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—  Kéziratok nem adatnak vissza. -1—

Hogyan ünnepeltünk!"
A nemzeti ébredés napjának évfordulóját ez idén ! 

:i szokottnál nagyobb mérvben ünnepelte meg városunk. |
Az ünnep rendezdje: az akad. ifjúsága következő j 

műsort állapitá meg s bocsátó közre a l’o'gártársak-hoz 
intézett lelkes felhívásában:

Aj Márczius 15 én d. e. '/210 órakor zászló alatt , 
vonulunk le a helybeli Nagyboldogasszony templomba, 
hol főtÍ8ztclendő Majoros József egyházi ünnepi beszé
det tart.

B) Az isteni tisztelet végezte után levonulás a vá
rosi vigadó nagy termébe az önképzóköri diszülésre.

C) D. u. 2 órakor a őzt.-Háromság szobor előtti 
téren a „Talpra niagyar“-t szavalja Labner István 
111. é. h. s alkalmi beszédet tart Vörös Ferencz szer 
kosztó, ezt követőleg kivonulás a szélaknai sírhoz. 
Klimko Gyula 11. é. b. tart ünnepi beszédet a sir fölött 
s Lakner Lajos 111. é. h. szavalja az „EIŐrc“-t.

D) Este 8 órakor hivatalos estély a városi vigadó 
nagy termében.

Az önképző kör diszülésének műsora a következő 
volt; 1. Fohász. Losonczytól. Előadja: az énekkar. 2. 
Elnöki megnyitó. Tartja: Ncuherz Béla. 3. Nemzeti dal. 
.Szavalja: Faragó Gyula. 4. Apotbeosis. Előadja: az 
énekkar. 5. Ünnepi beszéd. Előadja: Beké Kálmán. <». 
Magyar ábrándok. Előadja : Vaszary Aulai. 7. Episod 
4<S-ból. Felolvassa: Vörös Ferencz. 8. Marsellaise. Elő 
ad ja : az énekkar.

A délelőtte megállapított műsor változatlanál folyt 
le, a délutáni azonban azt a változást szenvedte, hogy 
a „Talpra magyar“-t Pfcill'er Gyula akad. hallgató sza 
valta és hogy a szélaknai houvédsirokhoz nem vonult 
ki az ifjúság, csak a koszorúi vitte ki küldöttsége; az

T Á R  CZ A.Hozzá.
nyíl,Tavasz ha jó, virágok kelylie 

A természet, lm illatot lehel,
11a dalt csieserg a piczi csalogány,
Mitől felbuzdult az iljú kebel:
Kisded kacsódra csókom rálehclve, 
Megkérdezem: „Szeretsz e kis leány ?■• 
Kevés szavú válaszod ez leend 
Tudom előre: „Majd időre tán !“

Eljó a nyár. Oly lanyha lesz a lég,
Lágy susogással jő az esti szél, 
Solyemfttrtiddel játsziau enyelgve 
Tündér világról szépeket regél.
Éjszin szemedbe nézve kérdezem meg: 
„Szeretsz e angyal? 01) szólj igazán !“ 
Felelsz s a válasz ismét az leszen,
Mint rendesen, hogy: ..Majd időre tán!

Az ősz is eljó, és tán majd újra látlak, 
Hogy szenvedésem még sályosbb legyen; 
Hisz oly édes nekem e fájdalom,
Melyet miattad érez a szivem . . . 
Megkérdelek, mint rendesen szokásom 
11a látlak: „Szólj szeretsz-e kis leány? 
Oh én imádlak !w Tudom igy felelsz, 
Mint rendesen, hogy : „Majd időre ián !“

Eljó a tél, és nyugtot megy keresni 
Zord éjjelébe a szép természet;
Szivem azonban nyugtot nem talál:
Igen forrón tud az szeretni téged!

„Előre" lelkesítő szava a Sz.-Háromság téren csen
dült meg.

Az alkalmi beszédet, melyet e lapok szerkesztője 
a Sz.-Háromság oszlopa lépcsőjén mondott el, közvetle
nül a „Talpra magyar- elszavalása után, az alábbiban 
közöljük : Ez a lelkesedés kísérte akkor is a nemzeti riadót, 
de visszhangja nem szorult szűk házsorok közé; kiha
tott az, túl mezőn és tévőkén, föl, az égbe nyúló bérező- 
kig, és le, Adriáig!

Fölébredt hivó szavára az alvó öntudat, lángot 
fogott a  honfi szív, s a nemzet géniusza szétszaggatá 
bilincseit.

Két lángéaz ült akkor diadalünnepet; az egyik a 
nyelvét, a másik az Ősi alkotmányét.

Kossuth szava: az eget földet megrázó hang; Pe
tőfié: egy szivet gyógyító édes sikoj.

Fény lövőit, szét a haza szivéből, az ország fővá
rosából, és e fény bearanyozta a mi bérczeinket is; 
behatolt a szivek mélyébe, egynél lelkesedést, másnál 
rémületet keltve ; s miként viz az olajtól, egyszerre úgy 
váltak szét az össze nem tartozó eleinek városunkban.

Az első nemzeti lobogó lobogására sietett idegenbe 
az idegen, és zászló alá a magyar.

Közép és felső tanodáink termei üresek Ké, de so
rozó tőreink népesekké lettek.

E téren szerveződőt a nemzetőrség és a guerillák 
csoportja, a branyiszkói diadalnak eme részesei.

Az öntudatára ébredt nemzet eleinte békés utón, 
a szellem erejével akarta visszaszerezni jogait, — szu
ronyt szegezlek ellene, és ö karddal kezében állott síkra 
ősi alkotmányáért, és omlott a vére.

Hogy mi lett a vég? ismerjük
Diadalt diadal követett, végül megsemmisülés.
Temetővé vált hazánk, földjét csupa gyásznép lakta

Nemzetünk vezérei és nemzetünk reményei a

Nem kérdelek már lányka hogy : „Szeretsz-1 
— Beteg gyümölcs úgy sem marad a fán, 
Beteg kedélyem lehullásra készt,
S te nézesz egy jobb, hűbb bolond uté"

alatt pihentek, a melyért verőket fddo/.ák : vagy ide
gen népek között bujdoslak hazátlan.

Idegen uralom ütött tanyát hazánkban, s akkor, 
városunk, eme házak, melyeknek ablakaiból biztató 
tekintetek vetődnek felénk, sok olyan liaz.aliatlan teltet 
láttak, a mikre immár a feledés fátyla borúit.

Látták azt, miként jártak házról házra a kémke- 
dőle és akadt, a ki vezette őket! hogy kifürkész- 
szék a vesék titkait, a szivek fejtekét: s megteltek 
a börtönök.

Látták azt a félre vezetett buta tömeget, a mely 
a burbanisták neve alatt nem hősi tetteknek, de annál 
több gyalázatnak volt a szerzője.

Látták, miként liősködnck a szesz gőzétől lelke
sed len azon ártatlanok fölött, a kiket a jcllemlclenscg. 
az aljas bosszú a családi tűzhelytől ide hurczolni se
gített.

llerodias lányának táneza nem vala vétkesebb 
mint azoké a némbereké, a kik nemzeti, de nem ma
gyar nemzeti szalaggal díszítve ujjongtak itt, testvére
kül ölelve a bocskoros ellenhad vezetőit.

Fátyolt tettükre, nevükre, hogy ne piruljanak mi
attuk gyermekeik, unokáik !

Ha az ötvenes évok remtetteinek lánczolatát foly
tatnám, a boszú napjává válnék ünnepünk.

Mi nem ezt, hanem az öröm napját ünnepeljük 
i marczius idusában; s ha önök ifjak a leiiint, de lé 
■ nyével viszszacsillámló, ragyogó múltat dicsőítik, <-ii- 
I gedjék meg nekem, korra nézve nem ifjúnak, ha a 
j jelen mellett szólalok meg.

