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A lapot illető
pedig a kiadókra iA selmeczi pipa.

Jó Ilire nagy és megérdemelt vn 1# egykor; 
gyártói jólétnek örvendettek, gyárakat, házakat 
építhettek. A fogyasztó sem bánta meg, lm a 
..selmeczi “-t elébe tette bármely más gyártmány
nak : mert a valódi selmeczi tizszerle '..wlósabb 
volt a más fajtájúnál.

Ma? Ma is megvan a Ilire, fennáll a neve; 
csakhogy e nevet más bitorolja.

Valóban selmeczi pipa ma már nincs a nagy 
forgalomban. Az a gyártmány, melyet c néven 
hazánk fővárosában, s országszerte a kereske
désekben árulnak, nem selmeczbányai iparos 
készítménye.

Ha nem az anyag minőségétől és feldolgo
zása módjától függene a gyártmány jósága, úgy 
nem lehetne kifogásunk a pipagyártás iparának 
ismert terjedtsége ellen; de minthogy a „selme
czi “ szó reá sütése a leopoldfeldi, vagy akár 
boltijai agyagra, s a selmeczi pipa régi formá
jának kigylírása még nem teszi a készítményt 
„selmeezi“-vé, alapos okunk van több gyárosnak 
azt az eljárását kifogásolnunk, mely csak a kül
sőségben utánozta az eredetit, de belső jóságát 
nem adja meg készítményének.

Csak nem régiben kezdett meg egy fran- 
czia város oly mozgalmat, melynek a czélja : a 
neve bitorlásának meggátlása s eredeti gyárt
mánya ; a nagyhírű „cognac“ jó hírének vissza
szerzése. E  kezdeményező lépésekor nem keve
sebbet, mint 10,0oo frtot szavazott meg Cognac

t T r c z a .Theophrastos j ellenire jzai * )
(Folytatás.)

A m in  d e u b e  a v a t k o z ó .  A mindenbe való 
beavatkozás a jó akarat mutatása szóval és tettel. Az 
ilyen ember oly dolgot is magára vállal, a mire képte
len. A nyilvánosan bizonyos dolgot, addig feszegeti míg 
gyanússá válik. Szolgájának megparancsolja, hogy több 
bort töltsenek, mint a mennyit képesek vendégei meg
inni. Olyan czivakodókat is ki akar békiteni, a kiket, 
nem ismer. Olyan úton is vezet, a melyet maga sem 
ismer ; aztán maga sem tudja, hogy merre forduljon. 
A vezértől megkérdi, hogy mikor akarja felállítani a 
csatarendet s miképen fog intézkedni holnapután. Ma 
az orvos megtiltja, hogy bort. adjon a lázban fekvőnek, 
megpróbálja, hátim éppen ezzel lehetne meggyógyítani 
a belegel. 1 la valakinek meghall, a felesége, rögtön kész 
a sírfeliratot elkészíteni, bele írja aztán a férjnek, aty
jának, anyjának s magának az asszonynak a nevét és 
hogy hova való. Meg azt is hozzá Írja, hogy mindezek 
becsületes emberek voltak. Ha esktidnie kell igy szól » 
körülié állókhoz, biz én már gyakran esküdtem

A m c g g o n d o 1 a 1 1 a n. A meggondolatlanság 
lelki lustaság. A meggondolatlan, ha valamit összeszámol 
a szomszédjaiéi kérdi, hogy mi is az eredmény? Ila 
mint alperes a törvényszék elé van híva, megfeledkezik 
s elutazik falura. A színházban elalszik s maga marad 
Fölvesz valamit, aztán elteszi, majd isméi keresi és nem 
találja. Ila valaki hirtll hozza, hogy meghalt egy ba
rátja, szomorúan könnyezve mondja: H k szerencse! 
kívánok neki! Miuor kölcsön adott pénzt megy vissza 
venni, akkor is tanukat vesz magához. Télen összeszidja 
szolgáját, hogy nem vett fris Ugorkál. Gyermekeit addig

*) Felolvasta I)r. Ililtrioh Ödön Ive. tanár éir e lapok szór
ni rendezett „Irodalmi és művészeti estély“-en.

város közönsége ti fenti ezélra. S teszi ezt ti 
kétes kimenetelű törvényes lépést oly ipari ezikk 
védelmére, a melynek jóságához a kellékek 
ép úgy előállitlmtók a legtöbb szesztermő vidé
ken, mint magában a cognac ősfészkében; s te
szi ezt akkor, a mikor a „cognacu bejárta az 
ó és uj világot, hódítva hódítva mindenütt, a hol 
megjelent, s úgy a méltóságok és milliók urai, mint 
a röghöz kötött szegény nép is ismeri már ne
vét, hatását, szeszét.

Cognac városának öt világrészszel gyűlik 
meg a baja; hogyan intézi el velők dolgát, nem j 
tudjuk; de hogy áldozatot is kész hozni jó 
híréért, városa, ipara nevéért, ezért elismerést , 
érdemel.

Nekünk selmeczieknek nem az öt világ
részszel kell szembe szállannnk, s nem kell ál- j 
dozátot hoznunk egyik speciális iparunk vissza- 
hóditására, csak hatósági beavatkozást kellene 
az érdekelteknek kérniük, és a hazai ipar ér
dekeit mindig jó akarattal szolgáló sajtó támo
gatását kikérniük; ezzel sokat nyernének.

