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Mayánhinletések megállapodás szerint számíttatnak. 
Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr.
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Az Ínségeseknek.
Városunkban a gyűjtések már befejeződ

tek, de az adakozások még folynak.
A hatóság által kiboesájtott gyűjtői veken 

jegyzett adakozásokat az alábbiakban közöljük, 
annak megjegyzésével, hogy az egyes bánya
telepek gyűjtéseit csak végösszegezve mutat
tuk ki.

Az összes gyűjtések kimutatásai a mellett 
tanúskodnak, hogy városunk lakosságának min
den osztálya tőle telhctÖleg járult az árvame
gyeiek Ínségének enyhítéséhez.

Az Ínségesek részére városunkban mint már 
jeleztük, eddig 810 frl 89 kr. gyűlt be. E czélra 
adakoztak: Farbaky Piroska 1 Irt 20 kr, Gaituer Tivadar 
4 Irt, Tibély Vilmos 4 fit, lküga Gusztáv 2 frl, Tibé- 
Iv Ágoston 1 frt, Grommen Józa 30 kr. Oszvald Amalia 
20 kr, Kicliter György 1 fit, Herrman Ilma ;.0 kr, 
Geiger Tercsi 30 kr, Ölement Ernestiua 50 kr, Conrád 
Mária 5 kr, Máyer Józsefné őü kr, Mlillcr Ernőné 
50 kr, Fluek Antónia I frt, llailseh Saiunné 1 frt. 
Osztroluczky Gyuláné 50 kr, Oszvaldt Elise 1 frt 
Kasparek Edéné 50 kr, Trattner Anna 40 kr, Kneszki 
Lajos 50 kr, Gamma Győző I frt, Vnutsko Ferenczm 
-10 kr, Nyítray Lászlóné 1 frt, Pauer Jánosié- i fit 
Sluller Gyuláné 2 frt, lvi'ausz Géza I frl, ozv í • 
dinszky Károlyné I frt, l)r. GoldstHcker Márkit • 1 frl 
A selmcezi népbank 20 frt, Tirts Rezső I Irt, Beidéi 
Ágoston 3u kr, Pap]) György 50 kr. Le llek 5 kr, 
özv. Selir. dér Rezsőn ■ 50 kr, Dr. Selnvartz Oltóm- 1 frl, 
Sebuszter Luise 20 kr, Rosonlékl Gliurloltc 30 kr. 
Pisebl Samu i frt, Rellusieli János I írt, G. 11. 20 kr,

T Á  1 H Z A .Illúzió.
— Elbeszélés. - 

(Vége.)

— Az igaz, hogy oly kedves lény, niino Gizella 
köiiynycn bele ragadhatja az embert a házasság ara
nyos révébe, de nekem nincs szándékomban egyhamar 
in égi iá zásod ni.

Szerelte volna megölelni Zoltán a grófot e kije
lentéséért, de nem tette, nehogy elárulja érzelmei, me
lyei a bájos teremtés iránt táplál.

Gyakran voltak együtt. Gizella baronesse társasa 
gában. Együtt tettek nagy sétalovaglásokat, kirándulá
sokat, melyeken a leányka egyforma megkülönbözte
téssel bánt a két ifjúval, sőt úgy látszott, hogy Elemér 
grófot nem veszi oly komolyan, mini Zoltánt, ki hatá
rozottan előnyben látszott részesülni társa mellett.

Végre elérkezett az az idő is, melyben jól meg
fontolt akaratát szándékozott érvényre juttatni az állal, 
hogy megkéri Gizi baronesse kezét. Egy kis sétát, tett 
a patak pariján, hogy leküzdje izgatottságát, mely éle
tének eme válságos és fontos pillanatában elfogta. Igen ! 
megkéri Gizi baronesse kezét Belestev bárótól és kelle
mes öröm tőiig be szivét annál a gondoláinál, hogy 
övé lesz a drága, a kedves teremtés. Arra nem is gon
dolt, hogy talán nz öreg báró visszautasítja ajánlatát, 
A logkevésbbé sem aggódott, hiszen a Fclmery név 
ősrégi nemesi név. melyet derék hazafiak visellek, kik
nek tetteivel még a történet lapjain is találkozunk. 
Hozzá még gazdag, talán meg vagyonosabb, mint a 
báró. Ily körülmények közölt bisztosnak erczle magát 
és nagy örömmel gondolt arra a boldogságra, mely 
reá várakozik. Tehát övé lesz az imádott szép hölgy ! 
Gvé, egyedül az övé !

A mim olt, a patak pártján, a tava,/, keimmé,, 
Üde rerrifVnyen k-vogi'ijébeii alá- 8 fiilüátfill, miute maga

\Y. 11. 30 kr, T. J. 10 kr. Fekete Lajosué 1 frt, Sz. 
P. 20 kr, V. L. 30 kr. Kralt Francziska I frt, Cs. K. 
4o kr, Ditnak Gyula 1 frt, Selroeezi Takarékpénztár 50fii, 
M. la. 30 kr, X. X. 10 kr, J. 0. 10 kr, Sz. L. 20 kr, 
Vnlkovits Károly . frt, Storoli János 1 frt, Terletter 
1 fii, Ridl Gyula 50 kr, Angeusteiu Foreucz 50 kr, 
Seide Róbert 50 kr, Péesy 1 frt, Halmai Vendel I frt, 
Laugauer 10 kr. Zachar Károly 90 kr, llochberger Ármin 
50 kr, N. 20 kr, Grcguss Magdolna 25 kr, Luszlig- 
né 40 kr, Cluieii Károly 40 kr, Murancsán Antal 40 kr, 
Z. A. 30 kr, Mraz Vilmos 50 kr, Érti Üttilia 30 kr, 
Neuratb 1 lelenc 20 kr, N. N-. 10 kr, Weisz 1L 10 kr, 
Kt'álik V. 20 kr, Gverk Károly 30 kr, Vnuk Feremz 
20 kr, Pálya Antónia 40 kr, Hlatky Rertalanné 10 kr, 
Gránek József 10 kr. Greipel Róbert 20 kr, Fogler 
K. 40 kr, Bariss 40 kr, Bock Ede 20 kr, Mendl Mór 
20 kr, Piér 1 frt, linuierblum 20 kr, Lánczos M. 
20 kr, Hermáiul Adolf 50 kr, Tarbay Dezső 40 kr, 
Matz Antal 30 kr, Piriik Lajos 0 kr, Megyeri Ida 
40 kr, Gretzmaeher Gyuláné 1 frt, Bogya János 20 kr, 
Holly József 50 kr, Irmler János 50 kr, Richter Milka 
20 kr, N. N. 20 kr, özv. iápettné 20 kr. Kozák Já
nos 20 kr, Wiesnerne 50 kr Kneszko 50 kr, X. X. 
30 kr, Katii Ferencz 1 frt, Hiilfl Józsefné 2 frí, Mi- 
bálka Leonore i frt, Ruttkav Mónié 1 frt, Dunák J. 
E 1 frt, Margótsy Jánosné 1 frt, Llandcl Vilmos I frt,

| Köbér Jánosn ■ i frl, özv Boinnier Jánosné 1 fn, 
lleiuez Hugó 1 fii, Takáts Gizella 1 frt, tíernliadt A. 
i fit. P. Ricák? Lgü-gi.;:. 5* Ur, »

; Istvánná frt, Krausz Vilmosné 1 frt, Wankoviis 
| Lajosué 2 frt, Tólli Gáspár frt, Joerges Ágost 2 Irt, 
I tileiner Bornál 1 íii, Fiedler Gyulám i fit, Diniák 
I Gyula 50 kr, Pi.'dil Károlyné 50 kr. Hascli Aulai 

50 kr, Lrban es Clianer 2 frl, Aczél Jánosné 1 frt, Rieli- 
ler Paula 40 kr, T-r-ny Róza 20 kr, Maradta jko Uyu-

l

ele lesiet le a/.l a nagy boldogságot, melyet az elei 
számára fenn tartogatott. Uh ! hogy fogja szeretni, hogy 
fogja imádni, hogy fogja boldogítani a drága lény i, 
kinek egyetlen mosolya parancs lesz reá nézve, egyel 
len tekiuteié-re teljesítene legmerészebb óhajtásait. Az 
lesz csak a valódi boldogság, lia karjaiba ölelheti, ma 
gálioz szoríthatja omlatag termetét, megcsókolhatja 
eperpiros ajkait cs elsüt lóghatja neki százszor, ezerszer 
azt, hogy szereti, mint Istent az ö tcrcmlinényei. Hiszen 
csak ez a szerelem élteti őt, betöltve lelkét az ábrán
dok csodaszép világánál; hiszen reá nézve csak ő az 
élet, nélküle puszta, sivár a lét. Igen! ők oly boldogok 
lesznek, mint azok a csicsergő madárkák, melyek a 
tavasz éllelő levegőjében kéjes gyönyörrel zengik tso- 
daszép danáikat a fészekrakás kezdetén. Boldogok, 
mint azok a lények, kik egymásban lelik fel a földi 
mennyország üdvéi, kölcsönösen szeretvén, tisztelvén 
egymást.

