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T Á R S A D A L M I *  HETILAP.
Megjelenik minden vasárnap. 

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e .........................................4 frt.
Fél é v r e .............................................2 „
Negyed é v r e .................................... 1 „

Egyes szám ára 10 krajczár.

Felelés szerkesztő:

V Ö R Ö S  F E R E N C  Z.
Kiadók:

J O E R G E S  Á G O S T  ö z v .  é s  F ia .
A lapot illető szellemi közlemény a szerkesztőre, az anyagi rész 

pedig a kiadókra czitnzendő.

HIVATALOS H IR D E T É S E K  D IJA:
100 szóig 2 frt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál 50 krral több 

Mayán hirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 
Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr.

R ó l )  e g d l j  ni  i n  « le  n l i i r d e t é s í r t  SO k r .

------ Kéziratok nem adatnak vissza. ------

Feltámadás.
A golgotha szenvedéseinek g-yőzcdclmi lo

bogója lebeg béke szárnyain felénk. Az ájtatos 
hívek győzelmi hozsanna hangjai vígan vegyül
nek a csak imént megszóltál! harangok iinne- 
pies zúgásába, enyhítő balzsamként tiszta örö
met csepegtetve a keresztény hívek sajgó sziveibe. 
Ki írhatná le a s z í v  titkos örömét, természet 
feletti érzését, ki róhatna le a világrendszer 
titokzatos tüneményeit, a melyeket a kőszikla 
sírjából kibontakozott, dicsteljesen feltámadott 
Igazság e nagy ünnepen, az eszmények Ünne
pén idézett elő.

Bámulatos ünnep, mely századok óta a 
társadalmi állapotokat új alapokra fektette.

Ki gondolta volna századok előtt, hogy az 
igazság és valódi világosság eszméje annyi ül
döztetés után a kimondhatlan kínok tengerében 
találja csiráját és hogy amaz üldözött és átszúrt 
s z í v , a halál uj életet teremt s hogy a kereszt
fa egy új művelt társadalomnak talpköve, tá
masza leend.

Ki hitte volna, hogy hitünk eszményképe 
a Megváltó a szelídség és a türelem fegyverei
vel tönkre teszi a despota uralom rémnapjait 
s hogy tanai, melyek a müveit világ által ál
talánosan elfogadtattak, uj társadalmi rendszert 
vonnak maguk után.

'Tanai megtanították a híveket a szabad-

T Á R C Z A .Theophrastos jeliemrajzai *)
(Folytatás.)

A s z e m te le n .  A szemtelenség a jó liir megve
tése rút nyereség végett. A szemtelen, a kinek már 
egyszer kárt okozott, alioz ismét eljön kölcsön kérni. 
Ha az isteneknek áldozatot mutat, be, ö máséból lakó- 
niázik, a maga megmaradt húsát pedig besózva el teszi; 
inasát is előhívja s annak is Ad búst meg kenyeret a 
más asztaláról s mások Iliié hallatára mondja neki: 
Lakjál jól édes szolgám! Ha búst vesz, a mészárost em
lékezteti hogy micsoda szívességet tett neki, s közel 
állva a mértékhez egy darab húst vagy legalább egy 
csontot vet még a mértékre; ha aztán megkapja, örül; 
ha pedig nem kapja meg, egy darab belel lop el s 
nevetve eltávozik. Mikor vendége* számára színházi je 
gyeket vált úgy eszközli hogy ó maga ingyen mehes
sen a színházba, sót ráadásul gyermekeit is elviszi ne 
velőjük kel együtt. Ha valaki valamihez olcsón jutott 
abból ö is akar; idegen házba megy árpát vagy poly- 
vál kölcsön kérni; sőt még azt is megkíván ja, hogy 
ezt házához szállítsák. A fürdőben maga megy az Ős
inkhöz s maga merít vizet a korsóval s maga Öntözi 
magái, akárhogy kiabál a fürdő szolga s a mint meg 
fürödvc elmegy igy szól: Hisz nem segítettél, tehát 
nem turtozom borravalóval.

A p ó r i a s  em b er. A póriasság illetlen nevelet
lenségnek látszik. A pórias ember lábához képest na
gyobb lábbelit visel. Nagy lmngon szokott beszélni. Ha 
rá íjaiban és rokonaiban nem hízik, hanem szolgaival 
közli legfontosabb dolgait. Azon napszámosoknak, kik 
szántó földjén dolgoznak, mindent elmond a mi a nép 
gyűlésen történt. Semmin sem csodálkozik, az úton őt 
nem érdekli semmi sem; de ha ökröt, szamarat vagy

* Felolvasta l*r. Hittrich Ödön lye. tanár ár e lapok szer
kesztősége által rendezett „Irodalmi és művészeti estél) -on.

gondolkodás mellett önöntnagának, családjának 
és a nőnek becsülésére. A húsvét ezért nem 
csak a megváltó feltámadásának emlékünnepe, 
de egyúttal emlékünnepe az emberi, azaz egyéni 
szabadság s kivált a női szabadság feltámadá
sának, mert mig ezelőtt a nő a férfi világ aka
ratlan és tehetetlen eszköze volt, ma a családi 
boldogság megalapítója, szereplője az eszmények 
czélpontja s mig egyrészt a szűz a tisztelet 
jelképe másrészt az anya a családi boldogság 
feltétele, a nevelés és művelődés tényezője.

S midőn e magasztos ünnepen tiszta szív
vel, Örömsugárzó arczczal harangzúgások mel
lett rázendítjük a haleluját, a természet har
móniája szinte belevegyülni látszik örömünkbe.

A jótékony napsugár meleg érintésével uj 
életre ébreszti a természetet. Hó és fagynak 
bilincsei lehullanak, a fák rügyei kibontakoz
nak, feléledni látszanak lethargikus álmukból, 
a madarak serege a magasság sí éráiban vidám 
énekével uj életet hirdet, mig a pázsit füvében 
petéből életre ébred a bogár.

Kérdjük honnan van az? Honnan ez össz- 
hangzat? Kinek kormánya mellett ismétlődik 

j ez ezredévek óta?
Az áhitatos s z í v , melyet a valódi tudomány 

I az Oröklétühöz vezet, titkon érzi s mély só- 
; hajtással kifejezi, hogy a feltámadás, mely 

évről-évre oly csodálatos módon ismétlődik, is
teni törvény, módja titkozatos; de nem is für- * I

készszük, mert érzük, hogy végezélja a gond
viselői jóság és az örök boldogság.

Gáspár Ármin.

Az Ínségesek
javára, adakoztak városunkban (V-ik kimutatás): a sel- 
meczbáoyai vegyes ipartársulat részéről Leslyánszky 
József elnök 0 Irtot, a selmeczi s vidéki mészáros 
ipartársulat részéről pedig 4 Irtot küldött városunk pol- 

i gármesten hivatalához, mely azt az alsókubiui alispáni 
hivatalhoz telte át. A selmeezbányai m. k. dohánygyár
nál: Stubna 50 kr. llling Ottó 50 kr, Fillip Aulai 50 kr, 
Schlapak Jozef 50 kr, Buxbaum Irma üO kr, Szaderka 
Jenő 50 kr, Boroska jános 30 kr, Ruszin 20 kr, Kle
men! Samu 20 kr, Urbauszky József 20 kr, Gresebo 
János 20 kr, Lövik Danjel 20 kr, Zokla Anna 10 kr, 
Búza lka Maria 10 kr, Stubna 10 kr, Sebian György 
15 kr, Maradi Teréz 20 kr, Wilmaun Jozefa 10 kr, 
Szvetlik Anna 10 kr, Goucta Mária 10 kr, Melczer Má
ria 10 kr, Schwecz Paulin 10 kr, Cbladna Cecília 10 
kr. Holius Jozcfin 10 kr, Laszik Erzsi 10 kr, Lesinszki 
Czili 10 kr, Weisz Jozetin 10 kr, Neúbauer M. 10 kr, 
Teresek Paulin 10 kr, Siniko Mária 10 kr, Súri Anna 
10 kr, Schmidal 11. LO kr, Longauer Magd. 10 kr, 
Szabó Maria 10 kr, Bartos Erzsi 10 kr, Kapszai Erzsi 
20 kr, Pindroch M. 20 kr, Parduch M. 20 kr, Froncz 
M. 10 kr, Boro Katalin 20 kr, Kellel- Ant. 10 kr, Ckvala 
M. 10 kr, Petrovics Cat. 10 kr, Kolpaszki Anna 20 kr,

| Hanusz M. 20 kr, Weigel Anna 20 kr, Koinka M. 10
! kr, Simo Anna 20 kr, Kozacsek Erzsi 10 kr, Bénik
| Anna 5 kr, Pivarcs Anna 10 kr, Huszarik Cat. 10 kr,
i  Jani Teréz 10 kr, Toljak Francz 10 kr, Schnierer M.

