
1895. XXV. évfolyam. 

Egy évre . 
Fél évre . . 
Negyed évre 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Péntek, Junius I4k 

Hirdetéseket 
ós nyilt-téri knrtsmtosfcjt 
a kiadóhivatal ménékait ál-

jegy zék szerint számit 

Ejryes néldámok 
kaphatók lapank nyomdájá-
ban valamint Staik Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedéeében. 
Kéziratok i 

Megjelen hetenként háromszor : 
vanáriiap, szerdán és pénteken reggel 

Egyes szám ára 5 kr. 

P9»erkMEt6 : 
S I M A F E R E N C Z 

KelalAs-HierkeMtA t 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban ós lap ki hordóink utján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A jó fiuk. 
(P.) Néhány héttel ezelőtt a liberális fene-

gyerekek szörnyű módon hetvenkedének. Hősi 

pózba vágták magukat és világrenditő han-

gon harsógcatták, hogy mihelyt megnyílik a 

delegáczió, rögtön külügyminisztert früstö-

köinek, ha addig el nem küldi Kómába azt 

a sokat emlegetett dörgedelmes reklamácziót. 

A reklamáczió máig se ment el és soha 

se fog elmenni, sőt a király a megnyitó be-

szédben értésükre adta a tisztelt delegácziók-

nak, hogy valamennyi külhatalommal, tehát 

a római szentszékkel is a legbaratsagosabb 

viszonyban állunk, a melyet semmiféle inczi-

dens meg nem zavart. 

Hanem a reklamáczió helyett a külügy-

miniszter a király ő felsége utján szelíden 

tigj elmeztette a delegátus urakat, hogy simán 

és csendesen viselkedjenek. 

A külügyminiszter ő kegyelmességének 

óhajtása természetesen parancsszámba megyen 

a jó delegátus urak előtt, s kiadták egymás-

nak a jelszót: „Csitt a glédában I* 

És valóban elcsitult a zaj; a haragos 

arczok szépen kisimultak ; a legnyájasabb ar-

czát öltötte fel mindenki, s a távoli meny-

dörgés és morgás felolvadt egy szelíden 

zengő dicshimnusz méla hangjaiba. 

A világ minden kincséért se beszélt senki 

arról az ominózus római jegyzékről, megtart-

ván bölcs Kálmán királyunk ismeretes pa-

rancsolatját ; „A mi nincs, arról nem kell 

beszélni." 

Dehogy hozták volna szóba az oláh kui-

turliga izgatásait, a mikért tavaly oly erélye-

sen megtámadták és a bukaresti követ-

ségből kimarták Goluchovszkyt. Persze a bu-

karesti követből azóta külügyminiszter lett 

és az uj kegyelmes urat nem szabad min-

denféle alkalmatlan kérdésekkel bosszantani. 

Minek hánytorgatták volna lel a külügyi 

diplomáczia osztrák voltát, mely makacsul 

ragaszkodik ahoz a hagyomanyos szokáshoz, 

hogy nem engedi Magyarország államisagát 

a külföld előtt kifejezésre jutni. Hiszen el-

végre is hasztalan tűzetnénk piros fehér zöld 

lobogót a sárga fekete mellé, és hasztalan 

tétetnének föl a magyar koronát a kétfejű sas 

mellé, ha a szellem, mely a követségi palo-

tákban uralkodik, ugy is minden izében osztrák. 

A külügyminiszter ur kijelentette a ma-

gyar delegáczió külügyi albizottságának keddi 

ülésében, hogy csak a szakács változott, de 

a konyha és az étlap a régi marad. „Az bi-

zony jó lesz — bólingattak rá a mamelukok 

— hiszen megszoktuk már a kozmás ¿teleket." 

Minden nagyobb vita nélkül, rövid 40 

perez alatt megszavazták tehát a külügyi költ-

ségvetést és nyugodt lelkiismerettel haza men-

tek —- esöndes álomra hajtani honfiúi aggó 

dalmaktól ment és az alázatos bólintgatásban 

kifáradt fejeiket. 

Még is csak jó, nagyon jó fiuk ezek a 

mi delegátusaink. 

Egy pár szó az Emke 
pénzéről. 

Itt Kolozsvárt, az Emke központi irodájában 
olvastam a szentesi fiókkór pénzéiről szóló czikket, 
mely a Szentes és Vidéke czimü lapban megjelent. 