Az ősi kastély ismét zajos, örömtől hangos lesz, 
mihelyt odaviszi íljú szép nejét. Az ősök teljes megelé
gedéssel fognak lenézni a nagy terem falairól, látva a 
fiatal hitvest, kivel élet és vidám öröm költözik a 
házba,

Zoltán egészén friss, üde benyomásokkal téri haza 
a lassan csörgedező patak parijáról. Pompásul kicsino
sította magát és mikor a billiója előállott, nyugodtan, 
minden izgatottság nélkül szállott fel a hintóba, mely 
sebesen röpitcHc vágyainak czéipotiija fc i Bármily 
gyorsan hajtőit is a kocsis, kissé türelmetlen volt, inár 
ott szeretett volna lenni, annak oldala mellett. tii üdve. 
mindene volt.

Végre át hajtattak a parkon és megérkeztek ;t 
kastély lépcsői elé. Zoliéin fürgén ugrott ki a kocsiból 
; s négyeseve,I szaladt fel a ! pesé-n. A báróék nem 
voltak :i teremben, liánéin, mini az inas megjegyezte, 
a verandán uzsonnázva, élvezik a tavasz virágtól illa
tos léget.

Egv kis szívdobogás fogta el Zolién i. a mii.! a 
veranda küszöbét átlépte, hol az öreg báró, Gizi bár i-

la 2 frt, Limler József 40 kr, Clinuer Ottóné I Irt, 
GÍückstlial Gyula 1 frt, Ileli Jakab 1 frt, Heiin Antal 
1 írt, G u 1r*8ó Lina 40 kr, Vágner Mária 1 frt. írbán 
Gyula 10 kr, N. X. 10 kr, Berks l frl, Dr. Kapp 
Jakab 1 frt, 50 kr Korda Győzóné liO kr, Öziklay Paula 
50 kr, Leelmer Anna 40 kr, Baumerth 40 kr, Velies 
20 kr, Merza Károlyné 30 kr, Soltz 20 kr, Podhragyay 
Pál 2 frt, Baross Miklós 1 frt, Rémiért Gyula 1 frt. 
Herrmann Emil I frt, Goldbruuner 8. 1 frt.

(Folyt, köv.)

Teophrasthos j ellem ajzaiT)
(Folytatás.)

A t e I sze IgŐ. A tetszelgést igy értelmezhetjük, hogy 
olyan társalgás, mely bár nem a legjobb czélból, de gyö
nyörködtetni kíván. A tetszelgő olyan, a ki már mcsz- 
sziről köszön neked, derék embernet nevez, örül a sze- 
rencsének, mindkét kezed megragadja s alig akar elbo
csátani; k s darabig elkísér, aztán kérdi, hogy mikor 
fog ismét látni. Tön é-nyszék előtt nemcsak annak akar 
tetszeni a ki tanuúl hitta, hanem az ellenfélnek is, 
hogy mindenki jóakarójának tartsa; az idegeneknek* 
azt mondja, hogy szebben beszélnek mint polgártársai. 
Ebédre Hivatván belli-, alja a gyermekeket s azt mondja 
hogy szakasztott másai nújuknak, megcsókolva veszi 
l\l őket s maga meüi ülteti, játszik és gngyok velük, 
s bén* nehezére esik, de tűri, ha a gyerek ölében el is 
alszik. Hajára és fogaira fordítja legnagyobb gond
já t; legfinomabb ruhákban jár, bajéira illatos olaj! hasz

ta Felolvasta Dr. Ilitlrk-h Ödön Ive. tanár úr e lapok szer- 
keszléiséíge állal rendezett „Irodalmi és művész otiestélyo“>n.

nőse éa Elemér gróf fogadták szívélyesen az, érkezőt. 
Aztán miiidenfele közönyös dolgokról kezdtek el társa
logni. Az öreg báró elén pedig feltűnt Zoltán szokat
lan némasága és huszár tiszti egyenruhában való meg
jelenése.

Olyan arczol csinál, kedves öcsém, mintha le
galább is leánykérőbe jött volna! — jegyző meg az 
öreg báró.

Zoltán rejtélyesen mosolygott és annyit szólt:
Nos, ki tudja V

Beleste? báró, ki úgy látszik a jó bortól, mi az 
asztalon volt, egészen fel volt tüzelve és szinte tréfásan 
játszi vidámsággal válaszolt:

— No, akkor egy fél nappal, kedves öcsém meg
késeli, mert éppen ina délelőtt kérte meg Bánhidy 
Elemér gróf Gizi leányom kezét, es meg is kapta, a 
mennyiben kölcsönösen szeretik egymást.

Zoltán ereiben elliült a vér, szemei előtt sötét lett 
a világ, azt hitte, hogy meghalt egyszerre; olyan gyön
gédség szálloda meg, hogy szinte lebukott a székéről. 
De csak egy pillanatig tartott mindez, aztán oly rend
kívüli erőfeszítési; lelt, mely óriási hidegvérről és lelki- 
erőről telt I amisé got. Letudta eme kínos fájdalmas 
pillanatban győznie önmagát és a nélkül, hogy a töb
biek észre vennék szokatlan elsápadasát. uralkodott 
érzékein és mosolyt erőltetett az ajkaira.

Igen, (11/; nagyon szereti Elemért azon nap 
óta, un - yen életét mentette mega bizlos haláltól, mikor 
lova elragadta. Valóban örülök ennek magam is, legalább 
biztos kézben tudom gyermekemet akkor, lm majd nap
jaim inét.' megszámlálva lesznek. -- Mondta a báró.

L- esskugyan boldog, bárónőé kérdő Zol- 
| ián Merően nézve Gizellára.

Kimondhatatlanul! felelte Gizella baronesse 
bennsöséggel.

- Akkor engedje meg, bárónő, hogy én is kife
jezhessem jé) kivámitaimal es e poharai üríthessem a 
boldogságukra ! Mondta Zoltán ds/.ia csengésű hang-
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uál. A piaozon a pénzváltók kiürül forgolódik, mintha 
ott volna dolga; mindig ott forgolódik a hol előkelő 
ifjak vannak ; a színházban a legelőkelőbb hivatalno
kok és nagy urak közelébe ül. Magának nem vásárol 
ugyan semmit, hanem inegreml léseket tesz külföldi 
barátjai számára a legkeresettebb ezikkekból s gondja 
vau, hogy mindezt az egész város megtudja. Szeret 
majmot tartani, szerez magának sieiliai galambokat, 
ózesont koezkákat. külföldi ezifru üvegeket, lakóin szép 
görbített sétapálezákat s perzsa szőnyegeket. \ an kis 
testgyakorló tere labdázó helyivel, ezt séta közben 
ajánlgatja a philosopliusoknak, bölcsészeknek, vi\ómes
tereknek, zeneszeknek, hogy nála lepjenek lel. U ma
ga előadás alkalmával legutoljára jön, hogy egyik má
sik ember ezt mondhassa szomszédjának, hogy ezé ez 
a versenytér. — Ma nnpság ez az ember magas ing 
gallért visel; legdivatosabb nyakkendőt, hord és 
amateur photograpbus. Az utczán fenn hangon em
legeti a Muki bárót, meg a Pista grófot. Az egesz uteza 
megtudja, hogy az Angol királynőben ebédelt; hogy 
milyen pompás volt a pezsgő! Úgy hogy az utczán 
járók ót vagy bárónak vagy szabó legénynek tartják.

