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V Ö R Ö S  P E R E N C Z .

J 0 RG ES A_ GOS ; F i :
A lapot illető szellemi luizleménv a szerkesztőié, az anvagi rész 

púdig a kiadókra ezimzendő.

Kt:|)viselüvúlit,szlá,s.
Az orsz. képviselő választásának fontos té

nye után. bár igen sok érdekes mondani valónk 
volna, ezúttal csak a választás száraz tényének | 
fülein 1 itésére és kiemelkedő részének : a válasz
tási elnök beszédének közlésére szori.kozuiik. I

F. hó 1-én reggeli 8 órakor megjelenvén a i 
Városi Vigadó termében Szitnyai József válasz- ! 
tási elnök a v. küldöttséggel, felhivta a válasz- ' 
tékát annak kijelentése mellett, hogy Tóth Gás
pár választó és társai már előző napon jelölték 
Farbaky István főbányatanáesos akad. igazga
tót, képviselő jelölésére.

A törvényes batáridő elteltével a választási 
elnök az egyedül jelölt Farbaky István főbá
nya tanácsost jelenti ki e város országgy. kép
viselőjének a választók lelkes éljenzése között, 
Jezsovits Károly pártelnök vezetése mellett 
azonnal küldöttség ment a képviselőért, ki is 
megjelenvén a teremben a kitört „éljen“-ek le- 
esillapnlta után a v. elnök a következő beszed 
ki.-éretében adta át neki a megbízó levelet:

Tiszte : választó Polgártársak !
A mi Mekka az T/lamra, a ni; a széni föld a Vo- 

rcs/lény vi’agra, az páriáim-mii tik kcpviselóházn é’d'cs 
i.azállk la .

Fz azon szentély alkotmányunkban s politikai 
■ • iiinUli.il, hova a nép léi ség képviselői, megbiróik iid- 

v.iv .andokolnak és otí a nemzet politikai liilVallá- 
• anak, reménycinek és honszerele,lének ápolásában azon 
közfeladatok megoldásán fáradoznak, mely okol a ma- 
avar állam megannyi érdeke ; jelenje, jövője fciilarlasa 
s fejlesztése mindnyájunk elé szab

8 habár a haza minden válaszúja, e népfelség
nek részese, annak gyakorlása, a népkéEselel elve-

T i  l U ' Z A .
A csüggedett.

Minden reményem csalfa délibáb;
Leroskadok; már nem birom tovább!

Króm lelankadl, pusziul, sirba vész 
Megtört a Imre/., a szenvedés, a vész.

Ott lenn talán pihennék legalább —
1)' téged hagyni, drága Mívesein!
Mindun halálnál inkább fáj nekem.

Ili hagyni leged, érz-ke.ny virág!
II'.-y megtaposson e gonosz világ,

Hogy Ián nevessen bánnloü lelett 
( riillle lesz e kínzó képzőiéi !

Agyamban e gond mérges férge rág
In hagyni léged, drága hitvesem!
Minden halainál inkább faj nekem.

Ne vesd reá in oly faján a szemed.
Te m m tudod, mint gyötrőd léikéinél!

Te voltéi, a mi élt eteti, a fény,
8 csak szenvedést adtam eserebe én !

Fz liánt, lesújt ez az, mi eltemet,
8 igy hagyni téged, drnga hitvesem!
F/.ei halálnál jobban fa j neki in !

A lm i  O l l ó .

Csókrablás.
Irta : T eloiios

A zsongó fenyves kék ködében 
bolyongtunk kellőn — egyedül.
Fii — a legfőbb lldvrál beszeltem

nél fogva esak azok számára van feutartva, kiket oda 
a nemzet választói küldenek.

A népsu verenilas küldésének e jogával, vagyis az 
országgyUlési képviselő választásának jogával, ma ezen 
választó kerület is élt, még pedig a nélkül, hogy a 
szavazás urnájához közeledett, a nélkül, hogy az egyet
értés s az összhang megzavarásával, bár törvényes, de 
igazaImas liarezot vívott volna.

F ritka jelenség nemesük a politikai meggyőző
dés magas tokáról, de arról is tanúskodik, hogy ezen 
választó kerületben az ország közügyéiről oly közvéle
mény fejlődött ki, mely a megfontolást ön tudatta s az 
elv hűséget tántorilliatbui jellemmé érlelte s fejlesztett.-

Fokozza e jelenség lelkesítő hatását azon körül 
meny. hogy az ok kép nyilvánult osztatlan egyértel
műség és a közbizalom ezen páratlan összhangja annak 
személyében összpontosult, kit ma először választottunk 
közakaratlaI országgyűlési képviselőnknek.

8 ime mindezeknek közrehatásában nekem jutott 
osztály részül azon megtisztelő s kitüntető feladat, hogy 
az önmagában is oly fontos, s az imént berekeszt it 
lefolyásában oly magasztos zen nctust én vezessem, 
hogy én legyek küzActítóje » uéps uverenitás ezen le! 
kés akarnlnyilvánitásnird;. végül hogy ebbéli minő
ségben ez úttal i.s proniulgáhán a nagyérdemű közön 
ség azon egyhangú elhatározását, hogy 8elmecz s IL-- 

j lábánya sz k. város választó kerületének országgyűlési 
képviselőjévé- i o_~ s97 évié terjedő’.,; Farbaky .
váll választ a toll ni"; zen ünnepélyes actust azzal l 
tűztem be, hogy a megbízó levelet, a körünkbuu sze
mélyesen megj. elit k pviselönUnek átadjam.

Tisztelt, vá dísztó Polgártársak !
Engedjék meg hogy ez alkalmat azon érzelmek 

tolmáesolására használjam lel, melyek ez ünnep iy. s 
pillanatban keblemet áthatják és szabad legyen kileje- 

I zést adni azon ol.--.jóknak is, melyeket az imént befe
jezett alkotmányos eljárás komoly jelentősége, úgy he
lyi érdekeink, unni az ország közérdekei szempontja- 

: hói sugall.

U kaezagoil kegyetlenül!
Fs lias/.salaii karoltam át 
Észbontó, csábos derekát.

Hiába suttogtam fii lobé —
Ali, mily rózsás kél piezi fül!
Az egyiken beszáll a szép szó.
A másikon meg — kirepül !
8 a sok kecses bók utas így 
Mind — esők dij nélkül utazik.
De mázolt csuk! — Istenemre!
Fzentul majd nyer. a ki mer.
S szemembe csillogó tüzel szórt 
Fgy szörnyű alvilági u rv.
Merészebben karoltam át 
Megingó, karcsú din-kát 
Fs hirtelen . . Mondjam tovább' is?
U csókom kéjjel szívta fel 
S egyik fülét, — hogy a dologból 
A esaItanás se vesszen el. 
befogta szépen Hizlalónk 
A zsongó fenyves tapsa volt.

í ,nc7. eredete es fejlődése.*)
(Irta : V aszar.i * • í.'S.)

A lánc/, kezdet ról pozi liv tudomásunk nincs de 
k: is get nem szenved, hogy ez akkor tájban kölniké 
zell, mikor a zenével köziek foglalkozni az emberek. 
A hagyományokból arra is lehel, következtetni, bog-v a 
tánez megleremtéije a gondos apai és anyai kéz volt, 
mely a kis gyermekeket ránczlm szedte, ha roszak 
voltak. Azonban nem bizonyos már az, hogy a kis 
gyermekek emez ugrálását, valamely nagy kombináló

> l'Vjlolvastiitott o lapok szerkesztőségén nyilvános osl.-lvén 
jatt SD-én.

Selmeczbányn, fehru-.lr 7.
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1(K) szóig a Irt., uhuim mm.lm ™iiL,Ortt HU- n.l Ml ki .1 l.ibb 
Mitt/ái'liirdetcsck nier/álht/iodús szerint szdiiiittnlnnk.

Nyilt-tér három h isáí.os sorért 10 kr.
|{< l m i 11 <1 v  n l i i r d  e l é s é r t  !UI k r .