De kik ezek az érdekeltek? Azt hisszük, 
hogy első sorban a selmeczbányai pipagyárosok 
utódai, a most csak kvsiben gyártó pipaké- 
szitők.

Csakhogy a régi pipagyárosok utódai nem 
élelmesek, sőt rövidlátók, mely gyengeségüket 
az a körülmény is bizonyltja, hogy nem vették 
észre, azt a lázas tevékenységet, a melyet ide
gen vállalkozók az ő megrontásokra kifejtettek, 
azt a rendszeres hadjáratot, melyet nagyszavu

tornáztatja és futtatja inig egészén elbágyadnak 
falun lenesét főz, kétszer tesz sut a fazékba, úgy hogy 
lehetetlen megenni. Ila szakad az cső igy szól: milyen 
szépek a csillagok, a mii pedig csak s/.uroksötét este. 
mondhatunk. Ha valaki azt, kérdi, mit gondolsz hány 
hallottat temettek ma? Azt mondja: a hányat magam
nak és neked kívánnék.

A d ö ly  fős. A dölyfösség a társalgóiban való 
durvaság. A dölyföslöi ha kérdi valaki, hogy hol van 
ez? Azt feleli : ugyan ne alkalmatlankodjak Ha valaki 
köszön neki, ó nem köszön vissza. 11a elad valamit, 
nem mondja meg a vevőnek, hogy mi az ára, hanem 
azt kérdi, hogy mit Ígér érte. Ha tisztelői az ünnepekre 
ajándékot küldenek, azt mondja, hogy nem szokott 
ajándékot elfogadni ll.i valaki nem akarva meglöki őt, 
azt nem tudja megbocsátani. Ila valamely barátja pénz
segélyre szorul sőt is felszólítják erre, azt mondja: hogy 
o Diz nem Ad; később maga viszi el s igy szól: nohat 
hadd veszszen el ez a pénz is. Ha az úton megbotlik, 
hatalmasan összeszidja a követ. Ila várakoznia kell, o 
biz nem Sár sokáig senkire setn. Sem énekelni sem 
szavalni nem szokott Sőt arra is képes, hogy az iste
nekhez sohasem imádkozik

A b e c s m é r l ő .  A becsmérlés örökös szemrehá
nyó óesárlás. A becsmérlőnek lm valamelyik barátja 
kóstolót küld igy szól ahhoz a ki hozza: talán bizony 
irigyli azt a kis levest, meg borocskát s azért nem 
hitt inog ebédre? Feleségének ha megcsókolja igy szol: 
valóban csodálnám ha szívből szeretnek Zeusistemv is 
haragszik, nem azért, hogy esőt. ad, hanem, hogy ke 
sön. Ila az úton pénztárezát talál, igv szól: Hanem va
lami kincsei sohasem tudok találni! Ha hosszas alku
dozás után elég olcsón rabszolgát wsz igy szó’: Cso
dálkoznám, lm ily olcsón valóban egészségeset vettem 
volna. Ha valaki azt az örömhírt Imzza, hogy li.i szü
letett, igy szól: Ila azt is hozzá leszed, hogy ezzel az
tán vagyonon! leiének vége van, igazat mondasz. Ha

I

reklámok és bőbeszédű ügynökök ellenük évti
zedek óta folytatnak, s melyben nem egy sel
meczi iparos lett már régi megrendelői előtt 
holttá nyilvánítva.

Már-már adomány-gyűjteményt lehetne 
azokból a furcsaságokból összeállítani, a mik a 
selmeczi pipákkal és selmeczbányai készítőik
kel egyes kiállítások alkalmával történtek, vagy 
pedig, midőn régi megrendelőik előtt ajánlatuk
kal magukról életjelt adtak. Még őket vádolták 
nem egy Ízben szélhámossággal s nem a névbi
torlókat.

Bizony ideje volna már, ha a selmeczbá
nyai pipákészitők az általunk fentebb ajánlott 
módot megragadnák !

B ányászat az em b eriség  szol 
'.ra la Libán.

A bányászat, mint ősi termelés, tehát mait olyan 
mely hivatva van, a föld belsejében előforduló ásvá
nyokat feltárni, azokat előkészíteni és az ipar különböző 
czéljainak által adni, egyik legfontosabb tényezője a 
nemzetek vagyonosodásánnk és iparának. Kiváló szere
pel foglal, mert a közös vagyont szaporítja, mert te
vékenysége ; javak szerzésében nyilvánul s légióként, 
mert az érték egységének, mértékének szerzője, meg
alapítója volt.

Másrészt pedig. hogy ismét nehéz feladatát való
síthassa, hogy megfeleljen ama detinitiójának is: „Küz
delem az elemekkel-1 minden esetre magában kell zár
nia a tudományok technikai ágát, a természet tudomá
nyival, mert csak tudomány, kitartó szorgalom az,

vázátokul megkapva port nyer, ügyvédje- 
isi tesz, hogy im g M>k igaz dolgot ki

hagyott a védiruthól. Ha buraijaitól pénzsegélyt kap s 
azt mondja valaki, hogy örülhetne rajta : így szól: már 
miért? Ila úgyis mnidenikiick vissza kell adnom a 
kölcsönt s még ezen felül, mint a kivel jól tettek hálát 
is kell mutatnom!