A nyel ve 1 ö. A nyelvelés a beszédnek téktelensége.
A nyelvelő lm valakivel találkozik s ez mond valamit, 
azt mondja, hogy mindez semmi, hogy ó mindezt job
ban tudja s ha őt meghallgatja, meg tog győződni 
erről. Ha más valaki beszél, közbe szól, mondva hogy 
el ne. feledd a mit mondani akartál. Szava járása: Jó 
hogy eszembe juttatod ; íme milyen hasznos a szóváltás 
meg az eszmecsere; nem is mondtam még ezt; gyorsan 
felfogtad a dolgot; régen figyeltelek, hogy ugyan mi is 
lesz a te véletnéuyed. Es más effélékkel hozakodik eló 
úgy, hogy a másik szóhoz sem juthat. Ha aztán igy 
mindenkit agyon beszélt egytől egyig akkor az odébb 
együtt állókra ront s a kiknek valami ügyük volt, 
szét kergeti. Az iskolába vagy a torna helyre menve, 
akadályozza a gyermekeket a tanulásban, szüntelen fe
cseg a tanítókkal és a tornamesterrel. A ki haza készül 
azt egész házáig elkíséri. Ha megtudja, hogy népgyülés 
lesz az egész városban hireszteli, hogy mi lesz annak 
tárgya. Egyre a nagy szónokokról beszél, hozzá téve 
hogy ó maga is mily nagy hatású beszédeket tartott 
a néphez s mily nagy tetszést aratott. A nép előtt be
szélve egyúttal vadakat szór, úgy hogy hallgatói nem 
figyelnek rá vagy fejüket csóválják vagy ott hagyják 
szónoklatával a faképnél. Ha mint bíró a törvényszék 
tagja, akadályozza az. Ítélet hozatali : színházban a ki 
mellette tll az nem figyelhet az előadásra; ebédnél asz
taltársát enni is alig hagyja. Azt mondogatja hogy ne
héz a fecsegónek hallgatni, nyelve örök mozdony. S biz 
ó nem hallgat, nem bánja még ha a fecskénél is fc- 
csegőbbnek tartják. Meg gyermeke is kicsúfolja mikor 
aludni akar igy szólva hozzá : apa beszedj valamit, hogy 
eltudjunk aludni.

A h i rk o v á e s o ló. A hirkovácsolás hazug bcszécl-

ján. melyen alig lehetett volna észrevenni azt a kis 
remegőst.

Koccintottak és mindannyian kiürítették a poha
raikat. Zoltánnal egy kis szerencsétlenség is történt, 
mikor kihajtotta a bort a poharából és le akarta lenni 
kezéből, az összetört a kezében és az üvegcserepek 
erősen megvérezték az ujjait.

— Istenem! . . . Istenem! — rikoltott fel a bárónő.
— Semmi! . . . semmi! . . . Csekélység az egész, 

ahhoz képest a mi engem elért már ez életben! - vá
laszolt Zoltán rejtélyesen. Aztán zsebkendőjével körül 
csavarta vérző ujjait, nyájasait szólt Elemérhez:— Ez 
azonban nem akadályoz meg abban, hogy neked Ele
mér ósztintén szerencsét kívánjak a nagy boldogsághoz.

Kezet fogtak egymással.
— Lásd az ember sem mindig ura tetteinek és 

sokszor csekély dolog megmásítja véleményünket oly 
dologra vonatkozólag, miknek teljesülését lehetetlenség 
nek állítjuk! — Jegyzé meg Zoltán, a grófhoz intézve 
szavait.

A többiek nem igen értették meg Zoltán rejtélyes 
ezélzását, de nem is igen ügyellek reá a boldogság 
eme verófénycs pillanatában. Ki bonezolná a szavak 
titkos értelmét, mikor öröm árasztja el az arezokat?

Egyedül Elemér fogta fel Zoltán szavainak ér
telmét de nem felelt azokra, csak egy kissé elvörösö
dött, mintha valami lelki fúrdalást erezne, bizonyossá 
lévén a felól, hogy Zoltán is tényleg Gizella keze után 
versenygett.

Egy félóráig maradt Zoltán Selestey-rknél, aztán 
búcsút vett tőlük, mint a ki bosszú külföldi útjára tá
vozik, honnan csak évek múlva tér meg.

Selestey-ék sajnálták hirtelen elutazását, de anv! 
fogalmuk sein volt, minő Kin járja át az ifjú keblét. 
Alig várta, hogy közeinkből eltávozzék es magára ma 
radjon sötét bánatával.

Végié künn volt a kastélyból, hol oly fojlónak 
érezte a levegőt e tavaszi napon, hogy csaknem meg 
fuladt. Igen! oly hirtelen zuhant alá ábrándjainak fel

8 E L M E C Z B A N Y A I H I B A DÓ.----------

„eb .'8 telinek iiaaelítele. A Mrkovácsoló tanújával 
találkozva, arozkifujazésol iftglta niogvAltwtutván, ne
vetve kérdi; la.... au jász, mi újság V Micsoda
hallottál ? S Itoaitévo kérdi: nem tudsz etillel ujablmU 
Bizonvára ágv van a tálul mondják I Válaszaim sem 
vuíceJve igy szól: ntil mondani? Hisz rutául sem tudta. 
Semmit sem hallottál ? No akkor én azt Inszem jó  
tarthatlak újdonságokkal. S ualáa elnmudju, hogy mit 
hallott egy katonától vagy valami óruszálhtolól a ki a 
harcztérról jiilt ileszécleilmu ugyanis mindig olyanokra 
hivatkozik, a kiköt sonkásom vonhat kértlóre ; s elmondja, 
hogv özektől hallotta, hogy Bolyspereton király győzőit 
az mkttzotben és hogy Kaszauilrost ollogták. H ha va
laki azl mondja: hát te ezt olli'aaod? Így szól: hogy 
ne. hisz az egesz városban ezt kiabáljak s mar ellerjoi 
a hit-! Minden megogyezik ebben. Mindönki ugyanazt 
beszéli a barettről, hogy igen nagy aldnklAs volt; erre 
vall az is, hogy a kormányférliak milyen hossza kópét 
vágnak, hisz. látni, hogy mindnyájan megváltoztak. Azt 
is mondja, hogy hallotta, hogy házukban egy embert 
rejtegetnek, ki már ötöd napja érkezett Macedóniaitól, 
a ki mindezeket látta; s mindezt elmesélve, képzeljé
tek mit csinál? Hogy szavai hihetőbbek legyenek igy 
jajgat: SzerencsétlenKaszaudros! Milyen csapás! Látod 
milyen a szerencse? Pedig milyen hatalmas volt. De 
eztCsak neked magodnak szabad tudnod; aztán elsza
lad s tt városban mindenkinek elmondja. Az ilyen em- 
berukon mindig csodálkoztam, hogy mit akarnak ti 
birkovácsolással. Nemcsak, hogy hazudnak, hanem hisz 
semmi hasznuk sincs ebitől. Gyakran a fürdőben inig 
lázadásokról beszélnek s hazudnak, ezalatt ellopják 
ruhájukat; vagy inig a közcsarnokban száraz földi vagy 
tengeri csatában győznek, ezalatt ti törvényszéken meg
makacsolva elmarasztalják ókot. Megtörténik, hogy a 
alig egy várost erőszakkal ostromolnak, elmulasztják az 
ebédet. Általábau szerencsétlen űz ő mesterségük. Min
dig ott vannak a közcsarnokbtta, vagy műhelyben vagy 
a város bármely részében, lopva a napot, agyonbeszélve 
és kifárasztva hallgatóikat. (Folyt, köv.)

