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aeseben is felvetetnek 
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SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SohBafeld A. kftiyv- is paplrksrssksdftsélsa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A Balogh-párt híveihez! 
Értesítjük Szentes azon tisztelt választó 

polgárait, kik a mai napon megtartandó orszá-
gos képviselőválasztásnál Balogh Jánosra fognak 
szavazni, hogy ezen párt az ünnepélyes felvonu-
lás céljából két gyülekezési helyet jelölt meg oly-
ként, hogy az I. és II. tizedek polgárai és a 
tanyai választóknak ezen két tized felé esö része 
az I. 48-as népkörben; a III. és IV. tizedek 
polgársága az ezen városrészhez esö tanyai vá-
lasztó közönséggel pedig a II. 48-as népkörnél fog 
gyülekezni. 

Felkérjük azért a Balogh-párti választó 
polgárokat, hogy a kitűzött helyen reggel 8 órára 
pontosan megjelenni szíveskedjenek, honnan a 
felvonulás zászlók és zeneszó mellett történik. 

Szentes, 1892. január 31. 

A Balogh-párt végrehajtó bizottsága, 

A médium. 
Mikor Sima Ferenc, a szeutesi törvény-

telen polgármester választási ügyben gróf 
Szapáry Gyula belügyminiszternél járt, a kö-
vetkező szavakat mondotta: 

»Ha pedig kegyelmességed ki akarja pró-
bálni, hogy a kinevezési törvény behozatala 
előtt, a nép szabad választási jogának kiját-
szásával, lehet-e a törvény palladiuma alatt 
olyan tisztviselőt ültetni a nép nyakára, me-
lyet a választásra jogosultak legális többsége 
nem akar: akkor Csongrádvármegye közön-
ségében a legjobb médiumot választotta ki 
magának, mert ezen közönségnek a szabad 
választási joghoz való SZÍVÓS ragaszkodásán 
megtörik minden hatalmi szó, minden hiva-
talos erőszak s minden törvénycsavarás és 
Csongrádmegyében az önkormányzati jogból 
kifolyólag, csak az állhat a közügyek élén, a 
kit a nép többsége kiván és akar.* 

A szentesi szégyenletes polgármester-
választáshoz Magyarország alkotmányos bel-
ügyminisztere megadta a szentesítést s az or-
szág legfőbb közigazgatási hatósága, melynek 
kivont karddal kellene őrt állani a választási 
szabadság sérthetlensége és tisztasága mellett, 
rányomta a törvényesség bélyegét egy olyan 
közigazgatási aktusra, melyet az önkormány-
zat és szabad választási jogok nyilt kijátszá 
sával Zsilinszky Mihály és Stammer Sándor 
cselekedett meg. 

Azóta a médium : Csongrádvármegye kö-
zönsége, sok próbának lett kitéve. 

Nincs a megyének olyan községe, hol a 
hivatalos erőszak s a Zsilinszky és Stammer-
féle apró közigazgatási zsarnokok személyes 
boszuvágya egy-egy sebet ne vágott volna 
az önkormányzat és választási szabadság 
testén. 

A médium tiltakozott, a médium küz-
ködött az alkotmányosság minden fegyveré-
vel e jogsértések ellen. 

Nincs a szabad véleménynyilvánításnak 
az az eszköze, melyet a megpróbáltatások 

pódiumához láncolt médium kezébe ne vett 
volna. 

Az önkormányzati testek közgyűlései, a 
független és árendába nem vehető sajtó, a 
közigazgatási hatóságok minden fórumai tesz-
nek azért tanúbizonyságot, hogy Csongrád-
megye közönsége két év óta folytat szakadat-
lan harcot azon irányzat ellen, melyet gróf 
Szapáry Gyula, Magyarország kormányelnöke 
beleegyezésével Csongrádraegyében Zsilinszky 
Mihály és Stammer Sándor képvisel. 

És mikor kifogyott minden alkotmányos 
fórumból, hol ügyében igazságot kért; de 
nem kapott, akkor elmeut panaszával a leg-
utolsóhoz; de a legnagyobbhoz; elment oda, 
a hol a törvényt csinálják: az országgyűlés szine 
elé. És szégyen leirni! — Csongrádmegye népé-
nek jogos panaszára Magyarország parlamenti 
többségének néma hallgatása volt a felelet. 

A leláncolt Prometheusz pedig kétségbe-
esett erőfeszítéseket tett, hogy láncait szét-
szakgassa. 

Magyarország 62 törvényhatósága Cson-
grádmegyére függesztette szemeit, lázas ér-
deklődéssel kisérte az ember feletti harc min-
den mozzanatát, s kéjjel szivta magába a 
tiszta és éltető levegőt, melyet a magyarság 
igazi fészkéről, a Tisza partjairól vitt el hozzá 
a szabadság langyos fuvalma. 

Magyarország 62 törvényhatósága olyas-
mit gondolt magában : hajnalodik a Tisza felöl. 

Ugy van. Az a tősgyökeres magyarság 
a Tisza partján, melyet gróf Szapáry Gyula 
a szabad választási jog kijátszására irányuló 
kísérleteihez médiumul szemelt ki magának, 
nem tagadhatta meg magát; az a tiszta ma-
gyar csongrádmegyei nép, melyet Zsilinszky 
és Stammer láncokba vert, nem veszítette el 
erejét és kitartását. 

Január 28 án Prometheus széttépte lán-
cait, s ezzel a legutálatosabb tárgygyal, amit 
csak vasból csinálni lehet, ugy vágott az ar-
cukba porkolábjainak, hogy elbódultak tőle. 

A csongrádmegyei nép olyan médium, 
melyet kénye-kedve szerint sem Stammer, sem 
Zsilinszky, de még maga gróf Szapáry sem 
suggerálhat. Ez a nép olyan médium, mely a 
delejezőnek ökölcsapásokkal felel s ezt a népet 
csak az próbálja meg suggerálni, a ki vele 
össze van forrva s a ki érdekeiért küzd. Más 
ne próbálkozzék meg vele. 

A csongrádmegyei országos képviselő 
választások egy élő tiltakozást képeznek a 
megyében folyó irányzat ellen s fülébe dörgik 
a hatalom embereinek: eddig és nem tovább! 

