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SZABOLCS.
Vegyes tartalmú heti lap.

M e g j e l e n i k  mi n d e n  v a s á r n a p o n .
jl Az floiuetiik, a hirdetések meg- 1 
j szakisánál, 20#/*-njri kedvezmény
it hm részeadlnek. i

k  i n ,1 <i • (■■ I n J ,1 o  n o a : a „ s i a b o l c a  in e g y e l  l a p k i a d ó - t ú r a  i l l a t . -

Előíizetési felhívás
a

október deczemberi folyamára.
Midőn elő fize tn i felhívásunkat újólag 

a t. ez. olvasó község tudom ására ju tta t
juk, nem látjuk szükségesnek úgy is is
mert program m unkat, s ez évi m űködé
sűnk sikerét em legetni. H aladunk tovább 
is azon utón, melyet elvül tűztünk  m a
gunk elé.

Kérjük a  t. előfizetőket úgy a m últ
ról, mint a jövőre nézve előfizetési dijaik 
befizetésére. S m inthogy lapunk ezután 
már folytonosan D e b rec e n b en  nyom atik. 
hol azt ju tányosabb  ár m ellett á llíthatjuk ki, 
annak alakja  változtatni, tartalm a bővülni 
fog n jö v ő  évnegyedben.

A „Szabóid" körül szép szánni, s jó -  
nevii írói kör seregük, ez kellő biztosíték 
u lap tartalm ára  nézve.

Előfizetési dij egy évre 4 frt.
Félévre 2 frt.
Évnegyedre 1 frt.

H irdetési díjszabásunk változni fog. A le
hető legjHiányosabb áron v vendjük be a 
hirdetéseket, s előnynyel tognak bírni a 
készpénzzel fizetők.

Mig lapunkban  nyilvánosságra nem 
lesz hozva a k iadóhivata l: addig  az  elő
fizetési pénzek és hirdetések az eddigi 
helyre küldendők.

Nyíregyháza, szept. 20  1874.

A LAP-KIADÓ TÁRSULAT. 

A Imii ló,
m i n t  •  r k ö l c i n a m e t i t ő  é t  n e v e l ő .

\  ki vúoliividéki felekezet nélküli népnevelési cgvlet- 
által kvK/nru/utt pályamű, 

l m
f t  fi r u m  k e i  P t l f t .

(FolyteUk)
Ez a közművelődés előmozdításának egyik 

kitlesa. Ez a*, s mi hivatást, teljes oduadást 
kíván a tanitó résiéről: az erkölesnememtés. 
— Ez az, n mi népűnk emelésének egyik fő-P* 
eszközeid s z o l g á l ,  igen! mert népünk nem is
mervén az erkölcsi erőt, az evkölcs hatalmát 
és liocsét. mint ember nagyon primitív állás
ponton áll. Xem ismeri magát, mint ember: 
nem ismeri oiélját, mely felé törekednie kell, 
melv a folytonos tökéletesedés; nem ismeri a 
henne rejlő erőket: igy nem bír fogalmával 
sem az emberi méltóságnak. Mert a hivalgás. 
gőg, pöHészkedéi%. egymásnak és egymás ruhái
nak ajkpittvegetve megazólásu. s a családi szár- 
mazáshól eredő felfuvalkodottság. mind nem az 
emberi méltóság edtrt nemes önérzet; hanem 
iireafcjUség, léhaság:

Mindezek veszélyes gyomok, melyek a 
szülei háznál a gyermeki kebelbe elvettetnek, 
s eddig niég az iskolákban is. — bár a tanitó 
tudta nélkül — nevekedtek, vagy legalább cse- 
nevésztek s onnan az életbe vitték á: a ne- 
vendékek.

E téren a tanításnál hatá-ozott és gyöke
res átalakításnak kell történni. Az erkölcsi erőt 
felébreszteni, kifejteni, s olyanná edzeni, hogy 
az az életben is egész erővel és kitartással mű
ködjék az e m b é r  minden tetteiben : ez ma a 
tanító feladata.

Ifogv eddig a tanitássál az erkölcs neme
sítés ügyét előre nem vittük; arról meggyőz 
népünk gondolkodásmódja, beszéde, magavise
leté, tettei s egész életrendje. — Itt a minden 
napi tapasztalásból kell példákat idéznem. Em
lítettem már, hogy ez az észjárása sok ember
nek : kicsit hazudni, kicsit csalni, egy kicsit 
lopni nem vétek. Ezen elvet alkalmazni nem 
felejti el aztán semmi körülmények között. — 
Mennyi rosznak, sőt bűnnek lesz ez elv aztán 
forrásává! Minő jezsuitává, álszenteikedővé te
szem ez az elv sok embert! A hazugsággal ki
vált, ha sikerét látta, hogy levetkezi jellemét! 
s az adott szó megtartásit nem veszi ezután 
semmibe sem. Aliit és tagad — nyílt arczczal 
— saját haszna szerint. Szaván elmenni többé 
nem ichct. isten büntetésétől a hazugság miatt 
másáig már nem igen retteg: a biró a szivek 
titkaiba nem lát, az erkölcstanná, a lélekhu- 
vár előtt pedig igyekszik elrejteni titkos gon
dolatát s érzését úgy. hogy az arezon a ha
zugság semmi jelét felfedezni nem lehet: az 
emberi méltóság érzetét nem ismervén — ig- 
nota nulla cupido. Pedig az utóbbi, az emberi 
méltóság gyönvörliségének érzete az. a mi visz- 
szatarthat a jellemtelen hazugságtól. Ily emhe- 
rietlcu tehát ma a népnek g o n d o l k o d á s -  
m ó d j a .  Van ugyan erkölcse; de rósz. nem
telen irányú. Ez is indokolja az erkölcsneme- 
sités szükséges voltát.

A mi a köznép beszédmodorát illeti, azt 
hallani nem valami kellemes érzet, bizonyára 
nem. Szemérmet, erkölcsi törvényt sok helyütt 
ismerni sem akarnak. Sőt a jóerkölcsii ifjú 
gum tárgya, „ ty  u k II 11 e t ő“ és rh a m i i p i -  
p ö k e.“ A trágárság, ur«-zátluiisngra mutat'* be- 
szédniodor az ifjúság mulatság*, élvezete. Az a 
legmulatságosabb ifjú. ki ezeket legtöbbre \ itte. 
Ne mondja a biráló. hogy ezek mellékes és 
kicsinyes jelenségek, melyek figyelmet nem ér
demelnek. „A* erkölcstelenségnek, a süllyedés
nek is fokozatai vannak.- Es a ki beszédben 
már megszokta azt. s beszéd, gondolkozás ál
tal véribe ment á t : az könnyebben elköveti az 
erkölcstelen cselekedetet is. í.egyen értelme és 
beszéde szűzies tiszta . az erkölesnemesitő for
rásából fakadó, olyan lesz tette is. Ezekhez já
rul a káromlásnak undoksággal s fajtalan sza
vakkal telt neme a beszédben. — Megjegyzem, 
liogv én itt a káromlást nem egyedül azért tar
tom* erkölcstelennek, mivel isten megverné tán 
érte azt a szegény népet! mert hiszen a mai 
tisztult fogalmak szerint, isten néni egy bősz* 
szuálló ur, ki minden egyes sióért a pokol tü
zes kemenezéjébe vettetne; hanem egy minden
ható szellem és szerető atya. ki ember gyer
mekeit tehetséggel ruházta fel. s ezáltal őt a 
föld urává tette, kinek munkáiban akarja ma
gát megdicsöittetni. 8 ezt tudja is a káromló

jól. hogy isten bizony egynek sem ragasztotta 
niég Ínyéhez nyelvét azonnal, hogy átkozódott, 
káromkodott. Pedagógiai szempontból nem is 
ezekért kárhoztatom éli a népéletben a károm
lást. Hanem igenis azért, mert az az erkölcs 
tisztaságát ássa alá. a kedély finomságát veszi 
e l : a lélek épségét, nemességét rontja meg. — 
Egyszóval, az emberi méltóságot vonja le a 
káromlás is az emberi arczról, legalább azon 
perezben. S egy neki dühödt káromlást és át
kot szóró ember, nem sokban különbözik azon 
állapotúban a fékvesztett oktalan állattól., mely 
dönt, dúl mindent, mit önmaga előtt talál. — 
S azért is ellenzem én n káromlást, s annyi
ban tartom erkölcstelennek, mennyiben a szót 
a tett szokta követni. Ila megszokás által ká
romol embert, istent, szülőt, testvért és bará
tot. e megszokásnál fogva képes lesz később 
tettel is megsérteni, megkárosítani.

