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Szerkesztőség te kiadóhivatal: 
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hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-

tési pénzek is küldendők. 

SZENTESI LAP 
P O L I T I K A I ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetések árát 
valamint nyilt-teri közlemé-
nyeket kiadó-hivatalunk mé-

ret szerint olcsón számit. 

Egyes példányok kaphatók i 
nyomdánkban, Stark N. és 
Untermüller £. könyvk-ben 

számonként 5 krórt. 
Kéziratok vissza tartatnak. 

Megjelenik hetenként háromszor: 
v a s á r n a p , s z e r d á n é s p é n t e k e n 

a kora reggeli órákban. 

Felhívás 
Szentes Táros emberszere tő és á ldó .. „ , i 

közönségéhez. 
Városunk társadalmának az értelmiségi 

osztályhoz tartozó hölgyközönsége körében 
a jósziv sugalta azon nemes eszme támadt, 
hogy a szegény munkásnők zsengekoru 1 — 3 
éves gyermekei részére, a julius és augusztusi 
hónapokra ideiglenesen menedékház állittat-
nék fel, hol ugyanis az említett korú gyér-
mekek felügyeletben és gondozásban része-
sülnének, mig szüleik a gyermekeiknek köz-
vetlen felügyeletével járó gondtól ideiglene-
sen bár, de felszabadulva, férjeik vagy más 
hozzátartozóik oldalán, vagy önállóan, a tisz-
tességes kenyérkereset után láthatnának és 
minden igyekezetüket gyermekeik utáni aggó-
dás nélkül a munkára fordithatnák. Az igazi 
emberszeretet és jóság diktálta a szivekben 
e gondolatot, amely a legnagyobb mértékben 
igényt tarthat arra, hogy ¿zentes város em-
beries gondolkozású, müveit és áldozatkész 
közönségének részvétével találkozzék és en-
nek utján a gyermek védelemnek ezen — 
önmagában véve is — nagyhorderejű, a jelen 
idők vészes jelű mozgalmának közepette pedig 
igen korszerű, — egészséges, — és erkölcsi 
eredménynyel kecsegtető kérdése, az egyete-
mes társadalomé legyen, amely ugyanis emez 
actuális ügyet, az egyes embernél számba 
sem jöhető csekély áldozat révén, a nemes 
eszmének megíelelően felkarolni, kiszolgálni 
hivatott is, képes is és — kimondom bátran 
— köteles is. 

I „SZESTSSJ L&P" TARCZAJL 

O&ztrolenka vezér csillaga. 
— Irta k ó s a B a r n a . — 

(A Bem-Petőfi körkép. Nagy-Szeben bevétele 1849-
marcz. 11-én. Festették: Styka Jan, Vago Pal es 
Spányi Béla. Latható Budapesten, az Andrássy-ut 

vegén, a varosüget bejaratatól jobbra.) 
Nem hirlapi ismertetést, hanem hős költeményt 

kellene írni e képről, illetve e kép tárgyáról, de csak 
maradjunk a szürke próza mellett. Lapos világot 
tlOnk, a poéusoak nincs ma kelete! 

Pedig ez a kép csupa ragyogó költészet 1 £s 
mégis tiszta valóság. Az 18*9ik evi diadalmas ta-
vaszi hadjárataik e.vik legfényesebb jelenete : Bem 
apó, a l«ngyei-ma*yar szabadsa^nös, Nagy-Szeben-
böi, a hatlen szász varosból, kiveri a muszkákat, 
kik aztán az osztrákokká! egyetemben kitakarodnak 
U.AüoíSA*gba s a magyar serwg ura lesz Erdelynek. 

Meg i.eiu aiadi magyar iöilö, ki az 1849 ik 
evi diaua'.mas U veszi hnüjaratot s ebben a nagy-
szebeni csatát, hösiöiteméayben megénekelte volna, 
a 48-AS korssak nagy költői, kik verbe mártott lant-
jukat véres kezekkel pengették, elhullottak a csata-
téren, elsenyvedtek as osztrák börtönökben, vagy 
— a nagyszerű halál után — téboly borult elmé-
jükre ; tőlük hiába várunk hősi dalt, lantjuk el-
némult örökre, a mai budapasti költők pedig, kik 
nem honvéd-atiliauan, hanem gigerlis öltözetben fe-

lszerkesztő : 

SIMA FERENCZ. 

Felelős szerkesztő: 

DR.ADAM ENDRE. 