Különfélék.
_ Hóin Ito -zncr Ervin főispán ur ő méltósága

törvényhatósági bizottságunk, Vörös kereszt egyletlink 
fs a közig, bizottság ülésének befejezte után múlt ked
den délután utazott cd városunkból.

_Yürö* kercsz t -egy le t i ink  e hó 4 iki közgyűlése
kiegészít ette az egyesület választmányát, s megállapította 
tagjainak számát a begyfiit aláírási ivek alapján. Ezek 
szerint az ülés napjáig 000 tagja volt ez egyesületnek, 
es pedig 2 alapító és 301 rendes. Az illés napja óta 
azonban ismét szaporodott a tagok szama s ez most 
mintegy d.'iO-t teszem.

— Czitera Hangversenyt rendezett mull vasár 
nap az ev. felső leányiskolában Langentba! Karolina
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czitera tanítónő, tanítványaival, mely általában sikerült- 
nek mondható. A hangverseny, az abban résztvevőknek 
akár nagy számát, akár haladását tekintve?, azon kö
vetkeztetőre indít, hogy a czitera mind nagyobb tért 
hódit városunkban s rövid idő múlva kiváló gyakor 
hátsággal fogják azt egyesek kezelni. E tekintetben az 
érdem kétségtelenül a fáradhatatlan tanítónőé.

-  Tiiz az • nlolM ii. E hó (i án este az Ottcr 
grund völgyében meggy uhuit a gyep s a lüz oly gyor 
s;1„ harapózott tova, hogy rövid idő alatt több száz 
fe nyöcs me te esett áldozatául. A város kára mintegy

,_.jo lyi \  kár okozói valószínűleg azok a fiuk vol
tak, a kik délután tüzet rakva, körülötte pipázgattak - 
nem vették észre, hogy az az általuk rögtönzőt! kőké 
menezéu át hatolt. Szolgáljon ez tanulságul a kirándu 
lások bekövetkező évadjára. — Vigyázzunk!

— O lcsó  könyveli a  g y e rm ek ek n ek  A ma
gyar gyernu k- és ifjúsági irodalom az utóbbi években 
örvendetesen fejlődött ugyan, de tény, hogy még min
dig a nagyobbára selejtes ós rossz magyarsággal fordí
tót t idegen termékek dominálnak. íróink közt ma már 
többen kedvvel es liivatottsággal művelik a gyermek- 
irodalmat, de a tanférfiak és szülők még mindig nem 
lehetnek megelégedve, mert az eredeti és jó magyar 
gyermek-könyvekben is a képek rendesen idegenszerüeU, 
és a mi nem mellékes, ezek a könyvek oly drágák, 
hogy csak módosabb szülők szerezhetik meg, azok is 
csak úgy karácsony tájékán vásárolnak meg egyet- 
kettőt. A nagyok részére — úgy az intelligens osztály, 
mint a nép számára vannak olcsó vállalataink, csak 
a gyermekvilág részére nincs. A szegény gyermeknek 
meg kell elégedni az olvasó könyvnek többé-ke- 
vésbbé jó, nagyobbára minden lélek nélkül való száraz 
olvasmányaival. Azok a szép mesék, történetek, versek 
melyek a pompásan kiállított, méregdrága könyvekben 
vaunak, rájuk nézve nem léteznek. Evdekes, hogy ezen 
a nagy hiányon! egy vidéki könyvkereskedő kíván se
gíteni. Berger Miksa máramaros-szigeti könyvkereskedő 
ugyanis egy olcsó gyermekkönyvtár kiadására vállal
kozott s ennek a szerkesztésére Benedek Eleket nyerte 
meg. A vállalat czime „Kis Könyvtár1' lesz. április kö 
zepén indul meg, egyszerre négy füzettel. Minden hó
napban négy-négy füzet jelen meg s egy füzet ára 
12 kr. lesz. A füzetek terjedelme 4—f> ivre, tehát 
GO 80 oldalra van tervezve s fölváltva jönnek egész 
füzetet betöltő nagyobb el beszél esek, mesék, és kisebb 
elbeszélések, történeti korrajzok stb. Az első négy fü
zetet Jókai Mór, Benedek Elek, Gaál Mózes, Bársony 
István, és Abonyi Árpád Írták s már több jeles iró adott 
kéziratot a szerkesztő rendelkezésére. Hisszük, hogy 
úgy a szülők mint. a tanárok és tanítók készséggel 
karolják fel c; hézagpótló vállalatot, melyhez hasonló 
még nem volI nálunk. Egy évben összesen 48 füzet 
jelen meg s liz füzet előfizetési ára 1 fit. Négy-négy 
füzethez a kiadó 20 Űrért díszes bekötési táblát is lóg

legéből, hogy szinte csoda, hogy bele nem őrült, öli ! 
a verőfényes tavaszi napon, melyen a madárkák oly 
kellemes csicsergéssel zengték szerelmi dalaikat, az ifjú 
ember agya sötét gondolatok rajával népesült be, melybe 
nem hatolt be az élet verő fénye, sem a kedély nemesítő 
világossága.

Zoltán érezte, hogy az a szerelem, melyet meg
szokott volt éltető elemének tekinteni, most halála le
szen. Mit érne az élet Gizella nélkül V . . . Minek neki 

i a let most, hogy boldogtalan a legszegényebb em
bernél ? . . .

Izgatott léptekkel járt fel alá csinosan berendezett 
dolgozó szobájában. Azon gondolkozott, hogy egy golyó
val véget vet a szenvedéseinek. Minél inkább mélycdt 
el sötét terveibe, annál inkább világosabb lett előtte a 
czél: a megbalás. Tehát meg fog halni!

Elővette csinos mini revolverét, hogy megölje, 
kioltsa azt az ifjú életét, melyre pedig a hazának oly 
nagy szüksége van. Már magára emelte a gyilkos esz
közt, mikor tekintete éden apjának arczképére esett, 
mely oly szemrehányó tekinteted látszott feléje lövelni. 
Mintha mondani akarná: „Hát ezért vagy te a világon, 
hogy ifjú életedet ily csekélységért is kioltsd, mikor a 
sors még nagyobb terveket akar reád ruházni! . . . 
Oly dicső Ősöknek utolsó sarja méltatlanná váljék a 
névhez, melyet visel ! . . .“

Zoltán megértette és eldobta magától a revolvert, 
de térdre rogyott édes apja arezképc előtt és vonaglott 
a nagy fájdalomtól, mely keblét manlosta a visszauta
sított szerelem sajgó kínjaival.

Nem, nem fogja megölni magát, hanem élni fog 
tovább, hiszen akkor sem tartotta v< Ina meg atyjának 
tett fogadását sem: „Hogy méltóan fogja az ősi nevet 
utódaiban is fenntartani! . . .“

A sors másként akarta; Gizella bároncsse szivében 
Elemér gróf iránt ébredt lel a szerelem; s csak szen- 
vcdéséi lógja tovább hordani lelkében, aztán ki tudja V 
az idő már annyiaknak lieggeszlé he sajgó sebeit ! . . .

Ok pedig legyenek buldogok, boldogabbak, mint

minő ő most a jelen állapotában. Ügy fájt neiu a 
mellőztetés; aztán megharagudott nagyon önmagára 
is, hogy nem tudott jobban uralkodni fájdalmán ós 
csak nem elárulta visszautasított érzelmeit akkor, mikor 
kezeiben összemorzsolta a poharat.

Ne tudja meg Gizella sohasem, hogy volt egy 
szegény árva szív, mely érette dobogott és lángolt; 
hiszen, hogy az a boldogság, melyről oly szép ábránd 
képeket szőtt, meg nem valósult, arról sem Gizella, 
sem a báró nem tehet; a sors intézte így végzetét.