Mert habár a ropriu senlativ elv az utasítás adá
sát kizárja, mindazon által nőin szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy a maihoz hasonló alkalomból legkö
zelebb esak öl év múlva érvényesíthetjük alkotmányos 
befolyásunkat a Képviselőhöz szellem -re, irányára és 
működésére; és nem szabad megfeledkeznünk, hogy 
jogos kívánságaink nyilvánítása azon fénylő csillag, 
mely képviselőnket vezetni hivatva van, hiszen a tör
ténelemben ragyogó államférfiak esak is az által lettek 
kimagasló alakokká, hogy érzületük a közérzUlcttel s 
.szellemük a kor szellemevei mindvégig összhangban 

i maradt.
Nagyságos képviselő hír!
Mélyen tisztelt Polgártál.'!
A mai nappal égi szén uj hivatás mezeje tárul fel 

Nagyságod eiiitl, vagyis azon mező, in Ívnek talajában 
: a politika művelendő, meg pedig azon befolyás teljes 

ki meri lésével, melyet alkotmányunk az országgyűlési 
képviselőknek biztosit.

8 : i mily véget lm e mező ép oly fontos az. annak 
sikeres megművelésére vállalkozók feladata is

8 uii" mi a ma hozott plebisciíiimninl nyugodtan 
íeszszük ie összes bizalmunkat s igy a képviselő fela
datát is Nagyságod kezébe; mell jói tudjuk hogy azon 
kellékek s tulajdonok, melyek e ti adat szerepesés 
megoldására szükségesek, mind megvannak Nagyságod 
szemMyében. s mert mu'.ijábéil s nagyszabású programúi- 
j:\Ly! azon erős hóét nitri'.lieJ ;iik, I < .y n a daz. mit az 
ország érdeke igényel, Nagyságod ,- s/eiől nemcsak 
teljesitlii-tő, de teljesitteini is fog.

Program injával megegyezőé n mi ugyanis azon né
zetbő! indulunk ki. hogy miután a politikának magvas 
feladata mm egyéb, mint a felniéi na. coneret eselek- 

; ben a ezelszeriis. g viszonyainak mérb "'elése, megái la - 
piíása s öntudatos felhasználása a haza javára - a 
törvény hozónak stm lehet más ezéiia, mint, hogy az 

1 adóit viszonyok közt elérhetővé törekedjek.
Fhliez képest mi is csak azt várjuk Nagyságodtól 

a mi elérhető, jól tud vár hogy olt, hol az elérhetőség

tehetség szemtigyie v.ile volna és idomított:} volna 
azokat, mint tnanapsag a lan. '/nn ster a rósz I. pésekét, 
— azért ne iögalko/ziink . zzei, hanem, elégedjük meg 
azzal lia azt áliiii.aljuk, hogy a tanez egykorú a 
zenével.

A tánez kezdetleges formájáról a s/t. írásból gyéi 
ződlietiuik meg, almi említik, hogy Havid, mikor a 
szent sátort az é> városba be vittek, tánczolt i néptö- 
meg közöli Fiiból kitűnik az, hogy a tanez első for
mája a mi csárdásunk hoz hazonlilliafott. de hiányzottak 
a szabályos lépések és inkább az ugráláshoz számítha
tók: mert a mint a s/t írás említi. Mikul. Saul leánya, 
nagyon nu’gnelie/.lelt Dávid királyi.., hogy a népközé1 
ment lánczolui

Hogy a tánezot abban az időben nv-g ngy szólván 
megvetettek a féríiaU, azt a mohaim dánok bizonyítják. 
bizony! ha a mai társadalom is ' vallaná. a mit a 
régi mohamedán, akkor bizony osan fölhagynának a 
leányok az egvmáskőzti versengéssé!

Ók játéknak tartottak n lánczoi. mert azt mond
ták, hogy az nem egyezik - ssze a térti komolysággal 

és éppen azért ez a szerep az asszonyoknak jutott.
Taiiezuk abban állóit, hogy valamelyik ve; asz 

szuny .. geiol ineiit, mint va ami v /érné. . s az <> baj 
longa : ;i és mozdulatait utánozták a léddé, illanna
menők. M g jellemző • is, hogy ujja ikra csengőket 
kötözők es ugy liadomá/.i.ik kezükkel, mint akár ina 
napság mii vr csárdáskor a tiatnl unbei.k. no meg nelia 
a leányok is.

l'gy-e, föllórdull világ volt az akkor.-!
Mizonv az !
De a leányok mindig szeret k a felfordult világot, 

s el lehetne e képzelni, hogy sokáig ima tudtak állani 
azt hogy ők ne lánczoljanak V! Soha!
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belátása véget ér, a kalandos ábrándok kezdődnek 
Diiiidnzon veszélyével karöltve, melyek a már meglevő 
vívmányokat is tünkre tétellel fenyeget k. Ámde ezt 
nemesük az elet bölcsessége, de s m-gmkabb a haza jól 
felfogott érdeke is tiltja.

Ezen sarkalatos maximából kiindulva két liitaga- 
zatba foglaljuk össze positiv alapokra fektethető kivi- 
naimainkat.

Az egyiket a történelem azon tanulságából, me 
ritjük, hogy az államok úgy politikai, mint col lurális 
úgy alkotmányos, mint gazdasági. <s ugy nemzeti mint 
hatalmi életében két fontos rúgó működik, melyek az 
államok s a nemzetek sorsúnak nLkulasnra elhatározó, 
mondhatni döntő befolyást gyakorolnak. E rugók egyi 
ke az önfentartás, másika a fejlesztés rugója.

íj ime annak tudata hogy Nagyságod, mint az 
ifjúság bölcs s lelkes kormányzója e\ek hosszú sorún 
át megmutatta, hogy az ország tgyik legkitűnőbb (első 
tanintézetének, városunk drága g\ i mg\ < nek, nem csak 
fenmaradását, de virágzásbabozulalát is sikerrel ve 
zette — továbbá annak tudata, hogy városunk ugv 
köz mint magán intézményéinek lendítése közöl min 
delikor fáradlmtatlannl s lankadatlanul buzgólkodotl, 
mindennek tudata megiugatliatlan hittel tölti e! ; 
sziveinket az iránt, hogy Nagyságod mint mától lógva 
honatya, mindvégig szivén hordani fogja ugy ezen vá
ros, mint a haza fentartásának s felvirágoztatásának 
rugóját s meg nem szőnik ezek zavartalan működését 
éleszteni s sikeresiteoi.

Ezen bittől áthatva kívánjuk, hogy Nagyságod 
ezen irányú törekvését áldás s osztatlan siker kisérje 
ugy lörvényszabta állami függetlenségünk megtartásá
ban s fejlesztésében, mint közszabadságaink vagyis a 
polgár egyéni s politikai jogainak, a sajtó, a szólás és 
az egyenjogúságra alapított vallásszabadságnak meg
óvásában; végitI pedig s ugyanezen szempontból kíván
juk, hogy törvényhozói befolyását azonképen érvénye
sítse az alkotmány honvédelmi, igazságszolgáltatási, 
közigazgatási, közoktatási, nemzetgazdasági s állam
háztartási intézményeinek fejlesztésében, miként ezt a 
haza közszabadsága s jóléte, valamint a ezabadliaza 
szabad s egyenjogú polgárainak érdeke követeli.

Kívánalmaink másik bitúgazata azon óhaj, hogy 
Nagyságod — miként azt ö programmjában ünnepélye
sen megfogadta — a politikailag indokolt lehetőre való 
törekvésében, valamint abban, mit a haza fentartására 
s erejének kifejtésére ezélszeilinok s szükségesnek fog 
találni, mindvégig az esztnéiiyiségbe az elérhető legma
gasabb tökéletességbe vetett bizalom és bit által vezé
reltessek.

E hitben rejlik azon varázserő, mely közéletlink 
rrkölcsliszlaságát megszenteli, a nemzet közérzi!letét 
folyton ébren tartv án haladásra tök. íesblilésre serkenti, 
a haza anyagi s szellemi jólétét a végtelenségig fokozza, 
s a polgárokat mindazon erények önzetlen gyakorlására 
lelkesíti, melyektől az ország boldogsága, hol s kttl- 
hatalma valamint jövője függ.

