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Elofizaiési á rak : 

Egy évr^ 4 foriat 

Félévre 2 forint. 

Negyed vre . . . . 1 forint. 

Sz3rí:esztős-«]: 

Kurc»p >r?i n e j 31. szám, huva 

e iap szwlíe i.i ré»zrt lüttö közle 

uiények én az *-lőtiíetési pénzek 

is küldendők. 

Hirdetésekre nézve 
\ lap háteó 40 he-yre vr\n 

oeosztva, egy hely ára bély* gdij 

aélkül 90 kr. Bó'yefrdij mindea 

beiktatástól külön 30 kr. 

V E G Y E S T A R T A L M Ú H E T I K Ö Z L Ö J Y . 

, ,Nyilttér"-ben 

tni.den e*yes s »r közlése 30 kr. 

B iruientetltín levelek caak in mert 
kezektói fogaduituak el. 

Kéz i r a tok vissza neiu adatnak. 

Z b u f e g - j e i e n . m i n d e n c z c m b a t o n . 
Felelős szerkesztő és kiadó tulaidonoB 

S I M A . P E K E N C . 
s z á m á r a , 3 i s r a ő c z á o . . . 

VasutUgyünk. 
Végre lejött a kormánytól a vasút épí-

tési engedélyokmány. — Erre vártunk, sőt 

utóbb már minden oldalról sürgette a vasut-

ügyi végrehajtó bizottság a kormányt, hogy 

a miniszter-tanács által még junius közepén 

hozott határozat értelmében a szentes-kun-

szentmártoni vasút építésére vonatkozó en-

gedély-okmányt adja ki ; mert, mint azt la-

punk mult számában e g y rövid hirben irtuk, 

addig az épités ügyét tovább fejleszteni nem 

lehet. 

V é g r e tehát megérkezett ez is. Most 

már a kormány által kiadott engedélyok-

mány alapján beszélhetünk arról, hogy mi 

az az áldozat, mit a kormány meghoz a 

szentesi vasút létesítése érdekében 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a kormány 

nekünk ioo ezer frtot ad a vasút építési 

költség fedezésére és nem kiván érte egye-

bet, csak azt, hogy ezen összegért Szentes 

a postát szállítsa, mig a tenyő-kunszentmár-

toni érdekeltségnek 12 kilóméterrel hosszabb 

vasutjához csak 80 ezer frttal járult a kor-

mány és ezért nemcsak posta-szállitást, de 

az összeg erejéig törzsrészvényt is vár, — 

akkor mi egész megelégedéssel hajóihatunk 

meg a kormány atyai jó akarata és áldozat-

készsége előtt. A mi építési engedély-okmá-

nyunk kiadása is azért húzódott, halasztó-

dott eddig ; mert a kormány nekünk is ugy 

akarta adni a 100 ezer frtot, hogy szállít-

suk érte ingyen a postát és e mellett ad-

junk érte 100 ezer frt áru törzsrészvényt. 

— Ezt a végrehajtó bizottság nem fogadta 

el, s hála Istennek, volt hatalmas támoga-

tónk, ki Szentes érdekéből forcierozta az 

ügyet a kormánynál, s igy értük el, hogy 

részünkre egészen más feltétel mellett ada-

tott meg az állami segély. 

Köszönet érte a kormánynak, köszönet 

érte azoknak, kik lelkesült odaadással fára-

doztak e sikerért ! 

M é g a tenyő-kunszentmártoni érdekelt-

séggel kell rendbe jönnünk és azután kez-

dődhetik az épités. 

Szakemberek véleményét mondjuk, hogy 

ha Szentes az épités iránt még oly időben 

szerződik, hogy a vállalkozó szeptember 

közepén hozzáfoghat az építéshez, az esetre 

a vasút még ez évben átadható a forga-

lomnak ; mert ezen építésnél a legtöbb időt 

az indóház építése veszi igénybe, s annyi 

tény, hogy az ez évben semmi szinalatt nem 

épithető már föl; de az indóházat a felépí-

tésig — a vasút forgalomban tartása érde-

kében — egy barakkal lehetne helyettesíteni, 

s igy e g y barakkház mellett még ez évben 

át lehetne adni a vasutat a forgalomnak. 

Csak most már e g y percet sem ve-

szítve, járjon el a végrehajtó bizottság, s ak-

kor inégis valósulhat az, a mit mi ez év 

első napjától kezdve hirdettünk, hogy ez évben 

még meg lesz a vasút! 

A mi az építési összeg fmancirozását 

illeti, ugy látszik, hogy az is teljes sikerrel 

lesz keresztülvihető. — A végrehajtó bizott-

ság ugyanis a földhitelintézetnél tett lépé-

seket a szükséges kölcsönnek beszerezhe-

tése érdekében. 

A z eddigi lépések eredménye az, hogy 

a földhitelintézet hajlandó lesz Szentesnek 

275 bis 300 ezer forint kölcsönt adni, a vá-

ros földbirtokainak lekötése mellett, — 94.41 

árfolyammal, 5 \ tőke kamat törlesztéssel 34 

évre. — Ez oly feltétel, hogy ha ezt ke-

resztül vihetjük, az esetre azután csakugyan 

ugy fog a vasút kiépülni, hogy ez semmi 

terhet nem ró Szentes városára. — Erről 

egyébiránt majd jövőre. © 

Yárosi közgyűlésből. 
A budapesti országos kiállítás megtekintése 

végett hazánk fővárosába érkezett fraueia vendé-

geknek Szentesen miként leendő fogadtatása céljá-

ból városunk képviselő testülete f. hó 10-én népes 

közgyűlést tartott. 

Sarkadi Nagy Mihály polgármester előterjeszté, 

mely szerint a francia nemzet kitűnőségei Lesseps 

Ferdinánd, a jelen század ezen legnagyobb techni-

kusának vezérlete mellett, Magyarországba jönnek, 

hogy a budapesti kiállítást megtekintsék s ez alka-

lomból Magyarországon körutat tesznek és megláto-

gatják városunkat is. 

A kitűnő vendégek f. hó 18-án érkeznek meg 

s amennyiben már társadalmi utón mozgalom indult 

meg, hogy a nagy nevű francia vendégek miként 

fogadtattassanak, előterjesztette a lapunk mult szá-

mában már közölt fogadási pr.»grammot s kérte a 

közgyűlést, hogy azt tegye magáévá. 