Hogy a nép magaviseleté sem üti meg az 
erkölcsiség mértékét, azt is sok példával lehetne 
igazolni. De legyen elég itt ez alkalommal azt 
csak felemlíteni. S tetteit és életrendét vizsgál
juk meg körülményesebben.

A köznép tettei, hogy az erkölcsnemesitén 
áldásait nélkülözik, világos abból is. hogy min 
den lelki furdalás nélkül károsítja meg egyik 
ember, a másik emberbarátját, abban, a miben 

| leginkább kozeUgyében esik. Itt forgatja igazán 
és szüntelen eszében, hogy „ kicsit csalni, kicsit 
lopni nem vétek.* Es csalja adás-vevésnél. csalja 

| vállalkozataiban. mindazt, a kit megcsalhat. —
! lelkifurdalás nélkül. Csalja apját, anyját, testvé 
rcit és barátját. ha neki abbéd haszna van. — 
Lopással mégis messzebbre viszi. Nemcsak azért 
tartom én ezt bűnnek; mert majd isten megver 
érte: az az isten dolga! Abba én ember bele 
nem sióink ! Hanem a társadalmi életet gvalázza 
meg az ily bűnös tett. a lopás: a tolvaj a társa 
dalom biztonságát . az emberek nyugalmát, jó 
létét, nehéz áron szerzett keresményét semmisíti 
meg. Elég dolgot adnak az eleinek s ártalmas 
férgek, állatok, hogy küzdeni legyen mivel, — 
hátha még az embertől sem vagyunk bátorság 
bán. mily nehéz és terhes, kedvetlen lesz akkor 
ránk nézve az é le t! Es ma így van.

(Folyt, köv.)

Az északi iark-expeditió.
— Az északsarki e.vpcditió sürgönyei „Hauimerfesr 

szeptember 7. esti 7 óra 2 p. • Becsbe érkezett szeptem
H. <1. c. II óra 10 pén zkori N ovija izmijával .szemközt, 
70%*-ra északra nemsokára elválásunk után Wilezek
gióftól a jég kö/é zárattunk, honnan két éveu át nem 
tii'Uunk kiszabadulni, éa egy nagy torlatban akaratlanul 
észak felé vitettünk. Október 13-án borzasztó, csoknem 
mindennapi jégtorlódások kezdődtek. Télen át folyton ké- 
'/en  voltunk elhagy ni a hajót, 1873-ik nyáron hiában igye
keztünk zúzások és törésekkel szétoszlató1 a torlatot. Osz- 
szcl váratlanul egv ismeretlen hegyes üdékhez közele
dőnk 200 tengeri mért földre és akt a Xovaja Sémájától. A 
második telet kikötő nélkül átlőttük ki. a száraz földtől 3 
mértföldnyi távolságra — 79* 51' é. 59* k. 1*74. már- 
czius 9-tói május 4-ig szánka-utazásra indultunk a szó 
vázföld fölfedezésére és át alános fölvételére 79" M'-tól 
egész túl a é. szélességen. tMt a fold legészakibb 
pontját, mely eddig ismeretes .Bécsfolunak- keresztel
tük el. Az általunk elért legmagasabb é. sz. *3*. *2 volt. 
Itt már nem találtunk többé* jéghegyet, hanem csak zajló 
jege t: ezért már kutyás szánkókkal tovább nem mehet énk 
és kénytelenek voltunk visszatérni. V száraz fold körüli 
víz körülbelül oly terjedelmű, mint Spitzlrergen kerül és 
egy évi jég által van áthidalva. Délén az állat-és növény-



élet nagyon csekély, a jéghegyek roppant nagyok és az 
öblöfetek tele vannak jéggel A túlnyomó kőzet dolomit. 
A hegyek magassága 5000 lábra terjed. A fold hoss/.terje- 
delme legalább 15 fokot tesz. Két téleu át héthavi éjsza
kát állottunk ki. A hév mérséklet minimuma márcziusban 
a száukautazás alatt a földön 40 fok volt R. szerint, a ha
jon pedig 37 fok! Májusban sürgős okaink voltak a hajó 
elhagyására, a gépész Krisek gümökorban meghalt, a ha
jót pelig a jégszorulatok nagyon megrongálták: ezért Ké
pes ezredorvos véleményére május 20-án elhagytuk a 
-Tegetbotf-ot. A visszavonulás csolnakok és szánkókon 
tyü napig tartott. 70 mérföldre a Nassan foktól, 77 44' é 
sz. léptünk ki a jéghegyekből. Augusztus 15-én nyílt ten
geren Nowaja Semlja partjaira szálltunk. Augusztus 24-én 
történt szabadulásunk és szívélyes fogadtatásunk az orosz 
hajós Feodor Veronin által a „Nicolaj" hajón. Kilencz 
napi utazás után Vardöebe érkeztünk. Norvégiában min
denütt a legszivélyesebb fogadtatásra találtunk: a helysé
gek, melyeken eddig átjöttünk, fel voltak loliogózvn. Az 
angol expeditiót a „Diana- gőzössel, mely felkeresésünkre 
indult a kariai tengerbe, llaiumerfestbe visszatértünkben 
találtuk. — Payer.u — Az említett lap niég egy táviratot 
közöl, mely így hangzik: „Tromsoe, szept, 8. esti 6 óra. 
Az osztrák sarkexpeditió tagjai Hammcrsfestbol jőve épen 
most érkeztek ide jó egészségben. Ausztria minden ré
szeiből üdvözlő táviratok vártak a sarkutazókra, kik igen 
megvoltak hatva a részvét jelei által.

Az északi expeditio egyik tagja dr. Kepes Pestre 
fog jönni jégvilági útját kipihenni. — Orvosi és más tudo
mányos körben föl is merült már a terv, hogy ünnepélye 
sen fogadják; hihetőleg lakomat is rendeznek tiszteletére.

Az északi-sark expeditió magyar tagja. dr. Kepes 
Gyula ur. távsürgönyt intézett a fővárosi hatósághoz, tu
datva. hogy az utazás alkalmával fölfedezett s a s<2 ik fok 
alatt levő hegycsúcsot „Pest-hegy foknak14 (lap Pest) ne
vezték el; — mire polgármester kővetkező választ küldé 
Tromsöeba. Budapest fo város törvényhatósága a Pest
hegy fok felfedezéséről szúllú közleményt köszönettel tu
domásul vette.

Wilczek János gróf e hó 18-án Zichy Ödön gróffal 
és Todeskó báróval Hamburgba utazik az északi sark ex- 
peditiú tagjainak fogadására, kiket oda e hó 22-re várnak 
é* egy kormány gőzöstől ünnepélyesen fognak fogadtatni.

Triest. A városi tanács egyhangúlag elfogadta egy 
sxerencsekivánó és üdvözlő iratnak intézését az északi 
sark expeditió tagjaihoz.

Nagyvilági hírek.
— Egyik porosz városban vasárnap, szept. 6-án ér

dekes eset történt. Kubeczak prépost, ki egyházi fólleb- 
valói beleegyezése nélkül a kormánytól préposti kinevezést 
fogadott el, szept. 6-án ünnepélyesen a nagy excoinmuni-

T  A  R  C Z A. 

Őszi dalok.
I.

Oaa felhók a kék égen,
Ide-oda járnak regen.

Szivemben ia a bubánál 
Alig múl e | — másik támad

Bánatos szív, ö u i felhők,
H#jV de egymás mellé illők! . 