Lapunk megrondelhetö: 
kiadó-hivatalban és lápkihordóink utján 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A szülei éber szemek és közvetlen gond-
elés hiányát nélkülözni, vagy legjobb eset-

ben korlátolt mértékben élvezni kénytelen 
zsengekoru gyermekeknek, — társadalmunk 
eme kedves és minden nemes lélek szerette, 
féltette bimbóhajtásainak, — a legszerényebb 
mértékben való gondozásáról van ezúttal 
szó, melynek becsértéke, erkölcsi, humánus 
és hazafias haszna ezerszer túlhaladja azon 
anyagi áldozatnak vagyoni értékét, melyet a 
társadalom e czimen önmagára kiró ; viszont 
ezen csekély anyagi áldozattal szemben áll, 
Uletőleg annak ellenértékét képezi azon lelki 
gyönyör, a szivnek azon istenies érzete, boi-
dogitó öntudata, hogy a társadalom tettével 
önmagát becsüli meg és emeli lel az embe-
riességi gondolkozás tiszteietet biztosító ma-
gaslatára. 

Az én szavam nagyon gyenge, de erőt át 
felhívásomnak az eszmének tömör ereje és 
élessége, mely lyel az a lelkeket áthatja és az 
ember szivébe belemetsz, hogy mindkét mű-
helye emberi mívoltunknak és méltóságunk-
nak munkára gerjedve, megnyissa a kebleket 
azon kisded társadalom érdekeinek, a meiy 
vér a mi vérünkből, — most bimbó, majd 
virág, azután termékeny és drága gyümölcs, 
és amely akár mint emberanyag, akár mint 
magyar fajunknak ivadéka, egytormán meg-
érdemli, hogy védjük és ápoljuk. 

A helyhatóság, tömérdek oldalról igénybe 
vett teherviselésénél íogva a fenti nemes 
czélra ezúttal nem áldozhatván, a derék eszme 
a társadalomra apellál, azokra jelesen, a kik-

szitenek a körutakon, csak asztalt virágokat termel 
nek. Nincs senki, ki merész ajkát hadi dalnak ereszt-
vén, a riadó vak mélységet fölverje szavával! 

A mit azonban a magyar költők elmulasztot-
tak, azt nemes buzgalommal igyekeznek potolni a 
magyar festők, kik kezdik belátni, hogy a képírás-
nak nem az a feladata, hogy puszlán gyönyörköd-
tessen, hanem az, hogy tanítson ós lelkesítsen, ily 
nemes, hazafias czél szült* a Bem-Petőfi körképet, 
mely sokkal hivebben elénkbe tárta a nagyszebeni 
csata lefolyását, mint a történetírók munkai. 

Vagó Pál és Spányi Bela magyar festők, tár-
sulva a zsenialis lengyel festővel, Styka Jannal, na-
gyon szerencsés kézzel választották meg a tárgyat, 
mert hiszen a nagyszebeni csata fordulopontot ké-
pez az erdélyi hadjárat történetében. Ekkor zeng-
h tte Petőfi a szabadsagharcz viharmadara, legna-
gyobb lelkesedessel: 

— „Mi ne győznénk ? hisz Bem a vezérünk 1 
A szabadság régi bajnokai 
Bosszúálló fennyel jár előttünk 
Osztrolenka véres csillaga 1 

Küld elénk te, knronás haramja, 
Légiónként bérszolgáidat. 
Hogy számodra bolt testeiken át 
A pokolba készítsünk utat." *) 
Diadal- hírekkel volt telve a levegő. Nem ké-

telkedett akkor abban senki, hogy a magyar sza-
Petőfi; ,Az erdélyi hadsereg." 

nek érző szivök és anyagilag oly helyzetűk 
van, hogy áldozhatnak pár fillért legalább a 
szeretet oltárára. — Ezekhez intézem felhí-
vásomat és bizalmamat, kiket is a Krisztus 
nevében felkérek, hogy adományukat, ió sziv-
vel, a kényszer érzetének minden gondolata 
nélkül, megtenni szíveskedjenek és e czélhól 
a hozzájuk eljuttatott gyűjtő-iveken ezen 
adományokat feljegyezzék. 

