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E L O F I Z E T E S I AR-

évre . . . 4 í r t . 
Félévre . . . . 2 fr t 
Negyed évre . . . 1 frt . 

M E G J E L K N 
m i n d e n v a s á r n a p . 

E lap szellemi részét illető 
hfizleinények a szerkp*ztö-
ió|fh«'z, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

SZENTESI LA 
I I I R D E T E S I ARAK: 

3 hasábos petit^orért egy 
szeri hirdetésnél 18 kr., 1 
hasábodért 12 kr., 1 hasá-

bosért (» kr. i*z-íinittatik. 

NVII .TT1SR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
minden beiktatásnál 30 kr 

Bérmentetlon levelek nem, 
fogadta tnak el. 

Szentes, 18T8. jan. 18. 
Az elmúlt héten torkigívolt módunk a gyíi 

lécezésben, mondhatják és pedig joggal városunk 
képviselői; mert hétfőtől kezdve négy napon át 
folytonosan tartott a közgyűlés, egyik zajosabb, 
d,e mind a mellett érdekesebb és tanulságosabb 
a másiknál. Azt gondolja a szives olvasó minden 
bízonynyal, hogy a tenger idő alatt, mily sok és 
fontos ügy lett elintézve; pedig, ezen} gyűlések a 
négy napon át. sorba mind, csak annyiban voltak 
tanulságosak; mert;ezfket végig hallgatva, ha van 
az embernekv parányi duusztja, megtanulhatta, 
hogy miként lehet semmiért és semmiről órákig 
disputálni; dísputatiót mondunk; mert hát — 
mint i^ndesen/de^legkivált — ezeken a gyűlése-
ken LrAoftank oly hangon és szellemben tartott 
beszédeket, melyek ha legjobb indulat sugalatai 
is, cs ;•!;3a piacon számithatnak szives hallgatókra, 
hol ai "'res hősködés béréiil szolgáló tetszés nyil-

vánítással soha nem késnek; azonban mint ezt 
oröain^ii tapasztaltuk a közgyűlés nagy többsé-
g é n é l ; * ^ p i a c ' hárfáról pengetett dikciok áta-
lábaiét kn találnak háládatos talajra, s midőn ezt 
majd^i 8}den gyűlésen tapasztaljuk, nem lehet 
c su^á ' ^ j í i s nélkül fölemlítenünk, hogy mégis ke-
kerül és *an a képviselőtestületnek oly tagja, ki 
örökké és miuduntalan, minden illem és tisztelet tar-
tás nélkül; produkálja magát, s traktál minden 
ügyet oly.gangon és modorban, mely amellett hogy 
a közgyv *és tekintélyét megfosztja a méltóság 
harmatáf. ; de legtöbbször egyes véleményében 
kíméletlenül megtámadott képviselőt oda vezet, 
hogy tartózkodik a közgyűlés termétől, vagy el-
lenkező esetben nem ritkán idéz elő oly állapotot, 
midőn azpKn az ügy nem az ügy kedvéért trak-
t ál tátik, ül í -oztatik, hanem a vitatkozó szemé-
lyek ürer^^nbiciójából. — Ezt tapasztaltuk a hé 
ten tarto^' közgyűlések alkalmával, mit, élénken 
igazol az o körülmény, hogy a négy napig tartó 
gyűlés a^if alig lett 10 ügy elintézve; pedig meg-
kell jegyeznünk, hogy minden gyűlés majd délu 
tán 2 óvá ig tartott, s az elintézett 10 ügy közül 
parlamentáris modor tartás mellett, legtöbb csak 
tudomás vétel tárgyát képezheti. Ez uraim nem 
parlamentális eljárás, s ez nem a közügy előnyére, 
hanem rovására történik. A közgyűlés tekinté-
lyét, méltóságát a tanácakozáaimodor őrzi meg és 
tartja fen, s ez a modor higgatságot mérsékeltsé-
keltséget követel és tisztelet nyilvánitást mások 
véleménye iránt. Egy nagyon okos ember szájá-
ból jött azon mondás, hogy: „ a h i g a d s á g b a n 
m é l ó s á g v a n s a m é l t ó s á g b a n t e k i n t é l y 
é s e r ő . " Ezen mondás arany igazság s a közélet-
ben háládatos szerepre vállalkozik, ki ezt igyek-
szik, érvényesíteni törekvéseiben. S csalódik, ki 
azt hiszi, hogy egyéni méltóságát neveli s köz 
tisztelet, becsület és elismerést von maga után, ha 
egy képviselő hanyakodva teszi véleményéhez 
azon szomorú kilátást, hogy: m a g a m m a r a -
d o k , vagy hogy: h a m a g a m m a r a d o k i s . 
Az eféle erőlködések nincsenek ám rokonságban 
egy alkotmányos érzelmű ember nemes küzdel-
meivel és minden esetre megfosztják a küzdelmet 
— legyen győzelem vagy bukás annak vége — 
az alkotmányosság nimbusától, mire minden kö-
rülmények között féltékenynek kell lenni egy 

képviselőnek; mert egyedül ez az, mi egy képvi-
selő tetteire a tiszta meggyőződés bélyegét süti, s 
ez az mi a képviselőt tisztelettel kisérei be a köz-
gyűlés tormébe s tisztelettel kiséri onnan ki. 

No azután, nem hagyhatjuk figyelmen kivül 
azon szei ofény vesztést sem, mit az árvaszéki ül-
önki állo Diás betöltésénél fölmerült kérdések tisz-
tázásánál hallottunk, oly emberek által produ-
kálva, kilcnek műveltségük és szakképességük ál-
tal oda kellene hatni, hogy a közgyűlés tetteiben 
a leghely* jsebb irányban mozogjon. 

Föln ierült nevezetesen az a kérdés, hogy 
amenynyiben a községek rendezéséről szóló 1878 
XVIII. t. c. 73-ik §-sa azt mondja, hogy községi 
tisztviselő vé csak az választható, ki városi képvi-
selő lehet, városi képviselő pedig csak az lehet, 
kiuek ors?;ággyűlési képviselő választási joga van 
az az. ki ti követ választás névjegyzékbe föl van 
véve, tekii itve tehát ezekre, vajon a pájázók közül 
választhat 5k-e azok, kiknek igy a törvény által 
kivánt eze o qualificatíojuk nincs meg? 