Mindéniknek buja. gondja.
Kóprét l*a?.\n a*ért ooya-

Káka darui — de, kis korig,
Jf^jd iámét tlkoüm rodik.........

Szivemnek ia az az iga,
Ua magát néha kisírja.

II.
Kertemben a  rózsa 

Töveitől ki fagyott 
Nem srarvt a rózsám, 

Hmlentü elhagyott

I>e én nem átkozom 
Mással meg, semmivel 

„N< M essen  boldog 
Nélkülem senkivel!“

Erdélyi I.

A C Z O P F O K  HÍR JA.
„A p i p Ak s í r j a * u t á n .

I r ta : Mandrl Mihály.
Olga B. városban mulatott. Sógornéjáoál — Laj

tai Júlia uszonynál — vendégségben volt. R. — helv 
csak egy csendes és szerény kis mezővároska 

ugyan. Olga azért nagyon jól töltötte ott idejét. A fő
város szűk falait a szép falusi élettel cserélve fel, úgy 
érezte o ott magát, mint a fiatal őz. mely gyenge lá
bairól fogsága kemény bilincseit lerázva — öröinitta- 
t*an ü ivözli újra visszanyert erdei szál adságát: tizen
hét éve dnczára játszott a zöld pázsiton, mint a gyer
mek, szökdécselt s ugrándozott mint n fürge bárány, 
Lajtai Juliska, a szórakozást s mulatságokat nem igen 
megvető fiatul asszonyka, jó kedvben nem sokkal — 
▼agy semmivel sem állott Olgánál bátrabb. Vidám, paj 
zán arccczal ültek ők együtt minden nap. mikor Ptioc- 
bús beköszöntött bozzájok és rózsás kedvben csillogott 
tekintetok akkor is, midőn Hesperus az esti homály 
Ijral fátyolozta be az eget. jő  kedvüket olykor olykor

catióval sujtatott. Az excomimmicatió roppant embertömeg
jelenlétében Wlosciejewek templomában ment végbe. 
Rzezniew&ki esperes végezte a szertartást, s következő 
átokkal sújtotta Kubeczak urat:

Az atya, tiu és szeut lélek, szeut Péter és Pál apos
tolok s a többi szentek nevében az egyházi hatóság s az 
apostoli delegátus által arra felhatalmazva, ezennel Ku
beczak pap a nagy egyházi átokkal sújt útik. ö  ki van 
zárva a rom. katb. egyház közösségéből, elvesztette a 
papság előjogait, örök kárhozatra van átadva az ördögnek 
ha ez átokkal sújtva $ anélkül, hogy előbb az istennel 
kibékült volna, múlnék ki a világból.

— Eszakamerikában nagy mértékben pusztít a 
sárgaláz.

— Konstantinápolyban óriási tűzvész pusztított, a 
Pauderma városrészt egészen feldúlta,

— Az „Evénement1* néhány franczia kitűnőséget 
említ, kik kisebb-nngyobb testi hibával vagy félszegséggel 
bírnak. — így például Chambord gróf sántít, Joinvilie her- 
ezog süket. - Gambcttúnak üvegszeme van, Favre Gyula 
áUkapczája ideges rángásban szenved. Naquet púpos, 
Lastevre folyvást lámpaernyőféle ellenzőt hord a sze
mén stb.

— (iuizot a híres államférfi s jeles iró szept. 20-án 
Parisban meghalt. Temetése végrendelete szerint egy
szerűen halotti beszéd nélkül ment végbe. — Guiz'ot 
1787-beu született s 1812-tól kezdve Francziaország tör
ténetében előkelő szerepet játszott. Pártállásra alkotmá
nyos monarchista volt. 0  volt alapítója a doctrinár isko
lának. mely oly sok tosznak kútfeje volt. Több Ízben volt 
tanár, miniszter és követ, s az utóbbi időben azonban a 
politikától egészen visszavonult.

— Mária Izabella Francziska Bourbon herczegnő a 
párizsi fenyito rendőrség alá került. Közönséges csaláso
kon kaptáV — Meiningen hamuvá lett. A leégett épületek 
árat három millióra teszik. — Ripon marquis, az angol 
szabadkőművesek nagymestere s a legtekintélyesebb 
államférfiak egyike, katholikussá lett.

— A belga nemzet 44 évi függetlenségének ünne
pélyére. meiy e hó 23—26-ik napjain fog megtartani, nagy 
készületek tesznek Brüsselben. Az ünnepély programúját 
belga belügvár leiratára Bilissel város hatósága dolgozta 
ki részletesen és tette közzé.

Fővárosi és vidéki rövid hírek.
— A katona kincstár, a „M. P.M szerint, önálló jog

ügyi képviseletet akar magának szervezni a magyar bi
rodalomban. Étidig esetről esetre megbízott ügyvédek 
képviselték, ha ügyes-bajos dolga akadt a magyar bírósá
gok előtt.

— A közjegyzői intézmény mielőbbi életbeléptédé
nek előkészítésére serényen folynak a munkálatok az 
igazságügyminiszteriumnál. A mint a ..Kei14 értesül, elké
szült iuár a jegyzői törvény végrehajtása tárgyában kibo
csátandó utasítás és a közjegyzői díjjegyzék. A törvény
székek csaknem mind mar beterjeszt ék véleménye? 
jelentéseiket n közjegyzők szántának és székhelyeiknek 
megállapítása iránt, és ha az őszi ülésszak kezdetén ezen

csak is egy kellemetlen vendég látogatása háborgatta 
s ez az volt, hogy Juliska néha-néha ki nos, igen kinos 
fejgörcsökben szenvedett. Megkísértett ugyan már min
dent e bajának orvoslására : folyamodott tűhöz-fához, 
megkérdezett doktort és professort, használt gőz-, hasz
nált tengerfürdóket; azonban ó bármily lelkiismerete
sen is használta a fürdőket, a fürdők neki igen keve
set — vagy semmit sem használtak.

Epén Olga ottléte alatt kapott R. városban is 
lábra a nők között azon .kedvet* divat, hogy a fej — 
vagy is inkább a .frizura" mennél nagyobb s mennél 
borzasabb legyen. ,Plus vous étea ébouriffée, plus vous 
étes charmante'4 ez lett a jelszó ugv a polgári körök
ben, mint a felsőbb szalonokban. Á két-három czopffal 
megrakott .szép nagy" fej, a haj kissé a homlokra le- 
horzolva, ez a költői ziláltság, ez a rendezett rendet
lenség: genialis kifejezést kölcsönöz az arcznak — ek- 
képen terjeszték tanaikat a divat-apostolok.

A divat pedig nngy hóditó ám — világhódító! 
Micsoda ó hozzá képest N-gy Sándor, Caesar vagy 
Napóleon?! Térdet bajt a divat előtt egyik város után 
a másik, meg hódol előtte megye után megye, — mig 
végre hat Imába kerül az egész ország. Gyorsan ter
jed mint a tűz és mint ezt a szélvész — úgy növeli 
azt curiositásának foka: mennél furcsább vagy feltű
nőbb a divat, elterjedése annál hatalmasabb, annál 
gyorsabb.

Lajtai Juliska — kétséget nem is szenved — 
mindenkor hűséges alattvalója volt a divatnak. Kivételt 
tehát most — e legutolsó divatnál sem képezhetett: 
.szép nagy41 frizurát hordott 6 is. Erezte ugyan na
gyon jól, hogy ez nem neki való divat: határon túl 
érzékeny feje nem tűri a rá rakott hajcsomagat, — a 
két-három ezopfot; de ó azért e divatról nem tudott 
lemondani, hanem inkább tűrt és hallgatott. . .

M.íjus utolsó napjai voltak. Juliska és Olga lenn 
a kertben n komlólngasban ült Szavalati versenyt tar
tottak. A diadalkoszorut a gouveruaote már-már Julis
kának készült oda télni; a véletlen azonban máskép 
akarta: Juliska szenvedélyes lelkesedése pathetikus 
sentimentali sinussá fokozódik a mielőtt az utolsó négy 
versszakot befejezhetné, bársony-kezei lelankadnak, 
„Petőfi" kezéből ki — s a földre leesik, feje nehezen 
előre hajlik — elájult. Ez fejgörcso volt.

