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szám, hátulsó épületben. 

Senki Pál. 
Muzsikaszó, díuom-dánom! 
Bú nélkül elem világom, 
Szemeim pénzt ritkán látnak , 
Nekem nincsen , de van másnak . 
Gazdagságom abban áll, 
Hogy a nevem Senki Pá l . . . 

Ma itt vagyok , holnap másutt, 
A nap itt is , ott is rám süt, 
Úr vagyok hol nem ismernek, 
Vendég honnan ki nem vernek . 
A szerencse velem jár , 
Az én nevem Senki Pál . . . 

Halnak értem a leányok , 
Minden napos vagyok nálok , 
Szeretöm van minden házban . 
A hol egyszer kétszer jártam . . , 
Csak egy hív akadna már, 
Az én nevem Senki Pál ! . . 

Van jó ágyam minden éjjel 
Nem cserélném él 
Egy oldalon eln 
A másikkal takart 
S alszom mint eg 
Az én nevem Sen 

Muzsikaszó 
Bú nélkül éle 
Sarkantyúmat iÉ 
11a elveinek kilii 
S holtig élek, ug; 
Az én nevem Senki 

Lévai József. 

P a t a k é s lakói . 
. (Vége.) 

III. 
S z e r a f é s ö r d ö g ö k . 

— Életet, életet nekem!., . Meghalhatok-e én, ki 
még félig sem üritém ki az élet kelyhét!?.. A kin éget. . ; 

mint fáradt hullám a part szikláján, imáim szertezuzatnak 
tetteim emlékkövén ! . . . Van-e élet tul a siron ? . . . él-e 
még egyszer az öröm és fájdalom, mely a halát karaiban 
elszunyadt?... Megtagadom ez eszmét... Anynyikint, 
még egyszer s örökké viselni, mely földi létemet gyilkolá 
meg — islen nem akarhatja ! . . . igen, végetlen a sir álma, 
mely az életkinokért nyugalmat, az örömökért eltompu-
lást nyújt... Ha végig nézek tetteimen, elirtózom... nem 
halhatok meg. . . Megültem testvéremet... Férji eskümben 
nőmnek, az angyalnak, a féltés örök poklát nyujtám. Hah! 
nöm ! valljon nem kacérkodik-e most tükörben, hogy mi-
kép fog állani fehér arcához a gyász!?. . . igen, azt teszi 
ö ! . . . söt titokban új menyaszszonyfátyolt vásárol!.. Csa-
latkozál kéjnö ! . . . én nem halok meg. . . szolgák, ti lusta 
ebek! orvost, az orvost! 

Néhány pillanat után, Balsaratí alázattal s jólelpa-
láslolt gyönyörrel közeliié ura ágyához. 

Perényi, egész erejét szedve öszsze, szóla hozzá: 
— Orvos! te és szaktársaid esküvel állítjátok, mikép 

fel bírjátok hatalmas karral tartani a halál fegyverzett ke
zét, melyet isten ujja igazgat... Már régen gyilkol alatto
mos nyavalya, mely az országgyűlésről most is haza kény-
szerite. . . nézz arcomba, szólj, ott látod-e a halált ? s ha 
ott látnád az undok szörnyet, tudd, hogy élni akarok; 
vagy megátkozom azon bolondot, ki életét, legelőször, 
hozzád hasonló kuruzslókra bizá. 

— Nagyságos ur ! — felelt alázattal Balsaratí — is
ten hoszszura nyújtsa életed; én mindent el fogok követni. 

— Ne térj kii Azt kérdem, élni fogok-e, vagy a ko
ra halál, mivel egykor mesterségébe avatkozám, éltemet 
metszi el ? . . . Te vállat vonitsz ? — kiálta dühösen — ugy-
e meghalok? 

Hoszszu csend következett, aztán Perényi tompa 
nyugalommal folytatá... 

— így is jól van . . , ugy tudom, mit kell még tennem 
. . . szólítsd nőmet! 

Az orvos távozni készült.. . Perényi utána kiáltott... 
— Balsaratí! ba emlékem nem csal, évek előtt te bi

zonyos italról szólottál. 
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— Én, uram? 
— Nem akarsz érteni?. . . azon csöppek... 
— Ah, a tofana?... de. . . 
— Azon ital igen drága, azt gondoltad ugy-e? Pe

tényi Gábor sohasem volt fösvény... Mit gondolsz, néhány 
•csöppért 5000 forint talán nem volna megvetendő? 

— Te parancsolsz uram! 
— Távozz! 
Láttátok-e, midőn az erdők szárnyasa énekét dalol

va száll azon fának lombjai közé, melynek alját gyilkoló 
csövei foglalta el a leső vadász,— ugy lépett be Országh 
Ilon férje szobájába. 

Mint sötét árny Balsarati követé öt. 
— Gábor, kedves férjem! hogy érzed magad? kö

szönöm neked, hogy hoszszu idő után elöu'be bocsátál. 
— Ugy-e ? . . hidd nekem aszszonyom, hogy a pokol 

kacag szavaidnál... Megérdemli-e a nő, ki beteg férje el
ső megpillantásánál egyetlen könyet sem ejt, hogy életet 
bízza arra a haldokló?! 

— Gábor, te vétkezel! Vannak bánatok, melyeknek 
nincsenek könyei. ""* " "» 

— S ilyen a tied ? . . ám legyen. De azt csak nem ta
gadhatja aszszonyom, hogy szigorú parancsom ellenére, 
a Bodrogra nyiló ablakát, mig távol valék, naponta kinyi
totta , s könyezve nézett a csendes hullámokra, ha nem 
hozzák-e törékeny csolnakon titkos kedvesét!? 

— Azt tettem uram ; de nem vártam senkit. • 
E szavaknál a nő kebliböl egy sóhaj repedezett föl. 
Perényi dühösen folytatá... 
— Nem várt? Miért hát a könyek? hiszen kegyed u-

tánam soha sem könyezett... Én e drága gyöngyökből e-
gyet sem raboltam el. . . De jól van, én hiszem, hogy ke
gyed hű, szerető n ő . . . még sem ! . . . vallja azt meg ma
g a . . . ó , szólj Ilon! — s itt hangjára lágyságot igyekezett 
ölteni — szólj, szeretsz-e engem ? 