Az első ökölcsapást Csongrád adta, a má-
sodikat a szegvári kerület. De a legsúlyosabbat, 
a legfájdalmasabbat, a legerősebbet a tápéi 
kerület adta, midőn a hatalom minden eről-
ködése, 46.000 forintnak hasztalan kiadása 
dacára megválasztotta képviselőjéül Sima Fe-
rencet, azt a Sima Ferencet, ki kezében láng-
ostorral borbácsolta a megyében uralkodó 
visszaéléseket, a kit a hatalom emberei min-
den lépten-nyomon, a legbecstelenebb fegyve-
rekkel üldöztek. 

Sima Ferenc nem egyedül maga megy 
be a magyar parlamentbe, hanem bemegy 
vele egész Csongrádmegyének meghamisitatlaa 

közvéleménye. S ez a közvélemény előszedi 
a multak minden bűneit s kíméletlenül fogja 
felelősségre vonni azok elkövetőit. 

Pedig még hátra van egy ökölcsapás. 
Nem kevésbbé súlyos és kábitó, mint a tá-
péi. Szentes város ököcsapása. Ez is le fog ma 
sújtani. 

Akkor azután meg lehet kérdezni gróf 
Szapáry Gyulától: „ Kegyelmes uram ¡Milyen 
médiumnak vált be Csongrádmegye közönsége?" 

Szánthó Lajos. 

A tápéi választás. 
Lapunk mult számában távirati értesí-

téseink alapján közöltük a tápéi képyiselő 
választó kerületben megtartott választás ered-
ményét, mely szerint lapunk szerkesztője a 
kormánypárti jelölt, dr. Lévai József ellené-
ben 58 szavazattöbbséggel a tápéi kerület 
függetlenségi és 48-as párti képviselőjévé meg-
választatott. 

Ezen választás a függetlenségi és 48-as 
pártnak nemcsak azért rendkívüli diadala; 
mert Sima Ferenc személyében a mai megyei 
és községi kormányzat legnagyobb ostorozóját 
emelte a képviselői székbe, hanem azért is, 
mert ezen választás megmutatta, hogy alföldi 
magyar népünk a legarcátlanabb vesztegetés-
nek, a hatalmi tényezők legimpertinensebb 
nyomásának ís ellen tud állni, midőn leg-
szentebb alkotmányos jogainak gyakorlásáról 
van szó. 

Ahol csak Sima Ferenc a választás előtt 
programmbeszéd tartása céljából megjelent, 
a nép mint valóságos szabaditót fogadta és 
lelkesedéssel kisérte kőrútjában; mert benne 
látja azon apostolát, ki véget fog vetni azon 
erkölcstelen megyei kormányzatnak, mely egész 
létjogosultságát a sikkasztó jegyzők és egyéb 
visszaélésekkel terhelt lelkiismeretű közhiva-
talnokok bűnszövetkezetének támogatásában 
találja. Horgos mindig kormánypárti volt és 
csak azóta lett az ottani választók közt oly 
hatalmas a függetlenségi párt, mióta a nép 
tudja, hogy Varjassy jegyző, az alispán só 
gorának bukása egyesegyedül Sima Ferenc 
érdeme. De azért is fényes diadal az ellenzék 
részére a tápéi választás; mert a kormány-
párt sehol ezen országban oly óriás mérvű 
vesztegetéseket el nem követett, mint Tápén, 
és a kormány kiváló kegyeltje, dr. Lévai József, 
dacára 46000 frt vesztegetésnek és a megyei 
és állami hatóságok páratlan pressiójának, 
mégis elbukott csúfosan Sima Ferenccel, kinek 
segitői e harcban csak a nép szeretete és az 
általa hirdetett elvek igazsága voltak. 

Csongrádvármegye választó közönsége 
az egész vonalon Ítélkezett Zsilinszky és tár-
sainak bűnös közkormányzati politikája felett, 
de ezen ítélet sehol sem oly lesújtó, mint a 
tápéi kerületben, hol éppen ezen erkölcstelen 
irányzat leghatalmasabb ostorozóját ajándé-
kozta meg a választó közönség a képviselői 
mandátummal. 

Bennünket a választás eredménye lelke-
sedéssel tölt el és ez természetes is; de a 
dicsőség első sorban nem Sima Ferencé, hanem 
0 népé, azon választó közönségé, mely reggeli 



2. oldal. 

7-órától este fél 10-ig, midőn a választás 
eredménye^kihirdettetett, mint kőszikla, moz-
dulatlanul^állott étlen, szomjan és csikorgó 
hidegben, hogy Sima Ferenc megválasztásával 
diadalra ju t tassa a^üggetlenségi és 48-as elvek 
xászlaját és Ítélkezzék lesújtó erővel azon er-
kölcstelen^megyei adminisztratió felett, melyet 
Stammer Sándor inaugurált és melyet ideig-
óráig Zsilinszky Mihály főispáni tekintélyének 
megvedlett és molyosodott subájával takargat! 

A bevonulás. 
Lapunk szerkesztője, a tápéi választó 

kerület országgyűlési képviselője, pénteken 
délutánitartotta bevonulását Szentesre a kö-
zönség^oly óriási tüntetése mellett, melynek 
városunkban még párja nem volt. 

Sima Ferenc délután 4 órakor érkezett 
Balogh János, Hegyi Antal csongrádi plébá-
nos és azon barátainak kiséretében, kik őt a 
választási harcban kisérték, Csongrád felől a 
Tiszához, hol őt lüüü főre tehető közönség 
élén dr. Filó Lajos ügyvéd üdvözölte. Innét 
a közönség több száz kocsin, zeneszóval és 
lobogó zászlókkal kisérte Sima Ferencet a 
Széchényi-uton végig a városba. Már a hidlő 
előtt beláthatatlan néptömeg állta el az utat, 
mely ugy Sima Ferencet, mint Balogh Jánost 
riadó és szűnni nem akaró éljenzéssel fogadta. 
— Az éljenzés a vármegyeház előtt szinte 
mennydörgésszerű robajjá fokozódott, mely 
megremegtette a bűzhödt levegőt a megyei 
és városi kormányzat ezen korhadt falai kö-
zött. Leírhatatlan volt a nép lelkesedése, 
melylyel Sima és Balogh neveit az éljenzésbe 
foglalá és ezen óriási lelkesedés percről-percre 
nőtt és fokozódott, amint a menet a főispán 
ablakai alá érve, őt dühtől sápadó ábrázattal 
yélte az ablakok megett felismerhetni. 