S miután megvagyunk győződve hogy Nagyságod 
fenkölt lelke is ezen hit által át van hatva, biztosak 
vagyunk abban hogy Nagyságodnak sikerülni fog pá-

ök is belevegyültek a tánezoió asszonytömegbe 
s ha már ók is tánczoltak, akkor már csak nem füstölhet
ték a fiatal emberek sem a tánczol és ok is utánuk 
ugrottak, mint rendesen. Rövid idő múlva aztán tánczol
tak az isteni tisztelet, alkalmával is és pedig ugy. hogy 
a körben haladó zenélő és éneklő férfiúkat mindkét 
oldalról, a tánezoió leányok fogták közbe. Es ezt a 
hajdani tánezot körtáncznak nevezték el.

** * *
Az előbb említett lám zfonna még, manapság is 

megvan a japánoknál.
A zenélő leánykák ünnep alkalmával veres 

selyem ruhába öltöznek, vállukon zöld. bő ujjú selyem 
köpeny nyel, derekukon nehéz, gazdag aranyhímzésű 
zöld övvel. Utánnuk a szintén nagyszerűen öltözött 
tánezoió leánykák nemcsak arra törekszenek, hogy 
egy csoportban maradjanak, hanem hogy együttesen 
szinbolokus kifejezést is adjanak taglejtcsüknek.

* *
Vannak népfajok Kiknél a régi tánezforma 

nemcsak hogy nem maradt meg, hanem még tánczaik- 
kal erkölcsileg mélyebbre rülyedtek. S ezek ama 
népfajok, kik elzárkózva a szomszéd törzsektől, meg- | 
maradtál; azoknak, a mik kezdetben voltak : vadem
bereknek. Ezek táncza szemérmetlen, erkölcsileg any- I 
nÁira alásülyedt. hogy a szó sem fejezi ki még csak j 
megközelítőleg sem azt, a mi t  tánczaikkal elkövetnek i 

** *
Hagyjuk eme erkölcsileg eltörpült népeket, s tér

jünk visza ama kél nemzethez, a hol a széppel, nemessel- 
és fenséggel találkozunk nemcsak a tudományban, de 
a tánezban is.

lla tekintjük a római és górögnep v.ép és nemes 
jellemét, gondolkodás módját, mely mindenre rányomta

iHtluu kötelességérzete, fáradhatatlan tevénykenységre 
elhatározásauuk szilárdsága, önzetlen hazafias érzülete 
magas ki-pczcttsége s tudományossága által a képvise
lőség azon s/iuvouulára felemelkedni, mely lehetővé 
teszi, hogy azon szentélyt, melybe belependő nem csak 
az azt fenyegető veszélyek ellen megvédje, de törvény 
alkotásait is hathatósan előmozdítsa.

Mire az ég áldását kénén a megbízó levelet azon 
hó kívánattal nyújtom át Nagyságodnak hogy még 
sokáig éljen a haza javára, e választó kerület díszére 
s családja boldogságára!

Az éljeinkkel tüiii> ízben félbeszakított beszédre 
Farbaky Istváu képi iselo a meghatottság hangján inon- j 
dót! köszönetét polgártársainak ily kiváló módon nyi- i 
lalkozó bizalmáért s azon Ígéretet tévé hogy miként j 
eddig is mindig a munka embere volt, ezután is az í 
marad változott hatáskörében. A haza érdekét fogja ; 
mindig szeme előtt tartani, » ezzel az érdekkel nem ! 
ellenkezik annak az ós városunk az érdeke sem, mely 
lu-z őt ;i:J eves tevékenységének emléké fűzi.

Szavait szŰQni nem akaró éljenek kísértek.
Majd menetté sorakozott a választók százakra I 

menő tömege s a bányászzenekar zenéje mellett kísérték I 
fel lakására az uj képviselőt, ki napok óta betegesked
vén, nagyon is rászorult a gyógykezeltetésre.

Ep e betegsége következtében maradt el a d. u.
I órakor kezdődött bankettről is, mely a választást 
követte, s a melyen főispánunk <3 méltósága is jelen 
volt vendégével Bölönyi Ödön orsz. képviselővel.

Az első felszólaló Jezsovits Károly pártelnök volt. 
Felszólalása program in beszéd volt. B. Roszuer Ervin 
főispán a betegen fekvő Karbaky István képviselőt él
tette. Szitnvai József v. elnök a főispánt, Heincz Hugó 
ügyvéd Péoh Antal minist, tanácsost, előbbi képvise
lőnket, mint jeles szákemberi és kiváló jellemet éltette. 
Tóth Gáspár t. ügyész Szitnyai József v. elnököt. 
Téglás Gábor az akad tanársegédek nevében az uj 
képviselőt. Breznyik János kir. tanácsos lyc. igazgató, 
beszédje kezdetén független elvűnek váltván magát 
(szűnni nem a káró éljen tört ki erre) hosszasan fejte 
gette történelmi tényekre hivatkozva azt, hogy az a 
független Magyarorszag! mit ó képzeletében megal
kotott, uem agyrém, de valósággá lehet idővel, s 
megállhat az idő vihara! közepeit ugy, miként a 
múltban is megállóit. Hiindcl Vilmos főesperes Bö- 
lönyi Ödön képviselőt éltette, Bölönyi a választó kö
zönséget, Sztancsay Miklós az akad. ifjúság elnöke az 
uj képviselőt az ifjúság eddigi vezetőjét élteti; örömé
nek s másrészt fájdalmuknak ad kifejezést. Heincz Hugó 
Breznyik János igazgatót élteti, ki elég bátor volt a 
közhangulatnak kifejezést adni. Szavai leírhatatlan ha
tással voltak a közönségre; többeu vállaikra vették 
Breznyik igazgatót s körül vitték a teremben, melyben 
senki sem maradt ülve, de felállva üdvözölte az érde
mes férfiút. Dr. Stuller Gyula orvos, lltiltl József ministeri 
tanácsost, majd Koltcr János a város polgármesterét, a 
választási elnököt s jegyzőjét: Krausz Kálmán közig, 
tanácsnokot, él tette, mire mindhárman feleltek, Volt az
tán még sok toaszt,

lelkének komoly és praktikus vonását: egy cseppet 
sem csodálkozhatunk azon, hogy az ö táneznk teljesen 
elüt a zsidók és más szomszédos népek tánczatól. Ko
moly volt az, mint maga a nép, mely oly sokai, tar
tott rája, hogy gitnnasiuinaikban több időt fordítottak 
a tán ez és torna gyakorlatokra, mint az elméleti tár
gyakra. Inkább test edző és fárasztó, mint. szellemet 
pihentető volt az, de a mellett mulatságos is volt.

Az igazi tancz feltalálója a jóniai vig, szellemes 
és örömmel tréfáló görög nép volt, mely lelkének etne 
derült vonását beleöntölte tánczaiha is. A jóniai táncz- 
nemek kellőmben, bájban és szépségben egymást múl
ták föltll és igy nem csőd a, hogy megtetszettek a ró
maiaknak is kik legelőbb is ezt tanulták el tőlük.

Szeretett is a fiatalság tánezolni, a hol csak sze
ntelhette, be-bougroti a táncába. Tánczolt a játszótere
ken, a „Campus Martius’-on, tánczolt a lakomákon, 
tánczolt a szent ünnepeken és a tlieátrumokban is; 
mert egy jó tánezos nem kevesebb dicsőségre tarthatott 
számot, mint egy híres atliléta.

** *
A gimnáziumokban tanított játékoknak Plató két 

nemét különbözteti meg, t. i. a küzdést és a tánezot.
E kettőt a rómaiaknál az u. n. ludi magig terek, 

vagyis játékvezetők tanították. Minden nagyravágyó 
család ugyanis görög nevelőt vett fia mellé, kik min 
den görög táneznemet áthoztak Rómába.

