
XX. évfolyan\ 1890. 56. szám. Vasárnap, május 11. 
Előfizetési árak: 

Egy évre . . . . 5 frt — kr. 
Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 
Negyed évre . . . 1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

v küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 24 helyre van beosztva 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

Deiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

deseben is felvétetnek. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

Nyilttér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám ára 4 kr. 
i e I 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Stark Nándtr és 0«z«ó S á i d í r köoyvki rnkidé t íbeD. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Szemrehányás. 
Sarkadi polgármester közé tette lelkesítő 

felhívását az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület szentesi fiók-egyletének megalkotása 
iránt. S ezen, minden becsületes magyar em-
ber szivét, lelkét egyformán melegen érintő 
felhívást közölték a helybeli lapok, s mig a 
„Szentesi Lap" és „Csongrádmegyei Közlöny" 
igyekeztek a lelkesítő viszhangot tovább adni; 
addig a „Szentes és Vidéke" oly kommentár-
ral kisérte a polgármester felhívását, mely 
minden hazafias érzületű embernél méltó in-
dignációt keltett, s melyet ennek dacára ugy 
a „Szentesi Lap," mint a „Csongrádmegyei 
Közlöny" megjegyzés nélkül, sőt mondhatnám 
megtorlás nélkül hagytak (A „Szentes és Vi-
déke" idétlenkedéséről mi is hallottunk vala-
mit ; de mert ezt egészen méltónak tartottuk 
a helyhez, a honnan eredt, nem reflektáltunk 
reá. Szerk.); igy engedelmet kérek rá, hogy 
a „Szentes és Vidéke" kommentálásával szem-
ben, megrovó szavamat felemeljem. 

Az egész országban minden ember, ki 
nemcsak ajkán; de szivében is hordja az igaz 
magyar hazafias érzületet, lelkesültséggel van 
eltelve azon magyar nemzeti ügy iránt, mely-
ért Erdélyország legderekabb hazafiai sorakoz-
ván, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sületet megalkották, hogy ez egyesület szent 
kötelékébe társadalmi uton nyissanak kaput 
minden magyar embernek azon magasztos 
célra való közremunkákáláshoz, hogy Erdély-
ben anyagi és erkölcsi támogatással meg-
mentessék a maroknyi magyarság a román 
és szász népbe való beolvadástól. 

Egy szent cél ez, melyért bár századok-
kal ezelőtt képezett volna sorfalat a nemzet 
minden jó fia, he jh ! be' másként állnánk 
akkor ma hazánk sorsával! 

Ha talán későn is, ha az utolsó órában 
is ; de végre megalakult az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület, s gazdagot és sze-
gényt, mindenkit, ki magyar, mindenkit, ki a 
magyar faj erősbülését óhajtja, felszólít, hogy 
munkáljon közre az erdélyi magyarok meg-
mentése érdekében. 

Eljön e felszólítás ide hozzánk is, hogy 
egyesüljünk mi is, szólítsunk meg minden 
magyar embert, hogy szivéből, lelkéből egy 
pillanatot, anyagi erejéből egy fillért áldozzon 
a magyar nemzet legszentebb közérdekének. 

E felszólítást Szenteshez, az ország ez 
egyik legmagyarabb városának népéhez méltó 
hazafias érzülettel adja tovább Szentes város 
polgármestere, midőn az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület szentesi fiók-egyletének 
megalkotása iránt egy szózatot intézett Szen-
tes és vidékének népéhez. 

Nem volna-e minden magyar ember lel-
kében megvetésre méltó a polgármester, ha 
gróf Bethlen Gábor megkeresését a hazafias 
kötelességérzet teljes mértékével nem veszi, 
ha lelkesülten élére nem áll e szent ügynek ? 
Ha ezt nem teszi, nem volna méltó rá, hogy 
Szentes város első polgára legyen! 

De ő tette, teszi! S erre a „Szentes és 
Vidéke" azon szemrehányást merészli tenni 
Szentes város polgármesterének, hogy más 
ügyért nem lelkesült igy el, sőt hogy az 
EMKE iránti lelkesültséget hűtse, még azon 
kijelentésre is vetemedik, hogy áldoztunk már 
mi az Erdélyi Közművelődési Egyesület szent 
céljaira eleget! 

Hát kérdezem, hogy mikor a magyar 
nemzet legszentebb érdekeinek társadalmi 
uton való istápolásáról van szó: szabad-e 
Szentes város polgármesterének szemrehá-
nyást tenni; szabad-e a hazafias érzület lo-
bogását rekriminálni ? — Szabad-e különösen 
akkor, mikor az EMKE-ről van szó? 

Azt mondja a nevezett lap, — szégyen, 
hogy ezt Szentesen mondják, — hogy adtunk 
már mi az Erdélyi Közművelődési Egyesület 
céljaira eleget! 

Hát mit adott a „Szentes és Vidéke", 
hogy sokalja, s mit adott itt valaki — a 
hatóság és egyleteket kivéve? — S ha adott, 
szabad-e a nemzet oltára előtt felhányni, 
hogy mit tettünk a nemzetért? És lehet-e 
eleget adni, ha arról van szó, hogy a nemzet, 
a haza ügye kívánja, hogy adakozzunk? 

De bocsánat, nem folytatom tovább! 
Nem bírtam hallgatni; mert eltűrök párt-
torzsalkodást; de az EMKE célja szent! S 
ezért lelkesülni, áldozni, minden magyar ha-
zafinak szent kötelessége! — i —e. 

Meghívás. 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-

sület Szentes és Vidéke fiók-egylete Szentesen, 
Csongrádmegye közgyűlési termében folyó hó 
15-én délelőtt 10 órakor fogja alakuló köz-
gyűlését megtartani. 

Ezen gyűlésre, melyen gr. Bethlen Gábor, 
e hazafias egylet országos elnöke az ország 
több kitűnőségével fog megjelenni, meghivom 
nemcsak azokat, kik már magokat a fiók-
egylet tagjaiul bejegyezték; de az ezen haza-
fias egylet célja iránt érdeklődő nagy közön-
séget is. 

Szentes, 1890. május 10. 
Sarkadi Nagy Mihály, 

polgármester. 