Válaszom a következő : 
Héselet a» Emke tavalyi jelentéséből. Sándor Jó-

zsef főtitkár jelentése, 1894. 108 lap. .A Szentes vá-
rosi és vidéki fiókválasztmány Szánthó Lajos, eddigi 
lelkes és odaadó pénztárosunk helyett, ki kezdet óta 
vezette a szentesi ügyeket, de a folyó évben lemon-
dani kényszerüli, ügybuzgó pénztárost nyert a lefolyt 
évben SzőL Géza tanárban, ki erélyesen hozzálátott 
a dijak beszedéséhez, miután Beregszászy László 
központi könyvvezető okt. 7—9-ig személyesen meg-
vizsgálta a számvitelt és pénztári nyilvántartást. Az 
uj pénztáros eddigelé 157 frt 70 krt küldött be a 
központba." 

Az Emke ezidéni jelentésében is föl van emlitve, 
hogy befolytam az Emke pénzügyeinek rendezésére. 

Szeder János rendes tag, kinek 10 frt befize-
tését én még tavaly február 9-ikén beküldtem a köz-
pontba, mint ma személyesen meggyőződtem, Szeder 
Ferencz néven levén befizetése elkönyvelve, ép ugy 
mint Zolnay Károly ur, kinek szintén beküldtem tag-
diját egy más alkalommal beküldött 200 fonintnyi 
összeggel együtt, s ép ugy, mint mások, a központ-
ban történt névcsere és hibás bejegyzés folytan is-
mételten fels^ólittattak tagdíjaik betizetésere. Ezek 
közül egy néhányán a központba küldött leveleik-
ben alaptalanul engem vádoltak azzal, hogy a pén-
zük elveszett, s Sseder János ur, kinek tagdijait a 
beszedés után rögtön beküldtem a központba, az 
Emke elnökéhez fordult ez ügyben, mielőtt a hiány-
ról tényleg meggyőződött volna. Magyar József ta-
nácsos, Dósa Elek tanár ur stb. befizetéseiknek utana 
fogunk nézni,* a mennyiben itt is tévedés forog-
hat fönn, előfordulván eddig is több tévedes. 

A fent jelzett összegen kivül egyszer beküld-
tem 10 frtot, egyszer 200 frtot, Bucsany György 
egyleti szolgának kifizettem 36 frtot, amint ez a köz-
pont részéről is bármely pillanatban igazoltatik szük-
ség esetén. 

Azok, akik tagdijaikat befizették, s kiknek tag-
dijait be is küldtem, s ennek daczára ismételten fel-
szólittattak, értesittetnek majd a központ részéről is. 
Derzsi Kovács Ferencz tanár ur, Sarkadi Nagy Fe-
rencz és mások, kiknek részint ki van hagyva a neve 
a fiókkör névsorából, részint rosszul van nevük be-
jegyezve, nyugodtak lehetnek, hogy pénzük nem ve-
szett el, nem is kéri tőlük másodszor senki, s ha 
kedvük van Sándor József urnái, az Emke alelnök-
főtitkáránál rólam kérdezősködni, tegyék meg minél 
hamarabb. 

Nem loptam el sem Erdólyben, sem az Alföl-
dön. sem a Dunántul senkinek egy krajezárját sem, 
legkevésbbé pedig az Emke vagyonat; s tiszta ön-
érzetem tudatában undorral utasítom vissza azokat 
a nyomorult, — piszkos rágalmakat, a melyeket 
szenteli közönséges szokás szerint reám szór-
tak. — Lesz szava ez eljáráshoz külön-
ben a központ illetékes tényezőinek is. 

Kolozsvárt, 1895. junius 10. 
8sóa (/«ja. 

(P.) „ H á t a flu h o l m a r a d t ?" Az 

egyszeri pap megakarta tanítani a czigányt 

a szentháromságra. De hasztalan mondta el 

neki szászszor egymás után: „Atya, Fiu ós 

Szentlélek" ; a czigány, mikor a leczkét kér-

dezték tőle, hol az Atyát, hol a Fiút, hol a 

Szentlelket kihagyta a feleletből. Végre a pap 

azt igérte a czigánynak, hogy egy malaczot 

ád neki, ha másnapra megtanulja a leczkét. 