A polgármester ezen előterjesztése után, mi-

közben fölolvastatott Jókai Mór és Pulszky Ferenc-

nek, mint az ir >k és művészek társaságának elnökei 

által a franciák jövetelét tudató levele, Kristó Nagv 

István állt föl s általános lelkesültséget keltő beszéd 

mellett tette azon indítványát, hogy : a város a fran-

ciákat saját vendégeül tekintse és fogadtatásuknál 

sem költséget, sein fáradságot ne kíméljen. 

l'gyanily értelemben szólt Udvanli Sándor is, 

majd Kiss Zsigmond állt föl és egy nagyobb sza-

bású s általános nagy lelkesültséget keltő beszéd-

ben adott kifejezést azon kitüntetésnek, mely váro-

sunkat a franciák idejövetelével érte. Ezen többször 

zajos éljeuzéstöl megszakított beszéd után a köz-

gyűlés egyhangú lelkesűltnég között mondá ki a ha-

tározatot, hogy a franciáknak kitüntető látogatására 

Szentes város igazi vendégszeretetével kiván vála-

szolni. A tanács megbízatott, hogy a társadalommal 

karöltve, mindent inigtegy-.ii a látogatás teljes si-

keréért. 

Ezen közgyűlés után Sarkadi polgármester a 

képviselő testület megbízásából f. hő 11-én, a fran-

cia és velők érkező magyar vendégek fogadtatásá-

nak rendezése ügyében a városi tanács, a képviselő 

testület és társadalmi egyénekből népes értekezletet 

hivott össze. 

Miután az értekezlet célját a közgyűlés által 

elfogadott programra szerint ismertette és bejelen-

tette, hogy a várva-várt kedves vendégek nem mint 

előzetesen tervezve volt, e hó 17 én, hanem 18-án 

délután fognak — Mágocsról hozzánk megérkez-

ni: — felkérte az értekezletet, hogy a programra 

szerinti fogadtatás sikeres kivihetése tekintetéből, 

egyes tisztviselők elnöklete alatt, albizottságát ala-

kítson. 

Az albizottságok, midőn az alábbi névsor sze-

rint megalakultak, Kiss Zsigmond indítványa folytán 

még egy diadalívnek — a népünnepélyhez vezető 

uton — leendő felállítása határoz tátott el és megbí-

zatott elnöklő polgármester, hogy az ünnepély mi-

kénti lefolyását tartalmazó részletes programraot ki-

nyomatván, minél terjedtebb módon tétesse közhírré, 

hogy a közönség kellő időbeu tájékozva legyen. 

A végrehajtási bizottságok következőleg ala-

kultak meg: 

Szállásolási bizottság: 

Szűcs János pénztárnok elnöklete alatt: Hofler 

Antal, Biró Ferenc, Pap Imre, Szabó Menyhért, Pap 

Antal, Böszörményi Károly, Nagy Ferenc, (keres-

kedő), id. és ifjú Váradi Lajos, Mácsai Ferenc, Sza-

bó Lajos, Kovács Lajos, Németh Lajos, Bóna Sán-

dor, Körtvélyesi Sándor, Varga Ferenc, Bngvi An-

tal, Dr. Hódi János, Kókav Pál, ifj. Sulc Lajos, 

Horváth János, Dr. Mátétfy Ferenc, Kabai Endre, 

Beszédes István, Magyar Elek, Bartha Kálmán, Dr. 

Lakos Imre, Kusicky líichárd, Mikec Ödön, Tóth 

Gynla, Tóth Kálmán, Szénássy Ferenc, Tergenyei 

Ferenc, Szánthó János, K. Nagy Imre, Rác Bálint, 

Győri Ferenc, Máhr Kázmér. 

Diadalív készitési és diszitési bizottság: 

Abaffy Zsigmod városi mérnök elnöklete alatt: 

Borzemszky Vitold, Kiss Zsigmond, Kristó N. István, 

Sima Ferenc, Balogh János, Zolnay Károly, Szabó 

Menyhért, Kölber Mihály, Dósa Elek, Pólya Ferenc, 

Szeder János, Tarnóci Mihály, ílicszfeld Imre, Zsol-

dos Ferenc, Farkas Gedeon, id. Temesváry Antal, 

/radi Kálmán. 

Népünnepélyt rendező bizottság: 

Szánthó Lajos elnöklete alatt: Tóth Árpid, 

Katkics Gynla, Mihálovics János, Hódi Pál, Szabó 

Menyhért, Magyar Elek, Sz. Nagy Kálmán, Szénássy 

Ferenc, Pap Lajos, Sulc Lajos, Burián Lajos, Ba-

lázsovics Norbert, Hankisz János, Mikec Ödön, Uara-

bovszky Jenő, Dr. Hódi János, Négyesi László, Hor-

váth János, Soós Albert, Nyíri Gynla, Molnai Bálint, 

Pataki Imre, Dömsödi József, Soós Ferenc, Jószai 

András, Borbély Lajos. 

Fáklyásmeneti bizottság: 
Aradi Kálmán főkapitány elnöklete alatt: Szabó 

Ignác, Szabó Zsigmond, Molnai Bálint, Babós József, 

Somodi Sándor, Pap Imre, Sárdi János, Fekete Já-

nos, Dóczi Lajos, Nyiri Sándor, Varsányi Sámuel, 

Soós Antal, Tancik József, Albertényi Antal, Hoffer 

i Antal, Onody Géza, Burián Lajos, Balázsovics Nor-

bert, Dózsa Béla, Borsos Lajos, Mihálovics János. 

Előfogatok beszerzésére. 
Nagy Imre tanácsnok elnöklete alatt: Kanász 

Nagy Imre, Kristó N. Imre, Pap László, Vajda Sán-

dor, Szűcs Dániel, Beke Kálmán, Fgri Szilágyi Já-

nos, Kálmán Mihály, Kristó N. Antal. Héjjá Ignác, 

| Gsucs Anta', Nagy József, Sarkadi N. Ferenc, ifj. 

Vecseri János, Hódy János, Pataki József, Gieszfeld 

Imre, Czukor Emil, Bálint József. Biró István, Kátai 

Pál András, Kórógyi József, Mácsai Andrá", líd-1 

vardi Sándor, M. Farkas József, Mezei Móric. 

Bandérium beszerzésére : 
Ónodi Lajos főjegyző elnöklete alatt: Kristó 

Nagy Imre, Biró József, M. Farkas József, P. Barta 

József, Bálint János, Csúcs Lajos és János, Aradi 

István, Jámbor Nagy István, Piti Imre, ifjú Piti Pál, 

Horváth István. Kátai Pál János, ( zakó Imre, Sarki 

Molnár Antal, 1). Szilágyi Sándor, H. Szabó Ferenc,. 

és Sándor, Polgár Sámuel, Kristó Nagy Antal, Kál- j 

mán István, Kürti János, Sarkadi N. Mihály (biztos), j 

Soós Ferenc, Beke Kálmán, F. Nagy István, Ka- j 

mocsay János, Nagy József, Aradi Kálmán. 

A fogadtatási ünnepélv teljes programmját hol-

nap adja ki az ünnepélyt rendező bizottság, mely a 

társas egyleteknek, a szomszéd hatóságoknak is , 

megfog küldetni s falragaszokou is közzé lesz téve.; 

A franciák Magyarországon 
Hazánk gyorsan fcj'ödö fővárosa: Budapest, 

örök emlékű napokat élt aug. 5). 10. 11. és 12-én. 

