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Igen sokszor vagyunk kénytelenek 
hallani az életben azon vádakat, hogy 
népünk nem érett a szabadságra, hogy 
gazdáink, iparosaink tízért nem boldo
gulnak, mert nem eléggé müveitek, hogy 
nemzetünk tiaiban átalába hiányzik a 
műveltség.

Ha gondolkozunk s eliogulatlunul 
szemléljük nemzeti culturánk állapotát, 
lehetetlen, hogy ha nem egészben is, 
legalább részben helyt ne adjunk eme 
súlyos vádaknak, mert — bár ezt pi
rulva mondom — nekünk magyaroknak 
azon sajátságos természetünk van. hogy 
tanulni egyáltalában nem igen szeretünk. 
Pedig, s ezt tapasztalatból mondhatom, 
bármennyit tanultunk is az iskolába, lm 
kiléptünk az élet zajgó hullámai közé 
és tapasztalásainkat, ismereteinket gya
rapítani . szélesbiteni nem törekszünk, 
tökéletesen elmaradunk a feltartóztat- 
hutlanul haladó kortól.

Jó t merek érte állani, hogy ha 
egy teljesen müveit egyént, ki az isme
retek lehető legmagasabb fokán áll. 
rsak 10 évre úgy elzárnának a világ
tól, hogy az senkivel sem érintkezhet
nék és semmi ue:i»U könyvet nem ol
vashatna. a tiz év elmúltával miveletle- 
nebb a durvább lenne a puszták fiainál, 
tapasztalatai elpusztulnának, tudománya 
parlaggá lenne, melynek senki, még ö 
maga sem tudná többé hasznát venni.

Nemzetünknek egyik föhibája ab
ban rejlik, hogy ha már megtanult Írni, 
olvasni, számolni, — azt egész életére 
elégnek tartja; nem egy jómódú embert 
láttam nemzetem tiai között, a ki midőn 
azt mondták neki, miért nem taníttatja 
gyermekét? azt felelte rá: „tud írni, 
olvasni, számolni, mi kell még neki 
egyébb, nem lesz belőle sem pap, sem 
prókátor, egy egyszerű falusi gazdának 
pedig elég ha imi, olvasni és számolni 
tud, én sem tudtam többet, még is 
megélek.-

Igen, de az igy gondolkozó szülők 
megfelejtkeztek arról, hogy még ezelőtt 
az összes évi kiadás nem mgott többre

T A l t C Z A .

A besztereczi halász.
— I t e g é n y .  —

Irta: A n g y a l  G y u l a .
(Folytatás.)

A jelzett fejedelemválasztást kővető na
pok egyikén, egy silrü tavaszi zivataros éjjelen 
néhány lovas ügetett az Aranyos partján.

Csapatunk kisded, alig 3—4 emberből 
állt, élén egy zömök, fekete köpenybe bur
kolt férfiúval. kinek arczát a meg-megujuló 
villám még eléggé s/abályosuak tünteté elő.

Kísérői, melyek nehány lépésre szótlanul 
követék. urok öltözetével egészen ellentétbe 
álltak, s inkább erdélyi oláh, mint magyar 
zsoldosokat ismerőnk fel bennük, különösen 
azok egyikében, ki hegyes bárányból süvegé
vel s hátán keresztül akasztott hosszú fegyve
rével valóságos óriást állított elő.

A lovasok, egy távoli halvány világossá
got tartva iránytűül, a sólyomhalmi majorság 
felé tartottak.

— Hm, átkozott udvaibiró! — mormo
gott az elől lovagló te tehát nagyobb róka 
akarnál lenni nálamnál' . . . .ló. Hanem azért 
mégis meglátjuk, hogy melyikünknek lesz fel- 
fedezhetlenebb rejthelye, ueked-e ott a major
ságban, vagy nekem a köpenyegben!

Kzután, mint ki tervével tökéletesen el

az ősi lelek után, mint a mennyi adót 
kell ina fizetni tőle. Megfeledkeznek ar
ról, hogy egyrészt a hazai föld nap
nap után soványodik, mivel a magyar 
gazdászat teljes elhagyatottságba van s 
a helyett, hogy földeinknek igyekeznénk 
a tőle elvont termelő erőt vissza adni, 
év-év után mind nagyobb mértékben 
vonjuk el azt a ttó l; feledik továbbá 
azt, hogy inig Pál és Péter 100 köblös 
földön megosztozott, 50—50 köblös jutván 
egyiknek-egyiknek, már az ő gyerme
kük, ha csupán csak kettő osztozik is 
meg rajta, csak huszonötnek jutnak 
birtokába, már pedig korunkba 25 köb 
lüs földben csak úgy gazdálkodhatunk 
sikerrel, ha valamivel többet is tudunk 
mint irni, olvasni és számolni.

Pelejtik végre azt. hogy az Ausz
tria részére monopolizált kereskedelem 
folytán elárasztatunk iparczikkekkel, mi
hez hozzájárul azon megrögzött rósz 
szokásunk is, hogy előttünk mindig az 
u jó — habár a legrosszabb is, — a 
mi nem hazai, igy aztán ne rsudálkoz- 
zunk, ha ugv gazdászutunk, mint ipa
runk tönkre megy.

Megfontolandó körülmény még az 
is. hogy hazánkba az idegen elemek 
minden felől özönlenek, mégpedig ren
desen azon faja a társadalomnak, a me
lyik vagy ipar. vagy gazdászat, vagy 
kereskedelmi téren előiialadottahh isme
retekkel birnuk népünknél, innen van 
aztán, hogy ugy szólván virágzó ipart, 
gyárt, vagy egv nagyobb kereskedést 
csak elvétve látunk magyar ember 
kezébe.

Iparunk elmaradottságának egyik 
főokát én még abban is látom, hogy 
az ipar terére csupán a legszegényebb 
polgártársaink gyermekei adatnak szü
lőik által, azok pedig, kik 4 —5 gym- 
násiális osztályt kitanultak, már irnoki, 
vagy isten tudja miféle pályára vágynak, 
sőt. még ha elvétve egy pár akad is. 
ki az iparos pályára szánja magát s 
azt ki is tanulja, ott hagvja azt később 
s lesz belőle fináncz. adóhajtó, Írnok 
vagy isten tudja mi. pedig ha megkez
dett pályáján haladva annak szentelné 
minden tehetségét, ugy magának, mint

készült, megállította egy pillanatra lovát, s 
bátra tekintve, egyik csatlósát maga elé pa
rancsolta.

— Juon! — kiáltá, s ismét megindult.
Az óriási oláh egy pillanat alatt ura ol

dalánál termett.
— Juon! -  >zólt ismét alig hallhatóan. 

— van-e jó erős lovad V
— Kibír, kegyelmes uram!

Téged igen többet nem?
— Többet is, hisz emlékszik reá kegyel- 

mességed. midőn mint madár repültem azzal 
a valakivel, a kit kegyelmességed egy éjjelen ...

— Jól van, Juon. Lehet, hogy ma ismét 
repülni fogsz lovadon. Ide megyii k a major
ságba. épen oly titokban, mint eddig. K kulcs
csal itt én a kaput kinyitom, s neked gondod 
legyen reá. hogy az a bentlakó cselédek, vagy 
az udvarbiró által utánnuuk be ne zárassék.

— Binye, zsupunye! . . . Hát aztán ?
— Te és Ferencz ott álltok meg mind

járt a kapuban. két csatlós pétiig, hogy a cse
lédség figyelmét fel ne költse, az akiok felé 
tart. még pedig mély titoktartásával annak, 
hogy velem rajtok kivül ma estve, vagy éjjelen 
többen is jöttetek.

— Binye, zsupunye ! . .  . hát aztán ?
Vigyázz Juon, most jő az oroszlánrész.

A midőn már én gondolni fogom, hogy helye
det te is elfoglaltad, s egy kendövei kezében 
Ferencz is. a kapu betörésére egy leánykát 
fogok kiküldeni. Ha c leányka kimegy, ti meg 
ragadjátok .

— Binye zsupunye! — kiált fel vigyo
rogva a vad oláh. ki leginkább ily kalandoknál 
használtatott — és elragadjuk. Ah, kegyelmes

nemzetének hasznára volna, inig igy, 
heréje marad annak egész életén ke
resztül.

Rózsay.

Őszinte szó a „Szabolcs-hajdukerületi 
Közlöny4* szerkesztőségéhez.

A mi tisztelt kollegánk, ugylátszik, hogy 
szintén azon régimé közé állott, a mely meg
támadásunkban leli minden örömét ; ez még 
hagyjál), de a midőn lapjuk 4-ik számában a 
legnagyobb jezsuitizmussal azt mondják, hogy 
a „barátságos egyesülésre szeretetbőli?!t nyúj
tunk kezet* — már hogy ók nekünk — ak
kor, a midőn ezt megelőzőleg ugy tesznek, 
mint a sanda mészáros s azt mondják, hogy 
mi, a „Sz. II. Közlöny- 1 és fél éves fenn
állása után, mint hívatlan tolakodók, annak 
rósz irányt adtunk, befolyásunkat pedig arra 
használtuk fel, hogy annak hitelét ahíá«suk,“ 
sőt tovább ineunek s azt mondják, hogy „ku- 
fárokkal nem alkuszunk.* Nem tudjuk, kiket 
értenek t. kollegáink kufároknak? Mert hiszen 
azt állítják az „Egy szó magunkról és más
ról* czimü c/.ikkökben, hogy ok tettek nekünk 
ajánlatot az iránt, hogy vagy mi. adjuk át 
nekik a „Szabolcs“-ot, vagy pedig mi vegyük 
át tőlük a „Közlöny*!, ia mi közbe legyen 
mondva — hazugság.) de hát a/, mitsem tesz. 
gondolja magában a „Sz. H. Közlöny* szer
kesztősége. „a tisztességes hazugság nem vé
tek*. igy tanítják azt Loiola hívei.

Azunb n félre a tréfíval, beszéljünk 
czikkihik czitnéhez méltóan.

Azt mondja t. kollegánk, hogy hagyjunk 
fel a közönség zaklatásával s ne untassuk to
vább a közönséget előfizetési nyugtákkal, — 
mintha bizony, azt legelső helyen nem nekiek 
kellene tenni. Azt is mondja tovább, „ne te- 
gvük azt édes barátim, mi most is állunk 
szavunknak. Legyüuk jó barátok — egye- 
süljünk.-

Ugyau édes kollegánk, legyenek egy 
kissé őszintébbek s mondják ki nyíltan, hogy 
ez nem egyéb, mint por. a közönség szemébe, 
a saját magok tisztázása végett!

Avagy volt-e önöknek valaha komoly 
szándékuk az egyesülésre? Bizony csak szép 
tan az a Loiola tana.

Ugyan kedves kollegáink, legyenek önök 
egy kissé őszinték s tie szégyenljék bevallani, 
hogy az egyesülési ajánlat lapunk vezérférfiai 
részéről tétetett legelébb. még a midőn önök 
hallani sem akartak arról, üllők csak ak
kor voltak hajlandók — színből — némi egyez
kedésbe bocsájtkozni, midőn látták, hogy a 
„Szabolcs* továbbra is életben fog maradui, 
addig pedig, markokba nevettek, gondolván, 
hogy ugy is magok fognak maradni a küzd- 
téren, mert. a „Szabolcsi lapok*-at ugy sem

vehették számba, mint a melynek semmi lét- 
jogosultsága nincs. De kérdjük, volt-e önök
nek komo y szándékuk még akkor is az egyez
kedésre ? — Bizonyára nem volt.

