8 hold a szik-
háti ut melletti kis tanyával és 29 hold 
legelő és kaszáló örökáron eladó. — 
Értekezhetni lehet a tulajdonossal bár-

mikor. 

E g y J « n « 
asztalos-tanoncnak felvétetik Kovács An-

drás asztalosnál Klauzál-utca 40. 

Akácfákat 
mely oszlopoknak alkalmas, 
nagyobb mennyiségben keres 
megvételre B a r t u s J á n o s 
ácsmester IV. kerület Sáfrány 
Mitiály-utca 53. — Ugyanott 
egy ügyes fiu tanoncnak fel-
vétetik. 

Mácsai József 
szíjgyártó üzletét Kossu th-u t ca Korzó k á t é k á z 
mel let t levő helyiségben helyezte át. — 
Javításokat olcsón eszközöl. Készmunka 

állandóan kapható. 

Klatló ház. 
IV-ik kerület Nagyörvény-utca 44-. 

szám alatti ház (a kiséri gyógyszertár-
ral szemben) eladó. Értekezni ugyanott 

H i t i t l ó f i n o m 
saját főzésű tiszta 

t ö r k ö l y p á l i nka 
kapható 25 1 i t e r t ől kezdve nagyobb 
mennyiségben, cím a kiadóhivatalban. 

Hét bérkocsi 
(2 - ik es 14-ik számú) Vásárhelyi -utca 

55. szám alatt eladó. 

Bene Istvánnak 
Rákóci-tér 2V. sz. (Vásártér) telkén egy 
uj szálloda, vendéglő és kázéház jog-
gal együtt, több üzlethelyiség és két 
uri lakás melyek a jövő évben lesznek 
felépítve haszonbérbe kiadók, tervek 
megtekinthetők a Járásbíróság építési 
irodába, ugyanatt azt a városház építési 
irodája egészen szabadkézből eladó. 
Értekezni lehet minden időben a tu-

lajdonossal. 

Elnilo liáz 
Kurcaparti-utca 14. szám alatti ház sza-
badkézből eladó. — Értekezhetni a fenti 
szám alatt a tulajdonos Sólyom Imrével« 



4 ok ai S /K . Ttól LAP 3. szám. 

Egy kitiino forgalmú fűszer-
es vegyesáru kereskedés 
más vállalat miatt azonnal eladó, amely-
ből bárkinek vagyont lehet szerezni. — 
— Értekezni lehet Depszer Károlylyal. 

Eladó ház. 
Vásárhelyi-utca 17. számú ház, 

mely áll 4 szoba, konyha, kamra, 

pince és más melléképületekből, 

ártézikut bevezetéssel, 360 négy-

szögöl udvartelekkel örökáron el-

adó. — Értekezni lehet a tulajdo-

nossal a fenti szám alatt. 

Hálók, ebédlők, uríszobák, sza-

lonok, teljes szálloda, kávéház, 

vendéglő és kastélyberendezések, 

vas- és rézbutorok, szőnyegek, 

függouyok, csillárok és zongorák 

száll íttatnak bárhova 

| készpénzért vagy rendkívüli | 
• előnyös fizetési feltetelekkel • 

Díszes nagy butoralbum 1 korona. 

Teljes berendezésnél utazó min-

tákkai díjmentesen bárhova megy. 

M o d e m Lakberendezési Vállalat 
Budapest, IV., Gerloczy-utca 7, szám 

(központi városház mellett). 

tmti 

. t . l E M M I 
vi l lamos- és vizvezeték-szereles vállalkozó 
SZENTES, I. k, f Tóth József -utca 57. szám, 

Elvállal a lejyutányosabb árak 

mellett: uj szereléseket, atalakitasokat, 
j a v í t á s o k a t , csengőjavitásokat és be-
rendezéseket. vil lamos motorok 

szállítását és felszerelését. V i z v e z e t e k 
létesítést és javítást, ugyszintan egesz 
társaságok részére vizvezetek hálózat ké-
szítését. 

Költségvetésekkel és tervekkel 

díjtalanul és rendelési kötelezettsag nélkül 
szolgálok. 