10 kr, Csepela Apoll. 10 kr, Kruzlitcs Zs. 20 kr, Ara-

| kecskét lát meg áll és úgy nézi. Ibi az éléstárban jár 
harap egy pár nagyot s iszik rá tiszta bort. Mikor reg
gelizik marháinak is akkor ád takarmányt. Ha valaki 
az ajtón kopog, maga ballgatódzik s előhívja a kutyát 
orrát megfogva igy szól: ez őrzi a házat, udvarával és 
lakóival. Ha valakitől pénzt kap, azt jól megvizsgálja 
s ha nagyon kopott, kieserélleli. Éjjel felriadván eszébe 
jul hogy valakinek ekét, kosarat, sarlót vagy zsákot 
kölcsönzött. 11a a városba megy a szembejövőktől kérdi, 
hogy mi az ára a bőrnek és a besózott húsnak, s meg- 
ünneplik-e ma az ujboldat vcrsenyjátékkal. Megmondja 
hogy a mint a városba ér levágatja szakállát. A fltr- 

í dóben énekel. Saruiba nagy szögeket veret. Egyúttal 
i besózott búst vesz Areliiastól s maga viszi haza.

Az a l á v a ló .  Az alávalóság rút tettek és dől-
I gokban való megmaradás. Az alávaló hamar esküszik ;
| ha roszat mondanak róla, ö azt nem bánja, sőt lm 
i gyalázzák azt sem. Jelleme durva, szemtelen, mindenre 
i képes. Nem rostéi boái la ni színházi jegyszedőnek s czi- 
: vakodni azokkal a kik szabadjegygyel akarnak bemenni; 
i beáll Uorcsmárosnak vagy vámszedőnek s nem átall 

akármilyen rút foglalkozást magára vállalni; beáll ki 
kiállónak vagy szakácsnak, vagy akár utczai komédi
ásnak, anyját nem tartja el, lopáson kapják rajta s 
többet lakik a börtönben! mint otthon. Osszocsóditi a né
pet s nagy hangon rikácsolva s gyalázkodva beszél 
hozzá, mialatt némelyek meg sem hallgatva elmennek,

; mások meg oda jönnek; némelyek csak beszéde elejét, 
| mások meg a végét hallják, némelyek csak egy pár 

szót; ő azt hiszi, hogy csak ilyenkor mutathatja be 
i ostobasságál. lm sokan vannak együtt. Majd alperes 
; majd felperes; majd nem jelenik meg s esküre kész; 
: majd meg egy rakás irománynyal jön elő. Nem szegyei 

akármilyen piacai emberek élére állaui s azoknak köl
csönözni s beszedni tőlük a kamatot: ott forgolódik a 
köz konyhákban, a lmlpiaczon vagy a sós húsárutok 
körül, szájába rakva a kamatul fizetett pénzt. Az ilye
neknek szája mindig Kész a szidalomra, kiabálásuktól 
esak úgy viszbangzik a piaez és a műhelyek.

A z s u g o r i .  A zsugorgatás a különféle dolgokkal 
való alkalmatlan túlzott takarékosság. A zsugori képes 
3 krajezárnyi adósságért elmenni adósa házába, ebéd
nél megolviissa hogy inindenik vendég hány pohárral 
ivott, s asztaltársai közül legkevesebbet áldoz Artemis- 
uck. Akármilyen olcsón vesznek is neki valamit, azt 
mondja, hogy nagyon drága. Ha a eseléd valami faze
kat vagy tálat eltör, azt le vonja neki. Ha a felesége 
egy rézpénzt elveszít, képes a bútorokat, az ágyat, a 
szekrényt helyéből elmozdítani s a takarókat is felrázni. 
Ha valamit árul, oly áron adja el, hogy a vevőnek 
semmi baszna se lehessen. Kertjében senkinek sem cu- 
gedi meg, hogy fügét egyék; nem engedi meg, hogy 
valaki az ő földjén keresztül menjen, sem a lehullott 
olaj vagy pálma gyümölcsöt, senkinek sem engedi föl
szedni. Mindennap megnézi, hogy a határkövek helyü
kön vannak e? A fizetés nap elmulasztásáért bírságot 
követel; megkívánja a kamatok kamatját is Ha fele
kezetiéhez tartozóit megvendégeli esak kin darab búso
kat tétet eléjük. Ha elmegy búst vásárolni, üres kézzel 
jön haza. Megtiltja feleségének hogy sót, lámpabelet, 
köménymagot, bármi fűszert, darát, koszorút vagy ál
dozati lepényt senkinek se kölcsönözzön, azt mondva, 
hogy ezen csekélységek egy év alatt sokra mennek. 
Egyszóval a zsugorinak pénzes szekrénye és kulcsai 
rozsdásak. Maga is kopott, kinőtt ruhákban jár, kis 
üvegből kenekedik silányul: baját tövig lenyiratja, dél
ben leveti ruháját, hogy ne kopjanak, a ruhatisztítónak, 
könyörög, hogy felöltőjére minél több krétát mázoljon, 
hogy ne piszkolódjék be oly gyorsan.

