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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 

Kél evre . . 

Negyed evre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek es az előfizetesi pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
i lap egy oldala S4 helyre van beosztra 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdij minden 

Deiktataatól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyrkereske-

deseben is feltetetnel 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
töl fogad tatnak el. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor kötlése 30 kr. 

Kéz iratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

vas á r a t p, kedden i s p e i t i k n r éggel 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő es kiadó-tnlajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Nú i i r klayv- ét piplrkirukaééiélii, 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

"Száj kosarazott képviselők. 
Érdekes egy rendeletnek másolata jutott 

hozzánk, mely — mint megyei intézmény — 

nemcsak megérdemli a figyelmet; de feltétlen 

megköveteli a legszigorúbb kritikát és köz-

itéletet. 

Mindszent községben alig egy éve tör-

tént meg a képviselői szólásjog legbotrányo-

sabb megsértésével az az eset, hogy egy 

tisztviselőt a főszolgabíró felfüggesztett az 

állásától lázitás cimén, azért; mert ez a tiszt-

viselő egy iskolaépítés kérdésében felhívta a 

közgyűlés figyelmét, hogy az iskolát ne épitse 

az uradalom portájára; mert azt a gróf vissza-

veheti a községtől, s azután baj lesz, ha az 

iskola idegen uri tulajdonon fekszik. 

Ez a beszéd lázitás volt Pallavicini őr-

gróf ellen, tehát a tisztviselő felfüggesztetett, 

s el is mozdittatott állásától. Különben ez az 

ember nagy 48-as ember is. 

S ugyanezen község képviselő testületé-

vel esett meg legközelebb az a botrányos 

eset, hogy a képviselő testület egyik tagja a 

közgyűlésben elmondott beszédeért a főszol-

gabiró által kihágás cimén fenyítő perbe 

idéztetett. 

Ezen, a képviselői állás szólásjog botrá-

nyos és szinte buta megtámadása ellen az 

illető képviselő felebbezéssel élt, felebbezésé-

ben kioktatván a főszolgabírót, hogy a fenyítő 

eljárás 1868. óta nem tartozik az ő hatás-

körébe. — Ekkor a főszolgabíró az összes 

iratokat a helybeli járásbírósághoz tette át; 

de minden panaszos nélkül. — A járásbiró 

visszaküldte az iratokat, s ő szintén kioktatta 

a főszolgabírót, hogy: a járásbíróság csak 

nem készíthet az illető megtámadott képvi-

selő ellen vádfeljelentést? 

Erre a főszolgabíró azt mondá, hogy ő 

az alispán rendeletére tette át a járásbíró-

sághoz az iratokat, tehát tegyen velők a 

bíró amit akar. 

Erre a járásbíróság az alispánhoz küldte 

át az összes iratokat, s most ott vajúdnak 

felette, hogy miként lehet tisztességgel kilá-

balni ezen kihágási bünperből? 

Ilyen és e fajta dolgok eddig is napi-

renden voltak Mindszenten, s az a jó, türel-

mes község tűrte mindeddig ezen, a képvi-

selői szólás-jog korlátozására, mondhatnánk 

a képviselők megfélemlítésére irányuló bot-

rányos hatalmi beavatkozásokat. 

Ezek azonban eddig csak olyan bagatell 

hatalmi visszaélések voltak. — Most jön a 

java, mely ezidő szerint Mindszentnek szól 

ugyan, de konsekvenciája szól a megye többi 

községeinek és városainak is. 

Mindszent község képviselő testületében 

ugyanis legközelebb egy képviselő megtá-

madta a községi jegyzőt, hogy: bár a közgyűlés 

elhatározta, hogy bizonyos számadási kérdés-

ben az alispánhoz és a fenyítő törvényszék-

hez egyszerre tegyen feljelentést egy sikkasztó 

tisztviselő ellen, s a jegyző csak annyiban 

tett eleget a közgyűlés azon rendeletének, 

hogy az alispánhoz jelelentést tett; de a fe-

nyítő feljelentést elmulasztotta. — Az illető 

képviselő által a község tisztviselője, illetve 

ennek eljárása felett tartott eme jogos kri-

tika az ottani helyi lapban tárgyaltatott. 

Az alispán ur elolvasta ezt a lapot és 

azonnal rendeletet adott ki Mindszent köz-

ségének, melyben megírja és hivatalos állása 

tekintélyének fenntartására képtelennek je-

lenti ki a községi jegyzőt, hogy mint a köz-

ség szellemi vezetője (Szép bók a mindszenti 

értelmiségnek! Szerk.) eltűrte, hogy felette 

nyilt Ülésben ily éles kritika tartatott. S uta-

sítja az alispán a közgyűlést, hogy ezen 

rendeletét a közgyűlésben hirdessék ki s ebből 

értse meg a képviselő testület, hogy jövőre 

bünperbe jut az, a ki elég merész lesz a 

közgyűlésben a tisztikar eljárása felett éles 

kritikát tartani. 

Hát ez az alispáni rendelet a legnagyobb 

visszaélés, mit a képviselői szólásszabadság 

gyakorlásával szemben el lehet követni. 

S meg vagyunk róla győződve, hogy ilyent 

csakis önfeledt pillanatában, egy Bach-kor-

szakbeli tisztviselő reszkírozhat meg, kinek 

a szólásszabadság és alkotmánynyal szemben 

lelkiismerete még mindig a császári szolga-

bíróság mindenhatóságán lavíroz. 

Hova vezet az, ha egy ilyen alispáni 

tökéletlenség széltében hosszában grasszálhat? 

— Hiszen akkor megérjük még azt, hogy 

ukáz adatik ki arra, hogy a képviselők előre 

nyújtsák be beszédeiket a szolgabirák és al-

ispánhoz, hogy ezek a censurát előre meg-

tarthassák, hogy a beszéd olyan izü-e, me 

lyet el lehet mondani? 