A képviselőtestület törvénytudó tagjai mind 
oda nyilat!ioztak, hogy a törvény emiitett parag-
rafusa ezen választásnál nem jöhet tekintetbe; mert 
ezen állomás az 1877ik XX, t. cikknek levén ki-
folyása; te hát az illető választandó tisztviselő, nem 
a község rendezéséről szóló törvények, hanem a 
gyámsági iigyek rendezéséről szóló törvéayek ér 
telmébon választandó. — Ezen nézet vergődvén 
többségre ép a váiasztás ezen nézet alapján ejtetett 
meg. Nem nkarjuk forsirozni az okokat, melyek 
ily forma nézeteknek többséget teremtenek; de 
annyit mindenesetre kikeli jelentenünk, hogy va-
lamint törvénytudó emberekre nézve kompromis-
sio ily nézetik nyilvánítása s az ezek mellett való 
erőködés, ugy a közgyűlés többsége eljárásán az 
érdek színét hagyja, midőn a törvénynyel világo-
san ellenkező véleményeket többségre enged ver-
gődni ; mert nem áll az, hogy a most választott 
árvaszéki ülnök választásánál nem a község ren-
dezéséről szóló törvény szolgált volna zsinórmér-
tékül. Az. árvaszéki ülnök községi tisztviselő s 
tudtunkkal az emiitett törvények az árvaszéki 
ülnökökre nézve sem tesznek kivételt, s igy az ő 
vá lasz ta t juk is a községi törvények fönnebb citál 
§-sában kivánt puaüfikatiohoz van kötve. Nem 
rafosában kivánt qualifikatishoz van kötve. Nem 
mondjuk, bogy ez jól van; de igy van és mert ez 
törvény; a képviielő testületnek nem szabad sem-
miféle tekinteteknél fogva elhagyni a törvényes 
tért, s ajánljuk elnöknek, hogy más alkalommal 
oly kérvénj/eket, melyek a törvény által kivánt 
bizonyítványokkal nincsen támogatva, föl se ve-
gyen s még kevésbbé hozzon a közgyűlés elé, s 
igy a közgj'űlés jovtfre meg lesz mentve attól, 
hogy mellékes tekintetektől vezérelt áramlatok 
által lesodortassék méltósága azon polcáról, mely 
kell hogy minden érdeken fölül álljon. © 

Hanyadán állunk? 

Városunk pénzügyi viszonyainak baromet-
ruma csak nem akar azon pontra mutatni, hon-
nan megelégedéssel nézhetnénk városunk háztar-
tásának anyagi állapotát. A négyévi kölcsöntör-
lesztés verejtéke ugy latszik még kevés volt. A 
koldus botra jutottak száma hiába szaporodik: 

az adósságtól c**k nem tisztulunk. Mint ez a 
polgármesteri évi jelentésből kitűnik, m^g min-
dig van városu knak 153 ezer 699 frt G9 kr 
adóssága, melyre az évi jelenté* azt mondja, 
hogy ennek tisztázása, majd a jövő képviselő-
testület és tisztikar dolga l^end. Nem a képvi-
selő testület sem nem a tisztikar dolga biz az, 
hanem az adófizető népé, melynek véres verej-
tékkel keresett fillérei össze folynak (természe-
tesen adóvégrehajtás utján) a még létező adós-
ságok törlesztésére. Érdekesnek találjuk ko* 
zölni a polgármester évi jelentésének azon ré-
szét, mely különösen anyagi helyzetünkre vo-
natkozik. Vissza pillantás ez az eluiult hat évre, 
s összehasonlítása az 1872-ik év előtti állapotok-
nak, a maival. Mennyi adóssága vo't városunk-
nak 1872 ben; midőn a mai tisztikar illetve kép-
viselő testület vette kezébe városunk ügyeinek 
vezetését és mennyi van ma. Mi az eredménye 
a hat évi működésnek. Mi tagadás benne a 4 
évi költsöutörlesztés mutat föl némi eredményt; 
kevesebb adósságunk van ma, körül belől 200 
ezer írttal, mint hat ével ez előtt volt; de igen 
helyesen jegyzé meg egyik képviselő ur, hogy 
ezen eredménynek nagyon sok városi adófizető 
polgár lett áldozata, és ez sem nem a polgár-
mester, sem nem a tisztikar, illetve a képviselő 
testületet kitartásának, tevékenységének, ernye 
detlen szorgalmának, hanem az adózó közönség-
nek kényszer helyzetből eredt — áldozatkész-
ségének eredménye. S ha meg akarjuk mondani 
az igazat: bizony erre az eredményre nem lehet 
valami nagy megelégedéssel néznünk; mert ennek 
háta megett egész seregét látjuk a tönkre men-
tek és koldusbotra jutottak számának. — Szo-
morú tanúbizonyságául szolgál ennek az 1875 
és 76-ik évben eszközölt adásvételek, bekebele-
zések és végrehajtások meglepő száma, az, az 
előtte való időkhöz képest. S haszontalanul akar-
nánk mindent egyesek könyelműségének, hibás 
számításának, vagy épen magának a rosszul 
szolgált mostoha időjárásnak is betudni; mert 
bizony az utóbbi években lett nagy mértékű el-
szegényedésnek, nagy részben az óriási adó volt 
előmozdítója, s joggal mondhatjuk el, hogy az 
a négy évi kölcsöntörlesztési cyklus, a legkomo-
lyabb megpróbáltatás volt városunk lakosságára. 
— E^zel azonban nem azt akarjuk mondani, 
hogy nem vagyunk megelégedve az eredmény-
nyel, melyet a polgármesteri jelentés az elmúlt 
hat év gazdálkodásából kitüntet: de az eredmény 
érdem koszorúját akarjuk annak fejére tenni, 
kit az leginkább illet s ez az adófizető nép. 

É 9 most nézzük röviden, hogy — mint 
ez a polgármesteri jelentésből kitűnik — ha-
nyadán állunk, 8 menynyivel állunk előbb ma 
mint hat évvel ez előtt. Volt 1872-ben 351 ezer 
864 frt 24 kr adóssága a városnak; — ebből 
le lett törlesztve összesen: 198 ezer 872 frt 52 
kr ; ezen tőke után 72-től kezdve esik és fize-
tett a város 59 ezer 110 frt 60 krt. Tőke és 
kamatba fizetett tehát a város 72-től kezdve az 
1877-ik év végéig 257 ezer 983 frt 15 krt s 
mindennek dacára van még a régi adósságokból 
hátralék, mint már fönnebb is emiitettük volt, 
153 ezer 699 frt 69 kr. Ezen összeget a követ-
kező adósságok képezik: 

l-sör. Az egri egyház megyének 43,050 frt. 
2. Ugyanannak 800 db arany, vagyis 4f800 „ 
3. A debreceni főiskolának . . 10,500 „ 
4. Ugyanannak 1,050 „ 
5. A szentesi árvapénztárnak . . 2,000 „ 
6. A szegényi pénztárnak . . . 2,600 „ 
7. A tiszaszabályozási bank-köl-

csön tőkéjébe és kamatába 89,699 frt. 69 kr. 
Összesen: 153,Ü99 , 69 „ 

Tehát anyagi ügyeink igy állnak. Nem sok 
kell hozzá s még ismét egy kölcsöntörlesztési 



cyeklus elölt fogunk állani, s azután ismét kez-
dődni fog, a Mcabad gazdálkodás boldog e n-
l éke inek a r . u n k- i r szaka . 