— Gábor! én oltárnál esküdtem azt. 
— S nem változtak érzelmeid , mióta nő vagy? 
— Nem. 
— Jól van; ennek most tanújelét adhatod... Nézz ar

comba . . . lásd az orvos kiolvasta már abból a halált . . . te 
özvegy leszesz... És, — mert e g y e d ü l e n g e m s z e 
r e t s z , — s mert Perényi Gábor büszke arra, hogy a nőt, 
kit ö e g y e d ü l birt, más halandó csak illetni is meré
szelje : esküdj nekem a szent bibliára, hogy többé soha 
nem fogsz férjhezmenni. 

— E kívánat,... uram J 
— Mit, te habozol ?.. . esküdj! 
—-Férjem! nyújtsa még isten hoszszura életed s szent 

föladatom legyen átszőni azt örök, változhatatlan szere
lem virágival; de esküt adni oly dologra, mely előttünk 
ismeretlen, s melyet környületek tán megszegni kénytet-
lének, isten parancsa ellen van. 

A férj, iszonyatos dühvel tört ki. 
— Nem esküszöl ? hah, kigyó! ki szivvéremmel táp

láltad magad, nem esküszöl ? . . Jól van. . . Balsarati! e nő 
bűnös, a szentírás mondja: ki vétkezett, annak meg kell 
halnia.. .haljon meg ö . . . a tofana... nem, irtózatosb ha
lállal! . . . Ugy-e, három, négy napig. . . egy hétig még el
élek . . . ugy-e YU János ?... Yitesd börtönbe e nőt; oda, 
hova be nem téved a kacér napsugár... hagyd kacagja ott 
éhen, szomjan kínomat... aztán együtt hunyunk el! 

Balsarati a szánalom fátyolát terité vigyorgó arca
i r a . . . 

— Uram, kegyetlen vagy! Emiékezz, hogy ha em
beri erőm nem segíthet, te rövid időn isten trónja előtt 
fogsz állani, hogy számot adj földi tetteidről. \ -

— Szolga eb! tedd parancsom, — dühönge Perényi, 
midőn belépő fegyveres a király küldöttét jelenté. 

— Bocsássátok be — monda Perényi.— Aszszonyoml 
üledék sértése nélkül már nem távozhat; akarom, hogy a 
történteket egyetlen vonás se árulja el arcain. 

A szenvedő nő , mint mindig, ugy most is engedel
meskedni törekvék, s letörölvén könyeit, mint a fájdalom 
szobra, néma-halványon állott. 

Egy sugár ifjú, titkos szenvedés zománcával arcain, 
volt a király küldötte, ki beléptekor megdöbbenve pillan
tott Perényi nejére, s szavai megreszkettek, mint őszszel 
a sárga nyárlevél; minta viz tüköré, melyet kelő vihar 
szárnyaival megseper. 

— Perényi Gábor! — szólt a küldött — ö fensége a 
király mint léted után tudakozódik. 

Országh Ilon viszszafordult az ismeretes hangokra, 
s hajdani szerelmét ismervén meg az ifjúban, fölsikolta. 

— Semsey! ifjú korom baráta ! te élsz ? ó, most már 
örömmel halok meg. 

Az erős lelkű nőt anynyira megrohaná a véletlen vi-
szonlátás hatalma, hogy eszméletlenül hullott az ifjú lá
baihoz. 

Semsey Kálmán felemelni igyekvék őt , s egy pilla
natig szive hölgye férfias kebelén feküdt. 

Majd Balsarati segélyével egyik nyugágyra helyezek. 
Perényi haragját lefösteni tollúnk képtelen. Arca e-

löbb a halál, aztán égő pokol színét kölcsönzé, míg ajka 
iszonyú átok szavaiban rángott. 

— Álnok pórkölyök, becstelen nő! hitvány vakan
dok t i , együtt áskáltok hát férji boldogságom földiben ? . . 
Te értted omlott hát azon hitvány folyadék, melyet sze
relmi mámorában az érzelgőifju,gyémántesöppnek,gyöngy-
nek nevez! ? . . . Bajta ! nyald fel mohó ajakkal azon drá
ga kincset, mely e terem padozatán szertetört. mert iste
nemre ! az utósó vol t ! . . . utósó volt szemednek azon sze-
nyes sugara, melyet a hitetlen nőre vetettél.... utósó volt 
a bün, melyben Perényi Gábort kacagtátok ki! 

Semsey heves feleletre készült, midőn Perényi kifá
radva dühében, párnái közé rogyott. 

Hoszszu csend uralgott a teremben. 
A vihar csendje volt az, mely megpihen mintegy, 

hogy ujabb erőben dúljon ismét. 
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Perényi fölemelkedett ágyából, s a pokol nyugalmá

val arcain, beszélt... 
— Semsey! megbocsátasz ugy-e? én beteg, igen be

teg vagyok; nyújtsd jobbodat... igy. . . te a király, a jó 
király küldötte vagy? . . . köszönöm... ugy-e elfeledted, 
mit bolond dühömben mondék!?... Orvos! kérem önt, ho
zasson serlegeket; bort! Hagyja a nőt; majd föleszmél!... 
mondom, bort és serlegeket! 

E szavakat egy pillantás, egy titkos intés kisérte, 
melyet ha Semsey észrevön, elszörnyüködék. 

Balsarati titkos vigyorgással tudata, hogy öt megér
tette , s távozott. 

Midőn viszszatért, a két férfiút még előbbi helyzeté
ben , s Ilont föleszméltnek találta. 

Négy, dombormivüs kövekkel gazdagon kirakott ke
hely t tön az asztalra. 

— Kínálja vendégünket orvos ur! — szóla Perényi— 
aztán nyújtson nekem is egyet a serlegek közül.. Aszszo-
nyom! kedvünkért talán kegyed is fog parancsolni!? 

Balsarati remegő kézzel nyujtá a három serleget; a 
negyediket maga emelé ajkaihoz. 

— Mielőtt innánk — monda Perényi — engedjétek el-
kőszöntenem ösi szokás szerint a pohárt... Éljen a nöhü-
ség, mely megédesíti a férfiúnak házaséletét!... éljen min
den hölgy, ki anynyi szerelemmel hajol férje szivére, mint 
Országh IlonlÉljen minden férfiú, kinek már bölcsője fö->-
lőtt a jogtisztelésröl énekeltek! 

E szavak éles gúny bélyegét viselték homlokukon, 
de a tiszta keblű nö, s a bűntelen Semsey, nem tudva, 
vagy nem akarva tudni azokban célzást, gyanútlan üriték 
ki kelyheiket. 