Aléltságából csak fenn az ágyban tért magához. 
Kert, komlólugas, szavalás — csak mintmessze-mess/e 
honlápban elmosódó alaktalan ködképek merültek fel 
emlékezetében. Este felé Juliska — fejét már valami

javaslat felvétetik s még ez év folyama ulatt a törvények 
közé iktattatik, akkor a megállapított állomásokra nyilvá
nos pályázat hirdettétik és előre láthatólag jövő év ‘tava
szán az ország területén már a közjegyük működésüket 
megkezdhetik.

— Za l a  megyében újra kiütött és pusztít a marha
vész. — So mo g y  va r  o t t  e hó folytán egy téglavető, 
annak neje, 16 éves leánya. 12 éves és 8 éves fiai vad
gomba evés miatt meghaltak vala, ha orvos nincs közel
ben. N a g y k á r o l y b a  n hallatlan polgármesteri basás- 
kodás követtetett el, ugyanis Hemmer Márton k. r. tanárt 
és plébános segédet, éjjel a polgármester minden egyéb 
ok nélkül puszta személyes bosszúból elfogatta, s egy szűk 
penészes börtönbe csukatta. hol is ő az éjjet tölteni kény- 
telenittetett. Mi fog történni az ily emberrel, ki hivata
lával igy visszaélni képes, nem tudjuk, de hogy ha e hír 
való. méltó reá, hogy a közvélemény itélö széke elé a.lit- 
tassék, és megvettessék. — A ni i sko 1 czi  1 e 1 k e s  ho n 
l e á n y o k  az ottani tűzoltó egylet javára 500 irtot gyűj
töttek. — A debreczeni gazdasági tanintézetet Kassára 
akartak átteni. — Sz e g e d e  n a főreáltanoda igazgatója 
Mészáros F. lett. kinek kinevezietéséhez szép reményeket 
kötnek a Szegediek. — A jö  vö év e 1 e j én  2<> törvény
széket szándékozik a kormány megszüntetni. — B o d n á r  
Z s i g m o n d  kitűnő tehetségű kath. pap kilépett az egy
háztól, jelenleg a pesti föreáltanodában rendes és az 
egyetemen magántanár,

N y i r f a l o m b o k .
xxv.

(Egjr rendkívüli vendég tervezett látogatása nálunk Mit 
akart hozni nekünk V Titogó báosi alkalmatlankodik. Az inrog- 
uitó. Egr pedáns tauár, és a benrvolnm. A* eredmén). A síin. 
tengeri kigyA és más optikai csalódások. A szellem rl ai rroyei.ee*. 
■lohbra át. indulj. J>e tiová?l

Folyó évi julius hóban egy gyönyörű és főrangú 
. ..  micsoda V egy magasságot*, egy fonséges delnő ké
szült meglátogatni boldog Magyarországot. Annyi szé
pet olvasott róla Julius Verne és Fiammárion könyvei
ből. valamint a magyar természettudósok még eddig ki 
nem adott müveiből: de különösen a derék magyar ta 
rát Satumus nagyapótól és érdemes fiútól a tiszteletre 
méltó Neptuntól. annyi tüneményes és káprázatos új
donságot hallott felőle egy ambrózia-estélyen, melyet 
madame Fiastyuk o égisége anuak ürömére rendezett, 
hogy fiai szerencsésen átestek az. érettségi vizsgán 
(jelen voltak az estélyen a vizsgázó tanárok is. jelesül 
dr. Páva. dr. Holló. dr. Medve testvérek és dr. Skor
pió u nagyságaik is .. .  a kolozsvári tanárok kérvénye 
folytán már ezek is nagyságosokká a váméitóztak.) mond
juk. annyi csodás dolgot olvasott és hallott felölünk a 
leutiszteít deluo, hogy a mint az estélyről haza libbent, 
meg sem kérdezve minisztertanácsát, de süt el sem bú
csúzva Mars és Orion imádóitól, azonnal útnak indult 
felénk... persze inkognitó. egyetlen ezüst szinti uszú- 
lyos köntösben, de annál bővebben ellátva zsebeit és 
bőröndjét óriási távcsővel. Kirchhofféle spektroskóppul. 
a legfinomabb górcsővel és más hnsonneinü tudományos 
úti készletekkel... no meg holmi becses ajándékkal, 
melyeket a szegény magyar népnek kiosztogasson, pél-

vel könnyebben érezve — igy szólott komoly bágyadt 
hangon:

„Nagy dolog! De hiába — meg kell történnie. 
Orvosom és Gyuláin (Juliska férje) naponta rágják fü
lemet, hogy nagy frizurám által kész akarattal tönkre 
teszem egészségemet: fejem annyira érzékeny, hogy a 
rárakott idegen hajat el nem viseli. Orvosomnak pedig, 
amint tapasztalom, igaza van abban, hogy mennél to
vább hódolok e divatnak, kaján fejfájásom annál ke
ményebben kosznlja meg magát. Nagy, igen nagy ál
dozat* sohajtá Juliska „de utó végre is egészségem az 
első14 — a emelkedett ünnepélyes hangon tévé hozzá: 
.Idegen hajat többé egy szálat sem teszek fejemre!"

„De" — folytatá Lajtai né kis szünet után — 
„hidd el kedves Olgám, a t e  fejednek sem igen basz
nál az a sok idegen haj- és nemcsak az én, hanem a 
te érdekedben is tanácsolnám, hagyjunk fel e „ferde" 
divattal (mily hirtelen megváltozott Juliska nézet* a 
.szép nagy14 frizuráról.) Ha te el tudod magad hatá
rozni azon áldozatra, hogy az én kedvemért idegeu 
hajat többé ne hordj, akkor a lemondás nekem sem 
lesz oly nehéz; ellenben ha te megmaradsz eddigi 
„frizurádnál1*, akkor én az én fejemet nagyon furcsá
nak fogom tartani s azon vágyamnak, hogy úgy fősül- 
ködjem mint te: nem leszek képes ellentállaui. — Olga, 
te hallgatsz, habozolVI

„Egy perczig sem, édes Juliskám! Sőt inkább, 
nagyon is örülni fogok, ha fejfájásod eltávolítására e 
csekélység által némi kis szolgálatot tehetek" szólott 
Olga s szavaira feleletet nem is várva, befut szobá
jába, fejéről az idegen hajat lerakva, s szabadon lengő 
fürtökkel jön vissza: éjfürtjei napvakitó kebelére, mint 
Junó ambróziát lehelő fejéről, nehezen s dúsgazdagon 
omoltak alá.

„Jóságod, étles Olgám, páratlan, A most oly áta- 
lánnsan kedvelt divatról — a nagy frizuráról — oly 
könnyen lemondani a más kedvéért: ez nem minden
napi dolog. Most azonban az a kérdés : hová tegyük a 
sok idegen hajat V Sokkal fontosabb kérdés ez. mint
sem talán te gondolod; mert ha azt oly helyre nem 
teszszük, hogy az semmi körülmény között szemünk 
elé ne kerüljön, akkor attól tartok, hogy — kísérteibe 
jőve — győzetlelmünk a divat felett nem sokáig fog 
tartani.

(Folyt, küv.)



dául kissé szaltélyosabb időjárással, több életbülcses- 
•éggel, kevesebb urliatiuínisággal, ás egy jó kora adag
gal Washington. Franklin, Cola llienzi, O Connel, Gari
baldi és a legnagyobb magyar fényes szelleméből. ..

De ugyan miért háborgat bennünket Tátogó bá
csi azzal az egyszerű kéidéssel, hogy ki volt bát az 
a tündér Bzép és angyal jó delnőV Hiszen tudhatná 
— ha ugyan tovább tudna olvasni tíznél, — hogy ez 
a fonségea delnő nem más. mint .. mint az idei üstö
kös csillag- No most meg már azt szeretné tudni: 
miért mondjuk, hogy delnőV Furcsa kérdés! Hát itt 
nálunk nem-e a delnők azok. kik uszályt hordanakV 
Pers'.e. hogy azok nem csekély örömére a szabóknak, 
kelmeárusoknak é s ...  a tintatartóban nyakig úszó fér
jeknek. — No de csitt! egy szót se többé!