A h i ■/. a I m a 11 a n k o d ó. A bizalma tlaukodás 
gyanú kodás mindenkivé! szemben. A bizalinatlankodó 
ha szolgáját elküldi élelmi szereket bevásárolni, egy 
másikat titánná küld megtudni, hogy mit mennyi áron 
vesz. Ha már lefeküdt, kérdi féleségétől, hogy bezárta e 
a szekrényt, a lakat rendben van e s az uteza ajtóra 
fátólta e a reteszt? Ha minderre azt mondja is, hogy: 
igen; ő mégis fölkel mezítláb, gyertyát gyújt, s min
dent körülnéz s meg igy is alig tud elaludni. A ki tőle 
pénzt vett kölcsön attól tanuk előtt kéri a kamatot, 
hogv semmi tagadás se merülhessen fel. II ul,;,ját tiszti- 
tani nem annak adja, a ki legjobban dolgozik, hanem 
a kinél legbiztosabbnak hiszi, hogy el nem vész. Ha 
valaki poharat kér kölcsön, ét nem ád. .Szolgájának azt 
mondja, hogy ne mögötte kísérje, hanem előtte menjen 
hogy szem előtt legyen s el ne szökhessek. Ila valaki 
vesz tőle valamit s kéri, hogy Írja fel, azt mondja, 
hogy rögtön fizess mert nem érek rá pénzem után kül
dözgetni (Folyt, köv.)A „felsőbb11 leányok.

Irta: h  is I  s u n y  sí.

A mi a kártyában a felső, az a leányok között
a felsőbb1'. Tószomszédjai a rövidruliás kis leány és 
a hosszú ruhás eladó leány épen úgy mint a felsőnek 
a néni sokai jelentő alsó és a sok galibát okozó 
király.

Kis leány a világ minden kincséért setn szeretne 
lenni, meri megölne őt az a rövid ruha, mely oly sok



mely győzelemre vezethet a leghatalmasabb ellenféllel 
szemben, —magával a természettel. S igy ismét inás szem
pontból látjuk a nemzeti vagyon szaporodásához hozzá 
járulni most, alioz a vagyonhoz , melynek értéké maia
dandó, s melynek gyarapításában, az emberi tevékeny
ség évezredek óta tarad; a nemzetek, népek nemes 
versenyre kelve, áldozatok árán gyűjtött szorgalmas 
méh mintájára a kincset — a szellemi kincset.

Ezenkívül pedig, hogy isin t mint kálón kiterjedi 
tizem, a fennálló társadalmi renddel ellenkezésbe ne 
jöjjön, hogy működését zavartalanul folytathassa es 
ugyancsak a nemzeti közvagyon szaporításához járul
jon; kell, hogy törvény oltalmában álljon, klllön jog
alappal bírjon s igy bizonyos jogismereteket i* 
igényel.

Alapja a természettudomány, tolltartója a jog es 
értékesítője a technika.

A föld kincseit, hogy birtokunkba veliessttk lan
kadatlan szorgalmon kivül, nagy fokú tudomány, sok 
oldalú képzettség igényelletik. Ismernie kell a bányász
nak a földet minden összetételében, ismernie kell úg.\. 
mint az orvosnak az emberi csontvázat, ismernie mind 
azon erőket, a melyen az ősi földben nyilatkoznak, azon 
törvényszerűségeket a melyekben azok működését látjuk 
s a melyek folytán hasznosítható ásványaink képződtek 
és előfordulnak.

De még a természettudományok más testvér ága 
inak, úgy mint állat- és növény országnak, az anyag, 
a törvényszerűséget közvetlenül nyújtja, az ész szaba
don búvárkodkatik ; addig a föld homályba vonja erőit, 
titokzatossággal veszi önmagát közül s a kutató ember
nek csak nagy küzdelmek árán engedi át a tért, hogy 
nagyszerű birodalmába behatoljon. Résen keli lennie a 
figyelemnek folytonosan, hogy a mindég más es más 
alakban nyilvánuló sajátságokat, erőket összegezni s 
ezekből a valószínűség és lehetőség alapján kifejtett | 
törvényeket megalapítani, rendszeresíteni lehessen.

S innen van az; hogy inig a többi tudomány ág ; 
rohamos léptekkel halad a kifejlődés felé addig a bá- ! 
nyászat bölcsője a földtan, a geológia, még mindég 
gyerme k korát éli, még mindég csak a liypothesis té
teleivel iparkodik a gondolkodó észre hatni.

Úgy vagyunk vele, mint az oly vidékkel, melyei 
egy magas hegyről szemlélünk, látjuk a \irányokat, j 
látjuk a pompát, a díszt, képzelő erőnk a külső után 
gazdagságot, jólétét sejtet: de feléje nem közeledhetünk 
hogy lépésről, lépésre láthassuk a kincseket és tényleg 
bizonyságok alapján is konstatálhassuk a jólétet.