Mindenki hallgatott egyidöig. 
Perényi tőré meg ismét a hallgatagságot; hangjába 

a pokol legiszonyúbb gúnyját ültette be... 
Nos, vitéz Semsey! mint ízlett a bor? Szerelemital 

volt az, melyet számodra Országh Ilon hűsége készített... 
Ti bírni akartátok egymást, s Perényi Gábor lovagias fér
fiú!.. . öszszeadja kezeiteket a — halálban! 

Semsey irtózat hangján kiálta fel... 
— Lehetlen !? ily tett fölött elpirulna az éji rabló! 
Ilon az ágyhoz rohant... 
— Férjem! arcod a pokolnak arca!.. Ö, szólj,most, 

midőn búcsúzó lelked egy szebb világ fölé eseng; ó, szólj 
ezen szent pillanatban, midőn a vétkek legiszonyúbb em
bere is isten nevét emliti.. . szólj, ugy-e tréfa az , mit 
mondái ? . . . te nem gyilkolhatál meg ártatlanokat. 

<— Hahaha! — kacagott föl vadul Perényi — ártat
lanokat?. . . mutassa meg isten, ártatlan vagy-e? . . . ha 
igen, nem fog megölni a tofana. 

— Tofana!? — kiálta föl Semsey — Hon! te a halál
ban enyim vagy. 

— Méreg tehát? — monda egy szeraf méltóságával 
Perényi nője; — méreg!?. . . Ördögök ti! méltók vagytok 

egymáshoz; igen, érzem, meghalok!... Hallj azért e vég
pillanatban eegem, Perényi!. . . Tiéd levek. Egy hoszszu 
élet üdvét, boldogságát áldozám föl férfiatlan szeszélyeid
nek. . . Megöltem szivemet, mely egykori szerelmét esdet
te viszsza... Egy eb hűségével csókoltam az ostort, mely-
lyel női éltemet éveken át vérighasgatád!... E s t e , — 
köszönet érte! — megajándékozol halállal!... Most tudd 
meg szivem legszentebb titkát... Nézd itt e férfiút, nemé
nek remekét, ki tiszta öntudattal áll akkor, midőn a ha
lál életfáklyáját oltogatja; nézd, és nagyságában vesd meg 
ten törpeségedet... E férfiút szerettem, szeretem most, 
azon szerelemmel, melynek homlokára maga isten füg-
geszté a tisztaság csillagát... Hoszszu évek után egyszer 
merészelt nődhez közelíteni; és én öt, kit ugy szerettem,, 
mint istenemet — irtózatos halálnak áldozám... Feláldozám 
Perényi! öt, ki életemet adta egykor viszsza ; mert isme
rém a nökötelességeket; mert a Perényi nevet,— melyet 
te titkon bemocskolál, — tisztán akartam bemutatni iste
nemnek. . . De most e vég pillanatban halld . . . szeretem 
öt, lelkem utósó gondolatával, ulósó dobbanásával szi
vemnek... Kálmán! én hitlem, hogy megszabadulsz, visz-
szaadnak nekem a Bodrog hullámai; ó , mert odafön el 
volt végezve, hogy karaidban haljon meg az, kit élve nem 
ölelhetél!.. Szép vőlegényem... itt menyaszszonyod... a 
méreg!.. hah! . . Kálmán . . . Perényi! . . . megbocsátok... 
hiszen egy ily halál . . . millió . . . kopár . . . élettel . . . 
fölér! 

Elhunyt. Lezárta szemeit, mint midőn ikercsillag k i 
alszik az ég paizsán. 

Kálmán karaiban fogta fel öt, s halvány arcain még; 
egyszer szőtte át magát az élet pirja. 

— Ilon! — monda mohó sebességgel — te búcsúzó* 
angyal! te nem halhatsz meg! . . . szerelmem viszszaesdi 
éltedet istenemtől!... Megtartám éltemet; ó, mért törém 
fel a hárfatokot? ó, miért volt erö e karokban, hogy part
ra uszhassam!?.. Miért birt gondolkozni ez agy, ha csak 
azért mesterkélte ki még egyszer láthatásodat, hogy az 
ulósó leheletet fogjam föl ajkaidon... Követlek!... a bú
csúzó élet utósó hangja repedez föl keblemből... Még egy
szer nyújtsd ajkadat isteni menyaszszony... aztán a s i r . . 
a sir ... mélyében ... ismét .. . találkozunk!... 

Minden erejét szedte öszsze az ifjú, hogy szive höl
gyét még kebelén tarthassa... 

A méreg bevégzé munkáját. Lélektelen omolt ked
ves terhével a padlazatra. 

Perényi kékült ajkain átkok forrtak. Kardját, mely 
fölötte a falon függött, le akará szakítani; de indulata föl— 
emészté erejét, s eszméletlen hullott párnáira. 

Balsara:i kaján pillantást vete áldozataira, s elha-
gyá a termet. 

IV. 
S í r b o l t . 

Ha kietlen képeivel kellemetlen benyomást tön lel
ketekre az élet színpada, hagyjuk el egy pillanatra azt. 

' 2 * 
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Szálljatok alá velem az enyészet biralmúba, hol kihamvadt 
keblek fölött végetlen éj teriti el szőnyegét; hová nem va
rázsol tavaszt a nap istenarca, hol nincsen hold és csilla
gok, hol a némaságot nem háborítja élő lény szava, s 
csak a nyirkos fal ejt koronként könyet porhanyó kopor
sók deszkáira; mely, mint a fövényóra egyhangú hullása, 
megmegkoppan a néma ür szivében. 

E hely a sírbolt. 
A pataki vártemplom alatt nyújtózott el egy sírbolt, 

örök homályban évek óta; s most a boltozat közepéről le
csüggő lámpa, kétes fényt szór az enyészet csarnokára. 

Keresnél-e virágot e puszta lakban ? . . Ugy-e nem ? 
S mégis virága van e bus tanyának, sáppadt szép virága. 

Perényi nője az, ki födetlen koporsóban fekszik egy 
tágas cella közepén. 

Vélnéd: hogy álmodik; hogy szunyadása egy át-
kéjelgett éj következménye... hiszen rózsák viritnak ar
cain... Álmai talán a hiven imádott arcát varázsolják elé
be ? A következmény megmutatja. Néhány perc még s a 
dráma lefolyt. 

Léptek zavarák a sírbolt csöndét, s egy halvány lám
pa kétes fénye törte át magát a boltivek perspectivjén, 
melyet sürii homálylyal töltött meg az ott örökkön ural
gó é j . . . 