Mert, ha önökuek komoly szándékuk lett 
volna a kiegyezés, egészen más hangon be
széltek volna arról, mint a hogy te tté k ; avagy 
elfogadhattuk-é azon ajánlatát önöknek, melysze- 
rint önök nekünk azon előfizetők után voltak 
hajlandók 50°/o-et adni, kik egészen újak s 
tisztán lapunk előfizetői s kik nem egyszers
mind a „Közlönyének is előfizetői.

Ilisz önök, kik csupán hirdetési érdek
ből, mintegy 2—3 száz példányban küldik szét 
lapjukat, valamennyi előfizetőinkre, azt mond
hatnák, hogy „azok az önökéi is.“

Vagy talán azon másik ajánlatuk elfo
gadhatóbb, melyszerínt önök hajlandók lettek 
volna átadni nekünk a „Közlöny“-t olyformán, 
hogy a felelős szerkesztő urnái nyomassuk la
punkat 24 ftjával 500 példányonként, (és nem 
mint önök állítják, 700 példányban) holott 
most is itt fekszik előttünk egyik előfizetőnk 
l e v e l e ,  m e l y b e n  a z t  í r j a ,  h o g y  

„Közlöny--t azért küldte vissza önöknek, 
mert összepiszkolta még a fülét is a festéke.

Mondják meg tisztelt kollegáink őszintén, 
|hogy az önök egyesülési szándéka soha sem 
volt komoly, hogy lapjuk 4-ik szamában ho- 

J zott feljajdulásuk is csak a nagy közönség 
| mistificálására volt kigondolva.

Különben, feltéve, hogy önöknek az egye
sülés és az egyesség komoly szándékuk volt, 
ugyan mondják meg önök őszintén, lehet-e 
arra adni valamit ? Hiszen 1874-ik év január 
havában, midőn a „Sz. II. Közlöny* keletke
zett, K. Kmethy István, Mikecz József és ifj. 
Maurer Károly között a „Sz. II. Közlöny- jö 
vedelmére vonatkozólag szintén létesült egy 
egyesség, melynek egyetlen egy pontja sem 
tartatott meg sem a „Közlöny- jelenlegi fele
lős szerkesztője, sem vezérszerkesztője által.

N agy talán azt hiszik önök, hogy mi is 
épeu ugy rászedhetek vagyunk, mint a „Sz. 
H. Közlöny- teremtője? Nem uraim, azt ne 
bigvjék, mert akkor csalódni fognak.

Arra kérjük végül öuöket, miszerint 
hagyjanak fel mindennemű orvtámadásokkal, 
mert mi sokkal jobban tiszteljük olvasóközön
ségünket, mintsem hogy ily belügyi polémiák
kal óhajtanok untatni. De kérjük azért is, 
mert szükségtelen, hogy még azok is, kik egy 
elvi állásponton vannak, egymást sértegessék, 
különben is tisztelt kollegáink, biztosíthatjuk 
önöket, miszerint önök s nem mi fognánk ezen 
polémia alatt huzni a kurtát.

Arra pedig, hogy megyénkben három lap 
meg nem élhet, a közvélemény Ítéletét hivju; 
fel létjogosultságunk felett Ítéletet mondán ik 
az felesleges, miután a n. é. közönség már 
eddigelé határozott a lapok élete felett, mi 
kitűnik az eddigi t. előfizetők részvétéből. A 

Szabolcs* nak ugy kiállítása, mint papírja és

uram ! . .  . ilyen terhekre még mindig elég erős 
a lovam. . . De, ha e leány helyett maga az 
apja. mint rendesen szokott, az udvarbiró jönne
ki ? . . . nos. zsupunye! ? . .  .

— Ezt már lépteiről fel fogjátok ismerni. 
Ez esetben szépen az akiok felé léptettek, 
mint elkésett csatlósaim. Különben, mint tu 
dom, a/ udvarmester ur hosszas utazása után 
gyengélkedő egésségben v a n . . .  No,  Juon, 
megértettél ? . most menj hátra, s intézkedj. 
Ne feledd Juon. hogy mi áll előtted ha . . .

Binye. nagyságos uram! Juon eleget 
tesz! — szólt az oláh, s társaihoz csatla
kozott.

— Ferencz! — szólt aztán a hármak 
egyikéhez. — Vásárunk lesz!

— Ilin, elég baj az ! — dörmogött a Fe- 
reneznek szólított, mely dörmögésével mintegy 
megunását fejesé ki ura végtelen kalandjainak, 
melynek mindegyikében, csekély tehetsége sze
rint, részt kell vennie.

Baj?! . . . micsoda baj? — kérdé csu- 
dálkoz.va Juon.

Neked Juon semmi, de nekem már 
az. Bizony, bizony. megszűnhetnék már egy
szer ez a mesterség! Innen oda. onnan amo
da 1. . .  ennyiből áll egész életünk, no persze, 
meg ama borzasztó átkokból, melyeket elibünk, 
meg utánunk dobálnak

— Hát ki dolál, te?  Rájött-e arra vilá
gosan csak egy is, a kárvallottak közül? . . . 
De meglásd. . . . igy akarja urunk. Megfizet 
és mi szolgáljuk é r te !

— Hiszen Joun! te az ördögöt is kész 
vagy szolgálni, csak fizessen.

— Zsupunye! Ha az ördög lesz a gaz

dám. azt is szolgálom. Hej Ferencz, be szépek 
azok a sárga aranyok!

— De Juon, ha százszor „gazduram- is, 
mégis sok, a mi sok! . . . Eső, hó, szél, ziva
tar! . . .  Eh Juon, mondom, hogy én már bele
untam !

— Ne papolj, mint egy preotyász! . .  . 
Hát mit tennél, miből élnél, ha urunkat nem 
szolgálnád ?

— Dolgoznám. Juon. dolgoznám.
— Binye, perdevára! — kiált fel Juon 

gúnyos kaczajjal. — Jól van „nyárkerülö*, 
csak te beszélj, Juon meg hallgatni fog. De 
mond csak. ha urunkat meguntad szolgálni, 
hát a fejedet nem untad még meg egyenesben 
a vállaid között.

Ferencz, kiben az olvasó javuló szivet 
vélhet dobogni, mélyen elhallgatott. Eszébe 
jutottak talán azok, kik megunván a szolgála
tot, fejeik sem maradt meg egyeuesben a vál- 
laik között.

— Ugye, — kérdé Juon, — ugy hát 
hallgass.

Nemsokára a majorság kapuja előtt á l
lottak.

A majorság ablakai sötétek voltak, csu
pán egy, egyik kőoszlop tövébe vájt keskeny 
Ivukacska szórt halvány világot a borongó 
éjbe. —

Zólyomi lelkét, — ha ugyan ily minő
ségben azt léleknek lehete nevezni — e kes
keny fénv láttára a Icgvillanyzóbb öröm fu
totta át. Ismerős volt lakában; ismerte annak 
minden osztályát!

A majorság kapuja legkisebb uesz nélkül 
feltáratott.



nyomdája óriási különbség a többi nyiiegy- 
liázai lapok felett.

Még egy komoly őszinte szót, lisztéit 
kollegánk! No igazoljuk legalább mi. kik az 
irodalom terén működűnk, hogy „átok fogta 
meg a magyart, mert az Hiba együtt nem 
ta rt.” Kanom inkább adjunk azat Feri bá
tyánknak * * azt taiUuk is m g , hogy „ne 
bántsuk egymást." Hiszen mi úgy sem félünk.

1 iáim, higyjék mo:, önök, hogy semmi 
tekintetben sem hátrálunk meg t. kollegáink 
előtt, de őszinte szivünkből óhajtjuk, miszerint 
a n. é. olvasó közönség ne legyen untatva a 
mi domesthicai czivódásunk által folytonosan, 
miért is azon ajánlatot toszs/ük tisztelt kol
legáinknak, hogy ezen v i t á t ne v i g y é k 
többet a nyilvánosság terére s ha az egyesü
lésre komoly szándékuk van. ne Írjanak több 
„Egy szó magunkról és másról" cziinü czik- 
ket. mert ha azt teszik még egyszer, akkor 
kénytelenek leszünk mi is a kezeinknél levő 
fegyvereket használni ellenük, a mit pedig 
nem szeretnénk.

Tisztelettel
a ..Szabolcs" szerkesztösege.

L e v e l e z é s .
1S7(». jauuár 17.

Tekintetes szerkesztő ur! íme van sze
rencsém becses lapjokra e í. év első felére 
előfizetési dijjul 2 ltot küldeni, azon kérésem 
mellett, m szerint szíveskedjenek a lapot az
1-ső számtól kezdve megküldeni, egyszers
mind szabad legyen sajnálkozásomat jelente
nem ki a felett, hogy önök nem voltak annyira 
udvariasak, mint a „Szabolcs és bajdukerületi 
közlöny* vezér és nem vezér szerkesztősége : 
ezen urak még akkor is küldték lapjokat. 
midőn én már azt vagy kétszer visszakiild- 
tem, pedig megvallom, nem igen szeretek véle 
bíbelődni, mert az ember egészen össze ke
veri magát a festékétől.

Aztán meg, isten tudja, nem szeret az 
ember cadáverrel bajlódni még akkor sem. ha 
az csak papiros.

ín  megvallom, igen c síid álkozom me
gyénk müveit közönségén, bogv az ilvfélc 
élooi növények részére miért ad csak annyi 
táplálékot is. hogy napról napra tengesse hit
vány életet, különben ugv látóin, hogy nem is 
az előfizetők, hanem a külföld svindlerei hir
detéseiből tengeti azt.

A „Szabolcsi lapokéról nem is szólok, 
mert az subventionátus. s mint ilyen, minden 
bírálaton alul áll.

11a a t. szerkesztőség helyén látja a t. 
olvasó közönség Tájékozásául ezen levélke 
közlését, arra ezennel felhatalmazom.

f ogadja sat.
K ......... S ............

A közönség köréből.
A „Szabolcs* múlt évi 48-ik szamában 

a felsöszabolcsi ref. egyházmegye ö-xi közgyű
léséről „Árgus* aláírással egy czikk jelent meg. 
melyet még a „l*rot. egyházi és iskolai* lap 
is : csaknem szóról-szóra közhitt.

Ha csak itthon marad e tudósítás, ha 
nem lépi át e siralmas Jerémiád Szabolcsié 
gyénk határát: soha se mártottam volna tolia
mat penészes kalamárisomba, meghagyván kit 
kit: a maga hitében. He midőn: „ország vi
lággá” ment a közlemény; midőn ar összes 
magyarhoni protestánsok előtt tétetik egyház, 
megyénk — mely pedig még étidig nem volt 
hátul, hogy most éppen nincs: az egyházke
rület megmondja — mintegy szégyenpadra ? 
nem lehet, hogy — mint az egyházmegyének 
egyik igénytelen tagja — el ne mondjam vé
leményemet — nem kívánom, hogy igazolas-

A komondorok, melyek másszor oly igen 
csaholtak, nyugodtan heverésztek a szalmás és 
szénás kazlak tövében, nem gondolva esővel, 
széllel és — idegen látogatóval, sőt ha egy- 
egy közelebb fekvő eb meg-meg is morogta 
a folyosó ajtaján gyengén kopogó köpenyeges 
férfiút, - /ónnal vissza hajtá fejét, mihelyt ne
vén haliá magát szólittatni.

M g tehát a .íuonnak kiadott terv szerint 
két csatlós a / akiok felé tartott, hihetőleg, 
hogy előfordulható eshetőségek alkalmával hát
védül szolgáljanak, addig Jnon és Ferencz, 
szótlanul foglalták el helyüket.