Belátható tehát, hogy mily óriási küzdelmek kel
lettek ahoz, hogy a bányászat szintén a kor haladta 
val lépést tarthasson, hogy megfelelni tudjon ugyancsak 
mindazon követelményeknek a melyeket a művelődés, 
a kultúra szabnak és hogy mindazon szükségleteknek 
kellő anyagot szolgáltatni tudjon, melyet úgy anyagi, 
mint szellemi téren ugyancsak a rohamosan növekvő 
művelődés igényel.

törvényt és korlátot állít fel a szabad „felsőbb “ gon 
dolkoilás utján.

A hosszú ruha ellenben a társaságbeli nagykorú
ság symboluma, melyre minden „felsőbb" leány jogo 
sitva van akkor, mikor azt már hiteles okmánynyal is 
képes igazolni. .Már pedig az az okmány hosszú küz
dés becsülettel megszerzett babérja. És ha van aki nem 
hiszi, gondoljon csak egy sötét, mogorva épületre, 
melyben szigorú Nagysága és pápaszemes mademoisel- 
le-ek őrzik az, amúgy is vasrácsos, utozára nyíló abla
kokat és a hol az ügyetlen professorok mindig csak a 
hibákat látták és nem vették észre (vagy csak úgy 
tettek, mintha nem vették vóhm észre) azt a hibátlan 
piczi száját, karcsú termetet és igéző tekintetet.

Gondolják csak meg a hitetlenek, hogy mennyi 
unalmas száraz haszontalanságot kellett tanulni a „fel
sőbb -nek. Például logikát, a mi teljesen fölösleges, 
lévén minden nőnek saját külön logikája; mértani és 
számtant, mintha nem tudnák úgy is. hogy kivonás által 
áll elő egy divatos uj ruha; fizikát a mi szintén hiá
bavalóság. mert ők azt nagyon jól tudják, hogy a de
lejes áramot nem tanulni, hanem érezni kell és hogy 
az egynemen levők egymáshoz nem igen vonzódnak, 
különösen ha azok nők és szépek ; irodalmat, a mikor 
az utánuk Komfortfáié gimnazistában a lyrai, az egyen
ruhában a hősköltészetet, az érdekes dandy bán pedig 
a regényt tanulmányozhatják a maga természetes való 
ságában : és még sok egyebet.

De hát tudják ők azt nagyon jól, hogy előbb 
önmagán kell uralkodni tanulni annak, aki egykoron 
mások felett akar uralkodni es épen azért alávetik 
magukat a megváltozhatatlan kényszernek.

így születik meg az a hosszú kemény papír, 
melynek csak az az egy hibája van, hogy néha. — 
gyakran nem lehel takargatás nélkül mutogatni, mert 
rajta vau a születési évszám.

ö t ) _____________________________

A hasznosítható ásványok lefejtése pedig mi.ul<‘g 
I nagyobb es nagyobb nehézségekkel jár. Az eddig iámért 
; s nagyobb kiterjedésű bányavállalatok, telepek, városok 

többnyire mind százados múlttal bírnak ; az újabban ke
letkezettek, a modern hathatós lejtési eszközök mellett.

! s a nagy fogyasztás folytán, csak hamar elérik azt a 
! szintet, a hol a bányászát már igénybe veszi a tudo- 
! mány oltalmát, erejét. Ott a hol a báuyászkodás szá- 
1 /.adokon át kepezte a fökeívset tárgyát, a készlet mind- 
! inkább fogyni; s az ember mindinkább kényszerítve 
I lón mélyebbre és mélyebbre hatolni hogy a föld kín

oséit birtokába vehesse.
Elődeink még azon szerencsés helyzetben voltak, 

hogy nagyon kévés tudománynyal, csekély beruházással 
primitív eszközökkel szaluidon fejthettek a ktllsziure 
kibújt lebreket, avagy fekvőtöket; nem volt egyébbre 
szükségük, mint szorgalomra es nagyobb testi erőre. De 
minél melyebbre hatoltak annál inkább gondoskodniuk 
kellett eszközeik tökéletesítéséről, a bányászkodás remi 
szeresitőséről s a pénz értékének nagyobbodásával; az 
egyszerű, gyors és mindenek felett olcsó munkaerőről.

8 igy lett a inni kor bányászatának fő elve: ol
csó és nagy termelés.

E tényezők mellett azonban nem szabad a bá
nyásznak felednie még azt is ; bányáját úgy rendezni 
be, hogy az egyúttal, a kelló feltárások által, biztos 
jövőnek nézzen elébe, hogy az állami életben beköszönő 
válságoknak (mint pl nagyobb beruházások, építkezé
sek, avagy háború) biztos alapot, kellő anyagot nyúj
tani tudjon. Ki kell számítani a mindennapi termelvényt 
úgy, hogy általa a kiadások teljesen födözve legyenek 
s e mellett a jövőt biztosítani annyira, hogy a lehetőség 
határai között lévő, mindennemű követelményeknek, 
szabályszerű és csak nagy nagyobb liatálylyal foly
tatott üzem mellett lehessen. Az az a bányászat életét 
nem szabad kimenteni.