Mint a gátjait áttört vizáradat, hömpöly-
gött az időközben tizezernyire szaporodott 
nép a szeretett képviselő és a szentesi vá-
lasztókerület népszerű jelöltjének kocsijai után 
és az éljenzés nem szűnt egy percre sem a 
hosszantartó diadalmenet alatt, mely az egész 
várost bejárva, a 48-as népkör helyiségei elé, 
majd ismét Sima Ferenc házához vonult. Itt 
a menet néhány percre megállott, s mert 
Sima Ferenc a meghatottságtól szóhoz jutni 
nem tudott, Balogh János köszönte meg he-
lyette is a minden képzeletet felülmúló lelkes 
fogadtatást. 

Ezután még Hegyi Antal és Nyári László 
szóltak a közönséghez, mely innét Balogh 
Jánost éltetve, ez utóbbi házához vonult, hol 
Balogh újra megköszönte azon ragaszkodást 
és szeretetet, mely ezen, majdnem teljesen 
rögtönzött tüntetésben nyilvánult. 

A közönség ezután szétoszlott; de még 
öreg este is jártak egyes csoportok az utcán, 
éltetve Balogh Jánost, mint Szentes szeretett 
országgyűlési képviselő-jelöltjét és Sima Fe-
rencet, a tápéi kerület megválasztott képvi-
selőjét. 

SZENTESI LAP. 

Mily nagy essmel mily igaz! 
Őseink birták . . . Valóság 
U*ra mért ne lenne ax? 

Ob, mint lái*ol ifja, aggja, 
Mint zajlik, nint zug a nép! 
Nép vigalma és haragja 
Az mi kedves, óh mi szép! 
Mit Kossuth s Rákócy hajdan, 
Érzik azt nép-ezerek . . . 
Őseink követték — bajban, 
S bóke-perc ne hozza meg? 

A jövő miénk, ugy érzem, 
S nem másé lesz a jelen, 
Ha a harcra —- csatakészen — 
Minden bajnok megjelen, 
Sikra száll, elóre törvén 
S meg nem hátrál seinmikép' . . . 
Óseink parancsa — törvény, 
Meg ne szegd, te büszke nép! 

Gaz, ki lélek-ár felé nyul, 
Vessd meg a kényúr cselét, 
A ki itthon büszke kényúr, 
Bécsben hajlangó cseléd! 
Lássák háborgásod! Végre, 
Végre vissza száll reánk 
őseink nagy öröksége: 
Független Magyar hazánk! 

Gáspár Imre. 

A néphez. 
Mint fellázadt tenger árja, 
Háborogsz ma nemzetem! 
Győzelmét az eszme várja, 
Csügg a szív szent neveken! 
Ugy szeretném én azt látni, 
Édes nékem ez a nap . . . 
. . . Őseink győzének . . . hát mi, 
Csak mi lennénk gyáva had? 

Zászlók lengnek a magasban, 
Büszke tÉljen ' eget viv, 
S boldogító öntudatban 
Még magasabbra száll a sziv! 
Függetlenség . . . önállóság . . , 

Az országos képviselőválasztások. 
Az országos kéviselőválasztás első napján,-

vagyis januar ¿8-án a következők választattak meg 
képviselőkké: 

Kormánypár t iak . 
A fővárosban. 

Budapest: I. kerület Fehérváry Géza. II. ker. 
Darányi Ignác dr. III. (lásd alább.) ker. IV. ker. Podma-
nicky Frigyes báró. V. ker. Warmann Mór. VI. ker. 
Andrássy Gyula gróf. VII. ker. Morzsány Károly. VIII. 
ker. Berzevicy Albert. IX. ker Tolnay Lajos. 

A vidéken. 
Beszterce. Fiuger Karoly. 
Naszód. Jellinek Artúr. 
Pécs. Baross Gábor. 
Rozsnyó. Andrassy Géza gr. 
Munkács. Nedecky János. 
Lubló. Bobula János. 
Sátoralj a-Uj hely. Dókus Ernő. 
Illava. Kubinyi György. 
Újbánya. Szapáry Gyula gróf. 
Győr. Baross Gábor. 
Somorja. Saghy Gyula, 
Szamosujvar. Molnár Antal. 
Élesd. Beöthy László. 
Sepsi-Szt.-György. Beksics Gusztáv. 
Belényes, Véghső Gellért. 
Törökbecse. Rohoncy Gedeon. 
Homonna. Andrássy Sándor gróf. 
Szombathely. Baross Gábor. 
Zsolna-Rajec. Smialovszky Válér. 
Fehértemplom. Palffy Elemér. 
Nagykároly. Károlyi István gróf. 
Nagysomkut. Teleki Géza gróf. 
Baja. Drescher Ede. 
Kőszeg. Szlábey Gyula. 
Rózsahegy. Kajuch József. 
Nagy-Marton. Dégen Gásztáv. 
Faoset. Harkányi Frigyes. 
Marovica. Bajch Milos báró. 
Bazin. Szalay Ödön. 
Nagybanya. Vekerle Sándor. 
Karánsebes. Vuja Péter. 
Tovarisova. Gromon Dezső. 
Nagy-Tapolcsány. Szalavszky Gyula. 
Nagy-Bittse. Urbanovszky Ernő, 
Trencsén. Rakovszky Géza. 
Verbó. Pongrác Károly gróf. 
Marosludas. Bethlen Balázs gróf. 
Lőcse. Csáky Kálmán gróf. 

14. szim. 