F.s mily különös! e csapatot bűnös me
rényletében az ég is segiteni látszott. Az eső 
bulit, az oikán dühöngött, az ég csattogott, s 
a majorság cselédjei a legmélyebb álmukat 
aluvák.

Csupán a mondott kőoszlop tövébe vájt 
résből löve t ki egy gyenge fény. a gyermek. 
iMriska kamrájáig.

<> szegény még nem aludott. Hisz ők is 
ma jöttek haza magyarországi utazásukból, 
melynek oka édes anyja néhány rokonainak 
ii cglátogatása volt.

Korbála tehát még nem aludott. F.l volt 
foglalva ama roppant teendőkkel, melyek az 
akkori időben, egy ily nagyobb utazás után 
előállottak.

I rite't. rakott, tett helyre mindent, s 
mar-mar majdnem örömét fejezé ki maca előtt 
ama leendő boldogságnak, melyet elérni fog, 
lm munkája után majdan ó is lepihenhet.

ípen  e ponton állott, midőn a folyosó 
ajtaján kopogást ball.

Nem rettent meg. .Sokszor történik ez a

nak vétessék — „Argu>u urnák u helyzetet, 
körülményeket kellőleg nem méltató : állítá
sáról.

„Árgus" urnák ismernie kell ejvházme- 
gyéiik gotigraphiai lekvését, jól tudhatja: hogy 
Nyir K .thoi epén keleti szélén fekszik a me
gyének. alig néhány egyháztól környezve. Már 
most: ha feltesszük :i/ó s /i kellemetlen időt: 
hu tekintjük a nagy távol ágot; ha nem hu 
nymk s/emet, mű. dugunk fület: a minden
nap. mindenkitől hallható nagy igazságra, a 
pénzét lenségre: csodá ni lehet-e, — a fenebbi 
okokat beszámítva - a részvétlenséget V kár
hoztatható é, hogy az. érdeklet tokén kívül 

kevesen jelenteit meg Káthorba Árgus ur: 
látására V hogy pedig ez alkalommal a világi 
tanáesbiiák — tudják, hogy az elmaradtak ter
hes hivatalokat folytatnak — elfeledték a sta
tútumban megrendelt kelléknek megfelelni : ez 
egyszeri hallgatásuk: elegendő ok é. jó akara
tok prostituállására V és mert most — kivéte
lesen — mindnyájan meg nem jelentek : nem 
volt-é meg, az ítélet hozásra megkivántató 
szám V

Kár volt egyházmegyénket ugv „meghur- 
czolni” — azért a kis „irás viszketegségért*!
— k.ír volt a délutáni gyűlést is emlegetni!
— nem történt ott semmi rendetlenség, refor
máló Árgus ur! csekély szavam hozzá ez:

„Nem jó madár az : n k i ........................“
pótolja ki Árgus ur!

S z a b ó F e r é n e z
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írás gyorsírás, nyomdászát.
—  Ismeretterjesztő <v il ik ,  —
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Az emberi ne n fejlődésének bárom fó 
fokát lehet megkülönböztetni, az elsőn meg
tanult beszélni, a másodikon írni, a harmadikon 
nyomtatni. Készed, irás és nyomtatás által sa
játította el az einl» *r mindég növekedő hatvány
ban tökéletesedésének alapfeltételét, legkivá
lóbb kiváltságát, a gondolatközlést. A közvetlen 
élő szó. nyilván legtökéletesebb *"-zköze ezen 
közlésnek, de bizottság- « tartósságát tekintve 
egyszersmind a legkorlútoltabb. Szájról szájra, 
nemzedékről nemzedékre szálló közlésnek ere
deti kinyomnia folyton vá.tozik és elmosódik, 
ezért nyújt a szóbeli hagyomány oly kevés tény
legest. A mi egykor tán mint nagy esemény 
fordult elő egy nemzet történetében, az. évek 
hoszszu soráu túl. csak mint homályos monda 
tartja fen magát. Az irás feltalálása által az 
ember már a legrégibb időkben, fejlődésének 
második fokára emelkedett fel. Az ecmedus 
elme gondolatait azontúl nem csak elbeszélte, 
hanem le is irta s ez által megörökítette íra t
tak tehát könyvek, alakultak könyvtarak s bár 
a szellemi termékeknek rendkívüli hatását 
korok és nemzetekre nem tagadhatjuk, do be 
kell látnunk, hogy azon hatás még mindég szűk 
körű volt. F.gycs kiváltságosak, kiset előkelő 
születésük, kedvező anyagi helyzetük, ritkább 
esetben rendkívüli szellemi tehetségeik, szeren
csés helyzetbe juttattak, szerezhettek könyvet, 
hozzájuthattak könyvtarakhoz: a közemberek 
legnagyobb része azokhoz nem férhetett. S 
in nők voltak azon könyvtárak? Száz kötet 
könyvből álló könyvtár már rendkivüiiu k tarta
tott. s a tudós, ha 10— 12 könyvvel birt, sze
rencsésnek vallotta magát. Kgy bibliának gyak
ran 1000 forint volt az ár i. s nem csoda te 
hát, hogy a ki valamely zárdának könyvet aján
dékozott. nagy jóltcvönek tekintetett. Apák le 
anyaiknak kihá/asitásíadományul, eladósodottak 
lu ele/oikr.ok tartozásaik törlesztésére, gyakran 
könyvet adtak, s jaj volt annak, ki egy kiköl
csönzött könyv t elveszített.Kntkeledi Vi.l ma
gyar füur 12 ti.Ó-bán elveszítvén a csatári zárda

majorságba i. csakhogy ilyenkor, főleg ily -unva 
zivataios időben, atyját szokta felkelteni.

Most nem tévé. Hadd pihenjenek a jó 
szülék, úgy is cl vannak fáradva.

— Ki ÍZ?
— F. gyed ül van. — szólt magában Zó- 

Ivomi. Rajta. N -. k nyitjátok már - ki
ált fel aztán hangosabban, de elég óvatosan 
arra. hogy hangja tompán elhaló legyen.

— Igen igen nagyságos u r a m ! . . .  nyi
tom már. — kiált örömmel a leányka, félre
tolva az ajtó neln/. reteszeit. — Ali. nagysá
gos uram. mily átkozott! . . . No de bocsánat, 
rögtön elkészítem kamaráját, csak előbb atyá
mat költőm te l!

Ne. ne bántsd gyermekem: csak va
lami világítót gyújts, s én szolgámmal majd 
elkészíttetem.

— I ott. de atyámat talán . . .
Nem kell gyermekem. <»k tudom, el 

vannak fáradva, s a pihenés jól esik.
— Ab köszönöm ! . . . nagyságod olyan jó.
— Mint te . .  . szép leánykám. Oh. mi 

kár. hogy e mt m igámban kell vesztegel
ned ! . . .  nem vágysz-e valahová, fel a ma
gasba. az é etbe. hol szived dobogása, lelked 
vágya mintegy varázsütésre kísérnék lépteid.

— óh nem: én itt magam nagyon jól 
találom, s mit kegyel mességed most felem lite. 
habár nem is oly tündöklő minőségben, de 
épen oly boldogitólag körülövez, mert hiszen 
szüleim mellett vagyok, kiknek szeretető felér 
a világ minden kincsével.

Zólyomi hallgatott, ó  is ember volt, ha 
angyalok vették körül s látszott, mintha egy

bibliáját, azt két falu örököd átadásával volt 
kénytelen kártalanítani. A drágább könyveket 
templomok és könyvtár.ikhun gyakran lánczrn 
verték, hogy igy biztosságban legyenek. Maga 
a kikölcsönzés nem egyszeresük tetemes hasz
nálati dij, kamat ti/eté e mellett t. rténthetett. 
A köm vkeicskeih - üzlete pedig oly fontosnak 
tartatott, hogy a vásárok alkalmával középkor
ban a könyv kereskedőnek a templom belseje 
jelöltetett ki üzleti helyül. F. sziikkörüség- 
höl ki kellett bontakozni, a kiválóbb szellemi 
termékei; szélcskóiii szétterjedésének eszközét 
szükség volt feltalálni, hogy a szellemek érint
kezéséből élénkebb élet támadjon, világosság 
terjedjen. 1./ megtörtént, midőn az emberi nem 
fejlődésének harmadik fokát elérte, a könyv- 
nyomtatás által. A könyvnyomtatásnak rendkí
vüli fontosságát elismerte a nagy hitjavitó 
Luther i midőn találókigtncgjegvzé: a könyv
nyomtatás az emberi nem második megváltása, 
s  e megváltás érdeme első helyen (íutenberg 
János-é.

Ritka eset. hogy a találmány hirtelen, 
minden előzmények nélkül jöjjön létre. így volt 
ez a könyvnyomtatással is. ennek is voltak elő
futárai. Ilyenekül tekinthető a pénzverés, a pe
csét. bélyeg, mustra nyomás, melyek már a 
legrégibb miveit népeknél használatban voltak. 
De mindnyája között a könyvnyomtatáshoz 
legközelebb áll a fametszés mestersége. A fa
metszés maga akkor még ifjú találmány volt, s 
habár a dunaiak, indok s más népek azt már a 
legrégibb időben használták, nálunk csak 110<» 
év kőiül született. Születésére alkalmat a kártya 
játék szolgáltatott. Miután e játék 1300 óta 
mindig nagyobb térben elterjedőit, a kártyása
tok gondoskodtak módoktól, azt gyiirszerülep 
sebesen előállítani, s igv a fogyasztó közönség 
igényeit pontosan kielégíteni. F.lébh kivágott 
mintákon átmázolták, 1; 'sóbb fametszetekről 
lenyomták az alakokat s igy gyártották az 
„ördög bibliáját * A fametszet ezután is igen 
alkalmas eszköznek kínálkozott szent képek 
előállítására R  hol ki kellett metszeni a szent
nek nevét, jellemző mondatokat, veisecskéket. 
Később ily képek egész gyűjteményben nyomat
tak s hozzájok szinte fametszetekről rövid szó 
vegek csatolt attak. Legszebb emléke ily nyo
matnak a szegények bibliája (Kiírna páti peruiul 
a kirscliaui kolostor ablakfcstinéuy* iuek má
solata. mely ó és uj testamentomi 40 képet 
foglal magában. Szinte igen kedvelt termék 
volt a baláitáncz. hol képekben ábrázoltatik. 
hogy a halói különféle korú é>n.-mü emberekkel, 
hogy lejti a tánc/ot a sir felé. Ilvfélc tá'da- 
nvnmatoktól a szétszedhető betűs nyomatáig 
csak egy lépést kellett tenni, hogy a kömv- 
nyoiutatás legyen feltalálva. Ki tette meg e 
lépést ? e felett sokan és soka: vitatkoztak Né
met-. Olasz és Erancziaországhan 2<> város ig<- 
nyelte azt. hogy a könyvnyomtatás bölcsőjének, 
tekintessék, s meg több azon félti-k száma, 
kik mint feltalálok szerepeltek. K mherg vá
rosa barczolt l’ti.-.ter Albert mellett, mivel ez 
Guteuberggel egy-idoben egy latin bibliát nyom
tatott. A straszburgiak városukat tartották a 
könyvnyomtatás föltalálásának helyéül, s a mes
terség feltalálójául Mentei .Ián s. az első stra<z- 
hurgi nyomdász, tisztelteim . Legszivósabba 
vitatták a könyvnyomtatás feltalá á- mák dicsősé
get. a hollandok honfitársuk Jansen melléknevén 
Koster Lőrinc/ számára, ki szerintük azt 142:;. 
évben Harlem városiban találta volna fel. * 
ennek uégyszázados forduló évét 1823 bán jul. 
10. és 11-én nagyszerűen megünnepelték. \ 
kutatásnak a legvilágosabb történelmi tények 
alapján, sikerült o/onban kidéi itenie. hogy a 
könyvnyomtatást 144o-ik évben Mainz városá
nak polgára, Gutenberg János találta lel.