Mi sem bizonyítja jobban a jelennek érdemeit, 
mint az e napon országszerte és ilt is felhangzó, kitörő
lelkesedés, az aggodalomtól. emlői mentes sza-

A jó czimbora.
föld bad szó!

u_? lelki gyönyörűsége volt a mellet. Írnokot ska létére
feszíteni szeretett, 
nagy urat.

de külsejével tudta s adni a

Pénze csak e sej e n és másodiiván volt azután
pumpolt s azért nem ■betett rossz néven venni tő-
lem lm elcsodálkoztam s velem talán sok in. midőn
Bandi barátunk egy 
hitt minket vendege

szép
nek.

lapon (a hó vége felét meg-

esz A vendéglős ki csak tegnap perelte be 22 frt. lé-
mék, melyek a lélek mélyében rejtőznek, nem egv cu
kiul, de páronkint sőt rohamosan bérűinek a felszínre, 
így kerülnek felszínre, egymástól kisérve a rokon és 
az iker- az az a lélekben egy időben szilit eszmék.

Így midőn lelkűnkben a tánczmulatság eszméjét 
felébresztjük önkénytelenül eszünkbe jut eszményké
pünk, (az ideálunk ha ugyan van) a ezigány, a csár
dás, reggel léié a salouspitz és a katzenjammer kol
bászlevessel.

A házasság eszméjével — az anyós, a gyermekek 
és a sok eontó jut eszünkbe, lmgy. nagybátyám sza
vaival éljek a házasság eszméjével a háromság fogal
ma jár.

S én midőn fiatalkori jobban legénykori napjai
mat vissza idézem a sok Guruéval tréfáival, ott terem 
Bandi barátom szorosan fűzve minden tréfához, örön- 
böz s néha néha, a hó vége felé járó bánathoz is.

Bandi a szó szoros értelmében jó czimbora volt, a 
ki pohár bor mellett mulatni akart vele, neki türelme 
volt reggelig, a ki krajezárban ferhlizni akart vele, 
teltette, mert Bandi barátomnak szerinte visi-betegsége 
volt. Kitűnő ének hangja volt s énekével órákig vígan 
tudta tartani a társaságot.

Költői tehetsége is volt, midőn Noé módjára va
lamivel többel ivott, rigmusokban beszélt, szóval sokat, 
sokat tudott, csak fizetni nem, az az nem szeretett 
Gyengéje volt vendéglőben „aufschreibenw-ra enni. 
inni; nem csoda aztán hogy a vendéglősök gyakran 
megunva a várakozást, beperelték. A baleket becsapni

jében, nem kis zavarral üdvözölte Bandit, tőle bocsá
natot kérve a mért kénytelen volt öt beperelni váltig 
azt hívén hogy Bandi tartozását jött kiegyeiditcni.

Heten voltunk Bandi vendégei s ő uriasan ellátott 
minket. Volt ó bor, volt jó vacsora s meg nnlares sem 
hiányzott. A pinezér alázatos arezczal hordta :i vacso
rát, a vendéglős koccintott is Bandi egészségére, szóval 
a legjobb kedv uralkodott.

Mulatságunk közepette is, mindenki csodálkozott 
azon honnan fogja ezt Bandi törleszteni — egyik ont- 
lité hogy lutrin, a másik hogy ferhlin nyert egy har
madik meg öröklést is említett.

Bandinak magának pedig csak azon járt az eszo 
miképen állhatna bosszút azon a szemtelen vendéglő
sön a miért tegnap beperelte.

E közben színészek jöttek előadásról s minthogy 
városunkban csak vendégszereplésen voltak Bandit nem 
ismerték, ki őket asztalunkhoz vendegeinek hívta. 
Bandi a színészeket csupa rokonszeuvből megvendégelte, 
diákkorában ő is színészemIht lévén.

Bandi most liirtelenül feláll s a vendéglős lakó
szobája felé tart, magam is azt hittem fizetni akar.

Mivel tartozom Pető uram ? k rde Bandi barátunk 
a vendéglőstől, ló frttal válaszolá a vendedé- miköz
ben Bandi pénztárczájálioz nyúl a vendéglőn hajlon
gó s közt ismételten bocsánatot kér a mit rt bepörölle, 
magában tényleg meg is bánta, a midőn Bandi a bí
róságtól vett idézést veszi elő oda nyújtja a vendég
lősnek s mondja: ..tegnap 22 frt. léjében perelt be,
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Az öuük szava diesóitésc az igazságnak, a fény
nek, s kárhoztatnia, kimrUilen elítélője a jogtalanság
nak, a lelki szellemi vakságnak!

És e szaluid szó forrása akkor bugygyant ki, a 
mikor az előbb elhangzott szabnds.igdal született meg.

És e szabad szó visszhangot kelt itt e téren is, 
melyen egy rövid emberöltő előtt vesztünk fölött uj
jongtak.

És el mondhatjuk u költővel: látod minő változás?
Én nem tudom honnet van ez de most ég és fölt! 

egészen más!
Más a told és mások vagyunk rajta mi emberek! 

Azon eszméket, mikért akkor börtönbe burezolták atyá
jukat, az utezaléggel együtt szívjuk magunkba. A sza
badság, egyenlőség, testvériség hármas igéjéből sokul 
megvalósított az idő; n mai nap is bizonyítja, hogy 
szabad a szó, szabad a gondolat.

A történelem följegyzese szerint egy ókori nép 
minden évben megvalósító egy napra az egyenlőség 
eszméjét, l ’r és pór, gazdag es szegény egyenlőnek 
érezte magát e napon, ugyan egy érzés töltötte be keb
lét annak is, ennek is: az öröm i ize te, a megelégedésé !

Ez irányban nagyon sokat halad útik mi is a 
marezius ló ikén ekmegltnneplése ált il. Széles e hazában, 
városunkban is egy az érzés, egy a gondolat: a hár
mas ige dicsőítésé, ama nagy napok emlékezete.

Ez ünnepek megteremtették azt a közszellemet, 
mely nyilvánvalóan, tüntetőleg hirdeti, érezteti velünk, 
hogy ez a föld ic Árpád földe: s bár nyelvben
nem de érzelemben egyek vagyunk

Vajha egy újabb emberöltő múlva ama kérdésre: 
látod minő változás? azt a választ adhatná az Örven
dező, hogy immár nyelvben sincs különbség közöttünk, 
velünk ünnepel, nyelvünket beszéli a bányász nép is, 
ez az igazán föld népe! Adja Isten, hogy úgy legyen!

'I'isztelt Polgártársak !
A vallásos kegyeletet másfél század óta hirdeti 

ez az oszlop: a 8zt. Háromság oszlopa.
A politikai élet nagy mezején, veres talajon bár, 

martyrok vérén egy uj háromságot állított fel 100 év 
előtt a küzdő lélek: a szabadság, egyenlőség, testvér- 
8ég Szent Háromságát.

Ennek az ünnepe egygyő tette apáinkat 44 év 
előtt, egygyé tett bennünket ma !

Fogjuk fel e nagy nap jelentőségét s őrizzük 
meg szivünkben azt az elhatározást, hogy tehetségünk 
szerint ama hármas ige megvalósítására törekszünk 
mindenha.

Legyen ez elhatározásunk szilárd, miként e kő
oszlop. melyet hu idő, vihar ledöntene is, újra felépíte
né a Ilit. A Ilit pedig örök !

A beszéd után az akad. ifjúság dalárdájának 20 
tagja Iloftnianii Géza vezetése mellett a Marseillaiscl 
adta elő nagy hatással, mire az ifjúság szép rendben 
Kossuth Lajost éltetve, köri helyiségébe vonult, a kö

1 egyen szives még a mai számlát is oda irni-‘. En min
dennek szem es fültanuja válók.

Ismerve a vendéglős hirtelen természetét — egy 
scandalum elkerülése végeit oda léptem s a tartozás 
kiegyenlítését magamra vállaltam, mibe a vendéglős 
szívesen belenyugodott.