Figyelmeztetjük a mindszentieket, hogy 

ez az alispáni rendelet határozott visszaélés 

a községi képviselet szólási joggyakorlattal 

szemben; mert egyetlen képviselőt se lehet 

semmiféle alispánnak ezen a világon korlá-

tozni abban, hogy közgyűlésen mit és hogy 

beszéljen. Ha valaki a tanácskozás méltósá-

gát megsérti, a közgyűlés elnöke széksér-

tésbe vonhatja, szólási jogától azon gyűlésre 

megfoszthatja, s ha valakinek beszéde oly 

sértést foglal magában akárki ellen, melylyel 

szemben az igy előirt megtorlás kevés, lehet 

ellene bűnfenyitő perrel élni. De az alispán-

nak igy beleavatkozni és egyes képviselők 

szavait, beszédét bírálgatni semmi jussa 

nincs! S egy képviselő testűlet, meLyben sa-

ját hatóságának tekintélye iránt csak a leg-

kisebb öntudat van, az alispán ily türhetlen 

beavatkozását feltétlen visszautasítja. 

Ezt ajánljuk Mindszent község képviselő 

testületének is! 

Városi közgyűlésből. 
(Második nap.) 

A közgyűlés második napján a városi képvi-

selők egy kissé melegebb hangulaton voltak, s a 

gyűlés lefolyása szebb képet mutatott, mint előző 

nap. Különben a gyűlés kezdetén alig volt 5—10 

képviselő a közgyűlésben, ez a szam azonban sza-

porodott erősen, ugy, hogy 10 órára mar egészen 

tele volt a terem. Volt egy par. komoly vita is, 

mely a városi statutum módositasa felett kezdődött. 

A statutum ugyanis többek által megfelebbeztetett; 

de a miniszteri észrevételezésben csak a főkapitányi 

állás dotációja képezi a kérdést. A főkapitány 

ugyanis eddig élvezte a passus kiadásból befolyó 

jövedelmet. — Ezt a város az uj statutummal el-

vette tőle és ehelyett 850 frt évi fizetését 1000 frtra 

emelte, ez azonban nem felel meg a főkapitany ál-

tal eddig élvezett jövedelemnek, s a miniszter uta-

sította e várost, hogy ezt az ügyet méltányosan 

rendezze a főkapítánysaggal. — A közgyűlés eszerint 

a passusirásból befolyó jövedelmet újból odaadta 

a főkapitánynak; de a fizetés marad 850 frt.S ameny-

nyiben a passust eddig a főkapitany saját költsé-

gén felfogadott napidijasokkal állíttatta ki, s ez az 

uj statutum szerint megszűnt volna, a főkapitanyi 

hivatal mellé szervezve volt egy külön kiadói es 

irnoki állás a passus kezelésére; de ezen állások 

most már megszűnnek s igy 1050 frt lesz a város 

megtakarítása. — Ezt a közgyűlés elfogadta. — 

Ezután Zsoldos Ferencnek azon kerelme felett indult 

meg a vita, hogy a lóvásártér körülárkolása követ-

keztében üzletétől elvont egyenes ut helyett».mas 

megfelelő utat adjon, illetve jelöljön ki a varos. -

Ez a kérelem oly prókátori stiulusban volt megszer-

kesztve, amely a képviselők között erős vissza-

tetszést keltett; mert hiszen nem is kérelem volt 

az, hanem oly hangon tartott követelés, melylyel 

szemben hiába volt azután Szeder Jánosnak ugy 

Zsoldos Ferencz, mint a közönség érdekét egyfor-

mán kielégítő indítványa, a közgyűlés többségét 

kapacitálni nem lehetett. — S nem lehetett azért, 

mert a Zsoldos Ferenc nevében beadott kérelem-

ben az követeltetett, hogy a kijelölendő útra a te-

lekkönyvi szolgalmi jog is bekebeleztessék. A köz-

gyűlés elfogadta a jogügyi szakosztály véleményét. 

Ezen ügy azonban épen nincs a közönség érdeké-

ből sem rendezve, mert a vásártéren keresztül egy 

egyenes útnak nyitása, ha érdeke Zsoldos Fe-

rencnek, épen akkora érdeke ez a Zsoldos-féle gyár-

telephez közlekedő közönségnek. S ezt meg nem adni 

egyre megy a közönség érdekének elejtésével. 

A városatyák még egy tárgynál tanúsítottak 

idegenkedést, s ez a csongrádmegyei gazdasagi 

egyesületnek nyújtandó segélyügye volt. 

A szakosztály javasolta, hogy a város 200 

forinttal lépjen be az egyletbe alapitó tagul. 

Ha ezen egylet címében benne nem volna, 

hogy: megyei hát egyetlen szó se lett volna a se-

gély ellen; de ma 'Szentes város képviselőtestüle-

tében megyei címen nem szívesen adnak egy krt. 

sem. A 200 frt segély ellen egyenlő nem és igen 

szavazat lévén, az elnök szavával lehetett csak a 

segélyt megadni, 



1 oldal. 

Egészen kegyeletes hangulatot keltett a város-

atyák között Kiss Mihályné, Frigyes Jozefa asszony-

nak 6000 forintos alapitványára vonatkozó tanácsi 

előterjesztés. 

Kiss Mihályné, kinek nemes szive a jótékony-

ság angyalaként jár közöttünk, 6000 frtos alapít-

vány kezelését bizta a városra. — Ezen 6000 frt 

kamatjából 3 szegény sorsú iparos, és 3 iparosnő se-

gélyezendő. 

A közgyűlés az alapítvány kezelését elfogadta 

és Sima Ferenc képviselő inditványára elhatározta, 

hogy a közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezze ki a jó-

tékony, nemeslelkü nő iránt elismerését, háláját s 

ezen jegyzőkönyvet Kiss Mihalynénak a polgármes-

terrel élén, a tanács kézbesítse és élőszóval is fe-

jezze ki a város köszönetét. 

Utolsó, fontos tárgy volt Burian Lajos városi 

ügyész kérelme, hogy a fogyasztási ügykezelésért 

a város a tiszta jövedelem egy bizonyos százalékát 

adja meg neki. A közgyűlés a múltra nézve — 

Sima Ferencz indítványához képest — 250 frtot sza-

vazott meg, a jövőre nézve pedig elfogadta Szeder 

János indítványát, hogy a jövedelem 5°lo legyen az 

ügyész jutaléka. 

Ezzel a két napi közgyűlés véget ért. 