(Vége köv. tk.i

'perezre letenne ama Minős gondolatról, mit 
szivnélküli kebelébe hordnza.

- I)e mégis leányom: ha életed előtt 
egy jobb. egy szebb tér nyílnék, telve c e te 
lemmel, boldogság:al . . . lelcserélnéd-e azzal 
e mogorva pusztaságo t? ... Y js'/auta itamid-e 
azt ? . . .

— Vissza kegyelmes uram! Mindent 
visszautasítanék, mint oly kincseket, melyeknek 
én úgy is birtokában vagyok.

— Ab gyermek vagy! kiált fel Zó 
lyonit, s megrág altatva vad indulataitól, szen
vedély esen szorította át a leánykát, ki min
den erőlködése daczáia sem tudott a vaska
rokból menekülni.

— Korbála! . . . akirsz-e . . . vagy uem 
nem: te jó lányka vagy. Eá-d. csak próbára 
akaitam tenni szivedet, hogy vajjou olyan 
határtalanul nemes-e az. mint hallóin.

A leányka kibontakozva a kiaéito karjai
ból. könnyei patakokban omlottak alá.

— Engedje meg nagyságod, — szólt az
tán szakgatottan, hulló könnyeit tőrülgetve: 
engedje meg. hogy atyámat fuikölthessem.

— Ne bántsd gyermekem. Lásd. ez 
próba volt. Most isten veled!.. . Ah, hallod, 
hogy zug a zivatar, hogy ront a kapunak.

Egymásba bájtották-e a kaput nagy
ságod szolgái? — kérdé a leányka, kénytelen 
ieküzdótt fájdalommal.

Nem tudom, de mig te kamarámba 
ként gyújtasz, leány om, addig én megnézem.

Nem kegyelmes uram. azt nem cn 
gedbetein. Ha atyámat nagyságod, nem engedi 
felkelteni, úgy helyébe én tartozom nagysá
godnak szolgálni.

Irodalom és művészet.
Uj könyvek A Franklin társulat Kuda- 

pnsten ismét néhány, kiadásúban újabban meg- 
j *!ent s igen csinosan kiállított könyvet kül
dött bo szerkesztés günknek mégpedig: — 
Bér üstéin. A termesz, t könyve. 17—19 füzet. 
-  Kgy-cgv fizet, ára f>0 kr. E négv füzet 

tartalma: XYH. fűzet. Képzoiuii Utazás a ni;, 
denségbe 11. stb. — A fúld pálya nngvságán i 
stb. — Az égi tüneményekről stb. XV1I1. fő
zet. A nap és az élet 1. — Az élet forrás 
Az e őfeiit:irtás törvénye. Az örökmozdony és 
;iz. emeltyű Az úgynevezett hőanyag. -  
A li > lénye. Külső és belső mozgás. — Mi 
ként változik ut a mozgás hővé n világűrben. 
— A nap kihűlése. — Az álló csillagok 
szine. — A napfoltok és a zodiacus fénye. — 
A teljes napfogyatkozás julius 18-án 1800. — 
Mit tanulhatunk a napfogyatkozásokból stb. 
X IX . füzet. A nap és az élet II. — A sötét 
csillagok és világűr ködfoltjai. — Az üstökö
sök. — Az aetber. — Hogy lehet megmérni a 
fénysugarak vegyi erejét. A nap mint az élet 
előfeltétele stb. Igazságügyi rendeletek. 1875. 
Első füzet, a kereskedelmi törvénykönyv élet- 
beléptetéíére vonatkozó rendeletekkel. — Ára 
fűzve 30 kr. Példatár a métermértékkel vmó 
számoljához az iskolai használatra. S/erkesz'é 
Ko»dós Gusztáv. Egyszersmind pótfüzet az alti h  
szerkesztett „Módszeres útmutatáshoz." Ára 40 
kr. — Aufgabeu-Sammlung vum Kechnen unt 
den Metermasseu fúr den Schulgebraucb vn- 
fasst von GustHV Koidos. Zugleicb eiu Ergün- 
zungsheft zu seiner Methodischen Anleituug 
zum R-*clmen mit den Metermassen. Preis 40 kr. 
Olcsó kö .yvt ír 15. és Ki tk füzete. 18. füzet. 
Sz-t  lem és hiúság. lWzcly. Irta Kemény 
Zs gmond. Fűzve 30 kr. — Ili. fü/et. lMinic i. 
Szoaioruj.if. k ót felvonóban. Hugó Victor. 
Fordi’Otta Szász Károlv. Fűzve 30 kr. — Tör
ténelmi könyvtár 18. 19. fűzet**. Ára egy-e.y 
füzetnek 40 kr. 18. füzet. Á-pad és a un- 
gyár ak letelepedése. Irta dr. Toldy Lá?/ o 
19. füzet Magyar nemzeti viit.muk. Irta A - 
dór Ím e. Mire a t. olvasó közönség fi
gyelmét bátrak vagyunk felhívni. — A szer
kesztőség.

Téli és farsangi élemények.
...Magyarors/d.' vigalmak 
Kjien m«st van a táneznak ideje ‘ 

Tompa.
. A dob pereg . . . .  a köny hull* . . . .  

szidjuk, kárlimitjük a kormányt meg a néme
tet. amúgy magyar-miskásnu.. .  . busulunk. — 
bánkódunk . . i persze teli kancsó mellett). - 
panu-zkodunk utón cs útfélén, funek-fanak. 
sót mái-már közel álunk az elkeseredésbe/... 
mindez csupán egyetlen egy ok : az adó. a 
nagy adu miatt.

\  aló, hogy országunk csak úgy roskad a 
roppant teher, államadósság, befektetési köl
csönök stb. alatt. -  Az adó nagy: sót még 
ez élben is emelkedni fog ugv latszik némely 
tételnél. így li.it a jajveszékelés, a panasz ta 
lán jogosult is ?!

N'é-zük. Vizsgálódjunk. Gondolkozzunk. 
Keressük bajaink okát.

l>e midőn ezt akarjuk tenni, el m- indul
junk minden ember szaván. Tele vannak ezek 
tettetéssel. nlakn>ko.M . >kkal A ki pénzhiány
ról. szegénységről, olc-ó ágról, szükségről leg
többe: ho /e l. többnyire legjobb lábon all. A 
ki pidig legnagyobba vau malac/.nyája. birka- 
nyája. gulyáival, a/ alkalmasint azért handa- 
bandá/ik. hogy hitelét tovább feutartsa, —■ 
nem a/ adóhivatal, hanem hitelezői Hányában. 
Az adó/ s e- adóhivatal legfölebb akkor jut 
e /ebe. midőn az az „átkozott- adóhajtó figyel
mezteti. A nagy kamatot, melylvel magát hite
lezőinek lekötelezte, szóra sem érdemesíti; de

S ezzel a szerencsétlen leányka, magára 
öltve egy vastagabb ruhadarabot, legkisebb 
gyanú nélkül ment a kapuhoz.

/  •komi megállt, titánná nézett. Küzdeni 
látszott magában. Lelkét egy pillanat alatt ke- 
rectiil futotta minden. Hisz ó is ember volt
• s a p a. ki gyermekeiért a világot keresztül 
kutatná, ki gyermekeiért az eget megnsiro
mol; á. Az anya fájdalmát lei nem fogható 
mert gyermekei anv;ít nem isméiének, de ta 
lán Zólyomi maga sem isméié azt kellőleg, 
hisz gyermekei anyját is o ölé meg, midőn 
azokat neki a világra hozó. cserébe annak 
szivét törte semmi é. Igen. a bűnös kalandéi 
lelke ingadozott.

— Nem, mormogott: — e gyermeket 
nem. inkább s/áz mást, de őt soha!

Azután kimhant. Szemei szikrát szórtak 
a sötétben.

A kapu tárva nyitva, köiülte a setét, vi
haros éjen ki vili semmi, senki, csak a bűnös 
lélek ismeret.

Távolról még leliete hallani a száguldó 
lovak tompa dübörgését.

— Késő! — szólt magában.
Néhány pillanat múlva a majorság ismét 

néma lön.
Zólyomi, két csatlósától kísérve , ne-r 

nélkül zárta be a kaput maga után. s vágta
tott a csillag tál a ii éjbe, vétkes tudattól iil- 
döztetve.

(Folyt, köv.)



az adóhnjtó láttára kij«• sodrából s kiabál és 
panaszol. — Mielőtt panaszos szaván olmcmiél, 
Kérdezd meg: mire költötte, mibe fektette 
kölcsönét V . . . Bizonyára nem adója törleszt, 
sere s más valami hasznos befektetésre fordí
totta; tehát e miatt adóssá sem lett, el sem 
pusztult.

Hanem nézzük tetteiket. Vizsgáljuk élet
módjaikat, szokásaikat, társadalmi magukvi.se- 
letét. A téli unalmas esték, napok különben is 
gondolkodásra, magunkbaszállásr.i, elméiké

papírra vetésére. . Ideje is lenne már az 
alaptalan panaszkodás s luxussal felhagyni s 
teljesíteni zúgolódás nélkül honpolgári köte
lességeinket s nemcsak tánczolni, hanem tenni, 
áldozni is már a hazáért valamit, s felhagy
ván fejedelmi szokásainkkal: társadalmi intéz
ményeink, egyleteinkért, intézményeinkért lépni 
egyet-kettőt. . . No de erről máskor.

G—i— r.

(lésre (és emborsz.ólás-sz.apulásra, pletvkálko-
dúsra) utasítanak; sut. kénvs/iári te nek.

. . . .  Nini! minő robaj, esi•ngés bongás,
vi\ átozás, éljenzés. zaj, lárma . Hóvá tart e sok
uii nép V . . hol telepedik meg e sáskahad,
két csapat muzs ikus kisére léin*n ? . . . Hisz.
ahol ez megszáll: mindent felemészt, elpusztít, 
a mi t. i. enni való lesz. Aha! holnap András 
napja: igaz 1 Kire mennek a hetedik falu ellen 
. . . .  Mint egy hét múlva halláuk a hazafelé 
száll ingóktól, csak vagy 37-en voltak, s az 
est „h ő s eu, már mint a házi ur, nagyon saj
nálkozott. hogy meghívott vendégei mind el 
nem jövőnek. (Neki tehát 37 vendég, eseléde- 
ivel, lovaival még kevés volt VI)

. . . Ecce! Hát ez megint miféle török- 
háború V sip, doh, trombita, citera. cimbalom, 
iurulyahang, hegediiszó, kurjongatón, hogy az 
ember feje csakúgy szédül bele . . . .  Igaz, 
hogy ünnep van, s szent Dávid, az öreg prí
más. azt mondja, hogy: „lantban, hegedűben, 
t zimhaluii zengésben* kell az urat dicsérni; de 
ezek ám nem a templom felé tartanak . . . 
Nem bizony! . . .István napra vándorol e nagy 
karaván a harmadik fa lu b a ... Itt volt még 
egyszer egy eszeiu-iszom. dinoin-dánom, mint 
egv jelentőit meséié nekünk! < Mert olyan nagy 
dolgokat mondott, hogy egy árva szót sem hi
szünk belőle. Nem is lehetett elhinni, mikor
azt mondta, hogy............ej no!) Egy szóval
hát csak egy Lukullus és Szerdanapái adha
tott olyan lakomát — azt mondta. . .

rboniti 1 Megint zenebona. Ez meg első 
farsangi menet. . . Az ott báli előkészület é..« 
gyülekezés... Emez meg itt lak ‘dalin- me
ntit.........  Hiszen ezeken szükségnek, nagyadó-
nak, olcsóságnak mi nyoma sem látszik!!!. . 
HogyanV! Hanem lépjünk közelebb. Vegyül
jünk társaságokba, p. e bálban s vegyük szern- 
úgyre jól őket. Éjien itt, előttünk e palotában, 
e fényesen világított teremben áll a bál . . . 
.Jótékony czélra,* ez áll a báli meghívón. . . .
. . . Nézd csak! szebbnél-szebb fogatok, egyen- 
iiiliás kocsisok, inasok. — Az anyák, mint 
egv-egy fejedeleniassaony. (századdal ezelőtt 
k rályué öltözhetett ügyi selvemMi, bársony- 
lián, ki aranynyal, ki gyémánttal s más drága 
gyöngyökkel ékesítve. . Hét vármegye széjie 
hozta el e leányvásárra — pardon: balra, ba
jait. kecseit . . . s járják a segélyegyletek tő 
kéjének gyarapítására, illa  annyi volna a tiszta 
jövedelem, mennyit egy-egy mama és honleány 
toilettje és sehmukkja ér: mily egyszerre vi
rágzóvá lennének gyarló egyleteink!)