Városi közgyűlés . 
187'S, jan. 14. 

Elnöklő po 'g i rmesUr üdvözölvén a azép szám 
mai egybeá l l í t közgyűlés tagjait, kinyilatkoztatja, hogy 
tapasztalata szerint, a képviselőtestület a mult 1877 ik 
évben minden tekintetben tnegkleit törvényparancsolta 
hivatásának és a városi közönség várakozásának; kí-
vánja, ho^ry n képviselőtestület buzgó fáradozásait a 
beállott 1878. évben es a kivánt eiker jutalmazza, — 
« ezzel h gyűlést inognyitottoak uyi vániija. 

Eíső torban is Purjesz Náthán képviselt" szóbe-
lileg előterjeszti, hogy a catasier kiigazítása ulkalmá 
val készített egy uj catssiori birtokivek, — az azok-
ban fölmerült, némely hiányok kijavítása végett, — a 
szegedi catasteri igazgatósághoz lévén beküldve, on-
nan még mindedig nem köi(lettek vissza. Minthogy 
paddig a földadó kivetésének ideje immár közeleg, 
nehogy a földadó kivetésének elkésése miatt az adózó 
közönség kellemetlenségeknek, és netalán felesleges 
költségekoek legy «»n kitéve, — a neve eit birtokivek 
mielőbbi átvételén* II. L. megbízatott. 

Elnök polgármester az árvaszékuél rendszereii-
tendo II. ülnöki állomásra pályások kérvényét felol-
vassa. Hosszas vita után iíj. Sarkadi Nagy Mihály, 
Artdi Kálmán, Lakos Lajos és Babós Bálint pályázik 
szavazat alá bocsájtattak. Az eredmény következő : 
beadatott Összesen 118 szavazatlap; ezekből Aradi 
kálmán 53, ifj. Sarkadi Nagy Mihály 37. Lakos La-
jos 14 és Babós Bálint 14 szavazatot nyertek. Mint-
hogy pedig az általános szavazattöbbséget a jelöltek 
között egyik sem nyerte el, a legtöbb szavazatot nyert 
Aradi Kálmán és ifj. Sarkadi Nagy Mihály között ujabbi 
szavazás lett elrendelve, mely is a következő eredmény-
nyel ment végbe: beadott összesen 100 szavazat; ezek 
közül Aradi Kálmán nyert 61 et, ifj. Sark. N. Mihály 
pedig 39 szavazatot. A szavazás megtörténte után A. 
K. aki legtöbb szavazatot és általános szavazattöbb 
•éget nyert, elnök által Szentes város törvényesen 
megválasztott II. árvaszéki ülnökének jelentetett ki. 
Megjegyeztetett egyszersmind, hogy a választás az 
1877. évi 186. sz. b. gy. végzés értelmében C9akis a 
legközelebb 1878. május havabau foganusitaudó álta-
lános tisztujitásig érvéiiyes. 

Az 1877. évi XX. t. e. 17.3 szerint a kebel 
beli árvaszék községi tagjaiul: Kiss Zsigmond, Szeder: 

János, Sonnenfeld Sámuel, Taanádi János, <ize Fe-
renc, id. Na»y Ferenc, Pataki Imre és Hoffer Antal 
rendes tagokul m^gválaszíatnak. 

Olvastatott A'bfrtéuyi Antal városi volt főszám-
vevőnek Csongrád megye árvaszéki számvevői évé tör-
tént megválasztása folytán városi főszámvevő*! állásá-
lól beadott lemondása. A lemondás tudomása I vétetik. 

Az ekkép végleg üresedésbe jött fos;U»mvevői 
állomásnak rendszeres vála&ztáh utján leendő betöltése 
a fcb. hóban tartandó rendes közgyűlésre Kitűzetett. 

Felvétetett Cikatrieis Géza városi volt i 'ctatónak, 
Csongrádmegye II. aljegyzőjévé történt megválaszta-
tása folytán iktatói hivataláról beadott lemondása. — 
Ezzel kapcsolatban az iktatói hivatalnak a kiadói ál-
lással leendő egyesitéséu'k indítványozásánál felhoza-
tott azon körülmény, hogy az 1870 évről a közigaz-
g a t á s i gyek betűsorozatos tárgymutatójának i)lkés2itése 
el lett mulasztva: mihez képest Sonneufe! d Sámuel 
képviselő indítványozta, miszerint az esetben., ha rend-
szerei scontrók nem vezettettek volna, a vá posi összes 
hivatalokban eszközöltessék egy általános vizsgalat, 
melynek folytán az egyes tisztviselőknél net. in fentlevő 
hátralékok menvnyiségo deritessék ki. 

Cikatrieis Géza, volt iktatónak hivataláról való 
Iemondasa tudomásul vétetik. 

Az iktat-)i állomás pedig a kiadó á l l r j ^a l egye-
blttetik; s ezen állomásra Sántha Albert eddigi kiadó, 
az általános tisztújításig belyetlcsittctik. 

A küzigazgatábi ügyek betüsorozatos tárgymuta-
tóinak állítólagos elhanyagolása megvizsgál u-inak esz-
közlésére Balog János elnöklet* alatt Ho)l«*r Antal, 
Pataki Imre, Tasnádi János, képviselők k küldetnek. 
— Sonnenfeld Sámuel fent jelzett inditvá oyát illető 
leg, — minthogy a szokásos hátraléki kimu íetások bet 
terjesztéséről a közgyűlés ez alkalommal m^ ^győződött 
— tuvabbi vizsgálat szükségét a közgyűlés felesleges 
nek tartja, és pedig anynyivsl is inkább, minthogy az 
indítványhoz kötött feltétel beteljesedvén, — maga 
indítványozó indítványát vistza vonta. 

Világ folyása. 

A muszkák tehát gőzerővel haladnak Dri-
nápoly felé, hogy igy a küszöbön álló fegyver-
szünet alkalmával már a Balkánon tul diktál-
hassák — Jia az idő csakugyan meghozza — a 
béke feltételeket. — Könnyebb is i szobából 
kibékélni, mint oda bejutni, és mivel bejutott u 
tót a konyhába, ám lássa a gazda hosfy marad-
hat meg szobájában. — És már L'Uzzik is a 

muszkákon a győzelem mámora, mert olvassuk 
csak meg a muszka, sőt az összes pánszláv la-
pokat, azok már nem is a törökökkel, kikkel 
kényök s kedvök szerint diskurálhatnak, hanem 
Európával kezdenek beszélgetni, s nem is valami 
kozákló hátáról, hanem üveges z^elye batárból. 