Az inkognitó pompásan sikerült darabig a hoz
zánk vágyó égi tüneménynek, hanem a mint épen ar
ról gondolkozott, mily magasztos élvezet lesz majd a 
Balaton hiis halijaiban kiüdülni az utazás fáradalmai
ból, s a „tejút" ábrándos félhomályában Sió bájos és 
örök ifjú tündérével enyelegni a hullámok kristály-pa
lotájában, egyszer csak Marseille felett rákiált nagy 
mérgesen egy pedáns tanár Coggia:

Állj, ki vagy, uiit akarsz, honnan jösz, hová 
uiégysz, van-e útleveled és vau-e szabályosan látta- 
uiozva. hát egészségi bizonyítvány, voltál-e katona,nincs-e 
uszályodban, vagy a cbignonban elrejtve tiltott könyv, 
csempészett dohány, dugáru, orsiui bomba, porosz ágyú, 
Lulu pruklamac/ió, Chambord manifestum, vagy pláne 
durr higanyos palaczk ¥ Hallgatsz, nem szólsz, néma 
vagyV Ezennel arretállak Mac-Mahon királypárti köz- 
társasági elnök ő maga.'-sága és a törvény nevében... 
marsch a teleakópba!

Szegény delnő! ugv megriadt e katonás benevo- 
lumtól, hogy uszálya egy részét a tanár markába en
gedvén szakadni, az nap négy millió mértfölddel röp
pent közelebb földünkhöz. Hanem fájdalom! az elra
bolt uszály darabbal együtt, tudományos úti készletei 
is egytől egyig Marseillesben maradtak, és e sajnos 
körülmény az ok, a miért bennünket becses jelenlété
vel meg nem tisztelt, a mennyiben puszta szemmel neiu 
nyerhetett tiszta fogalmakat az itt látottakról s így 
vágyat sem érzett közelebb jüni hozzánk hat millió 
mért földnél.

Látott fegyveres csapatokat, tömegben s a nap
sugártól csillogó' szuronyokkal... huh'  gondolá, mily 
éktelen sün (tövises disznó.) ha valahogy reá bukka
nok, azonnal összetépi ujdonnat uj öltönyömet, hogy 
kell majd szégyenszemre rongyosan térni vissza udva
romhoz !

Látta a mi zig-fugoi, görbe, kanyargós vasutain- 
ka t... huh! merült fel lelkében a rémeszme, ez bizo
nyosan az a k«gyellen tengeri kígyó, melyről a ten
gerészek annyit beszélnek, most kétség kívül a napon 
sütkérezni jött ki a szárazra, ha találkozom vele, men
ten ö.-szezuz, megöl irgalmatlanul.

Látott délczeg huszárokat lobogó mente ujjakkal 
tajtékzó paripákon a szélvészszel versenyezve szágul
dani... huh! töprenkedett, hiszen ezek nem is embe
rek, négy kéz, négy láb, félig ló, félig ember alak, 
ezek vérszomjas, einberevő szörnyetegek, gonoszabbak 
az ősvjlág Centaurusainál. . .  hatha utamat állják!

Látott Nyíregyháza, Kalló, Bátor. Kis-Várda tá
ján óriási tömör porfellegeket, melyek lomhán, moz
dulatlanul vesztegeltek a városok és vidékek fe le tt... 
huh! hiszen ez nem is Magyarország ta lán ... hát ez 
volna a föld, melyet tejjel és mézzel folyó Kanahánnak 
neveznek ? nem nem. ez az áfrikai Sahara kopár, élet
telen, elátkozott sivatagja.

Látta, hogy egy haragos ur, kezében egy csomag 
irattal sorba veszi a házakat, egyikből hordatja kifelé 
a dunnát, párnát, lepedőt, derékaljat, a másikból szinte, 
harmadik negyedikből nem különben, azután szekérre 
rakatja s viteti tovább. . .  huh ! hiszen még csak ágyat 
s**oj tudnak már itt számomra készitcui, mind elhor- 
datta az ágybélit az a mérges ember, hogy a kakas 
clpje meg!

Fj Iá’ott még sok mindent, mint a világűr ma
gasabb tökélyü lénye, a szeltem mélységet és magas
ságot beható szemeivel... de bizony a mit látott, szint 
oly kevéssé s talán még kevésbé kelthetett fel irántunk 
rokraazeavet, szeplóto! és árnytól tiszta lélek-vili- 
libán.

Litta Magyarország fővárosát, mely főváros ugyan, 
de nem m agyar... látott országos képviselőket, kik 
az ország érdekei ellen működnek, s ha a pártfegye
lem kívánja, arra is reá szavaznak, hogy a nap négy- 
azögü. . .  fő- é i  n e m  f ő u r a k a t ,  kik még
most is a XVI ik században élnek. . .  nagy
hazafiakat, kik fennen hirdetik & költővel „tied vagyok 
tied hazám e szív e lélek, kit szeretnék ha tégedet nem 
szeretnélek ?" természetesen csak addig mig valami rend
jelt vagy hivatalt nem kapnak . . . dicsekvő hősöket, kik 
a csatában rendesen sarkukkal fenyegették az ellenséget 
. . . tudósokat, kik oly messze állanak a valódi tudástól, 
mint a pénzügyőr a pénzügyéitől . . . tanárokat, kik jó 
példát adnak tanítványaiknak a neveletlenségben . .. 
poffeszkedö purvenukat. ildomos köpenyforgatókat, szüle
tett törvényhozókat . . . ájtatos embereket, kik a szeretet 
áldását Iliidet ik s a gyűlölet átkát honosítják meg a szi
vekben . . . látott egy népet, mely szégyenli és eldobta 
nemzeti öltönyét, idegennel cseréli fel zengzetes nyelvét, 
nynmoiult árpalére vágyik, holott világhírű borokat ter
mel, majmolja a külföldet az oktalan fonákságokban, de 
nem követi a közhasznú intézmények létesítésében, elfe
ledte dicső múltját, s naponkint mélyebben sülyedve ön
maga ássa dicstelen sírját — s vájjon csodálhatjuk-e. ha 
keserűen csalódva igéző reményeiben, jobbra át-ot csinált

s könyezve e haza baljóslatú sorsa felett, elindult boldo
gabb hazát, boldogabb népeket keresni.

Vajon hova fog menni? —z —y.

Ú J D O N S Á G O K .
( Hrkulrft ftfl) A nyíregyházai termónycsarnok 

az illető hirdetők érdekeben szólal fel, midőn kéri őket, 
hogy azok, kik a „Közlöny be adják be hirdetéseiket, 
adják be a „Szabolcsába is. miután a terménycsarnok 
fogjai közül igen kevesen hordatják s olvassák a „Köz
lönyt. “ *)