Bandi társaihoz ment egy milaresre gyújtva oly 
büszkén lépdegélt mint a ki a dolgát a legjobban vé 
gezte. A színészek ez alatt Bandi borát fogyasztották 
s minthogy most először látták, benne maecceásra vél
tek akadni.

Hogy külső imponáló alakjának megfeleljen, 
négyes fogatáról, szállóiról, földéről s képviselő jelöltsé
géről kezdett beszélni.

A bor azonban elfogyott. Bandi tudta, hogy 
parancsára a pinezér nem hoz többel, tréfáját újabb 
tréfával akarta tetőzni.

I raim monda felkelve, zsebéből egy uagy kapu
kulcsol véve elő, önök még nem voltak szőllőmben az 
az pinezómben, én ebből a lőréből nem iszom már — 
tessék velem tartani, ki megyünk a piuezembe, A színé
szeket nem kellett másodszor hívni -  de mi, hogy a, 
nevetés erőt ne vegyen rajiunk, elbúcsúztunk az egyik 
betegséget, a másik feleséget hozva fel ürügyül.

Midőn én tőle elbúcsúztam büszkén azt mondá: 
Nagyon sajnálom hogy nem tartasz velem, én azt hi
szem. mondá a színészekhez fordulva, minket csak a 
bajnalpir bi majd haza. És azután csendesen: várj meg 
lakásodon egy csésze teával.

Társaimat is megliittam s a tea mellett beszeltem 
el miképen fizette ki Bandi a vendéglőst a  szó szo
ros értelmében kaczagásba, hahotába törtek ki, midőn 
kopogás után Bandi lépett a szobába.

Hol a menykóben hagytad a színészeket? kérdik 
egyszerre, valamennyien. A városi kapitány szóllöjében 
hagytam őket, oda elkísérve azt mondám hogy rossz 
kulcsot hoztam, várjanak meg mig az igazit elhozom. 
Útközben találkoztam n bakterrcl a kit fellovaltam,

zönség pedig sietve menekült n csípős szét elől, ki haza, 
ki a hivatalba, egy részé pedig az evang. lyceumba, a 
hol a Sulez Endre tanár vezetése alatt levő Petőfi kör 
a következő műsor mellett ünnepelte marezius ló-ikét*

I. Magyar király indaló. Hu bér Karolytó* 1 * i * * * S. Előadja: 
a zenekar. 2. Nemzeti dal. Pctóti Sándortól. Szavalja: 
Sárkány Ernő VII. o. t. .í. Előszó. Gazsi Bcnó Vili o. 
t.-tól. j. Márezius 1... Pestliy István VII o. t.-tói. 5. A 
nemzethez. Szavalja: Melczer Gyula. VIII. o. t. ü. Ki 
rály hyninus. Brockeu Jenőtől. Előadja: az énekkar. 7. 
Petőfi halála. Hinnie/. Dániel VIII. o. t.-tól. S. Előre. 
Tóth Kálmántól. Szavalja: Kiss Gyula VII. o. t. 9. A 
magyar forradalom eredménye. Hifiidéi Vilmos Vili. o. 
i.-tól. R). liákóczy induló. Előadja: a zenekar.

Prielle Kornélia levele,
Az éles elmével megírt, elfogulatlan kritika azt 

mondja jeles művésznőnkről, hogy „azért olyan előkelő, 
mert egyszerű, s azért olyan kitűnő paiasztasszony 
iBannaiiié szerepében stb. mert egyszerűu.

Ez az egyszerűség volt a kis Nellinek is ékessége, 
ezzel adta meg a bájt Cordeliának (Lear király) s ez 
fóvonása most is a legszebb „nagymamádnak, mit a 
következő sorai igazolnak, melyeket röviddel lapunk 
árta előtt kapott tőle Bárdy Lajos színigazgató ; akitől 
azt az értesítést vette, hogy nagyobb mérvű mozgalom 
indult meg holnapi fogadtatására.

„De liát Urak, Önök engem fölöttébb iz
gatnak evvel a fogadtatással. Nem nekem való 
és érdemem felüli az ilyen inozg-alom.

K ére  ni, k ö n y ö r g  ö ni tiszta igaz szivem
ből, hogy egyszerűsítsék ezt barátságos ven
déglátás fogadására, mert különben ismerem 
magamat, olyan szivszorongás fog környékezni, 
hogy egész ottlétem alatt nem lesz egy kedé
lyes pillanatom.

Mindenütt kikerülöm én a tíilságot, és re
mélem, hogy most is lesznek tekintettel az én 
egyszerűségemre.

Ezt Önöknek pályatársaknak kellene szé
pen és kellő tisztelettel megértetni az intéző 
körökkel. “ — stb.

Ezekkel az egyszerűségűkben szép szavakkal 
kapcsolatban azon reményünknek adunk kifejezést, 
hogy jeles művésznőnk emez oliaja teljesülni is fog.

Lehoczky Gyula,
Lebotzky Gyula bányatanácsos, akad. tanár e hó 

ló-ón eiliúnvt; temetésén Fekete Lajos erdőtanácsos 
akadémiai tanár búcsúzott el meleg szavakban tanár
társai nevében a pályatárstól, a hallgatók nevében po-

hotry a rendőr kapitány pinezéjébe be akarnak törni, 
menjen és ugrtssza szót a tolvajokat.

A bakié)1 ki egyúttal csősz is volt, el is ment i  
s ott találta a türelmetlenkedő színészeket s egy bajszai 
m. resztő káromkodással fogadta Őket.

A színészek csak hamar tisztába jöttek a hely
zet tel és hogy másnap az egész város a tréfáról ne tud- j 
jen. kénytelenek voltak a bakter titok tartását megvá- j 
súrolni, de megfogadták hogy városunkban potya bort 
többé nem isznak. G áspár Ármin.Cseveges a hullámról*)

Valamelyik híres festő a szépség, az összhang 
jelképének a hullámvonalai mondó.

Szerény magam ugyan nem vagyok híres, de 
még csak kontár festő sem, annál a nagy művésznél 
mégis tovább megyek egy lépéssel, állítva nem csak, 
hogy a bulláin ott is van, hol ini, jámbor halandók, 
neiu is sejtjük ; de azon vakmerő véleményt is kocz- 
káztatva, hogy a bullám mozgás, a hullám rezgés min
den létező anyagi és erői jelenség ősmozgása, nyilvá- 
nulásainak forrása.

Kérem, tisztelt hölgyeim! ne rettenjenek m eg! 
Nincs szándékom tcrmészeltani, vegytani, földtani vagy 
más féle tani titkokat kutatni, — én egyáltalán nem 
vagyok tilokkutató, s a rám bízottat híven megőrzőm; 
nem is szándékom tűhegyre állított elméleteket fejte
getni, melyek bebizonyítására kevés egy emberélet. 
Fecsegésem csak képzeletüket szeretné kissé foglalkoz- | 
tatni, s ha ez segítségemre jön, elviszem szárnyain a j 
hang, a fény, a gondolat, az érzelem világán át gyors 
subanással, mint a fecske, mely alatt eltünedeznek völ 
gyek és hegyláncok, folyók, erdők, tavak tarka vál
tozatosságban.

S hol áll meg majd e röppenés, ki a megmond- 1 
hatója? Eltéved a végtelenségbe, mely túl van a esti- ! 
lúgokon, a végtelenségbe, mely ott van saját lelkűnkben.

* Pulolvastfitott e lap szerkesztőségének „Irodalmi és művé
szeti estélyé“-n. Szerk.
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dig Stark Dezső akad. hallgató szólott, méltatva a jeles 
szakférfiú érdemeit Fekete Lajos erdótanácsos búcsúzó - 
ját a következőkben adjuk;

Kedves Barátunk!
Szeretett Pályatársunk!
Az akadémia tanárai akarnak tőled búcsút veaui. 