Hogy már abban az időben is mennyit kellett 
kiállani a diszczipuluszoklól, arra szép példát nyújt a 
következő eset, melyet Vitruvius jegyzett, föl.

Egy római szenátor egy ilyen görög rabszolgát 
vett 22 eves fia mellé nevelőül, hogy szigorúan kúrázza 
ki betegségeiből, mert fia mindent elkövetett, a mi i 
csak egy modern gavallértól kitelhetett:

A murányi regény
és feldolgozása a magyar elbeszélő költészetben*).

Egy érdekes női jellemet szándékozom néhány 
vonással bemutatni és pedig részben úgy, a hogy a 
valóságban élt, részben a hogy költőink felfogásában. 
képzelem-vilAgában átalakult.

A 17-ik század mozgalmas időszakának egyik 
kiváló alakja ó, a kinek életében a szerelem boldogsága 
és boldogtalansága, dicsőség és bukás, erény és bűn 
váltakoznak egymással; a kinek nevéhez szerelmi ka 
landol;, árulás, hitszegéé fűződnek ép úgy, mint n hogy 
sok lette az igazi nemes nőiességnek, vallásosságnak, 
férj-; gyermekek és embertársak iránti odaadó szere
iéinek, fenkölt gondolkodásnak bizonyítéka. Eszével fel 
tudja magát küzdeni két Ízben is a trón közelébe; 
mégis öregsége napjaiban birtokaitól megfosztatva, 
megaláztál! a börtönbejut; majd kiszabadulván, kegye
lem pénzből élősködik. Ez a változatos életpálya a 
Széchy Máriáé.

Meg vagyok győződve, hogy mikor e nevet ki- 
mondtam, t hallgatóimnak képzeletében Széchy Máriá
nak valamelyes alakja már megképződött. Es ha mó
domban volna ezeket a képzelt alakokat összehasonlí
tanom, azt hiszem, úgy találnám, hogy a legtöbben 
Széchy Máriát sisakkal a fején, pánczélosan, karddal a 
kezében képzelték el, úgy, a mint azt a Murányhoz 
fűződő regékből tudják, vagy a mint egyik-másik köl
tőnk művéből ismerik. És ez igen természetes, mert 
Széchy Mária, mint a murányi regény hősnője jutott át 
a köztudatlm s ilyen alakjában a legnépszerűbb. Köl- 
tőiuk is harmadféiszáz év óta írnak róla, mint murányi 
Venusról és pedig oly sokan és oly kiváló szellemek, 
hogy ön kénytelenül is fölmerül a kérdés: nti ennek a 
nagy érdeklődésnek az oka? — A felelet Széchy Mária 
egyéniségében, ellentétekben gazdag életében és a mu
rányi eset érdekességében keresendő.

Mivel felolvasásomnak kettős czélja van, t. i. 
egyrészről a valóság., másrészről elbeszélő költészetünk 
Széchy Máriájának bemutatása; ennélfogva először 
életrajz Írója nyomán, másodszor kiválóbb elbeszélő 
költőink felfogása alapján fogok róla szólald, az időhöz 
mért szűk keretben. * **

Széchy Mária Balog várában Gömör megyében 
szül. a XVII. sz. elején. Gyermekéveit a regényes fek
vésű Murány várban élte át, mely vár 1 ü l7-tői fogva 
atyjánál; Széchy Györgynek tulajdona volt. A külön
féle rabló kalandokról szóló regék, melyek a váiboz 
fűződtek, valamint a mindennapi életnek képei, kato
nás jelenetei bizonyára élénken foglalkoztatták már a 
gyermek leány képzeletét, mély hatást gyakoroltak fo
gékony lelkére. Neveltetése a kor szokása és viszonyai 
szerint egyedül a családi körben az anya felügyelete 
mellett ment végbe. A tényezőket, melyek jelleme fej 
leülésére e korban befolytak egyedül itt kell keresnünk. 
Atyjának harczias, kalandos élete, anyjának gyöngép- 
sége, vallásossága, munkaszeretete egész életére kihaló 
nyomokat hagytak lelkében.

•)  Felolvasta Sulcz Endre lyeouuii tanár e lapok szer
kesztőségének estélyón jan.-kó ‘2!)-én. A szerk.

primó : az első volt, a ki megpróbálta, hogy el 
leliet-e feleségét verni magától és mivel ez sikerült,

szekundó; megpróbálta a koczkán elverni roppant 
vagyonát. Ez is sikerült, mégpedig reményén főiül.

A harmadikat már nem is próbálta, mert arról 
biznnyos volt, hogy sikerül, t. i. minden nap olagya- 
bugyálta ludi magisterit, mivel nem tudta megtanítani 
a tánezban nagyot ugrani.

Ím e! már akkor is voltak lumpok, kik csak akkor 
indultak a lyányok után, mikor már a többi mnlatsá 
got megunták s olt is föltttnésl akartak kelteni vala
miféle újdonsággal.

Egész más világ tárul azonban elénk, ha belé
pünk a táncziskolába a leányok közó, kik szintén ludi 
magisterek vezetése mellett tanultak.

Golerus azt mondja, hogy kellemes és tetsző legyen 
test tartás és testmozgás, a gyermekeknek és leánykák
nak ruházat nélkül kellett t&nczolniok, mert igy a hibás 
és rút mozdulatokat, melyeket különben a ruha elfö
dött vollia, könyuycn kijavíthatták.

Volt is ennek eredménye, mert mikor a verseny
futásoknál összekeveredtek a leánykák a fiukkal, bi
zony ! nem egyszer kaparintanák el azok a kis göm
bölyű, de aczélizmú leány karok a jutalmat a gyerekek 
orra elöl.

Aolianus emlékszik meg egy kis szőke római 
Icáuyról, Líviáról, e ki rendesen győztes volt a verseny- 
futásoknál, pedig 12 vagy 14 stádiumnyi pályán kellett 
futniok.

Legyen szabad itt m egem ti te nem tneg azt is, 
hogy Plútónak annyira megtetszettel; a fiatal'leánykák 
sikerei, hogy amaz óhajának adott kifejezés, hogy sze
retne, ha az asssonyok á táncz helyett birkóznának a
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A Széchy lányokat, kik között Mária a legidősebb 
volt, M)k ismerettel nem látták el; (le korán tncgked- 
vcltetiók velük a kttltészotet, zenét; fölkeltették érdek
lődésüket az irodalom termékei iránt. Neveltetésük tisz
tán magyar nemzetles alapon történt, csak magyarul 
tanultak, magyarul társalogtak, magyar könyveket ol
vastak. ügyességük kifejtése czéljából tánezolni tanítot
ták éket; sőt Máriáról azt mondja életrajzírója, hogy 
kitünően ülte meg a lovat, részt vett a férfiasabb mu

latságok nau, szeretett vadászni, halászni, tudott paripá
val, vizslával, kopóval bánni s miudenhez már gyer
mekkorában hozzászoktatták".

Ily behatások alatt fejlődött Maria hajadonná s 
atyja már férjhez adásáról gondoskodott. Politikai okok
nál fogva az erdélyi fejedelem valamelyik közel roko
nához szerette volna férjhez adni; — de e tervében 
meggátolta őt a halál. Az apa halála után Széchy 
Györgyim valósította meg e szándékot s Máriát az er
délyi fejedelem unoka öcscséhez ifjabb Bethlen István 
grófhoz adta nőül.

Boldogan teltek az ifjú nő napjai a dúsgazdag, 
előkelő férj oldalán, kit szeretett 8 „kedvein szerint 
való szerelmes uramnak" nevezett, idejüknek legna
gyobb részét a férjnek erdélyi birtokain: Ecseden, 
Vajda-Huiiyadon, Déván és Tasnádon töltötték. De a 
boldogság nem tartott, sokáig. Előbb egymásután két 
gyermekét, majd házassága o-ik évében sziivietl férjét 
vesztette el.

Széchy Mária alig 20—22 éves korában özvegy
ségre jutott. Keserves napok virradtak rá. Férjének 
rokonai jószágait lefoglalták, pörökbe bonyolították, 
s neki ki kellett lépnie a nyilvánosság elé birtokai 
védelmezésóre. A sok oldalról jövő megtámadtatás 
vitte rá, hogy újra férjhez menjen. S a gyászév letelte 
után nem sokára rozsályi Kun Istvánnak nyújtja kezét.