A more persze hogy megerőltette a buksi fe-

jét, s másnap ragyogó arczczal ment a pap-

hoz, s elhívta magával a rajkót is, aki a zsá-

kot vitte a — malacz számára. „No czi-

gány — kérdezte tőle a pap — hát tudod 

már a szentháromságot ?" „Tudom sent 

atyám" — felelte mohón a czigány s nagy 

buzgalommal nyomban ei is reczitálta : „Atya 

és Sentlélek." „Hát a Fiu hol maradt ?" — 

kérdezte tőle a pap. „Oda kint tartja a zsá-

kot" válaszolt rá a czigány. 

Ez az adoma jutott eszünkbe, mikor 

meghallottuk, hogy a vármegye által az u ra-

d a l m i k ö z s é g e k megszüntetése iránt ja-

vaslattételre kiküldött bizottság ülésén Balogh 

János azt indítványozta, hogy Mágocs, Derek-

egyháza és Teés Fábián községeket meg kell 

szüntetni, de b ö l c s e n m e g f e l e d k e -

z e t t S ö v é n y h á z á r ó l . 

„Hát Sövényháza hol maradt?" — kér-

dezi jogos csudálkozással a vármegye népe a 

tisztelt képviselő úrtól. Hiszen épen Sövény-

háza az, amely egyáltalában nem bir a köz-

ségi élet feltételeivel s a melyet a szomszéd 

községek érdekében múlhatatlanul megszün-

tetni s az illető községek között felosztani 

muszáj. 

Hát hogy hol maradt Sövényháza ? Arra 

nem az a felelet, hogy; „oda kint tartja a 

zsákot", mert annak ugyan nincs szüksége 

ajándék-malaczra. Hanem a magyarázat ez: 

Sövényháza a Pallavicini uradalom birtoka, 

a Pallaviczini uradalom élén áll Nóvák 

József ügyész, Nóvák föltétlen befolyása 

alatt tartja az ,uradalmi főispánt", Vadnay 

ur pedig intim viszonyban van Balogh János-

sal. Persze hogy Nóvák hallani se akar Sö-

vényháza felosztásáról; s az ember nem azért 

van vele jóbarátságbau, hogy bosszúságot 

okozzon neki. 

Hogy is mondta az egyszeri varga Má-

tyás királynak? „Rók' fogta csuka, csuka 

fogta róka, varga fog»* mind a kettő." 

Helyi és vegyes hirek. 
— Lapunk mai uáma ai urnapi 

ünnep miatt jelenik meg; a aeokott-
nál kisebb terjedelemben. 

— Űrnap ja . Tegnap Ollók meg a róm. kath. 
egyházban az űrnapját. Óriási népáradat hullámzott 
egész délélőtt a róm. katb. templomba, mely Qn. 
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napi dint öltött. A nagymisét ez alkalommal is dr. 
Ublár István apát-plébános celebrálta. Á szokásos 
üittepi körmenet azonban — a szerdai esőzés kö-
vetkeztében keletkezett sár miatt — ezúttal elmaradt, 

(r.) - Kösségi tt«ykeselés viasgálata 
Hornoson. Mint értesülünk, Vadnay Andor dr. 
főispán és Csató Zsigmond alispán f. bó 11-én Hor-
goson jártak a község közigazgatási és háztartási 
ügykezelésének megvizsgálása végett. Az eredmény 
rdl dodonai homályossággal suttognak a hivatalos 
körökben; lehet azonban, hogy az egész titkolódzás 
nem egyéb léha nagyképüsködésnél 

(r.) Hódy P á l vármegyei I-ső alszámvevőt 
— ki ezt as állást Tallian Béla érthetetlen szeszé-
lyéből csak ideiglenesen foglaita el — Vadnay fő-
ispán véglegesen kinevezte I-ső atszámvevőnek. 

(r.) — JÉva4ró v is igák a ref. iskolák-
ban. A helybeli ev. ref. egyház altal feniartott elemi 
iskolákban az évzáró vizsgák f. hó 23-án kezdődnek 
és julíus 2-án végződnek. A sorrendet tartalmazó 
értesítést lapunk jövő számában közölni fogjuk. 