A mindszenti választások. 
Érdekes képet nyújt levelezőnk tudósí-

tásaként a Mindszent községében legközelebb 
megejtett községi képviselőválasztás, melynek 
megsemmisítése iránt részben az elnök sza-
bálytalan eljárása; de legfőként a meghatal-
mazásokkal elkövetett visszaélések miatt feleb-
bezés adatott be. Hogy Csongrádmegyében 
miképen is mehetnek az ilyen választások, 
ennek illustrálására közöljük a felebbezést s 
ennek mellékletét képező nyilatkozatok egy 
részét. 

Tekintetes főszolgabíró ur! 

Mindszent község 1. választó kerületében 1891. 

evi február hó 23-án megejtett községi bizottsági 

tagok választasa ellen ezennel panaszt emelünk és 

a megejtett választás megsemmisítését kérjük a kö-

vetkező okokból: 

1. A községi törvény 47. §-sa értelmében, ha 

a választás több kerületben történik, mint a jelen 

esetben, a főszolgabíró ur által kijelölt vezető, mint 

elnök teljesiti mindazon kötelességeket, melyeket a 

törvény a főszolgabíróra, mint elnökre ró az eset-

ben, ha a valasztas csak egy kerületben történik. 

Nevezetesen: a valasztok a választás megnyitásakor 

az elnök mellé négy bizalmi férfit jelölnek ki ma-
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guk közül, ha e joggal élni nem akarnak, a bizalmi 

férfiakat az elnök nevezi ki, vagyis a választást ve-

zetőnek kijelölt egyén azon kerületben a választás 

elnöke és az elnök jogait gyakorolja, kötelességét 

teljesíti. A községi tőrvény 38. §-sa értelmében a 

nagykorú nők stb. választói jogukat meghatalmazott 

által gyakorolhatják, ha a meghatalmazás legalább 

egy órával a választás előtt a valasztásí elnöknek 

bemutattatik. 

A panaszlott választó kerületben özv. Tóth 

Jánosné, özv. Papp Sándorné, özv. Korom Jánosné, 

özv. Major Józsefné, özv. Olaj Jánosné, özv. Gzombos 

Lászlóné, özv. Farkas Mihalyné, özv. Morvái Viktorné, 

özv. Putnokí Mihályné, özv. Gémes Jánosné, özv. 

Czukor Ferencné meghatalmazottjai a valasztás szín-

helyén, a kitűzött határidő előtt több, mint egy 

óraval megjelentek a végett, hogy meghatalmaza-

saikat a választási elnöknek bemutassák, a válasz-

tási elnök azonban, ki csak reggeli 8 óra utan ér-

kezett a valasztás helyére, a főszolgabíró ur egy 

rendeletére hivatkozva, a meghatalmazások bemu-

tatását el nem fogadta és törvény ellenére ezen 11 

választót szavazati jogának gyakorlatatói megfosz-

totta, holott eddig a gyakorlat ellenkező volt és a 

változás közhírré teve nem lett. 

2. A neheztelt választás alkalmával szavazatok 

fogadtattak el özv. Tóth Gaborné, özv. Farkas Mi-

hályné, özv. Bacsa Jozsefné, Horváth Veron, özv. 

Ambruzs Karoly né, özv. Kiss Pal Józsefné, özv. 

Gajdos Mihályné, özv. Paiinkó Jánosné, özv. Masina 

Mihályné, Sós Mária és özv. Gémes Jánosné, össze-

sen 11, sőt még több választasra jogosult nagykorú 

nők nevében, holott nevezettek a választásra senkit 

meg nem bíztak, nieghatalmazast senkinek nem ad-

tak és átaljában az ide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. szám 

alatt egyszerű masolatban csatolt, szükség esetén 

eredetben is felmutatható saját nyilatkozataik sze-

rint, választói joguk gyakorlatát illetőleg félrevezet-

tettek, csalárd módon jogaik gyakorlata arra jogo-

sitatlanok altal eszközöltetett. 

3. Nem kevés befolyást gyakorolt a valasztás 

eredményére azon mód, melylyel a tekintetes fő-

szolgabíró ur a maga választási jogát gyakorolta, 

amennyiben a valasztás színhelyén jelen volt vá-

lasztók vagy kortesektől egész nyilvánosan kért sza-

vazatlapot, és az ilykép kapott szavazatlappal egész 

tüntetőleg leszavazott, mig egyrészről ezen eljárasa 

fölbátoritásul szolgált azoknak, kiktől a szavazat-

lapot kérte, arra, hogy a választás színhelyén, a 

választast vezető elnök közvetlen közelében is meg 

van engedve a szavazatlapok osztogatása, és más-

részről a főszolgabíró urnák ilykép tüntetőleg nyíl-
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Az ügyvéd tárcája. 
— Regény két kötetben. — 2b 

Irta Hugó Alfréd. 

,A . S z en t e s i L a p " számára forditotta: 

M. MAYER IDA. 

V. 

Hálátlanság. 

Gumbinner Werner ügyvéd szomszédságában 

egy baratságos kinézésű házacskában lakott Klau-

senburg Károly, városi pénztárnok. 

Mióta felesége meghalt s egyetlen fia kivándo-

rolt Amerikaba, Klausenburg igen visszavonult éle-

tet el s minden szabad idejét egyetlen leánya gon-

dozasa és nevelésének szenteli. — Hivatalaban pontos, 

lelkiismeretes, barátságos és szives mindenkihez, 

ellenben a magánéletben szótlan és emberkerülő, ugy, 

hogy nem lehetett tudni, váljon neje után busul-e, 

vagy egyéb bánat nyomja szivét. Az emberek szerint 

Klausenburgot tékozló fiúval áldotta meg az isten 

akiért, hogy a szégyen és gyalázattól megmentse! 

mesés összeget kellett fizetnie. Ezek azonban csak 

puszta feltevésen alapuló hirek voltak s valóságukról 

senki sem tudott bizonyosat. 

Most, 12 év múlva, senki sem gondolt többé 

a balga ifjúra. 

Hilda, igy hivták Klausenburg leányát, igen 

szerette apját s igyekezett őt vigasztalni és életét 

megedesiteni, melyért viszonzásul engedelyt kapott 

baratnőket latogatni, balba, vagy estélyekre menni. 