A nagy francia nemzet legkitűnőbb fiai, számra 

mintegy negyvenen, voltak e napokon a magyar fő-

város és a magyar nemzet vendégei, kik az írók és 

művészek társaságának meghívására az országos ki-

állítás megtekintése 8 a magyar nemzetnek saját 

tűzhelyénél leendő mcgisnierhetcse végett jöttek el 

hozzánk. 

Fontos dolog ez ránk, különösen magyarokra, 

kik csak az utóbbi időkben kezdünk odaemelkedni, 

hogy a művelt külföld előtt is számot teszünk, mely 

pedig csak nem régen is még ugy tüntette fel ha-

zánkat, mint ahol a nyugoti civílisatió megszűnik s 

a kelet barbársága kezdődik; mert ebben két lova-

gias cs szabadságért lángoló nemzet egvmáshozi kö-

zeledését látjuk. S e jó baráti közeledés csak nyer 

jelentőségében, ha tudjuk, hogy azok, kik e viszonyt 

erösebbé, szilárdabbá tenni igyekeznek: a franczia 

nemzet legkitűnőbb férfiai, kik között ott látjuk még 

a bécsi francia nagy követet: Foucher de Careil 

grófot is! 

A főváros, az ország s minden igaz magyar a 

lelkesedés, az öröm árjában úszik; mert tudja, érzi. 

kiket üdvözöl falai között s hogy ezek mit képvi-

selnek. 

A nyugati civílisatió, a műveltség és szabad-

ság küldöttei: a nagy francia nemzet fiai ők! Ezek 

nevében jöttek el hozzánk, hogy ünnepélyesen beiktas-

sák hazánkat a müveit államok sorába. 

Legyenek hát üdvözölve általunk is szeretett 

hazánkban! 

A francia vendégek megérkezése és fogadta-

tásáról, amennyiben lapunk szűk tere engedi, a kö-

vetkezőket Írhatjuk : 

A franciák ünnepélyes fogadtatása Szobbon 

kezdődött; ideérkezett eléjük Budapestről az „Iris" 

személyszállító gőzös, mely a Dunagőzhajózási tár-

sulatnak egyik legszebben berendezett hajója. 

A franciákat hozó villámvonat 4 óra 15 perckor 

robogott be a pályaudvarba és két waggonból, a 

budapestiek és szobbiak lelkes éljenzése között, ki-

szálltak a fraueia vendégek, számra 38-an, kiket ed-

dig Szemere Attila, az irók és művészek körének 

igazgatója és Türr tábornok vezettek. 

A kiszállás ntán a francia vendégek és az el-

fogadásra kiküldött bizottság Lucenbacher Pál ven-

dégszerető házába ment addig, mig málháikat a 

vasútról a hajóra szállították. 

Ez alatt a falu népe ünnepi ruhába öltözve, a 

partra gyűlt 8 taracklövésekkel és lelkesült éljenzé-

sekkel bocsátá útra a 7 órakor megindult hajót, a. 
melynek födélzetét vendégeink foglalták el, bncsui 

intve s magyar éljent kiáltva a kendőt lobogtató & 

éljenző lakosoknak. 

A hüs reggeli idő dacára a legtöbben az égési 

utat a födélzeten töltötték, hogy onnan élvezzék a 

szép kilátást. A födélzeten és bent a hajó nagyter-

mében egyes csoportok képződtek, melyekben ter-

mészetesen nem folyt egyébbről a beszéd, mint a 

Magyarországban töltendő szép napokról. A franciá-

kat nagyon meglepte a gazdag programra, és egyi-

kük azt jegyezte meg arra: „Hiszen mi franciák csak 

értünk az élet művészetéhez, de az, a mit önök ne-

künk nyújtani készülnek, az több a soknál, azt mi 

önöknek soha sem hálálhatjuk meg!" 

Vendégeink nem győzték eleget nézni a Duna^ 

két partján húzódó pompás vidéket. 

Vácon üunepélyes fogadtatásban részesiték a. 

franciákat. Bak Domokos Üdvözölte őket a város 

nevében s pompás koszorút nyújtott át nekik. A 

franciák nevük aláírásával ellátott köszönö-lapot 

adtak érte a váciaknak. 

llövid megállapodás után a hajó a váci nép 

lelkes éljenzései között indult el Budapest felé. A 

parton mindenfelől üdvözlő csoportok állottak, élje-

nezve, kendőiket lobogtatva. 

Tiz óra felé ért az „Iris" a főváros határába. 

Lassan haladt ettől fogva, hogy vendégeink gyönyör-

ködhessenek a táj szépségében. Különösen kettő lepte 

meg őket, a mint a hajó a Margithid alá ért, a mi-

nek kifejezést is adtak : Budapest gyönyörű fekvése 

és az a ragyogó palotasor a Duna két partján. 

A partokonjbeláthatatlan néptömeg várta a ha-

jót. Budapest még nem látott ilyen fogadtatást. Har-

sogva éljenzett a tömeg, a mint a hajó a lánchidat 

elhagyta és a kiszálló helyhez közeledett. 

Végre kikötött a hajó. A vendégek fölléptek a 

kikötő-hidra. A parton állók örömrivalgással fogad-

ták. Elöl az ősz Lesseps födetlen fővel állott meg 

és meghatva nézte a szívélyes barátságnak ezt a 
hatalmas kitörését. Végre lecsillapult a zaj. A buda-

pesti elfogadó bizottság, Pulszky Ferenc, Gerlóczy 

Károly, gr. Zichy Jenő, Országh Sándor és mások 

előléptek és Pulszky Ferenc a következő beszéddel 

Üdvözölte a francia vendégeket: 

„Uraim ! Mi magyarok megértettük, hogy nap-

jainkban a nemzetek jövője attól függ, minő előha-

ladást lettek az ipar, művészet, irodalom és közok-

tatás terén, és bátran ez útra léptünk. Kiállításunk-

ban kitevők c működésünk szerény mutatványait és 

meghívtuk önöket, hogy szemtanúi legyenek ama tö-

rekvésünknek, a mely följogosítson arra, hogy a nvu-

got polgárosult népei közt helyet foglalhassunk. Önök 

nemes előzékenységgel válaszoltak meghívásunkra; 

(Éljenzés) itt látom Franciaország géniuszának kép-

viselőit, (Éljenzés) a kik jelcnlétökkel megtisztel-

nek és önök élén a nagy franciát, kinek nevét két 

félgömb dicsőíti. (Élénk hosszas éljenzés.) Isten 

hozta önöket uraim ! üdvözlöm önöket a magvar ír >k 

és művészek társasága nevében ama fölkiáltással, a 

mely mindig viszhangot kapott az egész müveit vi-

lágon : Eljeu Franciaország I" 

A zaj ós tüntetés a beszéd végeztével ismétlő-

dött. Majd Gerlócy alpolgármester üdvözölte őket a 

főváros nevében francia nyelven. 