Szíves megkereséseket a fenti 
szám alá, vagy Gunszt Lipót ui 
"üztetebe kérek. 

A n. é. közönség szives párt-
fogását kéri tisztelettel 

M i i n i i A n d o r 

szerelési vállalkozó. 

V 

* Föidelodos. 1 

Szolnokmegyében a í zolnok-
P hoz 1 és fél óra járásnyira) ^ 

kövesút mellett eladó 

431 told m 
mentett rét. tiszta fekete, l és 
fél méter mélységű priina buja 
termő talaj. A hajóállomáshoz 
fél óra. Községhez ti/, pere, ahol 
posta, távirda, or vos és gyógy-

szertár is van. 

A vé íe larnak egyne-

gyedé t kell kif izetni. 
A birtok akár egészben, akár ^ 
5—10—20 holdas parcellákban 

jegyezhető 

ifj. Fazekas flnlalnál 
Szentesen, ([. ker. hurcaparti-

utca 27 szám alatt.) 
ar,i- A 

U ö l 

A piactérhez közel egy jómenetelü 
borbélyüzlet azonnal eladó. — Bővebbet 
lapunk kiadóhivatalában. 

: Legjobb n z : 

cserépkályhát és 

\ i Smcm 
készít, vasúi á l lomással szemben 

III. ker. Simonyi Ernő-utca 1 szám 
alatti ház eladó Értekezhetni a fenti 
szám alatt. 

Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon, József fő-

herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 

sarokházba helyeztem át, ahol 

réz- * vasbutorokot 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 
kivitelben készítek. 

Raktáron tartok rézágvakat, 

mosdóasztalokat és éjjeli szekré-

nyeket márvány lappal, toilletteket, 

ruhafogasokat és karnisokat és 

mindenféle rézárukat, vasbu toro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

Cilésekel, gyermekágyat és gyer-

mekkocsikat, kerti berendezéseket, 

tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-

kat és ruganyos árukat és külön-

legességeket. 

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek. 
Tisztelettel 

Earai Károly 
réz- és vasbutor gyáros. 

Támadás Sándor 
tudatja, hogv hosszabb távolléte után 
ismét Szentesre tette át lakhelyéi; ugy 

g a z d a s á g i , mint kubikos-talicskakaf 
állandóan készit és raktáron tart. La-
kik ÍV. ker.. Sáfrány Mihály-utca 46 sz., 
ahol megrendeléseket bármikor elfogad. 

Vásarhelvi-utca n4-ik számú háza, mely-
ben jóiiienő italmérési üzlet van, örök-
áron eladó. — Bővebbet a fenti sz. alatt. 

Butoreladás. 
Egy ;;lig használt szép hálószobabeli 
bútor nagvon olcsón eladó. Értekez-

hetni I)ep*zer Károlylyal. 

• • • • • • 

A P u s z t á s / e n t i m r <• i határban levő 

flftS l i o f a S M i k i i l ó i \ s l Á a ^ i í l ó l i ó I 

álló földbirtoka szabadkézből, minden elfogadható fizetési feltételek 
mellett, 1200 t {öles, holdanként 260 forintért örökáron eladó. 

A birtok a csengődi állomástól 15 percnyire, közvetlen a fővonal 
mellett fekszik. A birtok első osztályú szántó- és kaszálóból all 
Jószágtenyésztésre dus legelőinél és gazdag szénatermésénél fogva 
igen alkaímas. A birtokon 5 hold fajszőlőkből álló bortemő szőlő van. 

A birtok kifogástalan uri- és cselédlakásokkal, valamint minden-
féle gazdasági épületekkel el van látva. 

A birtok helyes és szabályos fekvésénél fogva p a r c e l l á z á s r a 
is igen alkalmas, ennélfogva akár e« akár több részletben is eladó 

Értekezni lehet IFJ. FAZEKAS ANTALLAL, SZENTES, í-ső ker., 
Kurcaparti-utca 27. szám alatt. i 

Nyomatott Vajda Bálint L'tóda könvvnvomdájaban Szentes 