Az a r c z á t l a n .  Nem nehéz értelmezni az ar- 
czál lanságot; ez feltűnően illetlen neveletlenség. Az ar- 
ezátlan a színházban akkor is tapsol, mikor a többiek 
már abba hagyták s azokat fütyüli ki, a kiket a töb
biek élvezettel hallgatnak. Mikor csend van a színház
ban, úgy viseli magát, hogy mindenki megfordul és 
rá néz. Mikor a piaez tele van dió-, alma és gyü
mölcsárusokkal, fecseg és ott nyalakodik ; arra menté
ben azt is megszólítja a kivel nem ösmérós; lm valaki
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broszZs 10 kr, Kolpaszki Zs. 10 kr. Iieiler Auua 10 kr, 
Jttgcr A mai. 11) kr, llochiuau Zs. 10 kr. Itückschlosz 
Anna 10 kr, Forrnia Aui. 10 kr, Főijük Auua 10 kr, 
Őzlaniua Auua 10 kr, Fi varos Anna 10 kr, Misztrik 
Hodu 10 kr, Kuilik Zs. lo kr, l'ii.o Gat. 10 kr, Buzalka 
Zs. 10 kr, Zaliradnik A. lo kr, Trpik Cocilia 10 kr, 
Faszt jer ik Jozolin 10 kr, WacliMuuth Zs. 10 kr. Sectuan 
Anna 10 kr, Kijenszki Aut. 10 kr, NYusolil Ilona 10 
kr. Dusohek Barb. 10 kr. Pacliinger .lózetín 10 kr. 
Máj erez ki .lozetin 10 kr, (’udzi M. lo kr, S/.kladani Zs. 
10 kr, Iieiler M. 10 kr. Klóimul M 10 kr, Burján .lo
zetin 10 kr, Falmajer Anna 10 kr, Bariseli M. 10 kr, 
Szedliak M. 10 kr, Oltó Anna 10 kr. Lerieh Jozefin 
10 kr, Kusjnr Ant. 10 kr, Walusehok Heg. 10 kr. Zab 
radnik Cnl. 10 kr, Suliik M. 10 kr, Konysir Magd. 10 
kr, (leírnia Terez 10 kr, Weselka Anna 10 kr, Mars- 
ehalek Anna lo kr, Huszko Anna 10 kr. Nemcsok Anna 
10 kr, Ka puszta 31. 10 kr, Palovies M. 10 kr, Zsilka 
M. 10 kr, Gestler Anna 10 kr, Tubarszki Erzsi 10 kr, 
Kántor Antónia 10 kr, Sztanesok 31. lo kr, Cliovan 31. 
10 kr. Prokaj Anna 10 kr, l iter Mari 10 kr, Szokolik 
Anna h kr, Kurta Maria 10 kr, Scltindler Frauez. 8 kr. 
Turkovies Anna 30 kr, Kiss Mari 10 kr, Capla Anna 
10 kr, Színűén Anna 20 kr, Misztrik Anna 10 kr, Mi- 
tyura Anna lo kr, Sipka Johanna 10 kr, Beuyo Anna 
10 kr, Poljakovics 31. 10 kr, Szokolik Anna 10 kr, 
Szokolik Anna 10 kr, Toliinger Auua 10 kr. Kander 
M, 10 kr, Adamszki Joli. 10 kr, Sdiuobal Zs. 10 kr. 
Bjolik 31. 14 kr, Foltin 31. 10 kr, Sziholen (’atalin lo 
kr, Prokescli Anna lo kr, Kanna Jozefin i() kr, Hol- 
mán 31. 10 kr, Lauko Jozefin 10 kr, Molnár M. 10 kr, 
Gleszk Magd. 10 kr, Cbrapacs M. 10 kr, Sefranik Anna 
10 kr. Beloviczki Anna 10 kr, Paulusz Francz 8 kr, 
ZacUaroiiszki 31. 10 kr, Csizsiii Anna 10 kr, Ledivi 31. 
10 kr. Szeuko Ágnes 10 kr, Hunoval M. 10 kr, Kne- 
zovits Anna 4 kr, Gregan Pauliu 10 kr, Mancsok Szta- 
iiisi. 10 kr, Dauiel Jozefin !0 kr, Floro Zs. 10 kr, 
Sehlamjar Anna 10 kr, Neusebl Calalin 10 kr, Kopriva 
Erzsi 10 kr, Neusebl Anna 20 kr. Bugái* 31. 10 kr, 
Mllller M. 10 kr, Stanga 31 10 kr, Ilesik Anna iO kr, 
Sztebovics M. 10 kr. Kubo M. 10 kr, Mjertus Anna 10 
kr, Luzsnan Juli 10 kr, Poljak Carolin 2ü kr, Andrei 
desz Hoz. 20 kr, Wagnei Teréz 10 kr, Obdrzsalek Vikti 
5 kr, Leboczki Anna 10 kr, Gasparkovits Cat. 20 kr, 
Klokocs Mária 20 kr, Granek János 10 kr, Bellák Pál 
10 kr, Vanosikovszkí Fereucz 10 kr, Morgenstern János 
10 kr, Szivargyártás 1. t. munkásnői 0 Irt 50 kr, Szi
vargyártás 11. t. munkásáéi 8 Irt 56 kr, Szivargyártás 
III. t. munkásnői 7 frt 40 kr, összesen 47 Irt 49 kr.

Hodruson adakoztak: Uschlbetz 20 kr, Zsilka 
András 20 kr, Weisz Jákob 40 kr, Szamuely János 20 
kr, Bújna Lajos 20 kr, Timko Pál 50 kr, Horvátit 
Péter 50 kr, Steiner Ignatz 50 kr, Ií Böhm 50 kr,

siet, azt marasztalja. Ha valaki nagy pert veszítve 
megy haza a törvényszékről, odamegy és szerencsét 
kíván neki. A kivel találkozik megmutat ja, hogy mi
lyen búst vett s meghívja őket rá. Ha bort ád el, 
még barátjainak is lnunisitottat ád. Szín házba akkor 
megy, mikor már ingyen leltet bemenni, ekkor aztán 
elviszi egész famíliáját. Hogy ha valami kiküldetésben 
van, a hivatalból kapott útra valót otthon hagyja, s 
kiküldőit társaitól kér költsön. Szolgájára több terhet 
rak, mint a mennyit elbír, de azért enui sem ád neki 
eleget. A követségi ajándékokból a maga részét kikéri 
és eladja. Ha a fürdőben kenekedni akar, igv szól 
inasának: avas olajat vettél! Aztán máséból kened 
magát Ha szolgál az utón pénzt találtak, abból is ké
pes részt kérni mondva, hogy közös a találmány! 
Szolgáinak régi benyomott fenekű mérővel mér. 
sőt jól le is csapja a tetejét. A mint olcsón vesz 
barátjától, azt drágán adja el. Mikor 30290 minányi 
adósságot tízet vissza 4 drachmát lehúz. Törzsrokonait 
megvendégelvén kéri, hogy fiai is a közösből ehesse
nek. Felírja még az asztalon maradt fél leiket is, hogy 
a felszolgálók valsjmit el ne lopjanak.

A z a l k a i  ni a 11 a n k o <1 ó. Az alkalmatlankodás 
másoknak terhére váló magaviselet. Az alkalmatlankodó 
olyannal beszélget a maga Ügyeiről, a ki nem ér r á ; 
feleseget, mikor lázban fekszik, éjjeli zenével akarja 
mulattatni. Ha valaki mint kezes kűri vallott, ahhoz 
megy s kéri, hogy ó érette is vállaljon kezességet: fa 
nuskndni akkor jelenik meg, mikor már ítéletet hoztak ; 
lakodalomban lévén a nőket ócsárolja : a ki hosszú út
ról éppen most érkezett, azt sétára szállítja fel. Akkor 
tud többel ígérő vevőt szerezni, mikor a dolog már el 
van adva. A ki hallott és tud már valami eseményt, 
annak elkezdi elejéről elmesélni. Készséges annak kivi 
telére, a mit nem akarunk, hogy megtörténjék, de az 
ember röstcli öt visszautasítani. Áldozathoz akkor érke
zik, mikor a hús már el van osztva. Ila valaki rabszol
gáját korbácsolja oda megy s elmondja, hogy ö is igy 
megverte egyszer a rabszolgáját s az felakasztotta ma
gát, Ha bíró gyanánt a feleket ki kellene békitenie, 
még jobban összevesziti őket. (Folyt, köv.)

Kmetli Jáuos 30 kr, Svunyi János ->0 kr. Piseb József 
fiatalabb 40 kr, Iívoitska Ferenc/ 40 kr, tínuhl András 
40 kr. Ilaverla Ignátz 10 kr, Hmasz Ferenez 10 kr, 
Feldsam József 2o kr, Dumelovres Antal 10 kr, N. N.
1 fit, Vudred János 10 kr, Szoeliurekné 20 kr, Scliubetl 
10 kr, Matusek Pál 20 kr, Horn József 10 kr, l’lander 
János 10 ar, Grőhni r Samu 10 kr, Izak Mária 20 kr, 
Módertárna 1 frt, Gorgius Bukón 20 kr, Levay Anna 
1 frt, Spitzer Kduard 30 kr, Kukucska József 1 frt, 
Sztraka József 20 kr, Andreául János 20 kr, l rszini 
20 kr, Peternák János 5o kr, Puskás József 1 frt, 
Feldsam József 50 kr, Ür. Kresméry János 1 frt, Laezó 
Dániel 40 kr, Szpisku Mihály 40 kr, N. N. 3 frt, Hecsko 
Pál 50 kr, 'Finesz Judita 10 kr, Bajnok János 10 kr, 
N. X. 50 kr. Steleck Miksa 20 kr, Sebjasovszky 20 kr, 
Lindtnayer János 50 kr, összesen 20 frt 30 krt.