Nem porhüvelyedet illeti e búesúvótel, hanem abból 
kiköltözött szellemedet, mely most itt leng közöttünk.

íme! Nem látjátok Őt ti, kik velem együtt tanu
lótársai voltatok az akadémián, — nem látjátok ót 
tnegifjodva, mint jó pajtást, aki soha égy heves szóval, 

j sót még gondolattal sem hántolt meg senkit. Hahóit e 
valaki az ő szájából egy rossz szót kollégái ellen? 

j Nem! Soha! A kollegialitás volt fóerényed kedves el- 
! hunyt karlársunk, a kollégiálitns, mely maholnap csak 
I az emberek emlékezetében fog élni. A békét szerelted 
; mindenek telelt; de nem tudtad a gyakorlatba átvinni 

a diplomaták azon divatos szójárását : Si vis pácéin 
parii hélium! Nem rendelkeztél elegendő képen a mo
dern küzdés fegyvereivel

Velünk együtt küzdötted az élet, a tan ári pálya 
nehéz küzdelmeit; de porhüvelyed, melybe a természet 
lelkedet öltöztette, nem volt elég tartós anyagból ké
szülve : test' eszközeid, szerveid, melyek által a szellem 
a külvilággal viszonyba lep, gyöngék valónak, nem 
tudták sokáig kiállani a minden irányból jövő ellensé
ges támadásokat.

Ktizdöttél, de szerveid el lankadtak ! Kimerültél a 
nyugalmat nem ismerő küzdelembeu. Kifáradtál . . . 
Megtörtél . . . Kiszenvedtél!

Itt kellett hagynod azokat, a kik legkedvesebbek 
voltak előtted, végtelenül szeretett kedves nődet és fia
dat; de örökségül hagytad nekik azt, amit kartársaid 
tói s minden ismerősödtől méltán megkövetelhetsz, 
ezek szeretetét és jóindulatát.

Visszahívta az Úr elfáradt szolgáját. Lelked az 
örök szellembe olvadt. Nyugodd ki magad annak 
atyai karjai közt. — Hamvaid pedig az őket vissza
fogadó természet ölén nyugodjanak békében! Ainen

Lebotzky Gyula a király-lehotai előnévvel biró 
nemesi családból származott, s 1837. május G-án Király 
Lcbotán született. Középtanodáit Eperjesen végezte, a 
hói a nagy hírű Varga igazgatónak különös párt fogoltja 
volt, mely kőrlihnény világosan bizonyít a mellett, hogy 
Lebotzky Gyula jeles tanuló volt.

Bányászati akadémiánkon 18b0 évben bevégezve 
tanulmányait a szélaknai gépfelügyel őségnél nyert al 
kalmazást, majd 1803. évi jtin. 28-útól mint tisztjelölt 
Rhonitzon. 18G4. évi nov. 1-től mint tanársegéd a pri- 
biami bányászati akadémián, löö7. oki. 1-től ugyanily 
minőségben a mi akadémiánkon működött.

Az 18(38. okt. 1 -tői ellenőr helyettesül neveztetett 
ki Brczovára a vasgyárhoz, e hol löei'J. évi április 1-től 
mint ellenőr, i87.>. évi marez. 1-től mint rendkívüli. 
1878 felír. 1 -tői mint 11-od oszt. rendes tanár, 1890 év 
óta 1-ső oszt. tanár és bányatanácsos működött.

Csendes tó szélén bánatos arczczal andalog egy 
fiatal leány. Még vonaglik a válás fájdalma ajkain; 
gondolata elkíséri a szeretett ifjút messze útjára, hisz a 
gondolat, a szellem szabad; azt nem nyűgözheti le a 
társadalom zsarnoki kényszava, a körülmények fojtogató 
hatalma.

De mig a gondolat olyan, mint a szabad röptű 
sas, a szív, az érzelem fogoly csalogány, melynek leg- 
édesebb dallamán is álsohujt a bubánál.

Oh, hogy szeretné e bájos lányka követni ifjút;, 
oldala mellett lenni mindig, osztozva örömén, enyhítve 
fájdalmát, vigasztalva ől/fba csüggedni ta lá l; de nem 
lehet!

S végtelen szerelme tiszta tükrére oda leheli kö
dét a bú, s a szerelem s e bú szülötte eleven gyöngy, 
mely fel, fel törekszik, s köny gyanánt ragyog a leány 
szeme pilláin

S egy-egy köny esep beleírni! a tó vizébe, gyönge 
hullám karikákat támasztva, melyek mind észrevehet 
lenehbekké válnak, mig a tó tükre megint oly sima, 
mint volt azelőtt Halandó ember többé nem látja nyo
mát ekönynok. e hullámnak sohasem —, lehullt, elrezgeti 
elveszett. — Uh nem !

A természet keze megörökíti e könybuilást, e hul
lám gyűrűket.

Láthatlan tündérei szétosztják e könycscppet |
i tó vizében, s ennek minden paránya, mely a napsugár
j csókjától vonzatva, fölszáll a magasba, e köny egy
j részét is magával viszi, hogy a mit a bú leöntött, nap-
| sugár emelje megint.

S a tó bulláin gördülő körmozgását átveszi a part 
s átidomitva talán ellető erővé, virág csiráját fakasztja 

j vele — átveszi a lég s odábbitja végtelenségig, túl a 
légkörön, a világtér aetlicrében tovább rezegted, hogy 
visszatérítve talán, a vigasztaló napsugár részeként ta
lálja a szemet, mely szülő okát, a könnyet liullatá.

S a sóhaj, mely kebledből fakad, a szó, mely 
ajkaidról elröppen, elhangzik s elvész talán? A hajnalt

________III. évfolyam. 12. Mám.



S E L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó .III. évfolyam. 12. szám 47

Akadémiánkon a kttzépitészetet, víz i-s utóplté- 
./,11-t, ' .isiit hidepitészetet, aknuliázak rajzát,
üri*hitrku»niUu8 alaktant tanította.

Hzakjiu szerette s alaposan értette. Ma;-,\arázata 
l,rt és világos, « előadása sokat nyert volna, ha kiej- 
(,sl> oly tótos nem lett volna.

Fiatalabb korúban a társadalmi téren is lej telt k> 
munkásságot, különösen lilionitzon, a hol vasárnapi isko- j 
lát alapított és kószább időn át annyira bővité tanít | 
vönvai ismereteit, hogy azoknak a szabadkézi és mér j 
tani rajzot is előadhatta; a miáltal kiválóan üdvös j 
munkái végzett, a mennyiben a kincstári vállalatok I 
,./ által értelmesebb munkásokat nyertek az ó keze j 

kikerült íjukban.
|)e tett o még más tekintetben is szolgálatokat 

., népnév eléstlgynek, tanítván a magyar nyelvet, törté
nelmét azon a helyeken, a hol korábban alkalmazva volt,

Az utóbbi években emésztő belső baja nagyon 
növekedett, a minek enyhítésére olyan eszközhöz folya 
modott, a melyhez oly sokan fordulnak : az italhoz, de 

csak káhir, javulást nem ad.
tízem édesének csak a halál vethetett véget, mely 

„i váratlanul érte. Most már enyhült minden baja. 
Hóké poraira!

Élményeim 1849-ben.
(Folyt, és vége.)

Megállóit előttem egy nyugalmazó:' i les és 
mondta; ,,VVenn ich die Maciit lifttte. icb wtirde diesem 
Kossuth eine glUbende Krone anf sein vermelites Haupt 
Kel zen lásson.4* Erre, a mennyire lehetett, nyugodtan 
feleltem. Magyarországon már ily eset történt cs a 
történelem azt a bárbár tettet elítélte.

Egy hamburgi kereskedő, jó barátom elmondta 
nekem később, hogy az alezredes beszélgetése közben 
nem sápadt, de fehér lettem, mint a fal.