. . .  . S» a szomszéd teremben V . . . Ott az 
r iirak* múlatnak, költenek, szórják a pénzt, 
mint egy egy berczeg, mint egy-egy kis ki- 
rá y . . . . Járja a makaó itt, s egy egy kis 
„jiará/s ferbli* ott a többi asztaloknál. Csak
úgy sepri a .szerencse lia* a százasokat a 
cukassából. . .

------- Húzzad czigányf Ne ez a „ron
gyos* (egy százas); ide jere mellém: a fü
lembe bűzd . . . („Megkószöués-félét int fejével 
s od isiig, hogy a kinek most huzz . az már 
kettőt adott már „olyat- . Le van kötelezve) 
. . .T o k a j  .arany nedűje" csakúgy ömlik és 
terül . . .  A pengős palaczkok csakúgy pattog
nak . . . .  k i  franczia. k i magyar

Húzzad c.zigány! húzzad a bús keser
vest. „Nincs inát a magyarnak vig nótára 
kedve- . . .  meg hogy : „a nagy adó terhe 
alatt, házgerendáin majd leszakad* stb. . . .  és 
azután kozbe-közbe szidják a kormányt, a 
minisztert, a luxusadúért. inas- és lótartás 
sheftért e „szegény* „bús m agyarok* .... 
Igv n y o m o r g ii ii k. így k i ü l  ó d u n k. 
igy n y ö g ü n k mi „szegény magyar nemes 
emberek* a nagy teher alatt . . . mint meg
annyi fejedelmek s kis királyok!

Közbe még egy kis jxilitika is csak kell. 
hogy a mulatság teljes legyen!. Persze, hogy 
hazánk kezében szeretnénk látni a vezérsze
repet az európai nagyh falinak concertjében; 
egy színvonalra óhajtjuk ezt emelni a többi 
legmiveltebb államokkal. Kellene szabad ipar. 
olcsó közlekedés, jó igazságszolgáltatás, sok 
ágii vasút, nagyhírű tanintézetek, egyetemek, 
művészeti akadémia; s 1 minden kellene! Mi t ’ 
áldozatok! sót még adót sem kellene fizetni, 
mint régen, a jó időkben.............Persze, per
sze. . .

Azt mondjuk: „a haza veszélyben.* Nem 
úgy siettek hajdan annak megmentésére, mint 
mi. A régi honleányok nem magukra, hanem a 
haza oltárára lakták kincseiket, drágaságaikat; 
sőt a történelem olyat is említ, hogy vesze
delemben hajukat, legszebb ékességüket is le
vágták...........  Bezzeg I ma meg tóldnnáuak is
hozzá! (Tóldanak is egy-egy csomót; hanem 
ezt ugyan másként, mi t igy zárjelbeti, ki nem 
mernénk mondani széles ez világért!) Nem 
rég is lerakták a magyar honleányok aranyai 
kát, ezüstjeiket, drága gyöngyeik- s karpere 
özeiket és nem is jajveszékeltek utálnia.........

Nem politikai indokok a mihez nem 
tudok, — hanem társadalmi életünk árnyolda
lainak szemlélése (melveket fényoldalaknak, 
fém |»ontoknak lehetne inkább mondani, lia oly 
fekete juuitok nem lennének) a sok. na|mkig 
tartó dinem dánouiok indítottak elemem ciiu

ÚJDONSÁGOK.

— Tisztelettől tudatjuk a községek és 
egyletek elöljáróival, íiiints/intén a t. népta
nító urak azon részével is, kik lupunkra ed
dig még elő nem űzettek, miszerint a „Sza
bolcs* ez évi folyamára 2 Irt 50 krjával még 
folyvást előfizethetnek. — Egyszersmind ajánl
juk hirdetési rovatunkat a kereskedő és ol
vasó közönség becses figyelmébe, hol minden
féle hivatalos és magánhirdetések a legjutá- 
nyosabb áron és csinos alakban közöltéinek.

(m) A nyíregyházái polgári olvasó egy
leti bál, mely lapunk múlt számába fel volt 
említ ve, hogy ez évben is megtartat ik, mint a 
rendező bizottság által értesittettünk, f. évi 
február hó 12-én (szombati napon) csakugyan 
meg fog tartatni. Midőn ezt a n. é. közönség 
tudomására juttatjuk, egyszersmind kötelessé
günknek ismerjük arra figyelmét is fölhívni. 
Városunkban ezen egylet báljai a legfesztele
nebbek és legkedélyesebbek szoktak lenni, do 
a czél is. melyet a jövedelem által elömozdi-) 
tani igyekszik az egylet, megérdemli púrtfogá- 
sunkat. mivel a tiszta jövedelem az. egylet 
könyvtára gyarapítására van szánva. Mint ér
tesültünk ezen bálban Benczi Berti teljes ze
nekara lóg működni, a bálbizottság pedig <dy 
egyénekből áll, kik a fesztelen kedélyességet 
tübbszürüsiteni igen jól tudják, a legvigabb 
mulatságot merjük jósolni miudazokuak, kik e 
tánczestélyben részt fognak venni.

* A Böszörményi László szülőházát je
lölendő emléktáblára a következő adományok 
érkeztek be hozzám: U r a  u n l'ülöp ur ivén 
3 fi t. K » h á n y i Dénes ur ivén 2 írt 80 kr. 
N. N. 2 írt. özv. P a t a k y Árpádné úrnő 2 
írt, S í p o s  Emil ur I fit. Összesen 10 frt 

krajezár. Midőn e nemes szivü adakozók
nak forró köszönetemet nyilvánítom, nem tehe
tem egyszersmind, hogy e helyen újra föl ne 
hívjam az elhunyt tisztelőit az e czélra teendő 
adakozásra. Minden legkisebb összeget elfoga
dok s bir apilag nyugtázok. Iveit Nyir-Baktán 
Ih7(í. január 22-én. l'ataky Árpád.

(!) Hymen. Folyó hó 12-én tartotta Pet- 
iieh.i/áti Deiue Ignác/, hites ügyvéd menyeg
zőjét, megyénk egyik bájos hölgyével. Ewa  
Ilona kisasszonynyal. Áldás frigyökre.

iiiii Becsületes tolvaj. Búj községében a 
mull uapokbnn egy szegény embertől elloptak 
50 Irtot, tovább mint két hétig hasztalan volt 
minden kutatás, a tettest felfedezni nem sikerült, 
inig végre egy szép reggelen arra ébred fel a 
kárvallott, hogy 4 db. 5 frtos és 1 db. 10 
fitos képibe elveszett 50 írtjából 40 frt házi
kójának ablakán kandikál reg nem látott gaz
dájára egy kis czédulával, melyre ez volt írva 
kaszáspók torma hetükkel, hogy „Kedves ba
rátom. engedj meg. de nagy szükségem volt ezen 
összegre, melyet most köszönettel küldök visz- 
sza. barátod Mihály." Pár nap múlva a még 
hátralevő 10 frt is haza került. E kis törté
net igen jellemzi né|»ütik nyomorult helyzetét 

bár az illető lopva vitte el a pénzt, de azt 
becsületesen visszaadván, méltán megérdemli a 
..becsületes tolvaj” nevet.

A fegyverado következményei. Alig 
múlik el nap. melyen újabb meg ujahh ga
rázdálkodásairól ne hallanánk a toportyán fér
jeknek. (farkas) a múlt héten a kótaji határ

ban temettek el két lovat meg egy csikót, 
alig pár napra rá egv városurkbeli taligást 
szíveskedtek üdvözölni a n.-káliói országúton, 
a mint az Szakoly községéből szánkázott haza
fele. azonban szerencsésen megmcnekcdett a 
meleg koporsó elől. Dreitnal lébe hocli fegy
veradó !

— Úgy halljuk. hogy Petnehá/.a. üyula- 
háza és Jaké* községekben is szándékoznak 
bátyubált rendezni. Hogy a k t első helyen
sakugyan kiviszik-e ezen eszmét nem tudjuk 
•gész. bizonyosan, de hogy Jákém lesz, ez tény. 

mivel mint az ottani Szeladon 8tefi bátyánk 
mondja: „Jakét addig meg nem áll, mig nem 
lesz ottan batyu-bál.*

Panaszkodnak uton-utíélen, hogy az 
utak alig járhatók a nagy hófúvásoktól s mi 
még leverőkben hat a gazdaközétnségre. az. 
hogy a temérdek hó, mi a iiajiokban esett, a 
gyengülő idő folytán olvadni kezd. s nem csak 
az utakat teszi egészen sártengerré, de a ter
ményeknek is sokat árt.

( - 1 Port a közönség szemébe! ez a czélja 
úgy látszik a „Közlöny* azon csikkének, mely 
f. évi 4-ik számában e czimen jelent meg 
,Kgy szó magunkról és másról.- Beszél e 
zikkben a névtelen iró oly dolgokat, melye

ket maga sem hisz. oly dolgokról, melyekről 
nincs biztos tudomása. Mint — szerinte — a 
„Szabolcs* egyik bábája, kénytelenek vagyunk 
az egész közleményt humbugnak nyilvánítani, 
még pedig a javából, mely bármelyik amerikai 
lapszerkesztőnek becsületére válnék. Különben 
annak idejében igen érdekes és pikáns lelep
lezésekkel szolgálhatunk, főleg ha — a mint 
látszik — továbbra is insultál bennünket az a 
névtelen lovag. A közönség bírálatától pedig 
teljességgel nem félünk, — s erősen hisszük 
még j»edig kétségbevonliatlan adatok nyomán 
hisszük, hogy a jövő a miénk! — Ennyit a 
provokátióia!

( -i Ha fénylik Vincze, tele lesz a piu- 
cz.e, ez a hagyományos időjóslat nem igen ör
vendeztet meg ez. évben bennünket, lévén, né
hány perez hiúval, borús mogorva időnk a ne
vezett. napon. Jaj uéktek és nekünk borivó 
magyaroknak! De még nagyobb, hogy a Bálok 
is erősen ködösök, zuzmarások voltak, — mert 
a régi közmondásként: „ha Pál fordul köddel, 
ember elvesz döggel- . . .  No de a közmondás 
sem mindig csalhatatlan, fillent az is, mint az 
újdondászok, báltudösitók, szerelmet esküvők, 
obsitos katonák stb. stb.

t i Egymástérik a báli meghívók, azon
ban a belépti dijak meglehetősen felcsigázvák, 
épen úgy, mintha - hála a jövő században 
felállítandó önálló magyar banknak! — a leg
nagyobb pénzbőség uralkodnék. Hátba aztán a 
rendezők azon meggyőződésre jutnak, hogy a 
sürü garas jobb a ritka forintnál!