Azon estén, midőn Meerthal Kornélia bárónő 

szüleinek tudtán kívül dr. Rühling házában eljegyezte 

magat Rosetti Jenővel, — Klausenburg gondolatokba 

merülve járt fel s alá szobájaban, mig Hilda az 

asztal melletti ó-divatu divanon ülve, kézimunkával 

foglalatoskodott. A lampa fénye teljesen megvilágí-

totta rózsás arcát, melyet dus szőke fürtök környeztek. 

Hilda sötét kék szemni olykor aggodalommal 

nyugodtak atyja magas, sovány alakján, kí ma in-

kább kedvetlenebb, szomorúbbnak látszott, mint va-

laha. A néma csöndet végre a pénztárnok törte meg: 

— Hilda, mar rég nem voltál a szomszédban 

Klausné asszonynal, — mondá, — csodálatos, hogy 

mily gyorsan elfelejtik a régi barátokat. 

Néma panasz rejlett a hangban, melyen Klau-

senburg e szavakat mondá, s valószinöleg ő maga 

js érzé ezt; mert varakozasteljesen figyelt gyerme-

kére. Majd folytatá: Nem akartam ezzel szemrehá-

nyást tenni neked; mert tudom, hogy egy öreg asz-

szony nézetei nem mindenben egyezhetnek meg a 

tieiddel. 

— Oh, én e tekintetben mindig őrömest enge-

dek s a magam nézetét mindenkor kész örömmel 

áldozom fel, — felelt Hilda nyugodtan, — Brigitta 

asszony az ő gazdag tapasztalataival ezt meg is kö-

vetelheti tőlem. — Hogy pár hét óta nem látogat-

tam meg, ez még nem olyan nagy baj, atyám, hisz 

tudod, hogy mióta a bazár megnyilt, rendkivül el 

vagyok foglalva. 

114. szám. 

vánított akarata megsemmisítésül szolgálhatott azok-

nak, kik az 1884. évi szomorú eseményeket atellek. 

Minthogy ezek szerint 11 választó jogától el-

üttetett törvénytelenül, a megejtett választás annál-

inkább megsemmisítendő, mert a megválasztattak 

nak nyilvánítót! egyének szavazatszáma és az 

utánuk legtöbb szavazatot nyertek szavazatszámai 

között a legnagyobb különbség nem több 12 nél. 

Midőn még azon jogosult aggályunknak is ki-

fejezést adunk, hogy a beadott szavazatok száma 

nem lett helyesen összegezve és nem helyesen vo-

natoltatott ki a s/.avazatlapckból, miután 236 egyén 

szavazott és a lapok száma 234-nek találtatott és 

mégis a három évre jelölt két egyénre a szavaza 

tok száma 242-re olvastatott össze és még azon-

kívül is egy egyén kapott szavazatot; — kérjük, 

méltóztassék jelen panaszunkat elbírálás végett az 

igazoló választmány elé terjeszteni, hol is aziránt 

esedezünk : 

Méltóztassék a panaszlott körülményeket meg-

vizsgálni és a folyó február 23-án az I-ső kerület-

ben megejtett községi bizottsági tagok választásat 

megsemmisíteni. Tisztelettel 
fVarya István 

és társai. 

Nyilatkozat. 

Melynél fogva alulírott özv. Tóth Gáborné az igazság-
hoz hiven kijelentem, miszerint a f. hó :23-án megejtett köz-
ségi bizottsági tagok választását megelőzőleg, azaz ¿1-én meg-
jelent nálam Nagy Bálint és Varga Fái egy csomó iromány-
nyal kezeikben és azt a kérdést intézte hozzám Nagy Bálint, 
hogy erre a társulatra be akarom-e magam Íratni? természete-
sen én kérdeztem: miféle társulatra? mire ö azt telelte, hogy 
erre, a mire mink járunk; inert nézze sógorasszony; ha beirat-
kozik, akkor magának nem kell elfiáradni sehova, az emberek, 
illetőleg a fiai elmehetnek ; de maga nyugodtan maradhat itt-
hon. Én erre azt feleltein, én nem is megyek el, minek men-
jek én; vannak nekem gyermekeim, a kik elmennek hélyettem, 
Ő erre azt mondta: jó is lesz az; nem is kell magának fá-
radni. 

Mindezek megtörténte után Nagy Bálint leült az asztal-
hoz; egy keveset irt, illetve egy csapat özvegy asszony név-
lajstromába talán az én nevem is bejegyezte, de hogy mind-
ezen eljárásával mit akar, én semmit nem tudtam. Ezzel ő 
minden megkérdezésem és felvilágosítás nélkül eltávozott. 

A községi bizottsági tagok választása napján ugy fiam 
Pál, mint vejem elmentek a választás színhelyére, hogy ott 
jogaikat gyakorolhassák, és mily nagy volt meglepetésem, mi-
dőn fiam rövid idő múlva haza jön és azt mondja: no édes 
anyám, engem a választástól elutasítottak. En azt nem akar-
tam el sem hinni. 

De később a fiam mondását, hogy sem énnekem, sem 
ő néki nem lehet szavazni; mert Diamant Ignác szavazott le 
a mi nevünkben, el kellett hinnem. 

Ekkor tudtam meg csak, hogy miféle társulat az a Nagy 
Bálint társulata, hogy miképpen fosztottak meg engem, mint 
fiamat, ki egyike Mindszenten a legnagyobb adófizetőknek, vá-
lasztói jogunktól raffinírozott, hamis és törvénytelen eljárá-
sukkal. 

S ma, midőn tudom, hogy Diamant Ignác gyakorolta az 
én nagyon drága jogomat, kijelentem, hogy azt minden tudtom, 
akaratom és beleegyezésem nélkül tette és cselekedte. 

Minthogy ezek szerint én senkinek megbízást nem ad-
tam, olyat alá nein írtam, kézjegyemmel el nem láttam, a ne-

— Ez igaz, hanem azért én mégis jobb sze-

rettem volna, ha nem veszel vala részt benne, — 

monda Klausenburg, mialatt sétáját tovább foly-

tatta, — most mindenütt csak rólad beszélnek s ez 

nekem nem tetszik. 