Stefiidtől) adakoztak: Sámliik József 1 frt, Grescli- 
ncr József 20 kr, Zuhraduik Auua 10 kr, Greschny 
József 10 kr, Gicgor János 20 kr, Barvulszky Vilmos 
10 kr, Kolpaszky József 20 ár, Kasehiar Ferenez 10 kr, 
Gáspár Katalin 10 kr, Lellek József 20 kr, Schubert 
Ant \ 10 kr, Kolpaszky Ferenez 10 kr, Beloviczky
Józefa 20 kr, Wagner Apollónia 20 kr, \\ ládái* János 
20 kr, Mikolny Alajos 20 kr, Moravik György 10 kr, 
Strkullya György 10 kr, Podmanieszky Ferenez 10 kr, 
Pavluszky Anna 10 kr, Immerblum Károly 50 kr, 
Dr. Sclilesinger Antal 1 Irt, Petrowits J. 20 kr, 
Makóim Ferenez 10 kr, lleinrieli János 20 kr, | 
Voriski Autón JO kr, Sisko József 12 kr, id. Bálik 
János 30 kr, Bálik Anna 20 kr, Mlinarovits Francziska j 
10 kr, Koleda Mária 20 kr, Czvikol János 10 kr, j 
Ballon István 30 kr, Plóser Karolin 20 kr, Sulcz János ; 
20 kr, Ladzianszky Z. 10 kr, Zabonszky Teréz 20 kr, j 
összesen 8 frt 22 ki*.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Jenő főbe rezeg, a ki tudvalevőleg Budapest- , 

ról lóháton teszi meg az utat Tesehenig, e hó 28-án j 
érkezik Selraeczbányára, s itt kisérctével együtt egy j 
napon át megpihen. Innen Léva felé folytatja útját. j

— Id. kacluliiiniin Károly gépgyáros, volt j 
törvényit, biz. tag elhunyta alkalmával városunk 
törvényhatóságának közgyűlése határozatikig kimondotta, 
hogy e város közönségének mély fájdalma és részvéte
a nevezetű biz. tag elhunyta fölött, tekintettel a város 
közügyéi körül szerzett kiváló érdemesültségére, .jegy
zők önyvileg inegörökittessék.

— A feltámadás ünnepre magyar éne k. Év- 
rol-évre kifejezték a belvárosi r. kai. hívek abbeli óha
jukat, hogy a feltámadás ünnepén a Boldogasszony 
templomban ne németül, hanem magyaréi énekelje az 
alkalmi éneket a kar s a közönség is. E rég táplált 
óhaj csak most nyerhet valósulást. Mikor e sorukat 
Írjuk, arról van tudomásunk, hogy r. k. polgártársaink 
közül többen tanulták meg a „Feltámadt Krisztus1* 
kezdetű népeinket, hogy szombaton esti 8 órakor a 
feltámadási Ünnep alkalmával magyarul énekelhessenek.
E lörekés magában is jogosult és elismerésre méltó; 
de másrészt meg ezzel Senkinek a joga sem sérül meg; 
hisz már csak elvétve vetődik a Boldogasszony-temp j 
lomba német ember.

— A turistaság terjesztése érdekében azt
határozta a Szitnya oszsály, hogy több helyen, egyelőre 
Körmöezön, Léván, Bakabányán, Korponán, Ipolyságon '• 
ügyvivő megbízottakat kér fel. Utóbbi közgyűlésén ki 
is jelölt egyeseket e tisztségre, a kikről meg van győ
ződve, hogy a hasonló irányú mozgalmakból ki szók 
ták venni a részüket.

- A városi á llatorvosi á llá sra  hirdetett pá
lyázat eredménytelen maradt, minek oka leginkább az 
ezen állással járó fizetés csekélységében keresendő. ■ 
Törvényhatósági bizottságunk, mely ez állás mielőbbi ! 
betöltését kívánatosnak tartja, tekintettel arra, hogy a 1 
fennforgó nehézség a város további inegterlieltetése nél
kül olyképen lenne elhárítható, ha ez iránt a város \ 
llontmcgye közönségével, mint olyannal lép érintkezésbe, 
melynek a városhoz gravitáló községéiben állatorvosa i 
nincsen s illetőleg egy állatorvos a megye felső részé- ' 
ben fekvő községeket cl nem láthatja, — elhatározta 
hogy azon módozatok megállapítása czéljábúl, melyek
a két törvényhatóságot egyaránt érdeklő ügy közös 
rendezésére irányulnak, tárgyalást indít meg. E ezclból 
a közgyűléstől nyert felhatalmazás folytán polgármeste
rünk Ipolyságon járt személyesen érintkezve a megye 
alispánjával ez ügyben, mely eljárásáról a május havi 
közgyűlésnek fog jelentést tenni.

— Hn*x a szivar. A selnieczbányai szivar jólii- 
ret nem csekély mértékben csorbítja a mostani gyárt
mány, melynek olcsóbb neme nem csak élvezhetetlen, 
de még határozottan káros is az egészségre. A mellett, 
hogy csak félig lehet elszívni, még gvomorcmelygést és 
fejfájást is okoz. A baj okát nem tudhatni meg : de

bizton merjük állítani, hogy az nem a munkások járat 
lanságában keresendő, mert a munkásnak gyakorlottak 
és ügyesek. Tessék Szerkesztő urnák kutatni, talán meg 
találja a baj forrását a budapesti intézőknél. Egy rég i 
dohányos. Mi elegendőnek találjuk egyelőre c beküldőit 
sorok egyszerű közlését Hisszük, hogy a szivargyár 
igazgatósága módját ejti a közönség jogos igényi eme 
kielégítésének.

— A Szitnya-oHztúly utóbbi közgyűlésén elnök 
uek : OcsovRzky Vilmos kit*, tanácsos polgármester, .,] 
elnöknek: Tirts Rezső, titkárnak: Altinan Imre, pénz 
tárnoknak: Csiba István, könyvtárosnak: Király Ernő 
választatott meg. Választmányi tagok lettok: Cseh Lajos,
I laitscli Samu, Jezsovits Károly, Kaufmann Albert, Kim 
zovits Adolf, Krausz Géza, Os/.troluezky Gyula, Sült/ 
Endre, Dr. Sohwartz Oltó, Szűcsi Zsigmond, Szitnyai 
József, Dl*. Tóth Imro, Waukovits Lajos, Vörös Ferenc/. 
Választmányi póttagokúi Faliéi* Károly, PaeJimayer 
János, Platzor Ferenez, Tóth Gáspár választattak meg.