(—) Kellemetlen meglepetés. Csak hall
gatja egy b — i úriember, hogy a toronyban 
verik félre a harangot, végre kiszalad a ház
ból s kérdi: merre van a tűz, hat akkor tudja 
meg. hogy saját háza van a tűzvész által erő
sen fenyegetve. A fütősuhancz nem seperte be jól 
az. égő kemeueze száját, a láng bele kapott a 
fűtőben lévő szalmacsomóba s a tűz már a 
ház bátulsó ablakán nyomult kifelé. Szerencsére 
a szomszéd jókor észrevette a balesetet g egy 
dézsa moslékkal gátot. vetett a lángok hatal
mának. — Ho-y is mondták hajdan az.éji örök? 
„Tűzre vízre vigyázzatok!*

(— 1 Nagy-Halász községben mint érte
sülünk, egyik suhancz megakarta tudni, ha van e 
a másik suhaneznak erős kojionvája. A kí
sérletet azonban nem kezével tette, hanem egy 
fejszével. Hisszük, uogy elveeudi érdemlett 
jutalmát, a miért a L v a t e r  tudományába kon
tár kezekkel avatkozott.

(—) A p—1 jegyző zsarolási szándéka 
vólt a „.Szabolcs" közelebbi számában jelezve: 
Ha ez eset csakugyan megtörtént, meg kellene 
nevezni az ilyen népszipolyokat s fegyelmi 
eljárást kezdeni ellenükben. Különben is elég 
szipoly élösködik rajtunk!

(!) Mint a „Zemplén” Írja, Nyir-Báthorban 
p 1 e 11 y k a-egylet alakult: ugyanis Nyir-Bát- 
hor városa, mely már több nevezetességeiről 
hires, újabb időben ismét bebizonyította, meny
nyire hódol a korszellemnek. — Mert hát a 
társulások korszakát érjük most. — És ba 
London városában még a tolvajok is egyletet 
alakítottak, — m ért nem alakulhatna Nyir- 
Báthorban plettyka-egyleti? A plettyka. ezen 
eosmojiolitikus a rendet-rangot néni ismerő 
ősrégi emberi szenvedély Nyir-Bátkor városá
ban egykéibe gvüjté híveit, kik — mellesleg 
mondva — mindnyájan elég előkelőbb osztály
ból valók. Tény az. hogy Nyir-Báthorban a 
„ IM e tty k a -eg y le t*  megalakult. Nem tudjuk 
ugyan, vannak-e czeu egyletnek alapszabályai, 
s ha igen, meg lettek-e a magas minisztérium 
által erősítve, hanem az bizonyos, hogy Nyir- 
Báthorban a „Plettyka-egylet* infloribua fenn
áll. Ezt igazolja egy óriási nagyságú hivatalos 
pecsét, mely a gyűlésre meghívó czédulákról 
látható. A pecsét czimere egy kút mellett 
sujkoló két nót — valószínűleg a pletyka jel
képét ábrázolja ezen körirattal: „A ny.-bát- 
hori kerületi plcttyka-egylet elupecsétje.*

(Sz. K.)
(?) Hihetetlen, de mégis igaz. Egy úri 

egyéntől hallottuk e napokban, hogy ő 1 —na 
D. család pinczéjébol 4 éves uyiribort ivott. 
K tény megczáfolja ama feltevést, mintha a 
nyíri bor nem allana el egy évnél tovább, mert 
a/, említett nedű nem csak erejét, de zamatját 
is megtartó. Eltartását illetőleg, igen egy
szerűen jártak el Igyauis az egyéves bort 
lehúzták jialac/kukba s erősen lezárva ho
mokba tették azt. úgy hogy az üvegek félig 
fekve voltuk s az eredmény minden várako
zást kielégített. Ajánljuk ezen eljárást megyei 
borászaink figyelmébe.

=  Ember tervez s az adóhajtó végez. 
Történt ugyanis az 1875-ik hadjáratban, hogy 
A. falubau egy jó módú gazdaember egy fiatal 
legénynek ígérte leánya kezét. Már az esküvő 
napja is ki volt tűzve, midőn megjelent a köz
ségben Nyúzó ur s a vőlegénynek, mint adó
hát lányosnak. lefoglalta s elárverezi ette minden 
ingó s ingatlan vagyonát. A házasságból persze 
e tragikus esemény után semmi sem lett. — 
Néha a sorsot ilyen emberek helyettesítik

td.i Farsangi hírek. Régi szokásként 
megkezdődtek a vidéki bálok is. kisebb-na- 
gyobb eredmény nyel; sok helyt jótékony ezál
tal kötve össze a mulatságot. — Legközelebb 
Nyír-Buktán lesz egy karton-bál, melyre a 
meghívók február 1-éii fognak szétkiildetni. A 
tiszta jövedelem a helybeli 4 iskola javára fog 
adatni. A rendezők nevei elég biztosítékot 
nyújtanak arra nézve, hogy a bál kitünóleg 
sikerüljön. Tekintve a jótékony ezéit, felhív
juk a mulatni vágyó kőzöuség figyelmét a 
baktat bálra!

— Chinai udvarlás. A k - i  bálban tör
tént : egv fiatal s szellomdus hölgy tréfálva 
monda tánezosának: „Igaz-e az Lajos, hogy 
ön engem többek előtt a a g y a i n a k  neve
zett V* Mire a szittyavérü gavallér felelt imi
gyen : „Bocsánat uagysád, de én nem szoktam 
ilyen b o l o n d o k a t  beszélni. Aztán mondja 
valaki, hogy a mi Lajos barátunk nem sálon- 
képes!?

( —) Melyik a  legkedvesebb hang? Az
arany és ezüst pénz csörgése, jiohárkoczczan- 
tás, madárdal. a svéd csalogányok éucke. az 
imádott hölgy szerelmes suttogása, vagy az az 
édes ezuppanása az ajkaknak? V Egyik sem' 
Legkedvesebb hang a csengő hangja. Legalább 
ezt erősít' egy hozzánk Pusztai barátunk ál
tal beküldött, közlemény, mely is ilyen formán

hangzik: egy fiatal erőteljes egyén ballugott 
pár héttel ezelőtt tanyája felé, hajtva maga 
előtt két tehenet s felfegyverkezve a hideg és 
más kalamitások ellen egv hatalmas farkas- 
buudával és még hatalmasabb ólmosbottal. A 
mint a szölöskertet elhagyja, a két tehén 
csak megbokrosodik s a vezényszóra nem 
ügyelve, neki vadultan rohan hazafelé. Mi a 
tatár ! gondolja hősünk, hát egyszer azon veszi 
észre magát, hogy néhány méternyi távolság
ban egy nagy ordas toportyánféreg útját ál
lotta, s öli csodák csodája I el kezd vele saját 
mogorva nyelvén ilyen stylben beszélni: „hámui 
liúmm! hol vetted koma azt a bundát, az az 
én atyámfiáé volt, add ide hamar 1 krr, krr, 
hámm hárawl* A koma gondolta magában, 
hogy mindig az okosabbnak kell engednie, te
hát —- búr nagyokat sóhajtva -  • kigombolta 
nyakából a bundát s a földre ledobta. A fene
vad azonban újra beszélni kezdett: „hámm 
hamm! most mindjárt megtudom hány kilo
gramm hús van benned" s ifjú barátunk ekkor 
látta be a helyzet komolyságát, előrántotta a 
nehéz fütyköst, s ijjesztgette a duvadat, mely 
azonban reá sem hederitett, sőt ugró hely
zetbe tette magát. Ifjú barátunk, daczára a 
18 foknyi hidegnek szokatlan hőséget érzett, 
úgy hogy saját bevallásaként minden fehérne
műje lucskos volt a nagy izzadságtól, s a hő
ségben is reszketve áldotta azt az áldott va
dásztörvényt. — Ekkor Nyíregyháza felől egy 
szánka robog feléje, s a lovak csengője oly 
bájos zeneként hangzott füleibe, mint az el- 
kárhozottakuak a kegyelem üdvigéje, mint a 
szférák dalzöngése, mint éhes embernek a 
kolbász sistergése a lábosban. —■ s midőn a 
mellé érkezett szánra bundástól együtt felka
paszkodott, lelkesülten kiáltott fel: áldott lé
gyen az a czigány, ki a csengő öntését fel
találta !

(!) Olvassuk, hogyPhiladelfiában a qvacker 
egyházban a nők is szónokolnak, a többek között 
egy ily szónuknö egyik közelebbről tartott beszé
dében a következő éles igazságokat állította fe l: 
„Három dolog van, kedves barátaim és barát
nőim, a melyek felett az életbe leginkább 
bámulok. — Az első az. hogy a gyermekek 
botokkal és kövekkel verdesik a gyümölcsfá
kat, holott a gyümölcs, ha megérik, magától is 
leesik. — A második az, hogy a férfiak miért 
oly örültek és istentelenek, hogy háborúba 
mennek, és egymást gyilkolják, holott egyszer 
a nélkül is meghalnak. — A harmadik és 
utolsó, a mi felett bámulok, az, hogy a fiatal 
emberek miért futkosnak az asszonyok után, 
holott ha azt nem tennék, az asszonyok men
nének hozzájok.

ff) Hibaigazítás. Múlt számunkban a „Kö
zönség köréből” czimü rovatunkban közölt: 
„Egy ló tragoediája, vagy a demecseri elöljá
róság” czimü közleményünkben sajtó hibából, 
ezen latin mondat ,,sine me deine ‘ hibásan 
volt igy kiszedve „sinémé cleiné” mit is ezen
nel sietünk kijavítani.

(— 1 Érdeket felfedeztet te tt a h á tta l- 
tiara vonatkozólag — miat e it a Term. tud. 
közlönyben olvassuk — Herzen A. nagyhírű 
tudós, módot találván a nyershusnak teljes 
épségben és Udeségben eltartására. Az eltar
tás a borsav segélyével eszközöltetik, még pe
dig oly sikeresen, hogv az igy conservilt hú
son még mikroskóppal sem lehet legkisebb 
változást is felfedezni. — Florenzben már tár
saság is alakult, mely a Herzen féle, több or
szágban szabadalmason eljárás szerint Dél- 
Amerikiban és Oroszországban is szándékozik 
ilyen húsokat készíttetni és onnan Európába 
szállíttatni. — Ha az igy elkészitett húsok 
csakugyan megfelelnek a czélnak. és nem jut
nak a Liebig-léle huakivonatok sorsira, me
lyek csak gyarló surrogatumát képezik a va
lódi friss húsnak. — milyen jól jám a a hús- 
fogyasztó közönség, mely drága pénzért sem 
juthat sokszor egy pár isletes falathoz, hanem 
vén. sovány, rágbatatlao húsokért kénytelen a 
pénzt vesztegetni.

— Uj zenemű Táborezky és Parsrh nem
zeti zenomll kereskedésében fludapesten meg
jelent : ,  Ave Mária- Moniuszko Staniszlótól. 
Vrany Antal zongora átiratában, Lisztnek ajánlva. 
Ara 80 kr. — Díszes kiállítás. További : „Adoi- 
fine polka: ifj Fahrhacb Fülöptől, ára 50 kr. — 
Szintén díszes kiállítás. Végre I.óhr Antalné 
született Steitz Kóza urhölgynek: .Szemérmesen- 
eredeti magyar dal : irta Losonczy. — Zené
jét, n i középhangra zongora kíséretül, szerzé 
Zimnv László. — Ára 90 kr.