Hilda arcán e kijelentésre a csodálkozás és 

ijedelem jelei tükröződtek vissza. 

— Pedig akkor a nemes célra való tekintettel 

oly szívesen egyeztél bele, hogy én is árusíthassak. 

Akkor igen, ma azonban már bánom ezt. 

A következmények 

De apám . . . . Ezen következmények csak 

nem lehetnek reád nézve kellemetlenek? A bazár-

ban valamennyi barátnőd részt vett, tehát rólok 

is beszélni kellene. Aztán mi roszat beszélhetnek 

rólunk, s váljon mit vethetnek szemünkre? 

— Különösnek azt találják, hogy míg te min-

denben részt veszel, addig én minden meghívást 

visszutasitok, s a hivatalon kivül sehel sem jelenek 

meg. Az emberek e viselkedésemből azt következte-

tik, hogy fizethetnék, ha akarnék s még sem teszem. 

— Ha csak sejtettem volna is ezt, — felelt 

Hilda, — ugy én is vissza tartom magam. Különben 

légy meggyőződve, ennek a következtetésnek mi 

alapja sincs. Én a bazárban mindössze csak időmet 

áldoztam fel. 

— Szent igaz ez, azonban az emberek mégis az, 

ellenkezőjét vélik ennek. Az u ivarlók serege képez 

szálkát a szemökben. 

(Folytatása következik,) 
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tán bemutatott meghatalmazást érvénytelennek, jogtalannak 
nyilvánítom és annak érvényessége ellen tiltakozom. 

Kelt Mindszenten, 1891. február 25-én. 

ózv. Tóth Gáborné k f v. 
Előttünk: Korom Gáspár, tanú és néviró, ifj. Sipka 

Vendel, Szilágyi Ferenc. 

Nyilatkozat. 
Alólirott kijelentem, miszerint a febr. 23-án megej' t 

községi bizottsági tagok valasztása alkalmára választói jogom 
gyakorlása céljából Írásbeli meghatalmazast állítottam ki vöm, 
Ludanyi József részére, Gémes L. József és Varga István pol-
gárok előtt. 

A választást megelőző egyik napon megszólított Antal 
János szolgabírói irnok és kérdezte, hogy adtain-e már s kit 
bíztam meg szavazattal a választásra? mire én kijelentettem, 
hogy vömet bíztam meg; de az nyilván munkára megy el s 
nem szavaz. Erre Antal János azt mondta „nem tesz semmit, 
majd beadja ő a meghatalmazást. • Ezen kijelentés érteimétén 
ugyan nem tudtam; de a választás napján valami kevéssel 8 
óra előtt eljött hozzám Antal János cselédje, hogy adjam oda 
a meghatalmazást és én a fent körülirt meghatalmazást át-
adtam. 

Minthogy pedig tudomásomra jött, hogy az én állítóla-
gos megbízásomból Lang Ignác fogyasztási adobérlő szavazott, 
kijelentem, hogy én ezt az urat nem biztam meg, a nevével 
ellátott meghatalmazás hamis, azt sem alá nem írtam, sem 
kézjegyemmel nem láttam el; a mennyiben pedig a szavazás-
nal a fent körülírt meghatalmazas hasznaitatott volna, ugy az, 
az én tudtom, beleegyezésem és akaratom nélkül meg van ha-
misítva. 

Kelt Mindszenten, 1891» február hó 25-én. 

özv. Farkas Mihalyné, Szakai Veron k f v. 

Előttünk: Korom Gáspár, tanú és néviro, Szecsenyi 
Lukacs, Szilagyi Ferenc, Haasz Juda. 

Nyilatkozat. 
Melynél fogva alólirott az igazsághoz hiven kijelentem, 

miszerint a f. évi február 23-an megejtett községi bizottsági 
tagok választasát megelőző napokban megjelent nálam e*y 
csomó iromanynyal kezeben Nagy Balint és felszólitott, hogy, 
adjak egy pár sor irást. En tőle azt kerdeztem, hogy mire ad-
jak én irást? Ö azt válaszolta, nem egyébre, mint a kepviselő 
tagok valasztasára. En erre kijelentettem, hogy én szegeny öz-
vegy asszony vagyok, nincs nekem jogom, én nem avatkozom 
bele. Mire kijelentette, hogy jogom van szavazni, tehát hogy 
szavazhasson, fogja meg a pennát. Erre kezemhez érintve a 
tollat, azt mondta, most mar szavazhatok, leült az asztalhoz, 
irt; de hogy mit ¿rt, azt nem tudom, mire azonban e közben 
több ember érkezett hozzám, irományait eltéve, minden to-
vábbi kérdezés es felvilágosítás nélkül távozott. 

En ezután nyughatatlan lettem, mert nem tudtam, hogy 
mire és minek irta lel az én nevemet; és az ezt követő napon 
azaz vasárnap reggel elmentem Nagy Bálinthoz, felkértem 
többszörösen, hogy az en nevem akarminek irta is fel, törülje 
ki, mert én nem szavazhatok; az ellen meg határozottan tilta-
kozók, hogy az én nevemet és jogomat bárki is az én bele-
egyezesem nélkül jogtalanul gyakorolja. 

Erre Nagy Balint kijelentette, hogy: no, jól van az, nem 
tesz semmit, egygyel se elebb, se hátrább, nem határoz. És én 
eyvel nyugodtan távoztam. 

A következő napon a vélem együtt lakó yőmnek azt 
mondtam, menj fel fiam a valasztashoz es szavazzál, ha lehet a 
nevemben. Vöm fel ment, de a választásnál nem szavazhatott. 

En e felett gondolkoztam, hogy lehet az, hogy mi nem 
szavazhatunk, mikor Nagy Bálint azt mondta, hogy jogom van 
szavazni. 

Ma azonban már tudom, hogy Nagy Balintnak az elle-
nem elkövetett hamis eljarása nem egyebb volt, minthogy Kohn 
Adolf az én nevemben, az ö sajat fiara egy szavazattal többet 
nyerhessen, a mint hogy tudtom, akaratom es beleegyezésem 
nélkül e jogot gyakorolta is. 