Házassága szerencsétlenül ütött ki. Kun István 
elég jó, de sokkal közönségesebb gondolkodású ember 
volt, sem hogy nejét megértette volna.

Mária birtokai védelmében sem vehette hasznát. 
Maga járt-kelt mindenfelé, alkudozott, részt vett a pör- 
tárgyalásokban; igy mindinkább hozzászokott az ön
állósághoz. Ujalib házasságát eleitől elhibázottnak látta 

és volt lelki ereje, hogy azt felbontsa.
Szerencsétlen házassága pörpatvarai egészen áta

lakították lényét, alvó szenvedélyeit felszínre hozták. 
Déván, hová férje elől menekült sokat beszéltet magáról, 
zajos mulatságokba merül. Egyik kalandját a másik 
után fűzi. Bátorrá, férfiassá lesz. S midőn anyja halála 
után Murányi)a visszaköltözik, az élet csalódásaival, de 
egyúttal gazdag tapasztalataival tér vissza, melyek'a 
murányi regényre lelkét előkészítették.

Suloz Endre.
(Folyt, köv.)

Levelezés.
Tisztelt Szerkesztő Ur:
Nagy idők nagy embereket szülnek. Ezt olvastam 

Laczika bátyára olvasókönyvében, a ki már gyinnasista. 
Érzem e mondás igazságát, mert lm az utóbbi napok
ban oly nagy események nem adták volna elő magu-

féríiakkal. mert ez által az élet bajait és szenvedéseit 
könynyebben viselhetik el.

Szegény Plátó ! nem is gondolta, hogy óhajának 
teljesülését a XIX. század is meghozza! Csakhogy Plátó 
az élet bajainak feledését Ígéri; s ime! az életnek 
minden baja eszébe jút annak a férfiúnak, kinek a te 
lesege Plátó utasításait követi. Ezek a férfiak, nem 
csoda, ha megszidják Piától.

** * *
A görög és rómaiaknak táncza sokféle volt, me

lyek, mint föntebb említettem, igen szépek és gyö- 
nyőrködlefők voltak.

Érdekes, hogy nálunk a nők és férfiak küllln kü
lön tánczoltak, s hogy a sokféle tánezok mindegyikéhez 
Uülön-klllön ruhát viseltek. A férfiak ideáljuk színeibe 
öltöztek és rendesen az év szakai szerint válogatták 
meg ruhájukat, s nem egy kis kéz simult a lázárán 
dobogó szívre, ha esetleg megkéselt az ideál a táncz- 
mulatságról.

Télen rendesen tengerszinti ruha födte tagjaikat, 
tavasszal hagymazöld színűbe Öltöztek; nyáron rózsa
szín ruhás lovagok udvaroltak a kis római kisasszo
nyuknak, ősszel pedig fehér ruhákat lebegtetett a 
tánezterembon meg meginduló szellő. Öltözetük mindig 
szinbolikum volt, s akkor nem igen törődött egyik a 
másikával, hanem mindig azok voltak együtt, kiknek 
szive egymásért dobogott.

Legegyszerűbb formája a táncznak az volt, mikor 
ideállal szemben két kolónban fölállottak s zeneszó 
mellett a mi csárdásunkhoz hasonló tánezot jártak,

Már valamivel változatosabb volt az. mikor nem
csak egy helyben tánczoltak, hanem összementek 
és kezeiket egymás karjába fűzve, palotás lépéssel a

_____ S E L M E C Z B A  N Y A I  H Í R A D Ó .  ___

itat városunkban, bennem is tovább aludt volna a nagy
ság, a mely most arra késztet, hogy tollat ragadjak s 
érvényesülni igyekezzem az irodalom mezején! (Ne tes
sek elfelejteni kérem, itt a felkiáltó jelet, mert érzem, 
hogy nagyot mondtam).

Tegyen boldoggá Tisztelt Szerkesztő ur ezen so
raim közlesével és én kálábói naponkint félreteszem a 
reggelimhez járó ezukrot s negyedévenként ezt küldöm 
be elótizetésüépen.*)

Előre bocsátom azt, hogy én a képviselőválasztás 
külsőleg látható jelenségeinek kezdettől fogva végig 
szemtanúja voltain. Ott voltam a jelölésnél, végig hall
gattam a programúi beszédet és a választási elnök be
szédét ; mindkettő nagyon tetszett.

Okos emberek mondják, hogyha az előbbi válasz
tásokat a mostaniéhoz hasonló szellem lengette volna 
körül, igy városunkban a mikor mindig jeles, kima
gasló tehetségeket küldött városunk az országbázba, 
soha sem lett volna küzdelem ; az ellenzéket, az ellen- 
pártot azok hozták létre, a kik doronggal mentek a 
még láthatatlan remuek: az ellenpártnak.

Ezt én felfogom, mert a múlt nyáron tapasztal
tam a „Spitalsüo"-réten, hogy a mezei csősz láttára 
mindannyiszor ifevetve oszlottunk szét, mig vesszővel 
rémitgetett és fenyitett meg benuüiiket; de mikor egy 
ízben bunkóval rohant reánk, reá rohantunk s kiragadva 
kézéből a bunkót, őt magát úgy el agyabugyúltuk, 
hogy még a másik vasárnapon is kék foltokat láttak 
arczán azok, a kik közülünk vele találkoztak.

A vessző lattára igy gondolkoztunk: hát hiszen 
joga vau neki bennünket fenyegetni s egy kicsit meg 
verni, mert tilosban vagyunk, s utóvégre egy kis mo- 
gyorófa vessző nem tör csontot; de a bunkó láttára 
feltört bennünk a pulyka méreg, az aránytalan harcz 
ellen síkra szálltunk mindnyájan és valósult a „sok lúd 
disznót győz” mondás.

így vau ez a nagyok között is. Az ildomosság, a 
melylyel a felszólalók éltek, elhallgattatta az ellenzé
ket s meglett az egyhangú választás.

De hogy félre ne értsenek kijelentem, hogy olyan 
ellenzékről mely a képviselő személyével állott volna 
szemben, nincs tudomásom, én csak azt az ellenzéket 
ismerem, a mely az uj képviselőnk banketjén vallott 
szint, a mikor az egyik szónok a „független Magyar- 
ország” -ot vette ajkára.

Nekem azt mondták, hogy ennek a kimondásá
hoz nagy bátorság kellett, ezt is elhiszem, mert ezt a 
szót mindig titkolózva hallottam kiejteni otthon, egye
bütt, is, még Bogyáéknál, Lestjanszkijéknál, a casinó- 
ban is, a hol nieg-megfordultam néha, a mikor a pa
pát kellett valamiért haza hívnom.

Csak Laczika bátyám és barátai, meg marczius 
15 én az akadémikusok merik ezt hangosan, tartózko
dás nélkül hangoztatni.

A bankét nagyon népes volt s a bácsik jól mu 
latiak ; én is bele sivilottam a karzatról az éljenek 
közé, s ez nekem nagyon jól esett; de meg jobban 
esett volna, ha ezt többször tehettem volna, ha t. i. né
melyik beszéd nem lett volna olyan nagyon bosszú. 
Gyermeki kritikus eszemmel azt tartom, hogy az ilyen

*) Czukrot nem adhatunk s nem is fogadunk el, szívesen 
közöljük Pétiké leveleit Sz.

termét körül tánczoltak. Az aztán már, hogy hányszor 
tánczolják körül ti termet, a rendező joga volt, ki 
minden esetre fölhasználta az alkalmat, mert egy-egy 
kózszoritással sokat mondhattak egymásnak.

Szép volt az ir, mikor két kolónba fölállva, a leá
nyok és férfiak helyet változtattak vagy koszorút 
csináltak stb.

íme ez teljesen megegyezik a mai franczia né
gyessel, csak az volt a különbség, hogy a leányok 
és férfiak külőn-külön kolónban álltak, s nem egyfoly
tában tánczolták eme figurákat.