Titel. Zákó Milán. 
Sopron. Fabiny Teofil. 
Lúgos. Szende Béla. 
Oravica. Jókai Mór. 
Duna-Szerdahely. Pálfify-Daun Vilmos gróf. 
Alsó-Kubin. Kubinyi Árpád. 
Borosienő. Boros BAni. 
Liptó-Szent-Miklós. Matuska Péter. 
Ipolyság. Horváth Béla. 
Zichyfalva. Id. Dániel Pál. 
Sucsán. Rakovszky István. 
Megyaszó. Nagy Sándor. 
Felső-Fogaras.. Mikszáth Kálmán. 
Jószáshely. Bogdán Virgil. 
Nagy-Ilonda. Teleki Sándor gr. 
Bártfa. Bornemissza Ádám. 
Abrudbánya. Lukács László. 
Héthárs, Bornemissza Lajos. 
Vág-Beszterce. Zsábokréthy Emil. 
Terebes. Andrássy Tivadar gróf. 
Besztercebánya. Halassy Gyula. 
Bethlen. Bethlen Ödön gróf, 
Bobró. Zichy Jenő gróf. 
Nagy-Zorlenc Szerb György. 
Stubnya. Justh György. 
Szliács. Radvánszky György. 
Breznóbánya. Lehócky Egyed. 
Privigye. Sporzon Ernő. 
Korpona. Nyáry Béla. 
Budapest II. ker Darányi Ignác. 
Budapest V. ker. Wahrmann Mór. 
Budapest VII. ker. Morzsányi Károly. 
Jolsva. Kubinyi Geza. 
Siklós. Percei Béni. 
Girált. Görgey Béla. 
Temesvár. Szapáry Gyula gróf, 
Szent-Endre. Luppa Péter. 
Zboró. Fest Alajos. 
Körmöcbánya. Amon Ede. 
Debrecen II. kerület, Király Ferenc. 
Debrecen III. ker. Kőrösy Sándor. 
Nagylak, Széli Ákos. 
Törökknnizsa. Rónay János. 
Nagyvárad. Tisza Kálmán. 
Baán-Teplic. Zay Albert gróf. 
Aranyos-Maróth. Klobusícky János. 
Erzsébetváros, lszekutz Viktor dr. 
Csaca. Popper Ármin. 
Nagyberezna. Sztáray István grőf. 
Rigyica. Latinovics Érnő. 
Vágujhely. Víetorisz Miklós. 
Simaszombat. Fáy Gyula. 
Pozsony II. ker. Neisziedler Károly. 
Törökszentmiklós. Magyari Kossá Géza. 
Bereck. Neumann Ármin. 
Szirák. Sréter Alfréd. 
Nyitrazsámbokrét. Zsámbokréthy József. 
Versec. Ürményi Bernát. 
Ungvár. Kende Mihály. 
Görgő. Hadik Endre gróf. 
Hódságh. Vojnits István. 
Orcyfalva. Krahtz Béla. 
Kisbecskerek. Bessenyei Ferenc. 
Székesfehérvar. Tóth Aladár. 
Gölnicbanya. Propsztner Artúr. 
Gyulafehérvár. Mohay Sándor. 
Zsombolya. Hieronymi Károly. 
Székelyudvarhely. László Mihály. 
Nagy-Iklód Bokros Elek. 
Pozsony, 1. kerület. Szilágyi Dezső. 
Köbölkút. Kobek István. 
Torda. Papp Samu. 
Szászka. Asbóth János. 
Ráckeve. Földváry Miklós. 
Pancsova. Dániel Ernő. 
Ugra. Beöthy Algernon. 
Sárvár. Förster Ottó. 
Zólyom. Nemeskéri Kiss Pál. 
Pápa. Láng Lajos. 
Stomfa-Malacka. Prileszky Tádé. 
Komárom. Tuba János. 
Nyitra. Latkócy Imre. 
Halmi. Teleszky István. 
Balassagyarmat. BaJázsy Antal. 



14. szám. 
Szikszó. Péchy Tamás. 
Tapolca. Csigó Pál. 
Lovrin. Szápáry László gróf. 
Nagyszentmiklós. Nákó Kálmán gróf. 
Pardány. Gsávossy Béla. 
Nagykikinda. Nikolics Fedor báró. 
Uzdin. Joanovits István. 
Deés, Teleky Domokos. 
Szeged I. ker. Tisza Lajos grof. 
Torockó. Thorockay Mklós gróf. 
Pankota. Solymossy László. 
Zurány. Schvarc Gyula. 
Bégaszentgyörgy. Papp Géza. 
Nagykomlós. Belicska Béni. 
Bodajk. Atzél Béla báró-
Veszprém. Szabó Imre. 
Kölesd. Busbach Péter. 
Matészalka. Perényi Péter. 
Radna. Beles János. 
Szaszrégen. Kemény Akos báró. 
Lippa. Ambrózy Béla báró. 
Rékás. Janicsáry Sándor. 
Kulpin. Ivanovics István. 
Rittberg. Vargics Imre. 
O-Becse. Popovics Vazul. 
Ugod. Fenyvessy Ferenc. 
Felső Eőr : Festetics Andor gróf. 
Dárda. Antal Gyula. 
Sásd. Szily Pongorác. 
Makó. Teleky József gróf.. 
Bonyhád. Percei Dezső. 
Nagyszombat. Pantocsek Rezső. 
Edelény. Ifj . Miklós Gyula. 
Széchény. Bödön Ödön. 
Alvinc. Zeyk Dániel. 
Igló. Műnnich Aurél. 
Morvaszentjanos. Kubina József. 
Kisuca-Ujhelyvarin. Sipeki Sándor. 
Bogsán. Tisza László. 
Szakolca. Rudnay Béla. 
Galgóc. Schober Ernő. 
Szenic. Zmertich Iván. 
Vágvecse. Lévay Antal. 
Miskolc. II. kerület: Vadnay Károly. 
Szarvas. Csáky István gróf. 
Szeged. 1. kerület Tisza Lajos gróf. 

Nemzeti pártiak / 

Budapest. UL ker. Horváth Gyula. 
Somorja. Sághy Gyula. 
Mád. Bernát Béla. 
Lövő. Nagy István. 
Mezőcsáth. Melcer Géza. 
Marcali. Kund Jenő. 
Esztergom. Frey Ferenc. 
Dunavecse. Hajós József. 
Nagy-Kapos. Bernáth Dezső. 
Szepes-Szombati. Kulman János. 
Garbóc-Bogdány. Károlyi László gróf. 
Szepsi. Horanszky Nándor. 
Szempc. Esterházy Mihály gróf. 
Csongrád. Hock János. 
Eperjes. Bujanovics Sándor. 
Nagy-Ida. Hedry Lőrinc. 
Uj-Arad. Zselénszky Róbert gróf. 
Battonya. Purgly János. 
Monor. Gullner Gyula. 
Szobránc. Tomcsányi László. 
Uj-Sz.-Anna. Wittmann János. 
Kassa. Beöthy Akos. 
Kövi. Szentiványi Kálmán. 
Csákóvá. Seháffer Dezső. 
Békés-Csaba, Bánó József. 
Keszthely. Nedecky Jenő. 
Arad. Atzél Péter. 
Kisjenő. Wenckheim Frigyes gróf, 
Felvinc. Miksa Imre. 
Vizakna. Ugrón Zoltán. 
Apatin. Kék Lajos. 
Kernyaja. Fernbach József. 
Zombor. Dragulics Pál. 
Baksa. Berger Ignác. 
Nagy-Enyed. Bethlen Bálint. 
Király-Helmec, Szennyey István br. 