A jövény Balsarati volt. Tagjai remegtek^ midőn a 
koporsóhoz ért. ,• 

Halk szóval távolitá el kísérőit; aztán ingadozó lép
tekkel közelitett a szunyadóhoz. 

— Üdvözlek enyészet hajléka ! — mormolá — ne
kem a mulóság lakában tenyészik örök boldogság virága-
Minő szép ő . . . arcrózsáit nem birta ellopni az enyészet... 
Elrablóm őt, mint ö elrabolta szivemet... S ha még most 
sem fogna szeretni ?! . . Ostoba gondolat!.. Van-e nő, ki 
szerelem nélkül élhetne ? . . . A holtakat elfelejti!... s ha 
nem?., a pokolra! akkor kényszeritni fogom! S mit tehet 
egy elrablott nő? Átkozódik egykorig, aztán — megadja 
magát... hahaha! 

Üterét tapintá meg a nőnek. 
— Ördög! a fölébredés perce közelebb, mint véltem! 

... Ha elkéstem volna!? Szolgák! ide, ide!... Fölébred, s 
akkor tervem füstbe ment. 

Zajosan közelitének bérlettei... 
A halott fölemelkedett. 
Balsarati jégszoborrá meredt; mert a futócselédek 

egyedül hagyák öt a halál lakában. 
— Hol vagyok? — tagolá eszmélve Ilon. 
Az orvosnak egy gondolatvillám cikázta át agyát; s 

kis szünet után nyájason felelt... 
— Hü szolgád karában aszszonyom;... te tudod, 

menynyire imádtalak... igen, esdettem egyetlen nyájas 
pillantásodat, mint világtalan a nap éltető sugarát S 
adhaték-e, mint egykori férjed parancsolá, mérget neked ? 
Százados kint inkább enmagamnak, mint halált neked.... 
én csak á 1 o m i t a 11 adtam; ó, mert reményem van még, II 

hogy szeretni fogsz.... Támaszkodj karaimra! . <. Fel, a 
szép világba ! . . . fel, férjed holttestéhez.... mert te ö z-
vegy vagy!!.... 

* * 
* 

Ez azon három egyén története, kiket beszélyünk 
kezdetén fölmutattunk olvasóinknak. 

Néhány szavunk van még. 
Balsarati kiszámított tervében megcsalatkozék; Or~ 

szághllonőt, férje eltemetése után, Patakvárból elpa-
rancsolá, nem akarván Semsey meggyilkolásaért törvény
szék elibe állítatni azért, hogy férje neve testvérgyilkos
ság miatt hunyta után se szenyeztessék be. 

Maga az erényes hölgy utópillantásaig viselte az 
özvegység gyászát 

Néhány hó után naponta láta ö egy őrültet Patak dé
li kapujánál a porban játszani... 

Az örült kisded palackot nézegeteegy gyermek elé-
gültségével 

Balsarati volt! 
Tóth Ferenc. 

Elhullottak.. 
Elhullottak, elvérzettek 
Dicsőséges szép halállal, 
Vagy bujdosnak társaim , az 
Erdőknek kóbor vadával. 
Megyén az ut jobbra balra 
Mint a neki-bomlott felleg . . . 
Válaszszak-e én is utat, 
Vagy csak a felleggel menjek t 
Társa leszek a felhőnek, — 
Haragom a villámlásban 
És a zápor versenyezzen 
Én velem a könyhullásban, 
Hadd üssön bele a menynykö 
Abba a nagy erdőségbe, 
Lelkem az a magas cserfa, 
Az a cserfa gyúl meg t ő l e . . . . 
És az útfélen fetrengök 
Szívják aztán a friss léget 
Mikor a zápor kisirta 
Magát — s a cserfa leégett. 

Kábái. 

Debreceni életkép. 
i. 

Zsibvásár. 
A városház északi része felöli téren hullámzó nép 

zajong. 
Debreceni módra rögtönzött gyékényiátorok minde

gyikében cimer gyanánt néhány pofonütődött figaró hosz-
szu rúdra tűzve kacérkodik lencséskendöbe burkolt ko-
sárszerü nehéz fökötökkel, melyeknek súlya alatt eredeti 
magyar jellegű fehérnép imbolyog. Ékesítik pedig a sáto
rokat: vaesodronynyal átszőtt fökötökr új alakokba öntött 
ismizlik, viganók, rokolyák, duót- és cukomoknyák, a 
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„Részhegy" üveghutáiban ömlött gyémántok, ócska fali ós 
zsebórák, melyek máig is hü emlékeiül szolgálnak bizo
nyos történeteknek, melyeknek befolyása alatt, a fontolvá-
haladás elvére gyakorlatilag betanítattak, — s általában 
mindennemű öltönyök, fej- és lábékek. Mindegyik zsibá-
rusné, mint valami jósintézet papnéja, szánakozó mosoly-
lyal az ö vásárlói könynyelmüsége fölött, tekintget szét 
3—4 lábú ülvényéröl, s elégülten nyugtatja elterepélye-
dett testét a földnek porai felett! 

A hullámzó nép között érdekesen tűnik fel egy su
hanc , fekete arcával ellentétben van keresztben járó sze
meinek fehér aljazata, melyen, mint villámsugár szakado
zott felhőkön, cikázik szemlencséje idestova; pörge ka
lapja alá vágott homloka, lesütött fejének göndör fekete 
fürtéi, hoszszu meztelen karjai és lábai, térdig érő gatya-
foszlányai, és sárga pitykézettel készített vörös mellény
rongyok derekán, válláról bokájáig lenyúló szakadozott 
fekete szűrje: a csapóutcai külváros egyik „dugdelviddel" 
hősét, a sárgyurászat egyik ifjú művészét, a cigánykúti 
telepitvény egyik érdemes tagját ismertetik meg velünk. 
Kétszerháromszor végig ballag a sátorok közt, s egy 
zsibárusné előtti vásárlók közé vegyülvén, azoknak uj-
ságvágyát, különös elméncséggel, most egy újonnan 

/ Debrecenbe vonulandó muszkaseregröli meséjével, majd 
Tóth Mihály uram szabadon bocsáttatásának hírével, any-
nyira felcsiklandozza, hogy a szájába bámuló kosárfökö<-
tös csoport észre sem veszi, midőn az ügyes művész egy 
fekete nadrágot szűre alá 'csúsztat ' 

„Ugy bizony, hallja kendtek, kihirdette tízházgazd-
uram, hogy a svábot nem szabad svábnak csúfolni" végzé 
előadását a suhanc, S a néptömeg hangos kacajai födözete 
alatt sértetlenül elillan; és az öreg zsibárusné szitkai — 
ki kárát később észrevéve — még nyomába sem juthatnak. 