Igen! Zoltán már teljesen határozott, hogy hosz- 
szabb külföldi utazásba kezd és pár évig távol lesz 
a hazájától. Azután, mikor teljesen kigyógyultál! visz 
szatér, a közltgyeknek fogja magát szentelni egészen. 
Az uradalmi igazgatójának van egy kedves tizenöt éves 
Nclli nevű kis leánya, kivel nagyon sokat játszadozott 
és hamiskodolt az utóbbi idők alatt. Pár év múlva 
szép rózsaszál válik belőle és ki tudja ? . . . Igazán 
nem lehet tudni . . .

Eelméry Zollan kiadta rendeletéit az elutazásra.
(Vége.) ,

Irta: M olnár Gyula.

Vísío a föld alatt.
Irta: Ü ásp ú r í r ín ia .

A bányásznép ismeretes az ő vallásosságáról. A 
vallásosság vezeti a bányászt a föld mélyébe élet kocz- 
káztató utakon, bizonytalan munkában reménynyel 

í táplálja s gyakori nélkülözés közben a vallásosság vi- 
| dilja fel életét.

Nem irigylendő kenyér a bányászé de Különösen 
1 a munkásé s csodálatos, — ép itt c szegényes hajié* 
j  Kokban találjuk azt, mit manapság ritkán lehet találni, 
i a valódi családi boldogságot.

Soraim is egy szegényes kunyhóba vezetnek, hol 
a szegénység mellett az öröm s a. boldogság tanyázik.

En szegényeknek nevezem őket s ők V . . . tudom, 
sok gazdag megirigyelné sorsukat.

A férj egy fiatal becsületes bever, még csak
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„dili. úgy. hogy a twgényebb sorsú gyermekek is egy 
könyviül! gyűjthetnek össze. A kiadó a vállalat terjes/ 
,tM érdekébe!) pályudijakat is tűz ki a lanitóknuk. 
Beniélhelulug nem csak az egyesek, de az iskolai 
Könyvtáruk is sietni fognak e válla latot megrendelni. 
Hisz különösen iskolai könyvtáraink érzik legjobban a 
hiányát a jó gyermekkönyveknek Még csak annyit 
jegyzüuk meg, hogy ezek az olvasókOnyvceskék csino- 
gan lesznek kiállítva s szövegűének is lesznek azokban.

— Elérkezett a várva várt kikelet, a rideg s 
zord t' l illán. A bájos Margitsziget is tavaszi mezbe 
kezd öltözködni. Fai rligyedeznek, világra szoló híres 
segít pázsitterllleiei kizöldelnek és gyönyörködi étik a 
szemel; de megszólal fiilemiléjo is mely elbűvöli a hall
gatót. Margitsziget páratlan szép zöld pázsitjai és a fIl
lembe elbájoló csattogása már Európaszerto híresek es 
mindegyikünk, kinek csak egy talpalatnyi földje, kis 
ligete van, nagyon óhajtaná, hogy megszerezhesse ma 
gának a Margitsziget o két speeiálitását, - gyönyörét. 
Ám a csalogány nem zokog megrendelésre, oda telepíti 
fészkét a hova neki tetszik és ha el nem riasztják, 
évente oda is tér vissza. Ellenben a szép pázsitot min
denki könnyen megszerezheti, annál inkább mivelhogy 
a Margitsziget gyönyörű pázsitaihoz is egy budapesti 
magkereskedó szállítja a fűmagot. E bársonyszerű üde 
zöld gyepet, melyet Mauthuer Ödön budapesti inagke- 
reskedö eombinált 1'ümagkeverékeivel létesítettek és mely 
nemcsak a Margitszigeten, hanem egyáltalán .. magyar 
diszkertészetnek és magkereskedelemnek is díszére vá
lik, mindenki könnyű szerrel megteremtheti saját terü
letén a Mauthuor-féle fütuagácvorékok alkalmazásával.

— A szolyxai viz. melyet eredetileg és évtize
dek óta szükebb hazájában fiatal savanyú borokkal 
vegyítve szokták inni, hírnevének eredetét azon körül
ménynek köszönheti, hogy még az ily borok mértékte
len elvezető után a különben bekövetkezni szokott kél - 
lenieden utóhatások is elmaradnak. Az orvosok megfi
gyelték ezen paralyzáló hatást és csakhamar akadtak, 
kik a forrás gyógy hatását felismerték és azt széliében 
ajáulták es alkalmazták. Akár praevenliv szer gyanánt 
étkezés alatt, akár gyógyszer gyanánt a már kifejlődött 
bajok ellen véve: e viz soha sem hagy cserben; ki er
ről egyszer meggyőződött, az ezen egyszerű, természe
tes tiszta és a mellett olcsó házi szert mindenkor kéz
nél fogja tartam.

— Egy uj találm ány (Kávé pergelő gép) czim 
iiialt közöltük, hogy a kereskedelemre es háztartásra 
egyaránt fontos találmányt mutatott be Lcidenfrosl Ár
min debrec'/cni kereskedő nagyszámú szakértő közönség
nek. Az egyszerit szerkezettel bíró, s bárki által kön
nyen kezelhető készülék segélyével minden fűszerkercs- 
kedó azon helyzetbe jut, hogy a kávé pergelésnél el
szól ló legbecsesebb anyagokat (a caftéint és illatos óla 
jókat) felfoghatja és a pótkávéba kiviheti, miáltal a 
pótkávé a valódi kávé zamatával telítve magában is, 
kávé hozzáadása nélkül használható. De meglepő az 
eredne’ ny, lm kevés valódi kávéval vegyítve használjuk 
az ezen k •szillékhen praeparált pótkávé:. A háztartás
ban is íiclktiló/'.ictlen e készülék, mely a kávé pergő 
lése közben elves/.;) alkatrészeket megtakarítja, s igy

egy éve, hogy családi tűzhelyt alapított. Feleségét, a 
szép Katiezáí, a környék vallásosságáról ismeri. A férj 
ep annyit keres a mennyi megélhetésükre elegendő s 
ritkán tehetnek félre valamit takarékosságuk mellett is.

Ma különösen öröm és boldogság uralkodik e 
kis szobában, A menyecske örömsugárzó arczrzal tekint 
kis fiára a kinek csak imént adott életet. A IV rj ki ra 
jongásig szereti nejét, hol reá, hol meg könnyező sze
mekkel gyermekére tekint, mert nehéz perczekiiek néz 
clcbe. A deszkakelepclés hallatszik s bár mily nagyon 
is szeretne fennmaradni, neki munkába kell mennie. 
A bányatiszl, ki szigorúságáról ismeretes, meghagyta 
hogy a ki munkáját fontos ok nélkül félbeszakítja, 
munkabérének felét elveszíti s o neki pénzre volt szük
sége. hogy a keresztelőt valódi Ünnepként megtarthassa.

Iiúesuzáskor sírva borult nejére, magához szorítva 
a kis fiát minllm örökre el kellene lóle válnia. Valami 
titkos aggodalom fogva tarlá szivét, ólomneliezzé váltak 
lábai s inogva leple át a küszöböt.

Visszatérni szeretett volna még egyszer, megölelni 
drága hitves t. s nyugodtan alvó gyermekei, mely szivü
ket most még szorosabban kapcsolta egymáshoz Keresztel 
vetve magára, ájtatos szívvel kérte védszentjét, misze
rint távoliéle alatt őrködjék drága családja felett.

Neje szintén könnyezve búcsúzott tóle. de nem 
akarva férje, szivét még jobban megs/.omoritani, őrölte 
lelt vig nrezesülI Icplozé bánatos és aggódó szivét. „A 
szent szűz vezessen utaidon" ez volt búcsúszava.

Ez alatt férje a hányához közelgőit.; ama nyo
masztó érzés folyloi: kiséri, tagjai reszketnek midőn 
lábát a több száz m< I crnyi melységbe vezető létra fokra 
teszi. Nejének s alvó gyermekének képe folyton szemei 
előtt lebeg s ágy érző minllm örökre elvált volna tőlük. 
Fsak elültetéssel fogott a munkához elvált társaitól s 
egy oldal Üregben kezdő munkáját.

