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az anyagi rész

Az évad végén.
Bizonyára kevesen sejtik a fennti czimböl, 

hogy minő évadról akarunk szólani.
A téli évadnak végét csak a naptár jelzi, 

de völgyünkben a hói epei, a hasító hidi***;, ut- 
czáinkon a jégréteg, az este felé előtűnő kar
mantyúk és boák erősen emlékeztetnek a tél
nek még tartó uralmára.

Itt tehát nem erről az évadról szólunk, 
hanem arról, a mely társadalmi életünkben jelez 
egy bizonyos időszakot, és pedig bárom hóra 
terjedőt.

A lefolyt évnegyed elején abban a meg
lepetésben részesültünk, a kik azt a sok tervet, 
mely az uj év kezdetén kivitelre várt, hogy 
színtársulat köszöntött be falaink közé. E meg
lepetésünk csak fokozódott annak láttán, hogy 
a Senibery-terem állandóan „telt ház“ számba 
vétethetett.

Eddig abban a hitben voltunk, hogy váro
sunkban csak október és november hónapokon 
át van a színészetnek évadja, s ime most azt 

, tapasztaljuk, hogy a rövid időközökben egymást 
felváltó tánczvigalnmk, műkedvelői előadások 
mitsem ártottak a színháznak, s ennek látoga
tottsága sem azoknak.

Közönségünk felbuzdult s eme buzgalmá
ban lelkesen karolt fel minden kulturális irányú 
törekvést; a mi csakis dicséretére válhátik.

T Á R C Z A .
Anyám.

Leszáll a nap, ezer csillag 
Tündiiklik az égen;

A csillagok rezgő fenyőt 
Gyönyörködve nézem.

( >h mily jó a magas égnék 
Rezgő esillaglángjn,

Mily jó, hogy oly hűn vigyáz az 
Álmodó világra.

Sugáriban szeretet61 
Beszórja a földre

8 félelmét a kis virágnak 
Elűzi örökre.

A mint a szép csillagtábort 
Gyönyörködve nézem,

Az én drága édes anyám 
Int eszembe nékem,

Ö is akként vigyáz reám,
Mint a csillag fénye

A föld minden virágára.
Minden levelére.

Minduntalan reám gondol 
Álmában és ébren ;

Nyugodalmát boldogságát

8 ez örökös gondozásban 
Soha ki nem fárad.

Én Istenem áld meg érte 
Kedves jó anyámat.

Ámde a körülmények úgy hozták magúk
kal, hogy közönségünknek ezen kiváló jóindu
latát a színtársulat, melyről el kell ismernünk, 
hogy ez az utóbbi években itt megfőniúlt tár
sulatoknál sokkal jobb, kelleténél nagyobb mér
tékben vette igénybe, ’s igy nem lehetett az 
eredmény más mint az, hogy a ravasz első ha
vában, a mikor újult erővel kellett volna társa
dalmunknak egyes felvetődő ügyeket elősegíteni, 
a kimerülés jeleivel kellett találkoznunk, a mi 
nagyon sajnálatos, de egyszersmind természe
tes is.

Erőnkön túl vettünk részt egyes vállalko
zásokban, s most elfáradva. tekintünk“ vissza e 
mozgalmas időkre, melyekben azt az okulást 
merítettük, hogy jövőre nem válnék javunkra 
cgy-egy színtársulatnak ily hosszú ideig tartó 
szereplése. — Úgy tudjuk, hogy hatóságunk is 
ebben a meggyőződésben van s jövőre nézve 
az engedély adásánál tekintettel lesz a jelenleg 
tapasztaltakra.

Prielle (oviiéba Seimecz- 
bánynn.

Városunkban mindenkor kellő méltatással 
találkoznak jeleseink, ha ütjük elvétve vagy 
előkészítve ide vezet.

Jeles művésznőnket is szívesen láttuk, s 
oly ováfinbnn részeltettük, a mindre, nem is szú-

Tlieopliri!stos jeli
Tavaszsza! 

virág kinyitja 
: az édes l"\ egoi,
; egynapi földi

mibor a fecske megjön, midőn a kis 
illatos helyist s vig madárdal tölti la 
oly szép az ó t. Az embernek, e gyarló 
|, i viu k keblet öröm tölti el i'\ érikor

kedves reményektől 
egyszerre csak, váriul; 
látja rettentő alakját 
vegyes érzelmek

k i -  C s ú n y a .

idáman megy az utczán. rmg 
nul, az utcza túlsó fel. n I llimii 
fj — adóvégrehajtónak. A mi!> 

keletkezne!-, ilyenkor a balga földia 
kőbán, oly vegyis érz.-iine-k azok, melyek bennünk i; 
támadnak, ha az életet figyelve, nézzük.

Azt olvastam, hogy „a mi eleiünk egy neliez In 
gyi Utazás. Mindenünnen vész környékez; mer.(lek 
sziklák fenyegetnek, majd szédítő mélységek rémilenei. 
vannak nehéz, életves/.'lyes helyek, hol alig bírunk 
áthaladni, s különösnek találjuk hogy az ilyen kritikus 
helyeken legkönnyebben jutnak át a szamarak.’
E dolog magyarázata az, hogy az emberek inkább 
szédelgő természetitek mint a szamarak. Mert ugyan ki 
hallott volna oly szamárról, a mely török sorsjegyeket 
árult vólmi, hanem igen is olyanról, a ki vett ilyeneket 
sohasem hallottunk olyan szamárról, a mely öreg ezi- 
liudert uj gyanánt akart volna eladni, hanem igen is 
olyanról, a ki vásárolt már ilyent.

Azt mondjuk, hogy az élet tarka. Ez a felfogj 
dolga. Tapasztalásunk alapján az életről különböző 

j meggyőződést nyerünk, de idővel egyes fogalmak tu- 
j dalunkból kiesnek s az igy megmaradó fogalmainkon 
i alapuló életnézet bizony tarka lehet. Különben ezt 
j a dolgot egy homályos példával fogom felvilágosítani.
! Életnézetünk úgy alakul, mint a hogy az apró hirde- 
! rések áttanulmányozása után lelkűnkben ilyen gon 
Í dolatok merülnek fel; hogy: Egy fess 22 éves, 
j uraságoktóllevetett, valódi, rövid zongora a vasúti ál- 

2 kilométernyire - -  nősülni óhajt.

*) Sapliir’s Convorsalions Lexikon.

HIVAT* , .  "  IRé  "T É S  EK DIJA:
100 szóig 2 frt., ezentúl ' y  kezdett 100 szónál 50 krral több 

Magánhirdetések \  a  szeriül számíttatnak.
Nyilt-tér \  . bog sorért 10 kr.
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mitott, s a melynél fényesebbet mi sem kiván- 
liattunk nyújtani.

Művésznőnk e hó 21-én érkezett a délutáni 
vonattal a Garamberzenezére eléje utazott kül
döttséggel.

Az állomáson Ocsovszky Markovics Mária 
úrnő fogadta egy hölgyekből s fehér ruhás le
ánykákból álló díszes csoport élén, a kiknek 
közelében akad. hallgatók sorfalat képeztek.

Polgármesternénk lelkes szavakkal, saját 
szerzeményű verssel fogadta jeles művésznőn
ket, a kire a meleg érzéssel elmondott szavak 
jó hatással voltak. Majd Rosenfeld Ilonka nyúj
totta át kis köszöntővel diszes csokrát fehérru- 
hás köztük két magyar ruhás társnői nevében, 
mire — szívesen látott vendégünk a kitört élje- 
nektől kisérve kocsiba Ült.