A polgármester szavait is hosszantartó lelke-

sült éljenzés követte, a melynek csillapultával újból 

Lesseps emelt szót. Lesseps, a ki a váci koszorút 

tartotta kezében s kin ugy, mint honfitársain, a mély 

meghatottság tükröződött vissza, a szobbi kiszállás-

nál kapott bokrétákra vonatkozva szólt: „Ma reg-

gel, — úgymond — midőn a vonatról leszálltunk, 

Magyarország és Franciaország testvéresülésének jel-

vényét nyújtották át nekünk, barátsággal; szeretet-

tel fogadtak, a mit mi viszont mélyen érzünk. Fo-

gadják köszönetünket a rokonszenves, szives fogad-

tatásért. Éljen Magyarország és Franciaország egye-

sülése, testvérisége!" 

Ezután a bizottság elszállásolta a vendégeket, 

rövid pihenést adva nekik délig, a mikor az írók 

és művészek társasága reggelit adott a vendégek 

tiszteletére a kör helyiségében. 

A reggelire a franciák teljes számmal megje-

lentek. Az ntolsó fogásnál Lesseps emelt szót Meg-

emlékezett a magyar vendégszeretetről, hangsúlyozta, 

hogy a franciákra nagyon fontos a magyarok ba-

rátsága ; kérte a magyarokat, hogy ezt a barátsá-

got tartsák meg továbbra is száraokra. Lelkes él-j 

jenzés hangzott föl szavaira. 

Keggeli után azonnal a kiállításba hajtattak 

veudégeink, a hol Matlekovics elnök üdvözölte őket 

a kiállítási bizottság nevébeu. Üdvözlő szavaira Les-

seps válaszolt 



XV. ÉVFOLYAM. 

A merre a francia vendégek jártak-keltek, min-
denütt a legynagyobb lelkesedéssel találkoztak, ugy. 
kogy csakis távozásuk után kezdett a közönség 
•zétoszlani a kiállítási területen. 

* 

A nemzet e kitűnő vendégei f. hó 11-én a Mar-
gitszigetre rándultak ki, József főherceg ezen igazi 
szép tündéri kertjébe, hol József főherceg vendégei 
voltak. A főherceg azonban a franciák tiszteletére 
általa adott ebéden családi gyász miatt — nem 
vehetett részt s így őt Zichy Jenő gróf helyettcsité. 

Másnap, f. hó 12-én, a szabadság nemzetének 
Jelesei egy lélekemelő ünnepélyt rendeztek, hogy 
megtiszteljék a magyar nemzetben a magyar költé 
•zetet. A magyar szabadságharc nagy, lánglelkli köl 
tőjének: Pctöfi-nek a Duna jártján levő ércszobrá-
Tioz vonultak ki testületileg és cgv óriási koszorút 
helyeztek el a magyar lángoló honszeretet e dicső 
apostolának emlékszobrára. 

A magyar költészetben a hazaszeretetet ko-
szorúzták itt meg a jeles franciák s ez a tettek csak 
fokozza szeretetünk és Iclkesültségünket a francia 
nemzet iránt. 

Az óriási koszorút a Ferenc József-téri kioszk-
tól magok a francia művészek cs költők vitték egy 
állványra helyezve, vállaikon, Bndapestntk lelke-
stiltségtöl eltelt ezer és ezernyi népétől kisérve. 

A szobor megkoszorúzása előtt Coppée Ferenc, 
francia költő, a következő költeményét szavalta cl a 
nép síűnui nem akaró éljenzése és tapsai között: 

P e t ő f i h . e s ! 

Mint a szegény utas, kit zordon tél-időn 
A nyájas háziasszony szelid tűzhelye véd, 
Mig arca elborul, halk bucsut venni jön. 
Es homlokon csókolja a hazának gyermekét. 

Ekép siettünk hozzád, Magvarhon francia 
Vendégei, kezünkben virágok dus füzére, 
Hozzád, < l i ! költŐ-harco*, hazád kedvenc fia, 
Ki énekeitél neki s meghaltál bátran érte. 

Lángész hevében égni s meghalni csatatéren ! 
Fenn állni büszke ércben s porladni sir nélkül! 
De nem sajnállak érte —: irigyellek óh testvérein ! 
Ember dicsőbb, szebb sorsban itt lenn nem részesül! 

Hol nagy szivedre gázolt vérszomjas csőcselék, 
S meghaltál, hogy ne halj meg többé soha, soha, 
Ested helyén bizonyuyal vad rózsa bokra ég, 
Oh ! szerelem s szabadság fenséges dalnoka ! 

Vad rózsa bokra, melyben szép lelked még virul! 

— S jegyespár arra bolvgván, mit ifja keze tör: 
Virágodtól a kedves hőbb szerelemre gyúl, 
Az esküben több báj lesz, a csókban több gyönyör. 

S ha enyhe alkonyon ott ül a csalogány, 
— Szárnyas, szabad kisdalnok, ki bokrod ineglelé — 
Reszket, megittasul rózsádnak illatán, 
S dalol, dalol büvölten a csillagok felé ! 

* 
* * 

Ezek a pillanatok feledhctlen emlékeit képe-
.zik Budapestnek és örök, dicső emlékét a magyar 
nemzetnek. 

Aznap este elhagyták Bpestet, hogy progranim-
jnkhoz képest a vidéken tegyenek körutat. Pestről 
Dobsinára és Tátrafüredre mentek, innen jönnek 
hozzánk az alföldre, hol legelőször Aradra, Meze-
hegyesre s onnan Szentesre jönnek. 

Hozzánk, Szentesre, f. hó 18-án érkeznek. — ' 
Várjuk őket szivünk teljes lelkesültségével! 

* 
* * 

A francia vpndégeknek Szentesre jövetele 
alkalmából a „H.-M.-Vásárhely" a következőket irja: 

.Szentes város közönsége megérte azt a nagy 
szerencsét, hogv a mnlt évben falai között fogad-
hatta Adam asszonyt, a franei.t nemzet egyik leg-! 
kiválóbb, legszeretreméltóbb leányát, s ezzel nn ír-
nyerte azt a dicsőséget, hogy Szentes nevét ismerik 
a francia kitűnőségek és érdeklödnek iránta. 

Lám, mily nagyszerű következései vannak özv-
egy ügyes fellépésnek! Nálunk is volt akkor Ad in 
asszony, de csak pár órára ; az a férfiú, a ki ka-
lauza volt, nem talált városunkban szívélyes fogad-
tatásra s c miatt Szentest vette pártfogásába, oda 
vitte a híres és nagy befolyása asszonyt s íme, Szen-
test ismeri a francia nemzet! 