Amott egy 20. év körüli csinos ifjú vonja magára a 
lélekvizsgáló figyelmét. Szőke fürtéi hoszszu csigákban 
folynak le ráncokba húzódott homlokára, kupeces kalapja, 
csinos sötétkék magyar dolmánya, szűk nadrága s rövid
szárú sarkantyús csizmája azon debreceni ifjak egyikét 
tünteti élőnkbe, kiknek szüleiket isten után szorgalmuk a 
vagyonosság oly fokára juttatott, a honnét büszkén nézik 
le a — mint mondani szokták — tinlanyaló pénzetlen, va
gyontalan embereket, és a jólét minden kényelmeit ösz-
pontositják egyszerű családi örömeikben, kik a fényűzést 
meszsziröl sem ismervén, öltözetben és vallásosságban 
őseik szokásait követik. — 

Szőke ifjúnk szomorúan néz szét a zsibvásár drága
ságai közt, s úgy tetszik, mintha valami elvészett vagyona 
után kémlelődnek. Mert hiszen fölösleges említeni, hogy 
nem ritkán tévednek idegen javak a zsibárusnék kirakvá-
nyai közé. De im viszszafordul. Nézzük, hova megy... 
Addig halad, mig egyszer az iskolatéren ismét a zsibvá
sár előtt állapodik meg. Mert meg kell jegyeznünk, hogy 
amaz a régibb, emez pedig az új zsibvásár engedélyezett 
színhelye... Egyet gondol... körülnéz, s mintha elveszett 

vagyonát találta volna fel hirtelen, egy iszonyú hústoTony<-j 
alakú donnához közelit. 

„No Sári néni, Valahára tehát feltaláltam kendet. 
Hát igaz-e, hogy az én Zsuzsim ahhoz a tintanyaló Írnok
hoz akarna menni, a ki legalább is 4 akó tintát látszik po
hos gyomrában hordani, no hiszen möjd megtanítom én 
Firkászi Mátyás uramat." 

„Igaz bizony, János gazda, «- aZ igaz, hogy tíz
húsz évvel idősebb Zsuzsi leányaszszonynál, de nagy tu
dományú s tekintélyű ember az egész városháznáL És csak 
nézze János gazda, a jövő vasárnap már harmadszor fog
ják kihirdetni őket a templomban, a jövő héten pedig meg 
lesz a lakzi. Ha nem hiszi kelmed, nézzen ide, itt van a 
pártája, még ezt is eladatja ez a Firkászi, s aZt mondja, 
hogy nem a mai világba való már abban esküdni; pedig 
bizony — ügy-e, — ha az édes anyja abban esküdött meg, 
Zsuzsi leáttyaszszony se legyen jobb a deákné vásznánál. 

Az ifjú mélyen elfogódott. Végre hátárzottan monda: 
„itt a párta ára... Firkászi uram pedig körmöm közé ne 
kerüljön"., s ezután a pártát, ezen ezüstfonadéku szüzko*-
szorut, melynek üveggyöngyei és ezüstpillangói egykor 
Zsuzsi hajszálait érintek, kendőjébe kötve, egy közellevő 
alacsony házba vitte. 

Néhány nappal később, épen vasárnapon, azon ala
csony háznak egyik szobájában, melybe János a zsibvá
sárban vett pártát vitte, igen érdekes jelenetnek vagyunk 
tanúi. 

Sütőkemence párkányzatán, — patkának nevezik — 
égy Baucis és Philemonhoz hasonló házaspár, ablakhasa
dékon bekacsintó holdsugárnál, sürü ásitás s egykét oda 
vetett szóból álló beszédközben, simogatott kanduírifacs-
kájok duruzsolása alatt, várni látszanak á percet, mely
ben Gál uram a harang kötelét megrázva, álomra serkenti 
a napi mitsemtevésben vagy munkában kifáradt keble
ket Elzúgott a 9 óra . . . De az öregek mégis csak ül
nek s ásítoznak Halk kopogás.. János gazda háza ér
kezik , s köszönés nélkül busán veti lé magát a tornyos 
ágy előtt elnyúlt lócára, — a két öreg íass'ú sugdosását, 
mely fiók szokatlan búskomolysága fölött kezdetett — nem 
is hallja. A két öreg üszszeöszszenéz, s arcredöik a hold 
ezüstfényénél kérdőjelekké látszanak átváltozni. 

Végre Nytivedi János uram imígy szól elmerült fiához: 
„Hát lesz-e reggel elég napszámosunk a tanyára, 

fiam?" A Hu hallgat.... Majd áz öreg nő töri meg a csen
det, „mi bajod van, édes Jánosom, tán beteg vagy?" — 
Jánosgazda nem állhatván tovább, dacos mérgelödés köz
ben távozik a szobából... A két öreg arcfedői hármas fel
kiáltó jelekké látszanak átalakulni í —•• 

Másnap reggel az öreg Sári néni vigyorgó arcokkal 
jelenik meg a kérdéses háznál, s János gazdát honn nem 
találván, az öregeknek így fejti meg a talányt: 

„Bizugy volt az, hallja kigyelmetek. Ha Ködmöndi 
uram s Zsuzsi leánya meg nem fogják Jánosgazda kezeit, 
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ügy kiveti Firkászi uramat az ablakon, hogy a lába sem 
éri a földet. De bezzeg el is takarodott Firkászi uram; 
Zsuzsi leányaszszony- pedig ígérete szerint megkérte szü
leit, hogy öt János gazdához adják nőül, mert ő csak azt 
tudja szeretni. Hijába olvastuk elölte megboldogult Szik-
szai uram tanítását, mely azt mondja, hogy a leány tarto
zik az ö szüleinek engedelmeskedni a férjhezmenetel köz
ien , — rá se hallgatott biz ö; hanem azt nyilatkoztatta, 
hogy ö viseli a Jánosgazda által viszszahozott pártát vagy 
halálig, vagy addig, mig Nyüvedi Jánosnénak nem fogják 
öt nevezni. Az éjjel meghánytuk-vetettük a dolgot, és mi 
bizony csuk abban állapodtunk meg, hogy „a mit isten 
öszszekötött, ember nem választja el." Ne féljen hát Já
nosgazda Firkászi uram ö kigyelme fenyegetéseitől, mert 
Zsuzsi leányaszszony még három hétig hordozza a pártát, 
abban esküszik meg . . . bizony szebb is ez igy! . . s há
romhét múlva Nyüvedi Jánosné ö kigyelmének szólítom öt." 