A kocsisort szép számú közönség nézte az 
alsó utczán, ennek járdáiról s háza ablakaiból.

A bányaigazgatósági épület melletti utcza 
bejáratánál diadalkapu állott Prielle Cornelia 
tiszteletére, a vendéglátó polgármesteri család 
háza tornácza pedig, fenyőgalyakkal s lobo- 
gokkal volt díszítve. Itt a kis Ocsovszky Vil
mos fogadta bátran elmondott üdvözlettel „Cor
nelia nénitu az Óvodások sorfala előtt.

A háziasszony által adott ebéden számos 
meghívott jelent meg a művésznő tisztelői kö
zül, kik közül többen nemcsak jelenlétükkel, 
hanem lelkes tosztokban is adtak kifejezést 
tiszteletűknek. _____________________ __ _____

De n"/zük mit is teszünk mi életünkben. Reggel fel 
kelünk s este lelékszllnk; napról napra ezt ismételjük, 
egész az unalomig, úgy, hogy életünket egy végtelen 
hosszá ásításhoz hasonlíthatjuk, mit e felolvasással én 
is csak nyújtani fogok. A jo izii ásitást éppen úgy 
megkívánjuk mástól, mint a boldog eletet. Azonban a 
természet de talán az emberek maguk gondoskodnak 
, i gg arról, hogy m- unatkozzunk A bölcs ilerakli- 
,ok mondta, hogy : rcavxa ps:, ni az hogy a mindenaég 

változásban van. Csakugyan látjuk napról 
napra a Mezes és megsemmisülés Imrczát a mit mi 
élőinek íi' vc.zünk. A mi életünk is f. lighalál. Fél napi 
megsemmisülésből merít ütik erőt félnapi küzdelemhez.

Előliünk es mögöttünk a megsemmisülés környez 
s létünknek ezt a kis, arasznyi idejét is harezolva kell 
eltöltenünk, harezban állva embertársainkkal, többnyire 
ellenük s ritkán velük küzdve. Gyakran kell tapasztal
nunk. Iiogy igazsággal küzd a gazság, hogy az élet 
mérlegen nagyon gyakran az ideális remény van szem
be állítva a reális nyereményuyol, s látjuk, hogy 
gyakran az elérendő ezt •1 sem elég világos, az eszkö
zök meg pláne homályosak.

Azt gondolom, hogy az emberi cselekvések irá
nyát mindenkor az igazságnak kellene megszabnia. 
Igazság után kellene törekednünk; de hisz, ha az em
berek egymás iránt ’gtizsngosak volnának akkor nem 
volna igazságügy: felesleges lenne törvényszék és kir. 
táble'trhöte.

Valóban furcsa állapotok lennének, ha dühöngne 
köztünk az igazságosság. Akkor az emberek nem czi- 
vakodnának, nem pörösködném K, mm vitatkoznának, 
hanem ha az én kedves felebarátom állítana valamit, 
én azt az igazság kényszerítő ere jen él fogva tüstént 
belátnám, megszűnnék a szellemi mozgalom s az ily 
életet halálnak is nevezhetnők. Bár állításunkat igy is 
fordíthatjuk, hogy a halál az igazság. <» a legnagyobb 
igazságszolgáltató, mert Ő az aki valóban egyenlően
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Ebód után a 47-ik czikk próbájára ment a 
művésznő, ki — miként szokta —jóindulatúoktató 
szóban ezúttal sem volt fukar.

Másnap ismét nagyobb társaság gyűlt egybe 
a vendéglátó háznál s az ebéden is.

Estve zsúfolt ház előtt játszotta Prielle 
Belotnak „47-ik czikk“ drámájában Cora sze
repét, ezt az excentrikus, vérszomjas alakot, 
kit tettekre az agy túlesigázottsága készt, mely 
később valódi őrületbe megy át.

E szerep megírása / vk^Hegfigyelőre vall. 
a ki a szenvedélyeket/ .étből leste el. mű
vésznőnk alakítása tj tökéletes, hogy
a szerző méltán követíki....  a nagy Voltairet, a
ki egy alakja szeinélyesitőjének azt mondta 
„Zairét én irtain, de az az öné, mert ön tette 
széppé.“ Akár a törvényszéki akár a kerti je
lenet nagyon alkalmas arra. hogy Cora szenie- 
lyesitoje azt a forrongó szenvedélyt, azt a fáj
dalmat. mely a creol nőt nmrezangolja, vad 
kitörésben juttassa kifejezésre a gesztus és hang 
együttes felhasználásával olyképen mint Elektra; 
de művésznőnk ezt nem teszi; nem rohan ide 
oda, nem tépdesi haját, ruháját, hanem mozdu
latlanul állva méri a legnagyobb, a leglesujtóbb 
vágásokat áldozatára boszút árasztó szavaival. 
Itt a pathos finomodottsága nyilatkozik játé
kában.

Mily fegyelmezett gyorsasággal váltakozik 
itt a szenvedély. Csodálatosan ovatos a legna
gyobb felindultságban is, mert a kertben sze
mélyek jelenlétét feltételezi, s egyszerre egész 
hévvel tör elő, ha a gyakran zavarólag előálló 
akadálytól nem kell tartania.

Ámde messze mennénk, ha bővebben 
bocsátkoznánk a jellemzés szépségének elem
zésébe. Csak még az őriilési jelenetről hoz
zuk fel azt, hogy egy kritikusunk szerint „igen 
nevezetes annak kiemelése, hogy az őrület kü
szöbén egyszerre változik Cora kedélye és be
szédmodora. Addig résen álló, a vele levőre 
figyelő volt: most ellenben, ha szól is György
höz, csakhamar elfelejti jelenlétét és önmaga 
elé beszél, önmaga fordítja gesztusait. Szóval a 
művésznő itt nagy lélektani tapintattal megvál
toztatja az előadási alakot s a mi az őrült tár
salgó modorának megfelelő: a dialógban mono

mer; a gaj.dagot megfosztja kincseitől, a szegényt szén 
védéséitől; annak aggódás a halál, ennek vigasztalás, 
úgy hogy ezen aggódást és vígasztalán a halál által eme 
szolgáltatandó igazság előlegezésének vehetjük Az igaz
ság azonban nem valami nagyon lündöklik az embe
rek közt, mivel az emberek is ágy tesznek mint az 
állam, a mely megtartja magának az aranyat s csak 
papii'08])énzt boesájl k i: igy az emberük is, azt tart
ván, hogy hallgatni arany, igaz gondolatukat elhallgatva 
megtartják maguknak s a mit forgalomba hoznak, az 
csak papiros. Hozzá még milyen papiros! Legtöbbje 
hamis bankó; mert a legtöbb ember is oly fölösleges 
dolgot művel mint a bankó hamisító, midőn a hamis f> 
forintosra is ráírja hogy: „Az államjegyek utánzása a 
törvényszabta büntetés alá esik." Minek Írja ezt oda; 
hisz maga alatt vágja a fát! Csak nem akad oly örült 
a ki hamisbankót hamisítson! De neki ezt meg kell 
tennie, mert egy kényszerűség parancsolja neki s ez a 
nagy hatalom, ez a legmagasabb törvény, melynek még 
a törvényszegő bankóliamisitó is kénytelen engedel
meskedni — a látszat.