Hód-Mező-Vásárhely város közönsége sokszor 
nagy kárát vallotta már túlságos elzárkózottságának.! 
Most egy nagy, ritkán kínálkozó kedves alkalom 
nyílik eiötte. hogy megismertesse magát egv nagy: 
nemzet világhírű fiaival s megszerettesse ma^át ál-
taluk. Meg kell ragadni e város közönségének a 
kínálkozó alkalmat, el kell követnie mindent arra 
nézve, hogy a francia kitűnőségek látogatásaikkal, j 
habár csak rövid időre is, városnnkrt tiszteljék meg 
s el kell halmoznia őket a magyar vendégszeretet 
minden nemeivel. 

A „Vásárhelyi Közlöny" keserűen fakad ki 
Horváth (íyula kormánybiztos ellen, amiért ő a fran-
ciákat Szentesre és nem IIód-Mezö-Vásárhelvre viszi. 

S Z E N T E S I Xj-A-ZE3^ 

A francia yend^ek fogadtatá-
sának programmja. 

A vendégek mintegy nyolcvanan indulnak Me ' 
zíhegyebről 18 án d e 9 órakor és 12 ólára érkéz 
tiek Mágocsra, hol Staminer Sándor alispán fogadia , 
őket a megye nevében. A fogadtatást villás reggeli 
követi. 

Mágoc-ra szentesi kocsik mennek a vendégek 
ért; ezek indu'ás előtt reggel 8 órakor a város 
piacterén gyűlnek össze. 

Mágoesró! 2 és 3 óra közfitt lesz az indulás. 
A városi tanács nevében Nagy Imre tanácsnok fo • 
gadja a vendégeket a Vecsery László-féle tanya j 
mellett, honnan, lovasbandérummal élén, lesz a be-
vonulás a városba, az uri utcán végig 

A nagy vendéglő és a takarékpénztári épület 
között fe'ál itott diadalkapu előtt, a városi képviselő 
testülettel élén, Sarkadi Nayy Mihály polgármester 
fog üdvözlő beszédet mondani 

Inn^n a vendégek szállásaikra fognak hajtatni. ; 
Délután a vendegek tiszteletére népünnepély 

lesz a Széchényi kertben, melynek testületije., le j 
®ndő megtekinthetése céljából a vendégek este 7 
órakor a nagyvendéglő nagytermében fognak ö»sze 
gyűlni, hol a franciák nugyar nemzeti, a magyar 
vendégek p^dig francia nemzeti jelvényekkel Í«-sz | 
nek feldíszítve. Innen lesz a kirándulás a Széchényi 
kertbe a népünnepély megtekintésire, hol a «zen ! 
teai leányok nevében R ó z s a E m m a kisasszony ' 
fogja franciául üdvözölni a vendégeket 

A népünnepély megtekintése uán testületi be | 
vonulás lesz a megyeház nagy termébe, hol a ven ; 
bégeket a Szentes városa által rendezendő bankett | 
várja. Bankett kezdete előtt fáklyás menet vonul 
fel a piactérre, a megyeház elé, melynek élén Fe-
kete Márton megyei főjegyző fog üdvözlő beszédet 

tartani. A fáklyás menet a Farkasné féle gyógyszer 
tártól VOLUI a piactérre. 

A társas vacsorát a nagy vendéglő termében 
bál követi. 

Második nap. 
Másnap reggel 9 és 10 óra között a megye 

I ház nagytermében lesz a vendégek találkozása s 
innen a tőlünk távozó vendégek a Széchényi uton 
végig, a R : c őrháznál át, mennek a Tiszához, hol 
gőzhajóra szálivn, előbb a csongrádi parterőditésj 
munkálatokat tekintik meg, azután indulnak Sze 
gedre, — közben meg fogják tekinteti a kurcazxi 
lip és porgáuyi zsiüpépitést s délután 2 órára ér 
keznek Szegedre. 

Kérelfm Szentes város müveit hölgyeibe?. 
Váró unk.tt lámgMásukkal megtisztelő francia 

vendégek fog idtatásánál ré^zt v^vő hölgyek virág 
boukétokat fognak a kitűnő vendégeknek átnyújtani 
s virágokat fognak * vendegek ele szórni; miért is 
tisztelettel felkérjük várotunk lelkes, n űveit hriigyt-it, 
ho«y az e célból szükséges virágokat, apróbb cmk-
rokba kötve, minél nagyobb mennyiségben legyenek 
kegyesek a fogad-» bizottság rendelkezésére boc Ojtani. 
A csokrok f. hó 1* ik napján (kedd) déli 12 óráig 
Aradi Ká!,i án rendőrfőkapitány Ukáaára lüdendők 

A RENDEZŐSKG. 

Helyi és vegyes hirel*. 
— Lapu i k Jeleu számát féliven az i i t adjuk, 

mert a francia venrlégek megérkezésének napián 
a vendégek tiszteletére k ü l ö n azáir-ot fogunk 
k i a d n i . 

— Személyi hírek. Horváth Gyula koroáry 
biztos és neje, a,ül. bpró Spl-nvi Ber'a urnő a Hor 
váth Gvula nővére: Horvá'h Janka f. hó 12 én vá-
rosunkba érkeztek. Horváth Gyula, kinek kös/ön 
belő, hogy Franciaország jeles fi ti vá ros ikat ie 
meglátogatják, a ki'üfiő vendégek fogad'*tá*ánál 
csaladjává eg\ü't jelen lesz N remélhető, hogy vá 
roMink e ktdvvs vendégei a franciák távozása utár. 
ia körü.kben maradnak néhány napig. — S z é l ! 
Farkas kúriai bíró pár nap óta vámsunkban idő/, 
s Ab; fFy Zsigmond városi főmérnök vend ge 