8 hogy’ ezen elvnek eleget tenni lehessen, segít
ségül kellett hívni a gépészetet, a merfant, a vegytant, 
a szénbányászatnál; az őslénytant, a bányaművelés 
üzemét tudományos alapra fektetni, s a beruházásokat 
a kor igényeinek megfelelően eszközölni. 8 csak ezek
nek birtokában felelhetett meg annak, hogy értékesíteni 
tudja a kevésbé tartalmas ásványokat, a szegényebb 
érezeket :s. szakítván a rabló bányászat káros rendsze
rével, az tizem jövőjét szilárdabb alapokra fektetvén, j

A régiek kezdetleges műszereikkel, csak csekély j 
mélységre hatolhattak. Ellenségük és legyőzhetien ellen- i 
segük volt a víz, a kőzet szilárdsága, ellenük szövetke
zett a lég s az érezek érfokét csakis a legdúsabb pél
dám okban ismertél; fel. Bízvást mondhatjuk, fő irány
adó elvüket a kincs gyűjtése képezte. Ott fáradtak, ott 
működtek a hol a természet gazdagon halinozá fel kin
cseit s a küzdelem az elemekkel is kikerülhető volt.
8/.óval kincs gyűjtők voltak, de még nem bányászok, 
hozzá járultak nemzetük vagyonosodásához anyagi te
kintetben, mert felismervén az érezek használhatóságát 
alkalmas voltát a csere forgalom szabályozására; esz-
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Az évonkint összevásárolt tengersok könyv a tu 
elás hitet kelti fel bennük s ebbő! kifolyólag minden 
dologról megállapodott nézettel bírnak.

A házasságot például souper-csárdás utáni kerin
genek tartja a „felsőbb", a hol ő nem csak választha
tó, hanem választó is egyszersmind.

A férj pedig az ő szemében az Olaszországba in
duló vonat kocsivezetője és a mint nem lehet a vonatot 
kalauz nélkül útnak indítani, úgy nem lehet az olasz- 
országi utat sem egyedül megtenni. Azzal is meg van 
elégedve, hogy a férjnek eloldj vőlegénynek kell lenni 
mert köztudomás szerint a vőlegény' sohasem megy ki 
a divatból és minden nyilvános alkalomkor hatással 
mutogatható. A meny asszonyság pedig boldoggá meg 
elégedetté fogja őt tenni, mert nem boldogság c az 
midőn a megelőzött barátnők suttogva, irigykedve né 
zik őt, a mint édes mósolylyal arezán mond „Isten 
hozzád" — ot a leány-életnek, remélve, hogy a meny 
asszony! ruha csak bevezetés azokhoz a szebbnél szebb 
utazó, báli és egyébb öltözetekhez, melyekre eddig oly 
vágy gyűl tekintett.

Mikor kilép a nevelőintézetből. határozott elvekkel 
van felfegyverkezve; férfinak sohasem fog hinni, a fér
fiakhoz Kegyetlen lesz a szívtelenségig, de azért a leg
elsőhöz híjhoz megy, állítólag csak azért, hogy vala
kin bosszút álljon. K ‘gyetlenkedeseit azután avval 
kezdi, hogy a l e g e l s ő  bálon szívesen feledi zsebken 
•lőjél vagy legyezőjét a l e g e l s ő  kivételnél és minő 
villámokat szór .szemeivel, ha a mama kérdczősködescire 
előadja az — ostoba.

A férfiakkal szemben szívtelen s lm tudja, hogy 
egy valaki sétál az ablaka alatt nem is megy oda 

csak legfeljebb egyszer de akkor azután olt is 
marad.

A férfiaknak egyetlen szót sem hisz, mit azzal 
bizonyít, hogy minden hókot hazugságnak deklarál.

közt nyújtottak a jószág pontos értékére. 8 igy ók is 
alapvető munkásai voltak a műveltségnek, az iparuak 
s a forgalomnak.

Ámde v kort, a mely már az ismeretek s n p0|. 
gáti élet magasabb szili vonalán állott, meg előzőleg rá 
mutathatunk a bányászat keletkezésére, reá mutathatunk 
azon okokra a melyek arra k» nyszeritették az ős em
bert, hogy nem csak az élőt tudja értéKesiteni, de 
szövetségest keressen az ásványországban is, a melynek 
segedelmével világurnlmi állását elfoglalhatta.

Az örökös liurez viselés fegyvereik készítésére 
ösztönző s erre kitűnő anyagot az anyaföld nyújtott. 
Valamint az ókor minden férfin harezos volt, úgy azt 
is bátran állíthatjuk, hogy a hadászat mellett szabad 
időben a bányászkodás legkezdetlegesebb formáival is

Keresték, kutatták azt az anyagot, melyből bizto
sabb szilárdabb fegyvereiket készíthessék, mely a min
dennapi életben nélkülözlietlen eszközeiket adná. Na
gyon messze kellene lemennűnk, hogy a bronz korszak 
kezdetére akadjunk.

S ezen bányászkodást nem elkülönülve bizonyos 
csoportok, vagy nemzetiségek, de általánosan, közösen 
űzték; mert életmódjuk az örökös liarczok közepette 
arra szorította őket, hogy védelemről gondolkodjanak, 
oly fegyverek birtokába jussanak, a melyek által u 
fölényt, a föld többi teremtményein gyakorolhassák s a 
föld uraivá lehessenek.