Volt egy tánezuk, — a p y r h i c a ,  mely már 
egészen a mi tácnznnk — itt- a leányok és ifjak kar
jaikkal egymást átölelve tánczoltak. Ezt Minerva ün
nepén a theátroiuban tánczoltak, a hol már valóságos 
báli ruhában jelentek meg az athénci szép leányok. 
Ez a báli ruha bosszú, egész bokáig érő, vatikó fehér
ségű és szorosan a testhez simuló csalánszövetből ké
szült öltöny volt, mely aranyvirágokkal és pillangók
kal volt behintve. Vállaikra leomló barna lmjukba 
dedig fehér virágokból készült koszorút fontak.

Eme tánezmuhtság alkalmával az ifjak nemcsak 
ideáljukkal, de a többi leányokkal is tánczoltak és 
csevegtek és cgymásközt versenyeztek az udvarlásban-

A tánezba bcletüzescdetl nők néha valóságos 
őrjöngéssel tánczoltak, de az illem határait soha sem 
volt szabad átlépniük.

Említésre méltó a följcgyzctteK között Hippoclis 
leány táncza, melyet jövendő férjének Clistbcnesnck 
mutatta be egy lakomán. Midőn a táncz heve által 
elragadtatva illeni nélkül tánczolt és gesztikulált, Clis- 
cliones fölkelvén helyéről, ez súgta fülébe:

bankettek alkalmával jobb a rövid beszéd s a hosszabb 
asztal.

Hallottam, a mint egyik testületet megrótták a 
banketten hallgatásáért. Utána jártam a dolognak, s a 
N. nénikétől megtudtam azt, hogy ez csak véletlenség 
volt, az öröm és tisztelet annak a mélyen hallgató tes
tületnek is dagasztja kebelét.

Hallottam c bélnek sok eseményéről még érdekes 
dolgokat, de ezekről majd máskor számolok be T. 
Szerkesztő ur engedőimével.

Vigyázó Petiké.

Különfélék.
—  Irodalmi éz művészeti estély. Harma

dik estélyünk e hó 12-én lesz, melyet szer
kesztőségünk Richter Évi kisasszony (ének) 
Krausz Kálmán közigazgatási tanácsnok ur 
(felolvasás) Mihelits Károly gymn. tanár ur (elő
adás) Herrmann Melanie k. a. és Faragó Gyula 
akad. hallgató ur (dialóg) szives közreműködése 
mellett rendez. Meghívókat ezúttal sem küldünk 
szét; de e helyütt újból kijelentjük, hogy szí
vesen látjuk t. olvasóinkat, a n. é. közönséget 
estélyeinken.

Invcstitio. Podliragyaj' Pál plébánosunk már 
investiáltatott a főkáptalani belynökség által, s igy már 
e hóban foglalja el uj állásút. Mint értesültünk, o vá
lasztás következtében Sármér Jáno3 administrator egy 
hontmegyei községben nyer plebánosi állást.

— A bolyh. izr. hitközség elnökévé a hitköz
ség közgyűlése Glückstbal Gyula kereskedőt válasz
totta meg.

— Oroszok adománya. A városunkban műszaki 
tanulmányozás végett járt három orosz, Karras Artliur 
Kolomakból, Shurawlef Illés és WolkotT Miklós Jeka- 
terineuburgból bányászati s erdészeti akadémiánk se- 
gélyző egyesületének 100 frankot aranyban adomá
nyozott.

— Adományul a Vöröskereszt egylet javára
a következő összegek folytak be a lefolyt héten. Dr. 
llűltl Húmér ur Ö frtol, Lövenstein Zsigmond ur 1 
irtot, Érti Vilmos ur asztaltársasága 1 frtot küldött 
Farbaky Kllrthy Piroska úrnő egyl. társelnöknek, ki 
is ez úton ismeri el köszönetének kifejezése mellett a 
fenuti adományok átvételét..

— Tánczm ulatság . Február-hó 1-én a képviselő 
választás alkalmából a választók sikerült tánczmulatsá- 
got rendeztek Farbaky István országgy. Képviselőnk 
tiszteletére. Sajnos, hogy szeretett képviselőnk gyengél
kedésé miatt jelen nem lehetett e sikerült mulatságon, 
liánom a lady patroncsségct. Farbakyné Kllrthy Piroska 
ő nagysága a nála meg szokott szeretetre méltósággal 
gyakorolta. A tánez vidám hangulatban vette kezdetét 
és bár a fiatalság a másnap kezdődő vizsgák miatt tá
vol tartotta is magát, a mulatság mégis pompásul si
került, a kevés tánezos ifjú derekasan kitett magáért 
és lelkesen, vidám hangulatban tánczoltalta meg a bá
jos hölgyeket, kik kellemes emléket vittek haza e rög-

„Kedves Babám! Te eltáuczoltad házasságodat„! 
— a mire Hippoclis csak annyit mondott, hogy 
„canis”, am i magyarul körül-belttl annyit tesz: „Bú- 
súljon ám a ló, elég nagy a feje!“ — és tánczolt 
tovább! . . . .

*# $
íme ! a legrégibb és a klaszikuskor fiatalságának 

gyönge sorokba szorított tánczinulatságai.
Az emlékezet szekere, melybe az ó-világ népei 

annyi mindenféle ajándékot: regulát, szokást, tudományt 
és mulatság-nemet beleraktak a mi számunkra, mig 
egy ezredév folyamán az idő vén országutján a ini 
századunkig eldöczögött — bizony! sok mindenfélét 
elpotyogtatott. A mi benne maradt, annak úgy neki 
rohantak, úgy kiforgatták eredetiségéből, hogy még 
az sem ismerne ra, a ki föltalálta.

Csak egy maradt meg annak, a mi volt, a fia
talság mindig kedvelt és szeretett mulatságának a táncz, 
a mi ellen már annyian írtak, hogy nem is mervén 
ajánlani, ha az öreg Szókratész példája nem lebegne 
előttem, a ki minden házi bálon egész addig eltáuczol- 
gatott, mig S'/.okratészné asszonyság bottal nem 
ment érte.

Hála a czivilizácziónak, hogy ezt a bot-korszakot 
megszüntette — s talán egy másik ezredév czivilizá- 
cziója eltörli a mi hölgyeink botját : a kontót is . . .

Azért én is azt mondom, tánezoljunk ! de hozzá 
teszem az öreg okoskodó Platóval:

„Juvencs, Juvencs ! ne ultra módúm ! — a mit 
magyarul igy mondott volna az öreg:

„ . . . aztán ki ne rúgjunk a hámból 1“
Vnwznry Álltul,
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1 lenni n 
. « .Mi

I

Ívvel húzta a
IMII leim a Madu* 
\ i !■ voltak kö- 
V  !i llermin, Gret/.

íi•ttiinaun Kör
mi; , Liszkay Ida, 

- M M i l.an 
Nyiiray Margit, 

r G./ ». Szikla*
a. 1 iá n <> Joliin, 
l.ajosiie, Farbak*

tönsött táuczmulatságból. A vi. . u\ 
talpaié valóchimláMikat, ali. gyo/.; 
rasz dallamos, fülbemászó valz rj. :
/.ül sikertilt túljegyeznünk: lénnyé 
mach.-r Etelka es Hilda. Banki r 
nelia. Joerges Gizella, Kach.-im.iMi i.
Martinaim llerniiu, M<».
Ilka es Lcopoldina. Musz 
Pauer Etta, Katii Mariska.
Gizella, Tilts Gizella, l'i 
Wiukler Clotild. Asszonyok 
Istvánué. Gretzinacher Gyulámé (Üiam-rm-, HolVmann 
Alajosné, Joergesz Agostonin-, k helmanu Károivm, 
Moesziu, Maliin-. Merzain . Nyiírni I. /Ion. l'auerné. 
Hátimé, Sehuszter Lajosa.- Sol'.z Vilmosáé. Sziklaym-. 
Tircsné, libáimé es Wiukler li- iioii. urhölgyek

— FelnHi/Hc-ck. V helybeli rom katli. leány
iskola növendékei által rendezett jó;, konvexein szinielő 
adás alkalmával felllllizettek: llolfman Géza ur 1 fit 
tál Sáruiir János ur 3. Balázs*- József ur 2. Bcrksz 
Leopoldiu k. a. 2. Majoros József ur 1. Lövensteiu 
Zsigniond ur 1 Tibély V. ur 1. Ktbicz. Antal ur 2. Ba 
ross Miklós ur 2. Margóé,sy Janó* ur 1. Rózenf'eldiic 
úrnő 1. (.’sfctyni* úrnő 1. Mihalovies ur I írttal, mely 
adományokért e helyen mond hálás köszönetét a ren
dezőség.