Halalozas. Ismét egv fiatal nő, feleség és 
anya kopors< ja hivia szomorú részvétre városunk 
közönséget. Tólh János ügyvéd ktdves, nemes lelkű 
neje, aaül. Pacher Emma urnő hunyt el f. hó 13 án. 
Halála dtalános mély részvét» t keltett városunkban; 
mert az elhunyt nen.es lelkű nőt minden felel fszínte 
szeretet környezte. Férj és e«:yárv» gyermek >ir*tja 
a hű nő és anya elhuny tát, kinek 1 ü't tetemei a P»eher 
háztól ma d. e 9 «'r«1ior az ág. evang. hitv 87ert irtása 
mellett a ref. köz» ptetnetőbeu lesz örök nyugalma he 
fyere téve. Bt ke lengjen sírja felett ! A csa'ád ré 
izéről a gyás?oa esetet a következő gyászjelentés 
lUiijitá : Alóliroítak fájdalommal telt szívvel jelentik 
a forr- n szeretett l»ű nő, édes anya, leánya illető 
leg testvér, sógorasszony és meny öknek PACHER 
EMÍLIA trrj. Tólh Jánosnénnk életének 2>vík * bo< j 
dog házasságának X-ik évében, ho^s'/as szenvedés' 
mán folyó évi augusztus hó 13-in délutáni 1 ó>** 
kor törtéi.t gyászos e hunytát. A boldogultnak 1 űl 
tetemei az ág evangélikus egyház szertartásai aze 
riüi folyó hó l óén , szombaton délelőtt 9 órakor 
f> gnak a református közép temetőben öiök nyugt 
lomra tétetni, ^zentea, 1*85. ang. 13. Béke poraira ! j 
To'.h János ügyvéd, mint féri és j íyrmeke: Endre.1 

p. clier Sán u-l édes apja, P,.eh r Ede és Paeher ; 
Ju iánna férjez«-1»: Nyiri Károlvné mir.t t<-»tvér< i. ' 
Nyiii Károly u í*• t Berta, Vilma é* Béla gy ér-

inek »1 h kel J11. T. th János és neje: Balogh Erzsé 
bet, mint ipa é, napa 

Hymen. Feiler Teréz kisasszonyt, Feilrr! 
M rt«u földbirtokos müveit és kedves leánvát, f. hó | 
18 án délután 3 ór;-kor vezeti oltárhoz Fleischer 
Mór b. böszörményi birtokos. Az esküvőt & meny 
asszony szülei házát,ál barátságos lakoma követi 
Szerencsét és áldást kivánuok e frigyhez! 

— A francia vendégek tiszteletére rendezendő 
bankettra a rendező bizottság aláírás végett több 
ivet bocsátott ki. Akik a banketten részt akarnak 
venni s netalán aláírási ivvel fol nem kerestetnének, 
aláírások vasárnap d. e. 9 óráig a városi iktató hivatal-
ban eszközölhetők. Akik ezen ideig valamely ivet alá 
nem írtak, a banketten részt nem vehetnek. A rend fen-
tartása és minden zavar elkerülése céljából a rendező 
bizottság a banketten résztvevőknek saját nevükre 
szóló jegyet fog előre kiküldeni s e jegyek a ban-
ketthez belépti jegyül szolgálnak. 

— A helybeli kisdedóvódaban a vizsgaszerü 
gyermek ünnepély f. hó 20 án fog megtartatni, melyre 
a t. szülők és nevelésügybaráti>i tisztelettel meghi 
vatnak. Az ünnepély d. e. 9 ór.kor kezdődik. 

— Az artézi kut fúrásával tegnap délután 3 
óráig 253 méter 42 centimérre haladtak. 

— Meghívás. A francia vendégek fogadtatásá 
nál részt vevő bandériumnak eddig már előjegy-
zett és még ezután jelentkező tagjait felhívja a ren-
dezőség, hogy vasárnap (16 án) délután 6 órakor a 
vásártéren, a cédulaháznái jelenjenek meg, mely 
alkalommal az indulás ideje s egyátalában az eljárás 
módozatai lesznek megállapítva. 

— Fáklyasmenet. Francia vendégeink tiszte 
letére rendezendő fáklyásmenet fénye», ki:ünő ven 
dégeinkre megtisztelő és Szentes városához méltó 
csak ugy lehet, ha a fáklyák vivésére a polgárság 
kebeléből komoly férfiak vállaikozrak; — felkérjük 
azért polgártársainkat, hogy a fáklyák vivésére a 
Farknsné-féie patika előtti téren 18 án este 7'2 óra 
kor minél nagyobb számban megjeleni szíveskedjenek. 

— Népünnepély. A magyar országos veres ke 
reszt egylet hódmezővásárhelyi választmánya e hó 
23 án a hódmezőváaárhelji népkertben, saját pénz 
tára javára, népünnepélyt rendez. A programúi, me 
lyet megtekinteni alkalmunk volt, eleggé változatos. 
Lesz ott többféle érdekes mutatvány és végül tánc 
mulatság. — Belépti díj: a népíórc helyre 30 kr; 
a fedett sátorba 1 frt, diák-jegy 50 kr, gyermek 
jegy 10 kr. 

— Vihar. Rendkívüli és szokatlan vihar vonult 
el a mult hét szombat hajnalán fölöttünk. Már éjjel 
ijesztgetett a vih*r. de komolyabb kfivefke/.inények 
nélkül elvonult — Hajnalban Jizortban, egészen vá 
ratlanul ismét ijesztő gyorsasággal jött az orkán a 
egymásután két viüámüléssel köszöntött be. — 
Eső Utsyan kevés *-*ett, de annál több kárt tett a 
szél. A vihar zöoie ugylátszik Síeg^d felé vonult, 
mert ott roppant jég is esett s a kukoricát, dohányt, 
szőlőt teljeaen e'verte. — Ea éjjelen a dunántuli 
nngyék: Fehér, Zila. Vas és Vea^prém különösen 
ostorozva voltak. Nem kerülte el a vihar az alsó 
Duna vidékét sem. Itt több helyen, nevezetesen Ku-
binban és a csángók által épített Hertelendi falván, 
ököl, sőt gyermekfő nagysagu jegek hullottak, a 

melyek nem csak az ablakokat zúzták be, de a ház-J 
tetőket is megrongálták, sót emberben és állatban 
is okoztak kárt. Félegjbázáu egy házat gyújtott 
meg a villám, de a hirtelen ott termett önkéuytes 
tűzoltók a tüzet elfojtották. 

— Sándorfalvárol irják, hogy ott a mult héten 
lefolyt zivatar roppant károkat okozott. A ludtojás 
nagyságú jég a szomszédos homoki majorban, ugy 
Algyő — Kettőben disznókat és szárnyfsállatoküt a 
szó szoros értelmében agyonverte, a gyengébb ház 
tetőket bezúzta, a mezőn a 8ebehtiU nyulak, foglyok 
tömegesen hevertek, sőt számtalanon élettelel ül vol 
tak ; — az erdők megfoszívák ékességeiktől, zöl 
delő lomb;.>ik s leveleik n földön hrvernek, — le 
tarolta azokat is a pusztító elem. Szóval ily zivatar 
nem minden évtizedben Játhntó. 

— Sövényházáról i« zivatar okozta károkról 
értesítenek bennünket. A kukoricák sok helyen tönk 
rementek, a legtöbb helyen pedig annyit »-zenved 
tek, hogy c-akis fe. dvező idő mellett heverhetik ki 
némihg is a bait, mi' e zivatar alatt szenved'ek. 