Tájékozásul megemlíteni kívánom, hogy 
gyüjtőiveket bocsájtottam ki tizedenként, me-
lyeket ugyanis alkalmas módon köröztetni 
fogok, továbbá gyüjtőiveket helyeztem el a 
a helybeli felekezetek lelkészi hivatalánál, 
társas egyleteknél, amelyek ismét rendelke-
zésre állanak. 

Tisztelt közönség ! 

Az ismertetett czél az emberi jó léleknek 
legigazabb terméke, a törekvésnek egyik 
legszebb és legáldásosabb formája, eszmei 
gondolatában méltóságunknak igaz kifejezője : 
való erény ; — kérem azokat, kiknek szavam 
nem kelletlen, halgassanak meg és gya-
korolják a valódi erényt, a melynek a ne-
mes érzelmeknek plzsitával fedett utja a 
a Krisztushoz vezet 1 

Maradtam kiváló tisztelettel és hazafias 
keresztyéni üdvöztettel 

Szentesen, 1898. évi junius hó 8-án 

Dr . L a k o s I m r e , 
polgármester. 

badsagharcz győzelemmel fog végződni, még pedig 
oly fényes győzelemmel, mely nemcsak Magyaror-
szag szabadsagát adja vissza, hanem föltámasztja 
halottaiból Lengyelországot is. As osztrákok több 
nagy csatában meg voltak elázva, a segítségükre 
jött muszkákat Bem apó kiverte Erdélyből, Bra-
nyiszko berczeitől a fogarasi havasokig diadalmasan 
lengett a Szűz Maria harmomszinü zászló z büszkén 
repdesett felette a turul-madár. A kipróbált, tapasz-
talt lengyel hadvezerek, a levert lengyel szabadság-
harcz bujdosó bősei, Bem, Dembinszky, Visoczky, 
Bulhaiyn, ott küzdöttek a honvéd seregek élén. A 
magyar huszárok súlyos kardjától ós a honvédek 
szurony rohamatói remegett az ellenség: az ujoncz 
magyar tüzérség csakhamar olyan gyakorlottságra 
telt szert, hogy az ellenség egész komolyan azt hitte 
es hirdette, hogy franczia tüzérek küzdenek a rebel-
lis magyarok oldalán. Azt sehogy sem akarták el-
hinni, hogy fiatal magyar mórnökök ós még fiata-
labb diak gyermekek okoznak oly rettentő pusztítást 
agyúikkal az ellenség tömött soriban. 

Damjanics mellett Bam apó, az erdélyi had-
sereg tóvezére, volt a magyar szabidságharcz leg-
tüiiemenyesebb hőse. Mindketten szláv származásúak* 
£s ez adja meg a magyar szabadságharcz igasi ka-
rakteret, az tudniillik, hogy a magyar .szabadság-
harcz nem volt kizárólag (a magyar faj harcsa, 
hanem a szabadsag-szerető népek harcza a zsarnok-
ság ós annak zsoldosai ellen. (Folyt, köv.) 



mindenik 

í oldal. 

Aratás. 
— A gardákhoz. — 

A munkásokkal is beszéltem, a gazdik 
kai is érintkeztem. Figyeltem, tanultam ; igye-
keztem a valóságra redukálni túlzó panaszai 
kat és megpróbíHam felfedezni rejtett 
jaikaL 

És igyekeztem felállítani egy igaz mér-
leget. Gondolkodtam, kutatam azok után az 
okok után, a me«yek eredménye 
részről az elégedetlenség. 

Íme mik ötlöttek az eszembe. 
A munkás felszámítja, hogy az aratás 

alatt nem kereshet annyit, a mennyi magá 
nak és családjának egész esztendei fenntar-
tására elegendő; ezen a munkaidőn kivö! 
pedig többé munkát nem kap. Ezt mondják 
és én elhiszem. 

De hiteles adatok nyomán utána számi 
tottam, hogy hogyan áll a gazda ? A szomorú 
eredmény az, hogy egész évi munkálkodásá-
nak, szorgalmának, takarékoskodásának gyL 
mölcsét, az aratás tiszta baszuát ugy kell 
megosztania — az általa megajánlott felté-
telek szerint — az arató munkásaival, hogy 
a nagyobb rész ezeké lesz, a kisebb az övé. 
Ha rossz a termés, akkor mind odaadja az 
egész hasznot a munkásnak, ha pedig elemi 
csapás sújtja, akkor — önmaga kötelezte 
magát — rá kell fizetnie. Tehát ő sem tud 
megélui, családját eltartani a kisebb részből, 
valamint a munkás nem tud a nagyobb félbői, 

Tehát nyomorban van az átlag munkás, 
a ki szorgalmas, nem tulkövetelő, szóval 
derék. És nyomor fenyegeti az áilag gazdát, 
a ki kiadja munaásáLak a tisztességes bért. 