A sáskapeték kikeléséről. 
Meg fogja engedni a tek. szerkesztőség, hogy a 

sáskákra vonatkozó, becses lapjának 55-ik számában 

megjelent „Sáska-biztos* és «Sáskapeték kikelése, 
cimú hírekre, az általam tapasztalatból merített meg-
győződésemet nyilvánitsam. 

Előre kell bocsájtanom, ' ̂  ?y a mult évben, 
midőn a sáskákról szóló hir lomásomra jött, hi-
hetetlennek látszott előttem a mrnek valósága, és 
pedig azon oknál fogva, hogy jövetelöket senki nem 
jelezte, pedig nekem, aki 1846-ban a tíiharmegyén 
átvándorolt sáskák üldözésében, mint körjegyző, részt 
vettem, már tapasztalatból tudnom kellett, hogy a 
a sáskáknak éjjeli megjelenése teljes lehetetlen, mi-
nekutána az éjjeli harmat által szárnyaik megned-
vesedvén, repülésre képtelenek, sőt mig a nap me-
lege által szárnyaik fel nem szárittatnak, tetszés 
szerint lehet őket taposással, ütőeszkőzökkel meg-
semmisíteni és gödőrbe seperni. Nappali megjelené-
sük pedig már órányi távolságra látható; mert, 
mint terhes felleg, a levegőben s a mellett keszeg-
oldali repülésök moraja által nagyon is feltűnővé 
válnak. 

Ezen okok végett én az alsó csordajárásra ki-
mentem, hogy a hir valóságáról meggyőződést sze-
rezzek. Én ezen helyeken egyetlen valódi sáskát sem 
találtam, hanem igenis előttem teljesen ismeretlen, 
kisebb-nagyobb különféle szárnyas szöcskéket. Meg-
győződésem tehát, hogy ezek nem sáskák, hanem 
vándor-insektumok, melyek kárt tehetnek ugyan; de 
a sáskák kártékonyságát meg sem közelithetik. 

Azon község határát, hol körjegyző voltam, 
különböző falkákban délután 4 óra tájban lepték 
meg a sáskák, melyeket sok hajsza, kolompolás, lö-
völdözés, sertésnyájak, tehéncsordák mozgósítása által 
csak másnap 9 óra táján lehetett felrepülésre bírni; 
de már ezen rövid idő alatt is a gyengébb füveket 
és kukoricák leveleit is mind megsemmisítették. Ter-
mészetes tehát, hogy a nálunk sáskáknak állított 
vándor-insektumok, ha csakugyan valóságos sáskák 
lettek volna, annyi idő alatt, a meddig határunkat 
meglepve tartották, éhen kellett volna elpusztulniok. 

De másrészt természeti alkotásuknál fogva is, 
a sáskák 4—5 centiméter hosszúak, kisujjnyi vastag-
sággal, hosszú szárny- és czyril-betűforma barna 
tarkasággal birnak, mérgesek annyira, hogy felülről 
alányiló szájukkal érezhetőleg harapnak, mig a ná-
lunk megtelepedett „sáska* elnevezést nyert vándor-
insektumok között alig találtatott néhány akkora, 
mint a szitakötő, a szárny tarkasága pedig egészben 
hiányzott, valamint harapni sem voltak képesek. 

Ezek meggyőződéseim s ebből kiindulva, azt a 
félelmet, mintha a sáskák kikelve, ez évben is kárt 
tennének, ismét csak vissza kell térnem a régi ta-
pasztalatomra, ugyanis: Biharmegyét is az időben 
meglepte a félelem, sőt a jegyzőkhöz megyei kör-
rendeletileg már a sáskák petéinek kikelése állíttat-
ván fel, és arra a szoros felvigyázás, mint esetleg a 
bejelentés rendeltetett el. Voltak ismét szöcskék és 
szitakötök; de sáskákat sem a loki, sem az élesdi 
és bihari határon, ahol az előző évben meg voltak 
telepedve, nem lehetett találni. 

Egyébiránt hihető, hogy a vándor-sáskát, mint 
1868-ban ezen a vidéken, 1873-ban pedig Szilágy-
megyében a vándor-egerek is a következő években 
nem mutatkoztak, és ha a tél idején meg nem sem-
misültek, bizonyosan elvándoroltak, amint ezt lehet 
tapasztalni a vándor szárnyas-állatoknál is. 

P. M. 



2. oldal. 

Helyi és megyei hirek. 
— Az Erdélyi Magyar Közművelő-

dési Egyesület „Szentes és Vidéke fiók-egylete* 
f. ho 15-tfü Csongrád varmegye közgyűlési termeben 
d. e. 10 orakor fogja alakuló közgyűlését megtartani. 
— Ezen gyűlésén gróf Bethlen Gábor, az országos 
egyesület elnöke, llorváth Gyula, Bartha Miklós 
országos kepviselő alelnökök vezetese mellett, ugy 
Erdelynek, mint a magyar parlamentnek számos 
kitűnőségé fog megjelenni. Itt lesz Tors Kalman, va-
rosunk szeretett országos képviselője is. — A kitűnő 
vendegek logadtatasa iránt maga varosunk képviselő-
testülete fog intézkedni. 

— Nemzeti ünnepe lesz Szentes hazafias 
népének f. ho 15-én az Erdélyi Közművelődési Egye-
sület tiók-egyletenek me^alakitasakor. Részt vesz ezen 
gyűlésen azt lehet mondani Szentes varosanak egesz 
közönségé. Eddig mar több százan irtak ala az iveket, 
s a lelkesültség közönségünk minden rétegére kiter-
jed e hazatias egylet megalkotásánál. S nem leszünk 
injaval olyanoknak is, kik nagyobb áldozattal járul-
nák az alakuló egylet hazatias oltarara. Így Szánthó 
Lajos, a „Csongraduiegyei közlöny" szerkesztője, 
200 írttal lepett az alakuló egylet alapitó tagjai közé, 
s mint tudjuk, mások is lesznek, kik hasonló lelke-
sültség es aldozattal járulnák ahoz, hogy a szentesi 
liók-egylet aíakulasa méltó legyen a nagy és szent 
célhoz! 