A tök, mely homok s földöu igen nagyra nő s 
takarmányul használtatik, — «»híd tönkrement, 5 6 
centiméter átmérőjű lyuk»t ütött r»jtok a jég, H igy 
rakásra rothadnak nélkü1, hogy legkisebb h 
nát is vehetnők. A dinn\ ét, mely pár nap u ulva már 
megért volna, szintén tönkr-tet'c a jég, ugy, hogy 
ma már mind rothadásnuk índu't, p< dig meglehetős 
dinnye termésünk volt. A jég ugv e'-bánt az id< i 
dinnyével, hogy Lőrincnek, mely 10 én volt, már 
épen semmi do'ga nem ju'oít * dinnve körül. 

— A Budapesten fenuálló „hódmezővásárhelyi 
i;Íu*ági kö' u f. 18*5 aug. 16 án (holnap d. u. 5 
órakor, a ref főgymr.asium di*zt« rmében tartia X I 
díszközgyűlését a következő programmal: 1 E noki 
megnyit^: Miklovicz Baüuttól. 2. Titkári jelentés; 
Bencsík János r. tsyt/l. 3 Szavalat- Téc^v Imre 
r. tagt-' l. 4 Költeménvf k : Bencéik János éa Sz p 
panos Mihá'v r. tagoktól ő Értekezés: Bán Zsigmoud 
r tagtól. 6. Szavalat: Takócs István r tagtél. 7 
„Egy mindennapi történ«;t.u Rajz. Miklovicz Bálint 
r. tagtól. 8. Elnöki zárszó. 

Egy magyar vitéz szobra Krajnában. Dolénc 
R. úrtól, a krajnai orsr. bor én gv üm< Icsihko'a vpZe 

tőjétől Slapból (Wippoch közeléb»n1 a P i N - ó 
a következő érdekes sorokat kapta: Hár«>iu ór* 
járásnyira Görc «"I ."g öt óra járásnyira Trieszttől, 
fekszik a hires búcsújáró hely „Marienau", szláv 
elnevezéssel nPrí materi I orji vdoguu Néhány lépés 
nyire a búcsújáró hely nagyszerű Mária temploma 
tói, impozáns talapzaton, márványból kifaragott, 
huszárt ábrázoló életnagyságú szobor áll, melv ezt 
a feliratot viseli: „R>stás Pálnak, a cs kir. V. hu 
szárerred közvítézén. k, ki MDCCCXI I I . ok«< ber 
3 án, e vidéken hátrá'ó el'enség áilását négy társá 
kikutava, hős elszántsággal egyedü' r<'ároh.'»nt i 
L X gyal«»g és VII . lovastól környezve, Leonidá«ként 
óranegyedig vivott az e lenfél bámulatára, niig X X X 
golyótól érvef a Ilon és Fejedelemért vitézül es^tt 
áldozatul Bajnok tártuknak hála jeléül a luson 
eíoiü ezred u A nemes magvar li^s fzobrát azonbar 
igen megróni fálta már az i'!ő, Kard ; . mely szinN 

32. SZAM. 

Köteles Mihályt, kinek bűuügyét a szegedi 
tárgyalások alkalmából részletesen ismertettük, a 
legfelsőbb fórum, a kir. huri* is fölmenté s igy a 
gyilkosság vádja iniaU nyolc év óta börtönben szen 
védő ember most már teljesen visszanyeri szabad-
ságát, do hogy a nyo'c évi szenvedés, szégyen és 
gyalázatért hol nyer elégtételt, ennek csak az Isten 
a megmondhatója. 

Vasúti menetrendek. 
Szcgediöl Budapestre. 

Személyvonatok: 2 óra 45 perc délután, 2 óra 
44 pere éjjei, 

Gyorsvonat: 2 ór* 39 perc éjjel. 
Omnibusz von«': 5 óra 39 pere reggel. 

Fólocry'aázáról Budapestre. 
Gyorsvonat: 3 óra 48 perc reggel. 
Személyvonat: 4 éra 2s perc reggel. 
O iinihtwvonat: 10 óra 37 p ?rc reggel. 
Személyvonat: 4 éra 28 perc délután. 

Kauszentmárton - Szolnok. 
0.unibuizv»n«t: 12 óra 46 perc délután 

Szolnok Kuuszoatmárton. 
O nnibiitzvonat: 11 óra 22 perckor délelőtt. 

Gőzhajózás a Tiszán. 
Szegedről Szentesre: kedden ós pénteken reg 

geíi 5 órakor. 
Szentesről Szolnokra: kedden és pénteken dél-

előtt 10 órakor. 
Szoíno'-rcl Szentesre: heifou és csütörtök ön 

reggeli 5 ónkor. 
Szentesről Szcgedro: hétfőu és c-.u n 

délelőtt ti/, és f- ! órakor. 

Szerkesztői üzenet. 
Cs L N.-Körös. Gyönyörű k< keményed a 

„Szentesi Lnptt keddi sz'Moában jön. 

Sarró Gyufáné 
I l l ik tized 243 számú háza előnyös feltéte-

lek mellett eladó. 

nárvanyb- I voit kifaragva, letört és helyébe fak rd 
van ílle-z'v : a magyar fe irat részben o!vashat:<lot! 
a nérijet f.-:irat egy r'sze letört. A természetes szik-
hikövek. melyek a talipzat alsó részét kép-^zt^k 
töbö he'yen leváltak, ugv, hogy a tírboltozat falhi 
láthatók A »-e oe H oiagx ne-nzet é» különösen »•> 
ötödik husfáreart-d hi«. \ára híetni fog a bzobro 
helyreállít* t.si éa kijavi ».« ni stb. 

— Üzleti szellem. E<v nvaku koldus rendes 
állomására jön a és/reves..i. J i »gv a ház »t, a mely 
nél állni azokott, bontják. rÖrdög és pokol !u 

mondá kétnégbeesv e: de cs >khamar meggondolj« 
magát, egy «¿¿ndarahot vej»z ptő s n?>«rw l-e ükké1 

iria a falra; „A közö.iseg figyel:nébe! E ház uiia 
építése ti'j it a vakkoalu« a másik «>!d.<lon ta'áih > 

Öt ember é:;ett el 8«ent-Iv-ánoi, Z»mhor; 
közelében A borzasztó esnt részl«-t«-iiő' a követk» ?ő 
ket irják : Az öregek fölébredtek a füstszagra, de > 
csak annyi erejük volt, hogy az asztalig mehessenek, | 
hol öaszeku'csolva kezeiket, imádkozni kezdtek s 
igy találták őket meghalva, az asztalhoz könyökölve. 
Ugyanezen épületben lakott Dorner Jakab néptanító 
is, ki fölébredvén a ropogó lángok hallatára, nejét 
és 3 éves kis fogadott leányát kivitte a há?ból, 
uzután visszafutott s a disznókat kieresztette, azonban 
ŐZ ajtó épen kiléptekor szakadtak le, maga alá te 
inetve őt. A tü/.vész á!doza:aít nagy részvét mellett 
temették el. 