Mi is ennek vagyunk alávetve ; a látszatot baj- j 
hászszuk s úszunk az árral, melynek fő jellemvonása 
az idegesség; sót már képzeteink összekapcsolásában, 
gondolkodásunkban is észlelhetjük ezen ideges gyorsa
ságot, úgy hogy némely ember alig egyet gondola -  
már azt hiszi, hogy Velenezében van. Ennek tulajdo
nit Itatjuk a ma napság oly gyakori salto morálokat is. 
Dolgozunk ugyan eleget, de mégsem annyit a mennyi 
kellene, mert jelszavunk még most is az: hogy nvuga 
lom után édes a pihenés. Munkánkkal győzni törek
szünk : de gyakran elkedvetlenitóleg Itat reánk ha lát
juk hogy nem az igazság győz; ma napság pedig ez 
többnyire igy van. úgy hogy azt a bölcsmondást is már 
csak ebben a formában mondhatjuk, hogy könnyebb 
ma napság a gonosznak a túfokán átbújni, mint a le
vének a mennyországba jutni.

lóg tormát alkalmaz. Legmegragadóbb e nagy
szerű képben az, hogy mihelyt Cora megörült, 
Prielle Kornélia azonnal Ugyekszik kibékíteni 
bennünket múltjával. A szenvedélynek említett 
nyers, félelmes ellaposodásáról a finom érzékű 
és ízlésű színésznő úgy tereli el figyelmünket, 
hogy szánalmas reszketés, sirás fogja el pilla
natra. “

Fölösleges mondanunk, hogy játéka elra
gadta közönségünket, bár sajátos hangltordozása, 
a szavaknak gyors, rohamos elmondása, miközbe 
csak egyes szavakra fektet súlyt, a hallgató
ság’ nagy része előtt idegenszerűnek tetszett, s 
tájékozatlanul hagyott többeket az előadási mo
dorra nézve, a kik azonban a játék tökélyét 
teljesen elismerték.

Másnap azonban már egyenlő elragadta
tással néztük és hallgattuk végig a „Nagyma
m áit, csodálva az alakítást, a mely remek, 
gyönyörködve a művésznő előadásában s a mű 
szépségében egyaránt. Nagyon szeretnénk e 
helyen ezen előadás szépségéről hosszabban 
szálain, de a szedő siettet, holnap ünnep, a 
nyomda siet, nekem is sietnem kell.

Egyébként is fel kell vennem az elejtett 
fonalat s a czimbe vett tárgyat folytatnom a 
művésznő itteni tartózkodásáról : bár e fonal első 
része papirszeletekre rakódott kézirat alakjá
ban már a nyomdába tűnt el, s emlékezetem 
csak gyengén tartja a fonal másik végét.

A kezdetben, egyesek szerint túlnagy ará
nyokban megindított mozgalom a művésznő fogad
tatása napján már rendes kerékvágásba jutott s 
ebben haladt tovább is.

Négy napra terjedő itteni tartózkodása alatt 
Ocsovszky Markovics Mária úrnőnek volt a 
vendége, ki gondoskodott arról, hogy művész
nőnk nagyon jól érezze magát és Otthonosan, 
mihez nagyban járult az, hogy naponkint számo
sakat látott asztalánál a művésznő tisztelői 
közül.

Elutazta kor többen kisérték ki a vasúthoz 
sőt még Garani-Bei'zenczére is.

Már csak a „Nagymamáiért is megérde
melte e tüntető szívélyességet, a mivel itt ta
lálkozott.

Sőt a pcssimistáknak úgy tűnik fel mintha a vi
lág veszni indulna s fcnliangon hirdetik hogy nem so
kára leszen egy akol es egy Pasteur. Nagyság az 
a mi nekünk imponál, szeretjük ha magunkat nagyok 
mik látjuk, ezért szoktuk embertársainkat kicsinyíteni; 
pedig könnyű az embernek magát Gulívernek tartani 
a Li-Cipót mezőn.

Sok ember azt hiszi, hogyha ő másokat felfuval- 
kodva lenéz : akkor ő a helyzet magaslatán van. De 
hát mi nem törődünk azzal, a mi érdekkörünkön kivül 
esik, ezt mi semminek tartjuk.

Pedig már maga a semmi is nagyon fontos dolog, 
mert ebből lesz minden. Ezt fényesen bebizonyította egy 
tudós barátom ilyen formán: „Semmiből lesz minden; 
semmiből csinálják az ágyút is meg az aranygyűrűt is.

Vesznek egy semmit és körülöttük bronzzal s kész 
az ágyú ; vesznek egy semmit azt körülveszik aranynyal 
s kész az aranygyűrű. Van tehát egy ágyúnk meg egy 
aranygyűrűnk. A tárgyakat és fogalmakat akkor is
merjük valóban s tudjuk értékük szerint méltányolni, 
ha tudjuk, mi a különbség köztük. Ali hát az ágyú és 
az aranygyűrű közt a különbség ? ez : az ágyúval egy
szerre sok embert lőnek meg, az aranygyűrűvel pedig 
— egyet."**)

Sok ember van, a ki meg van lőve, ki igy ki 
úgy. Néha mint Lukiános Nigrinosában Írja, boldog az 
illető. A phiolosophusnkról mondja, hogy ők mint íjá
szok veszik czélba nyilaikkal hallgatóik szivét. Az 
egyiknek nyila elsuhhan a nem érdeklődő hallgató 
szive mellett, a másiké talál de rosszul, de akad a ki 
szavaival jól eltalálja hallgatói szívót s megsebzi de 
ezen sebnek fájdulnia édes örömöt okoz s az ily 
philosoplius vigasztaló szavai kedvessé teszik az élet 
fájdalmait. De ritkaság az oly philosoplius ki erre 
valóban képes volna.

**) Szabolcska Mihály. Időtöltésül.

Különfélék.
— VoiuN-kcreNzI egyletünk valószínűleg jövő- 

hóban tartja közgyűlését, melyhez az előkészületek 
részben már megtétettek.

— Csitlicni hntiisverseny. Langenthal Karolina 
cziteratanitónó növendékei f. évi aprilis-hó 3-án az ev 
felsóleanyiskola termében jótékony ezélú czilliera hang 
versenyt rendeznek változatos műsorral.

— A f. hó 7-ilti liniigver*ciiy, melyet Ocsovsz 
ky Markovits Mária úrnő rendezett, 2JO írtnál többel 
kitevő jö\ ed elméből Bárdy La jos színigazgató Lül) frtot 
az irgalmas nővérek leány intézete 60 frtot, az árvái 
Ínségesek 60 frtot kaptak; a felmaradó összeg a városi 
óvodának jut.