Most. a merre csak mentem, mindenki azt kérdezte 
tőlem : m it szól hozzá?- A felelet mindig esek az volt : 
,.nem hiszem!“ Egy igen tekintélyes férfi elolvasta 
nekem egy berlini levélből azt a hirt, hogy nemcsak 
az oroszok, hanem a németek is készülnek az osztrákok 
segítségére. Egy Ízben egy tisztességes nő utol* rt és azt 
mondja: „Vigyázzon magára, mer!, éppen most hallot
tam egy katona tisztéi, ki önre mutatva azt mondta: 
„Csak azt a hunezutot szeretném felakasztva látni!“ 
Az én jó barátom, a prágai jogász, folytonosan vallatott, 
csuk midőn azt mondtam, hogy som ón, sem a többi 
honfi nem hisszük a függetlenség ki kiáltat ódát, mert. az 
nagy szerencsétlenséget hozna Magyarországnak, hall
gatott el. A fiatal ember ezután elutazott s ott többé 
m m is láttam.

Vaialiára én is elutazthattain, de csak egy pár 
héttel később, midőn pénzt, kaptam Eresből. Ekkor 
egyenesen Becsnek tartottam. Későkb Becsben egy ut- 
ty.ii sarkán egy katonatiszttel találkozóim, ugv hogy 
rgymásra néztünk, mire én benne az én prágai jogú 
szómat ismertem fel. Sápadtan állott meg előttem s * el,

üdvözlő pacsirta dala, forrás csobogása, minden hang, 
még a legkisebb szúnyog szárnyának zirrenése is a 
nagy miiulenségben örök nyomokat hagy. A hang is 
hullám, s az lova terjed, átváltozik száz meg száz vál- 
mziitban, és ki tudja mikor, hang lesz újra talán, mely 
kedvesed ajkairól édesen suttog, vagy a magasból, 
bérczeket rázó dörgésben szól hozzád.

Ilullámrezgés a lény és lm, s ki tagadná, hogy 
a lénynek, a bőnek befolyása van az emberi kedélyre. 
Hiszen még fűszál is érzi hatását!

E fénytől elzárt helyen bármily gonddal ápolt 
növény levelei halványak; a napsugár csókjától élén
kül színük, az önti beléjök az életerőt, miként? hogyan? 
titok még előliünk, de hátha a fény liullámrozgéseiuek 
közlése az ok, mely a virág szirmait színezi?

tí miként magyarázzuk meg e befolyást kodé 
lytlnkre, mint. csak is e parányi hullám rezgésnek 
idegeinkkel való közlése által ? !

Ha be borul az ég, irigyen eltakarva a legki- 
sebbko keket, s a napot inkább sejtjük mint látjuk, 
merre van, nemcsak e földi világ színei halványulnak
el, de elnémul a dalos madár is az ágon, s kedélyünk 
is cl veszi ti élénkségét, méla bor i ik évá lesz.

tí éjjel még a szív dobogasa is lassúbb mint nap 
pal, a test lankadta!)!), az akaraterő bágyadtabb, a 
fény élénkítő behatása hiányzik, s ugyan ez okból a 
vakok rendesen szelidebbek a látóknál.

De derül megint az ég; a pórázainkat diadalma
san küzdik le a nap sugarai, vidul kedélyünk is; 
gyorsabban pezsdül még a vérünk is, mintegy átvéve 
idegeink gyorsult rezgését, s jó kedvében dalra fakad 
a madár, dalra kél az emberi ajk.

S ki tudja, nem volt-e valamikor e dal fény
sugár?!

Ki a megmondhatója, nem változik-e át bizonyos 
körülmények között a fény hanggá? Hiszen, mint már 
említem, a hang is bullám, s lehet, hogy az édes dal-

elöadta, hogy mikor haza jött, besorozták s az auditor 
hivatalba neveztek ki.

Mécsből egyenesen hazafelé tartottam. Nagyszom
batban a térparancsnok engem agyonlövéssel fenyege
tett. Sokáig kelleti Pozsonyban várakoznom, inig végre 
egy posta kocsin haza mehettem Nemsokára az oro
szok Grabbe tábornok vezérlete alatt Szt. Keresztre 
érkeztek. Innét Grabbe 200 emberből álló kozák csa
patot Selmeezre küldött kéniszemlérc. Wcigiéin, ki cseh 
létére itt végezte a bányászati akadémiát és velünk, ; 
mint nemzetőr részt vett Tluiroezbau, mert a kamara- 
házban nem kapót! alkalmazást, nnjsy.kavezotőnek ; 
csapott fel. Egy orosz és német tiszttel megállóit a ka- 
maraház előtt, Ichivatla a kamaragrófot és több bánya- ■ 
tanácsost s a pénztárt kezdte vizsgálni. Egy kozák ki 

szt. antnli kapu mellett állt őrt, megpillantott egy 
Koburg huszárt, aki a postára vágtatott. A kozák rá
üt a huszárra A huszár visszafelé futott, a kozák pe
dig felfelé vágtatott s csak a kamara ház előtt állott meg 
Erre az utezán nagy lárma támadt s a fiuk kiabálták, 
hogy a magyarok jönnek. A bárom pénztár vizsgáló 
ijedségében alig tudott lóra szállni, miközben a pénz
tárból egy néhány loO drb. arany tűnt el. A bélabá- 
nyai begyre vágtattak s a kozák vezérnek, ki ott 20<> 
emberrel tanyázott, jelentést tettek, hogy a magyarok 
tíelmeczen vannak. Ez azonnal küldött a városba egy 
pár kozákot, kik a piaczra jővén, látták a tornyon a 
vörös zászlót. Éppeu estve 8 óra volt, az újváron szokás 
szerint doboltak, ezt hallván a kozákok, megfordultak 
és az egész csapat nagy sietve Szt.-Keresztre vágtatott.

A polgármester ur összehívott egy auquettel, hol 
elhatározták, hogy küldöttséget meuesztenek Grabbéhoz.
A küldöttség mindjárt elindult a főtiszt, plébános és 
prépost és Sterczel ev, lelkész urak vezetése alatt Sst. 
Keresztre. Grabbé azt mondta nekik, hogyha föl nem 
világosítják, tönkre tette volna Selmeczet. Három hét
től a losonezi katagtropha után láttuk az orosz sereget 
átvonulni Grabbe vezérlete alatt. Furcsa, hogy éppen 
az a Grabbe, ki tönkre tette Losonczot, kiszabadította 
Kachelmann Károlyt, Pruchbergert, Jarcsicsol akiket 
Czentner városi tanácsnok, (valami orosz kormány biz
tosi minőségűénj az ó-vári várban fogva tartott.

Néhány héttel később Húrban csapatja Lovartovszky 
császári őrnagy vezérlete alatt bevonult a városba es 
a Szt. Háromság szobor előtt'elégetett 4 vagy 5 millió 
magyar bankót. Augusztus vége felé Bordoló alatt újra 
több csapat német katona vonult be. A Fritz-féle ház 
első emeletén már fel volt állítva egy zöld posztóval 
bevont és feszülettel ellátott asztal a hadi törvényszék 
számára. Naponta több magyar foglyot hoztak ide 
Liptóból, Árvából, Thúrócz és Zólyom megyékből, köz 
tűk volt Madoesáiiyi, liptúmegyei kórmánybiztos is. 
Engem, ki akkor ezen házban laktam miután majd 
minden éjjel hoztak t ibb foglyot és azokat a második 
emeleten szállásolták el, egyenesen kidoblak szállásom
ból, sőt kevés hiányzott, hogy nem zárták be saját

lakásomba. Az utolsó szobában, ahol a segédek laktak, 
a szekrény mögül egy rosdás kard esett le. Ez időben 
pedig minden elrejtett fegyver miatt halál büntetés 
volt kiszabva. Gansnck jó barátom, volt szliacsi bérlő, 
később honvéd kapitány, ki mint fogoly, szintén e 
házban volt bezárva, úgy mentett meg engem, hogy 
a kardot 2 írttal együtt elvitte a protozoák, azt mond
ván : „jó lesz ez konyhakésnek/ Már az első emeleti 
folyosóu voltam kiszállásolva, mikor parancs jött, 
hogy a foglyokat tüstént Pozsonyba kell viuni, mert a 
hadi törvényszék tíelmeczen megszűnt Később hallot
tuk, hogy a főkamara gróf Báró Kitterstein Pozsony
ban magára vállalt mindent, a mi valamelyik bánya- 
tisztre nehezedett. Ezentúl mindig kaptunk helyőrséget.