N y i r f f a l o m b o k .
ív.

(Mit érdemelne a vén sas ? Néztünk a jövőbe ! A t édes 
anya. A inai Tündér Hona. A nők. A leányok. A mi 
van, de majd nem lesz. Örök béke. Az agglegények. 
Miként lehető a kivitel. Meg mondjuk, de nem ingyent)

Fájdalom ilyen rögeszme is erősen szere
pelt nálunk alig három négy évtized előtt, s 
itt olt tán még napjainkban is szerepel, habár 
szelidebb kiadásban s kellőleg idomítva, száj
kosárral fékezve. Persze, nem méltó, hogy ot
rombaságát és képtelenségét fejtegessük . . .  az 
apák büuét csak mint figyelembe veendő ada
tot jeleztük a leányok és unokák ellen indított 
iniveltségi pei kérdésben . . . ön pedig inegsze- 
lidithetleu vén sas, spectábilis Avasi! mond
jon le az e fajta, igazán avas gondolatokról, 
melyekért igen könnyen torzonborz szakáidba 
markolhat (de jól is tenné!) valami „hirtelen 
kezű* delnő, és tekintsen velünk együtt a jö
vőbe, midőn hölgyeink (reméljük, nemsokára!) 
a miveltség modern színvonalára emelkedve, uj



alakot, uj életet adnak a torz arczu kornak 
balgatagságban megvéubedett társadalomnak.

. . .  Itt az édes anya a nemzet múltját 
tárja fül figyelő gyermekei e’ött. Beszél a hő 
sükrül és vértanukról, a szabadságról és hon 
szerelemről, a dicsőség fénysugáron hajh! csak 
rövid korszakáról és a megaláztatás gyászsötét 
végetlen napjairól, lelkesülten szól ama dicsők
ről. kik „ tudtak meghalni, de félni nem,- láng 
szavakkal ostorozza az árulást és szolgalelkil- 
s é g e t . . .  fény és ború váltakozik a gyermek nr- 
czán, szemeiben az ihletség tüze és a harag vil
láma gyulád fel. és gyönge szive mélyén szent 
séges oltárképként emelkedik fel s örökül meg 
a haza lángoló szerelme.

(A magasztos kép, melyet rajzolunk, nem 
csak a jövőé, és teljességgel nem költői álom
látás . . . Áldott legyen a főúri hölgy, ki e kép 
eredetiéként lebeg előttünk, áldott a lelkes anya, 
szeretve tisztelt hitvese az országosan ünnepelt 
vezérférfinak a „mi“ óldalunkon . . .  áldott a gesz'i 
tündér Ilona!)

. . . Amott Ízléssel de egyszerűen öltö
zött nők társalognak nyájasan, testvérileg. Ha
tározottan véglegesen szakítottak a kasztszel
lemmel, s a divat és fényűzés diimonával. A 
magas körök és szerény hajlékok lakosai nem 
ellenfelek többé, hanem megannyi nővérek, 
egymást támogatva, védve, vigasztalva, s nemes 
versenyre kelve, hogy az egykori szükségtelen 
szükségek megtakarított filléreivel és talentu
maival minél hatályosabban gyámolitsák a té- 
vedezö, balsors üldözte, 
két.

. . .  Itt viruló hajadoDok élénk, érdekes 
eszmecserét folytatnak olvasmányaikról, (csak 
úgy bámul az a parlagi gavallér reájok . . .  a 
rózsás arczu tanárokra!) nehányan suttogva 
terveznek, micsoda emlékkel lepjék meg neve 
napján azt a szegletben szunyókáló tréfás nagy
bácsit (de nem Nagy báczit ám) ki őket mind
untalan tudákos leányzóknak nevezi ; mások 
ünnepélyesen kezet fognak, hogy a következő 
majálison (a vasutnál-e vagy a diófa alatt V) egy 
egyszerű virágon kívül semmi ékszert nem hasz
nálnak, nemzeti öltönyben jelenne!: meg egytől 
egyig, de azoknak a „fiuknak- is megmondják, 
hogy holmi bugyogós németek nem kapnak tán- 
ezosnöt. . .  az öreg nagybácsi pedig, ki szunyó- 
kalása mellett is mindent jól hall. valami rég 
nem érzett kéjjel gondol a költő szép szavaira 
.oh hölgy! az isten gyönyörül teremte 
tégedet- . . .

. . .  í s  nem hangzik sehol az ember
szólás és rágalom fülsértő konczertje . . .  a ka
csák. tyúkok, ludak. pulykák, malaczok statisti 
kai kimutatása fogalmon kívül tétetik . . .  el
némul az örökös panasz a rósz cselédekről, 
drágaságról, kóborló férjekről, házasodni nem 
akaró ifjak ról. ármánvos szomszédokról és 
szomszédasszonyokról . . .  kihal az a nomád faj, 
mely nem lelve fel „hajlékát házában- — kis
kapun ki, kis-kapun be zarándokol vala házról 
házra, téleu és nyáron, vasárnap és köznapo
kon. poros utón és térdig érő s i r habarékban.

. . .  i s  a családi áldásos béke minden 
házban virágzik, és a válóper nevezet kitöröl
tetik a családélet szótáraiból örökre.

Azt mormogja ön Avasi bátyó, hogy 
mindezeket majd csak akkor hiszi, mikor látja ? 
Nem akarunk önnel feleselni. . .  az agglegények 
rendesen kétkedők, konokok, hihetetlenek. Nem 
de tisztelt nővilág ? . .  . Hanem kegyednek 
kedves F iúra! ki ama szebb és jobb jövő út
ját, kivitel mikéntjét tudakozza, oh kegyed
nek igenis felelni fogunk ezer örömmel. .  
perse nem ingyen (ingyen csak a halál) hanem 
egy szívélyes kézszoritásért, és egy édes mo
solyáért gyönyörű eperajkairól . . .

- « - y .

V e g y e *  h í r e k .
-  Érdeket fofedát. „Az udvari bálon 

találkozunk.- — Okvetlenül, viszonzá X. — an 
nál is inkább, mert két tánezra már fel is 
kértem a bájos W. baronesset. — Fogadjunk, 
hegy te, ba egészséges leszesz is, még sem 
fogsz elmenni jövő vasárnap az udvari bálra. 
— szól közbe a vigkedélyü II. báró. „ÁH a 
fogadás, a tétel száz arany.- Kimúlt csütör
tök. elmúlt péntek, s megjött már a szom
bat is s X gróf még sem kapta meg a meg
hívót a vasárnap tartandó udvari bálra, holott 
barátjai már mind megkapták. Ekkor eszébe 
jut m fogadás, s elmegy a vendégek névsorá
nak összeállításával megbízott A. grófhoz, ki 
azonban előmutatja a névsort, s bebizonyítja 
neki. hogy ő nem hagyta ki X. gróf nemes ba
rátját a meghívandók közül. Felhajtat tehát 
Budára, s itt igazolják, hogy a meghívó jegy 
el volt ugyan küldve X grófnak, de visszaér
kezett a borítékon olvasható ezen megjegyzéssel: 
„Elutazott Indiába tigris vadászatra- X gróf 
elmoodá fogadását a jegyeket kiosztó tisztvi
selőnek. s vele együtt jót kaczagván a cse
len. zsebébe tette a meghívót. Lakására haj
tat. hol komornyikja azzal fogadja, hogy kül
földön való utazások alatt az idehaza elzárva 
tartott magyar díszruha prémét a molyok el
pusztították. — -Se haj, ezt még van idő hol
nap estig uj prémmel bevonni- — válaszolá a 
pldegmájáról ismert X. gróf. „Igen, de Pista 
inaslóhaláláhan jött be a jószágról orvosi ren- 
.1 cl vény nyel a gyógyszertárba, s azt beszéli, az 
öreg grófnő ö excja hirtlen roszul lett.- — X. 
gróf ezen leverő birre mindent felejtve, egye

dül fiúi érzéseinek engedve, a legelső vonattal 
siet anyjához, hol azonban örömére kiderül 
hogy nem az exciás mama, hanem társalkodó 
nője lett hirtelen roszul, de már ez is jobban 
érzi magát s a Pista inas volt a hibás, ki 
nem jól értette meg a német szobaleányt. — 
Annál nagyobb volt most az öröm s a kegyelmi 
maiim is jó izilt nevetett a fia által elbeszélt 
fogadáson, annak akadályain s maga is biz
tatta fiát, hogy a legelső vonattal térjen visz 
sza a fővárosba s az akadályokat legyőzve, 
vegyen részt az udvari bálon. X. gr. szót fogad 
s visszaérkezvén első gondja vo t megkérdezni., 
vájjon, díszruhája rendben van e V Igen — lön u 
válasz, d e — „Semmi d e — hanem készüljünk, 
mert már 6 óra s 7 után indulnunk kell a 
bálra. —- Instálom alásan — szól a komor
nyik — parancsoljon a méltó.>ágos gróf nr ezt 
itt elolvasni, s ezzel átnyújtja neki a hírlapot 

á mutat a zsíros betűkkel nyomott ezen 
sorokra, „Ejfél után két órakor vettük a fő- 
udvarmesteri hivataltól azon értesítést, hogy 
holnap, vasárnapra meghívott udvari bál elma
rad.- — X. grófot azonban nem hozta ki ezen 
h i r  s o d r á b ó l  s a z t h i v é n ,  h o g y  a 
tréfáiról ismert lt. báró, ki a bemutatott hir 
lap szerkesztőjének jó barátja, egy példányba 

hirt oly őzéiből tette be. hogy őt tévútra 
vezesse, rögtön az öltözködéshez fog, s teljes 
diszöltüuyben batárjába ülvén, felhajtott 
várba, hol azonban személyesen meggyőződött, 
hogy a lapnak csakugyan igaza volt s R. báró 

elhagyatott testvére-j szerkesztő barátjával’ nem nyomattak „extra 
lap*-ot. Hanem most már az a kérdés, hogy 
ki nyerte ineg a fogadást ? két napig vitatkoz
tak felette, mig végre vig pezsgőzés fejezte 
be a vitat. (F. P.)

(F. P.) Szoda. Figyelmeztetjük gazd
asszonyáinkat a szénsavas nátronnak (soda) a 
háztartázbani előnyös alkalmazására. Hogy 
tej megsavanyodása elkerültessék. egy liter 
tejhez kávéskanálnyi szénsavas nátront kell 
keverni. A megsavam odott főzelék vagy leves 
ismét élvezhetővé válik, ha azt szénsavas nát
ronnál újra felmelegitik. Az avas vajat vagy 
avas zsirt ismét teljesen használhatóvá lehet 
tenni, hogy ha mindkettő többször kimosatik 
oly vízben, melyben egy evőkanálnyi szénsa
vas nátron lett feloldva. Ha hüvelyes növé
nyek hosszabb főzés után sem akarnak meg
puhulni. akkor ismét csak szénsavas nátront 
kell azokhoz vegyíteni, hogy azok néhány 
perez alatt hüvelyüktől elváljanak. Ha végre 
azon vízhez, melyben kávét vagy theát akar
nak főzni, szénsavas nátront vegyitünk. mind
kettő erősebb és jobb lesz. Angliában sokféle 
kép liasználják a szénsavas nátront a gyek 
ran kellemetlen izü élesztő helyett is, min
denféle sütemény készítésénél.