Az anyagot megadta a föld, a szükség rávezette 
az embert, mint kell értékesíteni a holt ásványt; az 
elme csakhamar felismerte, mily hathatós tényezőt nyer 
a fémben, a világ uralom elnyerésére. S igy mintegy a 
törvényszerű szükség reá kényszeríti az embert, hogy a 
bányászat alapját megvesse. De ismét könnyen belát 
hatjuk, hogy a művelés, illetőleg a fejtés tárgyát csak 
az képezte, a mihez könnyen juthattak s melyből kön
nyű szerrel állíthatták elő, szükségleteik kielégítésére 
szolgáló anyagot.

A víz ekkor még mindég ellensége volt az emberi
ségnek, s ellensége volt a bányászkodó népnek is; 
egyedül értékesített elem a tűz volt, ezt használta föl 
a bányász ép úgy a fejtésnél, a vajasnál, mint az ol
vasztásnál.

A művelődés haladtával, midőn a népek állandó 
otthont szereztek már, a nemzetiségek mindinkább kü
lönváltak, s az állatni eszme is tért hóditolt; a bányá 
szülőt már mint kiváltságos ősi termelést látjuk szere
pelni. A rohamosan haladó ipar fényűzés nagyban elő
segíti a bányászat ügyét; társulatok keletkeznek, hogy 
hathatós sikerrel fogjanak a föld kincseinek feltárásá
hoz; városok kiváltságokat nyernek s inig a hűbériség 
lidérczként. nehezedik a föld népére, a bányavárosok 
gyakran dédelgetett kegyenczeivé lesznek úgy az egyes 
főuraknak, mint a királyoknak.

A forgalom csere által történik, de a cserét köz
vetítő eszköz; a pénz — bányászat szülötte. S a pénz 
hogy mint csere eszköz szerepelhessen, kell hogy érték
kel bírjon; az értéket megadja maga az emberiség, a

Csakhogy rendesen kételyekbe esik a fölött, ha váj
jon nem-e volt mégis igaza annak a fiatal embernek. 
Hogy tehát igazságtalan ne legyen seui önmaga, sem 
pedig mások iránt, alattoniban mindenfelé tudakozódik, 
miként vélekednek mások az ő arczárói, termetéről, 
szóval róla. Mert hát a nép szava Isten szava, azt pe
dig mindenki igen jól tudja, hogy az Isten forrása az 
igazságnak. Ha tehát mindenki úgy vélekedik, akkor 
megvan nyugtatva, mert a férfiaknak Ő csak akkor 
hisz, ha azok igazat vagy szépet mondanak, a nn 
egyre megy.

A fiatal emberekkel különben is folytonosan ha
dilábon áll a „felsőbb" am i igen természetes, mert hisz 
a fiatal emberek, a kik soha komolyan nem tanulnak, 
minden tekintetben alatta állanak. E fölény tudatában 
leereszkedő tartózkodással nyújtja kezét a „felsőbb" 
a bemutatásnál s alig várja az est megérkeztet, hogy 
naplójába vezethesse, miszerint, ismét egygyel szaporod
tak ismerői, a kiknek majd azzal az utólórhetlcu gran- 
(lezzával lehet visszaköszönni. A bem utalásnál úgy tesz, 
mintha most látná először azt a fiatal embert a kit 
bemutattak neki, pedig bizonyosan régen fél volt véve 
abba a névsorba melyet még a nevelő intézet padjain 
állított össze a bemutatatidókról és oRvetlen megismo- 
rendőkről. Ez a névsor azután a szerint változik, a 
mint az érderaetlcnek kitörültetnek vagy az érdemesek 
es érdeklődők felvétetnek. Az érdem és érdeklődés kil 
lömben teljesen egyre megy, csakhogy az érdemesek, 
inas szóval érdekesek előnyben vannak az érdeklődők 

; felett, mert míg az érdeklődők már le vannak (égyvo- 
j rezve, addig az érdekesek mí g csalt meghódítandó hi 
| tétlenek, a kiket le Kell szoktatni a bálvány imádás- 
J rol, vagyis a másoknak való udvarlásról.

Tudományosságaj azonban a bálok, jourolt, jég 
j és nyaralás emlékei által vészit terjedelméből, mindu- 
; azonban állal minden „(elsőbb" fillér egy kis eonverza- 
* tion lexikonnal, a kivel mindenről lehet beszélni, csak
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lorgaloii! képességet pociig a bányászat testver ága, a 
l-oliftszai. A csőre eszköz anyagát, a killnsinre hozza s 

m'in/.t'l ize íjainak adja át a búuyászat.
Az erezek kitűnő forgalom képességét, és mégis 

fáradságos felkeresését, igy tehát értékes voltát telis 
merve, kétszeres figyelem irányult n bányászat felé. Az 
emberiség ezentúl nemcsak támaszát, fegyverei nyerte 
általa, a inelylvel uralmát fenntartsa, de közvetítőjét is, 
li0,*v a mindinkább szaporodó egyedek egymással érint
kezhessenek, termolvényeikel, szükséges iparezikkeiket 
bárhol es könnyen kicserélhessék. Neui kellett többé 
|(M<-vverkeznie a természet, nem az állatország óriásai 
ellen az ember társadalmat alkotott, mely oly erős volt 
inár, hogy uralma biztosítva lett; de az ember harezra 
k.-lt önönmagával, a létért való küzdelem, más téren 
nyilvánult. A verseny általános volt, s akár a háború, 
akar a béke egyaránt igénybe vette a bányászatot. Az 
első közvetlenül, hogy költségeit, avagy a hadi sarezot 
fizethesse, a második közvetve, vagyis a fényűzés és 
kényelem igényei által táplált ipar által.