No de igy kell Európának, mert hol az 
erély megszűnt, ott kezdetét veszi a pangás, s 
mi mindig ugy tudjak a természet sorrendje 

| szerint, hogy „többet ésszel, mint erővel.4 — 
Ha két ember kezet fogva, letudja igázni Európa 

í összes népét s d.plomatiáját, annak bizony nem 
az a két ember, de Európa az oka. 

Es miért? Mert ez a két ember többet tesz 
észszel, mint erővel, — mert ez a két ember a 
nemzetiség és vallás palástja alá bújva; fel tud-
ják Európában az uj eszme és ódon vakbuzgó-
siig húrjait, t. i. a vallás rajongók szenvedélyeit 
használni, s igy észszel magukhoz vonják az 
erőt. Európa pedig még mindig az az éretlen 
gyümölcs, aki a Mazzini által megpendített esz-
mét a „minden nemzetiség s valláskülömbség 
nélküli egy célra, t. i. az emberiség szellemi és 
anyagi javára szolgáló vérnélküli csoportosulásra 
teendő törekvést - megtagadja; vakon rohan — 

a gyereket nevén nevezzük — a csábítók 
után. 

Nem kell messze mennünk, nem is kell 
más országokat példányképül felállítanunk, itt 
állunk mi en-magunk. P. o. ha 1870. évben aa 
Osztrák monarchia és Anglia Bismarknak útját 
állja s nem engedi Franciaországot leigázni a 
ezzel egy nagy német birodalom tömörülését 
megakadályozza, épen ugy kárhoztattuk volna, 
mint kárhoztatjuk most, midőn a inuazka ellen, 
ellent nem állnak. — Most már a nagy Német-
ország korlátlan terjeszkedésének, mint a meg-
indított muszka terjeszkedésnek, — ha folytat-
tatni fog — legelőbb is mi isszuk meg a levét 
s végre maga egész Európa. Mert hogy a győ-
zők a leveretekkel együtt európaiak lesznek, az 
elhitázhatatlan, de elvitázhatatlau az is : hogy a 
győzők a leverettekkel fognak — habár nem 
egyszerre, de egymásután — a járomban ke-
rülni. — 

Ez a cél. — S a cél ellérésére mi vagyunk 
— vagy is nem mi, de azok, kik az ország 
dolgát vezetik — az eszközök. Arn legyenek ők 
a felelősek is. 

De hát azok a felelősök kinek felelnek, ta-
lán önlelkiismeretöknek? kevés erre nézve a ga-
rancia, hogy pedig kevé*, az kitűnik Midhad pa-

T Á H € J L 

Egymás a régi idobol. 
n. 

Ab első cikkben igyekeztem bemutatni, hogy a 
mult század végén milyen házban laktak a szentesiek, 
s ugy a nők mint a fértiak milyen viseletet hordtak. 
A közlőitekből meggyőződhetik mindenki, hogy az 
építkezéseknél nemcsak a küaegészségi állapot nyert 
azóta, hanem tetszetősebbé alakult át minden egyes 
utca s ezzel együtt az egész város arculata. 

Azt lenne most már érdemes megtudni, hogy váj-
jon milyen erkölcsű, milyen természetű és a műveltség-
nek mily fokán álló társadalmat képeztek azok a mi 
mult századbeli e lődcink? A tudósok azt mondják, 
hogy a nemzetek müvvel'sége: törvényeikben nyilatkozik. 
Úgyde a tudosok ezen elve csak oly nemzetre aikal 
mazhatS, mely álandóiag ura volt önmagának és ön-
sorsának. Gz a mi szegény nemzetünk pedig, csaknem 
negyedfél századokon át, azon elleuséggcl való küzde-
lemre volt kárhoztatva, mely törvényalkotási jogáról 
8 ez által nemzetilétéről akarta őt megfosztani. Ezen 
kérdésnél tehát, nem vezet benünket a kivánt célhoz 
a tudósok utmutatása, hanem e helyett megkísértjük 
saját véleményünk után indulni meg s fölállítjuk azt 
az elvet, kogy a ki valamely népnek erkölcsi és müveit-
ségi állapotát akarja megfigyelni: az nézze meg azt a né-
pet. akkor, mikor az a nép örül, nézze meg akkor, mikor 
az a nép örömének és mulatságának, alkalmatosságát üli 
és ezen mulatságok módja és szertartásavisszafogják 
tükrözni azon nép tisztességérzetét, erköl sét, műveltségi 
állapotát. — Nézzük meg p. o. a mult századbeli la-
kodalmi szokásokat, s ezen lakodalmi szokások sokkal 
több feleletet adnak nekünk a föltett kérdésre, mintha 
bármely más téren indulnánk el kérdezősködni. 

A mult században is valamint mai napság, az 
asszonyok volták a házasságok legfőbb eseközlői. A 

házasuló legény szüleivel vagy atyafiaival közölte első 
sorban, bogy kit nézett ki és kit kívánna feleeégének. 
Ha ezeknek nem volt ellenvetésük, akko p közös aka-
rattal, valami ügyes usbzonyra *) bizták, hogy tudná 
ki a leányos háznál, hogy vájjon biztató váluszt nyerne-é 
a kérőb.? menő legény? f ia a hírhozó asszony biztató-
szót hozott, akkor a legény, násznagyával együtt be-
ment a tiszteletes úrhoz és bejelontették, hogy kinek 
és melyik Inányát óhajt ják megkérni. Ennek megtör-
ténte után a legény egy kulacsot tele tölt borral és 
násznagyával együtt elmennek a leányos házbos, Ha 
időközileg mást gondolt a leány vagy szülei, akkor 
bo bem eresztik a kérőket, hanem olyan hidog módon 
fogadj ik őket, bogy azok még a pitvar küszöbét sem 
lépik keresztül, de ha ninc3 semmi kifogásuk, akkor 
a leérönáaznagy egész becsülettel mngkéri a ház leányát, 
ki először a uásznagynak adja kezét és c iak azután 
a násznagy teszi kezét az ifjúéba, miután mind a ket-
tejük fölött áÜdást mond. 

A Icáry apjával és anyjával és azután ezótérte-
nek az asztal mellé ülve, s a legény kulacsát kézre-
adva afelől, hogy mikor legyen a kézfogó. A kézfogóra 
mind a leányos ház, mind a legény meghívja atyafiait 
és barátait a leányos házhoz, do a mulai/iág költségét 
a legény viseli. 