Neje odahaza e közben perezeit imádkozással töltő, 
még soha sem hívta oly njn.tossággal a szt. szüzet se
gítségül mint ma, szivbeli imája addig tartott inig az 
álom fáradt lelkét pihenni nem küldő. De álma nem

minden gazdassz my azon kellemes helyzotbeu van, hogy 
rendes kávé szükséglétét felére szállíthatja. A készülék 
előnyeiről tanúskodik a következei

A V i l i  V I K O Z A T ;
Alulírottak ezennel igazoljuk, hogy a Leiden frost 

Ármin dehreezeui kereskedő által feltalált, nekünk f. é.
1 marcai us i2-én hemuiutott kávé-porgelő gépet moly- 

lyel a kávé p rgelése közben karbaiueuó becses anyag
részek elillanása megakadályoztniik, s ezen anyagré
szeknek a gépben elhelyezett pótkávéba való átvitele 
meglepő sikerrel eszközölve lett — teljesen ezéIszerűnek 
találjuk, minélfogva azt úgy áll abau a háztartás ezél 
jaira, mint különösen fltszerkoreskedöknek használatra 
lelkiismerettel ajánlhatjuk.

Debreozen, 1892. uiárezius 14.
Csanak Jozset, Rickl József Zelmos, Goréuy Fillöp,

lőszer nagykereskedő. fűszer nagy kei eskedö. lűszerfeeresktíitő
Szauó Zsigmond, Lusztig Károly. Tóth Béla,

liiszer kereskedő. fűszer kereskedő. gyógyszeres/..
Dr. Király Ferencz, Dr. Vedrödi Viktor, Hochtelder Jakab,

kamarai titkár. a vegyészet tanára, fűszer-áru helyi ügynök.
Miinch Gusztáv, 

főszer-áru liolyi ügynök
Megrendelések iránti megkeresések Debreezenbe 

Tóth Gyula vasuagykereskedő czégliez intézendók.

Osar n ok,
Vörösmarty Mihály „Csongor 

és Tünclé“-jo.
Aesthetikai ismertetés.

Nyelvünk kiforrt a nagy nyelvújítási harczüól, 
abból megifjodva és megszépülve került ki, ügyet az 
akadémia vette kezébe s csiszolt rajta akkor ép úgy, 
mint most. A sok iró, ki azt a legkülönfélébb műfajokra 
alkalmazta, nagyot lendített ügyén s bebizonyította a 
nyelvnek életerejét. Így Kazinczy Ferencz, ki roppant 
nagy számit fordításával iparkodott gazdagítani irodal
munkat. Kölcsey Ferencz a „ilymnus“ szerzője, ezenkí
vül igen sok l.yrai, helyesebben ódái Költeményt irt én \ 
a szónoklat fejlesztésén fáradozott. Szemere Pál a szü
net hivatott művelője volt, e téren igen sok szép kis 
költeményt irt. Kis János páratlan szorgalommal Kazin
czy t követte s igen sokfele munkának adott életet. 
Berzsenyi Dániel a hazafias ódát kezelte leginkább s 
ebben még mesterét a latin lloratiust is felülmúlta. 
Kisfaludy Sándor „a Himfy dalok" a „Kesergő és 
boldog szerelem, a híres regék szerzője igen szívre 
hatókig forgatta a tollat. Öcscse Károly buzdulva pél
dáján más irányban munkálkodott s a szinműirodalom 
emelését tűzte ki élelezé Íjául s ezt el is ér le, mert szo
morú és vigjátekaival halhatatlan érdemeket szerzett. 
Katona József, kinek „Ibink bán"-jóban csak halta után 
ösuierlék fel a maga .emében páratlan színdarabot, ki 
tudja mennyit tudott volna még felmutatni, lm el nem 
Keseríti őt a eeusor es a közönség elriasztó hidegsége? 
Fny András a magyar társadalmi regény megalapítója 
s/inlén több irányban munkálkodott s meglehetős si- 
Kerrol. Ily előzmények után lepett fel irodalmunkban

volt Ildi tő, borzasztó rémképek foglaltak helyet tiszta 
léikében, melyek álom alakjában gvölrék amúgy is 
gyenge idegzetét. Mily borzasztó álom ! Dolgozó férj et
il érési a bányában, melynek falait fekete posztóval 
bevonva látja, hívja hasztalanul.

Végre egy oldal üregben koporsót vesz éizro 
melyben férjé halotton fekszik. Felsikolt álmában anél
kül hogy felébredt volna, talpra ugrik, gyermekét, kar
jaiba ragadja s gyenge lábain hagyja el a szobát. 
Sötétség közepette elhagyja a házat, egynéhány lépést 
tesz, lábai inogni kezdenek s az út szélén roskad össze.

Borzasztó perczeket éli ez alatt a bányában sze
gény férje. A rém gondolatok özöne által test erejében 
tönkre téve a bánya falához támaszkodott miközben 
könyeit s verejtékét letörlé.

A mint a mécs által gyengén megvilágított akná
ban körül tekintett, egy szikla hasadok mellett egy 
nőt pillantott meg, mely szellemként lebegve bizalma
san integetett léleje. S ő csodálatos nyugodtsággal kö
vette e visiót s bár álomnak vette e megjelenést kö
vette őt. egcs'c a föiszinre a hol nyomtalanul eltűnt 
szemei előtt. Ön kénytelenül lakása felé indult s a rém 
Képekből felocsúdva, gyermek sírást, vél hallani a kö
zelben. Közelebb érve, a földön fehér alakot vesz észre,

1 lehajol, felemeli s nejét gyermekével tartja karjaiban.
Természet feletti erő kellett hozzá hogy le ne ros 

! leadjon e perezben - -  szerencsére csak pár lépésnyire 
; voltak a lakástól. Alig hogy eszméletlen nejét agyba 

fektetheti, rémilő jajgatással rohan In az éjjeli őr, tud 
tára adni akarván nejének hogy a bánya beomlo't 
maga alá temetve az olt dolgozó munkásokat

Ennek hallatara, térdre borulva hálál adott az 
öröklétű Istennek, ki öl oly csodálatos módon mentetie 
meg. A hangos imára neje magához térve, gyenge,

’ erőltetett hangon ezeket rebege : A szent szűz megmen- 
; tett minket.

gok év múlt el, a szép Kati azóta nagyon meg
változott, csak egyben: a szent szűz iránti tántonthat- 
lan bizalmában, maradt a régi.

Vörösmarty Mihály, ki tehetségét igen külötnbözŐ mű
fajokban ragyogtatta. Epikai, lyrai és drámai léreu oly 
remek müveket alkotott, melyek örökbecsüek. „Zalán 
futása" „A két szomszédvár" híresebb epikai müvei;

kis gyermek halálára" „Vén ozlgány" lyrai tehet
seget tolmácsolja, mely a „Szózat"nau jutott totó pont
ra. Drámai sorát „Salamon" ual kezdte meg, ezt követ
ték további kísérletei, melyekben majd a német érzol- 
gőség. majd a franczia regény őssé g ömlik el. Így irta 
meg a .. Véruász" „Kincs keresők" ..Marótbán" ezimüe- 
ket es még több mást. Költői tehetségét és a szép iránti 
érzékét azonban mintha gyűjtögette és tartogatta volna 
legkiválóbb drámai remek müvéhez a „Csongor és Tün
de- hsz, melyet 1831-ben teremtett meg es a mely 
majdnem oly sorsban e részesült mint a „Bánkbán", 
u közönség ugyanis nem fogván fel annak gyönyörű
séget, aesthetikai kerekdettséget és finom kidolgozását, 
hidegen fogadta s Kölcsey Ferencz kivételével az akkori 
írók föl nem ismerték becsét, holott a magyar népiro- 
dalomnak ezen eddig még utói nem ért remeke köze
lebbről méltatva legnagyobb figyelmünkre és elismeré
sünkre érdemes ugv tartalmi, mint pedig nyelvbeli, 
szerkezeti és formai szépségei miatt. Szereplői a követ
kezők : Csongor ifjú hős; Balga, ennek szolgája. Tünde, 
tüudérleány ; Ilma, Balga neje s Tünde szolgálója. Mi
rigy vén boszorkány s Ledér ennek húga. Továbbá a 
3. ördögfi: Kurvái), Berreh és Duzzog: Nemtő király, 
Ej és a három vándor, még pedig a Kalmár, a Feje
delem és a Tudós.