— Holttest az ezüst szekrényben L>ndonb»n 
néhány n:ip előtt különös eset történt. Egv 64 éves 
Sarah Cousins nevű özvegyasszonynak kellett el 
hugynia iakáaát melyben 25 év óta lakott. Az asz-
szony ugv viselte magát, mintha megőrü't vo'ns, 
mióta a fölmondást megkapta, 8 egyr > art kiáltott-,: 
„Ezüst szekrényemet neui szabad érinteni, inkább 
meghalok!" Ez feltűnt, a rendőrség felnyittatta a 
kérdéses szekrényt H abban az asszonv egy gyernie 
kének holttestét találták, mely körülbelől' husz év 
óta bhetett ott. A törvényszéki orvos kijelentette, 
hogy a Inlál okát nem állapithatja meg 

— Ezüst tintatartó Kossuth Lajosnak. A hód-
mezővásárhelyi IV ik olvasókör, aug 25 re. Lajos 
napra — méltó és igen diszes emléktárgygyal fogja 
meglepni Turinbau élő nagy hazánkfiát, kinek t>í 
zonyára jól esik a m gemlékezés hazulról a hon 
talanság keserű perceiben. Egy diszes masszív ezüst 
tintatartót készíttetett a kör e célra. A talapza'on a 
tinta és porzótartók közt ezüstből vert oroszlán 
nyugszik, mig köröskörül a talapzaton a következő 
felirat hirdeti a kör tagi tinak megemlékezését : | 
„Kossuth Lajosnak, az 184H9 iki alkotmány meg 
teremtőjének, öröklő tisztelete zá'ogául a hódmező j 

vásárhelyi IV ik olvasókör H.-M.-Vásárhely 1885. 
augusztus 25." Az exüst tintatartó f. hó Í0 íkétől 
20 ig közszemlére lesz kitéve s 20-án indíttatik ut 
nak Turinba. 

— Felrobbant kutya. Carmarfhenshire angol 
grófság Pembrey városában sajátságos eset történt a 
napokban, a mely könnyen több embernek a« éle 
tébe kerülhetett volna. Több szakember egy kis 
tóban kísérleteket tett dinamittal. A kísérleteket 
kis távolból nézte egy vadászember kutyája kidére 
tében. A kíséretre hosszabb gyújtószállal ellátott 
dinamittöléat dobtak a tóba, hogv a robbanás után 
fölcsapó vizmenyiségből következtessenek. A vadász-
kutya észrevette, hogy valamit bedobtak a vízbe, 
s jól levén betanítva, rögtön a vízbe ugrott, kiha 
lászta a töltést és a szájába tartva, közeledett vele j 
gazdája felé. Az természetesen mpghátrált, a többiek j 
rákiáltottak a kutyára, hogy a töltést elejtse De i 
mind hiába, a hű állat nem akarta letenni a kiha. j 
Jászott töltést és n?»gy hu/.gősággal vitte gazdájs 
felé, a ki látva a veszedelmet, végre egy kőfal 
mögé menekült. Eközben a gyújtószál tövig égett, 
a töltés felrobbant és dirabokra szaggatta a kutyát. 
Gazdája és a »zakférfiak véletlen szerencséjüknek 
köszönhették, hogy sértetlenek maradtak. 

Hirdetmény. 
Az 1S85. évi földadó kivetési lajstrom, 

valamint az 1885. évi Ill-ad osztályú kereseti 

adó pótlajstromok a városi adóügyi tanács-

nok hivatalos helyiségében a mai alólirott 

naptól számítandó 8 napig közszemlére van-

nak kitéve. 

Miről az érdekeltek oly hozzáadással 

értesíttetnek, hogy azokat a hivatalos órák 

alatt megtekinthetik s a netaláni téves ki-

rovások ellen felszólamlásaikat az 1883. évi 

X L I V . t. cz. 18 §. a. értelmében a polgár-

mesteri hivatalhoz beadhatják. 

Szentesen, 18S5. aug. 1 

S z á n t l i ó X j s - j o s , 
a. o. tanáosnolc. 

M<\izeSi ftv fi**¡'íjak 
II. t. 521. számú háza és felsőréti két rész-

let földje szabad kézből t:ladó. 

Hirdetmény. 
Van szerencsém a t közönség btcses tudomá 

sára hozni, hogy 36 év óta fenuá ;ó és jóhírnek ör 
vendő üzletemet, — melyet az üzletpangás miatt 
kénytelen voltam egy h< ü»p n át szüneteltetni, is-
mét megnyitottam éa igyekezni fogok, hogy gyora 
és pontos kiszolgáltatás, v»Uaiint a legjut ínyos.i»>b 
árak altal a t. közönség pártfogását ujbói kiérde-
nitdjem. 

Megrendelések, valamint ké*z munkák, gyorsan, 
pontosan és legiutányosabb árakban eszközöltetnek. 
A t. közönség kegyei pártfogását kér.e, vagyok 

Szentes, 1885. aug. 13. 
kész szolgája 

W e i n b e r g e r H e r m á n , 
Czipész. 

Özv. Dezső Józsefné 
betlehem-utcai házánál két padolt szoba, 

konyha és melléképület van kiadó. A lakás 

október i-én elfoglalható. 

A szentesi ev. ref. egyház tulajdonához 

tartozó kistőkei 3290,j, 2 oo hold szántóföld 

a rajta lévő tanyaépülettel együtt, f. hó 17-éfl 

vagyis hétfőn reggel 9 órakor az egyház 

tanácstermében 5 évre haszonbérbe fog 

adatni, mire az árverezni kívánók meghi-

vatnak. A feltételek a gondnoki hivatalban 

megtekinthetők. 

Szentes, 1885. augusztus 13. 

Krisió Nagy István, 
fögontlnok. 

G é p é s z m é r n ö k , 
aki 20—25 ezer forint vagyonnal rendelke-

zik, — egy vidéki j ó nevű és biztos alapokra 

fektetett gazdasági gépgyárt vásárolni óhajt, eset-

leg üzlettársul ajánlkozik. 

Bővebbet e lapnak kiadóhivatalánál. 

0/v. Czakó Janosnénak 
a derekegyhái i oldalon levő 21 hold tanya-

földje haszonbérbe adandó. Értehezhetni III. 

t. 53. sz. házánál. 

sósnak Soós Ján< 
a szegvári ut mellett 9 első oszt. földje — 
tanyaépülettel együtt — egészben v a g y rész-
letekben is eladó. A föltételek iránt érte-
kezni lehet a helyszínén. 1 — 3 

F a z e k a s B á l i n t n a k 

a szőlők alatt két másodosztályú földje sza-
badkézből eladó. Értekezhetni II. t. 254 sz. 

alatt. 

lí/J'.NTEHEN, NVOWAIOTT .A KLAHO HIMA FEBENCZ GYOBSSAjrÓJAN, 