(F.P.) Vérfagyasztó. Mint nekünk Kör 
möczröl írják P. ottani bányatiszt a napokban 
iszonyú módon végezte ki magát, hogy miért, 
még nem tudni. ugyanis egy bádog dobozt 
lőporral töltött meg, s azt szájába vette. Azu
tán egy, t  dobozon hagyott nyíláson keresztül 
egy megtüzesitett sodronynyal meggyujtá a 
lőport. A lőpor felrobbant, száz ineg száz felé 
szakítva a szerencsétlen embernek fejét, A 
boldogtalan özvegyet és öt kiskorú árvát ha
gyott hátra.

— Egy adat a magyarországi közős
ügyes osztrák katonai szellem illusztratiójahoi, 
és sorozást állapotainkhoz. Egy belügyminiszteri 
körözvény szerint (!!!) •  múlt 1875-diki évi 
sorozás alkalmával a törvénytelenül elmaradt 
vagyis a sorozás elől megszököttek száma 
mindhárom korosztályból Pestmegyében 701-re 
rúgott. Szerdabelyszékben (Erdély) 300-ra. Ez 
utóbbiak közt csak 2 szász atyafi volt, a többi 
298 egytől egyig oláh ficsór. Ha most tekio 
tetbe vesszük, hogy Pestmegye nsgysága 189 
□  mf. 775,000 lakossal, míg ellenben Szerda 
belyszék 4 Q  mf. 20.000 lakossal. — s hogy 
Pestmegye 16 sorozó kerülettel bir. Szerda- 
belyszék pedig csak 3-mal, kitűnik, hogy Szer 
dabelyszék tán nem is adott katonát tavaly, v. 
nagyon keveset. — Az oláhok persze mind át 
szöknek Oláhországba. — Ily viszonyok közt 
aztán ugyancsak erősen kell a kormánynak — 
ha eredméovt akar — dalolni azon nótát: — 
Gyere pajtás katonának !

— Az állatok megáldása. — Szent 
Antal névnapjának ünnepén - z. „őrök szent1 
városban megkezdték a régi szokás szerint ac 
összes igás állatok megáldását. Kómái lapok 
szerint az áldás első napján alig gyűlt össze 
néhány ló és öszvér. I)e gondolható, hogy an
nál több szamár, a mi nem is csoda, miután a 
szamarak világszerte számosán vannak; azon

vidéken pedig különösen fontos szerepet 
játszanak. Természete*, hogy e napon íz á la
tok mind fel vannak ékesítve és némelyik bá
mulatos pompával leiszalagozva. A kanonok 
kivált kitett magáért, mert a legnagyobb fényt 

fejtette ki (már t. i. nem magára, hanem 
szamaraira nézve.)

— A chinai illemtan megköveteli, — 
hogy a kérdések mindig a legudvariasabban 
tétessenek fel, a feleletek azonban határtalan 
szerénységgel adassanak. Igen gyakran hallani 
ott ily párbeszédeket: — „Szabad tudnom 
uraságod legbecsesebb nevét?* „Semmitérő ne
vem: János.” — „IIol áll uraságod pompás 
palotája?" „Nyomorult tanyám a városon kívül 
fekszik.* — „Hány kitünően nevelt gyermeke 
ven önnek?* „Öt haszontalan buta kölyköm 
van." — .Hogy érzi magát legtiszteletremél
tóbb nejo?" „Alávaló feleségem egészséges."

(F.P.) Genalie gazember. Érdekes esetről 
értesítenek bennünket Zomborból. Egy ottani 
női ruha kereskedésbe a napokban bemegy egy 
elegánsul öltözött úri ember bő amerika kii 
penyben, s kér kész ruhákat mutatni, miután, 
mint monda, nejét valami csinos öltözettel ó- 
hajtaná meglepni. A kereskedő legnagyobb elé 
zékenységgel hoz elő több ruhát, az úri ember 
azonban valamennyit igen egyszerűnek találja. 
Valami díszesebbel szeretné ö nejét meglepni. 
A kereskedő aztán egv nehéz selyemruhát mu
tat elő, mely meg is nyerte az illető tetszését 
„He- — mondja a vásárló ur, a boltban körül
tekintve „nincs itt valami szobor fonna, melyen 
a ruha állását megszemlélhetném?- A keres
kedő némi szégyennel valja meg, hogy biz az 
ö neki nincs. „No se haj — mond a má
sik— „akkor hát legyen oly szives magára 
venni, hogy lássam a ruha formáját." A keres 
kedd mit sem sejtve a legnagyobb készséggel 
veszi magára a ruhát, bekapcsolja, gombolja 
a redőket formára szedi, s forog jobbra-balra, 
hogy a ruhát minden oldalról bemutassa. 
.Nagyszerű'1 kiált látszólagos elragadtatással 

az úri ember, de azon pillanatban odaugrott u 
pénzes fiókhoz, azt kirántva, bő köpenye alá 
kapta, aztán — vesd el magad! ki a boltból. 
A megrémült kereskedő utánna. hogy elfogja. S 
mi történik. Az utczán járó kelók. a kereskedőt 
ragadják meg, visszahurczolják a boltba, saj
nálkozva, hogy a szegény ember megbolondult, 
ime asszonynak öltözve rohan ki az utczára. A 
kereskedő dühöngött, mi még csak megerősítő 
a véleményt, hogy biz ö megbolondult. Mig 
aztán a kereskedő az egész dolgot elbeszélte, a 
gazembernek, ki tervét tagadhatlanul igen ügye
sen főzte ki. elég ideje volt a pénzel odább 
állni. A fiókban több mint négyszáz forint 
volt.

(„F. Bőig.") Mérték és poézis. Som- 
kút ról írják, hogy az. uj mérték behozatala ott 
is tömérdek zavarnak volt forrása, különösen 
az. átszámitolások miatt. Az. ottani segédjegyző, 
ki dicséretére legyen mondva, igen leleményes 
fiatal ember, hogy a lakosságnak jobban fe
jébe verhesse az. uj mértékeket, következő 
verset fabricálta:

-Régi mérték mitsem ér már,
I J mértékkel mér a kalmár 
Ha rzukrot. kávét, babot.
Két fontért kapsz kilogrammul:
Hét fontot tesz négy kilogramm 
Négy latot meg hét dekagramm;
Kgy gramm egy fertály nehezek,
Kzt jól megjegyezni tessék!
Iloldszámra sem merhetünk már.
K helyet azt mondjuk hektár 
Knglisclil.ittért. szilvorjuiuot.
Avagy jatuaika rumot,
Többé nem itezevel mérik.
Hanem liter szanira kérik.
Kgy liter barom fertály piut,
Holtban benn és piaczou kint 
Kgy és haroui fertá y aku 
Hektolitert sziuig adó 
Kilencz rőt meg hét métert tesz,
Ha valaki pántlikát vess.
Kzt feledni nem szabad.
S a ki igen: számár marad!*

Mar uiost aztán, ha valaki vesz. vagy 
elad valamit Somkuton. előbb ezt a verset el 
recitálja, kikeresvén belőle az épen szükséges 
passust.

(F. I\) Halál egy szivar végért. Két tót
atvati jött szembe egymással llotuonnáii, un 
alatt mindkettőnek vágyó pillantása egy a jár
dán heverő szerény szivarvégre esett. Egy
szerre nyúlt a két tót utánna. azonban Pri-

bula Janó ügyesebb volt. megelőzve társát 
hirtelen felkapta a szivarvéget s szájába dugta’ 
Csakhogy a másik is igényt tartott rá s ezt 
érvényesítendő neki rontott Pribulának s erő
vel ki akarta szájából venni az édes bagói 
Pribula elharapta Kosának ujját mire ez oly 
dühbe jött, hogy egy husánggal úgy halánté
kon vágta a szivarvég birtokosát, hogy ueháiiv 
óra múlva meghalt. Kosát befogták.

Vágytunk 

ku“ is kit-

S z e r k e s z t ő i  p o s t a ,
, • r  "rnak, — o t t  a h o l .  Vettük
logiyabb verseménfct « czimucl „A fütty költészete- 
jmbíikum’ ’ *y k,fü,><>li»e érte bennünket a

• • r  1" rnak M.-Kftvesden. Még is hall 
gat. / .  A/.t itkiirod. hogy ama lombok ineKkástiialia uuk - l dvi.zlüuk és várunk ! KKasngaija

T. (í. P. urnák K p e r j e s k é n  
utánad ! Nem csalódtunk ! Köszönet!

1! ,h ^T á , l z  A dr. után a .vetkeznék. I In es Adun V
C a r o l u s u a k  -  H c z d é d e n .  Az a ka- 

lumus már mindig pihen? Szent R ációra mondjuk, 
nagy Inba. mely posta fordutával azonnal orvoslando 
Ki a vivat Kp—n?

H o r o g n a k  -  B o l é t á n :
Hallja-e domiiic horog!
•Maga most neiu sürog-forog.
Hanem csak henyén ácsorog,
A csizmája sem nyikorog.
K miatt lelkem háborog 
S harag füzétől sustorog,
Szememből méregköny csorog —
On tán a suton kuezorog,
Vagy talán a gyomra korog.
Avagy az ifjasszony morog?
Ha mázsája így zsugorog, 
s  “ pennája csak kustorog.
Mint valami rozsdás horog. —
Kegyen lakóhelye Horog,
'  agy pedig .dák Homorog,
Hol a pópa is nyomorog 
s  foga máiétól csikorog!

N. B. urnák N y i r-H n g á t.
Küldtük a vásárfiát;
Ha hibáztunk egy kicsit.
Engedjen meg egy pá-zit. 

t's. J. itthon.
Veszedelmes az a h o r  d ó 

I)e nem a boros,
Nem is lehet már olyan jó,

Mert igen koros.

Be-beballag a csárdába.
Jól eszik, iszik.

I gj hogy az Un mámorába
(Cs -  roll Megfelejtkezik.

No de, ez kipótolható
Es nem idéz elő kárt :

Elvünk azért nem „fiiaio*
Mely „néhol- nem ér határt.

Felelős szerkesztő: 
hununkat ars :

ANGYAL GYULA 
Vitéz Mihály.

o e k.
ia gyártmány, t 
4 írtig.

v s z e i
(Kordonok

írtig.
b g b ir .lo ia b h  ó vsze r

K  m  p  o  c  li e  u  i*
legmabb g.-pezet az éjje li m agömlések meg
akadályozására használati utasítással darabja 

2 írtért kapható 
ZIEGER JOHNNAL Óráéiban.

Uumml-aruk különlegességi raktar (S _ 8 )^

H I R D E T É S E K .

r
HIRDETMÉNY.

A „Szabolcsmegyei takarék-pénztár-egylet-

r o m ie H  o v i  k ö /g y iilÓ N c ^
folyó évi február lió 20-án délelőtti 10 órakor fog az egvlet helyi
ségében megtnrtartatni. melyre a t részvényesek ezennel meghivatnak.

Tanácskozás tárgyai:
1. Elnök s igazgatóság jelentése.
2. Számvizsgáló küldöttség jelentése, s annak alapján a felmentvény

kiadása.
3. 1876. é\i forgalom jövedelem felosztása.
I. A felterjesztett alapszabályokra netalán teendő módosítások feletti 

intézkedés.
5. Nvugdijszabályzat megállapítása.
6. Égy rend megerősítése.
7. A közgyűlés intézkedését igénylő választmáuyi határozatok feletti eljárás.
8. Felügyelő bizottság választása.
n. Leltározó és számvizsgáló küldöttség választása.
10. A választmány kiegészítése.
II. Az alap'Zaliályok értelmében beadandó indítványok tárgyalása. 

Nugy-Kálló. 1870. január 19-én.

1—2
ttz<‘ntm lkló*M ) L íinzIó

elnök.

D nbrecseo , 1876. nyomatott a  réssv. tárt. könyvnyomdájában.
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