Több oldalról történi felhívásnak engedve, az 
előbb közölt 48-iki élményeim után még a 49-iki él
ményeimet is ime leírva erre aion szándék vezetett, 
hogy az uj nemzedéknek tudomása legyen arról, 
mi mindenféle helyzetekbe hozott minket, kik akkor 
éltünk, hazai történelmünk azon két nevezetes éve, me
lyei mi büszkén nevezünk szabadságharcznak.

(jiaitner T ivadar.

Különfélék.
Légió. liacliclm aiin K ároly gépgyáros egy

házi érdemesük felügyelő s a helyb. ev, lyceumnak 
majdnem negyedszázadon át pénztárosa e hó 16-áu 
82. éves korában hosszas betegeskedes után elhunyt. 
Halálát nagy számú rokonság gyászolja, s mély rész
véttel kisérték sírjába számos tisztelői s barátai. — Te
metése e hó 19-én nagy számú közönség részvétele n:e- 
lett ment végbe. Az ev. lyeeum tanári kara testületileg 
jeleni meg a tanuló ifjúsággal együtt. Az önkéoytes 
tűzoltók is kivonultak hogy a végtisztességet az egylet 
egyik alapító tagjának megadják. A gyászmenetben 
a Modertárna hányaegyesület munkásai, a vihnyei 
gépgyár munkásai altisztjeik vezetese mellett nagy 
számban vettek részt. Még a gyárral összeköttetésben 
álló fuvarosok is képviseltették magukat. 13 díszes koszo
rút és szalagot fiuk vittek, s e mellet a koporsót is koszorúk 
födték. A gyászmenet impozáns volt, A boldogúlt kiváló 
szorgalommal, a kedvező körülmények felhasználásával, 
s okos számifással nagygyá fejlesztette vállalatát, gép
gyárát, melyet aztán szakban jeles fia ifj. Kachelmann 
Károly a mostani fejlettségre emelt. Számos tisztsége 
mellett sok éven át ő viselte az orsz képviselő válasz
tásoknál a pártvezér! tisztet, melyben kiváló tevékeny
séget s erélyt fejtett ki. A politikai térről csak néhány 
ev előtt lépett vissza, mikor agg korával járó betegsége 
már nagyon elgyengítette. A tevékeny életnek immár 
vége Béke hamvaira!

— fechusztri* Bajos városi alkapitáuy állapota 
a kit e napokban Budapestre vittek hozzátartozói, oly 
élénk részvétet keltett városunkban, hogy a hol csak 
kettőn hárman találkoznak, a kérdezősködés tárgya az 
olv várallanúl betegséggel sújtott fiatal tisztviselő. Mint

Iáin, mely szivünket megremegteti napsugár volt vala 
mikor mely délszaki virágok szirmait csókolta.

tí az édes dallam hullámain ring lelkünk, mint 
sajka tó vagy tenger színén.

A kormány csak akaratunk, s ha ezt pihentetjük, 
elragadnak a gördülő habok messze, messze föl bullám 
hegyen, le hullám - -  völgybe, át az öröm, az ihlet, 
a bú, fájdalom, remény, ujjongna, kétségbeesés érzelmei
nek magasra felcsapó, elsimuló, egymásba gyűrűző hűl 
lámainak végtelen tengerére.

Vagy vau-e, ki a zene e Itatását kedélyünkre 
ké(Régbe vonja ? Nemcsak nőket, kiknek idegei egyá- 
talán fogékonyabbak a finomabb benyomások íróul, 
de férfiakat is láttam könnyekre fakadni egy egy bús 
dallam hallatára, — es viszont, nem egy bánatos órán 
segíthet át av élénk ütemű víg zene.

De söl a lankadt izmokat, a fáradt testet is újra 
felvillanyozza az; példákat erre felhoznom taláu fö
lösleges is

Es mi idézi elő e majdnem csodás hatást ? Talál
hatjuk-e annak egyszerűbb megoldását, mint a hang 
hullámrezgés közlését idegeinkkel?

De még a haugirásban is ott a hullám vonal.
Kössük csak össze valamely zenemű hangjegy 

fejeit egymással, s ott van az előttünk.
A hol szép idom, bájos mozgás gyönyörködteti 

szemeinket, ott találjuk a hulláin vonalat.
Ott van az kedvesed rózsaajkán, melynek csók

jától a gyönyör hullámai csapongnak át egész lé
nyeden.

tí hogy a kellem, a szépség c jelképéről szóló 
csevegésemet méltón fejezzem be, legyen szabad arra 
utalnom, hogy a hullám vonalat legbájoSabb haj kásái
val ott találjuk a természet legrcmekebh alkotásán: 
a női termeten.

biztos forrásból értesültünk, állapota még javulhat s 
tán elkerülhető lábának levétele. Adja az ég, hogy igy 
legyen.

— Prielh* Kornélia itteni felléptekor a ,.47-ik 
czikk“ és a „Nagymama4' kerül színre, és pedig kedden 
az előbbi, szerdán pedig az utóbbi. Ez alkalommal 
Gorának örülesi jelenet.-ben oly nagy műélvezetben fog 
részesülni színházlátogató közönségünk, a minőben még 
nem részesült.

i; hó 18-iki irodalmi és művészeti esté
lyünknek a következő volt a műsora: 1 Prielle Cor- 
néliáról. Felolvassa: Vörös Ferenc/. 2. Kalászok. Ma
joros József tanár ur. 3. A népdalról. Irta s felolvassa: 
Vaszary Antal úr. 4. Ének. liciu Gusztáv ur. 5. Humoros 
szavalat. Lakner Lajos ur. Ez estély megtartását már 
Prielle Cornelia művésznőnk kilátásba helyezett látoga
tása is indokolá tette, kinek művészetét e lapok szerkesz
tője hosszabban méltatta, s életrajzi adataiból többet fel
sorolt, nevezetesen helycsbbitette Emília Írónőnk levele 
s egyébb adatok alapján a Zilaliy által oly könnyedén 
ötlotszcrüleg oda vetett anekdotát, a mely szerint a 
költő s a művésznő szerelme egy bárom felvonásod szín
mű első és második felvonása alatt nőtt oly nagygyá, 
hogy a harmadiknál már tiszte'etes Tóth Mihály uram
hoz mentek, kérve ót, hogy eskesze meg őket. Később 
maga a művésznő is helyre igazította ez anekdoták

— Lezuhant a háztetőről e napokban egy 
munkás, a ki a Sommor-féle házról a havat hányta le. A 
szerencsétlen ember fejét zúzta be. bordáját törte ok 
Most súlyos betegen a városi Kórházban fekszik.

— Az Ínségesek ja v á ra  (IT. kimutatás) újabban 
adakoztak : a Farbaky István orsz. képviselő rendezett 
fáklyásmenet. rendezői barátságos vacsora alkalmával; 
fj frt 2<) krt, Kasparek Ede I frt. Gregus Antal 2 frt, 
Bauinert Dani 2 frt, Seidl Dezső 1 frt, Horváth József

Almi Ottó. fvt Ravasz Sándor I frt, Mehnert Gusztáv 1 frt,
i Friebert Fcrencz 1 frt, tíosko Mihály 1 frt, N. N. 80
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kr Jalin Vilmos 
nagyban foly éi
következő számában leszünk jeleut. st.