Mielőtt az ifjak kezet fognának, a násznagy meg-
kérdi őket, hogy bárkit házzassággal nem biztattak-é? 
neui adtak-é másnak kezet? s hogy szeretik-e egymást? 
Ekkor istenek segitségül hívása melleit, az ifjak egy-
más mellé, a vendégekkel egyetemben asztalhoz ül-
nek s esznek isznak vigadnak. Azután a leány jegy 
ajándékot ad, egy pár kendőt ; mikor pedig a legény 
ajándékát előhozzák, akkor a leány ismét ad, sorsuk-
hoz illő egy pár fehér ruhát. A legény jegyajándoka 
leginkább rása szoknya egypár piros csizma, öv,fátyol, 
fókötö, tétére való, ha telik tőle, akkor a d : arany csip-
kés anglia posztót, kamuka elökötöt ezüst tűket. Végül 
meghatározzák az esküvő napját , azon idő elérkezéseig 

• ) Az ilyen járatban lévő asszonyokat „gyalog s á t á n o k n a k * 
nevezték. 

pedig, minden vasárnap jegyruhájába öltözve jár a 
leány as isíenhárába, 

A kézfogó megtörténte után, a házasulóit, nász-
nagyaikkal egyetemben elmennek a prédikátorhoz, hir-

, detésre való beiratkoaás végett. A harmadszori hirdetés 
vasárnapján, mind a legény, mind a leányosház vőfé-
lyei a következő szerdára meghívják a vendégeket aa 
esküvő ünnepélyére és az azt követő lakodalomra. E» 
alkalommal érdemesnek tartom id t jegyezni a szentesi 
református egyház tanácsnak 1779 év j anuár 20-án, a 
lakodalmi rendetlenségek eltávolítására hozott köve t -
kező határozatát . 

, „A lakodalmi sollennitáBokban megesni szokott 
rendetlenségeknek eltávoztatására im a következő ren-
delések tétettok, a melyeket minden esztendőben a. 
templomban, a kathedrából ezután ia elkelletik olvasni. 

Először. A gazdának tiszti. 
1 ör. Olyan násznagyuak szerzéséről gondolkoz-

Izék legelsőben is, a ki józan, egyenes és igazságot sze-
rető ember lévén, násznagyi kötelességének eleget 
tehessen. 

2-szor. A vendégek hivatásában szorgalmatosan 
vigyázzon, hogy olyakat hivattasson, a kik az ő há-
zának tisztességére, a lakodalmi sollennitásnak pedig 
díszére és ékességére, szolgáljauak. 

Másodszor. A már elő állított násznagynak tiszte-
im a következendők lesznek: 

1-ször. A lakodalmas háznál, annak belső igaz-
gatásában, a násznagy mintegy birói hivatalt fog vi-
selni, a kinek mind a vendégek anynyival inkább is 
pedig a vőfély és a szolgáló legények, minden jó ren-
deléseiben tartoznak engedelmeskedni. 

2-szor. A násznagy válasszon oly szolgáló legé-
nyeket, a kiket legalkalmatosabbaknak ítél s a k iknek 
tudjon parancsolni s azokat magok határokban tartanú 

3 szor. Ha történnék, hogy valamely szolgáló le-
gény vagy más akárki megrészegedik, garázdálkodik, 
veszekedik: tétesse a násznagy az efféle alkalmatlan 
embert olyatén helyre, a honnan akkor a mikor 
akarna kinejöhessen, de azonban, a hideg is naki 



sának azon nyilatkozatából, melyet Londonban 
M ihmud D.imat pasa a szultán sógoráról tett, — 
s melyet egy levelező'a „N. Fr. Pres.„-ben kö-
zölt, — melyszerint Mabmud Damas pasa az 
Abadzsa-Daghi csata után eltiltotta Muktár pa-
sának Karsba vissza vonulni, ja bogy Osinán 
pasának c*ak az ő rendelet* szerint kellett Plev-
nát megszállani, és midőn Osmán pasa a musz-
kák által szorongattatott,'szintén Mahmud Damat 
pasa tiltotta meg Szulejinau pasának: bogy 50 
ezer emberrel segitságére mennjen. 

Csak í»zen bárom tény elég világosan ki-
tünteti : bogv mit érazon felelősség, melyet egyes 
országnagyok a lelkiismeretre utalva, az ország és 
emberiségért magukra vállalnak. 

Az egyszerit gazdatiszt ki azért vonatott 
kérdőre, bogy miért ritkábbak a buz » vontatók 
az ö-, mint a mesgyés gazdatiszt tábláján? Azt 
felelte: „nekem szokásom ritkábban rakatni . - — 
Meglehet, hogy M.ituuud Ü irnat pasa is ily talpra 
esett feleletet adna, ha kérdőre vonatnék; de 
hogy kiállná-e azon tűzpróbát, mely^az ország-
lási felelőséggel jár, egész más kérdés leune, ha 
ezen szó „felelősség*4 nyakába hárittatnék egyik-
nek uery, mint másiknak. 

Mosr, midőn már száz és százezerek élete 
ment tönkre, egy pár ember kapzsi szeszélyéért, 
pengetik nagyban a fegyverszünetet, s a török 
küldöttek edd'g Kazanlékba meg is jelentek, 
hogy egyelőre a fegyverszünetről értekezzenek. 
De Miklós nagy herceg ugy tesz, mint a pénz 
uzsorás, aki örökösen igéri a kölcsön pénzt, de 
nem ad, hogy ezáltal a kölcsönkérő! nagyobb 
Ínségre, s igy nagyobb uzsorára szorítsa. — 
Miklós nagyherceg is majd egy, majd más kifo-
gások Kai é?, hogy a muszka hadsereg előre nyo-
mulhasson, s a törököket minél nagyobb enge-
dékenységre kénszeritsp. 

Es mindenesetre célt érend, habár a lapok 
— különösen a kormányhoz közel állók s sugal 
mazottak — még uimdig azon reménységet táp-
lálják, hogy Törökország részére leendő kedvez-
mények ideje most érkezik meg, s különösen 
Andrásy gróf mély hallgatása most a fegyver-
szünetet követő béke feltételeknél hozza meg a 
maga gyümölcsét. Do tudja isten, habár elösmer-
jük a d'plomatiai titkoknak sokszor kedvező 
eredményét, de e résabenjgen materialisták va-
gyunk, és bevalljuk, hogy a fordulatot eg más 
részről várjuk, s épen azon részről, a mely rész 
most nagy hífhóval foglal s ugyancaak halad 
szemben egymással, még működő eszközeik egy-
másba ütközuek, — Aminek már is mutatkoz-

nak jelel a bolgár és szerbek, nemkülönben az 
oláhok közti acaarkodásokkal, de különösen mint 
Belgrádbél tudósítanak, miszerint a Pirotti bol-
gárság küldöttséget menesztett a bogoti muszka 
főhadiszállásra s tiltakozott a behozott szerb kor-
m á n y z a t el len. 

így kezdődik l.issan, s végződik a baby-
loui torony építése. 

Dongó 

valami módon ne ártson, hanem bá to r ságosan kialud-
vá:: vagát feljózanodjon. Erre logalkalmstosabb hely 
léazcn, ha előre, az uHv.iron lévó valamely tiszta ver-
mel l ebon ta t és az ilyen garázdát abba vetteti. 