Hol itt a hiba ? 
A gazda nem hibás azért, ha az övét 

meg akarja menteni az öveinek, viszont a 
munkás i* érthető, ha ott és akkor akarja 
megszerezni szükségleteit, a hol és a mikor 
lehet. Tehát mindkettőnek igaza van a saját 
szempontjából, de — és ezt hangsúlyozom — 
a másikkal szemben föltétlenül igaztalan az, 
a ki tulkövetelésével, vagy szűkmarkúságával 
annak megélhetését támadja meg. Olyan ez, 
mintha a jobb kai támadná meg a bal kart, 
mert ez henyél, vag / a bal kar irigykednék 
a jobb karra, mert ezt kellemes dolgokra is 
használják; — holott arra vannak teremtve, 
hogy egymást kölcsönösen segitve, az egész 
szervezetnek javán munkáljanak. 

Nekem ugy tetszik, hogy ebben a pil-
lanatban, a gazdák igazságos és méltányos 
ajánlatával szemben az igazság nem a mun-
kások részén vau. Ezt irtam meg a közelebbi 
lapban. De van szavam a gazdákhoz is. Nem 
e pillámitra szól ez, nem is tisztán Szentesre. 

Ugy-e, ho.yy egyik legnagynbb kiadás 
az adó, mely majdnem akkora, mint az arató 
muukás bére? Igaz-e, hogy ennek az adó-
nak legnagyobb része nem arra a czélra lesz 
forditva, hogy hazánk igazi belföldjén a köz-
gazdaság, a kereskedelem, az ipar, a iauügy 
istápoltassék és ezáltal a közjólét emelkedjék, 
hanem arra, hogy óriási összegekkel járul-
junk egy német nyelvű és osztrák szellemű 
hadsereg fentartasához, egy buta és a ma-
gyar érdekekkel teljességgel nem törődő dip-
omáczÍ£ fízetésehez. szóval a monarchia kö-

zössége által a nagyhatalmi állás fentartásá-
hoz. összehasonlítás okából kérdezzük meg, 
hogy Románia, a mely az utóbbi 30 eszteudő 
alatt, három nagyhatalmasság közé beékelve, 
egy törteueti műit nélküli gyülevész fajból ál-
lammá alakult, hadsereget szervezett, pénz-
ügyet rendezett, közoktatásügyet teremtett és 
a mely önállóságának , adatában, ma már 
szóba sem all az ezeréves Magyal országgal, 
tianem vámkórdésekben csupán Ausztriával 
beszél: igaz-e, hogy ebben az államban a 
teremtés lázas munkája daczára sincs felényi 
adója sem a polgárnak, mint neküik? Mivel 
vagyunk mi silányabbak Komániánál ? Azzal, 
nogy ő önálló, mi pedig AJ rgünk Ausztráltól. 

¿>e hogy tovább menjünk Romániánál, 

8 l E N T E S I L A P 

tudják-e azt a gazdák, bo*y a közös vám-
terület főintézője, Ausztria ugy cselekedte 
meg a vámszerződést ez állammal, hogy ala-
csony vámok mellett engedi buözönleni a 
háiom foilntos roinán búzát, hogy az a 
mi búzaárainkat leverje és igy Ausztria ol-
csóbban jusson keuyérhez, másfelől Erdély 
lókivitelének piaczát, Romániát, engedte el-
zárni magas vámok által, hogy igy olcsón 
jusson igás jószághoz. 

íme egyetlen példa. Nem eléggé világo-
san mutatja-e ez, hogy gazdasági romlásunk-
nak, tehát a munkás munkabiányának nem 
a gazda, a gazda sunyaru helyzetének nem 
a munkás az oka, hanem az az áldatlan 
függés, a mely lehetővé teszi, hogy Auszt-
ria folyton szipolyozzon, mégpedig nemcsak 

69. sxám. 