Az első felvonásban Csongor sok bolyongása után 
egy berekféle helyre jő, melynek közepén arany alma 
fa áll s ebhez oda van kötve Mirigy a vén boszorkány 
a kit a mint Csongor megpillant, megszólít. Elmondatja 
vele a esoelát, melyről említést, tett s minden szófacsa- 
rás ellenére addig el nem bocsátja, inig a valót cinem 
mondja t. i. hogy

Innen tündér szép leányzó 
A ki e fát ültető tán,
Hordja vissza, mint sajátját,
Az arany gyüraöcsöt is.

Csongor ezuráu egy bokorban elrejtőzik s kifeje
zést adván a varázs álomtól való félelmének, várja 
a tündérleány megjelenését, a mi a tündér ének végez
tével meg is történik szolgálója Ilma kíséretében. Majd 
párbeszéd fejlődik ki keltőjük között s ez azzal éri 
végét hogy Ilma megpillantja és megmutatja Tündének 
szerelme tárgyát, a bokor alatt levő Csongort. Mig a 
két szerelmes enyelgő szavakat vált egymással azalatt 
félre v múl. Ekkor megjelenik Mirigy s Tünde hajából 
levág egy fürtöt, hogy azzal bugát ékesítse fel s Cson
gort elámitsa, kire azért, haragszik mert addig szabadon 
nem bocsátotta, inig a valót ki nem vallotta, ezután 
elmegy. A szerelmes pár hosszas búcsúzása és Tünde 
eltűnése után Csongor Ilmával áll szóba, kitől megkér
dezi az utat a t.ündcrhoni túliak felé. Mire Ilma ezt 
mondja;

Sik mezőben hármas út.
Jobbra, balra szerte fut,
A középső czélra jut.

S ezzel ő is eltűnik. Utálnia Csongor is útnak 
I indul A hármas útra ér, hol az ördögfiak veszeksze- 
| nek s elmondják egymásnak élményeiket, majd Duzzog 
j rókát kergetve jő, végre elfogja, de kisiklik kezéből s 

ekkor mind hárman utanna iramodnak. Ezek után 
Tünde és Ilma lép fel a hármas útra és miután Tünde 
néhány szót váltott Ilmával, Csongor számára lába nyo
mát. hagyja ott, eltávozik, mig Ilma e szavaknak 

Most én is nyomot hagyok,
8 mellé hosszú nagy fület,
Balga férjem czimerét . . .

megvalósítása után Balga ásítására hirtelen el 
illan. Ezt a jelenetet ismét az ördögfiaké követi, kik a 
róka megugrása után az atyjoktól örökölt, bocskor, ostor 
és palást fölött összepttröliiek s elrohannak. Ekkor je
lenik meg Csongor a hármas utó ti, ki a három vándor
tól megvető, gőgös és sajnálkozó választ kapván elin
dul, Balgával találkozik, szóba áll vele és szolgájának 
fogadja. M g akarnak indulni Tündérhoo felé, de ek
kor Balga megpillantja a homokban a lábnyomokat, 
melyeket Csongor is észre vesz. Merengésükből mind 
Keltőjüket a három ördög marakodása ébreszti föl. Duz
zog, Kurrah, Berreh előjön veszekedésbe merülve, majd 
Balga és Csongor is közéjük áll s a e/.ivakodást úgy 
intézi el, hogy magához veszi a manók jószágait s 
megmutatva nekik egy álvol kimagasló pontot azt 
mondja, hogy a ki onnan leggyorsabb futásban elsőnek 
jő vissza, annak adja az örökséget Erre magára ölti 
az ördögök halmiját, szolgájának ezt mondja:

Balga, tartsd meg őket  itt!
s eltűnik, éz ördögfiak vissza felé rohanásukban 

Balgában megbotolva felbuknak s jajgatva veszekedni 
kezdenek vele, a ki végre lecsillapítja őket, sőt még 
arra is rábírja, hogy rozsga szekerén Csongor után vi
gyék. Az első felvonás Balga megeléged'-tl szavaival 
végződik:

A nagyobb ur én vagyok.
Csongor úrfi rossz lovon ment,
Három lóval én kocsin.

Megismervén az első felvonás tartalmát, vizsgáljuk 
tartalmi szépségéit. Mivel Greguss Ágost szerint az er
kölcsi nép adja meg a tartalmit is, ennél fogva néz-
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zllk ezt. Négy erkölcsi fogalom vau: az ártatlanság, 
erény és ezek ellentéte a kártékonyág és tehetetlenség. 
Ezen fogalmaknak a kellem. fenség, az aljas meg az 
undok felel meg: melyek uiiudegyike ismét két részre 
osztható. A kellem részei a kedves es a gyönyörű; a 
fenségnek a nagyszerű és hatalmas; az aljasnak a 
gyönge és kisszerű, végit 1 az undoknak az undorító és 
utálatos. Vörösmarty „Csongor és Tündéjéneku első 
felvonásában e kelletek töhhé-kevesbít mind érvényre 
emelkednek. A kellein két részel Tünde és Ilma között 
osztja meg, mert a kedvesnek megfelelő jószívűséget 
Ilmában s a gyönyörűnek megfelelő tisztaságot Tünde 
ben találjuk meg, midőn a költő ól, mint igaz, önzet
len szerelme miatt házajából száműzöl tét mutatja he 
nekttnk e szavakat adván Tünde ajkaira;

Ali! ne kelts föl bánátimból.
Ilma! Ilma! messze honból,
Látod, mily hiába járok.
E kies fát mily hiába 
Ültetőm vad föld porába,
Kedvesemre nem találok.
A fa kincseket terem 
A fő kincs a szerelem,
Szép világa álmaimnak,
Melyek e vidékre vannak.
Ah ! az rajta nem terem.

A jószívűséggel Ilma szavaiban találkozunk, mi
dőn eltűnése előtt Csongor útbaigazítására ezt mondja: 

Sik mezőben hármas út,
Jobbra, balra szerte tűt,
A középső czélra jut.
Csongor úi'fl, jó szerencsét.

A kellemel Csongorban is fölleljtlk, mert Ő ugyan
oly hévvel szereti viszont Tündét s ez benne a tiszta
ság, mig a jószívűség Balga panaszainak meghallgatása 
után annak félfogadásakor nyilvánul nála. Az előbbi 
illustrálására szolgál a Tündétől való búcsúzás jelenete 
s főleg e sorok;

Tünde! Tünde! még alig 
Láttam arczod hajnalában,
Szép szemed két csillagában 
Felderülni mennyemet;
Illetetlen ajkaiddal 
Szivkötő haj fodraiddal
Még nem játszhatott szerelem, i
S Tünde, búcsút kell-e vennem?

Az utóbbit pedig e sor jellemzi: j
Balga, jer, szolgálj nekem.

A fenségest Csongornak a bárom vándorral való j 
jelenete adja. Még pedig a nagyszerűt először a kai- . 
már szavaiban, ki azt a pénzben levőnek gondolja s j 
Csongorlól, zsebére ütve, e szavakkal vesz búcsút; |

Itt a Tttdérhon, itt van, nézd, viszem.
(Folyt, köv.)

geli 9 órára a Gyekés községi biró házánál végrehaj
tási árveres tűzetett ki azzal, hogy ezen lekvóség 868 
írt. becsáron nlúl is az utó ajánlatnak fen tartásit mel- 
lett eladalni fog.