— II in g v e ix  iiy, A tn. kir bányász és erdész 
akad. ilj. körének dal és zeneegyletc műkedvelők közre
működése mellett a városi vigadó termében f. hó 24-ikén 
hangversenyt rendezett, moly erkölcsi tekintetben fé
nyesen, anyagi tekintetben csak egyszerűen sikerült. 
A programra nagyobb közönséget érdemelt volna, de 
azon nem lehet csodálkoznunk, a heti események egé
szen kimentették közönségünket. A terein üressége 
azonban nem vette el a szereplők kedvét és mondhat
ni egész családias színezetet öltött magára az előadás. 
Az egyes szereplőket nagy tapsvilmr üdvözölte, mikor 
a színpadra léptek, mi az egyes piéce-ck előadása után 
is megújult. A változatos pragrmnm: 1. „Allegro" 
Haydn J. V. simíVmiájából igen sikerültén adta elő a 
zenekar Ib imért Olga k. a. ésNiemezik Emil ur diskrét, 
finom zongorajátéka mellett. 2. „Egy baleset." Gabá- 
nyi pompás párbeszédét rokonszenvesen tolmácsoltak 
Heine/. Gizella k. a. és Lövik Béla ur. 3. „Egyveleg" 
Verdi „Nabucodonozor operájából, két hegedűn előad
ták bravúros játék mellett Kráusz Lujza k. a. és Va- 
szary Antal ur, inig zongorán nagyon ügyesen kísérte, 
őket Niomczik Emil ut*. 4. „Kakuk ! hány évig elek?" 
Dal. Abt Ferencitől Urbán Jolán k. a. ügyes zongora 
játéka mellett kellemmel és nagy sikerrel énekelte 
Seb mer Alice k. a. 5. Valse brillanté" Chopin-től Wink- 
ler Clolilde k. a. szép zongorajátéka mellett, meg
szokott ügyességgel adta elő Vaszary Antal ur. li. 
„A szegény asszony könyve" Vörösmarty Mihály költe 
menyét igen szépen szavalta Liszkay Ida kisasszony 
csengő hanggal s jó hangsúlyozással, A 7-ik pont a teuo- 
í-isták rekedtsége miatt elmaradt, inig a 8-ik pont. 
„Allegro Finálé" MozartXIII. simfoniájából nagyon csinos 
betanulással adta elő a zenekar. Megjegyezzük, liogyi 
a felhangzó nagy tapsokra ráadásul Krausz Lujza k. a<f 
és Vaszary Antal ur. egy valse ot játszott, mig Sehmer 
Alice kis. a. három népdalt énekelt, el igen kedvesen 
„Jaj de bajos a szerelmet titkolni, Mit ér a szóke én
nekem." A hangverseny jól sikerült. Összes bevétel 97 
frt. GO kr. az Összes kiadás 68 írt 19 kr. a tiszta jö 
vedelem 89 frt 41 kr., miből féltiIfizetés Ohauer Ottó 
ur f)0 kr, Panelt Ödön gym. igazgató ur 2 frt, özv.

Sót ma napság a philozoplius szavaira nem is 
adunk sokat, vigaszt nem várunk, de nem is remélünk 
tőle. Fogas kérdéseket adunk fel nekik s többnyire 
csak ploinbirozott feleletet kapunk. Sok fontos dolgot, 
alig véve Ügye lem be sietünk élni, azt tartva, hogy: ki 
korán egyke kel arany lakodalmat le l; hamar őszülünk, 
gyorsan kopaszodunk, úgy hogy sok ember oly kopasz, 
hogy csak egy hajszála van, t. i. a melyen az élete 
lóg. így aztán arról sora panaszkodhatunk, hogy éle
tünknek nincs elég fűszere, hogyne, hisz sok borsot tö
rünk szeretett felebarátaink orra alá, sokszor mérgesek 
vagyunk mint a paprika és gyakran majdnem sóbál* 
ványnyá válunk kedves embertársaink ostobaságai fe
lelt. Egyirányban haladunk, más irányban maradunk; 
sok függ a véletlen esetektől, úgy hogy ha Kolumbus 
Kristóf nem fedezte volna fel Amerikát, némely ember 
még ma sem tudna talán egy tojást megállítani.

Czólunk leggyakrabban a vagyon, gazdagság; 
pedig megmondta a nagy franczia regényíró***) hogy : 
„Az ember meggazdagszik s aztán megüti n szél. »S ez 
az elet koronája." Mohó vágygyal óhajtjuk élvezni a 
jelent, az élet koronáját, hivatkozva, hogy bizony jobb 
ma egy túzok, mint holnap egy veréb. Embertársaink
kal nem törődünk, csak annyiban a mennyiben hasz
nunkra vannak; részvétünk is hiányos, mert a bajban 
lévőnek érzelmeit el sem tudjuk képzelni; nincs a ki 
azt nekünk tolmácsolja, mert ki az a ki le tudná Írni, 
hogy mit érez az oczcán közepén az utas, midőn hallja 
a rémesszót, hogy sülyed a hajó ; ki tudná leírni micsoda 
érzelmek keltek a masinista szivében, midőn látja a 
vonalának szembe, rohanó, száguldó gyorsvonatot; mit 
érez a kéménysöprő, midőn a magas kémény zordon 
üregében mászván egyszerre csak észre veszi, hogy oda 
alá befűtöttek, oh e sötét gondolatokat elmondani nem 
lehet. Nem lehet pedig azért, mert az emberi lelket 
hiányosan ismerjük. Rajta kell lennünk tehát, hogy 
gyarapodjunk emberismeretben, mert csak ennek se-

***) liugo Viktor A tenger munkásai-ban.

________________________Hl. évfolyam, 18. szám.
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Sámuelm* úrnó 1 frt, Geesányi Fizély Inna úrnő 
i |,i, uikneU ez utón mond köszönetét a rendezőség. A 
hangversenyt táucz követte, mely jó kedvvel tartott egész 
cjl'eli 1 uráig. A jelen volt hölgyek: Gretzmailicr Hilda,
Ileiül/. Gizi, Hemnami Melánie, Joerges Gizella, Kos- 
tenszky Ella, Krausz Lujza. Liszkay Ida, Nyitray Mar- 
g,i, Remiért Olga, Riekter Éviké, Sehmer Alico, Wiuk- 
|er (Motilde. Asszonyok: Cliauerué, Gretzmaclierné, Hal- 
mnyílé, Ileinczné, Joergeszné. Kostcnszkyné, Krauszné, 
kis/.kayné, Merzáné, Nyitrayné, Winklerné. Az első 
nógvest 20, a másodikat 14 pár tánczoltn.

es,
— A7. árvalliegyei Ínségeseit ja v á ra  adako- 

isolt Ill ik kimutatás). A selmeczi m. k. kohónál
;ti) Irt dó kr, a szélaknai m. k. bányakómlő műhely, a 
szelaknai bányaszertár 1 frt ÖO kr, Károly Nándor akna 
■j-j |Vt t»0 kr. István-akna személyzete 3 frt .‘14 kr, a 
szelaknai ló istállózási személyzet (> frt, a selmeezi mik- 
saaknai bányatelep 21 frt, a pjerg-lipótaknai személy
zet 18 frt lő kr, a m. k. Sándor-zuzómá személyzete 
f, frt 4b kr, a ribniki zúzómüfelttgyelőség tiszti, altiszti 
és munkás személyzete 25) frt Öli kr, Uj-antaltárnai 
bánya hivatal személyzete 4 frt 15 kr, O-antaltárna 22 
Irt 40 kr, Zsigmondakna !7 frt (>3 kr, a in. k. gépfe- 
lllgyolőség, huzal kötélgyár és kováesmfihely 12 frt 30 Kr, 
a szélaknai in. k. bányaniérnökség 2 frt ót) kr, a szél- 
lakmii m. k. bányaliivatal számvevő irodája 2 frt, szé- 
aknai m. k. bányahivatal ö frt 30 kr, sc!m»v/.i m. k. 
bányaigazgatóságnál 30 frt . 0 kr. György-tárna 3 frt 
O(') kr, Ferencz József-akna30 írt 30 k r ; Packertárna 
54 frt 30 kr, összesen 339 frt Hl kr.