— Lesz koncertünk is az EMKE íiók-
egyletenek megalakitasa napjan, vagyis f. hó 15-én. 
A szentesi színkörben rendezi a szentesi dalarda. A 
koncert tiszta jövedelmenek fele az EMKE javára 
van szunva. — Ez a szándék szép és nemes; de 
szebb és nemesebb volna, ha az egesz tiszta jöve-
delem a hazatias célra volna ajanlva, s csakis ekkor; 
de csakis ekkor volna érthető, hogy a koncerten 
egy páholy ara 6 frt, egy tamlásszék ara 1 frt 50 kr, 
(a milyen meg Szentesen a legnagyobb színmű-
vészek fellépése alkalmaval sem volt) legyen! Most 
nincs ideje a kritizalasnak; de annyit mar most is 
meg keli jegyeznünk, hogy a szentesi dalarda koncer-
tezésében nagyobb az önzés, mint az áldozatkészség! 

— Rabbi választás. A szentesi izr. hit-
községnél evek ota üresedesben levő raboi alias a 
mai napon fog valasztas utján betöltet ni. Az aliasra 
ket palyazo van: dr. Nádai Gyula szemináriumi 
növendék es dr. Klein Jdkaü Kolozsvári rdObi. 
Dr. Elzász Bernát, miután öt időközben a land*btigi 
(Poroszország) nagy hitközség raobijava valasztotta 
meg, sogora: dr. Klein javára visszalepett a jelölt-
ségtől. — A hangulat utan Ítélve, dr. Kleinnak van 
legtöbb kilatasa a megvalasztatasra. Nevezettben ki-
tűnő szonokot, szabadelvű éb független gondolkozású 
rabbit nyer a hitközség, melynek e választáshoz 
előre is gratulálunk. 

— A „Magyar Paedagogiai Szemle" 
f. evi májusi füzeteben e^y nevtelen tudósító Szentes 

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

város külterületének tanügyi viszonyairól a valóság-
nak meg nem felelő adatokat közöl, a melyen inkább 
nevetni, mint megbotránkozni kellene, ha Szentes 
varos közönségére annyira megszégyenítő nem lenne. 
\zt allitja ugyanis nevezett lap, hogy Szentesnek 
14 n*z. mföld határan 18000 lelek lakik, s 1856. óta 
van hat iskolaja. Ezen szamnak 10»,-ja, vagyis 1800 
gyerineK legalább is tanköteles. Feltéve, hogy minden 
iskolába 150 növendék jár. vagyis a törvény altal meg-
szabott létszámnak két és félszerese, a hat iskolaban 
mégis csak 900 növendék tálul oktatást s évenkint 
900 nő fel tudatlanul, hogy növelje azon szerencsét-
lenek szamát, a kikről majd zsivány korukban a 
beteges humanizmus fog gondoskodni. Kíváncsiak 
vagyunk rá, váljon mi módon gyakorolják ott a fel-
ügyeletet, s ha kanyaró, himlő, trachoma vagy egyéb 
járványos betegseg egy-egy pusztaba befeszkeli ma-
gat, az istenen kivül kicsoda ezeknek a társadalmon 
kivül helyezetteknek az orvosa" . . . . Kezünkben 
vannak az ez évi tanügyi statistikai adatok, a me-
lyekből kitűnik, hogy a város külterületén van 709 
tanköteles gyermek, a melyből egy-egy iskolára 119 
növendék jutna, ha minden gyermek a Szentes város 
által fentartott tanyai iskolaba járna; azonban a 
külterület tanköteleseinek egy tekintelyes része, ré-
szint a városon, részint Teésen vagy Fábián puszta-
községben jár iskolaba, s igy Szentes város külterü-
letének tankötelesei közül alig 20 — 25°lo nem jar is-
kolaba. Igen nagy fokú lelkiismeretienség s a ható-
ság iránti rossz akarat kell ahhoz, hogy azon városról, 
a melynek közönsége oly sokat áldoz az iskolai cé-
lokra (a mit bizonyít azon körülmény is, hogy a 
tanyai iskolák tanítói jobb dotatióban részesülnek, 
mint a varosiak), a melynek közoktatási viszonyai 
általaban fölötte allanak más, hasonló viszonyok 
közt levő alföldi nagyobb városok közoktatásának: 
oly valótlan híreket kürtöljenek egyesek világgá. Ha 
vannak hiányok, sokkal helyesebb dolog azokra az 
illető hatósagok figyelmét felhívni, mintsem a város 
jó hírnevét téves hirek terjesztese által az ország 
szine előtt kompromittálni. 

— A szentesi dalegylet, miként azt már 
jeleztük, f. ho 15-en a városi színkörben jótékony 
célú hangversenyt rendez. A dalegylet müsorozata a 
következő : 

1. Szentelt hantok szövege Komócsy Józseftől. 
Férfikarra Mosonyi Alíh.ilytól. Harmónium kísérettel 
'•nekli a dalegylet. 

2. Fájó emlékek. Losonczy Lászlótól. Férfi-
karra szerzé Zimai László, énekli a dalegylet. 

3. Magyar népdalok, Cimbalmon előadja Szath-
máry Mariska kisasszony. 

4. Epilog. Szövege Várady Antaltól. Férfikarra 
szerzé Gaal Ferenc, énekli a dalegylet. 

5. Népdalok. Férfikarra szerzé Joó Károly, énekli 
a dalegylet. 

6. Szavalat 

52. szám. 

7. Isten-hozzád. Szövege Bajza Józseftől. Férfi-
karra szerzé Rie^rer György, énekli a dalegylet. 

8. Katona-induló. Kálozdítól. Zenekíséret mel-
lett énekli a dal^gylet. 

A tiszta jövedelem fele részben az Erdélyi Köz-
művelődési Eg\esület szentesi fiók-egylete, íelerésze 
pedig a dalegylet hangjegy!ára javára t'ordittatik. 
Kezdete esti fél 8 órakor. Helyárak : nagy páholy 
6 frt; kis páholy 4 frt 50 kr; támlásszék 1 - 42-ig, 
1 frt 50 kr; 43—84-ig. 1 frt 20 kr; 85-től végig 
1 frt; zártszék 60 kr; földszinti bemenet 60 kr; 
karzat 20 kr. Páholyok és támlásszékekre előjegyez-
tetni lehet az előadás napjáig Joó Károly egyleti 
karnagy lakasán. — Felülfizetések köszönettel fogad-
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 

— A városi központi választmány 
f. hó 10-én tartott ülésében az 1891. évre érvény-
nyel hírandó országgyűlési képviselők névjegyzékének 
kiiagazitására B u r i á n Lajos ügyész elnöklete alatt 
Kátai Pál János és Pataki József képviselőkből álló 
bizottságot küldte ki. A bizottság jegyzője Beszédes 
István. 