SZENTESI LAP. 3. cidalT 

Jákóhalma. Márkus József. 
Marosvásárhely. Désy Zoltán. 
Késmárk. Veszter Imre. 
Nyarad-Szereda. Szentiványi Kálmán. 
Csáktornya. Király Pál. 
Jászberény. Apponyi Albert gróf. 
Pécska. Gaál Jenő. 
Mező-Kövesd. Bottlik Lajos. 
Magyar-0 vár. Reitíer János dr. 
Nagy-Mihály. Balogh Géza. 

Miskolc északi kerület. Horváth Gyula. 
Kis-Szeben. Hódossy Imre. 
Pétervásár. Ivády Béla. 
Eszterháza. Károlyi Sándor gróf. 
Kismarton. Polgár Ferenc. 

Függetlenségiek. 
Tata. Horváth Béla. 
Lengyeltóti. Szalay Imre. 
Békés. Irányi Dániel. 
Szin. Lakatos Miklós. 
Igmánd. Kun Miklós. 
Déd. Zboray János. 
Zala-Egerszeg. Pázmándy Dénes. 
Halas. Kolozsváry-Kiss István. 
Debrecen. L kerület: Thaly Hálmán. 
Kis-Várda. Farkas Balázs. 
Szigetvár. Fornszek Sándor. 
Baranya-Sz.-Lőrinc. Jeszenszky Ferenc. 
Kun-Szent-Márton. Tóth Ernő dr. 
Pincehely. Jeszenszky László br. 
Szolnok. Polónyi Géza. 
Rimaszécs. Bornemissza István. 
Bihar. Rigó Lajos. 
Zenta. Szabó László. 
Fülöpszállás. Baky István. 
Szegzárd. Boda Vilmos. 
Kápolna. Okolicsányi Sándor. 
Gödöllő. Várady Károly. 
Margitta. Noszlopn Gyula. 
Báránd. Illés Bálinf. 
Mezőkeresztes. Ifj. Sturraann György. 
Zirc. Kemény Pál. 
Győrsziget. Csávolszky Lajos. 
Téth. Bozzay István. 
Győr-Szent-Márton, Vikár István. 
Cegléd. Károlyi Gábor gróf. 
Csenger. Papp Béla. 
Nagy-Atád. Chernel Gyula. 
Paks. Szluha István. 
Gyöngyös. Hentaller Lajos. 
Tab. Veres János. 
Putnok. Putnoky Mór. 
Vác. Majthényi István. 
Hajdúnánás. Kovács József. 
Hajdúszoboszló. Polónyi Géza. 
Tápé. Sima Ferenc, Lévai József dr. kormány-

párti 443 szavazata ellenében 500 szavazattal. 
Szeged. II. ker. Babó Emil. Ivánkovics János 

kormányparti ellen, nagy küzdelem után erő» több-
Alsó-Dabas. Konkoly József. 
O-Kanizsa. Tompa Antal. 
Szegvár. Helfy Ignác, Keller Lajos kormány-

párti 290 szavazatával szemben 439 szavazattal. 
Nagy-Kanizsa. Hévizy János. 
Gyöngyös-Pata. Kürthy Sándor. 
Nagy-Füged. Mánássy Ödön. 
Ersek-Ujvár. Mérey Lajos. 
Nemes-Ocsa. Pogrányi József. 
Udvard. Heckenaszt György. 
Abony. Thold Dániel. 
Csurgó. Szalay Károly. 
Csorna. Csávolszky Lajos. 
Kecskemét. II. ker. Horváth Adám. 
Karcag. Madarász Imre. 
Tiszahát. Uray Imre. 
Kaposvár. Kapotsffy Jenő. 
Bacsalmás. Olay Lajos. 
Berrettyóujfalu. Csanády Sándor. 
Nádudvar. Papp Elek. 
Székelyhíd. Kiss Albert. 
Dorog. Rericky Károly. 
Eger. Szederkényi Nándor. 
Fehérgyarmat. Isaák Dezső. 
Csákvár, Meszleny Lajos, 

A 48-asok. 
Vaál. Lits Gyula. Enying. Matkovics Tivadar. 

Félegyháza. Holló Lajos. Mezőkeresztes. Stullmann 
György. Kis-Cell. Ugrón Akos. Kecskemét. L ker. 
Ugrón Gábor. Szatmárnémeti. Ugrón Gábor. 

A választás további eredményéről lapunk jövő 
számában referálunk. 

Eddig megválasztatott összesen 364 képviselő 
és pedig 205 kormánypárti, 159 ellenzéki s igy a 
kormánypárt többsége csak 46. 

Helyi és megyei hirek. 
— A B a l o g h - p á r t részéről az első 

szavazatszedő küldöttségnél bizalmi férfiak dr. 
Filó Tihamér és Soós Ferenc; a második sza-
vazatszedő küldöttségnél Novobácky Győző és 
Kiss Mihály (Gógánsor) fognak szerepelni. 
Mint értesültünk, a Törs és Balogh-párt kö-
zött a kordont a választási elnök ugy fogja 
megállapítani, hogy az első szavazatszedő 
küldöttségnél, hoi az I. és II. tizedek szavaz-
nak, a Balogh-pártiak tábora a magtár-féle 
épülettől a megyeház felé, a Törs-pártiak 
tábora pedig a r. kath. templom felé lesz. A 
második szavazatszedő küldöttségnél a Törs-
pártiak a városháza udvarán, a Balogh-pártiak 
tábora pedig a piactéren lesz. Mint halljuk, 
a választási elnök, a Stammer alispán lelkiis-
meretének őrzésére ide rendelt egy század 
katonaságot nem fogja a választásnál kiren-
delni, hanem ott hagyja künn a Széchényi 
kertben, hogy szuronyokkal őrizzék a juharfákat. 