I Irtot, üss/.esen 18 irtot. A gyűjtés 
s/cp eredményűvel, melyről lapunk

— Az árva- c» hmi< n.cgyci iiiM*uc*ek
javára a köruiinzbányai magyar egyesület körében f. 
hó 12-cu «*>*t«* ilr. Torray Lajos m, főrculiskoia egész 
segtiin tanára mutatványok kiseri-ifben előadást tartott 
a mentésről. A más lel uráig tartó */ep előadás nemesit k 
jelentékeny szellemi élvezetet nyújtott, de a közönség 
sok érdekes es eléggé meg nem heeslllliető tanulsággal 
távozott. Az estély 78 (Itetvennyolez) forintot jövedel
mezett s ez összeget a körinöe/h magyar egyesület 
két harmadrészben a túrói zni. es egy-harmadrészben 
az nrvaincgyei abspáni hivatalim/, azonnal el is küldte. 
1 >r. Terray Lajos valóban megérdemli a nyilvános 
elismerést nemes készségéért, a mely Ivei e jótékony 
előadás tartására vállalkozott. A fényes anyagi ered
ményhez felttlfizetéseikkel hozzájárultak a következők: 
Terray Lajosué 2 frt, l)r. Terray Lajos 2 Irt, Angyal
Béláné Tű kr.. Sohröder Károly l frt, Toldy-kör 1 Irt.
Prtiun őrnagy 1 frt, llellvigli iU kr., Buday 4Ü kr,,
Soltész 70 kr.. Groszmann Emma 1 frt 70 kr.. Dózer
Károlyne 1 frt 7() kr., Granatér ideák I" kr., Baán 
Elemér 40 k r , Arkóssy Béla 10 kr., Bszotka Ferenezné 
1 frt, Dolmányi József 4!' kr., Ámou Ede 70 kr., 
Dedinsky János 70 kr., Forster Innv 1 Irt 
50 kr., Klein Béla 70 kr.. egy deák 10 kr. Hlatky 
József 10 kr., Lende Ede 40 kr.. Giller Károly 20 kr., 
Priviczkv Ede 1 frt, Rnáb Károly 70 kr., Völgyi Mar- 
ezell 70 kr., Vavrusek Jeanette 70 kr., Elorek Károly 
.'50 kr., Vadnay László 40 kr.. IIerez Ármin 10 kr., 
Hermély Győző 70 kr., Mellei" Jakab 70 kr., Seide 
Róbert 10 kr., Gaudnik 20 kr , szciitfereuezrendi áldó 
zár 20 kr., Salamin Kelemen 70 kr., Mikolay l’aule 
70 kr., Kaplik Mária 1 frt h. h. 70 kr., h. Ii. (asszony) 
30 kr., Reitzuer Miksa 70 kr. A nevezettek fogadják 
jótékonyságukért a Körmöezbányai magyar egyesület 
és közvetve az Ínségesek köszönetét!

„Első álmaim, kegyetlen szerelmek et elég kedvezően 
fogadta a közönség, most egy újabb kötetet fog kiadni 
eredeti novelláiból. Eleve felhívjuk reá olvasóink ti 
gyeimét.

— Lőhet1 le  reiiez, a bajor országos levéltár 
igazgatója s a magyarok egyik legdtlbösebb és legel- 
keseredett eh b ellensége, 74 éves korában meghalt. 
Lőiier egyik elkeseredett gytllólóje volt a magyaroknak 
és a legvakmeróbb rágalmakat terjesztette a magyarokról 
Németországban. A hetvenes években hosszabb idol töltött 
Magyarországban és Erdélyben, hol különösen a szász 
népéletet tanulmányozó, de tanulmányai nélkülözik 
a legkisebb tárgyilagosságot is. Az 1874-ben közrebo
csátott, „I)as Envtlrgen dér deutseheu Nalionalitlit itt 
Ungartt" ezitnü müvében szenvedélyes gyűlölettel szól 
a magyarokról és Lőhet' bűne, hogy különösen Német
országban a magyarokat a németek leigázóinak és el
nyomóinak tartják Fiatal korában sokat utazott Ame
rikában. ; 848-ban a ,. Westphnlischc Zeitungé-ot alapi- 
totta. 1 s. •. - hon egyetemi tanár lett Münchenben és 
IHifvben lelt a bajor orsz. 'levéltár igazgatója. Számos 
munkát irt.

nőkről.
s szívesen.

A népckpéldabeszédei sokat 
de nem mindig udvariasan a

H eh T e ig a z i tá s .  Király Ernő lyeeumi tanár 
űr kérésére saját társaim nevében kijelentem, hogy a 
február 27-én a mi körünk a „selmcczbányai zenemü- 
kedvelók" által rendezett zeneesiély meghivójába csak 
tévedésből jutott be azon fogalmazás mintha ezen ze
neestélyt ezen alkalomra összeállított zenein tikedvelők 
rendezték volna, a mennyiben a fel). 27-én megtartott 
zeneestélyt a vezetésem alatt lévő már négy év óta 
fennálló „selmcczbányai zenemükedvelők" czimü kör 
rendezte. Cziczka Sándor.

beszélnek
Beilcr Mór \ íiöKról. Görögországban igy hnngz-k egy közmondás: 

„A szerelem vak, de a házasság világosan lát.w A ka- 
ez'i' olyan, mint az árnyék; kövesd és ő elillan; ke
rüld es követni l'og.“ Egy franczia közmondás azt tartja, 
hogy a ki a feleségét veri, úgy tesz, mini az az ember
a ki a lisztes zsákot, üti; a jó elillan, a rossz benne
marad. A skót igy szol: „Jó férj — rossz asszony, 
rossz férj — jó asszony." Az olaszok azt vélik: A nő
vagy méz, vagy epe. Néha a mézből epe válik, de az
epe soha sem lesz mézzé." Spanyolföldön igy gondol
koznak : „Asszonynyal és öszvérrel csak jó módon bol
dogulhatsz." A hollandi véleménye: „A ki szereti a 
feleségét, otthon hagyja" és „Asszony kötényében többet 
visz ki a házból, mint amennyit a férfi koesiszerrel 
viliéi bele," Kínában azt tapasztalták: „Minél jobban 
szereti az asszony az urát, annál jobban igyekszik, 
hogy hibáiról leszoktassa. Minél jobban szereti a férj 
az asszonyt, annál unalmasabbá válik a nő előtt,." Az 
arab pedig azt hiszi, hogy: „Tanácskozzál minden fon
tos dolog fölött a feleségeddel, és tedd, amit jónak 
tartasz." Sok feleség jobb mint egy. Amig veszekesz- 
nek, téged nyugton hagynak."

Színészet. F. hó 12-ikén Bárdv Lajos társu
lata Suppé Ferencz „Ördög a földön" czimű nagy, lát
ványos operettejét, adta elő egymás után kővetkező
ket este telt ház előtt. Az operetté zenéjének több igen 
kedves részlete van; melynek egy részét sikerültén 
adta elő a kar, de voltak bizony elhibázott jelenetek 
is. A szöveg politikai, társadalmi ezélzalú, s igen szel
lemes, de hatása a viszonyoktól függ. A várt hatást 
nem észleltük. A kis ördögök ki teltek magukért, még 
tapsokat is arattak. A nők közül még Kováesicsné ál
lotta volna ineg a helyét, bár néha rekedten énekelt, 
13 án ugyanez ment, 16-án Rákosi Jenó történeti színmü
ve „Budavár bevétele" ment a márczius lő iki kegyeleles 
ünnepélyek miatt egy nappal elhalasztva, szép közönség 
előtt. 17-ikén Goró Károly új népszínműve „kis madaram" 
került szilire, ezúttal itt először telt ház előtt, de nagyon 
is rövidített, aztán vontatott előadásban Szólunk elő
ször a Mariskáról, kit Kovaesisné mutatott be más 
alakban, semmint mi a kis madaramot képzeljük. Nem 
volt naiv, gyermekdeden kedves, ki azokat a jó taná
csokat osztogatja Janinak, bár konstatáljuk, hogy pár
szor csinosan énekelt. Jani szerepe gyengén volt betöltve. 
Xyitray csak kontár KilVly Adolár volt, í-vel a 
végén és egy f-fel a közepén, pedig a szerző két f-fel 
irta meg ezt a jóízű alakot. Mezey köszöntője befa
gyott, különben is döczögve játszott, aztán a vásárhelyi 
paraszt segéd telekkönyvi hivatalnok nem jelenik meg 
a Sulianczbeli Bizot öltözetében. Jól játszott Nagyné, 
Vetésiné szerepében, igazán megérdemelte azt a sok 
tapsot, mit nyílt szilien kapott. Szintén ügyesen adta 
Futó Misi szerepét Szűcs, élénk derültséget keltve. A 
közönség a darabot nem fogadta nagy tetszéssel.