Minthogy ezek szerint én senkinek megbízást nem adtam, 
olyat ala nem írtam, kézjegyemmel el nem lattam, a netán be-
mutatott meghatalmazást érvénytelennek, jogtalannak nyilvání-
tom és érvényessege ellen tiltakozom. 

Mindszent, 1891. február hó 5-én. 

özv. Bacsa Józsefné k f v. 

Előttünk: Korom Gáspár, tanú és néviró, Szécsenyi 
Lukacs, Szilagyi Ferenc. 

Nyilatkozat. 
Alólirott kijelentem, hogy a február 13-án megejtett köz-

ségi bizottsági választást megelőzőleg Bacsa Boldizsár és Gé-
mes lgnac megjelentek nálam, hogy a választásra állítsak ki 
meghatalmazást. Minthogy fiamat, Kálmánt úgyis megbízni akar-
tam, beleegyeztem abba, hogy a meghatalmazást fiain nevére 
kiállítva, menjen helyettem írja alá, mi megtörtént s ugyan ő, 
mint tanú előttemezte is. 

Minthogy tudomásomra jött — mert a szavazásnál je-
lentkező fiamat meghatalmazás hijan szavazni nem engedtek, 
az akkor éppen nálam volt Bacsa Boldizsártól a meghatalma-
zást visszaköveteltem és tiltakoztam az ellen, hogy a megha-
talmazással fiamon kivül bárki is szavazzon, mégis Gémes Ig-
nác leszavazott, holott a meghatalmazásnak csak nevére szólni 
nem volt szabad, fiamon kivül mást nem biztam meg, külön-
ben is a fent leirt megbízás nem is lett volna elfogadható és 
az ily hamis és törvénytelen eljárás ellen szavamat felemelve, 
tiltakozom. 

Kelt Mindszenten, 1891. február hó 25-én. 

Horváth Veron k f v. 

Előttünk: Korom Gáspár, tanú és néviró, ifj. Sipka 
Vendel Szilágyi Ferenc. 

Nyilatkozat. 
Melynél fogva alólirott az igazsághoz hiven kijelentem, 

miszerint a f. évi febr. hó 23-án megejtett községi bizottsági , 
tagok valasztasát megelőzőleg febr. 21-en este 8 órakor meg-
jelent nálam Gémes Károly, átadott egy cédulát és azt mondta, i 
írjak majd a hátára es hétfőn vigyem fel a községhazához, 
vagy ha en nem akarom, a leányom is felviheti, vagy küldjein 
el neki, majd ő felviszi. Ezzel eltávozott. 

Huszonkettediken délelőtt 10 órakor ismét megjelent 
n?lam egy ujabb, azaz egy nagyobb cédulával és azt mondta, 
irjak alá, hogy szavazati jogom legyen, mire én a cédulát alá ( 
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irtam, tőlem semmit fel nem olvasott, csakis annyit mondott, 
hogy .0 meg van avval bizva az elöljáróktól, hogy az özve-
gyekkel aláírasson és hogy a kivel ö aláírat, annak szavazati 
joga van. Ezeket elvégezve, az aláirt cédulát elvéve tőlem, el-
távozott. 

Minthogy ezek szerint én sem az egyedül nálam járt 
Gémes Károlynak, sem más senkinek semmiféle megbízást nem 
adtam arra, hogy nevemben valaki szavazhasson, ón engedélyt, 
vagy jogot senkinek nem adtam. 

Mindezeknél fogva, miután tudomásomra jutott, hogy az 
én nevemben leszavaztak, azon megbízást hamisnak, az azt 
megelöttemezö tanukat hamis tanuknak nyilvánitoin és az én 
helyettem beadott hamis szavazatnak érvényessége ellen til-
takozom. 

Kelt Mindszenten, 1891. február hó 25-én. 

özv. Ambruzs Károlyné, Tóth Vera s. k. 

Előtttünk: Korom Gáspár tanú, Szilagyi Ferenc, ifj. 
Sipka Vendel. 

Nyilatkozat-
Melynél fogva alólirottak az igazsághoz hiven kijelentjük, 

miszerint a február 23-án megejtett községi bizottsági tagok 
választásához szavazati jogunk gyakorlására senkit meg nem 
bíztunk és ha mégis nevünkben valaki leszavazott volna, be-
mutatott meghatalmazását valótlannak — érvénytelennek nyil-
vánítjuk, mert: 

Igaz ugyan, hogy a választás előtti napokban egyesek 
fordultak meg nálunk azon kérdessel, hogy akarjuk-e szavazati 
jogunkat gyakorolni? mire mi termeszetesen igennel feleltünk; 
a legtöbb esetben megmondtuk ait is, hogy milyen iranyban 
akarjuk gyakorolni jogunkat ; voltak a kérdezők között, kiknek 
unszolására megfogtuk a tollat, sőt az is megtörtént, hogy va-
lamelyik gyermekünkkel oda írattuk nevünket, de csak arra, 
hogy mi szavazni akarunk; de hogy a kezjegy, vagy aláirásté-
tel megbízást, vagy meghatalmazást tartalmaz, és hogy sza-
vazati jogunkkal különösen kit bízunk meg, arról szó sem volt. 
Ily értelemben aláírásunk felhaszualasa által egyszerűen meg-
csalattunk és az e jogon beadott szavazatok érvényessége ellen 
tiltakozunk. 

Kelt Mindszenten, 1891. február hó 25-én. 

ózv. Gajdos Mihályné k f v. 
özv. Palinkó Janosne k f v. 
özv. Mesina Mihályné k f v. 

Soós Maria k f v. 

Előttünk: Korom Gáspár tanú és néviró, Szilagyi 
Ferenc, ifj. Sipka Vendel, Haász Juda, Korom Ist-

ván, Gémes Józset. 

Nincs kétségünk az iránt, hogy ezt a 
választást, mely különösen a meghatalmazá-
sokkal való visszaélés dolgában ritkitja pár-
ját, a felettes hatóság meg fogja semmisiteni. 

Helyi és megyei hirek. 
— M e g h í v ó . A szentesi felolvasas-rendezö 

bizottság f. évi martius hó 4-én, szerdán este a 

kaszinóban felolvasóestélyt tart. Müsorozat: 1. A 

törők színházi életről felolvas dr. Kunos Ignác ur. 