A két öreg, e hir hallatára, elcsodálkozott János
gazda tettein. Meglássuk, mit müvelendnek fiók szeren
cséje fölött. 

II. 

L a k o m a . 
„Hipphopp! ott legyek, a hol akarom. Majd te , dá-

% dé, kergeted Palkót, én meg szaladok utánatok, es igy 
mindhárman jóllakunk" tanitá testvéreit ama suhanc, kit 
a zsibvásárban már találtunk. És ugy lön. Szörnyű lármá
val tölte el Matyi a levegőt, ,gyilkos't ,rabló't kiabált, nríg " 
a lakodalmos házhoz eljutott, utána lökdöstek éhes 
gyomraikat: Palkó és suhancunk Gyurka. A lakomarende-
z.ö szakácsnő Sáriaszszony — a ki épen a konyha körül 
sürgött, s azon nyugtalankodott, hogy a tejbe vetett kávé, 
a nagy tűz dacára, semmikép sem akar keménységéből s 
eredeti alakjából veszteni — egyegy libacombbal békítette 
ki a veszekedő éhes három atyafit. 

Ben a szobában hoszszu asztalok mellé tömérdek 
népség kezdett telepedni, s mindegyik vendég egypár ölö-
szerszámot: kést és villát vont elö zsebéből a cifravirág-
zatu cseréptányérok mellé. A vöfény behordván az ételt — 
melynek leve az amerikai Sárgafolyóból mentettnek lát
szott ,— istenhez tett fohászkodás után, elkezdte a ma-
loinhistoriákat, vendégei mulattatása végett, nyelvén per
getni; Ludas Matyitói egész Kopogóig vitte már a rablók 
életiratát, midőn kifáradva, cintányérát, fecsegése jutal-
maztatása tekintetéből, körülhordozta. A tányér csaknem te
le tölt rézpénzzel Hirtelen csak beugrik Gyurka a ci-
gányhös, s elégszemtelenül beleavatkozik a vöfényi 
szerepbe: „én tudok ám egy rablóról síphistoriát, ha meg
hallgatnak ketek." ,Halljuk, halljuk'zúgott mindenfelől... 
A vöfény — Kutyabagdi ö kegyelme — egészen megütő
dött enynyi szemtelenségen, — azonban, gondolván, 
hogy majd kifizeti Gyurkát szereplése után, maga is el
bámult rá : 

„Hát volt egy granaliroskulona — kezdé Gyurka — 
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a ki 23 évig ette a császár kenyerét, de sok jót is tanult 
ám — hallja nemzetes kigyelmetek — katonáskodásában. 
Azt mondják, kis könyve volt neki, máskép nem is tudott 
volna olyanokat tenni." „De hát mit tett" ? szakiták félbe 
sokan türelmetlenül. — „Hát bizs azs igy tett la." Még ki 
se mondta e szavakat, midőn a vöfény kezében levő tele
tányérból a pénzt kimarkolván, rohant ki a bámulásuk
ban feltartóztatni is elfelejtett népség közt. 

Utána meredtek a lakadaimi nép bámuló szemei. 
Megbotránkozott ez eseményen az egész vendégség. Még 
az egymás mellett ülő ujházaspár is oly zavarba jött, hegy 
azon szabályos helyzet feszültségét, miszerint az ebéd fö
lött egymáshoz szólniok s egymást érinteniök sem szabad, 
feledve, botránkozásukat egymás előtt el nem titkolhatá.... 
Az ebédnek vége lön... 

Elkezdődött a harsanyazengés és brugórecsegés ve
zérlete alatti zene, s a kedves csárdás. Fekete selyemkö-
tényü pártás leány s szőke ifjú — a fiatal házaspár — 
lejtettek ketten csárdást eredeti könynyüséggel, majd 
többen is állottak fel, s a földre lett cintányérra ismét 
pénzöszszeg gyűlt a menyaszszony számára... Nagyban 
folyt a tánc. A menyaszszony egy pár óra alatt már hato
dikféle öltözetben látható Zuhé 1 Valamenynyi abla
kon egyszerre féltégladarabok fúródtak a táncolók sorai 
közé; szörnyű félelem lepte meg a vig népet, mintha 
menynykö hullott volna a föllegekböl. Azonban semmi ve^ 
szély sem történt — De mi ez? A vöfények kötözve hoz
nak egy sihedert a társaság elé, a kiben minden vendég 
félig mosolyogva, félig boszankodva ismert... Gyurkára. 

„Jaj ides nemzsetes uraimék, éressenek el, mindent 
elmondok, isten azs atyám." Eleresztetett. S megvallá bű
neit : mikép vette ö rá Sára aszszonyt, hogy úgy főzze 
tejben a kávét, mint apaszulyt szokták, mert — monda — 
igy anynyira megnő, hogy 100 ember is megéri egy font
tal ; megvallotta, hogy ezekre öt egy íyörösmellényt igérft 
Firkászi nevű nemzetes úr ingerelte. .<*- Szegény Gyurkát 
az ittasodott vöfények halálra verték. . . . Firkászi elbo
csáttatott hivatalából. , 

S hogy állottak boszut az ifjú házaspár ezekért Fir-
kászin ? Zsuzsi, — vagy már Nyüvedi Jánosné ö kigyelme 
jó feleséghez illökép szereti férjét, ez pedig Firkászinak 

. alamizsnát osztogat. 
Debreceni* 

Az ökör 
(Mese.) 

Jármát teltek nyakára: 
Ökör lett a' barom 
S nem eszmélvén multára , 
Szántott az ugaron; 

Nehéz neki a nagy tereli, 
De nincs ellene gyógyszere -—• 
És bár görnyedve járna , 
Még sincs könynyítve járma ! 
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. . . . Lankad nap áldoztával, 
Azért ám csak halad, 
Mert az ur ostorával 
Hajt végig pattogat... 
Mig végre a bőszült ökör 
Jármát és rudat öszszetör, 
Mivel — bár járma véres — 
Nyakára ült a béres. 

S fut. . . viszszabőg urára , 
De ez elébe tör — 
S hurkot vetvén nyakára, 
Megfúlt szegény ökör ú 
S mely hűn hordott tehert igát, U 
Vonván jármát és taligát, 
Másnapra — fölkelőre 
Jó früstök lett belőle. 