S azon nemzetek, mint a történelem is bizonyítja, 
— melyeknél az ipar virágzó volt, a bányászat 
is mert az ipar az anyagot, az eszközt sokszor a bá 
nyászutlól nyerte s állandó belföldi tőkét képviselt. 
Feldolgozta a bánya nyers termékeit, felhasználta az 
anyagot, másrészt előmozdította a művelődést s igy 
egyúttal a művelődéssel járó nagyobb i,: i.veket, na
gyobb fogyasztást is létesített mindezen tényez >k a tőke 
nagyobb forgalmát kívánják; a tőkét pedig a bányák 
adták. A bányák tőke forgalma meg nem egyébb, mint 
hathatós, élénk bányaművelés, nagyfokú termelés és 
iiagykitérjedésű feltárás.

E gondolkozást látjuk az ókor legműveltebb s 
leghatalmasabb népeinél a phönieiaiaknál, karthagoiak- 
nál, rómaiaknál stb. Különösen pedig a rómaiak műve
lik nagy gonddal a bányászatot, mint ezt még mai na
pig fent maradt emlékeink tanúsítják, számos bánya
telepnek, majd bányavárosnak vetik meg alapját s nem 
ok nélkül áldoztak vért Daciáért, melynek kies földjé
ben kincseknek gazdag forrását lelték s még mai na
pig is Európa leggazdagabb aranyvidéke. (Folyt, köv.)

Különfélék.
-  Kinevezések. A m. k. pénzUgyminister a sel- 

íueezi bányakerületben Mály Sándor vegyelemzől kohó 
hivatali főnökké, Falle.r Károly II. oszt. kohótisztet ve 
gyelemzövé és Reményik Lajos III. oszt. líöfiótiszlet II.

hogy a ezimeken túlmenni nem igen szabad. Ez azon
ban nem zárja ki, hogy mindenről beszéljen és min
denbe beleszóljon. Megkönnyíti ezt iri::; ■ Vndő iogikájok, 
hogy „ezt én igy tanultam, tehát igy kell lennie,“ 
melyet, azután a viszonyokhoz, esetleg (nem merem ál- 
littani) a pillanatnyi zavarhoz aikaltnáznak.

A szerelemről minden „felsőbb* kicsinylésscl be
szél, mert hisz ő tanulta a psyeliologiában. hogy az ér
zelmek forrása nem a szív, hanem az agy.

Csakhogy rendesen nmga a természet, elönti le a 
„felsőbb" ezen tudományos és inegdöntheloflen nézeteit. 
Elkövetkezik ugyanis az az idő. a mikor az ő szi- 
vecskéjéhen is elkezd motoszkálni az a hatalmas kis 
ördög, melynek kényszerítő uralma alatt elkeli ismernie, 
hogy szürke minden teória. Belátja azt is, a mit ktt 
lönben már régen belátott hogy, fölösleges volt annyit 
tanulni valaha villamosságról, delejességről mikor most; 
tapasztalatilag győződik meg arról, hogy annak a 
villamos erőnek a keletkezéséhez két ellentétes áram 
szükséges s ha ez a két ellentétes áram összetalálkozik, 
megszületik az a hatalmas erő, mely korlátokat nem 
ismer, a hangot a leghalkabb sóhajt is elviszi a világ 
legtávolabbi részébe, odavarácsolja azt a drága arezol, 
a melynek látása elfeledtet mindent addig az egyetlen 
egy pillanatig.

( r í 'n y o i j a t o k ,  i i h v e s s e t P k  . . .
Gúnyoljatok, nevessetek,
Ti mának élő emberek ; 
llogv. inig ti kéjben úszva éltek 
Sosem táplálva vágyakat 
Másért, csakis a mit tinéktek 
Megád a perez, a pillanat:
En addig álmokért csengek 
Keresve az elérhetetlent 
És ti csalódás árnyai 
Nem tanknak lemondani . . .
- Csak járjátok az élet. szinterét 

A földi rögnek csillogásáért:
Járjatok a komédiát tovább,
A inig megunva majd más útra tértek.
De már hiába, hogyha elvesztelek 
Az ifjúság, az élet Ilim porát . . .
Gúnyoljatok, nevessetek,
Csak szánni tudlak titeket.

M ikin Gusztáv.

oszt. koliótisztte, Maeliau Ottó báuyagyukornoknt pedig 
a selmeezi bányászati és erdészeti akadémiához tanár
segéddé nevezte ki.

Eljegyzés. Discantini János ur Zólyom vár- . 
| megye számvevője eljegyezte f. hó 17 én Remiért Gyula | 

ur báuyakerülcti főpénztárunk szeleteire méltó kedves ; 
leányát: Olga kisasszonyt. Igazi boldogságot e szép 
frigyre.