He!vi és vegyes l)irek. 
— A ¿yennekmenhely. U p u n k 

élén közöljük dr. Lakos Imre polgármester-
nek lelkes felhívását a szegény munkásnők 
gyermekeinek menedékháza érdekében. Mint 
olvasóink látják, a polgármester gyüjtőíveket 
bocsátott ki a tizedekbe és lelkészi hivata-
lokhoz. Az ügy nemessége arra késztet, hogy 
mi is megnyissuk lapunkat az adakozás szá-
mára. Gyűjtéseket elfogadunk és hirlapilag 
nyugtázunak. 

Egyúttal a gyűjtést is igy kezdjük m e g : 
Szentesi Lap szerkesztősége . . B frt. 
— T i s z t ú j í t ó közgyű lés . Mint értesülünk, 

Dr. Gsató Zsigmond alispán folyó hó 20-ára fogja 
összehívni a városi tisztújító közgyűlést. Ez alka-

egy ponton, mint ez egyetlen példa muta t j a , ' lommal egy adópénztári tiszti, egy adótiszti, esetleg 
hanem bőrünknek minden pórusán, minden ' egy segédadótiszli állás lesz betöltendő. Pályázó 
ütő vivőerünkön, még a hasjzáledényeken is. ! minden állásra van bőven ós igy alkalma lesz a 

ügy, de ki ennek az oka ? Semmiesetre közgyűlésnek, hogy minden állásra megfelelő embert 
sem a munkás, a kinek szavazati joga nm 
csen, hauem sokkal inkább a gazda, a ki 
olyan képviselőt küld a magyar országgyű-
lésre, ki még mindig hive ennek az átkos 
kötésnek; a ki megvesztegetni, vagy megfé-
lemlíteni engedi magát a kormány és annak 
alantosai által, a kinek nincsen elég ereje 
az ellenállásra, nincsen elég energiája a küz-
delemre. 

Nos, közeledünk a megoldás felé. Sima 
felirta zászlójára az ákalanos titkos szavazati 
jogot. Ez pedig azt jeienti, uogy a munká-
sok elszánt millióival megerősödött választó-
közönséget nem fogja jLiajd megfélemlíteni 

válasszon meg. 
— I l l u s t r i s v e n d é g e lesz nem sokára Dr. 

Vadnay Andor főispánnak. Hermán Ottó volt ország-
gyűlési képviselő, világhirü tudós látogat el Szen-
tesre, hogy a kormány megbízásából a párisi világ-
kiállításra a magyarok ősfoglalkozására vonatkozó 
adatokat, lehetőleg szerszámokat szerezzen. Felkóret-
nek mindazok, a kik e tekintetben felvilágosítással 
szolgálhatnak, vagy birtokukban az ősi foglalkozást 
illető szerszámok vannak, hogyDr. Lakos Imre pol-
gármesternél, vagy Dr. Berecz Sándornál, esetleg 
Gsallány Gábor muzeumi őrnél jelentkezni szíves-
kedjenek. 

— A m u n k á s s z e r z ő d é s e k e t csak nem 
semmiféle potentát, nem fogja megfiizetni akarják megkötni az érdekeltek. Hogy mi ennek az 
tudni semmiféle kincs, lerázzuk nyakunkról 

pióczát, több le*z a vérünk, megszűnik a 
jok nyomora és újból testvér lehet a mun-
kaadó és muukás. Ez a kötelessége az adózó 
közönségnek önmagával és a muukásosztály-
lyal szemben. 

* 

A munkásnak pedig az okosság, a be-
látás, a tisztesség és saját java egyaránt 
diktálja, parancsolja, hogy a feiülről nyo-
morgatott gazdaközönséggei szemben ne lép-
jen a tulkövetelés útjára, mely mindkettőt 
veszélyes lejtőre vezetné. 

A magyar a magyart csak akkor szokta 
bántani, iia kívülről ellenség nem fenyegeti. 
Értsék m e g : van ellenség, Ausztria, mely 
épugy issza a vérét a gazdának, mint a mun-
kasnak 

Elismerjük és méltányolni tudjuk az ön-
fentartas ösztönét, a jogos kivánatokat, de 
szivünk lajna, ha a legderekabb, leginkább 
egymasra utait két osztály, a magyar muu-
kás és a magyar kisgazda egymás e"en törne. 

Tehát előre! 
Az istenadta áldást takarítsák be és osz-

tozkodjanak azon gazda és munkás, mint jó 
téstvérek. 

Áldás legyen becsületes munkájukon, de 
átok azokon, kik egyenetlenséget szítanak I! 

A d á r n E n d r e . 

O r s z á g g y ű l é s . 
Budapest, junius 10. 