(r.) — • Mentet i ev. ref. egyháita-
náos 1. bó 13-an tartott üléseben igen ton'os és 
az egyház életére nagy jelentőségű hatarozatokat ho 
zott, melyeket lapunk jövő számaban részletesen is-
mertetni fogunk. Ez úttal csak annyit említünk meg, 
hogy az egyháztanacs egyhangúlag elfogadta és a 
zsinati törvény értelmében az egyházi képviselőtes-
tület elé terjesrteni határozta Sima Ferencz íőgond-
noknak az egyház adósságai konvertálására, továbbá 
a körlelkészi állas szervezésere, az uj templom föl-
építésére ós a temetőügy rendezésére vonatkozó 
javaslatát. 

(r.) — Lemondás és •á lasstás. ta nt la-
punk mult szamaban jelentettük, dr. Fi ó Lajos a 
ref. egyháznál vise.t ügyészi állásáról lemondott. Az 
egyháztanács f. ho 13-an tartott üksében sajnálat-
tal ellogadta a lemondást, s egyúttal dr. Filó La-
josnak minden díj nélkül teljesített buzgó és lelki-
ismeretes működéséért köszönetét es elismerését jegy 
zőkönyvileg kifejezte. A megüresedett ügyészi adásra 
egyhangúlag dr. Filo Tihamér ügyvéd vaiaszta ott meg. 

(r.) — A difteritisa, a szülők szörnyű réme, 
mely oly sok ártatlan gyermek életét oltotta ki, is 
mét fellépett városunkban. Rövid nébány nap alatt 
két súlyos difteritisz-eset fordult elő a felsőpárti 
róm. kath. tskolaban. A hatóság részérői a kellő óv-
intézkedések nyomban megtétettek. A magunk részé-
ről is figyelmeztetjük a szülőket, hogy minden gya-
nús megbetegedésről azonnal jelentést tegyenek, 
mert a veszedelmes bajnak megtalalták ugyan már 
a hatásos gyógyszerét, de az csak ugy alkalmazható 
sikeresen, ha idejekorán használják. 

(r.) — Esküvő. Koncz Elek városi s, szám-
tiszt f. hó 12-én d. u. 5 órakor tartotta esküvőjét 
Fülöp Vilma kisasszonnyal, özv. Fülöp Alajosné 
urnő szeretetreméltó leányával. 

(r.) - Ta lá l t hn l la . Nagy Katán, az ottani 
elöljáróság értesitése szerint, egy allitólag szentesi 
illetőségű férfi holttestét találta meg a hatóság. £r 
deklődőknek bővebb felvilágosítást nyújt a rendőr 
kapitányság. 

(r.) - Ta l á l t t akarékpénz t á r i könyv 
van letétben a rendőrkapitányságnál, ahol a tulaj-
donosa — kellő igazolás után — átveheti. 

— Fnsmkó P á l megha l t . A régi pandur-
világ egyik érdekes alakja, a városunkban mindenk 
által ismert Fuszkó Fal kedden délután meghalt 
Sokáig szolgálta az öreg a megyét és nem egy al-
kalommal vett részt a betyár-világ küzdelmeiben, 
mint megyei persekutor; majd mint rendőr a vá-
ros szolgálatába lépett, és ott egész a mult évig 
szolgált. Bajtársai ékes koszorút helyeztek ravata 
Iára s teljes számban kisérték ki utolsó útjára, i 
melyen a városi hajdúk diszőrsége teljesítette a dísz-
szolgálatot. Nyugodjék békévé! 1 

— Vi l lámcsapás. Csütörtökön a nyári z 
vatarnak a fővárosban majdnem emberélet esett ál 
dozatául. A budai Korzó szálloda előtti sétányon 
egy hársfa alá huródva. várta a v.har elhuzódásá« 
Szentey Jóstef egri szül. 45 éves nős szabóraes'er, 
H rtelen egy villám csapott a faha a mely ah állo't 
g a villáraáram őt is földre sujtot'a. Eszmeiben ál-
lapotban súlyosan sérülve, lett a mentők által a Szt. 
János-korházba szállítva. 

— Vasnt i katasstrófa. Az államvasutak 
fiumei vonalán, Simontornya és Plnuhely között, csü-
törtökön éjszaka nagy vasúti szerencsétlenség történ?. 

Szentes. 