4 aeer. Ilogy ha p«dig valaki esküszik, károm-
kodik, iragár tajtaUn beszédekei beszél, os ilyet vo-
nassa i« a, násznagy s ilienlőképpen büntettesse nieg, 
ugy mindazonáltal, ho^y 15-ön rajta felyebb ne veret-
tessen, hogy ha pedig „teremtettét4 mond, elmulhatat-
Unul a város törvényszékire feladja. 

5-ször. Találkozván olyatén délceg, kevély ifjn, 
a ki a násznagy rendelésének ellenállván, a reá ki-
mondott sentencia szerint, nem engedué magát meg-
büntettetni, sőt erőszakosan is kivonná magát oltal-
mazni: tehát akkor adasson hírt a nássnsgy, városunk 
érdemes birájának, mindenbizonynyal fog adni a&sis-
tenciát és város tizedese által a város arrhestomába 
fogja kísértetni. 

6-szor. A násznagy tartozik vigyázni a muzsiku-
sokra is, és ha ezek is valamely rendetlenséget követ-
tek el, cselekedjék azokkal is érdemek szerint. 

A mi pedig illeti a prédikátorokat, ugyanekkor 
kinek- kinek adják tudtára, hogy ha valaki a temp-
lomban, az Isten tiszteletére és a házasságbeli szemé-
lyek megesktivéseknek meghallgatására részegen fog 
jönni vagy pedig ott a szent helyen és as ottan fo-
lyó a szent dolgokhoz képest, illendőképen nem fogja 
mögát viselni: onnét a „nyakas kaloddbiu ki iög kül-
detni és mindaddig mig az esketés tart, ott fog lenni, 
azután pedig az egész lakodalmi frequentia előtt meg 
fog csapattatni. 

Ilyen rendeléseket hozott az egyháztanács, hogy 
az egyház éa hivek jóhirneve föumaradjon és föntart-
hetó legyen nemcsak a vallásos szertartások közepett, 
banem a vigalom közepette is, midőn már az omberek 
kedélye félre r a k j a a gondot és a bút, s éli egyedül 
as alkalom örömében. Ezen vigalmak folyásáról pedig 
<nás alkalommal. 

Helyi és vegyes hirek. 

— A casíno f. hó 10-én tartottt tisztújító köz-
győlésén megválasztattak tisztviselőkéi: elnöknek, vult 
e lnök,CsukásHeujámin, alelnöl:Kiss Zsigmond, Ügyész: 
Mojzsik Lajos, t i tkár : Molec Károly, gondnoknak : 
Butik Sándor, könyvtárnok : Szabó Lajos urak. 

— A 48 as népkör f. hó 13 in tartott tisztújító 
közgyűlésén elnökül — Pataky Imre volt elnök ur 
visszalépése folytán — Sirna Ferenc választatott meg; 
alelnöknek: Fekete Ferenc ; főti tkár: Varga Sándor, 
alt i tkár: Sántha Ferenc, pénztárnoKul: Támásdi János 
urak lettek megválasstva. 

— /I 48 a* népkör ma (vasárnap) este 7 órára 
fölolvasást rendez, melyre a kör tisztelt tagjait meg-
hívja a választmány. Nők is öromm«l fogadtatnak. 

— /I f . hó 26-dii tartandó nőegyleti tombolás 
bálra eddig Cukor Adolfné úrnőhöz következő nyere-
mény tárgyak küldettek be: Schleainger József né egy 
kötött asztaltakarót és e^y szivar tárcát, Kiss Zsig-
mondué egy dúsan himzett névjegy kosarat, illatszer, 
ékszer és csokor tartót, Dr, Pollák Sáudorné, hat tze 
mélyre liquer szerviz metszett .üvegből, Hoffer Berta, 
lilaselyem névjegy kosarat, Ozv. Ónodi Sándorné, 
china ezüst kávés és tejes dannát ; 4 drb acél met-
szetű képet, Jurenák E iéué, 12 személyre liquer kész-
letet 12 pohárral és egy disses faragványu tálcával, 
Ju r tnák Berta kék selyem eaüst szálakból horgolt zseb- \ 
kendő tartót, Ja renák Mariska egy újság tartót. Dob-
rai Sándorné, egy bronz tintatartót s egy óra állványt, 
porcellán szivartartót, Gríluwald Berta, egy rozsaszin 
selyem és csipkével diazitett mellkendő tartót, Hoffer 
Antalné, 12 képre állvány. Ehrlih Józsefné, egy pár 
gyermek harisnya, Erdődi Jusztina egy gyöngygyei 
hímezett sz.vartárcát, egy lámpa tálcát zefirből. Sulc 
Julianna, egy zoférből hímzett órstartó és himzett toll-
tÖrlo. Sulc PÓIŰ, egy horgolt és kék selyemmel béilelt ' 
és diazitett dohányzacskót, egy kékzefir lámpa tálcát.1 

Cukor Adolfné, egy hat személyre fekete kávé szer-
vizt porcelián tálcával. Práznovszky Nándor egy szép 
pipatartót. Nőegylet, egy diófából készült, szétszedhető 
szalon asztalt. Sántha Emilia, egy kék poneyola síp 
kát. Temesvári Anna, e^y himzett kézi kosárkát, egy 
horgolt óra tartót és G drb pipakoszorut. Oblath Iler-
miua, egy porcelián tinta tartót. 

— Az asztalos ifjúság f. hó 31-én Rambóvszki 
József naijy termeiben táncvigalmat rendez, melyre a 
t. közönség figyelmét fölhívja. 