— A z ü d v ö z l e t e k szazszamra erkeznek la-
punk szerkesztőjéhez az ország minden részebői — 
országgyűlési képviselővé történt megválasztatásának 
alkalmából. Tegnap pedig a mindszenti 48-as és 
függetlenségi párt küldöttsége volt nála, hogy meg-
választatása felett az ottani párt örömét kifejezze. A 
párt érzelmeit a küldöttség részéről T a r y Endre 
ügyvéd pártelnök tolmacsolta. 

— H o r v á t h G y u l á t , városunk díszpolgá-
rát s városunk érdekeinek egyik leghatalmasabb 
védőjét, eddig mér kót kerületben választották meg, 
képviselőnek. S ebben a megválasztatásban az a 
rendkívül kitüntető, hogy Horváth Gyula a teljesen 
a kormánypárt hatalma alatt allo Budapest egyik 
kerületében választatott meg. Ellenjelöltje Ország 
Sándor volt, ki már díszmagyarba öltözve várta 
magához a küldöttséget, hogy megválasztatott. Ezt 
az örvendetes hirt azonban Horváth Gyulának vitte 
el Budapest IX. kerülete. Hogy Horváth Gyula 
népszerűsége mekkora Budapesten, ezt az igazolja 
legjobban, hogy Budapest kilenc kerületéből, mint 
ellenzéki ember, egyedül ő választatott meg. Azt 
hisszük, hogy Horváth Gyula ezen győzelmének a 
budapesti IX. kerületen kívül Magyarorszagon Szen-
tes örül legjobban. 

— B a n k e t t é s t á n c v i g a l o m lesz ma 
rendezve Szentest a mai napon megválasztandó or-
szággyűlési képviselője: Balogh János tiszteletére. 
A bankét, mely este 8 órakor kezdődik, ha ugyan 
akkor a választásnak már vége lesz, — az EMKE. 
körben, a táncvigalom pedig a 48-as népkörben lesz. 

— U j a b b a p o s t o l . A Pólya és Tasnádi 
vezérlete alatt Stammer hiveiből alakított elvhü füg-
getlenségi és 48-as pártocska, Törs Kálmán támo-
gatása érdekében valóságos apostoljárássá tette 
immár Szentest. A múltkor Polónyi ur zónazott le 
s tartott itt beszédet az általa csőcseléknek nevezett 
és megátkozott Balogh-párt ellen — s most, azaz 
tegnap reggel Olay Lajos országos képviselő jött le 
s tartott a piacon Törs Kálmán mellett beszédet; 
de a hallgatók kilenctized része Balogh János élte-
tésével válaszolt erre a beszédre. Olay Lajos ezután 
Sima Ferenc pártelnököt látogatta meg és jelezte, 
hogy ma a választásra még hat uj apostol jón le 
Törs Kálmán érdekében. Sima Ferenc pártelnök 
azonban azt válaszolta Olay Lajos fenyegetésere, 
hogy wNem bánom én édes barátom, ha nem hatan, 
hanem hatvanan jönnek is le, én már tegnap a szen-
tesi 48-as és függetlenségi népkörben kijelentettem, 
hogy Balogh János 1000 szótöbbséggel lesz megvá-
lasztva; ebből a többségből nem engedhetek el egy 
árva voksot sem, sőt ha hatvanan jöttök le, akkor 
Balogh 1500 szavazattöbbséggel lesz megválasztva 
— A partelnök ezen határozott valasza utan, melyet 
ma a szentesi választó közönség be is fog váltani, 
Olay Lajos elbúcsúzott Sima Ferenctől, szálló he-
lyére, az elvhü dr. Csató Kálmánhoz. 

— A nCsongrádmegyei Hiradó* szerkesz-
tősége a Hiradó szombati száma helyett a „Szen-
tesi Lapot* küldi meg előfizetőinek és pedig 
azon okon; mert e lap a szerkesztő távolléte 

, miatt kellő időben nem jelenhetett meg. 



4. oldal. 
— A s z e n t e s i j ó t é k o n y n ő e g y l e t , 

mint egy hozzánk beküldött meghívó tudatja, a f. 
évi február hó 13-án Szentesen, a vármegyeház ter-
meiben zártkörű táncmulatságot rendez. A bal ren-
dező bizottsága a következőleg van megalakitva : 
dr. Bartha Kálmán, dr. Gicatricis Lajos, dr. Gál 
Jenő, Gyárfás Dezső, Jurenak Béla, dr. Káplán 
Antal, dr. Kelemen Béla, Komáromy Lajos, Lend-
vai Vilmos, báró Maasburg Sándor, Nyiry Gyula, 
Pollák Antal, Stammer László, Székely László, dr. 
Tasnádi Antal, Zehery Lajos, Zsoldos Elek, dr. 
Mikec Ödön, dr. Sulc Lajos. Belépti dij személytn-
kint 1 frt 50 kr., csaladjegy 4 frt. Kezdete 9 órakor. 
Jegyek előre válthatók: Banyai József utódai, Szépe 
Kálmán és Wellisch Vilmos kereskedéseiben. 

— T é l i o r s z á g o s v á s á r u n k holnap febr. 
1-én veszi kezdetet s tart február 3-aig. Az előjelek 
szerint a vasar látogatottnak igerkezik, ha ugyan ad-
dig az utak el nem romlanak. 

— P r e s b y t e r v a l a s z t a s . A szentesi ev. 
ref. egyházi presDy terekre beadott szavazatok ösz-
szeszamlalasaval mar elkészüt az erre kiküldött bi-
zottság. E szerint neválasztattak: 

Fekete Marton 486, Szeder János 423, Kovács 
Mihály 3±2, Kovács Lajos 314, Baüós Sándor 281, 
Kaipagoá-Szaoó Bálint 273, Dr. Filó Lajos 251, 
Lami István 246, Kis Mihály 243, Dosa Elek 235, 
Ónodi Lajos 233, Kanasz N. Imre 224, Vecsen Ist-
ván 214 szavazattal. — Az egyházközségi képvise-
lőkre beadott szavazatok ősszeszamlalasa most van 
folyamatban. 

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

ségvetés. Indítványok. Az egylet összes tisztviselői-
nek egy évre megválasztasa. Szentes, 1892. jan. 30. 
Petrovics Soma, egyleti elnök. 

— T ü z . F. hó 27-én éjjel, fél 12 óra tájban 
Sarkadi-Nagy Ferencnek az evang. egyház telkén 
levő szatócsüzlete, melyben nagyobb mennyiségű 
mész, szén, fa, petróleum és egyéb anyag volt rak-
taron, kigyuladt. A faalkotmány romjai még más-
deüajon is füstölögtek, mivel a locsolás altal a fel-
halmozott mesz torrascak indult. A kár tetemes. A 
tüz keletkezesének okáról többféle verzió kering, 
biztosat azonban még senki sem tud. 