— A M agyar T urista-E gyesület központi vá
lasztmánya b á r ó  E ö t v ö s  L o r á n d  elnöklete alatt 
április 2-án ülést tártott, melyen nagy fontosságú ügyek 
egész sorozatát intézte el. örvendetes tudomásul szolgált 
az ügyvivő alelnök azon jelentése, hogy az egyesület 
iránt az ország minden részében nagy érdeklődés nyíl 
vánul; nehány havi fennállása óta már nyolc/, osztálya 
keletkezett, ú. in. a Budapesti 706 taggal, a Mátra 
Osztály 450, a Szitnya-Osztály (Selineezbányáu) lö7, a 
Vágvölgyi Osztály (IIláván) 120, a Tátra-Osztály (Kés
márkon) 130, a Vasvármegyei Osztály (FelsÓ-Lővón) 
156, a Kőszegi Osztály 132, és a Tanítói Osztály (Bu
dapesten) 161 taggal; ezenkívül Dr. Hoffenroieh Délma 
gyarországon 108 tagot gyűjtött az egyesületnek, úgy 
hogy a tagok Összes száma 2.100. Alakulóban van a 
Fiumei Osztály. Az ország több más helyén, hol a Ma
gyar Turista-Egyesület iránt érdeklődés mutatkozik, ez 
ügyben lépések fognak tétetni. A választmány ennek 
kapcsában az egyesület iránt különös érdeklődéssel vi
seltető több vidéki taghoz köszönő iratot intéz. Ügyvivő 
alelnök jelenti, hogy a Budapesten rendezett turistabál 
az Ottói menedékház és a Hármasliatárhegvi messzelátó 
javára 122 frfoí jövedelmezett; az árvái Ínségesek ja
vára pedig az utolsó társas vacsorán 40 frt gyfijtetett. 
A d á n  t u r i s t a e g y e s ü l e t ,  mely hazánk iránt oly 
meleg érdeklődést tanúsított, a Magyar Turista-Egy esti 
let rendelkezésére nagyobb összegei bocsátott, hogy ezen 
egy Dániát ismertető munkát magyar nyelven kiadjon ' 
a választmány ezt köszönettel fogadja s intézkedik, 
hogy a szóban forgó munka mielőtt megjelenjék. Egy
úttal elhatározta, hogy tekintettel az eddigi magyar 
útikalauzok (Baedekerek) hiányos voltára, rendszeres 
magyar útikönyveket fog kiadni s mint elsőket Bu d a  
p e s t  k ö r n y é k é t  és a V á g  v ö l g y é t  tárgyaló, 
gazdagon illusztrált müveket fogja közzé bocsátani. 
Ügyvivő alelnök bemutatja a kiadott T u r i s 1 á k N a p 
t á r á t ,  melyet a központi választmány a tagok figyel
mébe ajánl. A titkár bemutatja az osztályok jegyzőköny
veit; kiemeli hogy a Vágvölgyi Osztály Ba ro s  Gá b o r 
kereskedelemügyi miniszter Ö Nagy méltóságát vétlnö 
kéül kiáltotta ki, gróf Zichy József főispán, báró Eötvös 
Lorándot és Dr. Téry Ödönt tiszteletbeli tagjává válasz
totta. Ugyanezen osztály a Kis-Krivánon menedek házat 
épít, mi örvendetes tudomásul szolgál. Az újonnan ala
kult Osztályok ügyrendjei közül a Tanítót, Vágvölgyi, 
Vas vár megyei, Kőszegi és Tátra-Osztály ügyrendjei cse
kély módosítással helyben hagyatnak. Ezután tárgyal 
tiltván az egyesület jelvényének kérdése, a központi 
választmány az előtte fekvő tervezetek közül egyhan
gúlag Dörre Tivadar festőművész tervezetét fogadja el, 
mely az egyesület jelleget, hogy az országos és magyar 
nemzeti, leghívebben fejezi ki; a kivitelre vonatkozó 
ajánlatuk közül mint legelőnyösebb Herpka tanár aján
latát fogadja el. A tanítók országos bizottságának át
iratát, melyben az egyesület működésének körében a 
tanítók helyzetének s a tanítás ügyének előmozdítását 
kéri, a központi választmány örömmel fogadja, egyúttal 
értesíti a bizottságot, hogy a maga körében e téren 
már eddig, a Tanítói Osztály szervezése és a karácsonyfa 
intézmény meghonosítása által is közreműködőit. Végül 
tárgyalás alá került Dr. G aá  r F r i g y  es szombathelyi 
kir. közjegyző indítványa, hogy az egyesület a in i 11 e n 
a i n m alkalmából a MagasTátra valamely csúcsán 
nagyméretű kettős apostoli-keresztet állítson fel. A köz
ponti választmány ez eszmét., melynek megvalósítása 
által n Magyar Turista Egyesület az ország ezredéves 
fennállásának megünnepléséhez és megörökítéséhez mél
tóan hozzájárul, nagy lelkesedéssel elfogadja, azt elvben 
helyesli, egyúttal elhatározza hogy a keresztet hazánk 
legmagasabb pontján, a G e r 1 a <• li fa I v i es ú c so n 
fogja felállítani, tervének elkészítésére a mérnök- és 
opifeszcgyletot kéri tel, a kereszt vasalkafvészeinok ön
tésére pedig hazai összes vasgyárainkat fogja felszólli- 
tani; egyúttal az indítványozónak mély köszönetét fe 
jezi ki s e czélra a gyűjtést megindítja. Több kevésbbé
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(iil|l,„ ,;_v tárgyalása uráli n kö/.|ic»nii választmány ülése
»ste veget ért.

A r»K»il«s tiidólob irtása . A m. kir. föld
mű eli'Blir.vi miniszter valamennyi törvényhatósághoz !
ivinleletel int* zott-, a melyből kiemeljük a köveikezó- 
|.,.| : ..Habár a ragadós lüdölol) kiirtásának kérdése 
kéts1 gbe\ ouha lattanul orzságos érdekű, másrészt nem 
|C|K,I tagadni azt, hogy ez a kérdés első sorban és , 
küzveietlentll fertőzött törvényhatóságok érdekeit érinti. 
Joggal elvárhatni tehát az érdekelt törvényhatóságoktól, 
ll0p  r nagy fontosságú akeziónál, nemcsak közigazga- 
i.isi utón teljes ere.jókkel fogják támogatni a kormányt, 
luineni, hogy a ragadós lüdőlob irtásához szükséges 
mig\mérvű anyagi áldozatokhoz is hozzá fognak járulni, 
mint Pozsony és Nyitni vármegyék, a melyek a j 
kártalanítás költségeit fele részben magukra vál 1 
I,illák. Minthogy a ragadós tüdólob kiirtása a fertő
éin területen csak részletenkint foganatosítható, szűk- ; 
séges arról is gondoskodni, hogy a betegség egyrészt a : 
fertőzéstől eddig mentes, másrészt pedig a betegségtől 
edd jg- meg tiszti lőtt és ettől fokozatosan megtisztítandó 
törvényhatóságok területére el ne hureszoltassék. E 
c/.élból a jelenleg fertőzötteknek tekintendő Trenesén, 
Árva, Liptó, Turócz, Zólyom, Bárs, Ilont, Nógrád, 
tiómör, Özepes és Sáros vármegyék, valamint. Selraecz- 1 
és Bélabánya sz. kir. város egész szarvasmarha állo
mányának forgalmi korlátozását az ISS-'. VII. öO. £$-a ; 
alapján a mminiszter elrendelte akként, hogy a nevezeti 
törvény hatóságok terllletei együttvéve egy összefüggő 
zárt területet képezzenek, a szarvasmarha forgalmának 
szempontjából. E zárt területen belül levő, vagy az [ 
oda beszállítandó szarvasmarha csakis e zárt területen ; 
bellii kerülhet szabad forgalomba, természetesen itt is j 
estik oly szarvasmarha, mely községi, udvari, istálló ! 
sil>. zár alatt nem á ll; ellenben innen a zárt területen ; 
kivlll eső törvényhatóságok területére szarvasmarhát j 
elszállítani, vagy elhajtani tilos, kivéve azt az esetei, j 
midőn a szarvasmarha elszállítása vasúton, azonnal ; 
leendő levágás ezéijából az illetékes I. fokú hatóság 
engedélye alapján eszközöltetik, mely alkalmakkal az 
illető I. fokú hatóság a rendeltetési hely hatóságát a 
levágás ellenőrzése végett előzetesen értesíteni köteles. 
Ez intézkedés pontos végrehajtásának biztositása érde
keben intézkedjenek : l. a fentebb névszerint felsorolt j 
íórvényliatóságoK; a) hogy f. évi ápril 15-től kezdve j 
a marhalevelek kezelésével megbízott közegek szarvas- | 
hára szoló marhalevelet az említett zárlati területen ; 
kívül fekvő községbe ne irányítsanak* kivéve azt az 
cselét, midőn a szarvasmarha szállítása az I. fokú ille- , 
tekes hatóság engedélye alapján eszközöltetik; b) hogy j 
a vasúti állatrakodó állomásokon működő szakértők j 
szarvasmarhái, a zárlati területből kiszállítani estik az : 
illetékes 1 fokú hatóság engedélye alapján engedjenek ; j 
í. valamennyi többi törvényhatóság pedig utasítsa J 
illető közegeit az iránt, hogy f. évi ápril hó 15-én túl ; 
a zárlati területről saját területükre netán < Ihajtott j 
vagy elszállított, szarvasmarhát, az ISN8. VII t.’ez. 3 '. j 
tj-a alapján azonnal helyezzék zár alá és azt a tulaj- ! 
(Ionos javára, az első fokú hatóság közbejöttével, j  
fogyasztásra értékesitsékj a bűnös egyénekkel széniben J 
piaiig az idézett t -ez. -i>4. igának lét pontja érteimében ; 
járjanak el Ez intézkedés pontos és szigorít fogalmin- j 
sitása iráni különösen a vásárokon működő és :» mar- ' 
liahajlás ellenőrzésére hivatott közegek felelősség terhe 1 
alatt ulasilaiidók. A miniszter továbbá intézkedett, 
hogy a fertőzött és az azokkal határos törvényliatósá- 
gok területi n működő kér, állatni állatorvosok a ren
delet pmlos végrehajtását az állat-vásárokon és az egyes j 
községekben ellenőrizzék, a fölmerülő szabályellenessé- ! 
gekröl az illetékes l. fokú hatóságot értesítsék és a I 
miniszterhez is jelentest legyeitek ; a törvényhatóságok- ; 
lói pedig elvárja a miniszter, hogy ily kihágásokat, 
teljes szigorral fognak megtorolni.