— Z o n g o r a  ó r á k a t  ad Fekete József oki. zon- 
goratanitó, volt színházi karmester. Bővebbet e lap 
kiadóhivatalában.

— fv/Jniinygyámolitó egyesület alakult a múlt 
héten Lúgoson, Krassó-Szörénymegye központján, hol 
eddig a matryar színészetnek ritkán s akkor is Keserű 
napjai voltak, mert az odatóduló német és román szín
társulatokkal versenyezni soha sem tudtak. Ha vetődött 
is oda társulat, az, ha nem kompromittálta is a magyar 
színészet hitelét, rendesen anyagi nyomorral küzdött. A 
most alakult egyesületnek, mint értesít lünk. az lesz az 
egyedüli ezélja, hogy Lúgosán s esetleg a vármegye 
nevezetesebb pontjain a magyar színészetnek biztos ott
hont teremtsen. Az egylet eluöke Jakabffy Imre főispán, 
kitől az életrevaló eszme eredt s kinek Krassó - Szörény- 
megye közigazgatási és közgazdasági fejlődésében már 
is kiváló érdemei vannak. Az egyesület működését mal
is megkezdette.

— Folyékony és törékeny tárgyak postai 
szállítása  tárgyában a kereskedelmi miniszter hirdet
ményt tesz közzé, melynek főbb pontjai ezek : Folya
dékoknál (pezsgő, bor. stb.) arra kell vigyázni, hogy 
az egyes palackok a ládán belül oly sorosan legyenek 
elhelyezve, hogy ne mozoghassanak. Elő növényeket, 
különösen ha nagyobb tért foglalunk el, olv módon kell

gitségével érhetjük el azt a őzéit, a melyet a görögök 
tűzlek ki az emberiség elé s a mit ma is vallunk, a 
kalokagalliiát.

A kalokagatliia az emberiség ideális törekvései
nek meglesi esti lése, a mi abban áll. hogy szép testben 
jólélek lakozzék. Ók nagyra beesíllték a test. <s lélek 
harmóniáját, s nevelési rendszerükkel el is érték ezt. 
Mi hozzájuk képest visszaesésben vagyunk. A keresz
ténységgel felmerülő vallásos irány a lelket elválaszlá 
a (esttől; nagyobb súlyt fektetett a lelki élet, a szellem 
fejlesztésére; ennek köszönhetjük tudományos haladá
sunkat, de ez is a test rovására történt, úgy hogy nut 
már mind sürgetőbben hangzik a kényszerítő parancs, 
hogy a testi nevelés párhuzamosan haladjon a szelle
mivel. Így tehát visszatérünk a görögök felfogásához, 
kik azt tartották hogy szép testben lehet csak jó lélek ; 
köztudomású dolog, hogy ók a tökéletes emberi testet 
tartották a szépség ideáljának; ezen felfogásukkal is 
fölöttünk állottak. A milói Vcnusuak arcza szépség te
kintetében nem valami kiváló; de nekünk egy kedves 
arez kell csak, hogy el legyünk bűvölve. Hogy lelki 
jóságra valóban törekszünk e, azt nehéz eldönteni. Tisz
telt hallgatóim azt jobban tudhatják. Csalódik az, aki 
azt hinne, hogy az a elassieus ókor csupa olyan ideális 
emberek hói állott volna mint egynémely kiváló egyén, 
a kiről hallottunk valamit. Az élet akkor is csak olyan 
tarka volt, mint manapság; hogy tényleg igy van a 
dolog azt meg fogjuk látni Theoplirastos Erkölcsi Jel- 
lemrnjzaiból. Theophrastos kr. sz. e. 320 körül élt; ta
nítványa és utódja volt Aristotelesnek.

Sok tudományos müvet irt; kiválóan a természet
rajzzal foglalkozott; reánk maradt, nehány természet- 
rajzi müvén kívül. 30 erkölcsi jellemrajza is. E jel
lemrajzok tanúbizonyságot tesznek az Ő kiváló megfi
gyelő képességéről, görög Ízléséről, s magas erkölcsi 
felfogásáról. Polykleshez intézett előszavában elmondja, 
hogy 91) éve éle már az emberek között s elég alkalma 
volt, hogy megfigyelje őkef.

csomagolni, hogy azok minden oldalról kellően vedve 
legyenek. Gyümölcsöt legalább papirfoszláuyok közé 
kell rakni, hogy ósn-.c ne zúznssék. Vajat és zsiradékot 
vizhatlanul kell csomagolni es vagy faládába, vagy 
ami még ajánlatosabb, bádogszelenozóbe tenni. Zsira
dékot tartalmazó küldemények csak kettős tartályba j 
csomagolva adhatok postára. Friss húst kosarakban és 
zsákokban is lehet szállítani, de a laisd a rabokat a zsá
kon belül, borecettel áztatott vászonba kell burkolni • 
Tojást száraz, tiszta, szagtalan szecska vagy polyva j 
közé téve, erősebb ládákban kell feladni. Folyékony j 
vagy törékeny küldeményeknél a külső tartályra figyel
meztető idom, jel, pl. a szokásos palaczk stb. alak 
rajzolandó.

— IHogcnc* hordója Diogeuesról, a cynikus 
filozófusról mindenki tudja, hogy igen kevéssel beérte 
és lakásra is kevesebbet áldozott, mint ma akárhány 
hajléktalan. Ama bizonyos hordó felett, melyben a jeles 
bölcset Nagy Sándor is meglátogatta, most a tudósok 
veszek esznek. Kijelentik ugyanis, hogy az egész bordó- 
história mese, mert Diogenes már csak azért sem 
lakhatott hordóban, mivel abban az időben még nem is 
ismerték :i bordót. A hordót a gallok hozták forgalomba 
és a régi görögök és rómaiak agyagvázákban tartogat
ták a bornak nevezett nedűt. Ezek az agyagedények 
hasonlók azokhoz a tömlőkhöz, melyeket Spanyolország
ban „amajaknak“ neveznek. A görögök ezt wpithosnak“ 
hívták és a kiválóbb halottakat is ilyenekbe temették. 
Ha Diogenes túlzásba vitte a szerénységet, akkor való
színűleg ócska, repedezett, vázában tanyázott.

— P a p a g á jo k  á lta l licliuíc/.olt betegség. 
Páriából jelentik, hogy Dubois madárkereskedőnek nem 
régiben százötven papagálya érkezett Buenos-Ayresből, 
melyeket egy Lienárd nevű barátjánál, egy üres szo
bában elhelyezett. Ennek borzasztó következménye lett. 
Ugyanis tíz napon belül tüdögyuladásban meghalt 
Licnard asszony, majd az idősebb leánya, továbbá a 
náluk látogatóban volt Boussage házaspár, ezenkívül a 
házban lakó Bernason korcsmáros a leányával együtt 
De ezzel még nem lett vége az áldozatok bosszú sorá
nak. Ugyanis meghall a házi gazdának Liemmlnak 
újabban két leánya, továbbá apósa Vaclier tőkepénzes, 
egy munkás, valamint Vasseux ékszerész, ki Duboislól 
egy papaga®  vett. Most pedig újabban hét ember 
fekszik betegen, kiknek felgyógy ulásukhoz nincs remény.
A vizsgálat során kiderült, hogy a papagályok, melyek
nek nagy részé szintén elveszett tüdögyuladásban, 
liurczulták be e ragályos Kórt, melynek az a sok em
ber áldozatul esett. Azt is beszélik, hogy a betegségek 
behurezolásrt tengeren túli madarak által nem uj keletű.