Orbán Pető. 

Récipé 
s z e r e l m e s e k s z á m á r a . 

Vagy viszonoztatik szerelmed, vagy nem. 
)•'••• Mindegyik esetben lehet szükséged e recipére. 

Vegyük az első esetet. 
Ha látod, hogy kedvesed egész lelkével rajtad csügg, 

ha viselete s minden tettei félreismerhetlen jeleit adják hö 
szerelmének, ha az ő boldogsága öszszeforrott a tiéddel, 
s léte mintegy elválhatlan a tiedtöl: légy okos és vigyázó 
kedvesed iránti viseletedben, mérsékelt a szerelmi öm
lengésekben , tartsd kellő feszültségben érzelmeit, foly
tonos ingerben szerelmes szivét. De ezzel nem azt mon
dom, hogy közönyös légy iránta, mert az, ki igazán sze
ret, nem is lehet közönyös soha , hanem tanácsomat azon 
tapasztalásból merítem, hogy a lélek túlfeszített húrjai 
akkor szoktak szétpattanni, mikor a boldogság ezüst hang
ja legbájolóbban zengedez rajtok, s gyakran megesik, 
hogy a lélek, melynek a túláradozó szerelemben főbb ré
sze van, vágyai teljesültekor vészit azon magasztos ru-
gonyosságából, mely azelőtt utánozhatlan kéjben ringatta 
a szerelem gyúpontját: a szivet; pedig azon becslés,mely 
inkább az ész hideg ítéletén alapszik, még csak nem is 
árnyékolhatja az igazi szerelmet, mivel s z i v n é l k ü l 
n i n c s s z e r e l e m ! 

Azértis a szerelmesek tetteiben mindig legyen újúj 
kellem, mely a szivet, mint magnesi erő a vasatomokat, 
vonzó erejével szője át. 

Olyan legyen a szerelem, mint az idő, mely növe
kedésében ifjodik, s ifjodva vénül, — mint a hold, mely 
most telik, majd fogy ugyan, de tüzesedő sarlója legpa
rányibb szikráján és olvadó tányéra legkisebb pontján is 
folytonosan hordozza méla ábrándképe ezüstsugárait, — 
mint a féniksz, mely hamvaiból születik,— mint a világ
körforgás : végetlen és örök! 

Ha imádottad kacér s másoknak is tetszeleg: légy 
viseletben hozzá hasonló, ily esetben legjobb az egyenlő 
fegyver. És, mellékesen legyen mondva, sohase szeress 
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oly együgyű valóságot, ki csak téged bir elbájolni, mert 
félő, hogy azon báj, mely téged meghódított, csak álra-
gyogás, camera obscura sugárjátéka volt, vagy hályogos 
szem félszeg látásán szédelgett. Midőn kedvesed egy kis
sé ingerkedik veled : oda törekszik, hogy féltékenysége
det felköltvén, magát előtted érdekesebbé, féltöbb kincs
esé emelje. Mert igaz, hogy tiszta szerelemben soha sincs 
része aljasságnak, sőt sokaknál az igaz szerelem az egye
düli óvszer a gonoszok ellenében ; azt azonban még sem 
mondhatni, hogy szerelmes sziv önzéstelen legyen. — Ha 
valaki azt állitná, hogy a magasztos szerelemben nincs 
része az önzésnek : súgd fülébe, hogy még az is , ki ked
vese utáni buvában gyilkolta meg magát, azon önérdek
ből követte el gyáva tettét, hogy — félvén a fájdalmak 
ostromától — ne legyen az életben szenvedni kénytelen, 
és nem azon okból, mintha tán megholt szerelmesén kí
vül még mást ne birna szeretni, hanem . hogy azzal egy
szerre jusson menynyországba... a másvilágon. 

Ha pedig szerelmed nem viszonoztatik: 
Tapogasd ki , hogy mellöztetésed oka szerelmesed 

határozott akaratán, vagy irányodbani semleges viseletén 
alapszik-e ? Amaz első esetben: ne tégy több kísérletet a 
szivén , mert félő, hogy abban a becslésnek még fenma-
radt érzése gyűlöletté, megvetéssé, vagy szánalommá vá
lik, mely utóbbi mindig lealázóbb a mellöztetésnél. 

Boszut ne forralj a nemes sziv ellen, mely őszinte 
volt irányodban, mivel az őszinteség, habár boldogságod 
elleni irányzatot látszik is magában rejteni, valósággal 
jólétedet célozza, mert az ámulás százrétü labyrintjából 
kiszabadít, s elődbe állítja a valót, az életet; már pedig 
mindig jobb a bizonyos rósz a bizonytalan jónál, mivel a-
mabban tért nyit magának az akarat, emebben az élet: 
gyáva gép. De igazán szerető szívnek, okos léleknek mcl-
löztetésérti boszu nem is sajátja. 

Máskép áll a dolog, ha megcsalattál: ekkor állj bo
szut, de boszúd nemes legyen; ellenkezőleg azt bizonyí
tod be, hogy benned a másnemhezi ragaszkodás: csak ál
lati ösztön. 

Nem marad tehát egyéb fön számodra , mint Baráté
vá lenni viszszautasitó szerelmesednek. De ha azzali vi
szonyod kisebb lenne barátságnál, vagy, mellöztetésed 
dacára is, több kívánnál lenni barátnál: vonulj viszsza e-
gészen, s ne aljasitsd le önméltóságodat. 

Ha sem viszonszerelemröl, sem niellöztelésröl nem 
vagy bizonyos : úgy még van reményed, megnyerhetni öl; 
mert a szerelem némely egyéniségeknél egy pillanatban . 
másoknál folytonos együttlét által fejlik ki , de a gyűlö
letből sohasem születik szerelem, emebből amaz igen. Ke
resd kedvesed lársaságát, légy irányában hajlékony, meg
előző, de társalgásod mesterkéltség színét soha se viselje, 
mivel a szerelem természetes szabad érzés levén, a mes
terkéltség nyomaitól irtózik. Tetteiről tégy bírálatot, rósz 
és jó oldalról gyöngéden vitasd meg azokat, de mindig a 

I becsülés és helyeslés nyomja le a mérleget. Kis hízelgés 

Jelzet: Z1294 



nem fog ártani, mert négy szem közt szívesen fogadja el 
azt az emberi hiúság. Ha olykor a keletkező szerelemnek 
t'gyegy idegét érinted, figyelj arra, a mi által a hatástesz-r 
közied, s a gyengülő oldalra irányozd az ostromlást; a 
leánynak szobacicáját, az özvegynek, ha ifjú, $ gyerme
ke van: gyermekét, — ha nincs gyermeke, vagy öreg: 
fütyülő rigóját, szép kis ölebet dicsérd, — az uracsnak 
szolgáját , s általában a nagynéniket, vagy öreg bácsikat, 
belső és külső családtagokat, mézes beszéddel, ártatlan 
úsztatással s ünnepélyi ajándékokkal igyekezz részedre, 
hóditni. 

