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.Jubileum,
Csöndesen, minden nagy Ünnepélyesség 

nélkül folyt le Breznyik János királyi taná
csos, lyceumi igazgató 50 éves tanári pályáját 
befejező ih'ömnap, februárius fl-c

Délben 12 órakor az oskolai tanács tagjai, 
n lye. tanári kar és a helybeli ev. egyház elöl
járói tisztelegtek az érdemdús tanférfinál. Far- 
baky István, orsz. képviselő és egyházfelUgyelő, 
jelenleg kissé gyöngélkedvén, Hiúidéi Vilmos 
főesperest kérte föl, hogy helyette mindnyájok 
nevében üdvözölje az ünnepeltet. Könnyekig 
megindulva felelt emez az egybegyűltek szóno
kának s szavai végeztével nemsokára a lyceumi 
ifjúság- 16 tng-n küldöttségét fogadta, kiknek 
nevében Hiúidéi Vilmos VIII. o. tanuló üdvö
zölte a mélyen tisztelt s szeretett igazgatót, 
kérve őt egyúttal, hogy a hazai nevelés és ta
nításiig)' érdekében már eddig is oly jelenté
keny érdemeket szerezvén, áldásdus munkáját 
ezentúl is folytassa. Majd Bartkó Miklós VIII. 
o, tanuló mondta el Kövessy János úrnak ez al
kalomra készített igen sikerült latin költemé
nyét. Mélyen megilletődve válaszolt Ngos. Brez- 
nyik igazgató úr; jutalomképpen azt kérve, 
tartsa meg őt az ifjúság jó emlékezetében.

Az ünnepet kedélyes bankett fejezte be, 
melyen a jelenlevők mindnyájan resztvettek. 
Az aluinneumi „beneficium11 pedig a deákságnál

T Á R C Z A .
A. murányi regény

és feldolgozása a magyar elbeszélő költészetben*).
De lássuk magát, a murányi legényt.. Széehy 

Gyorgyné végrendeletében Murány várába hozzálartozó 
jószágokkal együtt bárom leányára hagyta, á kik azt 
csakhamar birtokukba is vették. Mária, az egyedül álló, 
Kata a középső leány, Lislius Jánosné, Éva a legfiata
labb, Illésházy Gáborné rövid idő alatt mindnyájan 
beköltöztek a festői szépségű Murány várába, hol ké
nyelmes úri lakás kínálkozott: számukra. S egy ideig 
a rokonok békében éltek. De Illésházy Gábor, a ki 
Murányi, a maga részére szerette volna megszerezni, 
önzésből nem sokára megzavarta a békét. Alkalom 
kínálkozott. 1. Rákóczy György erdélyi fejedelem 
betört az országba és Illésházy Gábor altban a remény
ben. hogy úgy Murány birtokára könnyebben szert 
tehet, rögtön hozzá csatlakozott.

Mcgrn k la a várat saját katonáival, Es Mária 
ellen, a kit érdekeinek megvédése ösztöns/erűleg a ki
rály pártjára vonzott, valóságos kis összeesküvést, szer
vezett a rokonok között.

Mária csakhamar tisztába jött a helyzettel. Só
gora, Illésházy nem csak jogaiban rövidítette meg, 
hanem mindinkább éreztette vele hatalmát és egyenesen 
tudtára is adta, hogy jobb volna, ha Murányi elhagyna. 
Mária nem tágított. Ott maradt veszedelmes helyzetében, 
melyből kimenekülni még csak reménye sem volt.

A hol legnagyobb u szükség, legközelebb a segít
ség. Mária titokban egy levelet kapott Vesselényi 
Ferenc/, fllleki kapitánytól, melyben ez fontos ügyek 
megbeszélése végett tőle találkát kér.

Mária örömmel fogadta a levelet. Nem ismerte 
ugyan Vesselcnyit, de sokat hallott róla, hallotta, hogy

*) Felolvasta Suloz Endre lyceumi tanár o lapok szer
kesztőségének estélyén jan.-hó 29-én. A szói k.

is örökre felejthetetlenné teve e nevezetes na
pot, melyen a múzsák uj borostyánt tűztek 50 
év óta hű szolgálatukban álló hívők homlokára.

— I.

Vidékünk házi ipara.
Az utolsó évtized alatt a cultura terén ki

válóbb eredményt Selmeczbánya vidékén csak 
Pjerg, vagyis a legújabban u. n. Hegybánya 
községe mutathat fel, mely két nevezetesebb 
vívmány birtokában van; s azok fokozódó ál
dásának örvend.

Ezek egyike az ottan sikeresen működő 
s példás szervezettel biró leány-nevelő, kisdedóvó 
s bölcsőde intézet, mely napról napra nagyobb 
tért hódit. Másika a gyermekjáték készítő 
műhely.

Utóbbi igen örvendetes fejlődésnek indult 
s mőködése oly kecsegtető eredményekre veze
tett,, hogy kitűzött czélja: a házi ipar ezen ne
mének meghonosítása a bányamunkások körében 
biztosan halad megvalósításához, a mennyiben 
egy két év múlva nem csekély szánni kéz ön
állóan is foglalkozhatik ezen házi iparral, súlyos 
helyzetének enyhítésére s a munkásság otthon 
való fejlesztésére.

A műhely felügyelő bizottsága részéről f. 
é. február-hó 4-én tartott ülésében tárgyalás alá 
került ügyek ugyanis fényes bizonyságul szol *

vitéz, daliás- és java korában levő özvegy ember és 
jelenlegi nyomasztó helyzetében szabaditóját látta 
benne. Vesselényi szintén nem ismerte Máriát, csak 
annyit tudott róla. a mennyit erdélyi kalandjairól 
hallott és hogy férjétől elváltán él. De e.zolc alapján 
épen Máriát találta a Murányiam élő három asszony 
közül legalkalmasabbnak azon terve végrehajtására 
hogy Murányi esolszövény utján III. Ferdinánd király 
részére meghódítsa. Vesselényi számot vetett magával 
az iránt. is; ha Murány megvételével esetleg menyasz 
szuny is járna Viszont Máriának magára hagyatott, 
helyzetében nem volt utolsó gondolata — a férj. Ennél- 
fogva egyik bizalmas emberét Kádas Mihályt azonnal 
elküldte Fülekre oly üzenettel, hogy előtte Vesselényi 
egész nyíltan beszélhet; de a találkozóra még nem 
tett határozott Ígéretet, Vesselényi azonban sürgette a 
személyes találkozást, mit pár nap múlva meg is
nyert:.

Nem volt könnyű a dolog. Máriának úgy kellett 
magát különböző ürügyek alatt kimentenie, hogy a 
várat elhagyja. Illésházy Gábor még otthon volt, a 
kitől tartania kellett, Végre a találkozó a tiszolczi 
országút mellett az erdőségben megtörtént. Mária cse
lédsége kíséretében indult el a várból, kiket hátra 
hagyva bátran lovagolt a kitűzött helyre. A Vesselényi 
kíséretében levő férfiak csodálkozva nézték a délezeg 
asszonyt, a ki lováról lepattanva sietett Vessclényihez. 
Magukra maradtak, megbeszélték a fennforgó ügyeket, 
készültek a komoly vállalatra.

Érezték mind a kettőn, hogy nagy dolgok forog
nak koezkán: a várnak a király pártjára hódítása, 
saját birtokukba vétele, mindkettőjük becsülete, azon
kívül Máriának szabadsága, mert ha Illésházy tervüket 
előre megtudja, Máriára legalább is bosszú rabság kö
vetkezik. A inig tanácskoztak —- megszerették egymást. 
S ezentúl Murány sorsának intézésében a kölcsönösen 
fellobbanó szerelem is közbe játszott. Mária nehéznek 
tartotta eleintéii a vállalatot, hogy Murány várát Ves-

gálnak a tanműhely életrevalóságáról s a szer
vezet gyakorlati hasznosságáról.