2. Szaval: Kristó-Nagy Antal ur. A felolvasás pont-

ban fél 8 órakor kezdődik. Az ingyenes estélyen a 

művelődés iránt érdeklődő közönséget szívesen látja. 

Szentesen, 1891. febr. 26-an. A rendező bizottság. 

— A Csongrádmegyei Hitelszövet-
keze t f. évi március hó 14-én délelőtt 10 órakor 

saját helyiségében (Sajtós-féle ház) évi rendes köz-

gyűlést tart, melynek a zármérleg előterjesztésén 

tul még a hitelszövetkezet felszámolásának kimondása 

és felszámolók kirendelése lesz. Egyébként a köz-

gyűlés tárgysorozata lapunk hirdetési rovatában ol-

vasható. 

— H y m e n . Cukkermann Jetti kisasszonyt̂  

Gukkerman Károly kereskedő kedves és szép 

leányát közelebb eljegyeztePoíafeefcNándor kereskedő. 

— M a r t i n a 15. Mártius 15-ikét, a magyar 

szabadsag ébredésének 43-ik évfordulóját az idén 

is meg fogják ünnepelni a városunkban levő tarsas 

egyletek. Igy az iparos iijak képző és segélyző egye-

sülete már kibocsájtotta az aláírási ivet a mártius 

15-én az ipartestület házában tartandó, táncmulat-

sággal egybekötött társas vacsorára. Aláírni lehet a 

rendezőségnél, vagy Négyesi Gábor egyleti szolgánál. 

Belépti dij személyenkint: férfi 1 frt, nő 70 kr. 

I p a r o s o k figyelmébe. A Zsoldos-féle 

alapítvány fele része — 50 frt — évi 6°io kamatra 

kölcsönül kiadatik. Felhivatnak a szentesi iparos 

ifjak képző és segélyző egyletének pártoló tagjai, kik 

ezen költsőnt elnyerni óhajtják, hogy ez iránt Pet-

rovits Soma egyl. elnöknél jelentkezzenek. 

— A c s o n g r á d m e g y e i g a z d a s á g i egye-

sület f. évi mártius 8-án a kávéház éttermében 

felolvasó-estélyt rendez. A felolvasást ez alkalommal 

Nagy Imre tanácsnok fogja tartani. 

— A szentesi II* 48-as népkörben f. 
évi mártius 1-én (ma) Lővy Sándor felolvasást tart. E 

felolvasásra, mely délután 6 órakor veszi kezdetét, 

nem körtagok iu szívesen láttatnak. 

3. oldal. 

— V i z e m e l ő g é p a K a r c á b a n . Orosz 
József szegvári lakos, ki Moinar István telsőréti 
földjéből nagyobb területet berelt ki zöldségterme-
lésre, egy vizemelő gépnek a felállithatásáért folya-
modott a tanácshoz. A tanács közelebb tartott ülé-
seben ezen vizemelőgép felállítását engedelyezvén, 
Orosz által az már legközelebb fel fog állíttatni a 
kurcamederben. 

— Tanoncok és iparossegédek ösz-
szeirása . A kereskedt luu mlnister 79540—890. 
szimu rendeletével a városok es községek területén 
levő, képesítéshez nem kötött ipart űzőknél alkal-
mazott tanoncok és segédek összeírását rendelvén 
el, a városi tanács közelebb tartott ülésében Nyiry 
Gyula iparügyi tanácsnokot bizta meg ennek foga-
natosításával. Az iparos tanoncok és segédek ösz-
szeirásával kapcsolatban a kereskedő tanoncok is 
össze fognak íratni. 

— I p a r k a m a r a i ü lés. A szegedi keres-

kedelmi és iparkamara f. évi mártius hó 4-én dél-

után 5 órakor a városi széképületben közös ülést 

tart, melyre a tagokat e helyen is meghívja az el-

nökség. Az ülésre összesen 11 tárgy van kitűzve. 

— Vona tkésés . A mi sajat külön kis kavé-

pőrkölőnk február 27-én délelőtt ismét csak két 

órai késedelemmel tudott bevánszorogni a szentesi 

allomásra. Haragudtak persze érte sokan, pedig ez 

egyszer a kávépörkőlő nem volt hibás, amennyiben 

a késedelmet Tiszaföldvárnai a váltó hibás allitása 

folytán egy, különben szerencsés kimenetelű kisiklás 

okozta. 

— F e g y h á z b ó l haza . Bátori (Nagy) József 
szentesi ílletősegü napszamos, kit a szegedi kir. tör-
vényszék 1886-ban több rendbeli lopás vétségé miatt 
4 és félévi fegyházra itélt, büntetéset kiallva, f. hó 
26-án a szombathelyi országos fegyházból hazato-
loncoltatott. 

— Farkas Jancsi elfogva. Farkas Jan-
csit, a vásárhelyi betörő banda fejét s a Mankó 

György csendőr állítólagos gyilkosát — elfogtak! 

|Erre vonatkozólag a P. H.-nak f.. hó 27-ről a kö-

vetkezőket táviratozzak Szegedről: „Kisteleken Hef-

ner Jakab csendőrőrmester Nemes-Nagy Pal korcs-

májában, ahol több cimborájával mulatott, négy 

órai erős küzdelem után Farkas Jancsit elfogta.* — 

Nemesi-Nagy Pal maga is 20 evJg volt fegyházra 

ítélve, melyből 15 évet ki ís töltött, a hatralevő 5 

évre pedig feltételesen helyezték szabad lábra. 
— E g y jogos panasz . Mulat Mihály ne-

vében Kocsis Ádám aprójószagkereskedő közelebbi 
panaszt emelt a városi tanacsnal, hogy a városban 
többen a nélkül űznek aprójószagkereskedest, hogy 
erre nézve iparigazolványuk lenne, vagy hogy ebből 
kifolyólag adót fizetnének, miért is ez iranyban vizs-
gálat megejtését, s ennek alapjan a csirkekereskedést 
iparigazolvány nélkül űzők megbüntetését, illetve 
ezen kereskedéstő leendő eltiltását kéri. A városi 
tanács tegnap tartott ülésében tárgyalta e panaszt 
s utasította Aradi Kalman főkapitányt, hogy e tárgy-
ban szigorú vizsgálatot tartson s jelentéset minél 
előbb terjessze be. 