Előfizetési feihivás. Molnár Gyula, lápunk
nál-. munkatársa a fővárosi és vidéki lapokban megje- 

id iiuvellninak java-részét kiadja egy kötetben, ezinie: 
...\/ e|(-| hű :éiból*‘, mely több elbeszélést és egy kisebb 
reg. uyt fog tartalmazni. A kötet IG—14 nyomtatott 
iwii és díszes kiállításban jelenik meg egyik nevesebb 
f"városi könyvkereskedő kiadásában. Ara 1 frt lesz es 
május hóban jelenik nug. A tiszta jövedelem felerész 
ben jól, kony czelra Ibidiftalik. Ajánljuk a művel lapunk 
"busó közönségének szives Ügyeimébe. Szerző fordító . 
sairól nem ismeretlen a nagy közönség előli es kisebb : 
dolgozatai egyre jelennek „Ország Világ'* „Kepes Csa- j 
iiidi Lapok" „Vasárnap" „ilét“ slb. lapokban. Az elő- ; 
fizetési pénzek neve alatt lapunk kiadó hivatalába, j 
■loergvs Ágost özv. és fia könyvkereskedésébe kül- | 
deiidók.

Itarom li tenyésztőknek. Abudaposti allatkerl 
t'i’gi jói.cvű tvukászalában vérfellrissites ozr.ljaöól elsőren
dű valódi tisztafajú tény észtörzsek érkeztek a küllőid lég- ; 
kiválóbb tenyésztőitől. Az igazgatóság már elfogad j 
megrendeléseket fajbarotnli tojásokra es kiváltaira bér- 
ment ve, küld árjegyzéket. Kepes árjegyzék :>D krajc,zár

nak készpénzben vagy levéljegyekben leendő'‘előleges 
beküldésé mellett szinte bérmentve küldetik meg a 
megrendelőknek. Bővebb felvilágosítást Készséggel nyújt 
az izgatosag.

— A „M agyar .Vili Lapjának*' húsvéti száma 
ismét arról tanúskodik, hogy méltó a müveit hölgyek 
pártfogasam. Változatos és gazdag tartalmát Beuitzky 
Bajza Lenke, Nagyvnrady Mim, Tasuády Anna, Brau- 
kovics György, Rudnyánszky Gyula, Dr. Prem József, 
Palagyi Lajos, Eieuier, P. Szabó Endre, haugulatteljes 
költeményei, érdekes elbeszélései alkalomszerű czikkei 
es regenyui képezik. Háztartási, kertészeti, kouyüaszati 
s orvosi tanácsai egy tőbegyig szakszerűek s a legta
pasztaltabb gazdaasszonyra nézve is tanulságosak. 
„Tükör elölt'* tzimü divatmelléklete, pompás divatké
pe tvol s eredeti divat .tudósításaival a hölgyek igényéit 
teljesen kielégítheti. „A Magyar Nők Lapját" a mely 
„Lugas ezimü gyermeklappal is ingyért kedveskedik 
előfizetőinek melegen ajánljuk t. hölgyeink figyoluiébü. 
Mutatványszámokat a kiadóhivatal ^Budapest, Kisírni 
utuza ü. sz.) szívesen küld.

(J s a r 110 k.

Vörösmarty Mihály „Csongor 
es Tündé“-je.

Aes t l i  e t i k a i  i s m e r t e t é s .
— Folytatás —

A nagyszerű teljeoségébeu a tudós töprengéseiben 
vau meg, a ki a legmerészebb dolgokon töri magát s 
nyugtalan, mert mindent tudni akarva, minduntalan uj 
gondolat villan meg agyábam Legjobban jellemzi ót e 
részlet.

Eró az Isten! úgy kell lennie,
Esz és erő, vagy inkább még erő:
Eró az ész is, mert uralkodik,
iá mi az V termeszét, most felelj, ha tudsz.
Munkáit értem, nem tudom magát.
Eró, vagy isten? melyik szó erősebb?
Szavak, nevek, ti öltök minket el! —
Ezerszer oszlatám már szűz elemre 
Az össze-visszajárt természetet:
A képzelődés elfáradt agyamban,
Ö meg Istenem sincs. Nem tudom, mi az,
Vagy kit nevezzek annak. Es ezért 
Fáradt am annyit éjimen s uapounan,
Hogy azt mondhassam, semmit, sem tudok!? 

Tudományosságot a Csongorhoz intézett szavakból 
tudjuk meg •

Jó ifjú, mit kívánsz megtudni, szólj !
A nap körül hány kis világ forog,
Az üstökös hány, hány a bujdosó,
Kit ember ösmer, a mióta él,
Es inti tud mind elszámlálhntom.
Hány féle fajból áll a földi nem 
Bogártól emberig, s a szörnyekig.
Kikel csodáin a tenger nevel ;
Mi a villám, a szélvész és eső,
Vagy a természet, durva testei 
Ember kéz által mint fajulnak el,
Élet s halálnak kétes eszközeivé?

A hatalmast a fejedelem ajkán elröppenő szavak
ban csodáljuk, midőn igy szól:

Te Zoü&z, te Isten, vagy bármely nevű légy 
Ki e világot részre szaggatód,
Földit tikot mért; nem ul krétád nagyobbá,
Ne akkorává, hogy ha bírhatom 
No kelljen bűnöm a napfény elől,
A nagyban c kis morzsadomb urának.

(.Seregeihez.)'
Ti napkeletre, napnyugolra ti,
Hatalmamat hordozza kardotok,
Hogy, inig leszáll ott, itt már fenn ragyogjon 
Szolgálatomban a nap, s birtokom,
Mig cii leszek, ne lásson éjszakát. 

Mindhármukban azonban még a jószívűség is nyil
vánul, midőn Csongort heleg elméjűnek vélve néhány 
sajnálkozó szót szólnak. Legjellemzőbbek erre né?.ve a 
fejedelem szavai:

..................... Menj, menj, jó fiit,
Tündérhon ott van, a hol én vagyok.
Jer, légy vitézem! Nem tetszik ? De menj bár, 
Ha Ieltalálod, meghódittatom, . . .

Az aljast. Balgában és részben az ördög fiukban 
találjuk meg. Még pedig a gyarlóságot, mint gyönyö
rűséget legjobban jellemzi Balgamik e szavai:

Hogyne! megvan sok mesében,
Tán az álmos könyvben is.
De hogy ö is, Böske-llma,
Hogy tündérré változott !

Varjúvá tán? meglehet,
De tündérré? nem lehet.

A kisszorüség, mely a tehetetlenség és szemte
lenségben nyilvánul, az ördögtiaknál van meg, különö
sen akkor, midőn zsákmányaikat elszalasztván a legvá- 
logatottabb gorombaságokkal illetik egymást és midón 
Csongornak az ördöugős jószágokkal való eltűnése után 
a tóle meghatározott ponttól visszakerülvén marakodni 
kezdenek a fölött, hogy molyikök volt a hibás? Leg
sikerültebb Kurroli és Berrcli mondása Duzzog fojtoga- 
tása közben:

Volna kedved meggebedni ?
Végül az undoknak igen sikerült alakja Mirigy, 

kiben az undorító és utálatos jut érvényre. Undort kel
tenek azon magában mormolt szavai, midőn Csongorra 
szór szitkokat, a miért az igaznak bevallása előtt sza
badon nem akarja bocsátani.