Igazolja ezt a múlt évi számolás eredmé
nye, mely szerint az azon évi bevétel 2310 frtot 
a kiadás 1398 frt 58 kr. tett ki s igy a pénz
maradvány 911 frt 42 kr. volt, inig a folyó évi 
szükséglet és fedezet egyenkint 2301) frtban 
állapíttatott meg.

Igazolja ezt azért s mivel ez által mód nyí
lott az intézet fennállásának olyatén biztosítására, 
mely a támasztható igényeket kellőleg kielégíti; 
a mennyiben lehetővé vált a 24 tanuló bérét, 
mely egy évre 900 frtot teszen a jövőre is biz
tosítani s emellett is elhatározni hogy a tanító 
a f. évben tanulmányi útra kiküldessék, részben 
a hason intézetek fejlettebb szervezetének ta
nulmányozására, részben pedig a technikailag 
egyebütt elért nagyobb gyakorlati ügyesség 
elsajátítására.

A tanműhely múlt évi működésének hű 
rajzát vagyis az igazgató évi jelentését alább 
közölvén, e helyütt a felügyelő bizottság azon 
intézkedését emeljük ki, hogy dicséretes szor
galmáért Dimanóezy Ferencz 10 frt és Rusz- 
nyák János 5 frt jutalom díjban részesittessék a 
többi tanuló serkentésére.

A jelentés egyébiránt a köv.:
Mólíóságos Elnök lír! Tekintetes választmány!
A pjerg-szélaknai gyermekjáték készítő tanműhely 

1891-iki tanév eredményéről van szerencséin a követ
kezőket jelenteni:

selényi kezére játszsza, de midőn ez lovagi becsületére 
megesküdött, hogy őt feleségül veszi — megígérte. 
Egyszersmind magára vállalta, hogy sv módozatokat 
kieszeli.

Kemény es félelem között liánykodott szive, mi 
dón Vesselényitől elháesázva Murányim visszatért. — 
Örült, hogy kiAlllmtatliui helyzetéből szabadulás nyílik; 
de aggódott :t miatt, ha lesz-e elég ereje. Ígéretének 
beváltására.

A körülmények kedveztek neki, Illésházy és l.is 
tiusek nem voltak otthon s Mária azon 12 napot, mely 
idő alatt elő kellett készítenie a vár meghódítását, foly
tonosan tevékenységben töltötte, hogy szinte bele bete
gedett.

Abban a tervben állapodott meg, hogy Yesselényit 
és katonáit éjnek idején bocsátja he a várba kötél- 
hágcsó segítségével. Igy tudósította Yesselényit, s ebben 
az irányban tette meg intézkedéseit. Egész bátorságára 
volt szüksége, hogy a vakmerő tettet végrehajtsa. 
Összes asszonyi leleményét, furlángját fel kellett hasz
nálnia, mig a szükséges létrákat, köteleket beszerezte, 
a 12 öles kötélhágcsót elkészítette s egyéb intézkedé
seket megtett. Végre készen volt. Vesseléuyinek meg
üzente, : minden rendben van, jöhet!

Vesselényi 500 válogatott vitérrel indult el Fülek
ről s több napi fáradságos át után, ezer veszélylvel 
s aggodalommal küzdve érkeztek Murány alá. Az éj 
leple alatt lopózlak fel a vár bástyáihoz. Éjfél után 
volt már az idő, midőn Vesselényi a fáradságos úttól 
csaknem kimerülve föl jutott a vár falaihoz. Embereivel 
azonnal a kötélhágcsót kerestette, de mivel ezek a leg
nagyobb kutatás mellett sem akadtak rá, már azt hit
ték, hogy Mária tőrbe csalta őket,- már a szégyenletes 
visszavonulásra gondoltak, midőn Mária hírnöke meg
jelent és a Kibocsátott létrához vezette őket.

A terv Hzéeliy Máriának rendkívüli crélye, elszánt
sága es eles elméje következtében minden részi-.ben si
került. Vesselényi mintegy 35 bátor vitézével elfoglalta
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Miután tanműhelyünk a múlt tv elején a F. M. 
K. E. részéről azon &zor©ucsébeu részestül, miszerint neki 
1000 Irt segély nyittatott, azon kiköt, sael, hogy a 
tanműhely tauouezaiuak száma 24-re emeltessek, a Mel- 
tóságos Elnök l r a m. óv inai* zius lió 7-én tartott 
bizottsági gyűlésen a F. M. K. K. e fényes adományát 
a tanműhelyi igazgató választmánynak a hozzá kötött 
föltétellel együtt tudomására hozván, az igazgató 
választmány a F. M. K. E. e szép adományát hálás 
köszönettel fogadván, n tanműhely igazgatóját a tan 
műhely 12 növendékének 24-ig terjedő kiegészítésére 
8 a megkivántató gyalupadok es szerszámok beszerzé
sére utasító.

A tanműhely igazgatója nz adott utasításhoz 
ragaszkodva oly kép intézkedett, hogy a növendékek 
számát a ui. év folyamában 24 re emuié, mely szám 
részint önkényes kilépés, ruszint pedig a tanműhelyi 
szabályrendeletek ellen elköveti vétség miatt bekövet
kezett e'boesájtatás miatt az év végéig 19-re leapadt; 
azonban a fcutjelzett kivánalonnia'-. eleget teendő mái
ig 3-ftt felvettem s lia alkalmas tanonczok jelentkeznek 
a 24-es szám kiegészítését kötelességemnek tartaudom.

A tanonczok számának növelése folytán szűk 
8ége állván he a gyalupadok és szerszámok szaporí
tásának. ezek beszerzésére a sürgős intézkedés azonnal 
megtétetett, és pedig nem külföldi ezégcknél, mint ez 
a tanműhely életbeléptetése alkalmával történt, ha
nem a helyi), bányafőnök ur ö nagyságának közre 
működése mellett honi iparosainknál. Es pedig a 
gyalupadokat kelló csínnal a tűnni- mesterének teljes 
megelégedésére egy helybeli szakértő bányaács készíti 
b. szakmunkájától szabad időjében. Az eszközök pedig 
egy jó hírnek örvendő budapesti ezégtöl hozattak, 
mely eszközök tartóssága miatt a ezég a jövőben is 
méltán megérdemli a támogatást

Úgy a gyalupadok* mint a beszerzett uj eszközök 
ára egybebasonlitva a Isiim, eleibe léptetésé alkalmá
val vásároltak árával, jutányosnak mondható, a mi 
némi megtakarítást képez a tanműhely pénztárára vonat
kozólag.

De a növendékek szaporítása folytán nagyobb 
mennyiségű faanyagot is kellett beszerezni, nehogy 
a meglevő szerény készlet elfogyván, zavarok állja
nak be.

A szóban levő faanyag beszerzésével is a tan
műhely igazgatója bízatott meg, ki megbízatásában 
olyképen járt el, hogy 1-ör Modertárnán vételyezett 
14, 37 köbin. hars- és geszteuyefát liibnikre szállitat
ván az illető hatóság engedélyével deszkákká fűrészel
tette; majd beadván folyamodványát a nmélt. ipar s 
kereskedelmi ministeriunilioz ingyen fa kiszolgáltatása 
végett-, kérvénye kedvező elintézést nyert, amennyiben 
a nmélt. ministerium a pjerg-széiaknai gyermekjáték 
készítő tanműhely részére a szélaknai m kir. erdőkincs

tár gyeki erdókerületében 3 éven ál 30—30 szálfának 
adományozását engedélyezte. A tanműhely igaz
gatója ez engedélyezést örvendetes tudomásul veven, 
rögtön lépést ott az iránt, hogy az első évi adomány 
liovii hamarább kiszolgáltassék s Kibnyikre szállíttat
ván a tanúi, anyagává átalakítanék.