Csarnok.
Hinni.

— Elbeszélés. —
Végig ment a kövezett úton, aztán ügyet sem 

vetve a tavaszi napfényben sétáló közönségre, balra

Csodálkozik azon, hogy Görögország, egy éghaj
lat alatt lakó polgárai is mennyire különböznek egy 
mástól jellemre nézve; leírja ő tehát e különféle jelle
meket, hogy az utódokra maradjanak mint emlékek, s 
hasznát vehessék, ha olvassák. Mindenesetre kegyelet
tel kell olvasnunk tehát e 2200 éves emlékeket, A ki 
már több helyen megfordult az észrevehette, hogy az 
(‘-inbéri arezokban vannak ismétlődő hasonlóságok : ez 
nemcsak az arezokra nézve áll, hanem a jellemekre is 
Egy időben is van sok rokon jellem, de mint meg fog
juk látni, legmesszebb időközben is ismétlődnek ezek. 
Kérem tehát tisztelt hallgatóimat, figyelemmel hallgas
sák e jellemzéseket; ókori pliolographíáknak is mond
hatnék ; egy-egy régen élt embernek ügyes árczképe 
valamennyi, bár néhol elhomályosultak a hosszá időtől, 
de észre fogják venni, hogy nagyon úlcthöck, úgy, 
hogy nem egynek tiszteli hallgatóim közül úgy fog 
feltűnni, mintha tudná, hogy kiről van szó, talán las 
snu-lassan egy ismerősének képe fog kidoinborulni, a 
mi csak azt bizonyiija, liogy vannak az emberi lélek 
nck ősi tulajdonságai, melyek legkevésbbé vannak ki
téve a változásoknak.

Ezúttal 2 3 arczképet logok bemutatni fordítás
ban ; Mindenik eleji n egy az illető jellemre vonatkozó 
értelmezés van. Iv/ck az értelmezések nehézkesek, for
dításban még \ észtének is értékükből, de különben is 
nem kell nagy súlyt fektetnünk rá, hisz sok philosoplius 
ugyanazon dologról is milyen értelmezést sütött ki! 
Csali egyet említek, Spinoza a szerelmet igy értelmezi: 
„a szerelem: nem egyebb, mint oly inger, melylyel 
vele jár a külső oknak képzete4 A ki ezt megérti, az 
pályadijat érdemel.

De lássuk immár magukat az arezképeket.*)

(Folyt, köv.)

* Felolvasta I)r. 11ittricli Ödön Ive. tanár úr e lap s/erk. 
által rondo/.ott „Irodalmi ég művészeti 08tt!yó“-n. Szerk.

tért cl Az út szeszéi) es fordulatokkal vezetett le a 
kicsiny patakhoz, mely lassú csörgedezéssel Imlad ke
resztül a városon. A nap erősen tűz le a babokra, me
lyek közül itt—ott apró halacskák vetik fel magukat, 
ezüst pikkelyeiket megcsillantva a verófényben. Öröm
ben úszik a természet, a tavasz kitörő pompájában 
nyugodt mosolyhoz hasonló az ólet.

Zsiboligás, zaj, lárma kellemes harmóuiába olvadva, 
nyilatkozik mindenütt. Az emberek szeretik a verőfényt, 
mely oly alkalmas még, arra is, hogy felengesztelje 
az elborult arez bánatos vonásait

Felméry Zoltán olt állott a patak partján és szó
rakozottan leste a tova suhanó habokat a folyó viz 
tükrén. Oly tiszták voltuk a babok, szélüket mintegy 
zománczcznl vette körül egy vastag vizcseppréteg, me
lyen ezersziuben tarkázva tört meg a napsugár. O h! 
elnézte volna sokáig ez egyszerű látványt, mely annyira 
alkalmas volt arra, hogy kellemes gondolatokat ébresz 
szén fel benne.

Nézte a kristály tiszta vizet, mely lassan csörge
dezett végig a köves, homokos talajon s melynek sima 
tüköré mintha vissza tükrözte volna belső kedélyvilá
gát. A viz felé hajolt, mely visszaadta földi porhüve
lyének délezeg alakját és rokonszenves arczát. Aztán 
nagy ott kaczagotf, valami bolond gondolat villanhatott 
meg a fejében. Örömtől sugárzott az arcza, ökölbe szo
rította a bal kezét, mig jobb kezével vagy háromszor 
megsubintotta azt a könnyű sétapálezát, melynek drága 
ezüst fogantyúja iiné a kezében maradt.

Keblére szerette volna ölelni az egész világot, 
minden bánatával, minden örömével együtt. Szerette 
volna dalba szedni érzelmeit, hogy fennen hirdet
hesse a szerelem magasztos érzeményét. Igen! kedve 
lett volna versenyre kelni a csicsergő madárkák sere
gével, mely boldogan élvezte a jelen üdvét és vidáman 
énekelt az elet fennséges, élvetnyujló gyönyöréről.

Miért? . . .  Eh ! Felméry Zoltán egy huszonhat 
éves ifjú ember volt, ki, mint. a vidék egyik leggaz
dagabb földbirtokosa, olybá vette az életet, milyennek 
az ideális írók rendesen leírni szokták. Gazdag volt 
nagyon, de nemcsak vagyonban, hanem érzelemben is. 
Pedig vajmi kevesen vannak napjainkban azok, kikről 
ugyanezt lehetne állítani! . . . Nem volt senkije, az 
edes apja pár év előtt balt el, az anyját pedig alig 
ismerte. Rokonairól alig tudott valamit, nem háborgat
ták, ebben szerencsés volt, mig jó barátai, az élet kü
szöbén akadtak azok is, uem sokat nyertek vele, mert 
hamar túl-adott rajtok. De volt egy nagy kincse: a 
s z iv e , mely tudott é r e z n i ,  ebben az érzésnélküli, 
számitó korban.

Tapasztalt, művelt ember volt, kedves módorral, 
a la IV. Henrik szakállal és csinos bajuszszal nem csoda 
ha feltűnést is keltett. Elvégezte a jogot csupa kedv- 
töltésből és hiúságból megszerezte a doktorátust is. Az
tán útazni ment, bejárta Németországot, Angliát, Fran- 
cziaországot. Sokat tartózkodott Parisban, Rómában és 
a pompás égaljú Nápolyban. Megnézett mindent, a mit 
megnézni érdemes volt. Atyja halála után szórakozást 
keresett és íyivcl az ahhoz szükséges kp’lék sem hi
ányzott nála, bő kárpótlást nyert a világias élvezetek
ben. A legutóbb, most a télen Parisban tartózkodott 
hol élénk részt vett. a társadalmi mozgalmakban. Dilet
táns festő volt és a „sálon pilloresquc“ „legutóbbi kiállí
tásán egy hangulatos képevei arany érmet nyert, mire 
nem is számított, de mi elegendő volt arra, hogy híressé 
tegye őt az előkelő körökben. A festmény egy kedves 
kis lányt ábrázol, ki az ablakban szorgalmasan horgol, 
mig egy átelleni ház nyitott ablakából két fiatal ember 
látcsöve/.! a leánykát, kétségtelenül figyelmét akarva 
magokra vonni, mi sikerül is nekik. Valami nagyszerűen 
van visszaadva a leányka meglepetése, a mint, horgo
lását félben hagyva, csodálkozva mereszti gyönyörű 
szemeit a vakmerő fiatal emberekre.