— A já rd ák  beli in téléről gondoskodott ugyan 
az utóbbi napokban a természet, lábnyi magas hóval 
védvén meg bennünket az eleséstől, de a hét elején 
Ugyancsak veszélyes volt a járás számos ház e 'ö tt; mi
ért is „a járdák beliintés. ,.-t ezúttal is újból ajánljuk 
a háztulajdonosok figyelmébe. Egy hozzánk érkezett 
levélben azt javasolja egy „többször elesett0 egyén, 
lmgy minden eleső Írja fel annak fölkelése után ha 
ugyan fölkelhet annak a nevet, a kinek háza előtt ele
sett s kltldje e lap szerkesztőségéhez azzal a kéressél, 
hogy a neveket hetenként közölje. Mi e mód helyett 
azt ajánljuk, hogy küldjék be az illető neveket inkább 
a kapitánysághoz, mint illet *kes fórumhoz, mely gyor
sabban nyervén igy értesítést, hamarabb .n ->'■ dl.. I.k 
a hcliintést elmulasztókkal szemben, mint hu tőlünk 
esak hetenként egyszer nyer tudomást a hanyagsá
gokról.

K isértetek, A minap G.-polgárt -síink eg\ 
szálas slubnyai legényt fogadott fel kocsistul .. szóbeli 
ajánlások és kitűnő bizonyítványai aiapjau Janó jól 
ellátta az első nap lovait, gazdája meg volt u h . 
gedvc. ő is gazdájával, a ki szép reményeket fii/.öti 
Janó működéséhez. Mily nagy volt azonhan tin-gi p.*- 
tése, mikor Janót, a bátor, az erős lég.Hyt máMiai-i- - 
gél remegve látja maga előli s tőle eibocsaöatasál ri. 
Ha naponta száz Irtot kapnék, m g ekkor M-m mara
dok, mert az istállóban kísértelek laknak. Lg.-sz . jjel 
ott zörögtek, hol menydőrgésszeni robajt, hol Iá néz 
csörgést hallottam, a mi akkor sem szűnt meg, a mi
kor lámpát gyújtottam. Uh uram, monda Janó, ez bor
zasztó egy éjszaka volt, egész éjjel nem hánytam be 
szememet s egész testem lelkem beteggé lett a kiállott 
izgalomtól. Hasztalan volt a eapaeitálás, a marasztalás, 
Janó elment vissza hazájába, pedig ha itt maradt volna 
még ket-liárom napig, már szemtől .szembe láthatta vol
na a kisértet annak a \ c*té*lytársának a képében, 
ki a Janó helyére szeretett volna jutni.

— Színészei. A lefolyt héten Bárdy Lajos 
szintársulata jan. hó 30-án Csiky Gi*rgelynek utolsó 
szinművét ..Az atyafiak“-ot hozta színre zsúfolt ház előtt.
A nagynevű szerzőnek az utolsó színmüve elegáns 
es műértó közönséget vonzott a színházba, mely foko
zatos figyelemmel hallgatta Csiky hattyúdalát és kegye
lettel adózott az elhunyt kiütő emlőkének. Az előadás 
Bárdy gondos rendezésében semmi kiviinni valót sem 
hagyott fenn. Az egyes szereplők szí repiik magasla
tán állottak és lelkiismeretes játékukkal feledhetetlen 
estét szerzettek közönségünknek. \ szereplők közül ’ 
a fóérdem kétségkívül Markó Emíliát illeti meg. ki 
Oszlányi Olga hálás szerepellen remekül játszott; gon
dos es ügyes szavalatáért négyszer tapsollak ki Mellette 
Rúzsai Etel adta pompásan Ella szerepű es a drámai 
jelenetekben diszkrét, linóm játékával egészen; 
meglepett bennünket. Mint Ákos Bárdy Littiniien ját
szott, szinte feleslegesnek látszik di.-s rétiéi halmozni 
e! e tehetséges színészt. Nagyin Tardyn szerepében 
kis imlispesitióval küzdött. Mint Génit László jn volt 
Kunhegyi és Vonler Ignáez szerepét Nyitva y játszotta 
sikerültén, Pintér is megállotta helyei Blasko szerepé
ben. A többi szereplők is hozzájárultuk az ensemhléc- 
hez. J1-én. Vidor népszinuiive „Az ingyenélók" került 
színre összevágó előadásban, szép közönség jelenléteben 
Febr. 1-én pedig az igazgató, tekintettel a választást 
követő tánezvigalomra, zóna elóadát rendezeti fél hely
árakkal. mely alkalommal „A fenegyerekek" cziinít 
mulattaló bohózat kerllll színre szép számú zóna közön
ség jelenlétében. 2-án Plani|uetlo dallamos vig opcrelteje

került szmn* Mezei ügyes rendezésében. A „Kornevillei 
harangok-4 lián telt ház gyönyörködött, főleg Hegyi 
Janka pompás, kitűnő .Szerpolettc szerepűben kedves 
pajzansaggal, * idáiu kedvvel csicsergi* tt, nagyon sok 
tapsot máivá, llauzi uerepeben Pintér állottá meg 
liely.i derekasan, párszor csinosan énekelt. Jó volt 
Gáspár szelvp. ben Mezei, inig Zsenin*u szerepében 
ügyesen játszott Marko Emília, bár úgy látjuk, hogy 
az operetté nem neki való tér; a bitó szerepében 
Nyiirai, ez a tehetséges színész játszott mély derültsé
get keltve. Kovácsics Sarolta Greuisó szerepében volt jó. 
.Megemlítjük még Aranyossyt, Kunhegyit és Dáluokit. 
4-én Kosén Gyula remek vigjátéka került színre „Egy 
rossz ember" Kunhegyi Miklós jutalom játéka gyanánt. 
A nálunk először előadott darabot intelligens közönség 
nézte légig, fokozatos kedvvel ügyelve a vígjáték szel
lemes fordulatait, vidám jeleneteit. A ezimszercpet 
Kuuhegyi adta sikerültén, gondos játék mellett; a ju* 
talmazottat minden felvonás után kitapsolták. Mellette 
Nyiirayt kell megemlítenünk első sorban, ki Bokros 
vezérigazgató szerepében ezúttal remekelt és általános 
derültséget keltett komikus játékával, Mint Sára, igen 
jól adta szerepét Nagyin* K. Mari, kj a legapróbb rész- 

. letekig is ügyes alakítással mutatta be szerepét. Rúzsai 
Etel, mint Emma sikerültön, elevenséggel játszott úgy 
szintén Markó Emília, mint Lujza elismerésre méltóan 
adta szerepét. Midőn igy röviden beszámoltunk a lefolyt 
hét előadásaivá!, záradékul elmulaszthatallan kötelessé 
giinknek tartjuk, hogy közönségünk figyelmét felhiv- 
uk K u z s a i Et e 1 tehetséges színésznőnknek fbr. 9 én 
megtartandó jutalomjátékára, mely alkalommal a ju 
talmazandó az „Örök törvény" eziinü színműben fog fel
lépni. Bárdy Lajos társulata márezius-hó elejéig fog 
nálunk maradni, a lelkes pártolásaira buzdította 
a derék igazgatót, hogy újabb bérletet nyisson 12 
előadásra. Őszintén kívánjuk, hogy közönségünk to
vábbra is részesítette abban az élénk látogatottságban 
melylyel a lefolyt előadások alkalmával részesítette.