Az első évre kiutalt adomány néhány szál Idá
jával, mely o folyó évben lenne pótlandó, lek. GerŐ 
Gusztáv m. kir erdész űr szorgos ulánnézése folytán 
csakhamar! lelaróllaiot s Kibnyikre a gépfürészhez 

| szállíttatott. Azonban itt bekövetkezett az, a mire j épen nem számítottam, l. i. azon neliézineuy a tan- 
1 műhelyre nézve, hogy a fának Kibnyikre való vitele, 

s onnét ide való szállítása, nem különben a ffirészel- 
tetési költségek oly összeget lesnek ki, hogy össze
hasonlítva az anyagnak Beszterczebányán való beszel- j zéséi, s annak- ide való számítását, ez utóbbi sokkal 

! jutányosabbnak es jobbnak, tehát előnyösebbnek mond 
i ható, már azon okból is, hogy a beszterczebányai 
i deszkaraluárbaii a minőségnek és bizonyos méretek

nek megfelelő deszkák szabadon választhatók, miért 
is, lm a tekintetes választmány a tanműhely igazgató* 

j  járnik szabad kezet enged a fa anyag beszerzésére j 
: vonatkozólag, úgy már a folyó évben azon eljárást 
' kívánnám foganatosítani, hogy a tanműhely mesterét 
! meneszteném a szükséges fa anyag oeszerzése es ide 
! szállítása végett Beszterczebányúra. Különben azon 
í örvendetes hirt közlöm méltóságoddal s a tekint, vá- 
I lasztmánynyal, miszerint ez évben a faanyag beszór- 
| zésére a llibniken levő 16 szálfeuyő fel fűrészeltetési 
j költségeit leszámítva legfőlebb 50- 60 irtot kell fordi- 
i tauunk. Azonban az igy beszerzendő faanyag nem lenne 
1 jelentékenyen mind ez évben feldolgozandó, hanem annak 
j része anyagát képezué az !8ü3-ik évnek. Végre idevá

gókig niegenilitendőnok tartok még egy körülményt, a 
| mely nem csekély megtakarítást hoz a tanműhely rak

tárának. Ugyanis a tanműhely ez időre nem rendelke
zik /, — 1 cm. vastag deszkákkal, melyek a görbe lovacs
kák és egyéb állatminták talapzatára szükségeltetnek, 
nehogy a tanműhely a vastagabb deszkák ily czélokra 
való fordítása következtében kárt szenvedjen, intézked
tem az iránt, hogy a bel vb kereskedőknél a lehető 

! legvékonyabb deszkákból összeállított ládák jutányos 
áron megvétessenek s az érintett ozélra fel használtassa
nak. Áttérve a tanonczokra, azokat méltán két osztályba 
sorozhatom t. i. a haladók és kezdők osztályába. A ha
ladók, kiknek száma 8-at teszen, már 2 éven át dol
goznak a tanműhely ben, a kezdők ez időre 14-en rész
ben a m. év folyamában, részint pedig a folyó év elején 
leltek felvéve a tanműhely növendékei közé. A hala
dók a (aragászalot már annyira vitték, hogy a tanmű
hely mesterének felügyelete melleit, önállókig dolgoznak, 
s némi útbaigazítás inellett nehezebb kivitelű játékszc-

a várat. A kapitányokat egymásután kihivatta Széeliy 
Mária nevében s kény szeri tette a király pártjára. Más 
nap reggel hátrahagyott csapata előtt nyíltak meg Mu- 
rány kapui, mikor az egész várörséget III. Ferdinánd 
pártjára eskette. Két nap múlva pedig 1614 aug. 7-én 
lakodalmát ülte Széchy Máriával.

Ez a murányi regény, melyre Vessclényi és Mária 
boldog házas életükben mindenkor szívesen és önérzet 
tel emlékeztek vissza. Ez vei ette meg alapját széleskörű 
politikai szereplésüknek. Es Széchy Máriának nem volt ! 
oka megbánni a murányi eselvetést akkor sem, midőn 
férjének, mint Magyarország későbbi nádorának olda 
Ián a magyar asszonyok között a legelső helyet el
nyerte.

Azt hiszem, hogy ama föunebbi kérdésre t. i. mi 
okozta, hogy a murányi regénynyel legkitűnőbb Íróink 
foglalkoztak? — a fönnebb közölt történeti adatok 
érdekessége eléggé megfelel. Es igy áttérhetünk ama 
másik kérdésnek megfejtésére: Mikép fogták fel a mu
rányi históriát elbeszélő költőink V Gondolom nem lesz 
tanulság nélkül ránk nézve, ha egy pillantást vetünk a 
költó szellemi műhelyébe s megfigyeljük azon mozza
natokat, melyek a költő lelkét a történeti adatok fel
dolgozásánál medrngadták.

A költó rendszerint nem ragaszkodik szigorúan a 
valósághoz, tehát a történeti eseményekhez seni: mert 
a valóságban sok olyan bántó, sértő adat fordulhat elő, 
melyek a költői kép összhangját megronlanák; igy az 
igazi költőnek a valóságot sokszor megmásítva kell 
föltfintetnic, mint a költó maga mondja:

„Nem a valóság: annak égi mássá 
Lesz, a mitől függ az ének varázsa:
E hűtlen hivség, mely szebbit, nagyit, —
Sulykot, bizony, nem egyszer elhajít.w 

Nem törődik a melh kés körülményekkel, sót azok he
lyett egészen másokat költhet. Az esztétika mindössze 
azt a törvényt szabja elébe, hogy olyat ne állítson, 
a mi a történeti köztudattal ellenkezésben áll. Ezt meg 
is kell tartania; mert mit mondanánk pklúl a költőről,

ki Mátyás királyt igazságtalannak, vagy V-ik Lászlót J 
szilárd jelleműnek mutatná be? j

A részletekkel, a csipp-csupp igazzal nem bajlódik 
tehát; hanem csak egészében, nagy körvonalaiban tö
rekszik az eseményt vázolni. Keresi az eszmét, mely : 
feldolgozásra, költői alakításra érdemes. Ha megtalálta 
mcgihletődik, képzelete megtermékenyül általa és meg- j 
alakítja az ideálokat. j

És ha Széchy Máriát s az ő murányi regényét j 
ebből a szempontból tekintjük is, lehetetlen, hogy fel ; 
ne találjuk benne a költői érdeket. A rendki vilii ész- j 
tehetség, melylyel tervének minden részletét apróra ki
dolgozza, a törhetetlen akarat-erő, mely lépésről — lé
pésre következetesen halad czélja felé, a félelmet távol
ról sem ismerő tettvágy, melylyel jövendőjét megala- 
pitni törekszik, és ha még ezekhez liozzáveszszük az 
első szerelme boldogsága után sovárgó asszonyt: — 
mind oly mozzanatok ezek, melyek ellenállhatatlan erő
vel ragadják meg a költő alakitó képzőimét, — kész- 

i telik az eszmények lélektani raegokolására. —
Innen az a feltűnő jelenség, hogy nincs törlénel- 

| műnknek több olyan nő alakja, kiről annyi kiváló köl- 
I tónk irt volna, mint Széchy Máriáról Csak az én tudo