(K.—b.) A megyerendeze3 tárgyában keletkezett 
feliratnak a belügyminiszternél leendő támogatása vé- 
g-tt 123 tagú küldöttség neveztetett ki, akik f. é. ok
tóber hó 2-án a feliratot átoyujtandók lesznek. E kül
döttség tagjai: Bónis Barnabás alispán, gf. Dégenfefd 
Imre, gf. Forgách Kálmán, b. Eötvös Dénes, gf. Vay 
Dániel, gf. Dégenfeld Gusztáv, id. b. Vay Miklós, gf. 
Károlyi Viktor, gf. Zichy Géza, Kállay Ödön, Kállay 
András, vállay Émánue), Gencsy Károly, Gencíy Al
bert, Sz kszay József, Baksai István, Silcz Ferenc*, 
Péchy Kálmán. Erős Kálmán, Beruáth Béla, Bory Béla, 
Bory Károly. Mandel Eduárd, Molnár Ágoston, Molnár 
György, Molnár Gyula, Kanzsay Károly, Zoltán János, 
Zoltán György, Jánny Ödön, Jármy Élek, Okolicsányi 
Lajos, id. Szegedi István, ifj. Szegedi István. Drecse- 
nyák Ferencz, Uray Miklós, Leveleki Márton, Bay Fe
renc*, Hunyady József, Okolicsányi Menybért, Czóbel 
Imre, Czóbel Albert, Horváth Imre, Erdőhegyi Lajos, 
Ilosvay Kristóf, Szmrecsányi Elek, Lövey Antal, Lövey 
Sándor, Liptbay Káioly, Pilisy Lajos, Pilisy László, 
Jármy József, Béresy József, Szalánczy András, Mikecz 
János, Szögyényi Emil, Elefánti János, Kastall István, 
Györgyéni Ignácz. K&bóvtzky Rudolf, Somogyi Rezső, 
Farkas István, Farkas Balázs, Nagy Lajos, Nadraviczky 
György, Ferenczy Emil, Heisler József, Káldy János, 
Farkas Tivadar, Vidovich Antal. Csajkos Miklós, Zoltán 
Ferencz, Nyiry János, BaU Ignácz, Elek Pál, Mezőny 
Tamás, Borbély Gáspár, Mikecz Tamás, Székely Be
nedek. Nemes Pál, Szalánczy Ferencz, Gergelyffy Fe
renc/. Jármy Márton, Ibrinyi Zsigmond, Bleuer Móricz, 
Hétszey László, Nyitray Sámuel, Horváth József, In- 
ezédi István, Szikszav Pál, Farkas Ferencz, Horváth 
Ferencz, Miskolczi Menyhért, Ragályi Gedeon, Miklósi 
Ferencz, Liptbay Ede, Bekény Péter, Nagy Adóm, 
Kállay Gusztáv, Borús Lajos, Matkovics István, Patay 
György, Szomjas József. Jakabfalry László. Hoszszufa- 
lusy Kálmán. Patay András, Szabó Ambrus, Batári Já 
nos. Vidliczkay József, Krasznay Gábor. Bencs László, 
Fekete István, Kralovánszky Mór. Kállay Ubul, Elek 
B-la. Yályi Ferencz, Levelek! Móricz, Kiár Dávid, Kál
lay Ákos. Kállay Ottó, HubaflV Mihály, Nagy János, 
Gyöngyösy Sámuel, Bleuer Miklós. Béres Ferencz, Jó- 
zsa András, Khón Béni, Gcncsy Ferenc/, Gencsy Zsig- 
mond, Gencsy Béla, Koczogh János, Gál Elek, Somossy 
Ignácz, id Bónis Sámuel, t. Nagy Lajos, Mészáros Dá
niel, Szentniiklósy László, l'jfaluay Béla, Ijfalusy Jó
zsef. Pethő Zsigmond, László Lajos, Szunyoghy Imre, 
Szunyoghv István, Komjáthy Pál, Kovács Ferencz, Hu- 
baffy Sándor, Kállay János. Csajkos Gyula. Dobozy 
Fezen ez, Láner Lajos. Vidovich Ferencz, Kállay Fe
renc/. Karczub András, Simon Endre. Lengyel Miklós, 
Osváth Lajos. Valkó János.

=  Nagy tűz volt f. hó 20-ikán este 8 —B óra közt a 
gr. Forgách Kálmán mándoki uradalmához tartozó Itoch- 
litz Salamon által Itérlett tanyán, mely a közel vidéket az 
említett estén rémületig ejté; mivel a közeli falvak lakói 
a szokatlanul majorba szökellö láng-világosság miatt falu 
égésére gondoltak. Elégett t»H szekér takarmány, 
egy 25 öles szalma kazal. A tűz hosszúból gyújtás által 
eredetinek mondatik. — Ké k e n  pedig az előtt való nap 
égett el három ház. mint értesültünk, vigyázatlanság miatt.

X  Gyilkotsáfl Egy vasúti őr Nyíregyháza és a 
Sóstó között agyonütött egy talyigás embert, mint mond
ják azért, hogy az őr tartozott ’a talyigásnak s ez annak 
megtérítését követelte. A tettes elfogatott.

— Bogdány község postamestere a napokban vál
tott jegyet Nyír-Adom bán Elekes Matild urhölgygvel. 
Áldás frigy ökre.

ip). Á kie-várdai felső és alsójárát jegyzői f. évi
szeptember 10-én csakugyan összejöttek kisvárdán, a 
nagy vendéglő termében, hogy együtt tartsanak értekez
letet, mint e lapban előbb jelezve volt. A felső-járás kor
elnöke. ki e gyűlést öszszehivja. üdvözölvén a megjelent 
kartársakat s vázolván a felső-járási jegyzők értekezleté
nek határozatait, felhívja az abó-járásbelieket is a czél 
érdekében a csatlakozásra s az értekezlet ideiglenes szer
vezésére. E szavakat helyesléssel fogadták a jelenvoltak 8 
közfelkiáltással kimondatott, hogy a két járás jegyzői 
együtt tartanak értekezletet s korelnöknek megválaszta 
tott újólag Hernádi László, jegyiöük választatott, miután 
a jelölt l’elestsák Ignác/, határozottan s megiuásitliatat- 
lanul lemondott bokros teendői miatt. Deák János titkos 
szavazással. Ekkor mint sürgős tárgyat felvették a nyug
díj-alap ügyét. Itt altban állapodtak meg, miszerint kér
vényt intéznek a megy ei bizottmányhoz az iránt, hogy az 
egyszer mindenkorra fizetendő 40 fit helyett 30-at fizet
hessenek. Elhatározták továbbá, hogy kérni fogják a t. 
megyei bizottmányt, miként a n y u g d í j  i n t éz  é t i  vá
l a s z t  má ny t .  melybe a szabályrendelet szerint 8 jegyző 
választandó be, mielőbb megalakítsa, addig pedig részlet
fizetésüket a nevezett egylet péiiztámokának beszolgál
tatni nem fogják. Az értekezlet végleges alakulása s szer
vezése a jövő gyűlésre halasztatott. Nagyon kívánatos,

*l Kit nnmiTftl inkább ajÁnlhstjak. mivel a hirdetési di
jak. etutánre mérsékelt arlian Úsznék megállapítva.

A kiadóhivatal.

óhajtandó az ügy érdekében, hogy az alakuló gyűlésen
több higgadtsággal, egymás véleménye iránt türelemmel, 
s a mindent sikerre vezető egyetértéssel tanácskozzanak. 
Mindenek előtti dolog alapszabályok készítése, mely a ta
gokat öszszetartsa s az egylet fennállását biztosítsa, mely
ben a czél. a programúi jelezve legyen. Sok szem néz 
időnkben a jegyzői karra, sokat vár tülök nálunk is a me
gye. Sok szem néz kivált e vidék jegyzőire, kik az érte- 
kezlet eszméjének valósítását e megyébe! először tűzték 
ki. Ha e figyelő várakozást kielégítik : érdemet szereznek 
magoknak a megye közönsége előtt. Különben pedig a 
szalma-tüz sorsára lesz kárhoztatva lelkesedésük. Adja 
Isten az előbbit.

(pi A Kisvárda 8 Litke között két járhatlan kid. a 
felszólalás után fi hét múlva természetesen — még ro- 
szabb állapotban van. Még egyszer hívjuk fel reá a kisvár
áéi Alsójárás közigazgatási tisztviselőink becses figyel
mét. Ila e szerény hangon ejtett figyelmeztetést meg nem 
hallanák: kénytelen lesz keményebb, erősebb hangon 
kiáltani . . .  az utazó. . . .

(! i Debreczenben szélűre beszélik, hogy az ottaui
kutyasintérnél lett motozás után több mázsára menő 
szalámi készletet fedeztek fel — kutya s egyébb 
esett állatok busából készülve. Ha e hir igaz, igen komoly 
figyelmet érdemel.