Kikiáltási ár 858 frt. adó szerint megállapított 
becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak 358 frt becsár- 
nak lO V át készpénzben vagy ovadékképes értékpapí
rokban bánat pénzül letenni.

Vevő köteles lesz az ígért vételárt az árverés 
napjától számítva 90 nap alatt az esedékes kama
tostul solmcezi kir. adóhivatal mint bírói letéti pénz
tárnál kérvény mellett lelizelni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése 
után haszon élvezetbe lép, tulajdonjog javára azonban 
csak a vételál teljes lelizetése után hivatalból bekebe
lezi el ni fog.

Ha vevő az Ígért vételárt a meghatározott idő 
alatt le nem tizet né, bár mely érdekelt fél kérelme 
folytán visz- árverés elrendeltetni fog.

Az árverési feltételeknek egyéb tüzetesebb pont
jai Gyekés községi bíró házánál és ezen eljáró telek
könyvi hatóságnál megtekinthetők.

Selmeczen, 1892. inárczius 9-en.
I lcydcr .
kir jbiró.Kiadó lakás!

A Sembery-féle házban egy nagy utczai lakás 
mellékhelyiségekkel J u l in *  1 - tő l  k i a d ó .A  lA á lilit - li- fY 'le  n j  
l i ú x b a n  .'1 szolnib il, konyháitó l, 
éléskam ra és fulai'téból álló l n l t á s i í  
jú liu s  1 - 1öI kiadó ,_8

A szélaknai utón levő 
féle házamban

ezelőtt Molnár-

o iy  M l l io ly is É i  M á s s a l
együtt leiü»Ju*

Bővebbet nálam
9 - t ő l  k i a r i ő .

Langaiiei* József.

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

10 Vasárnap B Pálmámul B Ezekiel 13
11 Hétfő Leó pp. ea. Leó 14 Elsösz. 1.
12 Kedd Gyula p. hv. Gyula 15 Passali.
13 Szerda Hermenegild vt Ida 16 Pasa 2 n
14 Csütörtök Nagycsiit. Tibor 17
16 Péntek Nagy pánt. Nagy-Péntek 18
l(i Szombat Nagyszomb. Lamberj 10 Sab.

Nyilt-tér.:
Egész, selyem, m in táz o t t  Fou la rdo l ín t m é

te renkén t k i tő l  egész  \  f i t  6 5  ki ig (mint
egy 460 különböző árnyalatban) megrendelt egyes 
öltönyökre, vagy egész végekben is szállít házhoz 
leállítva, postabér- és vámmentesen l l e n n e h e ig  (i. 
(es. kir. udvari szállító) se ly e m g y ára  (■iiriclthen. 
Minták posta fordulóval küldetnek. Svájczba ezimzett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 6

N y i l v á n o s  k ö s z i i i  c t .
Szeretett felejthetetlen gyermekünk illetve uno

kánk temetésénei nagyra becsült barátaink és ismerő
seink részéről nyilvánított részvétért ezen helyen is 
forró köszönetét mondunk.

Iloi'iiyacsek és Liszt
család.

*) iá rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért sem alakjáért 
nem felelős a Szerk.
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A selmcczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság részéről közhírré tétetik, hogy selmcczi kir. já
rásbíróság területen lé\ ó ktsk Ilugyecz .IózkcI, Mihály. 
Anna, Zsuzsanna és Jánosnak ti gye kési .>2 számú tljk. 
A I. '/4 urbt. 1. 2. 4 5 sor számú fékvőségre kir. ál
lamkincstárnak -ti frt 8 kr töke es járuleKainak kiele- 
gitése végett n i IMVá. évi áp rilis  hó 20 -án  reg

Kiadó lakás.___ " S a ,
P o s ch -fé le  házban 61 sz. 111. k ő 
rózsa ulcza. 3 szoba konyha ó ló , 
kam ara 1 89 2 . jn lii is  1 — IöI kiadandó

2 - 3

r
Kereslelik bérbe, vaui vetet re 

e«iy ház, mely c;:y asztalos üzletnek 
megjelelne.

V l H e z a i n  F e r e m - i i .
3 - 3

X X X X X X X X Í I X X X X X X X X X *

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

bádogos-m űhely*
emmel az „ó postához" ez. házba köl
töztem, holl»ii<lo«r;>s-ó§>itő m i i i i B t n k ,  <li-
és mindenneműj n v i t á s o k
átvétetnek és a legolcsóbb árak mel
lett is mindig főtörekvésem leend 
minden reám bízott munkát a legjob
ban és gyorsan elkészíteni.

Kiváló tisztelettel 
K. olt ni Itczsö.

8—3 bádogos.K X X X X X X X X !)
Vau szerencsém a n. é. közönségnek, rak

táramon készletben lévő,
l i o i n o l .  é s  m í i r v n i i y  kíí l i ff l ,

a legujjabb minták szerint készült.

fölajánlani, !*' ' ' : i t ő l e d  és épitkezésnél. kő
faragó munkát a legjutányosahh árak mellet, 
nem csak helyben de vidéken is elvállalok.

Üzv. í » . -1 • lel; ol . /  * f  ó

1  S e c s é t  v e s z t i
a i B i r i l a u t M I  étel is, lia nincs ét? S i r a t

Az étvágy gerjesztésére, úgy mint minden
nemű gyomorbájok ellen melegen ajánljuk t. olva
sóink figyelmébe. Egiter dijjiitnlnuizott

S2ÓDA-PASSTILLÁIT.
KaphatóK 30 kros eredeti dobozokban a monar

chia összes gyógyszertárában, valamint az
E<jl€iíKlS A. Lé’!a

gyógyszer különlg. gyárában líée- 
Kapható Selmeczbányán: Sztankay Ferencz és Mar- 
gótsy János gyógyszerészeknél. Korponán: ifj. 
Fisért Pál gyógyszerésznél. Ipolysághon: Berko 

István gyógyszerésznél. 14—15LE GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

a i B i j i t  szivarba M i a l y s t

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 mellékcltetik.

Jó siker és egészséges gyártmányért jótállók.

I zcüz  i v i c g f a k s i r i l s iü
érhető el fellilraulhallan szesz  e rősítő  esszenczíám - 
m a l : ez az italoknak kellemesen vágó izl-kölcsönöz s 
csak nálam kapható.

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

lífST Ezen különlegességeken kívül R um , Cognac, 
liliom L iqueurök stb. gyártásához szükségelt össses 
e sszen c /iák a t ajánlok feltilniulliatlan minőségben. Ke 
czeptek ingyen mcllékeltetnek. Á rjegyzék  bérm entve.

il*a»tlak  F i i l » | i
G&szenczla Mloulcgfissépl gyára Prágában.

Szolid ügynökök kerestetnek 28-50

világhírű nemes fajok,
1888-as vörös portozi borok literje 2 4 -  30kr.
1886-os „ kiválogatott
i884-es „ cabinet ,
1891 -es fehér asztali borok ,
1889-es „ „ „ ,
1886-os „ pecsenyebor ,
1884-es muskotely vagy rizlingi , 

Siller borok ,
Fehér s vörös asszu borok , 

Törköly pálinka ,
ó szilvóriura ,

Cognac

, 35— 4U „
45— 60 ,, 
22— 24 ,,

, 26— 24 „
, 35— 40 „
, 45— 60 „

18 26 „ 
80—150 „

, 50— 60 „
, 80 100 
. 150—250 „

5 0  1 i I eres  
idd) vasnli

Kendéimén y ekei 
hordóid dl kezdve fel 
n tán véltél jólsillás mellell szállít
a Vávadi-féle pinezegaz- 

(la.ság Villányon
( Baranya-megye) Pálinkák s 
iis s7.ii borok 5 ksrr nos!o eso- 
magoklian i-szá Iil 1 Inuk or- 
dók liérmenlve \ is«za\ ele nek.

Nyomatott kiitdó-tulnj<iHi<-M'k .b iiy .s Agit-i 11 ' P i t i  H ő  i s ,  1 nn 8elni< ev l ■ 1892.
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