— Majális. Négy évi pihenés után, f. hó 
31-én ismét majálist rendez a szentesi kereskedő 
ifjúság a tul a kurcai kertben. Régi szokás szerint, 
a rendezőség ma sem kímél sem költséget, sem 
fáradságot a mulatság sikerének előmozdításában, s 
így bizton remélhető, hogy közönségünk egy kedé-
lyes s intelligens bálnak néz eléje. Diszelnökül ifj. 
Z s o l d o s Ferencet kérte fel a rendezőség, aki e 
kérésnek engedve, a diszelnökséget készséggel el-
fogadta. 

— Emlékeztető. A szentesi ág. hitv. evang. 
egyház az esperességi elnökségre adandó szavazat 
tárgyában ma délelőtt 10 órakor rendkívüli közgyű-
lést tart. 

— Hymen. Goldschmied József, Cukkermann 
Ignác kereskedő üzletvezetője, f. hó 4-én jegyezte el 
magának Sár-Szent-Kereszturon Iieieli Albert keres-
kedő kedves leányát, Mariska kisasszonyt. 

— A városi közkórházban 1889. év 
folyamán 86 fi, 64 nő, összesen 160 egyén nyert 
ápolást. Ezek közül meggyógyult 73 fi, 51 nő, ösz-
szesen 124, javulva elbocsáttatott 6 fi, 3 nő, meg-
halt 3 fi, 10 nő. — Az ápoltak között volt 80 reform. 
73 r. kath., 1 evang., 3 görögkeleti, 3 izr. vallású, 
ezek közül 127 helybeli, 33 pedig vidéki illetőségű. 
Az ápolási napok száma összesen 3887 volt. 

— Az iparkamarai választó jogosultsággal 
bírók közszemlere kitett névjegyzéke már csak f. hó 
14-éig tekinthető meg a rendőrfőkapitányi hivatal-
ban. A közszemlére kitett névjegyzék szerint váro-
sunk területén 176 kereskedő és 589 iparos bir ipar-
kamarai választói jogosultsággal. 

— Szentes linsfogyasztása. A város 
altal fentartott közvágóhídon az 1889. év folyamán 
688 db. öreg, 469 db. növendék marha, 133 gyenge 
borjú, 3339 db. juh, 1412 darab sertés vágatott le. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Magyarország nemzetiségi viszonyai és a magyar 
közművelődési egyesületek. 

— Irta és a szentesi polgári, iparos és gazdasági körben 1890. 
február :27-én felolvasta: Papp Lajos. — 3 

Ha tanulmányozzuk e népet, vizsgáljuk szoká-
saikat, megfigyeljük lelki tulajdonait s eszejárását, 
ugy tapasztaljuk, hogy az elhunyt hősök lelkeinek 
eltagadhatatlanul örökösei ezek. És csakugyan, leg-
nagyobbrészt magyaroknak is vallják magukat, az 
olahot megvetik, gyűlölik. Csakhogy azon büszke 
vallomást: „Én magyar vagyok!- nem tudjak többé 
zengzetes anyanyelvünkön kimondani, mert fajdalom! 
ősi nyelvüket elfeledtek s érzelmeik, gondolataik ki-
fejezésére más nemzet nyelvétől kölcsönöztek sza-
vakat. 

Ezen beolvasztás nemcsakjnyelvben, de, sajnos, 
ruházatban és vallásban is megtörtént. Az oláh vi-
selet rájok ragadt, mert nem volt senki, ki megér-
tesse velők, hogy nemzeti öltönyeik megtartása erény 
és kötelesség, annak elvetese mulasztás és bűn. 

Azon felfogas, hogy a felekezetiség egyszersmind 
a nemzetiséget is hatarolja, Erdély e részeben csak-
ugyan érvényre is jutott. A református és katholikus 
községek a mint elolahosodtak, nem lévén hitfele-
kezeteiknek templomuk, vagy áttértek tömegesen a 
görögkeleti vallásra, vagy pedig észrevétlenül, össze-
hazasodás által a görög vallás hitelemeinek beszi-
vása által egyik nemzedék jobban, mint a másik, 
testben-lélekben olahokká lőn. 

Hogy állításom nem légből kapott, szolgáljanak 

bizonyitékul Réti Lajos, Hunyadmegye tanfelügyelő-
jének következő szavai: 

„A dévai ev. ref. egyház ládájában még most 
is őrzik azt az urvacsora-osztó kelyhet, melyet a 
szantóhalmiak, miután elolahosodtak s a gör. kel. 
hitre áttértek, a mult században becsületesen be-
vittek Dévára s ott letéteményeztek. 

Cserna-Keresztutról tudva van, hogy hasonló-
kép a mult században tért át reformátusból a gör. 
kel. hitre, magaval vitte templomát is. És a ki kéz-
zelfoghatóig akar meggyőződni, hogy milyen az az 
elolahosodás, az menjen el Rákosdra, Alpestesdre, 
Bácsiba. Azokban még most túlnyomó a reformá-
tusok száma; de a magyar nyelvet már csak nehéz-
kesen és igen kevesen Deszélik. Oláhul tiltakoztak 
előttem az alpestesdiek, hogy ők nem bocsátják be 
a maguk iskolájokba az oláh gyermekeket, mert az 
rájok, nemes magyarokra nézve, lealázó. Még közös 
táncban sem tűrik meg őket, ugy mondák nagy ne-
mesi büszkeségükben; hanem azért a maguk nyelvét 
elfeledték és azokét fogadták el. 

Fakó-Szilvás nepe gör. kath. most és oláhul 
beszél. Temploma homlokzatán pedig magyar vers 
felirat van." 