..................... Hab! büszke gyermek.
Vesz8z el, mint a fűzi gomba :
Légy egérré, légy bogárrá,
Vagy légy olyan mint Mirigy.

Azonkivlll átkozódásakor, a mikor már Csongor 
feloldozta lánezaitól:

Áldjon Isten (megboszüllak —
E jólétedért — megfojllak,
Csak tehetném!) — légy szerencsés —
Mint az ördög papsüvegben.

Utálatot kelt akkor, midőn Tünde hajából levág 
egy fürtöt s igy szól:

Megvan, megvan! e hajakkal 
Elborítom húgomat.
Csongor lássa s megcsalódjék.
Karjain elandalodjék,
S akkor én uralkodom. —
Vagy Ledérrel él, vagy meghal.
Mert ha hü leszen szerelme,
S megy keresni Tünde honját,
Engem útjában talál.
Én elrontom e szerelmet 
Es helyette veszedelmet 
Mag gyanánt vetek beléjök 
Hogy magokban vesszenek.

1
i

Ezek valának az első felvonás tartalmi szépségei. 
Az első felvonásban egy színváltozás is fordul elő t. i. 
midőn a berekből egyszerre a hármas út tájéka buk
kan elő a 6. jeleneiben.

A második felvonásban fák, bokrok kőről feltűnik 
Mirigy alakja, ki megpillantván a manókat, varacskos 
kővé változik, hogy beszédjüket kihallgathassa. Balga 
a manóktól vont bordélyról lemászik s helyébe felteszi 
Mirigyet kő alakjában, ez azonban titkon megfe
nyegeti :

Elmegyek, de fél fülemmel.
Itt vigyázok, mint az örvény,
8 jaj neked te csalfa szolga,
Meg lesz ágyad vetve nálam 
Meg! csalánból és tövisből,
8 szúnyogokból szemfedód.

Majd Csongor kerül elő, kit itt TUndérország ha
tárán Hajnal palotájánál szállították le a magasból a 
varázscszközök, Duzzognak, a legidősebb manónak atyjá
tól eltanult varázsigéje következtében. Balgával találko
zik, kivel beszédbe ereszkedik, de a lefátyolozott Tünde és 
Ilma közeledésére félrevonul. Ezek beszélgetve haladnak 
tovább a távolban látható ház felé, de Balga térden állva, 
útjokal állja, végre is lohnsal az útra s a két nő átmegy 
rajta Balga után Csongoron röppennek át, ki szóba 
ereszkedik velők, de elhallgat s elhaladásuk után Bal
gával beszélget s ezután a  két hölgy után indul. Most 
szilt vált ozás van. Mirigy háza látható, mely elé húzzák 
a manók Mirigyet a bordélyon. Az ördögünk meglátva 
a vén boszorkányt, keltejük elszökik, inig Kurváit ott 
mariid, kit Mirigy betanít, hogy Csongor előtt Balgát 
utánozza, mig ez a disznó-ólban fog elcsukva aludni. 
Ezután Mirigy Ledér húgát egy kis nógatás után rá
veszi, hogy Tünde hajával fölékesilesse magát s félre 
vezesse a szerelmest; erre mind kelteti bemennek a 
házba. Előjön most Csongor Balgával, s ez utóbbi mig 
Csongor bemegy a hajlékba, Künn leül. Ekkor kijó a 
házból Duzzog szolgáló képében, szemetet szórrá, majd 
Borreh jő részegen s leönti, ezeket, összeszidja s bemegy 
az ólba. Követi ót K urralt s álouiporral leszórván, 
annak tubájában jő ki onnan Csongor hívására, ki 
meghagyja neki, hogyha kedvese jő déltájbnn ébressze 
föl, addig megpihen. Kurrah őt is behinti n Mirigytől 
kapott porral.

Ezután jő Tünde Unta kisérÖtében. Tünde meg
csókolja az alvó Csongort s beszél hozzá; ezalatt Ilma 
Kurrahhal berzenkedik. Végre eltávoznak, sejtve a go
noszt* melynek Csongor áldozata lett. Ébredésekor 
Knrrahlöl megtudja, hogy a tündérek ott voltak s meg
haragudva az ál Balgára le akarja ütni, de ez elszalad 
s Csongor utána megy. Ekkor előkerül Duzzog s Bér-



64 8 E L M E C Z B A N V A I  H Í R A D Ó . III. évfolyam. 10. szám

reh a megtalált örökséggel s miután a megszerzés mód
ját egymásnak elmoudták, elmeim-k. Most Ledér lép 
eló arany fürtösen és « nekel, majd beszél önmagával s 
vár Csongorra, a ki beívelt azonban Balga jön 
iijtódmkávul egyet átkozódik, d i-szrevéve Ledért, 
hozzátcrdel; kölcsönös bókolát-o után Balga Leder kí
vánságára lehuny ja szemet Ez utóbbi hogy Balgától 
szabaduljon kerekes fonó rokkái tol maga helyébe s 
elmegy. Balga ölelgeti a rokkái, de ez összedől, mire 
fölriad s megpillantva a manók vélt örökségét, öltözni 
kezd. elakar iramodni, de nem sikerül neki: erre be
szalad az ál-Balga és elbúvik, utána jön Csongor és 
az igazi Balgái nyakon fogja, liogy megbüntesse, ekkor 
a manók jószágaikat mutogatva atsurannak a szilien s 
igv kideríti a csalárdság, mire Csongor bujdosni indul. 
Balga követi, de vissza jó kinyitja a ház ajtaját, meg
pillantva Mirigyet bátra fordul, ott is .Mirigy ötlik sze
mébe s mindenütt a hová néz; erre Mirigy alakjai 
seprűvel kergetni kezdik s megugorván a boszorkány 
alakok egyesülnek. Most ismét színváltozás van; bar
lang látható s előtte kút. Előlép Mirigy, ki eddigi ár
mánykodásainak meghiúsul tán bosszankodva elhatározza, 
hogy a barlangban lakó jóst elkergetve Tündének és 
Csongornak majd ő jövendöl. Több liókusz-pókusz 
után eltűnik. Erre Tünde jö Ilmával a kiitfelé s ez. 
utóbbi le is néz :t fenekére, hogy jövőjét megtudja, de 
Tünde is óhajt ebben részesülni; fölváltva vizsgálják a 
a kút fenekét s e közben elmondják egymásnak mit 
látnak, végül a kút Tünde előtt hezáródik, mire ez azt 
csalfaságáert elátkozza s elmegy. Ilma pedig pogácsái 
dob le Balgának, mely lángot vet s erre Ilma sikoltva 
elszalad. Ezután Mirigy jó fel a Untból, de néhány 
varázsige kimondása után a barlangba megy, mert 
Csongor kerül eló Balgával. Csongor a barlang jósától 
kér tanácsot, nem tudva, hogy Mirigy azt elűzte s 
helyét ó foglalta el, a ki a Lútból előtűnő t fizniuk 
követését javasolja, a mit Csongor jó hiszemtiscgében 
meg is tesz. Csongor példáját követi Balga, a ki szín 
tón tanácsot kér; ekkor a kőiből fölemelkedő sült 
galamb és palaczk bor ütközik homlokába, de midőn 
eltűnő félben van ezt mondja a felvonás végén: 

Várjatok meg, bej! megyek már,
Itt vagyok már. szálljalok le,
Hadd Ibgódzam bennetek.
Hujja huj! ha sapka vagy,
Üsd le azt a rőt palaczkot.

(Folyt, köv.)

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

17 Vasárnap i Husvétvasárnap Husvétv. 20
18 Hétfő : Húsvéthétfő Húsvéti). 21 S. oh. P.
1!) Kedd ; Timon szp. vt. Antónia 22 A. sc-h. P.
20 Szerda Tivadar htv. Tivadar 23
21 Csütörtök ! Anzelui pk. ea. Anzelin 24
22 Péntek Szotér és Cajus Szotér 25
23 Szombat Béla pk. vt. Béla 26 S Seb. 1.

ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fcnnebb megjelölt ingatlanok az évi
innjiift hó 4-ik napján dél e. 0  ó rakor ( sákocz 
községben a községi bíró házában megtartandó nyílva- 

t nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlauok beesárának 10 % át készpénzben, vagy az 1661. 
LX. tez. 42. § Abun jelzett árfolyammal számítolt és az 
1881. évi november I-én 3333. sz. a. kelt igazságügy - 
miniszteri rendelet 8. íjában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. tez. 170 sj-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál eláleges elhelyezéséről kiállító’l szabályszerű 
eI isine rv< nv l átszóIgá 11at ni.

Kelt Korponán, 1892. évi február-hó 17-én.
Kir. jbiróság, tköuyvi hatósága.

Cseh
kir. aljárásbiró.

A szóinknál utón levő ezelőtt Molnár- 
féle házamban

együtt í í i f y i i  . n - t o l  3* istcfcú. 
Bővebbet nálam

2—3 Lnnuni ic r  József.

^ ______ _______ ___________________________ r

Kiadó lakás.
A  l'clc liiizliíin

c»\ ulczíii lakás niellcíihelyi-
sésrcl-kcl jiiliUM 1 -ÍOl liémló.

A  I : i  11 i í <■ 11- !  - l e  «i j  
l i á z b a n  3 s/,ol>;th i. konyhából, 
éléskamra és faIarl lnil áll<> Is a l íá s s  
joliiis I-löl kiadó g_8

^  Kiadó lakás. íy?
Posirh-fele luizbmi (il sz. 111. kel- 
rózsa i i leza. 3 szóin konyln élés 
ka mar i 1892 jiiliiis I-föl kindaiKh).

3—3

3IOOOOOOOOOOOOOOOOO'-)I S T E I
legnagyobb ajándéka az egészség! o

A köhögés, rekedtség és elnyálkásodás szó- ö 
morií következményeitől csak egy szer óv meg ben n 
nünket teljes biztossággal ^

Egger dijju ta lm azott

í M E L L - P Á S T I L L A l  §
| Számtalan hálairat tanúskodik erről és senki el q 
] ne mulaszsza idejekorán ezek használását. 0

Kaphatók 23, i>0 kros és 1 frtos eredeti do p 
hozókban a monarchia valamennyi gyógy tárában, H 
valamint az Éggel’ A. Ha e/.ég gyógy-zcikii 0 
lönlegességi gyárában, Bocs .ViinmIoiT.

Kapható Helmeezhányán : Szlankay Ferenez ÍJ 
i és Margótsy János gyógyszerészeknél. Korponán: b 
! ifj. Eisert Pál gyógyszerésznél. Ipolysághon : Berko g 

vau gyógyszerésznél. ir»—15 0
oboobiooo 00COCX3000O0OO0OCOCO00OOAlF g r if f o n I

:f a legjobb szivarkapapir \

a legjoNi szivarka i i l i e l r s C

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

Két kilo (100 liter borhoz elégséges) ára 5 Irt 50 kr. Re- 
ezept ingyen mellékcltetik.

Jó siker és egészséges gyártmányért jótállók.

S z e s z  l i i e d l a l m r i t á s
érhető cl felülraulhallan szesz  e rősítő  esszencziám- 
m a l: ez az italoknak kellemesen vágó ízt-kölcsönöz s 
csak nálam kapható.

Ara 3 írt 5 ) kr. kilónként (000—1000 literre) használati 
utasítással együtt.

$£ÜT“ Ezen különlegességeken kívül R um , Cognae, 
finom L iqueurök  stb. gyártásához szükségelt össses 
e sszencz iákat ajánlok felülmulhatlan minőségben. Ke 
czeptek ingyen mellékelteinek, A ljegyzők  bérm entve.

■*«»IIak Fiilüp liárífl^
essm czla M li le ic s s é p l i  iyára PrágátiHU.

Szolid iigynökök kerestetnek 29—50

Nyílt-t é r .  *)
\.vc«*s-l»asts<*ly «‘in  egész öltönyre va

lót s z á l l í t  lt» I r t  .10 Ű r é r t  (kívánatra jobb fajtájút is) 
II e n n e b o r g  G . cs. kir. udvari szállító) s<*ly <‘iug> á r ; i
/ .n r ic l i l i i - n .  póstabér-és vánunentosen. Minták |><>stal'orclultn- 
val küldetnek. Svájezba ezimzett levelekre 10 kros bélyeg ra
gasztandó.

s e ly m e i ’ 20 enil.  s z é le ssé g b e n .
por-és erőköpönyegek, valamint zubonyokra alkalmasat méte
renként 2 írt 65 krtól. 5

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

Ar\ e r ő  liíi'iic m .'a \  i ,i» nini
1892 tkvi.

A korponai kir. jbiróság mint tkvi hatóság közli Írré 
teszi, hogy a korpomividéki tnkarékpénzlár vliajtatóiiak 
Szlamka István ügygondnoka Geller Rezső ügyvéd 
vhajtást szenvedő elleni 200 frt. tókcköveteles és jkai 
megvétele iránti vhajtási ügyében a korponai kir. jbi
róság területén lévő, Csákócz község határában fekvő, a 
csákóczi (esekóezi) 38 sztjkvben A. 1. 7 —91 hm. a. 
foglalt birtokból Szlamka István 1 tí-od részt képező há
nyadára 242 frtban. az ottani 144 sztjkvben A. f. 1—3 
27 39 hrsz. a. foglalt 1 B-od részben a korponavidéki
takarékpénztár. 1B od részben Szlamka István, 2/tí-od 
részben Klein József, 1,. od részben Gazner Mihály és 
Gazner István és l/6-od részben Kucsera János cs Dia- 
nis Kucsera Zsuzsanna tulajdonául jegyzett tagosiiott 
irtványokra 200 frtban, az ottani 154 sztjkvben A. f.
1—23 hrsz a. foglalt V6-od részben Krisko Pál, 1 u-od 
részben Szlamka István, -‘ „ od részben Klein József,
’ t;-od részben Gazner Mihály és Gazner István, 1 B od 
részben Kucsera János és Dianis Kucsera Zsuzsi tulaj
donául jegyzett s tagosiiott irtványokra 18ó frtban, 
az ottani 140-ik sztjkvben - tí-od részben Szlamka Ist
ván és Szlamka Pál, */6-od részben Podszklam R. Krisko 
Zsuzsanna, */6-od részben Krisko Pál és Krisko Mihály 
tulajdonát képező A. t- 1 sor 2367 hrsz. alatti vállság 
köteles szántóra 13 frtban, f. 2 sor 2379 hrsz a. vált
ság köteles szőllóre 14 frtban, +. 3 sor 2381 hrsz a. 
váltság köteles széliére 10 frtban, f. 4 sor 2387 hrsz. 
a. váltság köteles kertre 6 frtban, *f. f »  sor 2390 hrsz. 
a. váltság köteles széliéire 8 frtban és f. 1; sor 2410 
hrsz. a. váltság köteles széliéire az árverést 26 frtban

Vevő: „............. a rovarport ne X
tessék mérve adni, mert én Zacherlint ■»
kértem ! ............. Mindenhol ezt a kft- w
lönlegességet dicsérik, mint a legjobb ffi
szert mindenféle rovar ellen, és azért w
csak olyan lepecsételt üveget viszek G :

van irva!“ ®
i v  mi, |>  h  a  t ó :  ^

K e lm e c x lif ii iy á s i:  Sommer A. János özv., Krattsz V. G., Marscbalko Gyula, ( |  
Inmer Gyula. Sztankay Ferenez, Takáts Miklós uraknál: 55ó!:i b í  t y f i , : Alcndl 3 
Krijfj-i-s úrnál; k iii ' im iih íi  : SclilUszer F. úriiál: l|9<.l.v»::r£» i , : Domlm' Kiin.lv árnál. ■

Nyomatott kiadótulajdonosok Joerges Ágost özv. és lia  könyvnyomdájában öelmeczbányán. 1892.
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