MnM|U<*.
— /^idő-telepek Ann-rikában. A ÍJirsch báró 

alapította társaság amerikai működéséről csodákat be
szelnek. A'í orosz kormány már nem is gátolja meg a 
zsidókat kivándorlásukban. Az uj telepítők Magéiban 
Lengyelországban 20,000 zsidó-családot toborzottak. Az 
első telep, melyet „Mauricio“-nak hívnak, 8000 holdnyi 
területű s körülbelül 413 család lakik benne. A „Mo- 
ses Villa" nevű telepen, mely' 40,000 holdnyi 2000 lélek 
lakik. Egy harmadik névtelen telepen pedig 2Ö00 em
ber. A társaság legközelebb Woodbine város közelében 
. 7,00<i dollár árán s">000 holdat vett. A telepek vezeté
sevei Gohlsmith Albert angol ezredest bízták meg. A 
segede Lolli Albert magyar születésű s már régóta tar
tózkodik Argentínában. „Maurieió" bán már fegyelme
zett rendőrség és katonaság is vau. Műit év deczember 
havában llirseli bárónak ÖO-ik születése napját is meg
ünnepeltek. A templomokban isten tisztedet volt, mely 
után zeneszóval járták be az egész telepet.

—  Az a ivp i fő Kötő, melyről lapunk előbbi 
számában említést teltünk, az orsz. magyar iparnmzeuni 
igazgatóságának az adományozóhoz Goldbrunner Sándor 
úrhoz irt levele szerint, egyike a legszebbeknek, a me
lyeket eddig megszerezni sikerült, s a hazai ruházatnak 
kétségkívül igen érdekes, bámulatosan jól fen tartott 
emléké. A i l l i k teremben a Brandenburgi Katalin 
ruhája szomszédságában van ki állítva.

V á la sz u k  meg jól a magbeszerzési forrást! 
Jóllehet hogy még hó és jég környékez bennünket, de 
azért a melegágyak körül már sürgölődnünk kell és 
elvetjük a korai fogyasztásra való konyhakerti termé
nyek magvái, mely terményeket hosszú rideg tél utol
ján mindenki szívesen látja asztalán. Annál hoszantóbb 
aztán, ha holmi kétes forrásokból hozatott magvak ré
vén a melegágy eredményeitől elesik a kertészkedő 
közönség és a korai főzelék helyett, gyom. kóró. gaz 
lapu vagy a legjobb ily esetben holmi silány kótyter
mény van a melegágyban. Előfordul ez pedig most 
gyakrabban mint azelőtt; mert egyes régi szolid mag- 
árus ezegek sikereitől indíttatva, gomba módra bukkan
nak fel a lalmi niagárusok, kik ugyan ép oly gyorsan 
tűnnek el a felszínről mim a hogy lélburjánozmik, de 
meg mindig elég ideig tart üzérkedésük, hogy a tolok 
kerülő legtöbb esetben haszontalan mag révén a me
legágyak körül fáradozó kertészt és közönséget meg
fosszák munkájuknak eredményétől, valamint, még vég
zetesebb következmények hárulhatnak a mezei gazdákra, 
kiknek magszükscglelök beszerzése ugyancsak még fon
tosabb momentum mint a melegágyak és ily elemeknek 
lepre mennek, mert ezeknek hirdetéseik eget, földet, 
olcsóságot es ludja az ég még miféle csalétket Ígérvén, 
tévedésbe ejthetik a gazdát, ki aztán a maga kárán 
okul, hogy ily elemeket, melyeknek múltjuk e téren 
nincs és semmiféle garantiát nem nyújthatnak, a mag 
beszerzése alkalmával kerülnie kellett volna. Legyünk 
n-sen az ilyenekkel szemben ! Válasszuk meg beszerzési 
forrásunkat!

— Fantázia. Arkanzasban oly gazdag vastar
talmú forrás létezik, hogy az ottani farmerek sohasem 
patkoltaljuk meg lovaikat, hanem csak a forrás vizébe 
hajtják azokat, hol aztán kész patkó rakodik lábaikra! 
Lzt irta nem rég egy arkanzasi hírlap; tehát igaz!

Heti naptár.
Havi és heti nap Katholikus naptár Protost. napGr Izraelita naptár
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Nyilt-tér. *)
V leiiii 'V n .s .o /.o iiy i s e l y e m r n l i n l í r a  * a i ö  s e l y 

m e k e t  e k e t* * , fe lié i*  é s  e r é n i e  s z i l i e k b e n ,  simát 
és daninstot méterenként 45 krtól Ifi frt ii5 leiig (mintegy 3(Kí 
különböző fajtában) szállít egyes öltönyökre, vagy egész végek 
ben is postából-- és vámmentesen 11e n u e k e rg  <>. (es. kit 
udvari ,-zálliló) s e l y e m g y a r n  / . í í i -h *Ii Ih *i i . Minták pos- 
tafordúlóval küldetnek. Svájcába intézett levelekre 10 kros bélyeg 
ragasztandó. ü

N y  f * VU 13*5:í  3»: I. H .
A kik fcledlicllen apánk temetésekor meg

jelenésükkel részvétüknek kifejezést ad tak: 
mindazok fogadják hálás köszönetlinket.

A G’eesanyi <•-lilád.

*) E rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért sem alakjáért 
nem felelős a S/.ork.
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A köhögés, rekedtség és eliiyálkásmlás szó Ö 
1 inorú következményei töl csak egy szer óv meg ben- f  
i Iliinket teljes biztossággal 0

E g g tr  díjjuL-.imazoti &

M E L L - P A S T I L L Á I  I
Számtalan hálairat tanúskodik erről és senki el §  
ne mulaszsza idejekorán ezek használását. O

Kaphatók 2é, : *0 kros és i frtos eredeti do o 
hozókban a monarchia valamennyi gyógy tárában, 0 
valamint az .Etutcr A. lin <••/, a ayóuy-zcrkii Q 
lön legessé;;; gyárában , líccs Aiissdorf. §

Kapható Selmoczbányán: Szlaukay Ferencz g 
és Margótsy János gyógyszerészeknél. Korponán: O 

i ifj. Eisert Pál gyógyszerésznél. Ipolysághon : Berlso R 
j István gyógyszerésznél. ' ni—iö Ö
OCOOOOOOOOÓtOOO OOOCXXXX300GCOOQCC wCCCCOÍ

Kiadó boltlaelyiség és lakás!
A z

bán a 
kiadó.

akadémiával szemben fekvő házam 
i'. . ü y  ü h o z z á ta r to z ó  ;%:«iiI;

D r . ! <ia ít !:í: !ü-3 3' 
lőurvo

Bor-kivonai
Igen egészséges és jó bornak azonnali k eszi léséhez 

melyet valódi természetes bortól meglíiilönhözlelni nem 
lehel, ezen k ip ró b á lt különlegességei ajánlom.

Két kilo (KM) liter borhoz elégséges) ára ö IVI öo kr lf(> 
czepl ingyen mellékoltetik.

.ló siker ós egészséges gyártmányért jótállók.

m e g t a k  a  r i  í  g *

érhető el felUlniulliallan szesz érésit, es;- :e io .án.- 
m a l ' ez. az italoknak kellemesen vágó i/.l kölcsönöz, s 
csak nálam kapható.

Ara 3 frt 50 kr. kilónként (ÜOO—1000 literre) li aszná Imi tilosifással együtt
N" Ezen különlegességeken kívül 3,v. i. og*rac 

flüora Liqueurök stb. gyártásához .szüksége!! 
osszeuo/.iákat ajánlok lellilmiillinl.hin minőscghci 
ezeptek ingyen mellékelteinek. . rjeg- k.

l*«»llak Fiil«|i I«. á r r  i
esszmiczia líölöiilciesscieli gyára Práealian.

Szolid ügynökök ke lesietnekLE GRIFFON
legjobb szivarkapapir

n. Re
nt.ve.

Nyomatott kiadó*tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmec/hányán. 1892.
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