másom szerint mint egy 20 magyar költő foglalkozott 
vele. —

Az elbeszélők közül — s itt csak azokkal szán
dékozom foglalkozni — időre nézve első Gyöngyösi 
István a regény hőseivel egykorú költő, ki az emléke
zetes esemény után pár évvel már elkészítette költemé
nyét. — Gyöngyösi Vessclényi és Széchy Mária ügyé
nek elintézését a görög Istenekre hízza. Mars és Venus 
tanácskoznak a teendők fölött s abban állapodnak meg, 
hogy Venusnak kis fia Cupido szerelemre gerjeszsze, 
Vesselényit Széchy Mária iránt s később Máriát is meg
sebezze nyilával. Egyébként Gyöngyösinek munkája a 
történetíróéval megegyez. Abban a korban élt, mikor 
az esemény megtörtént, a mellett elbeszélő költői tehet
sége alacsony színvonalon állott; inkább a valóság 
adatait törekedett felhasználni, mint a költői inditóko-

reket is képesek elkésríteni, olannyira. hogy az előirt 
3-ik évi tanfolyam bevételiével, tehát a jövő 18!tő év 
elején a tnmnükelyból kilépvén s a visszatartott bér 
harmadáért a megkivántató eszközökkel ellátalván. 
remélhető, hogy az eddig csekély kiterjedésű házi ipart 
Pjerg-Szélaknán megfogjál; honosítani. A mi a k' zdoket 
illeti, ezek a tanműhely mesterének közvetlen vezetés, 
mellett a faragászai elemeit a ráspolyozás es gyalulns 
tói kezdve fokozatosan ílgyokszenek elsajátítani s mar 
8_ 1 0  havi oktatás után annyira belejönnek, hogy 
könnyebb kivitelű farágvtmyoknl meglehető precizitássá, 
elkészítenek.

Hogy a tanműhely raktárában úgy a házi, mint 
a vadállati minták egyvelege meglegyen, illetve, hogy 
a tanonczok a változatos minták faragása által a külön 
legességek készítésébe beavatassauak, elrendeltem Ugy 
a jelzett minták alakítását, mint a deszkalétrás lajlsze- 
kerek, kétkerekű hintó, gyermek- és sörös kocsi készí
tését, nemkülönben a teke és egyéb játékok észter 
gúlyozasát. S igy a múlt év folyamában az ismertebb 
állat mintákból 1 -3  tudatot, a szekerekből és hinta 
lovakból, különösön a megrendelők kiváltaiéra több 
darabot is készítettek. A múlt évben készített já té k te 
rek értéke 25ü forintra tehető. Az elért eredmény több 
növendéknek hanyatló szorgalma miatt csak „olégsé 
gcs“ nek mondható; azonban a niunkakedv ösztönzésére 
óhajtom, hogy azon jutalomdij, mely a tavalyi köz
gyűlésen a legserényebb tanom*./ részére kitűzőiét!., 
értve a 1Ü frtot, hogy az részére tettleg ki is utalva 
nyoztassék ; se  jutalomdij elnyerésére maguk a tanmű
hely tanonczai is legérdemesebbnek tartják Dimanóczy 
Ferenciét a haladóit egyiket. Véve a játékszerek keletét, 
az inkább közeli, mint távoli vevőkre szorítkozott. S 
a tanműhely inkább kerestetett fel kis, mint nagy ke
reskedők által. Jelentékenyebb megrendelés tétetett bi
zonyos Pausz Ödön pécsi kereskedő s az alsó magyar- 
országi kis-garami vasgyár fogyasztási szövetkezet által, 
végre emelé tanműhelyünk bevételét a szegedi kiállítás 
is, melyen íazmühclyünk gyermekjáték szerei ki lőnek 
állítva s részben elárusítva; azonban o három tétel 
egyenként 30—37 Írtnál többet, be nem hozott. A múlt 
évben a gyermekjátékokból, befolyt összes bevétel ki 
telt közel 240 irt, mely összeg részint kész pénzben, 
részint pedig nyugtákkal való beszámolás mellett a 
főpénztárhoz áttétetett. Itt még kiemclendőnek találom 
azon örvendetes eseményt, mely tanműhelyünket a sze
gedi kiállításon érte az által, hogy a játékszerek meg
szerzők neki a díszoklevelet, melyet méltóságodnak s 
a tok. választmánynak tisztelettel ezennel bemutatok.

Azonban e megtisztelő s inkább szorgalomra ösz
tönző okmány korántsem teszi csekélységemet, mint a 
tanműhely igazgatóját, clbizakodottá, ha szem ügyre ve
szem egyes szakértőknek faragványaikra vonatkozó, 
nem épen alaptalannak mondható, kedvezőtlen nyilai * I

kat. Költői felfogásnak, alakításnak nála nem igen ta
lálunk nyomaira. Mindazáltal szívesen olvasták az egy
korúnk. Tetszett a költemény Széchy Máriának is és 
egy faluval ajándékozta meg érte költőjét.

Másként áll a dolog többi elbeszélőinkkel. Bár 
több mozzanatot a történettől eltérőleg közösen hasz
nálnak , mégis önálló felfogásukhoz képest, hol az egyr 
ket, hol a másikat emelik túlsúlyra. így Tompa, Petőfi 
és Arany egyformán ugy alakítják meg a költői hely
zetet., hogy Vessclényi Murány várát ostrom alá fogta,

1 Arany a Murány alat táborozó sereget részletesen le is 
Írja; továbbá mind a hárman felhasználják azt a indi- 
tóokot, hogy Széchy Mariához a levelet maga Vessclényi 
vitte, hogy tehát Vessclényi, Máriával, Murány bán ta
lálkozott először, nem a vár alatti erdőségben ; hogy 
Mária Murány bán az egyedüli parancsoló ; továbbá 
mind a hárman ugy veszik a dolgot, hogy Mária nem 
a királynak, hanem I. Rákóczy Györgynek póriján á ll; 
felhasználják több kevesebb sikerrel azt a mozzanatot 
is, hogy midőn Vessclényi a kötéllajtorján Murányba 
érkezik, Mária elfogadja, vérpadra állíttatja és a halál
tól való félelemmel akarja Vesselényit az erdélyi feje- 

j delem pártjára hódítani: mindazáltal mind a három
I költőnk önálló felfogással teremtette meg a költészet 
i Széchy Mariájának alakját. Tompa mindjárt bevezetésé

ben utal Mária csküszcgésérc:
Hát a magasságban, a tisza légbe fenni,
Még ott sem volt ember előtt az eskü szent? 
Nem! mert ki azt még a mennyben is megrontja: 
Asszony kezében volt Murány várnak gondja.

I Vessclényi táborából egy követ érkezik s kéri Má
riától Murányim!; békés feladását.

A szó hatott-e, vagy a szép vitéz rája ?
De lángba borul Mária orczája.

> Mind a mellett tagadó választ küldött Vesselényinek : 
de midőn megtudja a hátra hagyott levélből, hogy 
magával Vcsselényivel beszélt az imént, a ki szerelmét 
ajánlja s szerelmét kéri cserébe., erős küzdelem támad 

i szivében. Tompa e küzdésre csak röviden utal:
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kozatát lekiuUtre azok idomitásál ős -zinozésél; a ép 
miiliclytiniv jó liiruevóuck emelése érdekében kívánatos 
nak niondlialó, hogy tanműhelyünk természetes jártas
sággal Inró mesterét a jobb mű-izlés s kellő szakuva- 
lottság elsajátítása vegeit vagy (1 heti tanfolyamra a 
n. szobeiii faragó tanműhelybe menesszük; de utazási 
költségeit s egyébb havi fizetését meghaladó kiadásait 
tanműhelyi pénztárunk födözué.

Végre megemlítvén, miszerint a házi raktárban 
még vagy 250 frt 8 Budapesten bizonyos Szikluy ezég- 
nél, ki a küldeményt kifogásolta s élném fogadta vagy 
; frt-érl játék készlettel rendelkezik, kérem az előa
dottakat szives tudomásul venni, s az elintézést igénylő 
ügyeket behatóan megbeszélni, s azokat a tanműhely 
í lőnyére szolgáló módon eldönteni.