NEMZETI SZÍNÉSZET.
** Hétfő, szept. 14. „Végrendelet* dráma 5 felvo

násban. irta ( zakó. Az előadás bárom hiányban szenvedett. 
Rendőrség, egy sintér és „zuckerli" hiányában. A mig 
pálinkában hiányt nem szenvedünk és a meddig ábrándos 
emberek fognak létezni, részegség is lesz. Csakhogy ez 
az „ábrándos* állapot gyakran erőteljes knrjantásokban 
szokott nyilvánulni; nem is csoda ilyenkor, ha a jámbor 
emberfajzat keveset törődik azzal, vájjon megőrül-e gróf 
Táray Béla. avagy kigyógyul. Denique a kurjantásoknak 
óvszere a „Polizía." Ez a szú Nyíregyházán irónia. Meg 
van benne a magyar rendőrség leggyakoribb sajátsága, 
hogyt. i. a mikor szükség van reá, sehol sem található, 
így történt ez Granadában . . .  és a kurjantás kérdezed 
hová lön V Egy emberbarát füleinket és érzékeinket meg
mentendő. a kurjant út kivezeté : ott találtuk előadás után, 
hol rendesen hasznos 4 lábú állatok szoktak tartózkodni, 
a pocsolyában. De minthogy est vala. a nyájas éneklőnek 

| az egész Nyíregyháza birodalma vala. — Benn r színkör
ben ezalatt 2 ölebecske 6' szélességben, 8' hosszúságban
— valószínűleg szerelmi perpatvar miatt, élesen kikelt 
egymás ellen. — arcjátékuk után ítélve, a legvégsőre is 
képesek lettek volna, ha Themis egy vitéz bajnoka az 
igazság pálosával (érts bunkót) nem simogatja meg őket; 
megkoronázta az estét egy átalános gyanús köhögés, mely 
úgy elharapódzott, hogy még jelen sorok Írója is bánatos 
köhögésben t őrt ki. midőn egy szép szőke színésznő oda 
hagya az előadás bevégezte előtt a színkört. Nincs más 
mód megmenteni a drámát hasonló esettől, mint vagy 
hirdetni: „ne tousses pás". vagy pedig minden belépőnek 
egy doboz „Zuckerlit" átadni, — mert habár van is „egy" 
mindig a színkörben, de az — a mint biztosítanak — 
nem enni való. —

Byron. Heine, Petőfi neveit, ha kiejteni halljuk, 
szent borzadály lep meg bennünket. A három legszeren
csétlenebb ember a világon, a miut .lohannes Scherr az 
ismert német iró is mondja. És mégis mi ezeknek világ- 
fájdalmához Cz&kó gyötrelme. Elmondhatja Byron Pan- 
zaniás történetét. — magára alkalmazva; hogy nőként 
ölte meg ez szeretőjét, kinek bírása után oly sokáig sí- 
\árgntt, károuiolbatja Heine az istenséget, elénekelheti 
Petőfi: „Holbogtalan voltam teljes életemben"— A „vi
lágnak". Czakó szerinti detinicziója mindegyik fájdalmát 
felülmúlja. Tudjuk mindnyájan, mily szerencsétlen véget 
ért e tehetséges költő. Éhezett, barátaiban csalódott, 
müvei hidegen fogadtattak, — oly gyenge érzület, oly 
peasimuticus felfogással sokáig ellent nem állhatott, — 
egy pisztolylövéssel véget vetett életének. Nem is lehet 
csodálkozni, ha «■ Táray Bélát, kinek sok jellemvonása 
maga a költő, oly fájdalmasan hagyja beszélni, ha azt 
mondja, hogy ö ha rangját veszti, „éhen kórász“ lesz.

A dráma meséje a következő: Gróf Táray Béla 
egyike azon ifjaknak, kik éltöket hasznosan töltik el. 
Atyja — kit 15 éves korában látott utójára, kevés 
gyöngédséggel viseltetett iránta. Szép reményekkel 
telve, hazájának használandó, visszatér a külföldről, — 
még 24-dik évét som töltvén be. Itt megkeresi Alpári 
grófnő leányát, Antóniát, ki által viszont szerettetik. 
Bánatos Hőérzettel várja a végrendelet felbontását, 
melyet atyja 24-ik évének betöltése után engedett 
meg; — már betöltő azt. és mégis nevelője Margitai 
visszatartja annak olvasásától, mert rósz hangulatban 
van. Végre o.vnssa, és olvassa saját boldogságának sír
ját. szerelmének vesztét. 6  nem Táray. kinek igy 
nincs semmi joga az örökséghez; fel van a végrende
letben szólítva, hogy ha netalán a törvényes örökös 
feltaláltatnék, „bánjék vele jól." Elrohan Alpáiinéhoz, 
kiről tudja, hogy atyjának kedvese volt. és kinek aty
jával nemzett természetes gyermeke Riole. a tánezosnó. 
Ez töredelmesen bevallja neki. hogy ü volt az, ki gróf 
Táray törvényes gyermekét elrabló, hogy hoszuját igy 
tölthésne azon féifiun, ki öt gyalázatosán megcsalta. A 
gyermek n „Uupreclit templom* küszöbére' Becsben 
kitétetett, ballábának egyik ujja görbült. ez más 
nem lehet, mint Keresztesi Lőrinc* a Szobrász, kit ő 
Rómában ismert meg. és kit taníttatott, ki azóta min - 
tlig vele van. és ki kebelbarátja neki. A helyzet iszo
nyú. és midőn Táray Béla kérdésére, hogy kik hát va
lódi szülei ? a grófnő nem képes kielégítő v.ílaszt adni,
— élte elviselhetlenné válik. Antónia e közben a szo
bába lép, őrömtől sugárzó arczcial — hisz' vőlegénye



van itt. A zongora nvgwólamlik, epv bánata* dal hang
zik ki helölt*, llélu kedvencz dala

„Kennat du das alté Liedcheu" 
é* Béla lapoz, és megint csak lapoz, egy szerre csak elhagyja 

„Es klingt so ‘ü->. es kiig! <o tiü!»." 
l gy vés/sikoltfU éá egy L/onvlaló kaczaj Béla 

megőrült. Az örült, zongorajátéka fejezi In* a i-ik fel
vonást nagyszerű, impozáus hatással. Az ötödik felvonás 
gyenge, és benne hihetetlenség fordul elő Béla meg
gyógyulása. Alpári grófnőt Rio le megöli, mngainagát pe
dig megmérgezi; Béla pedig elveszi Antóniát. Íme. 
ez Kivid vázlata a drámának: ciitikájáha nem akarunk 
bocsátkozni, habár volna elég tér bírálni. Tárait S o m o 
gy i részben jól, részben löszül fogta fel. Azt a „Ham
let szerűt* — a titokteljest, moly ezen alakot körül 
lengi — híven tükrözé vissza; mint örült túlzott — hi-

I hetöleg a szén plő még kevés őiiiltet látott zongorázni, 
pedig a zinész figjelmének mindeme ki kell terjedni. 
Somogyi szép alak és ügyesen inaskirozza magát , de moz- 
dulntai eudékeztf tnek egy sétálva pipázóra, ki fél. hogy a 
in/ drága szőnyegeire esik. Hangja nélkülözi az átmenete
ket és sokszor'síphozhnsonlóhangokat hallunk tőle. Legjob
ban sikerült az arczkép átadási jelenete, hol meleg érze- 
eiuniel játszott, t x a k óné (Alpáriné) igen szépen fogta 
tel szelepét, mely egyike a legnemesebbeknek. Külön
ben is sokszor csodálat fog el, e színésznő sokoldalúsá
gánál. Ma „Szép Uelcita", holnap „Alté Schachteh, majd 
ismét Alpáriné. és mi több, nem eperiinentalás nála, ha
nem valódi művészet. Buday  Adé l  (Iliole)i igen „ta
karos" tégy mellettem ülő ..urambátyúni" általam is 
recipiált kifejezése). Öltözéke finom Ízlésre mutat, já 
téka átgondolt, és én mindennel meg volnék elégedve,

csak azt tudnám bizonyosan, vajon kék vagy fekete 
szeme van-e ' Különben ö u női közönségnek is ked
vem ze. — a férfiakról nem is szólok. F e h é r v á r )  
iKeresztit igen szépen játszott. K színésznek nagy jö 
vője van; esak igyekezzék, és mi úgy hiszszük, hogy 
Budapesten fogjuk ot nemsokára viszontlátni. Láng 
Irén még fiatal, és sok tapasztalatra vau szüksége, de 
hangjában már ma i* meg van az. a dallamosság, mely 
a Prielle családnak sajátja, fsuk gyakorolja magát á 
zongorázásban. Közönség nagyszámmal volt esnem 
fukarkodott a tapsban, hanem azért Mmmsbetger mégis 
adhatna légre egy jó vígjátékot a dráma, népszínmű, 
és operetté mellett. (Kritikusok éneke. XXIII. szóltál 
XII. fejezet.