A ki faradságot vesz maganak e vidéket bejárni, 
az lépten-nyomon meggyőződhetik a magyarság el-
olahosodásáról. Nemcsak a lakosok nevei magyar 
hangzásuak, hanem a községeknek is magyar nevük 
van. Hunyadmegyében 91 oláh község van, a mely-
től a magyar nevet elvitatni nem lehet. 

A Hunyadi, Magyar, Pap, Farkas, Halmágyi, 
Pogány, Nemes, Török, Szakács, Horváth, Hajdú 
stb. magyar családnevek csaknem minden községben 
főelordulnak. 

Nem szabad azonban gondolni, hogy ezen el-
olahosodás csak tisztán Hunyadmegyére szorítkozik, 
igy van ez többé-kevésbbé Erdélyben mindenütt, a 
hol az oláhság többségben van. Szabad legyen e te-
kintetben hivatkoznom Szász Domokos ref. püspök 
kővetkező szavaira: 

„Tény, hogy mindkét felekezetű román papság 
saját népét feltétlen tekintélylyel uralja, nagy szívós-
sággal összetartja s ennek folytan, számos vidéken 
a szórványosan élő s elhanyagolt református magyar 
elemet magába olvasztja. E tekintetben megjegyzem, 
hogy főleg oly esetekben (ami az oláhsággal elborí-
tott vidékeken mindennapi), midőn a református, 
vagy katholikus vallású férfi görög vallású nőt vesz 
hitvesül, felekezetére nézve s legtöbbször nemzetiségi 
tekintetben is, nemcsak maga, hanem első fokú ma-
radékai is, a nő és anya által a család körében 
természetszerűleg érvényesülő befolyás folytán, kevés 
kivétellel, elveszettnek tekinthetők. A görögkatkolikus 
és keleti felekezet abszorbeáló hatását s folyton na-
gyobb mérvben uralkodó fölényét fokozza azon di-
cséretes buzgalom és áldozatkészség, melylyel intensiv 
erejét, pár évtized óta, még a kisebb községekben 
is diszes templomok és iskolák építése által növeli; 
a rendelkezése alatt álló s legújabban a naszódi 
havasok és regálék tulajdonjogának megszerzése által 
milliók értékét képviselő alapok és alapítványok se-
gélyével, előre törekvőbb fiatal nemzedékét istápolja 
s általában felekezeti és faji érdekeinek védelmére s 
biztosítására időt, erőt s áldozatot nem kiméi. 

Az oláh nép domináló és abszorbeáló hatása 
legszembetűnőbb a vajda-hunyadi egyházmegyében; 
a nagy-szebeninek Fogaras vidéke felé terjedő ré-
szében; a Mezőségbe benyúló széki egyházmegyében; 
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— Sáskatenyésztő telep. A kis városháza 
udvaran folyó hó 2-ika óta egy tüll-falazatu kalitka 
látható. Ott van az Isten szabad ege alatt esőnek 
és a nap hevének kitéve. Ebben a 8 négyszögdeci-
méternyi térfogatú kalitkában mintegy 6 cm. vastag 
földréteg van, mely az alsó csordajárási területről 
hozatott be, sáska-petetokokkal együtt, s célja kí-
sérletül szolgálni arra, hogy a sáskák kikelésőktől 
miként fejlődnek és mekkorára nőnek? — F. hó 
10-éig mar mintegy 2000 db. sáska rúgta ki magat 
a petéből. Hogy el ne pusztuljanak, eleségül füvet 
kapnak. 

— A I l -od aljegyzői állásra pályázók 
száma szaporodott egygyel. Ginder Károly kir. járás-
birósági iktató ugyanis, kiről mult számunkban azt 
irtuk, hogy pályazatát visszavonta, f. hó 10-én sür-
gős kérvényt adott be Sarkadi polgármesterhez, 
melyben kijelenti, hogy miután ő csak a folyamod-
ványaihoz csatolt okmányokat és nem az állas el-
nyeréseért beadott kérvényét vette vissza, folyamod-
ványa szintén csatoltassék a többi pályázók folya-
modványaihoz. A kérelem teljesítve lett s e szerint 
a ma betöltendő Il-od aljegyzői állásra négy pá-
lyázó van. 

— Kérelem. Egy szülő aziránt fordul lapunk 
utján a könyörületes szivekhez, hogy fogadjak örökbe 
két kis leány-gyermekét, kik közül az egyik 2, 
a másik 3 éves. Ajánlkozók Fazekas János rendőr-
nél jelentkezhetnek a főkapitányi irodában. 

Meghívás . 
A szentesi 48-as népkör tisztújító közgyűlését 

f . hó 25-én délután 4 órakor fogja megtartani, melyre 
a kör tagjait ezúton is meghívja 

az elnökség. 

Szentes i p iac i árak. 
Szentes, 1890. inájus 10. 

A buza, árpa é s kukorica vétel a hanyatló 
árak miatt folyvást és tartósan szünetel , az 
eladók pedig, kik azt hangoztatják, hogy a 
j ö v ő termés m é g sok éjjel künn hál, s emmi 
kedvet nem mutatnak az eladásra. Csak egye-
dül a fogyasztó közönség és pár malom tulaj-
d o n o s vesz búzát az alább jegyzett árakon: 

Buza: 6 7 9 — 8 0 kilós 8 frt, 8 frt 10 kr, 
mult nyári termés, minőség szerint, 7 frt 
3 0 - 7 0 kr. mmként . 

Kukorica: köble 4 frt 2 0 kr. 
Árpa: köble 4 frt 6 0 kr. 
Zab: köble 4 frt. 
Hizott sertés: tiszta vágásra 4 0 kr. 
Szalonna: mmja 4 0 frt. 

a deósi egyházmegyének északnyugoti felében; a 
kolozs-kalotainak északnyugoti és keleti felében; 
Enyed vidékén; a küküllői, gyula-fehérvári és nagy-
sajói egyházmegyének mondhatni egész területén; a 
szilágyinak déli és nyugoti felében. 

A jelzett vidékeken a felekezeti túlsúly veszélye 
együttjáró a nemzetiségivel. Merőben illusorius volna 
azon törekvés, hogy a kisebbségben levő magyar 
elem olvassza magába a más nemzetiségű nagy tö-
meget. E tendentia tekintetében kizárólag az önvé-
delmi térre kell szorítkoznunk, arra törekedvén csu-
pán, hogy útját álljuk saját fajunk szétzüllésének s 
a román nemzetiségbe átolvadásának." 