IIegvbányán 1892. évi február-bó 4-én,
I,itn**y .Ionos s k. 

esperes plók s a tanműhely igazgatója.

Különfélék.
— Választó*. Törvényhat. bizottságunk e hó 

9-iki közgyűlésében városi pénztárnokká Clmucr Ottó 
li. penzlárnokol, ellenőrré Ács József h. ellenőrt, pénz
tári tisztié Kolpaszky János kir. számtisztet. gazd. felü
gyelővé pedig Scliwott Lajos h. felügyelni választotta 
in cg. Miután az egyik pénztári tiszti állásra egyedül 
jelentkezett pályázó időközben folyamodd. : i . . \issza- 
vonla, ez állás nem lett betöltve, s Így arra újból pá
lyázat fog hirdettetni.

A herczeg|nimnH első intézkedései közül 
különösen kiemelendő az, hogy székfoglalása emlékére 
negyvenezer Irtot osztat szét a szegények között, mely 
adományban egyebek között néhány felvidéki város is 
fog részesülni.

— bi dalmi és művészeti estélyünkön e 
hó 12-én Mihclits Károly gymn. tanár ur 
„Ilimfy“-ről értekezett nagy gonddal kidolgozott 
tanulmányában, mely hosszú volt bár, de nem 
fárasztó. A szép előadás érvényre juttatta a ta
nulmány értékét. A közönség tapssal adott tet
szésének kifejezést. Iiermann Melanie k. a. és I 
Faragó Gyula ur Murának „A váratlan fór- ; 
dulat.“ c. dialógját adta elő azzal a rokonszen- ■ 
vés modorral, melylyel műkedvelői előadásain
kon részükről már többször találkoztunk. Zajos 
taps kisérte a szereplésüket. Krausz Kálmán 
közigazgatási tanácsnok ur rövid szavakban 
előrebocsátva azt, hogy ez estélyek czélja az 
irodalom és irodalmi termékek ismertetése, he
lyén valónak találja egy nagy tehetségű orosz 
írónak: Garsin Vszcvolod-nak „Vészjelző** czimü

Majd fel s alá járkál, — 8 dobogó szivére
Szőri tv án két kezét, nagy volt klizködése . . .

„Ali esküm . . . szerelmem .. . ! melyiket feledjem?u
Hajh, de gyenge a nő, gyenge végbetetlen !

Ez utóbbi sor, melyet Tompa a maga személyében 
mond, a költő alapfelfogásából ered, mely szerint elitéli 
tízéeby Máriát azért, mert a küzdésben a szerelmes 
gyenge asszony lett a győztes a Kákóezy György párt 
jura esküdött, honleány felett.

Még szigorúbb Ítéletet mond úgy Máriára, mint 
Vessclényirc azokban a szavakban, melyeket Mária 
egyik szolgájának, Farkasnak a szójába ad, a ki, 
midőn Vesselényi a találkára Murányim érkezik, 
igy szól;

Mit nyersz, jó asszonyom, az olyan vitézzel,
Ki ólálkodva jár, mint a róka éjjel?
Mit nyersz vitéz uram, oly nőben, ki néked
Kút liűségtörésen ajánlgnt hűséget?

Azzal meg éppen törpévé teszi Máriát még szolgájával 
szemben is, midőn ez bebizonyítja előtte, Hogy .szíveseb
ben meghal, mint hogy Rákóczynak adott esküjét meg
szegje. Farkas ugyanis a találkáról eltávozó s a kölél- 
hángcsón lefelé szálló Vesselényit el akarja veszteni 
úgy, hogy a kötél szárait elmetszi. Már egyiket elvágta, 
midőn Mária hirtelen megragadja karját. Küzdenek — 
s a zajra berohanó örök Farkast leszúrjak.

Utolsó szavai:
..................................  hisz jobban alig történhető!,
Szökevény s öngyilkos nem lettem. Jó nékem :
Azt a gyalázatos holnapot sem érem . . .!
Tompa müvének czélja a fönnebickból eléggé 

megérthető: az eskü szentségét védi. Es midén ezt teszi 
letörpül Máriában a honleány a szerelmes asszonynyal 
szemben.

Petőfi felfogása ezzel egészen ellentétes, a meny
nyiben a szerelemnek hatalmát és diadalát zengi az 
asszonyhoz nem illő kalonásdi játék lelett. .S e felfogá-

rajzának bemutatását. A kitűnő rajzot, mely 
rövid vonásokban több megkapó képet állít 
elénk az orosz életből, feszüli figyelemmel hall
gatta végig közönségünk, tetszésével kísérve a 
felolvasást, liiehter Évi k. a. két Schubert dalt 
.loerges Ida k. a. zongorákisérete mellett kiváló 
szépen énekelt. Érzés és csupa erő jellemzik 
előadását. A zajos tapsokra Gaal Ferencznek 
„Ősz volt**, „Jaj de nehéz a szerelmet tit
kolni u és „Duna mellett** dalait adta elő nagy 
hatással, élénk tapsától kisérve a közönségnek, 
mely minél többször szeretné hallani azt az 
erőteljes, üde hangot. Beszámolónk befejezése 
előtt el nem mulaszthatjuk annak fólemlitését, 
hogy ezen Ill-ik estélyünk is olyan napra esett, 
a melyen hirtelen roszra fordáit az idő s any- 
nyira esapdosta a szél a havat, s oly éles sivi
tással rohant végig utczáinkon, hogy hinni sem 
mertük a közönségnek nagy számban megjele
nését. S a Sembery-terem teljesen megtelt mű
értő, müveit közönséggel. Annál nagyobb a há
lája a rendezőségnek, mivel tudja, hogy ily 
tömeges pártolással ily ; a zimankóéi időben nem 
csekély áldozatot hozott az intelligens közön
ség. Legközelebbi estélyünk e hó 26-án lesz.

— Oly fényi * eredm ényi, minőt a Vöröskereszt 
egyletünk érdekében kibocsátott taggyiijtó ivekből ki
olvasunk, ritkán mutathatunk fel. A Farbaky-Kürlhy 
Piroska unió mint társ elnök részéről felkért 20 kisasz- 
szony egy rövid bét leforgása alatt 300 nál több tagot 
szerzett az egyesületnek. Meglepetéssel olvasta e sorok 

! írója az egyes iveket, s a végösszegezésnél, a mely a 
(elinti fényes eredményt tüntette ki, önkénytelenül az 
okét kereste e tüneménynek, mert szinte lehetetlennek 
tartotta azt, hogy ebben a fagyos időben ily nagy le- 

j  hessen a lelkesedés a bár nemes, de mégis kissé távo
labb eső ezél iránt, a mit az alakuló egylet magáénak 
vall. Nem soká kellett azonban eszét fárasztania, mert 
egy pillantás arra a kis társaságra, mely a lelkesedni 
tudó elnöknőt körülvette, mindent megfejtett.. Ilyen szép 

' okok nyomában csakis fényes eredmény járhat Az el 
ismerés adóját szerelném itt e helyen leróni a lelkes 
gyűjtőknek és pedig nevük kitüntetésével; de attól tar- 

; lók, hogy mások elhódítják őket tőlünk vöröskereszt 
: egyletiektől, s egyletünk legszebb díszét veszti el bennük, 
i Az ilyen szép gárda még a Bacsófalván tervezett — de 

városunkban csak kevesek előtt ismert — országgyűlési 
képviselő választási is képes lett volna keresztül vinni! 
Egyébiránt nincs mcszsze a közgyűlés napja ; ott széná

sához liiven azon mozzanatokra fekteti a fősúlyt, melyek 
: Vesscléuyinck és Máriának fejlődő szerelmét tüntetik föl. 

így, midőn a követül megérkezett Vesselényi 
Máriát meglátja :

Arcza piros vére futni kozd, úgy rémlik,
Fut lefelé mélyen, meg sem áll szivéig.