S Z E N T E S I L A P . _ 

Egy hosszú tehervonat az ónás felhőszakadástól alá 
mosott vasúti töltésről les kloft és egv két kocsi ki-
vételével izzé-porrá törve a töltés molett lévő mély 
vizbe fordult. A katasztrófa a 60 ik számú őrby*n*l 
történt Nérnedi falu köreiében, ahol az egy méter 
magas föltés hTtelen megrokkant a vonat súlya alatt 
A lokomotív métr szerencsésen átment a víztömeg 
tői alámosott töltésen, de akkor elszakadt a gyön-
gén épült töltés és tizenhét teherkocsi egymásra 'or 
lódva, majd fölfordulva és szlánkokra törve bukó»* 
le a töltés raindaké* oldalán fsszegyülemleU v z'ó-
csákba. Nyolez kocsi ugy el. erO't a vízben, hogy 
alig láts-ott ki belőle A s :*zc7rr frriri' érékfl írok 
teljesen hasznavehető len-k leitek A ionian lévő 

' reket a feoraasztó lökés körülbe'ül husz méter 
nyíre belehányta a vízbe és éppen ez volt a szeren 
cséjük. így csak egy íékezőnek zúzódott össze az ál-
kapcsí és szenvedett k sebh sérüléseket. A t» horvc 
nat után rAvd idő raulva érkeztek a Budapestről 
Pécsre és Fiúméba nduló vonatok, amelyeknek u'a 
sa; már csak atszallassal közlekedhettek. A pécsi vo 
nat őt perczczel később érke7etl, s ha e'őbb ér i 
veszedelmes helyre, borzalmas lett volna a katasz 
rófa. S ez csak egy csekély körülményen mult. mert 

simontornya' állomásfőnök intézkedéséből véletle« 
nül indították meg P-nczehelyről a tehervonatot i 
személyvonat előtt. Máskor a tehervonat Pínczehe-
lyen várta meg a személyvonatot. 

— Ór iás i tttz és v iskatasatrófa Ret-
tenetes tűzvész puszti'ásá;ól 'udóstnak Merényről. 
Folyó hó 7-én a község ks'enczt l d észe, háromszáz 
harmincz ház, a gazdasági épületekkel együtt a lan 
gok martalékává lett. Több mint ötszáz család vesz-
tette el a hajlékát. A szerencsétleneknek mindenök 
odaégett, mert a lángok rohamos terjedése követ 
keztében lehetetlen volt a bútorokat s a házi alla-
tokat megmenteni. Az összes templomok, iskolák, 
ovodák és középületek elvesztek. Emberéletben s 
esett kár. A nagy zavarban még nem lehetett meg 
állapítani, hogv hány ember lelte halálát a lángok-
ban. A l»gtöbb ember a puszta életénél egyebet nem 
tudott megmenten . Az inség óriási. A lakosságnak 
nincs betevő falatja, minek következtében sürgős 
segélyért könyörögnek. — Egy Sopronból érkezett 
tavirat pedig Kabold község katasztrófájáról ad hirt. 
Az ottani klimatikus gyógyhely csaknem teljesen el 
pusztult az árvíz következtében, amely a folytonos 
"főzések következtében támadt. A víztömeg a környé-
ken elterülő hegyekből rohant al?,még pedig oly roha-
mos gyorsasággal, bogy a lakosek nem tudtak már 
menekülni. A hullámok elementáris erővel h<toltak 
a községbe, mindent ös zedfintve, ami utjokba állott. 
Még a h d sem tudott elientallni a roppant nyomás-
nak. A helység nagy része vix alatt áll. Az eltűntek 
száma tizenkettő. Egy szomszédos b lységben is böl-
csőben fekvő gyermek halt bele a rohanó árba. --
Katonai segély erkezett a helyszínére, hogy meg-
mentsenek, amit lehet. — Nagy-Kanizsán és vidé-
kén — mint egy távirat jelenti — szintén óriási 
felhőszakadás volt. Az esővíz a városban az alacso-
nyabban fekvő házakba behatolt, a vidéken sok há-
zat összedöntött. 

— V a n nekem egy imakönyvem . . . 
Hódmezővásárhelyen tragikus módon valt meg az 
élettől a szép Hunyadi Mariska. A vagyonos szülők 
gyermeke egy szegény legényt szeretett, akihez nem 
adták. Ezért aztán csü'örtökön, egy levelet irva, az 
udvar félszerében felakasztotta magát. Apjához bu 
csulevelet irt, amiben elpanaszolja banaiát és azt 
így fejezi be: 

Kedves apára csak ezt az egy kérésemet hall-
gassa meg, hogy muzsikaszóval temessenek és azt a 
nótát muzsikálják, amelyiket ide irtam : 

Van nekem egy imakönyvem, 
Ha ránézek, hull a könyem, 
Az van abba bele irva: 
A szerelem vitt a sirba 1 . . . 