— A I I I . éz IV. k e r . a d ó , továbbá a 
tökekamat és jaradékadó bevallása a f. évi január 
hó 31-étől február 8-áig, valamint a ház ós földbir-
tokra bekebelezett adóssagoknak az általános jöve-
delmi pótadó leengedése céljából, a városi adóhiva-
talban szintén folyamatban van, erre vonatkozólag 
különben felhívjuk az adózók figyelmét a lapunk 
mai szamában olvasható hivatalos hirdetményre. 

— A z a v a r g ó k cimü, lapunk keddi számá-

14. szán. 

Pintér Sándor 
I. t. 548. számú házánál két szoba, konyha, 
kamra, pince és padlásból álló lakás van 
haszonbérbe kiadó; értekezhetni a tulajdonos-

sal ugyanott. 

Bit. Filó János ur 
felsőpárti II. t. 264. számú háza Szent-György 
naptól kezdve haszonbérbe kiadó, esetleg 
szabad kézből eladó. Bővebb felvilágosítást a 
tulajdonosnál I. t. 191. szám alatt nyerhetni. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak mindazon egyének, kik az 

1891. év folyamán keletkezett és III ad oszt. 
ker. adó alá tartozó üzletekből és foglalko-
zásokból. továbbá egész általánosságban azok, 

ban hozott i ^ S Ä E Sändor "ur a f * a IV-ed oszt. ker adó- avagy tőkekamat 
szerkesztőseghez küldött leveleben azon nyilatkozat 
közzétetelere kerte fei lapunkat, hogy amennyiben a 
Szentesi Lapban róla az volt irva, hogy Balogh Já-
nos ellen korteskedik, nem való; mert ő maga is 
Szentes elleni bűnnek tartana Balogh ellen küzdeni 
— Mi ezen nyilatkozatnak készséggel adunk helyet, 

és járad. adó alá tartozó jövedelmekről január 
31-ik napjáig vallomásaikat be nem nyújtot-
ták, most már 18925. febr. hó 8 ik napj ig 
annál inkább benyújtani el ne mulasszák, 
mivel vallomás hianyában az 1883. évi XLIV. 

annyival inkaüD; mert a mai nap"ugy is meg fogja t. C. 17. §-a értelmében adójuk hivatalból és 
mutatni, hogy itt a Balogh elleni küzedelem szeren- a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján fog 
csétlen erőlködésnél nem egyéb. 

E l h a l t a k n é v s o r a . 
Szentesen, 1892. január 23-től 1891 január 30-ig. 
Gyöző-Molnár Antal, 1 éves» hártyás toroklob — Cser-

VI aus-Lukacs Maria, 3 hónapos, béihurut. — Virágos Zsu sanna cél i á b ó l 
SÍ I 7:I PV« AI/L/TNR — Faragó Maria, 62 eves, tüdő vesz. — Fogel ' 

t ~ — m ----- :nfluenza. 

— Megh í v á s . A szentesi sport-egylet f. évi 
február ho 7-en (vasarnap) délután 3 orakor a városi 7 .Teves "aggkór, 
regi közgyűlési t e r emben (uiagtar epulet) evi rendes Anna, 70 eves, aggkór. — kerekes János, 51 éves, i 
közgyűlést tart, melyre a tisztelt egyleti tagokat ezen- ! - Szuhanek Joz ef, 77 éves, agyrázkódás. — Heruntei 
nel van szerencsem meghívni. Szentesen, 1892. évi 
januar 30. Fekete Márton s. k. elnök. 

— A d ó z ó k M g y e i m e b e . A haduieutessegi «örményi Zsuzsnna, 70 eves, szívbaj, — Koilor Mária, 70 éves, 
díj í izetesere kötelezett egyenek Ügyeimébe a j a n i j u k , aggkor. — ttaranyi Lajos, 3 honapos, bélhurút. — Bárányi 

1 János, 1 hetes, születesi gyengeség. — Böszörményi Sándor, 
ü8 eves, szivbaj.j — Pusztai Imre 9 hónapos, bélhurút, — 
Bartuc Erzsébet, 3 éves, roncsoló toroklob, — Váci Sándor 
05 eves, tüdövész. — Varga Anna. 84 eves, aggkór. — Négyesi 

kivettetni. 
Felhivatnak továbbá mindazon föld és 

házbirtokosok, kik ingatlanaikra kebelezett 
adósságaikat ált. jövedelmi pótadó leengedése 

1892. évi január 31-ig be nem jelen-
tették, tehervallomásaikat, igazolást tartalmazó 

Herunter Ferenc, kérvényeikkel, 1892. évi február 15-ik napjáig 

miszerint az ezen ado kirovásához megkivantato 
adatok bevallasa a f. évi tebr. hó 1-én veszi kezde-
tét a városi adóhivatalban, s bezaroiag leDr. 29-ig 

07 éves, influenza. — Huria Lajos, 1 eves, vörheny. — Ko- . . . . 
vacs Mana, 5 eves, roncsoló t^rokiob. — Török Terezía, 3 annál bizonyosabban benyújtsák; mert e na-

| hónapos. béihurut. - _ Papp Rozaiia, 53 eves, szívbaj. — Bo-1 p o n benyújtandó kérvények egyáltalában 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Szentes város adóhivatalánál 1892 évi 
január 31-én. 1 — 2 

Sulo Káro ly , 
eszközölhetők. A kik a beval ias t megtenni e lmulasz - Mihály, 3 éves, torokgyik. — Bertók Ilona, 83 éves, influenza, 
tanak, a rajuk kivetett adónak haromszorostol hat-
szoros összegevei lógnak Dirsagoltatni 