Ott áll lmloványaii a vezérhölgy előtt,
Es mint a nyelviden harang oly szótalan. 
Mindenki gyávának, ijedtnek tartja őt;
Csak Mária tudja, csak ő, mi baja van.
Az asszony ne látna férfíák leikébe?
Ne látna, mennyire hatott be szépsége ?

S melyik asszonynak nincs kedvére, ha tetszik? 
| Majd midőn Vesselényi Mária beszédére figyel:

Végig hallgató a követ e beszédet,
Vagy tán nem is ballá, csak az asszonyt látta.¥5 
S szemeitől lelke meggyulladt, s úgy égett,
Mint Ítéletkor majd az isten világa.
Meghajtó magát, vagy meg sem hnjtá talán,
Ment s vitte mélységes sebét bal oldalán.

' Mária utána néz a távozó követnek titkos kedvteléssel 
s ezt gondolta:

. . . Kár volt tovább nem beszélnem.
Maradt volna még itt s nézett volna . . . reám. 
Szép ifjú! szemével több hajt okozhatna,
Mint vezére minden fegyveres hatalma.

Festi a költő továbbá azt az átalakulást, mely Mária 
szivében történt, midőn megtudja, hogy a követ, kivel 
beszélt, maga Vesselényi volt és hogy szerelemre gyűl 
ladt iránta :

Jó, hogy meg nem látták nagy meglepetését,
Mely miatt a lóról csakhogy le nem bukott.
Le is szállt hirtelen, magát összeszedő 
S tettetett közöny nyel ment szobája felé,
Alig várta, alig várta, hogy benn legyen,
És midőn beérc, pánczélál ledobta,
llogy könnyebb, szabadabb lélckzetet vegyen

tói szembe állhatunk a lelkes gyűjtőkkel. Addig is, és 
azután is soká éljenek!

A polgári dal- ón zeiickftr hangversenye
{febr. ti) ez évben is a szokott e kölesi és anyagi sí- 

I kerrd folyt le. Az énekkar a „Magyar dalok“-at, Gaal 
| Fereucz „Fohász“-át, a vegyeskar Haydn remek orató

riumának a „Teremtésének egy részletét szabatosan és 
öS8zevágóan adta elő. Hu bírálatot akarnánk gyakorolni 
akkor a vegyes kar alt, és a soloját kellene kiemelnünk 
és pedig dicsérettel, s megjegyeznünk azt, hogy a tel
jes harmóniának nem csekély rovására van az, hogy 
egy hangnem erősebb a másiknál s igy mellette ennek 
a crescendo!) és fortén kívül egyéb árnyalása nem ér
vényesülhet. A „tréfás induló4* nagyon jó volt befeje
zőnek. A műsor 4-ik pontjában jelzett Quintett teljesen 
hidegen hagyta a közönséget, a mi jövőre nézve oku
lásul szolgálhat az egyes darabok megválasztásánál, 
fieriot 9-ik Concertje előadásának rovására volt a 
hegedű csere az utolsó pillanatban. Liszt Rhapsodiája, 
e nagy technikai ügyességet s e mellett erőt igénylő 
darab kellő ügyességgel volt előadva s a közönség igy 
ennek kedves játszóját, minta többi szereplőket is zajo
san tapsolta meg.

— Árva ház alapi tárni. Városi törvényi), bizott
ságunk utóbbi közgyűlése elhatározta, hogy városunk 
gyámpénztári tartalék alapjából 10 000 irtot fordít 
árvaház létesítésére, mely a gyámpénztár tartalék alap
jának tulajdonát fogja képezni; továbbá, hogy az erre 
vonatkozó intézkedésekre nézve akkor rendeli el á 
részletes előterjesztést, ha e 10.000 frt megszavazását a 
belügyministerium jóváhagyja.

A Véincti- aclmcczbányni vasút létesítésé
nek eszméjét veti föl hosszabb levélben lapunk egy ol
vasója, a ki azon véleményének ad kifejezést, hogy kí
vánatos volna, ha lapunk utján propagandát csinálnánk 
a vasútnak a Németiről az anélkül is semmi terephát* 
ránynyal nem bíró bercnosfalvi, Sz.-Antali völgyön át 
egész városunkig való kiépítése tervének. Szives olva
sónk hosszabban foglalkozik e tervvel s adatokkal tá
mogatja azt. melyek a mellett bizonyítanak, hogy e 
terv kivitele kiváló előnyöket biztositana városunknak 
minden tekintetben, s e mellett aránylag kevés befek
tetést igényelne.

— Színészet. Bárdv Lajos színtársulata a lefolyt 
héten a következő darabokat hozta színre: Febr.-hó 
7-ikén Lukácsy Sándor régi népszínműve a „Vereshajú" 
került előadásra szép számú közönség jelenlétében. A 
magyaros alakok, eleven beszédjök, élénk játékuk nem 
tévesztő el hatását közönségünkre, mely bár rég ismeri 
e pompás énekes színművel, mégis élvezettel hallgatta 
mindvégig a mulatságos párbeszédeket. A szereplők kö
zül jók voltak első sorban Nagyné K. Mari asszony, ki 
Sajgóné szerepét adta azzal az intelligens játékával és

S zajló szive meg ne repedjen alatta.
Sisakja sem kellett, messze félreveté;
Elég súly most szive: mért terhelje fejét?

Es ha már nincs pánczél, sem sisak fölötte,
Mit csináljon a kard egyedül oldalán ?
A kardot is többi fegyveréhez tette,
S oly kiméivé mintha félve tőle talán.

Marsból Venus termett. így változik által 
A haragos vihar bágyadt fuvalommá, 
így változik át, mely gyújtott sugarával,
A tüzes nap enyhe, szolid alkonyattá.
És a szem, mely elébb villámot lövelt szét.
Arcza két rózsáját harmattal füröszté. 

l)é valamennyi között legjobban kifejezésre jutatják 
Petőfinek alapgondolatát a következő sorok :

Ha már egyikünknek meg kell szegni bitét,
Én szegem meg, legyen sértetlen a tiéd.

Tudom, mit várhatok pártom híveitől;
De lesz annyi erőm, hogy eltűrjem érted,
S a jövendő tán majd szelidebben ítél,
S ha le nem mossa is a foltot, mely érhet, 
Legalább elfödi, s megbocsát a nőnek,
Hogy elfelejtette végét szerepének-

Mert csak szerep s nem más az asszony vitézség. 
Elhagyom a csata terét, a színpadot;
A kardot, a pánezélt nem nekünk készítők: 
Szégyenlem, hogy vele kezem kon tárkódot!. 
Fölveszlek, szerelem eldobott rózsája,
Asszonyok fegyvere, királyi pálezája!

Világos ezekből, hogy Petőfi Sándor, ha nem menti is 
ki teljesen Széchy Máriát a szószegés vétsége alól, igen 
rokonszenvesnek tűnteti fel, a ki a nem hozzá illő 
kardforgatástól igazi női hivatásához tért vissza: a 
boldog itásboz.