Azon sajnos körülmény tehát, hogy nem a 
műveltebb magyar elem olvasztja magába a műve-
letlen oláhságot, hanem egészen megfordítva, — 
épen mint a tótoknál a felvidéken, — itt is ész-
lelhető. 

Vajon mi ennek az oka? Én a nemzetiségi vi-
dékeken tett többszöri utazgatásom tapasztalásai 
alapján, ennek okát a következőkben találom: 

Az első ok mindenesetre a mult századokban 
a magyar nyelvnek a latin melletti háttérbe szorítá-
sában rejlik. Tudjuk ugyanis, hogy hazánkban szá-
zadokig, az irodalom, a gyűlések, tanácskozások, is-
kolák, sőt a műveltebb elem tarsalgási nyelve a latin 
volt. A magyar nyelvet csak a cselédség és paraszt-
ság beszélte. Főuraink s a nemesség nagy része a 
magyar nyelvet lenézte, s ebből kifolyólag más nem-
zetiségű jobbagyaival inkább annak nyelvén beszélt, 
mintsem azt a magyar nyelv megtanulasára szorította 
volna. Mi sem természetesebb tehát, hogy igy las-
sankint az idegen ajkúak nyelve a magyart teljesen 
háttérbe szorította, s a nemzeti nyelv felélesztése 

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

Hazánk és a főváros. 
— Urváry Lajos, volt országgyűlési kép-

viselő, az írói kór volt elnöke, ki majdnem két év-
tizeden at volt a „Festi Naplódnak szerkesztője, 
csaknem ket évig tartó betegség utan. f. hó 8-án 
nyelvrak következtében elhunyt. 

Csáky minister s az a lkotmány-
tan. A vallas- és közoktatásügyi minister leiratot 
intézett valamennyi egyházmegyei főhatósághoz s 
tanfelügyelőhöz az alkotinanytan oktatása ügyében. 
E szerint az utóbbi időben ismetelten panaszok me-
rültek föl a miatt, hogy népoktatási tanintézetekben 
a polgári jogok és kötelessegek és a hazai alkotmany-
tan tanítása el van hanyagolva, és hogy a képezdék-
ben a tanítók és tanítónők ama targyakból nem ré-
szesülnek oly oktatasban, mely őket az allam min-
den polgaranak annyira szükseges ezen ismereteknek 
a reájuk bízott iskolákban sikeres tanitasára képesí-
tené. Ezért a minister fölhívja az illető hatósagot, 
hogy a törvény rendelkezesének eredménye s végre-
hajtása iránt a főhatósága alatt álló népoktatási in-
tézeteket illetőleg hatalyosan intézkedjék. 

— A vingai elöljáróságtól vett értesítés 
szerint, az ottani nyári országos vásár f. évi junius 
hó 7-én fog megtartatni. 

— A vasárnapi munkaszünet. A va-
sárnapi munkaszünetről szóló törvényjavaslatot Ba-
ross Gábor kereskedelmi minister az uj ülésszak 
első üléseinek egyikén fogja a képviselőház elé ter-
jeszteni. 

— Pasteur- intézet Budapesten. A 
budapesti l'asteur-intézetben, noha hivatalos meg-
nyitása meg nem történt meg, már is tizenhat ve-
szett eb altal megmart egyén kapott antirabikus védő-
oltást. Az üdvös intézetet azért nem nyitották még 
meg hivatalosan, mert a betegek elhelyezése s a 
magyar allamvasutakon ingyen idejövetele és eluta-
zása ügyében a belügy-, illetőleg a kereskedelem-
ügyi minister még nem intézkedett. Az eddigi tizen-
hat beteg közül heten már teljesen kigyógyulva, haza 
is mentek, kilencen pedig még a beoltások alatt ál-
lanak. Voltak a betegek között ilyanok is, a kiket 
egyidejűleg megmart, de nem gyógykezelt emberek 
megkapták a veszettséget és meghaltak, mig azok, 
kik meg idejekorán az intézetben gyógykezeltettek, 
teljesen kigyógyulva távoztak el. Emlékezhetünk még 
a Hókus-korhazban ket hét előtt meghalt H a r t m a n n 
József csákvari tanítóra. E szerencsétlen ember tra-
gikus sorsa leghathatósabb bizonyíték arra, hogy fel-
tétlen gyógyító hatása van a védő-beoltasoknak. Hart-
mannal ugyanis egyidejűleg egy másik embert is 
megmart ugyanazon veszett kutya. Ez az ember hí-
rét hallván a budapesti Pasteur-intézetnek, rögtön 
felutazott és felvétette magat. A szerencsétlen Hart-
mann azonban csak 5—16 nap múlva fordult 
H ő g y e s tanárhoz; de már akkor kitört rajta a víz-
iszony s még azon éjjel meghalt, társa pedig gyó-

^ ^ ^ _ _ S^oldmi. 

gyúlva hazatért. — A szegény betegek legnagyobb 
része a Pasteur-intézetben felvételi jegyet kap, mely-
lyel aztán az üllői-uti kórházba lesznek felvéve és 
Hőgyes tanár által ott gyógykezeltetnek. Ez állapot 
azonban csak provizórius s addig tart, a mig az 
intézetet hivatalosan meg nem nyitják, a mi rövid 
idő múlva meg fog történni. A betegek naponként 
1—2 beoltást kapnak és a teljes kigyógyulás 3—3 
hetet vesz igénybe. 

Irodalom. 
— A közkedveltségü „Egyetemes Regénytár" legújabb 

(V. évfolyam 13—24) kötete Daudet Ernőnek egyik legérdeke-
sebb regényét, ,Az elitélt leánya* cimíit hozza, Szigethyne 
Szalay Erzsi ismert szép, szabatos magyar fordításában. — 
Daudet szellemes tollát ismertetni felesleges, de annyit min-
denesetre megjegyezhetünk, hogy ezen, ugy eseményekben, 
mint pedig jellemfestés és érzelem tekintetében ujabb bizony-
ságát látjuk, hogy Daudet nemcsak az olvasó érdeklődését 
tudja lebilincselni, de a szivek meghódításában is nagy mes-
ter. Az önfeláldozó gyermeki szeretet, az ártatlanul vádolt 
becsület, valamint a tiszta, magasztos szerelem diadalmaskodása 
egy iránt érvényre jut ,Az elitélt leányáéban. A regény két 
kötetet képez, s ára diszes piros vászon kötésben 1 frt. — 
Kiadja Singer és Wolfner könyvkereskedése. 