— ,Több i p a r o s " alairassal a „Szentesi 
Lap" 1892. januar 24-iki szamaban az ujdonsagi 
rovatban közzétett s Nyiry Gyula tanacsnok s ípar-
hatósagi biztos úrra vonatkozó „Nyílt kérdés"-re, 
amely különben is tendentiósus színezetet látszik 
elárulni, a szentesi ipartestület elöljárósága neve-
zett iparhatósagi biztos ur reputatiójanak megóvasa 
tekmteteből, kötelességenek tartja a valódi tényál-
lást teltami, amelyre nézve legalkalmasabb módnak 
tartja a „nyílt kérdés'-ben érintett targyra vonatkozó 
jegyzőkönyvi kivonatot egész terjedelmében közölni. 
„Kivonat". A szentesi ipartestület előljaróságanak 
1891. okt. 12-en tartott üléseben felvett jegyzőkönyv-
ből. 258. sz. olvastatott Nyiry Gyula iparhatósagi 
biztos ur atirata, amelyben felhívja a testület elöl-
járóságát, hogy a testületi elnök megvalasztasa iránt 
a kellő intezkedest foganatosítsa, illetve az elnök 
valasztó rendkívüli közgyűlést hivja össze. — Hat. 
341.—91. sz. a. ide érkezett ezen átiratot az elöl-
járóság tisztelettel tudomásul veszi; — tekintettel 
azonban arra, hogy az esztendő vége felé közeled-
vén, a most megtartandó rendkívüli közgyűlésen 
megválasztandó ipartestületi elnök működése, — 
minthogy a jövő év elején különben is általános 
tisztújító rendes közgyűlés fog tartatni, — alig ter-
jedhetne egy pár hónapi időtartamra; — tekintet-
tel továbbá arra, nogy a közgyűlések egybehívasa Q 
es megtartasa a különben is kimentett testületi 
pénztárt tetemes kiadasokkal terhelik: elhatározza 
az elöljáróság, hogy az elnökvalasztas céljából ez 
év tolyaman rendkívüli közgyűlést nem fog össze-
hívni, hanem az elnököt is, kivaltkeppen még azon ok-
nál togva is, mert a jelen ülesen résztvevő Nyiry 
Gyula iparhatósagi biztos ur ez ellen mi kifogást 
sem tett, — a jövő evi altalanos tisztújító közgyű-
lésén tog megvalasztatni, s addig az elnöki teendők 
ellatasara, korábbi hatarozatahoz képest, Borbély 
Lajos alelnököt bízza meg. Borbély Lajos, m. k. h. 
elnök, Jankó Antal, m. k. ipartest, jegyző. 

— M e g h í v á s . A szentesi iparos ifjak képző- és 
segelyző egylete évi rendes közgyűlését február 7-én 
(vasarnapj deielőtt 10 orakor fogja a céhaz termé-
ben megtartani. A kőzgyülesre az egylet tagjait tisz-
telettel meghívom. A közgyűlés tárgyai: Elnöki meg-
nyitó. Jelentés a pénztarallanotáról. Jnv* ¿VI WAH_ 

— Kovács Eszter. 4 napos, születési gyengeseg. — Burkus 
Imre, 3 hónapos, torokgyik. — Farkas János, 88 éves, aggkór. 
— Debreczenyi Sándor, &2 évqs, influenza. — Faragó Mária, 
7 éves, torokgyik. — Marozsi Jáliánna, 75 éves, artkór. — 
Csala Álaria, 83 éves, tüdölob. — Füsti-Moluár Mária, 56 éves, 

a. ü. tanácsnok. 

Hirdetmény. 
A hadmentességi dij fizetésre kötelezett waw iutui*, oo eves, IUUUIUU. — r usu-iuuiucu ¿nana, ou eves, : . . . . , . Oílűl A ' U A 

vaseb aj. — Kuzs-Molnar Sándor, kereszteletlen leánygyermeke, egyének íelhivatnak, hogy az löV^. ÓV1 naa-
1 órás, születesi gyengeség. - Molná.-Farkas Ferencz, 2 éves m e n t e s s é g i díj k i r o v á s á h o z m e g k í v á n t a t ó a d a -
torokgyik. — Pap Maria ¿4 eves, tüdövész. — Oláh Zsuzsána, ° 0 - . . . 
75 éves, aggkór. 

Beküldetett. 

tokát a városi adóhivatalhoz (magtárépület; 
f. évi február hó 1 - 2 9 - i g hezárólag annyi-
val is inkáb beszolgáltassák, mivel a mulasz-
tók hadmentésségi dija hivatalból fog meg-

Báli selyemszöveteket ¡ÄTSSSFmkmSbő5 á , l aP i t t a t n i s azonkivül az 1880. évi XXVII. 
arnyalat és szinben) szállít, megrende l^eg í^ t. C. 20 §-a értelmében a rájuk kivetett had-
vegekben is postaber és vámmentesen Henneberg G. (cs. kir. menteségi dij háromszoros egész hatSZOrOS 
udvari szaliitó) selyemgyára Zürichben. Minták postafordulóval „ ¿ 1 r 1 1 1 
küldetnek. Svajcba címzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. ÖSSZegének megfeleld pénzbírsággal fognak 

büntettetni. 1V3 
Városi adóhivatal. 

Szentesen, 1892. január 30-án. 
S u l o K á r o l y , 

a. ü. tanácsnok. 

Szürszabó-Nagy Lajosnak 
a felsőréten 20 hold földje van szabad kéz-
ből eladó. Ugyanannak kispiaci háza eladó. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOO 
g Meghívó. § 

° A S Z E N T E S I H I T E L S Z Ö V E T K E Z E T 0 o o o 
p 
b 

1892. 

o o o 
9 o o o o o o 
o o o o 

évi február hó 14-én délelőtt 10 órakor, Szentes városnak a 
közgyűlési termében tartandó 

évi rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghívni. 

Szentesen, 1892. évi január hó 24-én. 
K i s s Z s i g m o n d , 

elnök. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági jelentés. 
2. Zármérleg bemutatása és a felügyelő bizottság jelentése. 
3. Költség előirányzat. 
4. Ügyészi jelentés. 
5. Leltár bemutatása. 
6. Az alapszabályok 42 §. rendelkezésének megfelelő netaláni indítványok. 
7. Jegyzőkökönyvek hitelesítésére kiküldöttek választása. 
J e g y z ő t : 

o 
Kurcán tul lévő ^ 

o 
o o o 
o 
o 
Q 
o 
o o o o 
8 o o _ A mérleg és a jelentés a szövetkezet helyiségében a közgyűlést megelőzőleg Q 

Q 15 nappal a részvényesek által megtekinthető. Q 

OOOOOOOOOOOOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
Ms.aU«, 1882 Ny tmUt t S iau r«rran i 7* r«Mj t« j i i i 