Heti naptár.
Havi és heti nap Katholikus naptár Protest. naptár Izraelita naptár

20 Vasárnap 15 3 Ociili 111 Habért 21
21 Hétfő Benedek ap. t  Benedek 22
22 Kedd OctiiVián vt. f, Uetavián 23
28 Szerda Frumntius t  Frumentiiis 21
2-1 Csütörtök Gábor foángyalf! Gábor ; 25
25 Péntek • Mim. oltó 11. Af, Oviim. b. a. • 26
2G Szombat Manó vt. f  Manó ! 37 S. W. P.

A budapesti gyorsíró  versenyen, mely f. 
hó 13-án tartatott meg a magyar gyorsiró-egylet által, 
a második dijat, a búrom aranyból álló egyesületi 
dijat, in. kir. bányászati es erdészeti akadémiánknak 
csak most végzett hallgatója Misley Bel nyerte meg, 
ki igen ügyes gyorsíróvá Képezte magát 
saját szorgalma által.

csupán

.•Az elet meséiből** cziin alatt Molnár Gyu
la, lapunknak is munkatársa, kinek előző két kötetet

Nyílt-térj

• ni.
fe k e te . 
ént 4.)

fehér és színes selymeket inét ■ 
Űrtől 1(> frt <».» ki ig sima és mintá

zott niiutegv 240 különböző fajta és 2000 külömböző 
sziliben szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
végekben is póstabér-és vámmentesen llenueberg 
t». (es. kir. udvari szállító) selyemgyára Zürich
ben. Minták póslafordulóval küldetnek. Svájczba 
czimzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó i ;

*) K rovat alatt küzlötteknok sem tartalmáért sem alakjáért 
nem felelős a Szerk.

"taST" Árverési hirdetmény.

az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-ez. 107. és 
iuS. $j-a értelmében készpénz fizetés mellett, a 
többet Ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Ipolyságon, 1802. évi máivz.-lió 14. napján 
llaig Mór

_________________  kir. jlnrónági \ö - i-. lmji,

H i r d e t é s e k.
4 I . E 0 1 J 4  K i t  i s  l i E G W M ' S O l l i :

POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI NAPILAP

Lap tulajdon os :
l)r. Fenyves*)1 Ferencz orsz. képviselő.

Dlftliy.ctcM i á r t ; l t : Egész évre 12 frt.
Félévre (5 frt.
Negyedévre 3 frt,

A „Magyar Újság" jeles politikai, köz* és mezőgazdasági, társadalmi és 
szépirodalmi czJkkekeii kívül állandóan két kitűnő regényt közöl.

A ..Magyar Újság" kiadóhivatala egész éves és féléves előfizetőinek azt 
az állandó kedvezményt nyújtja, hogy a „Magyar Újság" 

V i l l á m : 1 sí n y *  ,
melyek Magyarország és Ausztriai összes törvényesen engedélyezett 

sorsjegyeinek két csoportjából állanak 
és a Magyar leszámítoló és Pénz váltóbanknál letétbe helyeztettek, 

játszanak és évenként és csoporton kint 65, 
tehát 130 húzásban részesülnek és osoportonkint 8*/a, tehát összesen 

7  m i l l i ó  i i . )crc inc ii . v i'c  j r i t s z í n i n k .
A  felosztás ngy történik, hogy a „Magyar Újság" mindazon 

esetben, melyben valamelyik sorsjegye kilnizatik, a nyereményösszeg 
felét előfizetőinek engedi át. oly formán, hogy egyik budapesti kir. 
közjegyző előtt egész éves előfizetői sorából 80. s féléves előfizetői
ből 20 sorsolfatik ki. Ezen 50 előfizető között osztatik szét az egész 
nyeremény fele.

Mutatványszámokat kívánatra ingyen kiiid a
„MAGVA B I.INÁG •

kiadóhivatala
4—4 Budapest. IV. kerület. Granátos-utcza I. sz.

OOOIOOOOCCI S T E I
legnagyobb ajándéka az egészség!

A köhögés, rekedtség és elnyálkásodás szó 
niont következményeitől csak* egy szer óv meg ben - 

! nünket teljes biztossággal
Egger díj jutalm azott

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

Kaphatók 2í., ;>(• kros és 1 frtos eredeti do 
hozókban a monarchia valamennyi gyógytárában, 
valamint az E gger A. fin ez ég, gyóg)>/.er kü 
lönlegességi gyárában , llcos Nii^stloiT.

Kapható Sehm-czbányán : bztankay Ferencz 
és Margótsy János gyógyszerészeknél. Korpouán: 
ilj- Eiscrt Pál gyógyszerésznél. Ipolysághon : Berko 
István gyógyszerésznél. ' is_

OOOOIOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez 
melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem 
lehet, ezen k ip ró b á lt különlegességet ajánlom.

Két kilo (100 liter borhoz elégséges) ára 5 frt 50 kr. lto- 
ozept ingyen mellékeltetik.

Jó siker ós egészséges gyártmányért jótállók.

i z e * *  m e g t a k a r í t  á s
érhető cl feltilmulbatlan szesz erősítő  esszencziám- 
m a l: ez az italoknak kellemesen vágó izt-kölcsönöz s 
csak nálam kapható.

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

IfP^sTEzen különlegességeken kívül Rum. C'ognac. 
finom Liqueurök stb. gyártásához szükségelt össses 
e ss z e n c iá k a t ajánlok felülmulhatlan minőségben, lle 
czeptek ingyen mellékeltetnek. Á rjegyzék börm entve.

Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi” LX. t 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az i 
Ipolysági kir. járásbíróság 1892. évi 2726. számit vég- ! 
zése következtében Tliurtínszky Zoltán ügyvéd által kép
viselt Himler sz. Ncuman Debora mind Laukó József 
engedményese javára Zmeskall József ellen 432 frt 92 kr. 
s jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és lou) írtra becsült gőzcséplő gép és 
esep szekrény teljes felszereléssel, melyek Wintcr Sándor 
és M angol d R. javára fel ti 1 foglal 1 a Ua kból álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatlant.

Mely árverésnek az ipolvsági kir. jbiróságok 
904/1892. számú végzése folytán 432 frt. 92 kr. tőke
követelés. erejéig Alsó Sipéken leendő eszközlésére 
IMPi. évi npi'ilis-lió S napjának délelőtti <1

óraja határidőül kitltzetik és althoz a venni szán < 12—13
<!• Kozok_ oly megjegyzi-ssel hivatnak meg, hogy /Y y y y y y Y v y y v v ry v w v v v y  vvvvrvvyvWVVVVV1 

NyomatoU kiadó-tulajdonos-ok Joelges Aga-\ cy.\. és íla  liőliyynyomdájóbaH beimm.lámán. 1892.

P o f i a k  F i l lö p  lá á r o l v
es^zenczia különlegességek Odra Prágában.
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a lecjobli sz iva rta  M ie ly e t
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