Elhal tak névsora. 
Szentesen, 1890. május 4-töl május 11-ig. 

Lakatos Erzsébet, 1»|, éves, bélhurut. — Füsti Molnár 
Imre, 4 hónapos, bélhurut. — Balla Anna, 48 éves, méhbeteg-
ség. — Nyiri Terézia, 8 éves, tüdőlob. — Gilice János, 10 
hónapos, tüdölob. Szilágyi Sándor, 30 éves, tüdővész. — Fuszkó 
Juliánná, 26 éves, ránggörcs. — Sándor Etelka, 2 hónapos, 
tüdőlob. — Himóci Juliánná, 50 éves, agyszélhüdés. — Szabó 
Erzsébet, 9 napos, születési gyengeség. — Dancsik Mária, 3 
éves, ránggörcs. — Székely György, 2 éves, bélhurut. — Hideg 
György, 67 éves, agyszélhüdés. — Kasza Mátyás, 4«|a éves, 
vörheny. — Tasnádi János, 66 éves, tüdőszélhüdés. — Tóth 
István, 11 hónapos, tüdőhurut. 

időszakában a nemzetiségek is öntudatra ébredtek s 
törekvéseik a nemzetiség szolgalatában állottak; kö-
vetkezéskép a magyar nyelv hódításra képtelen volt. 

A másik ok, — mint előbb is emlitém, — a 
magyar nemzet előzékenységében rejlik. A magyar 
ember mindenkor kész a más ajkával annak nyel-
vén beszélni. Ott, hol a magyarok más nemzetisé-
gekkel közösen laknak, sohasem lehet tapasztalni, 
hogy a magyar ember az oláhval, tóttal, vagy bár-
mely más ajkúval magyar nyelven tarsalogjon, — 
még ha birjak is azok a magyar nyelvet, — hanem 
leereszkedik hozzá s annak nyelvén értekezik. S igy 
a helyett, hogy a más nemzetiségűt olvasztana be 
saját nemzettestébe, lassanként észrevétlenül ő lesz 
oláhhá, vagy tóttá. 

A harmadik és talán legfontosabb ok a magyar 
nyelv elsajátitásának nehézségében, az oláh és tót 
nyelv könnyen elsajátíthatóságában rejlik. Az idegen 
ajkú — lakjék bármily sok ideig a magyarok kő-
zött s beszélje annak nyelvét folytonosan, — a ma-
gyar nyelvet tökéletesen beszélni sohasem tudja. 
Mig a magyar ember néhány hó lefolyása alatt a 
hazában élő bármely nemzetiség nyelvét teljesen el-
sajátítja, annyira, hogy az idegenszerűség épen nem 
látszik meg rajta. 

Különösen az oláh nyelv az, mely — hogy egy 
köznapias hasonlattal éljek, — ugy ragad a magyar 
emberre, mint amaz undok betegség, melyet meg-
neveznem — miután mindenki könnyen kitalálta — 
felesleges. (Vége következik.) 

Beküldetett. 
Farbige Seidenstoffe von 60 kr. 

glatt und gemustert (ca. 2500 versch. Farben und Dessins) 
— vers. rohen- u. stückweise porto- u. zollfrei das Fabrik-
D6p6t G. Henneberg (K. u. K. Hoflieferant), Zürich. Muster 
umgehend. Briefe kosten 10 kr. Porto. 

Siprikó Jánosnak 3V1 

kis -Tőkén 10 kold földje van f e l e 
v e t é s s e l együtt e ladandó; alkut lehet tenni 

a tulajdonossal IV. t. 331 . szám alatt. 

Széli Imre 
dónáti (Kórógypart) 199. szám alatti két 
fer tá ly tanyaföldje vetéssel együt t 
eladó, esetleg haszonbérbe kiadó. Bővebben 
értekezhetni a tulajdonossal III. t. 42 . sz. alatt. 

Nagy Bálint 
raucsiháti 22 hold földje tanyaépületekkel 
együtt — kedvező feltételek mellett örök áron 
e ladandó; értekezhetni a tulajdonossal a hely-

színén. 

100 márka 
biztosíttatik minden tüdőbajos embernek, aki 

a világhírű 

Maltosa-féle p raepará t 
használata által föl nem épül. Köhögés , re-
kedtség, asthma, tüdő- és légzési kattarh, 
elnyálkásodás stb. már néhány napi használat 
után megszűnnek, s már százaknál eredmény-
nyel használtatott. — A Maltosa nem valami 
titkos szer, hanem malátának kukoricávali 
vegyítéséből készül. — Bizonyítványok a leg-
nagyobb tekintélyektől megtekintésre bárkinek 
rendelkezésre állanak. Ara 3 üvegnek ládával 
együtt 3 frt, 6 üvegnek 5 frt, 12 üvegnek 
9 forint. 

Albert Zenker, a Maltosa-praepraát 
feltalálója, B e r l i n (26). 6 



4. oldal. 

Farkas Eugénia kisasszonynak 
a ref. temető mellett 3E1 

2 0 hold hereföldje 
van nyári használatra haszonbérbe kiadandó. 

Kertmegnyitás. 
Tisztelettel van szerencsém a n. é. kö-

zönséggel tudatni, miszerint a „Zöld koszo-
rúdhoz cimzett, eddig is jó hírnévnek örven-
dett vendéglői üzletem 

KERTI HELYISÉGÉT 
ma, azaz május hó 11-én délután 
(kellemetlen idő esetén a következő vasárna-
pon), Lehota Kiss Bandi újonnan szervezett 
zenekarának közreműködése mellett m e g -
nyitom. 

ízletes magyar ételeken kivül jó borok és 
friss csapolásu sörrel fogok szolgálni. 

Tisztelettel 

Kass Gusztáv, 
vendéglős. 