Elha l tak névsora. 
Szentesen, 1891. február 22-től 1891. febuár 28- g. 

Veisz Ede, 63 éves, majbaj. — Gombási Ferenc, 
; 2 hónapos, bélhurut. Nándori Etelka, 14 éves, 
tüdővész. — Bugyi Imre, 7 hónapos, bélhurut. — 
Csík Erzsébet, 20 éves, gyomorlob. — Szepesi József, 
1 éves, ranggörcs. — Lakos Zsuzsanna, 66 éves, 
szívbaj. — Lévai Ferenc, 3 hónapos, tüdőhurut. — 
Öze Erzsébet, 75 éves, végelgyengülés. — Buzi István, 
6 hónapos, gyomor-bélhurut. — Varga Terézia, 1 
hetes, születési gyengeség. — Fórián István, 2 
hónapos tüdőlob. Sebők Erzsébet, 46 éves, méhrak. 
— Sarkadi-Nágy Karolin, 37 éves, szívszélhűdés. — 
K. Nagy Ferenc, 56 éves, majbetegség. 

Eladó ház. 
Földvári-Nagy István I. 63:2. számú háza eladó. 

Kiadó lakás. 
Héjjá János III. t. 390 szám alatti házánál 
külön lakás van bognár mühelylyel együtt 

kiadó. 

Néhai Dobos István örököse 
I. t. 796. számú háza eladó; értekezhetni 

Molnár Mihálylyal II. t. 299. szám alatt. 

Győző-Molnár Ferenc 
I. t. 617. sz. háza eladó; értekezhetni a tulaj-

donossal ugyanott. 1V2 
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H ú z á s m ó r t . 2 ! 
Magyar veres kereszt én Bazilika sorsjegyek 

F Ő N Y E R E M É N Y : 
25000 forint! 20000 forint! 
kaphatók részletfizetés mellett, vagy havonkénti részletfizetésre és pedig: 

26. alám. 

Négyesi János 
IV. t. 243. számu háza kedvező feltételek 
mellett eladó: értekezhetni a tulajdonossal < 

ugyanott. 

Ifj. ZSOLDOS FERENCNEK 3—3 

2 darab 30 hóra 
3 , 30 , 
2 , 36 , 
3 , 36 . 

1 forint 17 krajcárjával. 2 darab 30 hóra 
1 . 75 , 3 , 30 . 

1 „ - , 2 , 36 „ 
1 » 50 , 3 , 36 , 

— forint 75 krajcárjával. 

1 » 1 0 

. 62 

. 93 

A szentes-vidéki takarékpénztár igazgatósága. 

Balogh Benedek Hoffer Adolf 

a kispiacon levő h á z a kerttel és a g ö r g ő s i 
s z é l m a l m a haszonbérbe kiadó; értekezhetni 

a tulajdonossal a gyártelepen. 

Götzl Jónásnak 
I. t. 590. szám alatti háza, mely áll 8 szoba, 
konyha és hozzátartozó helyiségekből — je-
lenleg korcsmahelyiség — kedvező feltételek 
mellett eladó, vagy szent Györgynap'ól kezdve 

haszonbérbe kiadó. 3 

III. t. 45. számú házánál a dr. Kájlinger I. t. 579. számú házánál több rendbeli lakás 
Zsigmond ur által birt lakrészek (négy padolt van f. évi szent-Györgynaptól haszonbérbe 
szoba, zárt konyha és hozzá tartozók) haszon- kiadó ; — értekezhetni a tulajdonossal I. t. 

bérbe kiadó. 3V3 199. szám alatt. 3V3 

Szabó Mihály 

Meghívó. 

III. t. 138. számú házánál egy bo l t he l y i 
ség és egy l a k á s együttesen, esetleg külön 
is f. évi Szt.-György naptól haszonbérbe 
kiadó; értekezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

A C s o i i g r á d m e g y e i H i t e l s z ö v e t k e z e t 

1891. évi már t ius hó 14-én délelőtt 10 órakor — saját helyiségében 

(Sajtós-féle ház) tartandó 

évi rendes közgyűlésére. 
Tárgysorozat: 

1. Zármérleg előterjesztése az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésével. 
2. A Gsongrádmegyei Hitelszövetkezet felszámolásának kimondása. 
3. Felszámolók kirendelése s dijaik megállapitása. 
4. Az igazgatóság előterjesztése az 1890. évi december hó 24 én tartott rendkívüli 

közgyűlés határozata folytán a Csongrádmegyei Hitelszövetkezet kötelezettségei lebonyolítása 
tekintetében a Csongrádmegyei takarékpénztár részvénytársasággal történt megállapodásokról. 

5. Az alapszabály értelmében előterjesztett indítványok tárgyalása. 
6. Jegyzőköny hitelesítésére küldöttség kiuevezése. 
Szentesen, 1891. február 28. 

Sarkadi-Nagy Mihály, 
elnök. 

Fekete Mihály 
II. t. 180. számú háza eladó, vagy ugyanott 
egy bolti helyiség lakással együtt szent-György 
naptól haszonbérbe kiadó; értekezhetni a 

tulajdonossal a fenti szám alatt. 

Bérbeadandó 
a szentesi takarékpénztár házában — uri utca, 
szemben a nagy vendéglővel — egy nagy 

utcai bolt 
b e n y í l ó s z o b á v a l — az órás által birt 
helyiség — a f. évi a p r i l 2 á- t ő l kezdő-
dőleg. 

A feltételekről értesítést ad 

1V3 Várady Lajos, 
igazgató. 

Varga Mihály 
I. t. 295. számú kispiarc melletti háza eladó. 
Á feltélek iránt értekezhetni a tulajdonossal 

t. 481 számáu házánál. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: ^ ^ 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, városi 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-. ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, ^ 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szín és nagyságban, 

gyors, pontos, izéses és j u t ányos áron . 

Ugyanitt a 

^ Z E N T B S I L A P ' 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a huszonegyedik évi fo lyamába lépett, — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Sientes. 1891. Nyomatott Sira* Ferenci pyormjtóján. 