(Vége köv.)
Sulez Endre.
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felfogásával, melyet csaknem minden előadás után 
tapasztalunk. Igen ügyes Kuké volt Pintér, aztán mint 
András, Arunyossy Kata szerep ben Kotácsics tíarolta 
játszott szépeu es dalait r/..-sse! dia elő. Mint Zsófi 
Markó Emília \<>!t kedves jelei.' pajzán jókedvvel 
játszott, párszor tapsol is aratott uyiit jelenés közepette. 
Csinos Julesa szerepét figyelemre méltóan adta Palóezi 
Lujza. Szemes Borosa s/.< ,epében igen kedves je 
lenség volt F. Hegyi Janka, kinél; pár dalát meg is 
ujráztatták. Mély felfogás > s gondos játék jellemezte 
tíárdy Bálintját, inig Veréb Jankó mulatságos alakját 
igen sikerültén mutatta b Ny inai. kit közönségünk 
választékos, néha ugyan kissé túlzott mókái daczára is 
nagyon szeret és ez alkalommal is sllrö tapsokat ara
tott. Mint Keszeg kitűnt Mezei. S áu pedig Szigetin' 
József mulattató népszínműve „A ven bakancsos és tia 
a huszár" került szinte zóna előadásban fél helyárakkal. 
A színházat teljesen megtöltötte a fiatalság és a diákok, 
kik a mulatságos jelenetekben nem késtek tapsokkal 
jutalmazni a szereplőket. Az előadásról, kevés hibától 
eltekintve, csak jót mondhatunk. Dáluokv jól adta Ve
res csaplárost. inig Ilon szerepében Rúzsai Etel játszott 
érzéssel és drámai erővel, mi nem tévesztő el hutását a 
hallgatóságra, mellette mindjárt Markó Emíliát kell 
kiemelnünk kedvesen eleven játékáért és érzéssel éne
kelt dalaiért Lidi szerepében. Az előadás sikeréhez 
hozzá járultak még Aranyossv, mint Kántor, Mezey, 
mint Sugár Mihály, mig Pintérről külön kell megemlí
tenünk, hogy Laezi szerepében szokott kedves dalaival 
mély tetszést aratott és ügyesen is játszott. Végre a 
mulatságos Friezi alakját Nyitrai adta pompás humor
ral, az igaz, hogy néhol kissé túlzottan, de ez még nem 
volt ok arra nézve, hogy a közönség ötször ki ne tap
solja egyik kedvenezót kitűnő holiókáskodásaiért. A kis 
Marko Olga is tapsokat aratót. 9-én közönségünk egyik 
kedvenezének a drámai színésznőnknek Rúzsai Ételnek 
jutalomjátékául Csiky Gergely gyönyörűi színműve az 
„Örök törvény" került színre nálunk először. Bárdy 
ügyes rendezésében. Mielőtt a szereplők kritikai mél
tatásába átmennénk, legelőbb is azt kell megjegyeznünk,
1 " jutalmazandó igen választékos Ízlését mutattahogy
he akkor, midőn Csiky eme nálunk még ismeretlen 
gyönyörű színmüvét választotta jutalomjátékául. A szín
házat elegáns, válogatott közönség töltő meg, mely 
mindvégig fokozatos érdeklődéssel kisérte a darab drá
mai jeleneteit és a szereplők hévleljes játékát. Mikor a 
jutalmazott megjelent a színpadon zajos taps fogadta, 
mig Őszinte tisztelői a tehetséges színésznőt egy szép 
babérkoszorúval lepték meg. Rúzsai Etel Sylvia szere
pében remekül játszott és a legapróbb részletekig kidol
gozott elegáns, áttanulmányozott írnom játékával olyan 
szép alakban mutatta be tí\lvia szerepűt, melyért mél
tán megilleti őt a kritika elismerése. Erővel és hatással 
játszott, a drámai jelenésekben könnyekig megindított 
nemes játékával. Közönségünk minden felvonás után 
háromszor, tapsolta ki, összesen kilenczszer. A darab 
hosszú és tizenegy órakor ért véget. Mint Judit szépen 
és kedvesen Játszott Markó Emilia. mig hév teli, érzés
sel visszaadott játékáért dicséret illeti nteg Bella szere
pében Nagyné. K. Marit. Szintén jó volt Bárdyné mint 
Anna Oláthy György szerepét sikerültén adta Dálnoky, 
migBozgai Endre szerepében jól játszott Bárdy, bár egy 
kissé küzdött szerepével. Nyitrai Marczel pompás sze
repeben mindvégig remekül játszott és ezt a hidegvérű 
amerikai embert találóan jellemezte és gondos alakítást 
mellett mutatta be. Mányi Gusztáv csélesap személyét 
Kánhegyi adta elő sikerültén, tízei ti gr óthy szerepében 
Mezey, Alberti Vilmos szerepében pedig Aranyossv já- 

sikerrel a teljes ensemblée-hoz. Megemlítjükrultak
még, mint Egyed Lajost, Szűcsöt, mint 
Tamást, Pintért és Gyapolyi ügyészt Timart, 
és Bodroghinét Moórinét. Róza szobaleány szerepet 
Varga Anna adta ügyesen. 10-én Csiky és Kon ti 
pompás operettejc ..A király fogás" ment, Mezei rende
zésében szép számú közönség jelenlétében. A darab 
nem ment oly simán, mint vártuk volna, kedves 
csak Hegyi Janka volt Lola szerepében mint min- ! 
dig, ügyesen játszott, eleven kedvvel énekelt és táp- ] 
sol aratott. Csinos jelenség volt Amadéé szerepé
ben Kovacsies Sarolta. A szereplők közül még legjob
ban megállották helyüket Nyitrai és Mezei előbbi Marx 
utóbbi dón Bernardó szerepében játszottak ügyesen. 
Taps csak ritkán hangzott föl. 11-én Tóth Ede örök
szép népszínműve .A falu rossza" került szilire Kunbcgyi 
ügyes rendezésében félárú helyárakkal szép számú 
közönség jelenlétében. Az előadás egyike, volt a leg
jobbaknak. A szereplők jól játszottak. Mint Feledi 
Gáspár igen jó volt Dálnoky, Boriska szerepét Rúzsai 
Etel adta inlelliges játéka mellett, sikerültén. Kunbcgyi 
pompás Lajos, mig Markó Emilia Bálki Tercsi szere
pében kedves, üde jelenség volt és ügyesen játszott. 
Göndör Sándor szolgalegény szerepében Pintér játszott 
nagyon szépen, dalait érzéssel és kellőmmel énekelte, 
ügyesen köszörülve ki a király fogásban bemutattátott 
ind imponált alakítását. Tapsot aratott szép dalaiért.

Nyilt-tér.1
Figcv/, Melyem, mintázott Foiilnrdokat int- 

ferenként krtól ckckz !i frf krig (mint
egy 450 különböző árnyalatban) megrendelt egyes 

I öltönyökre, vagy egész végekben is szállít. házhoz 
szállítva, posta bér- es vámmentesen I I c iiiic Ih 'I 'k  G. 
les. kit*, udvari szállítót -elyeingyárn Gíiriclihcn,

! Minták posta fordulóval küldetnek.' Svájcaim czimzett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 6

N y i lv á n o s  k ö s z ö i;e l .
Fogadják legmélyebb köszónetünket mindazok, kik 

feledhet Ion édes anyánk: özv. Arthold Karolina teme
tésikor megjelenésükkel szívesek voltak részvétüknek 
kifejezést adni.

A gyászoló család nevében
Arthold Géza.

Szemre való csiuos menyecske volt Kováesics Sarolta 
Finum Rózsi szerepében, szépen énekelt. Az előadás 
sikeréhez hozájárultak még Nagyné, Csapóué szerepeben 
Markóné, Sulv ok szerepében, Tariszuyásné szerepében 
Füzessi Szilii. Megyei esendbiztos szerepében Arunyossy 
es Mezei is mint Kónya Kántortanitó. Végül Gonosz 
Pista szerepében volt nagyon jó Nyitnty pompás humor
ral adván elő mókáit, úgyszintén Moóriué. E helyett 
el nem mulasztjuk felhívni olvasó küzöuségituket Feke
tém- Hegyi Janka, közönségünk kedvenezének f. hó 
17-ikéu Rip Rip beu tartandó jutalomjátókara, melyben 
kedvelt énekes nőnk egyik bravúros szerepét jútsza 
remélhetőleg zsúfolt ház előtt. Úgy szintén Dálnoky is 
a jövő héten tartja jutalom játékát. A rokonszenves és 
régi színész eme jutalom játékára is felhívjuk közön
ségünk ügyeimét. ll»M|iie.