69. sxam. 

Bálint örököseinek 
II. tizedbeli házuk, éti belső ecseri 35 hold 
szántóföldjük szabadkézből eladó, értekezni 
lehet III. t. 522. szám alatt B e r é n y i I s t -

v á u n é házánál. 1—2 
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5960—alisp. 1895. 

Árlejtés! hirdetmény. 
I A vármegyei volt várnagyi lakás egyes 
helyiségeinek átalakitásn alkalmából felme-
rülő kőműves, lakatos és asztalos munkákra 
ezennel zárt ajánlati versenytárgyalást hirde-
tetek s felhívom azokat, kik ezen munkála-
tok, — vagy ezek egyrészének foganatosítá-
sára vállalkozni kívánnak, hogy zárt ajánla-
taikat az ajánlati összeg 10%-ának megfe-
lelő bánatpénzzel ellátva, — 1895. évi ju-
nius 22-én délelőtt 10 óráig, a mikor az aján-
latok nyilvánosan fognak felbontatni, — 
hozzám nyújtsák be. 

A tervek és előméret számitás az alis-
páni hivatalban^a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Szentes, 1895. junius 10. 

2—2 \ Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 
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5950/1895. Csongrád várm. alispánjától. 

Pályazati hirdetmény. 
Csongrád vármegye törvényhatóságnál ü re -

sedésben lévő s évi 800 frt fizetéssel es 
200 frt lakbér illetménnyel javadalmazó u 
U-sod alszámvevői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek s felhívom azokat, kik ezen tiszti 
állást elnyerni kívánják, hogy erkölcsi maga-
viseletüket és az lSó'ó. L t.-cz. 17. g-ában 
körülirt elméleti képesítettségüket igazoló ok-
mányokkal kellően felszerelt s dr. Vadnay 
Andor vármegyei főispán ur ő méltóságához 
czimzendő pályázati kérvényeiket 1895. évi 
junius hó 18-ik napjának d. u. 5 órájáig 
hozzám nyújtsák be. 

Szentes, 1895. junius 3-án. 

3 3 
Dr. Csató Zsigmond, 

alispán. 

Gyári raktárunkból méterenkint 
bérmentes küldés Ausztria-Magyarország és az i 

összes európai államokba, 
m a g á n o s o k n a k egyenesen a házhoz ; 1 

a l e g d i v a t o s a b b uri-, fiu- és nő i ruha-1 o 
* z ö v e t e k. gogooooooooooooooo 

méterenkint 1 4 k r t ó l kezdve && 
a legfinomabb, legtartósabb készítményig. i 

0 E T T 1 N G E R & C<>. Z Ü R I C H , (SCHWE1Z.) 
Kiviteli ház divatszövetekben, gyapjú- és pamut-

készítményben. 5_5 
Minta-gyüjtemény ingyen. 

Színes divatlapok ingyen. Kitüntetve 1883-ban. 

COOOOOOOOOOOOOO II 

ifj. I s e i á e s f e r e a e s 
szentesi téglagyárában kocsi- és 

gyalog utak burkolására alkalmas 

járda-tégla 

tiz évi jótállás mellett isv 

továbbá fal- és kut-tégla, valamint 

vakolat nélküli építéshez alkalmas 

sajtolt téglák, szabadalmazott fedél 9 

cserép, négy és hatszögletes padolat-

téglák kaphatók. 7V10 

Széphegyi Károly 
kis tökei tanya földje, 33 hold 1000 ngy. öl 
szöllös kertel, és épületekel együtt árendába 
kiadó, esetleg örök áron is eladó, értekezni lehet 
a tuljdonossal. Kunszentmártoni betekincsi 

gőzmalomban. 3—3 

1895. Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság- gyorssajtóján. 

MINDEK KÖNYYKERESKEDÉSBEH 
kapható, 

dr. M tt 11 e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

W „Megrongált ideg- és nemi rendszer" W 
OO krajezár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 15V52 