— Értesítések Haris Zsófia I. t. 187. sz. casinó 
melletti házánál két külön lak^s 4 padolt szobával, 2 
konyha, 2 kamra, agy külön pince és istálló azent-
Gyorgy naptól kezdve kiadó, értekezni leh«t Juhász 
Jánossal ugyanott. — Keresztes Nagy Sámuolné II. t. 
9U az. háza szabad-késből örök áron eladó — Balogh 
Jánosnak még néhány hold földje van kukorica alá 
véozért kiadó. — Soós Ferencnek kistőkei (Sarkadi 
Sáudor-f t i r ) tanyáján 15 hold földje van kukorica alá 
kiadó. — Pataki Józsefnek III. t. lévő házánál 2 szoba 
egy bolt pince éa kamrából álló laka . van kiadó — 
Krit-tó Nagy Pálnak a szőllők alatti tanya földjéből 
15 hóid tarló föld fel szántva apróveternéoy alá 94:'* 
és léi krajcárba quadrát öle kiadandó akik szándé-
koznak belőle kivenni je lentkezetek sajátházánál rö-
vid idő alatt a beirataa végett. — JeJeufi Sándor 1.1. 
22G. «z. háza haszonbérbe kiadó. — Kotvita Jánosnak 
I. t. 33. sz. házánál 3 szoba, konyha, éléskamra ás 
tűzrevaló haszonbérbe kiadó. — Nyíri Dánielnek tnla-
kurcán két részlet földje kapás vetemény alá pénzért 
kiadó, ugyanannak hátánál egy kolt haszonbérbe ki-
adó. — Torday Józsefnek I. t. 280. tz. házánál két 
szoba, konyha, pince, padlás és tűzrnvalós helyből 
álló lakás haszonbérbe adandó. — Győri Józsefnek 
IV. t. 138. sz. házánál 3 szakaszból álló laképülete 
kertel együtt egy vacy több évekre haszonbérbe kiadó, 
vagy pedig eladó. Ugyanannak 111. t. a Dudás-féle 
házánál egykülönlakás vao haszonbérbe kiadó. Laki 
István III . t. 677. sz. ai. lakosnak kistőkei II. oszt. 
földje vetéssel együtt eladó. — Kutas Bálintnak tula-
kurcán 5 részlet földje apró vetemény alá kiadó. . .— 
Erdei Istvánnak II. t. 428. sz. háza eladó. — Ozv. 
Velesz Jakabné III . t. sz. háza mucsiháti II-od oszt. 
földel együtt eladó, vagy pedig másik házért elcseré-
lendő. — Váczi Józsefnek II. t. 510. sz. háza eladó, 
vagy másikért elcserélendő. — Somodi Mihályné II. 
t. 465. sz ai. lakosnak I. t. 689. BZ. báza haszonbérbe 
kiadó, ugyanott takarmánynak való szalmája, törek és 
pélyzája van eladó. — Szabó János szent-lászlói 1-ső 
oszt. házi földje eladó, lakása III. t. 202. sz. alatt. — 
Balog Mihály örökösöknek III. t. 13. sz. házuk eladó. 
— Kóhn Móricznak 1. t. 82. sz. kontrás félő háza, és 
Il-ik t. lévő Bukodi féle háza haszonbérbe kiadó, vagy 
pedig eladó. — Ör. Ugrai Mihály I. t. 226. sz. házánál kü-
lönlakás van kiadó, — ö z v . Seres Dániel közellevő al-
sóréti földje apró vetemény alá haszonbérbe kiadó. — 
Özv. Vida Mihályné háza a bogárközben örök áron 
eladó vagy haszonbérbe kiadó. — Nagy Ferenc ke 
reskedőnek Bazsó Sámuel-féle I. t. 154. sz. háza eladó. 
— Vároczi Imre gombkötő I. t. 165. ez. háza eladó. 

kukorica alá pénzért kiadó — Szeder János f.-lső 
párti háza kedvező feltétel mellett eladó. — Sarkadi 
Magy Istvánnak felső réti 28 hold földje kisebb nagyobb 
részletekben eladó. — Kolpaszki L t jos I. t. 437. sz. 
háza eUdó. — Özv. Soós Zsigmond né 1 t. 155. sz. 
házánál 3 szoba, és mellék éjjülletből álló lakás vau 
Szt. György naptól kiadú. — G<r» József II. t. 213. 
sz. háza eladó. — Sarkadi Nagy Lajos I. t. 221. *z. 
háza eladó. — Fazekas Miklós örököseinek I. t. 319. 
az. házuk eladó. — Kanász Nugy Györgynek a felaő-
réti csőszháznál szénája van eladó Cillat? Mórnál. Az ugy-
nevezetsörkorcsmába akis piacon minden nemii ittalok 
ára lejebb szállitatott u. m. bor 20 és 24 krért, pálinkát 
pedig 20 krtul kezdve egész 60 krig literit lehet kapni ; 
nagyobb mértékben peditf sokkal jutányosabb áréi-
kapható. — Tóth Istvánnak Kisiőkén, Szépe Sándor 
szomszédságában 15 hold jó szántóföldje tanya épü-
lettel együtt eladó. - Szerbi Pál I \ r . t 86 sí. házá-
nál c^y szoba konyha kamra és egy bolthelyiség ha-
szonbérbe kiadó, értekezhetni a tulajdonossal. — 

Felelős szerkesztő: S i m a F e r e n o. 

Hirdetmény 1 

f j f c 

C s o n g r á d megye ré-
szére a folyó 1878-ik évben szük-
ségeltetik : 

1-ször. 285,600 kilóg m i l l y -
és 98,570 kii. fagy gyu gyertya. 

2-or. 112 k^r. petróleum. 
3-or. 78 öl, illetőleg ennek 

megfelelő köbméter, jóininőségii 
kemény tűzifa, melyből 4 öl 
Csongrádra szállítandó, 74 öl pedig 
Szegvár alatt a Tisza partján ra-
kandó ki. 

4-er. A megyei tiszti legények, 
hajdúk és csendőrök részére: I I 
db. világos kék monte flárga szí-
nórral, 31 csendőri mente, I I vilá-
gos kék- é§ 31 setét kék posztó 
dolmány, 22 világos kék-és 31 
setét kék posztó m a g y a r nad-
rág, 31 bőrös lovagló nadrág 
szürke posztóból, 42 nyári kabát 
és 42 nyári nadrág vitorla vá-
szonból, I I világosi kék posztó 
tiszti legény sapka, 31 kalap a 
csendőrök részére, végül 42 pár 
részint a j , részint fejelés c s i z m a . 

Az említett tárgyak zárUján-
lati verseny utján levén beszerzen-
dők: felhívatnak h pályázni kívá-
nók, hogy lepecsételt borítékba 
foglalt ajánlataikat, 10 °/0 bánat-
pénzzel együtt — és pedi^ a gyer-
tyára éi pttroleumra nézve 
ez évi február hó l * ő nap 
j á l g , — a tűzifa és ruJianemííekre 
nézve pedig ez évi február hö 
17-igf —- alólirotthoz adják be. 

Megjegyeztetik, hogy a ruhá-
zati csikkek közül, a felöltők és 
n ad rágok készítésére váll h 1 kozók 
által, a posztó , vászon- és zsinór-
minták is bemutataudók lesznek. 

Szegvárt, 1878. évi január 
hó 15-éu. 

Fekete Márton, 
megyei főjegyző. 

^ ^ _ 

Hirdetés. 
Szentes város Regále jogbérlők ezen-

nel tudatják azon érdekelt teleket, hogy ital 
mérési joguknál fogva az országos vásárok 
alkalmával három bor és pálinka mérésre 
sátor jogukat egy évre alhaszonbérbe szán-
dékozzák adni, vállalkozni akarók e hó 22. 
én d. e, 10 órakor a Regále jog bérleti hi-
vetalba nyilvános árlejtésre meghivatnak. 



h i r d e t é s e k . 

Birtok eladás! 
A szeged-csongrádi takarékpénz-

tár tulajdonát képező 

T E É S I F Ö L D B I R T O K . 
kiesebb részletekben, épületekkel 

együtt 

részletfizetés mellett 
szabadkézből eladó; jogérvényes 

alkut kötni a 1 ó 1 i r o 11 a 1 lehet. 