A képviselőház ma a betegápolási törvényja-
vaslatot altalánossagban letárgyalta ós a részletes 
targyalás alapjául elfogadta. A fővitában ma föl-
szólaltak meg Meltzer Viluius, ki egy figyelemreméltó 
beszédben a szegény úgy rsndezésere hívta fel a 
ügyeimet, majd Mócsy Antal, ki a közegészségügyi 
viszonyainkat bírálta, végül Heltai Ferencz, ki Kora-
játhyval és Polónyival bocsátkozjtt polémiákba. 

A vita befejezése előtt Crausz előadó polemi-
zált az összes szónokokkal. Fejtegetései közban nagy 
derültséget keltett az az elszólása, hogy az igazi 
néppárt — a kormánypárt padjain ül. 

Ezután a javaslatot a H u többség« megsza-
vazta. A részletes vita során eljutott a Ház a 4. 
8 ig. Különböző fólszólalalások során egy csomó mó! 
dositást adatolt ba, melyek közül a belügyminiszter 
csak néhányhoz járult hozzá. 

oka, arra már rámutattunk. Eddig mindössze 21 
szerződéit kölöttek, illetve hitelesítettek meg a jegy-
zői hivatalbar holott Szentesen legalább is 2000 
szerződest keli megkötni. — Felhívjuk ugy a gazda, 
mint a munkás osztályt, hogy ezt a dolgot ha csak 
lehet — ne halogassák, mert ha a ÍA-ik órában 
jelentkeznek, akkor as egész városi tisztikar sem less 
képes nemhogy a szerződéseket elkészíteni, de még 
csak hitelesíteni sem. 

— M e g a k a d á l y o z o t t r a b l ó g y i l k o s s á g . 
Madarasi Papp István alsórét 21. sz. alatti lakos 
legutóbbi időben azt tapasztalta, bogy lakásáról a 
zsebóra, egy kétcsövű fegyver, néhány párna, szap-
pan, szalonna, ruhansmü ós más apróságok nyom-
talanul elüntek. Panaszt tett tehát ós a csendőrség 
kinyomozta, hogy a tolvajlásban része van Dókány 
Máriának, a ki a károsultnál szolgált. Eleinte Dókány 
Mária tagadott mindent, de csakhamar beismerte, 
hogy a lopást ő követte el Vincze Józseffel együtt. 
Elmondta, hogy mint hatoltak be a tanyai lakás ab-
lakán es mikóut hurczoltak ki a szobából az ellopott 
holmikat. A csendőrség azonban nem elégedett meg 
ezzel a beismeréssel, hanem a leányt tovább vallatta. 
A leány nyelve csakhamar megoldódott és kedden 
már beismerte hogy az volt a tervük, hogy urnap-
jan, midőn a gazda nem lesz odahaza, este 7—8 
óra közt betörnek Madarasi Papékboz, bogy 
az asszonyt meggyilkolják és a pénzét elrabolják. 
A csendőrség e vallomás alapján csütörtökön este 
lesbe állott, hogy a leány bűntársát és szeretőjét 
elfogják. A legény azonban valószínűleg neszét vette 
a dolognak, nem jelentkezett. A csendőrség most 
nyomozza Vincze Józsefet, a kinek a neve sem bi-
zonyos ós aki állítólag hevesmegyei illetőségű. A 
leány fogva van, az ellopott holmik legnagyobb ró-
sze megkerült. 

— A l a p d ^ j á t é k o k testedző sportját ssr> 
galmasun gyakoroljak a szentesi hautvolóe tagjai a 
Széchényi-ligetben a város költségén épült tennis 
pályán. Érdekesnek tartjuk felemlíteni az urak öltö-
zekét, kik ingujjban, levetett kabáttal arra tőre-
kesznek, hogy hajiongas közben hátuk a mellény ói 
nadrág közötti résen az ing minél festőibb redőkben 
bugyanjon elő. ügy értesülünk, hogy Angolország-
ban, honnan e szép játék hozzánk származott, ha-
sonlóan ö tözött urakkal az angol hölgyek vagy ai 
ójj legsötétebb leple alatt, vagy nappal bekötött 
szemekkel játszanak. 

— E l v e t e m e d e t t l e á n y Ezúttal ismételten 
Rideg Lidáról van szó, a kiről 14 éves kora da-
czára, nagyon sokszor emlékeztünk meg bír róva-