A kép által egészen ismeretessé tette magát a 
párisi szalonokban, hol a csinos külsejű, gazdag ifjút 
már is megszerették kellemes modoráért. Különös, de 
a párisi, eliie kés nők uem tettek reá valami különös 
benyomást, élt közöttük, a nélkül, liogy érzelmekben 
gazdag szive lángra lobbant volna. Megismerte az életet 
a maga mivoltában, de lelke nem perzselődött meg, 
mikor átlépte a határt, mely oda vezet. Nem voltak 
neki oly nagy port felverő viszonyai, minőkről a regé
nyek tesznek említést; de annyi igaz volt, hogy egy 
mark inó úgy belebolondult a barna ifjúba, liogy maga 
kínálta iucg kezével Felméry Zoltánt, ki nem fogadván 
el ez áldozatot, oka lett annak, liogy a szép márkinő 
ineginérgeztc magát érette, ü li! a lapok sokat Írtak 
erről és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy neves em
berré tegyék öt.

Valahányszor végig kocsizott a Bois de Boulognc-cn 
sok csinos nő szeme kísérte a fiatal ember mozdulatait 
A Tliéatre Francais premiere-jein a páholya valóságos 
ostromnak vö t alávetve, mikor ő barátaival ott meg
jelent. Maga sem tudta miért, de keresték az ismeret
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Bégét és nyílt, őszinte, férfias modoráért valósággal Un 
nepelték. Valóban, sokszor eltűnődött azon maga is, 
hogy mivel tudja voltaképpen lebilincselni az embere
ke t? . .. De n feleletet nem tudta megadni erre. A frau 
eziák szerették, Ünnepelték ez* az excentrikus embert, 
ki ueui keresi a feltűnést és mégis miudeuuap eleget 
beszéltet magáról.

Aztáu egy furcsa bír keringett a franezia főváros
ban róla. Ép oly érdekes, mint jellemző reá nézve. Az 
Opera Comique egyik elsőrendű énekesnője, kinek ke
gyeiért éltek-haltak a vivörök, fogadott egy gazdag 
bankárral, hogy két hét alatt meg fo&ja hódítani a 
szép magyar fiatal embert. A kitűzött két hét eltelt és 
a esodaszépségö énekesnő, bár mindent megkisérletl 
terve végbe vitelére, kudarezot vallott és — elvesztette 
vele szemben a fogadását. Haszna annyi volt belőle, 
hogy a rajongásig beleszeretett Zoltánba, ki állhatato
san ellent állt a szédítő ostromlásnak. Persze ez még 

. mesésebb színben tüntette fel a fiatal embert, kinek 
egyéb erénye sem volt, minthogy szive nem nyílott meg 
az igazi szerelem tavaszának. Annyi nőt látott oldala 
mellett, hogy közönyös tudott maradni velők szemben, 
kiknek ízlésük banális, modoruk affektált, érzelmük 
változékony, kedvességük erőltetett volt.

Üli! nem ilyen nőről ábrándozott Zoltán magányos 
perczeiben! . . . De olyan leáuykáról, kit szeretni fog 
azért, mert szerény, mint az illatos tavaszi ibolya, ki j 
természetes, mint maga az élet, vidám és derült, mint 
a verőfényes napsugár és kedves kimondhatatlanul. 
Zoltán olyan nőt óhajtott, ki maga az ideál, ki szeret- ; 
ni fogja ót magáért minden mellékgondolat nélkül. 
Sokat gondolkozott erről ;  vájjon meg fog-e oly nővel j 
ismerkedni? . . .  Ki tudja? . . . Néha bizonytalanul 
hitte ezt.

Megunta Parist élveivel együtt és leutazott a dél
vidékre. A nizzai szezon éppen ez időtájt volt a légé- | 
léukebb. Mindenféle nemzetiségű férfiak és nők élvez- | 
ték az enyhe éghajlatot. Nagy sürgés- forgás, eleven 
élet pezsgett mindenfelé. Az ünnepélyek egymást érték. , 
mindenki sietett gyönyörben eltölteni ezt a rövid életet, 
mely oly hamar elmúlik fejünk felől hogy alig vesz- j 
szűk észre.

Felméry Zoltán kissé visszavonult a társaságtól és I 
néha egyedül ballagott végig a piomeuade des Anglais-u 
gyalog, pedig vele volt fogata is Nizzában. Egy nap,
— szép idő volt, — kiment a közeli narancs és olajfa
erdőbe, hol elmerengve sétálgatott óra bosszákig. Nem 
is vette észre, hogy feje felett beborult az ég és zápor- 
esővel kecsegtette az amúgy is száradt talajt. Mikor 
már a kövér esőcseppek hullani kezdettek, akkor ju
tott eszébe, hogy jó lesz visszatérni ; vele volt esernyője 
és fel sem vette a záport.

Hirtelen sikoly lebben el az egyik fa mögül; Zol
tán megáll, aztáu oda siet segélyére annak a uőnek, 
ki megcsúszómlott a nedves füvön. Udvariasan fela
jánlja neki szolgálatát; a fiatal hölgy reá néz, aztán 
elfogadja karját, mert, mint mondja, amúgy is kétségbe 
volt esve, hogy eltévedt és nem tud vissza menni 
Nizzába.

Fraucziául beszélgettek mindketten, de a nőnek 
legott feltűnt az a magyaros kiejtés, molylyel Zoltán 
beszélt. Meg is kérdő ez iránt Fclméryt, ki vidáman 
vallotta be, hogy egyike a legjobb magyar hazafiaknak.

A fiatal hölgy vidáman mesélte el erre, hogy tu
lajdonképpen mindketten magyarok és igy fölösleges 
idegen nyelven csevegniük egymással, mikor azt a honi 
nyelven is megtehetik.

Felméry Zoltán mintha, egészen átalakult volna. 
Valami különös érzés lopta be magát a szivébe 
észrevétlenül. A csinos fiatal leány egyike volt a leg
gazdagabb bárócsaládok gyermekeinek. Selestey Gizella 
báró kisasszony édes atyjával töltötte el a telet Nizzá
ban, honnan márezius vége felé haza utazni szándékoz
tak S . . . i földbirtokaira.

Nem is vették észre, hogy a zápor elállt és a nap 
újra esodás fénynyel aranyozta be a természetet és a 
fákról lehulló esőcseppeket. Gondtalanul, mint két vi
dám iskolás gyermek haladtak a nizzai utou, karonfogva 
a kifeszitett esernyő alatt.

A bárónő egyszer hangos kaczajra is fakadt.
— Tudja-e Felméry ur, - mondta gondtalanul.

— mily furcsa ez a mi sétánk! . . . Egy esernyő meg 
egy szív ! . . . Pedig az eső immár rég elállt.

— Mit tesz az! bárónő . . . mikor oly kellemes 
reátn nézve de sentir un coeur palpiter sous Tombi-elle.

— Ejnye, uram, minő vakmerő ön, hogy ilyene
ket mer mondani egy védtelen hölgynek ! — mondja 
Gizella bárónő, mosolyogva fenyegetvén meg társát ró
zsás ujjával. — Csak otthon volnánk, tudom kikapna 
tőlem ezért, de magányosan még szükségem van a 
védelmére.