Ne légy gyáva, légy merész, de nemvakmerö, mjnt 
katona viseld magadat, férfiasan ! 

Hölgy, ki a mindennapiasség közönyéről, a semle
gesség tespesztő teréről még a szerelem miatt sem mer 
egy kissé letérni, —̂  férfi ki azt akarja, hogy a sült ga
lamb szájába repüljön: egyiránt szánandók. 

Nehéz a szívet megnyerni, de nem nehezebb"-© meg
tartani: kérdés maradj fejtsd meg e kérdést, remélem, 
kedvező eredményre ju.ta.ndsz, ha e recipéhez alkalmaz-
kodol! 

J e g y z é s . Szívfájdalmak, szerelmi félreértések] 
szemrehányások, családi viharok elűzése végett, egykét 
csókkal vegyítve, könynyen nyelhető lapdacsalakban, kí
vánság szerint, beveendő. 

Vitág m.k. 
g y a k o r l ó ö rves . 

• i 

Debreceni napié. 
Társaséletünk a kerületi fő— és megyetörvényszék

nek ide öszpontositasával örvendetes szerzeményhez ju
tott. Több főrangú hivatalnokok költözvén már eddigelö is 
városunkba : ez a polgárosodásnak kedvező fejleményt, s 
a társas életnek nagyobb élénkséget biztosit. 

Különben a fötörvényszék már megkezdte a műkö
dést. A megyei- és járásitörvényszékek pedig f. hó 11-én 
fognak megnyittatni. — Tehát az ügyvédekre a sovány év 
után, termékonyebb idő várakozik. 

A közigazgatási hivatalok rendezése is folyamatban 
van s minden valószínűség szerint maholnap befejezve lesz. 

Színészeink sokszor igen incorrect nyelven beszél
nek a színpadon. Tán, mert a közönséges életben ez meg
járja: e tekintetben, hogy ugy szóljunk, a természetessé
get , csupa művészetből színpadon is utánzani akarják... 

Különben érdemeik is méltánylandók. Különösen a 
pantomimika meglehetősen erős oldaluk. Tudjuk pedig, 
hogy miután itt mind az arc- mind a tagjátéknak sokkal 
elevenebb, jellemet kell ölteni a hatás előidézésére} ez 
nem kis érdem. 

Mindenki tudja, mily óriási munka egy citrommagot 
a limonádés üvegből kihalászni. Hát még hivatalt kapni 
szerény és tolakodni nem szerető embernek!... 

Nyomatik Debrecen vs 

Ha Pythagorás tana a lélekvándorlásról valahogyan 
igaz találna lenni, a debreceni talytgások legjobban meg
járnák. Yiszszakapnák a mértéket, melylyel szerencsétlen 
gebéiknek mérnek. 

A materialismus rideg tanától teljes életünkben! bor
zadtunk. Hanem mióta ablakunk alatt már hajnalban oly 
irgalmatlan álomriasztólag kürtöl a tehenész; azóta majd
nem kísértetbe jöttünk ezt tartani legkövetkezesebbnek. 
Ily könyörületlen lélek nem élhet Örökké l . . . 

Minap egy alig 13—14 éves fegyencet láttunk lán
cokban az utcán. Már él kell hinnünk, hogy csakugyan 
eredendő bűnnel születik az ember. 

Polgármesterünk nem szűnik meg a város érdekében 
működni. Alig végez be egy missiot, már más vár reá. 
Most újra abban fáradozik, hogy a magas kormánytól nye
rendő kölcsönnel, a városunkra nehezült pénzszükségen T 
segítve legyen. 

Németül tanulni kivánö hölgyeinket figyelmeztetjük, 
miszerint darab idő óta, városunkban egy gyakoriali tan
modoráról ismert nyelvmester működik, 

A Ferdinánd császár va*as ezred zenekara * kedves 
estét csinált folyó hó 4-én, a Lászkay-fördöház kertében, 
a műélvezetet szerető közönségnek. Csekély magunk is 
részt vettünk benne. És mert, mint azt kiki tudja, az em
ber azért, hogy a szép zenét hallgatja, még lát is, 
é s . . . . gondolhat is: tehát mi is láttunk, és gondoltunk. 
Láttunk ? — szép hölgyeket. S gondoltuk ? — a nő nem 
ember, hanem legalább is angyal.... ha szép, és a szivar-
füsttől fejfájást nem kap. ? 

Örömmel értesültünk a tanács azon határozatáról, 
miszerint a városi hivatalnokok 24 óráig sem távozhatnak 
a városról elnöki engedély nélkül, s az illetők az úgy ne
vezett „királyi órák"at pontosan kitölteni tartoznak. 

A nagy toronybeli óra napokig van egy állapotban, 
mint a Samu nadrága; ezért némelyek a fizetéses óraigaz
gatót vádolják, pedig az a „Fehérló"ban most is a har-
minckétlevelü bibliát olvassa. Félni lehet, hogy a sok vád 
miatt nagyon megnő az ó r á s-nak ó r a, s e miatti buvá-
ban nem dolgozhatván: még roszabb lesz a n a g ytorony-
beli óra! 

P e s t i h i r ek szerint b. G e r i n g e r országos pol
gári főbiztos úr fog Magyarország helytartójául kinevez* 
tetni s 12 tanácsos fog melléje rendeltetni. ©*)• 

Szerkesztői teíegraf, 
B. A-nak. Önnek — mint látszik- — nedélyes költeijiények írásáé

ra nagy hajlama — hivatása van. E tért kisértse ön megy 
B-re Sz* b a r á t u n k n a k . A gyönyörű költeményt megkaptuk s 

mielcbb közölni fogjuk. Az igért novellákat koronként el
várjuk. 

*) Közelebbi számunkban érintett látogatási ünnepély némely rész
letét illetőleg— mint felvilágosítatánk — nem egészen jól volt ön ér
tesítve. — S z e r k. 

könyvnyomdájában. 
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