— Érd. ke** síatÍM/.likát olvasunk a Pápán meg
jelenő Dunántúli Protestáns Lapban, a keresztyén 
felekezetek számarányának a legközelebbin lüO év 
alatt történt változásáról. Száz évvel ezelőtt volt 57 
millió piotestáns. 40 millió görögkeleti és 80 millió 
róni. katliolikus. Száz óv alatt a görögkeletiek szánni 
megkétszereződött (most 59 millió); a r. katholikusok 2 
es félszer annyian vaunak, mint akkor, (vagyis 205 mil
lió); a protestánsok száma pedig megnégyszereződött, 
vagyis jelenleg 137 millióra tehetjük számukat.

— 150 0 0 0  fl ancos életrajz. Az amerikai kon
gresszuson 30.000 francos dijat tűztek ki Columbusnak 
legjobban megírt életrajzára. A müvet bármilyen elő 
nyelven meg lehet Írni. Ezenkívül 8000, 7000, 4C00 
francos dijat tűztek ki egy oly műre, mely Amerika 
felfedezését tárgyalja. Ezen munkát akár prózában, 
akár versben Írhatják meg a pályázók. Úgy értesültünk, 
hogy Szász Károly na li biztos kilátása van mindkét pá- 
lyadij elnyerésére.

— A portugál király áldozat készsége. A
portugál király első akar lenni, a ki hozzájárúl a nem- 

| zetét ért anyagi csapás enyhítéséhez, s e ezóha évi civil- 
I listájának (1.170.000 frt) 20 %-á.t ajánlotta fel éven

ként Ez adomány, tekintve azt, hogy a szegényeket 
i mindig bőségesen istápolta s hogy jó szivüségét most 

az Ínség idején különösen igénybe veszik, kiválónak 
mondható.

— A keresztények üldözése Klímában. A
»Daily Croniele" külön tudósítója, ki most azokat a 
városokat járja be, melyekben a lázadók a kereszténye
ket felkonczolták, tapasztalatairól borzalmat gerjesztő 
híreket ir lapjának. A kisebb vérengzéseken ki vili 
különösen két helyen volt nagyobb mészárlás: Nin- 
Tschangban és Dschiholban, hol számos keresztényt 
leöltek, a gyermekeket élve megsütötték, s a missionáru- 
sok építette templomokat felgyújtották s azután körül
állták, hogy senki se menekülhessen belőlük. Az elfo- 
gotlakac isszouyu kegyetenséggel végezték ki. A vá
ros mandarinjai keresztbfefont karokkal, tétlenül nézték 
a vérengzést, melynek befejezése után ti gyilkosok 
tiszteletére lakomát rendeztek.

Mc.'yilt ölesebb? Ezt kérdezi rendesen a leg- 
löbb ember, midőn valamit, venni szándékozik. Ezt. a 
kérdést teszi fel magának igen sok gazda is a vetés 
idejének közeledtével, mielőtt a szükséges magot meg
rendeli. Lapunk nagy számú gazda-olvasói iránt való 
figyelemből szívesen szolgálunk c kérdésre felelettel, 
mely csak úgy szólhat hogy a legolcsóbb az ami leg
jobb, mert minél jobb a mag, annál jobb termést ád. 
Aki tehát olcsón akar venni, az olyan ességhez fordul
jon, a mely a legjobb árut szállítja. Ilyen ezégnek is 

‘ merjük Mandiner Ödön magkereskedőt. Budapesten,
' akinek nevét, különben az ország határain túl is jól 

Komlódi i '8mer*k s a kinek üzlete éppen feltétlen megbízhatósá
gánál fogva minden irányban oly nagy mértékben ki
terjedt, hogy méltán sorolhatjuk az ó- és újvilág leg- 
elsórangú magkereskedéseivel egy osztályba. Magvainak 
lel tétlen megbíz hatóságáról magunk is többször meg
győződvén, szívesen ajánljuk a tavaszi vetés közeled
tével a termelő közönség figyelmébe.

TeiÉgll ÉS M á z  megnyílás!
A T. Cz közönség becses tudomására hozom, hogy 

helyben az ..Ó-Postához" nowi házban f r. február 
21-én vend. ülőt ét* kávéim* 1 nyílok.

Ebed és estélyi étkezésre előfizetést elfogadok, 
úgyszintén házon kívülire is.

Fő törekvést m leend a T. Cz. Közönségnek meg 
clégedését minden tekintetben kiérdemelni.

Becses pártfogást kérve, maradtam. 
Selmeczbányáu, 1892. február 12.

Kitűnő tisztelettől 

Bírni Katalin.
1—2______________________________________________

E j ' a d ó
50 mm. szép kerti széna és 10 mérő jó mi
nőségű alma Hoschek JÓZSef urnái Selmecz- 
bányán.
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A legjobb szer v ízk ö r minden neme, 
valamint utóbajai ellen ni. sárgaság ' hugy  
és hói ag h u ru t, légzósibántalinak , májba j 
stb , a híres

I I Y D l í t  n v s i  v
(orvosok által ajánlva)

Grobstein Seeapotheke,
<« ■» ■■ ■■ <1 o ii, I' e I s ő A n h t  r  i ii

1 palaczk ára útmutatással l frt, csomagolással 
1 frt 20 kr. ö—10

Bor-kivonat
Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez 

melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem 
lehet, ezen kipróbált, különlegességet ajánlom.

Két kilo (100 liter borhoz elégséges) Ara 5 frt 50 kr. líe- 
ezept ingyen inellékeltetik.

Jé siker és egészséges gyártmányért jótállók.

S z e s z  n i c g l a k a r i l á s
érhető el feliilmulhatlan s 'esz e rcsitö  es szene: iám 
m al : ez az italoknak kellemesen vágó izt kölcsönöz s 
csak nálam kapható.

Ara 3 frt 50 kr. kilónként (600—1000 litorro) használati 
utasítással együtt.

ífwí" Ezen különlegességeken kívül Rum , Cog’nac. 
finom L iqueurök stb. gyártásához szükségelt össses 
e sszen c iák a t. ajánlok fellilmulliatlan minőségben. Re 
czeptek ingyen mellékelteinek. Á rjegyzék  bérm entve.

l'iilOp ltár«»l;»
Bsszeuczia M lönlspsségelí gyára Prágaíaa.

Szolid ügynökök kerestetnek 2 0-50

l i e c s é t  v e i s z t i
a leiTálasztétasaMi élei is, lia nincs étfágyinit

Az étvágy gerjesztésére, úgy mint minden
nemű gyomorbajok ellen melegen ajánljuk I. olva
sóink figyelmébe Dggcr dijjuGtlniazof t

SZÓDA-PASZTILLÁIT.
Kaphatók 30 kros eredeti dobozokban a monar

chia összes gyógyszertárában, valamint az 
2‘ílHt Röfj!

gyógyszer különlg. gyárában Bee*
Kapható Selmeczbányán: tíztankay Ferenc* és Mar- 
fltfcsy ;,/"i,os gyógyszerészeknél. ‘ Korponán: ifj.

gyógyszerésznél. Ipolyságion: Borko 
István gyógyszerésznél. « ír,

Eisert Pál

*) K rovat alatt közlötteknok 
nőm felelős ártalmáért som alakjáért 

Szerk.

Kiadó bolthelyiség ós lakás!
Az nj akadémiával szemben fekvő liiízimi- 

ban n l.» U h < -l,v is ( 'K  hozzátartozó l t t l .  l is s ü tLE GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

a i e i j i i  sz m ta  Ite lp fc
Nyomatott kiadó-tulajdonosok Juerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában B PlroK M D jSem w !’
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