Ezer bohóságot össze fecsegve értek a promenade 
des Auglais n fekvő palotájukba, hol az apa kissé ag-

I
ódva várta leányát, ki a zápor olótt távozott az er

dőbe virágot gyűjteni. Nagyon megörült, mikor leányát 
visszatérni látta és miután Felméry Zoltán az öreg bá
rónak bemutatta magát, Selestey Tivadar báró egyik 
jó barátjának fiára ismert az itjubau.

Ez időtől kezdve Zoltán mindennapos lelt a ház
nál, hol meleg fogadtatásra lelt mind az öreg báró, 
mind a szép Gizella részéről.

Zoltán végre is észrevette, hogy némi kis érdek
lődést táplál a bájos Gizi barouesse iránt, de uem so
kat törődött vele, mert azt hitte, hogy ez csak amolyan 
vonzalom, minőt az ember csinos nők iráut táplál, aztáu 
elmúlik hamar, mint valami szép álom. ha bámulatunk 
tárgya nincs már közelünkben.

Azt bevallotta már magának, hogy Gizi bárouesse 
uem valami rendkívüli szépség üde rózsás arczával és 
hullámos dús szőke hajával. Szürke szemeiben pedig 
mintha a pajzán jó kedv derült fénye tüudöklenék 
örökösen. Jó kedve sokszor elragadt magára Zoltánra 
is, ki észrevétlenül haladt végig azon a veszedelmes 
lejtön, mely a szerelem fennséges birodalmába vezet.

(Folyt, köv.)

Heti naptár.
Havi és heti nap Katliolikus naptár Prolest. naptár Izraelita napiár

27 Vasárnap R 4 Laetare Ü R n pert 28
28 Hétfő Sixtus p. hv Gedeon 20
2!» Kedd Oyrill szp, vt, EuBZtáz 1 Nis. RCh.
30 Szerda Quirin vt. j Kvirin 2
31 Csütörtök Átnősz Amósz 3

1 Péntek Hugó pk. 1 Hugó 4
2 Szombat Paulai Fér. hv. Theűdozia ö Sah. Wajik

Nyilt-tér. *)
Mciin.viiKKZOii.vi K C l.v c n ir ii l iá l iro  i á i d  Kelv

i n e k e t  f e k e t e ,  le iu '- r  é s  e r é n . e  s z i l i e k b e n ,  simát 
és damastot méterenként 45 krtól lti írt (lő kiig (mintegy 300 
különböző fajtában) szállít egyes öltönyökre, vagy egész végek
ben is postabér- és vámmentesen l l e m te h c i - g  <*. (es. kir.

: udvari szállító) s e ly e in g y i í r n  K ű r i e k b e n .  Minták pos- 
! tafordúlóval küldetnek. Svájezbiv intézett levelekre 10 kros bélyeg 
j ragasztandó. ’ 9

*) J5 rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért sem alakjáért 
nem felelős a Szerk.

Bor-kivonat.
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. Re- 
czept ingyen inollékelletik.

Jó siker és egészséges gyártmányért jótállók.

Í z e s *  i n e g t a k a r i t á s
érhető el felülmulhallan szesz  e rösitö  esszencziám - 
m al • ez az italoknak kellemesen vágó izt-kölcsönöz s 
csak nálam kapható.

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

- ’ Ezen különlegességeken kivttl Rum. Cognac, 
finom L iqueurök stb. gyártásához szükségelt össses 
esszano iá k a t ajánlok felülinulhatlan minőségben, Re- 
czeptek ingyen mellékelteinek. Á rjegyzék  bérm entve.

■*<»lliik F i i lo p  U á r n l v
esszenczla M li lB ie s s é p í  gyára Prágáin,

Szolid ü g y n ö k ö k  k eres te tn ek

I  i e c s é t  v e s z t i
a lG íT ila sz tM il)  élei Is, lia nincs étváeynnlc.

Az étvágy gerjesztésére, úgy mint minden
nemű gyomorbajok ellen melegen ajánljuk t. olva
sóink figyelmébe Kgger d ijju ta lm azott

SZÓDA-PASZTILLÁIT.
Kaphatók 30 kros eredeti dobozokban a monar

chia összes gyógyszertárában, valamint azE O O E K  A .  F i a  v i* £
gyógyszer különlg. gyárában Héra 

Kapható Selmeczbányán: Sztankay Ferencz és Mar- 
gótsy János gyógyszerészeknél. Korponáu: ifj. 
Éisert Pál gyógyszerésznél. Ipolyságion: lierko 

István gyógyszerésznél. 18-15

2(5-50

i l  i r d o t é s .
A „Vörös kút“-i út mellett fekvő GeCSányi- 

féle két emeletes ház augusztus 1-tól kezdve,
méltányos feltételek mellett bérbe adó. — Rész
letes felvilágosítás ugyanott a 2-ik emeleten

....... ____ _ „e kapható j_ 2 - -̂ r r r ^ -r r r y -^
Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmec/bányán. 1892.

Van szerencsém a n. é. közönségnek, rak
táramon készletben lévő,h o m o k  «'** m á r v á n y  k o h o l .
a legujjabb minták szerint készült

s i í r Z r C Ö T r e U s i e t
fölajánlani. N l r i r n to k i i t  és építkezésnél, kő
faragó munkát a legjutányosabb árak mellet, 
nem csak helyben de vidéken is elvállalok.

Özv. O u l r i e l i  J ó z M d n é .
1 - 3

B o eeo eeo íA

1világhírű nemes fajok, g
1888-as vörös portozi borok literje 24— 80kr. 
188()-os „ kiválogatott „ 35— 4() „

cabinet „ 45— (50 „
asztali borok „ 22— 24 „

2(5— 24 „
pecaenyebor „ 35— 40 „

1884-es muskately vagy rizlingi „ 45— (50 „
Siller borok „ 18 -  2(5 „

Fehér s vörös asszu borok „ 80—150 „
Törköly pálinka „ 50— (50 „

o 8zilvórium „ 80 - 100
Cognac „ 150—250 „

Rendelinéuyekel 50 literes 
hordóktól kezdve feljebb vasúti 
illőnvéllel jótállás mellet! szállít
a Váradi-féle pinczegaz- 

daság Villányon
(Barim) a-megye) Pálinkák s 
asszu borok 5 kgr. posta cso
magokban is száll itt ól nak. Hor
dók bérmentve visszavételnek.

1 -8

v i jo o í ó o o o o a  n e o o o o e í í ö á

Kerestetik bérbe, vág) vételre 
egy ház, mely eny asztalos ii'lelnek 
megfelelne.

íV f a c z á n  F e r e n c z .
1 - 8

Ö O O O O O O O C IIX X X X X J O O

Van szerencsém a n. é. közön
ségnek tisztelettel jelenteni, hogy

b ádogos-m űhely-
emrael az „ó postáhoztt ez. házba köl
töztem, hol
b á d o g m « - é p i t »  m i n t  k  f i k .  «íi- 

b i z i t m é n y e k
és mindennemű

j a  v t t  jVs o Ií
átvétetnek és a legolcsóbb árak mel
lett is mindig feltörekvésem leend 
minden reára bízott munkát a legjob
ban és gyorsan elkészíteni.

Kiváló liszteleitel 
k o lm i  R czkö,

1—3 bádogos.
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