Pataki József 
III. t. 410. számú házánál 3V1 

egy külön lakás van bolthelyiséggel 
együtt folyó évi julius hó 24-étől haszonbérbe 
kiadó: értekezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

Ma és minden vasár- és ünnepnap délután 
a vasúti vendéglő helyiségében 

l eho ta Kiss Bandi 
újonnan szervezett zenekara 

SZENTESI LAP 

Négyesi János 
56. szám. 

Hirdetmény. 
fibiáni 16 hold földje örök áron eladandó: A körös-tisza-marosi ármentesitő és bel-
értekezhetni a tulajdonossal IV. t. 243. szám vizszabályozo tarsulat kunszentmarton-mind-

1 szenti szakaszának gátjain a lucerna ka-
száló és fü termés a helyszínén, 200 mé-
teres szakaszokban, nyilváuos árverés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, azonnal leendő kész-
pénzfizetés mellett, f . évi május 12., 13 , 14. 
napjain bizottságilag haszonbérbe fog adatni. 

Az eladás sorrendje a következő: 
1. Május hó 12-én, hétfőn reggel 9 

órakor a Szegfü-csárdánál kezdve, délig a 
kurcatorkolati őrházig; délután 2 órakor foly 

. , , , , , x T . , 1 tatva, a szegvári határig, 
e g o l c s ó b b a n es I e g e I 6 t e k e n y e b b Május 13-án ^ Lödih^ám&l kezdye, 

délig a tüzkövesi őrházig; délután 2 órakor 
egy évben ingyen e z e n őrháztól a teési magas partig terjedő 

gátszakaszon. 
3. Május 14-én, azaz szerdán délután 

3 órakor a szegvári határnál kezdve, onnan 
a kucori őrházig 

Bérleni szándékozók ezen árverésre azzal 
hivatnak meg, hogy az árverés a váltott sza-
kaszokon egész évi kaszálásra terjed ki, mag-
termelés kizárásával. 

Szentes, 1890. május 5-én. 
S i m a Ferenc, 

3—3 szakaszigazgató. 

alatti házánál. 

Magyar jég- és viszontbiztosító 
részvénytársaság. 

Teljesen befizetett 1 millió forint alaptőkével. 
Elvállal: 3 - 3 

j é g b i z t o s í t á s o k a t 

m ó d o n 

Hat évi biztositásnál 
biztosit. 

Nem csinál semmiféle nehezítő feltételeket, mint 
a/.on vegyes biztosító tnrsulatok, melyek egyúttal a 
tűzbiztosítás megkötését is követelik. 

Az előforduló károkat gyorsan és előzékenyen 
becsülteti meg saját közegei által. 

Felvilágosításokkal készségesen szolgál: 
az igazgatóság Budapesten, Gizella-tér 7. szám, 
az Assicurazioni Generáli házában, valamint a vidé-
ken : összes fő- és al ügynökségei, melyek az Assi-
curazioni Generáli ügynökségeinél vannak 

Ü WXQQQQQOQOQQOQOOQOOQQCOOQOOQOOOOO 

• y minden tüsze hangversenyts 
Kitűnő sör, h ideg éte lek és i ta -

lokról, valamint pontos és gyors kiszolgá-
lásról gondoskodva van. 

A nagyérdemű közönség szives pártfo-
gását kéri tisztelettel 

Deutsch Dávid, 
5 vasúti vendéglős. 

Birtok-bérbeadás! 
Janicsek Józsefné, előbb Vosits Fe-

rencné urnő fábiáni birtoka hosszabb 
időre haszonbérbe kiadandó. 

A feltételek iránt Kiss Zsigmond 
szentesi ügyvéd úrral lehet értekezni. 2E1 

1103—890. a. ü. 

Hirdetmény. 
Az 1890. évi földadó kivetés i laj-

strom alólirt hivatalnál f. évi május 11 — 18-ig 
8 napon át oly felhívással tétetik ki közszem-
lére, hogy érdekelt felek a jelzett időben meg-
tekinthetik s netáni felszólamlásaikat a városi 
adóhivatalnál benyújthatják. 

Városi adóhivatal. 
Tóth Kálmán, 

adóügyi tanácsnok. 
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e l é r k e z e t t 
az ásványvizek királya 

A B O R S Z É K I V I Z 
f r i s s t ö l t é s T o e n 

folyton kapható helyben az egyedüli lerakatban S O Ó S - A - l T o e x t czégnél, valamint 
minden fűszerkereskedésben és mint »borszéki fröcscs" az összes vendéglőkben. 

A legjobb és legolcsóbb ásványvíz 

H A Z Á N K V I Z 
K e l l e m e s ^ . d L i t ő l t a . 1 
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Hazánk legkitűnőbb savanyúvize a 

mohai S T E FA NIA forrás. 
Tiszta, i g e n szensavdus. k e l l e m e s i zü és olcsó. 

Borral vegyitve a pezsgőhöz hasonló italt szolgáltat, 
Elismert kitűnő gyógyhatással bir a légzési-, emésztési- és vizelő-
szervek hurutos bánt almain ál, a gyermekek görvély s angol-kórjánál. 

KRONSTEINER KÁROLY 
első cs. és kir. kizár, engedélyezett 

AtyDE-FESTEKGYARA 
Bécs, III. Hauptstrasse 120. (Saját ház.) 

^ . r a n y é r m e i s i s e i feitiantetTre. 

Főhercegi uradalmak, cs. és kir. katonai kezelőségek, az összes 
vasutak, ipar-, bánya- és kohó-társaságok, a legtöbb épitő társa-
sagok, építészeti vállalkozók és épitők szállítója. 

Ezen fa$ade-festekek 1860. évtől vannak forgalomban és 
igen nagy előszeretettel mindennemű épületek, paloták, nyaralók, 
templomok, iskolák, nyilvános intézetek, továbbá lakások festésére 
alkalmazzák. 

Ezen festékek, 36 szinben, kilója 16 krtól feljebb. Mész-
ben oldhatók, száraz és poralakban kaphatók, ami pedig azok szinét 
illeti, ugy az olajfestékkel teljesen egyforma szinü. 4 

Mintakártyák és használati utasítás ingyen és franco küldetnek. 

Sientes, 1890. Nyomatott Sima Ferenc* gyorasajtoján. 