SZENTES, 1878. január 3 á,\. 

C i c a t r i c i s P á l , 
mint a szeged-csongrádi t aka rékpénz tá r megbízot t ja . 

Alulírottnak újonnan épült 1.1. 307 számú 

H A Z A , 
molyb^n most kisdedovoda van 

igen kedveaö teltételek mellett 
e l adó ; de több t^vekro liaszobérbe is kiadó. 

C S Ű R A I F E R E N C N E K 

értekezhetni: 
g j ^ v CSUHAI Ferenccel, ^ 

III. tized, 25. b. szám. 

H A R I S Z S Ó F I A 1&7. BÍZ*NÁL 

a casino mellett k é t k ü l ö n l a k á s 
4 padolt szobával, 2 fedett konyha, egy külön 

pince és istálló 

SZENT-GYÖRGY naptól kezdve kiadó. 

Értekezhetni ugyanott: J u h á s z Jánossal. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s ! 

1873. január 1-én uj cgéez évi eléfizetést nyitunk a 8-ik évfolyamú 

„Sorsolási tadósitó"-ra. 
Hiteles sorsolási tudósító 

osztrák-magyar és külföldi sorsjegyekről , kisorsolandó állám- e's magánkötelczvényokrol- , vasúti-, gőz-
hajózási- és ipar részvények és elsőbbségi kötvényekről , záloglevelekről stb. stb. 

Szakirat bank-, pénz- éo vasúti ügyekről. 

A sorsolási tudósító magyar német szövegben Iwvonkint 8—4-szer jelenik meg, 
esetleg gyakrabban is, és pedig közvetlen minden jelentékenyebb húzás u t á n ; könnyen érthető 
és célszerű tabellás áttekintéssel közli a hiteles huzási-jegyzeteket és maradványokat t. i. a kisorsolt de 
még át nem vett nyereményekei , s ilyetén a sorsjegy-birtokosra nézve n é l k ü l ö z h e t -
l e n k ö z l ö n y . 

Előfizetési feltételek: 
bérmentesen házhoz küldve vagy posta utján egész évre 3 frt. 
Az előfizetés legcélszerűbben egy 5 kra jcáros postautalványnyal eszközölhető, a ei-

met, névaláírás; és utolsó posta állomást kér jük értelmesen s olvashatóan. 

A „Sorsolási tudésitö" kiadóhivatal 
Budapest Dohány-utcn B. ez, 

H i r d e t m é n y . 

Az általános jövedelmi pótadóról 
HZÓIÓ 1875 évi XLVII t e. 4 §ának b) pontja 
szerint az ingatlan birtokra bekebelezett — én 
a tartozó által bevallott adóságokból tényleg még 
le nem rovott tőke összeg évi kamata, a megál-
lapított évi jövedelemből levonandó. — Az 1878. 
évi jövedelmi pótadó kivetését elrendelő nmélt. 
magy. kir. pénzügyminiszteri utasítás szerint, 
ezen kamat tartozások bevallására határidőül 
1878. évi január 1-től 20-ig terjedő határidő lűze-
tett ki. — Felhivatnak fellát mind azon szen-
tesilakosok, kiknek ily nemű betáblázott kamat-
tartozásaik vannak, hogy a bevallás megtételére 
f. január hó 20 ig a számvevői hivatalnál jelent-
kezzenek. 

Midőn a lakosság ezen alkalommal figyel-
meztetik, hogy saját érdekeit jól megfontolva, a 
hivatkozott törvény által nyújtott kedvezményt 
adójának kevesbitése végett igyekezzék igénybe 
venni, s egyszersmind a vallomás mikénti telje-
sítésére a következők jegyeztetnek meg: 

1-ször. A kiknek a magyar földhitelintézet, 
vagy hasonló pénzintézettől törlesztésre kölcsön-
zött tartozásaik vannak, azok által a kamat és 
tőke törlesztésre fizetett összegeket elő tűntető 
fizetési könyvecske előmutatandó. 

2-szor. Azok által, kik egyes, akár hely- v 
beli, akár vidéki hitelezőknek, akár a helybeli 
szegényi, vagy árvapénztárnak tartoznak, a be-
vallásnál előmutatandó a bekebelezést elrendelő 
telekkönyvi végzés, vagy a terhelt birtok telek-
könyvének legújabb hitelesített másolata. 

Szentes 1877. dec. 30. 

Kristó Nagy István. 
polgármester. 

m^BBBÍ® 

D r . H A N D L E R M O R 
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész, 

gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztcsitása mellett mindennemű 

T I T K O S B E T E G S É G E K E T 
1) az önfertözésnek minden következményeit, úgymint 

magömléseket, 
az i n g e r l é k e n y g y e n g e s é g e t , az o n d ó f o l y á s t , k ü l ö n ö s e n a 

tehetetlenséget [elgyengült férfierőt]: 
2) hugycsőfolyásokat (még oly idülteket is), a n e m z ő r é s z e k buja-

k ó r o s f e k é l y e i t é s m á s o d r e n d ű b u j a k ó r t minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 
3) h u g y c s ő s z ü k ü l é s e k e t ; 
4) friss és idült nyákfolyásokat n ő k n é l , az úgynevezett f e h é r f o l y á s t , 

és az onnan eredő 

magtalanságot; 
5) b ő r k i ü t é s e k e t ; 
6) a húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 

Rendel naponként: délelőtt 10 órától 1 ig, délután 3 órától 5 ig, estve 7 órától 8-ig. 
Lakik: Pesten, belváros, kigyö utca 2-ik szám a kigyó és városház-
utca sarkán. (Stottenbiller-féle házban) emelet, bemenet a lépcsőn. 
Dijai ellátott levelekre azonnal válasz adatik éa a gyógyszerek megküldetnek. 

Hirdetmény. 

A szentesi segély-egylet mint szö-
vetkezet részéről közhírré tétetik, 

.miszerint az évi rendes közgyűlés-
nek Szentes város tanácstermében 
leendő megtartására 1878. évi feb-
ruár hó 2-ik napjának d. e. 9 órája 
tűzetett ki. Mire a t. részvényes 
tagok ezennel meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Zár-mérleg bemutatása. 
2. Foly évi költség előirányzat. 
3. Az egylet kártérítési köve-

telési ügye. 
4. A részvény érték 9 / io-ének 

megállapítása. 
5. A résevényenként adandó 

kölcsön mennyiségének meghatá-
rozása. 

6. Két felügyelő bizottság vá-
lasztása. 

Az igazgatóság. 

í\ 
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Özv. Wellesz Jakabné háza 
és Mucsibáton 

II-od osztályú házi fö ldje 
kedvező feltételek mellett eladó, 

vagyis k i s s e b b h á z é r t elcserélendő. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1877. 