Felelős szerkesztő; LUKACS ÖDÖN.
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könyv, kőmünyomda s kártyagyári részvénytársulat

KÖNYV- KÖ- és MŰNYÖMDÁJá
ajánlkozik

mindennemű nyomtatványok
jutáiuvs a ránt

J0 T  K)or« es ponton elkészítésére.

Üzlethelyiség, — hová a megrendelések intézése kéretik. — fii- 
piacz, a reform nagytemplom mellett.

M T  Ugyanott finom minőségű játszókártyák is rendelhetők.

Kívánatra minta és árjegyzékkel hérinenteson küldve kedves
kedünk.

Az igazgatóság.

J i i  r ,H .. v  ; n Lt ^

Különleges hatása

az Anatherin-szájviznek,
mely t dr. Pnpp  J  Iá c$, kir iuJt . fogorvos készít Mécsben, előadva dr. J a  
ne II Gyula gyakorin fogorvostól. Kendőiténveztetik a Itérsi klinikában, rala 
mint dr. Opolear tanár, rector, nagy. és kir. szász udvari tanácsos dr- Kle- 
txinsky. dr. Uránt*, dr. Heller alb. orvos urak által.

Kzru szer fökcp a fogak kitisztítására szolgai. Vegyészeti tulajdon «* 
gáttal f.>gra feloldja a fogak közt *•* a fogakon a nyalkát.

Használata leginkább étkezés után ajánlható, mert a fogak közt vissza 
maradó hiiarészecskék rothadásba ineovén át, Így a fogak állagát megtámadva, 
a  azájbaii hudös lehellelet gerjesztenek

Még azon esetben is, ha a horko akár lerakodásban Tan, hAsinálhat" e 
szer. mert a megkeménjkedés ellen működik. Mert. ha csak a fog egy kis 
réaze is letörik, akkor az igv megsértett fog csonttzuba esik és okvetlen el
pusztulván. a többi egészséges fogakat is megrónia.

A fogak szop és természetes izinét visszaadja, mert minden idegen 
mázt vegyileg szétbont és megsemmisít.

lg* ii hasznosnak bizonyul ál fogak tisztántartásában. Kredeti fényükét 
és ragyogásukat visszaadja * borkő-lerakodást meggátolja ét minden bficos 
szag ellen megvédi.

Azon fájdalmakat, melyeket az odvas éa romlott fogak okosnak, nem 
csak enyhíti, hanem a baj tovább harap*hízását is meggátolja.

Hatályosnak bizonyul az Auatherin-szájvíz a foghua rothadásánál, sala 
mint biztos és sikeres enyhítő szer az odvas fogak fajdalmai ellen, csuzos 
fogfajdalmakn.il. Az An&therin-szájvíz könnyen és anélkül, hogy valami hát
ránytól felni kellene, enyhíti a fájdalmakat a legrövidebb idő alatt.

Mladm »kfck t t  megbecsülhetlen as Anatherio-szájviz a lehellet jó illa 
tanak fentartaakhan és a buzoaaég eltávolitáaában; s elegendő, ha napjában 
néhányszor kiöblítjük szánkat e vízzel.

Nem ajánlható eléggé a tapló* foghus ellen. Ha az Anatherin-atájvic 
mintegy m-i) hétig utasítás szerint használtatik. akkor a beteg foghua ha’a 
ványaaga eltűnik es kellemes rózsaszínnek ad helyet.

S'om kevésbé kitűnőnek bizonyul az Anatherin szájti/ a mozgó fogak 
ellen. Kz oly fog, melyben a gttmökórosok, valamint öregemberek szenvednek 

lliztoa szer az Aaatherin azAjviz a könnyen vérző foghua ellen hűnek 
oka a fogedénynek gyengeségében rejlik. Kz esetben erős fogkefe szükségéi, 
mert e/ a foghust edzi, iníaltzű uj működésre ébreszti azt. — Ara 1 fi 40 kr.

Kapható: Syiregyhásán Bertalan P., lUuftVl L-, Tiasa-Lóknn Valkó E. 
Nnotson ( jván  8., Hadhazon Ssilay J., N.-Kállúbaa Hvezda K . StatLmiron 
hinber .!. éa Ntryrr G.. Hebreczenben dr. Itotarhnck, Tamáaay B., Rozsás h  
és Mihály uraknál. (1U—Hb

Árverési hirdetmény.
A nyit egyházi királyi törvényszék t-lekkooyvi 

oactálya restéről közhírré tétetik, miként a delxeczeni 
raf. c o lié i untnak Kózaa Mária elleni végrehajt isi ügyé 
bán ai Ujfejértói 895. száma t jk • A. -+- 2. sorazám 
aL it tag*» birtoka az 1874. október h í 27.éa szukáét: 
esetében 1874. november hó 27-ik napjáu délelőtt 10 
órakor L’jícjérttS városházinál unandó nyilvános árve
rés n a legtöbbet igé ónek el lóg adat ni.

Feltételek : K ikiáltási ár 7ÍHNI frt. Bánóin pénz 
750 fit, melyet vevő 2 hó alatt 2ihm frtra Öntözik ki 
egéetiteoi Vevő a birtoknak esak a hutzonbéri id«* le
teltével lép használat tba, addig púdig n haszonbért 
húzta. A vételár hátralévő iéa«e, u leütéstől számi 
tandó 4 hő a ltit fizetendő.

Íjén  vagy ennek közelében nem laknak, ezennel fel
szedi itatiii»h. hogy a vételár (elosztása alkalm ával le

lendő képvieeltetéstik végett a hatóság székhelyén meg-

I b iz 'tű t  rendeljenek s azok nevét és lakását az eladá
sig jelentsék he, ellenkezőleg u hivataltól kinevezett 
gondnok által fognak képviseltetni.

Egyidejűiig lei hivatnak mindazok is, kik a le 
'foglalt javak iráut tulajdoni vagy más igényt éi vénye- 
aithetni vélnek, igény kereseteiket a hirdetmény köz 
zététcléook ut .Uó napját 1 számítandó l5 nap alatt, 
h ihár kiilon éit#wité*t nem vettek is, nyújtsák hu. kü
lönben azok a végrolrtjtás fo'yutnát nem gátolván, 
egyedül n vételár feleslegére fognak utasít tat ni.

Kelt a nyir-tfih lzi kir. tvszék tkvi osztályának 
1874. sseptemtrei h í  ő én tartott illéséből.

Papp László,
Azon jelzálogos hitelezők, kik a birösájs székhe- - 0) a. tel-kkönyvvezető.

H ir d e tn ie  n y.
Bérezel közbirtokoHai tnUjdonát képező 

kir. kiaebb haszonvételi, úgy nemkülönben u 
térvám éa lialáazali jogok árverés utiáni bér 
beadása e hó 20-án a közbejött izraelita ünne
pek miatt meg nem történhetvén, ujahb határ
napul f. év október hó 19-ik napjának d. e. 
9 óráját tűzöm ki, a bérbeadás 3 évre, vagyis 
1875-ik év január l-atf napjától 1878-ik év ja
nuár 1 - síi napjáig terjedő idiítartAiurv történik. 
A bérleni, illetőleg árverelui kívánók kötelesek 
200 Irt bánnmpénzt letenni.

Az ár veretén feltételek alulírottnál bármi- 
kor i. megtekinthetek. 0ko|ictinyi Uajol, 

(3—1) kiízhittokossági igazgató.

Itebrcczeu. 1874. nyom. n részv. társ. könyvnyomdájában.
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