— M agyar ének német templomban. A Bol- 
dogiisszoiiy-templomban melyet feltűnő inaradisággal 
mindig német templom néven említenek, feltámadás 
ünnepén magyar éneket zengett a hívók kara. A jele 
nei megható volt, a mint a „Feltámadt Krisztus" kez
detű alkalmi szent ének szövegét tartalmazó papirsze 
letek hirtelen előkerüllek a zsebekből s ur és nép egy- ; 
I ormán lelkes buzgó Sággal s áhítattal dicsői té énekben I 
a Megváltót s tette liunepiessé a magyar ének bevonu

j kását a volt német templomba. Az ünnepeket megelóző- 
I lég több r. k. polgártársunk két estén gyűlt össze a j 
í városi elemi iskolában s Podliragyay Pál prépostunk 
| jelenlétében Cziczka Sándor karmester vezetése mellett 
; tanulták meg az alkalmi szűnt eneket. Eddig az volt 
j az általános vélemény, hogy a mit az ovodák s az is- 
| kólák megkezdettek a magyarosítás terén, azt az egy 
. ház nem folytatja. Mostantól, erős a hitünk, másként 
J lesz, mint a jelek mutatják. Prépostunk nemcsak a szo- 
( rosabb értelemben vett dogmatikus iránynak a híve, de 
j egyéb humánus és kulturális érdekeket is szivén hord. 
i Azon tisztelet s szerel etiléi fogva, mely őt övezi, ismert 

tapintatával sok jót tehet oly készséggé! magyarosodó 
társadalmunknak.

— ScIniKztei Lajos alkapitányunkról az a hir 
terjedt el újabban, hogy családja haza hozta, s a beteg 
napok óta itthon van. Mint biztos forrásból tudjuk, a 
beteg még mindig Budapesten van ápolásban, s melettc 
édes atyja s szerető neje, a ki hitvesi kötelességét 
önfeláldozóan teljesíti kedves betege megmentése végett.

— Tűzoltó egyletünk e hó 2-i-én tartja ren
des évi közgyűlését.

— Billióid m űvész érkezik e napokban váro
sunkba, és pedig —• mint ö mondja Európa legna
gyobb billiard művésze: Etscber Eerencz, s itt előadást 1 
tart.

— T o n iázás  n leányoknak. Mint értesülünk 
Hu bér József városi lornatanitó ez évben is folytatja 
a helybeli két leányiskola növendékeivel a tornázást, 
s ez évben is a múlt évi sikerült záró vizsgálathoz 
hasonlóval szándékozik a szülőket meglepni. Az iskolá
ban tanulással és kézimunkával elfoglalt leánynöven
dékekre, kik jóformán többet ülnek, mint járnak, bí
zón)7 nagyon is rá Jer a tornázás, melynek üdvös vol
tát mind többen látják már be. Ez úttal helyén való
nak tartjuk az intézetek vezetőit és a szülőket e tan
folyamra figyelmeztetni s azt tigyclinókbe melegen

, ajánleni
Srlmee/.i szelőinké.lap. A szalma nem lesz 

ugyan egyelőre selmeezi, hanem csak a készítői. De 
i igy |S jó ; ha az első bemutató sikerül, akkor majd 

selmeezi szalmát is használnak a kezdeményezők s lesz 
egy uj iparágunk a kihaltak helyébe. A kezdeménye- 

| zők két lelkes tanító: Gáspár Pál Béla bánya városi és 
! Gáspár Ármin gvekési állami tanító, a kik már másutt 

is niegböjiositották a szalmakalap fonását, s most itt 
| akarják vidékünkön, illetve városunkban. A vezetésük 
j alatt levő gyermekek szép sikert mutatnak fel eddig 

is, de ha a hatóság részéről támogatást nyernek, úgy ez 
j évben hatványozott mértékben fognak előlialadni. 

Mi úgy tudjuk, hogy polgármesterünk már is kilátásba 
helyezte támogatását s a Szifnyaosztály is támogatni 
fogja őket, igy bál. hízva folytathatják szép munkáju
kat. üdvözöljük a kél testvért e téren !

— Kljén a m ajális kiáltással üdvözölte mull 
i szerdán egy hirtelen összeverődött gyermeki söpört

a sűrűn hulló hópelyheket. A tüntetésnek — miként, 
a kis tüntetők szentül hiszik — meglett a kívánt hala
sa. mert a hó déliéit- már viz alakjában ömlött le a 
háztetőkről, s azóta javul az idő. habár a napnak csak 
erőltetett a mosolya és hideg.

Fizeti ft t ■:/.oltoságnt szándékszik szervezni 
Kürmöczbánya, mint értesülünk. A város ugyanis meg
szünteti a mostani önkéuytes egyesületet, s e helyett oö 
önkéntes tűzoltói szolgálata fejében bizonyos díjban 
fog részesíteni.

— T űzoltás  tanilá*n ü tülli tóIil'p/.oUbeil.
Csáky Albin gróf közoktatásügyi miniszter rendeletet 
intézett az összes állami tanítóképző intézetek 1 
igazgató tanácsaihoz, melyben kijelenti, hogy nem | 
ellenzi, hogy az állami tanítóképző intézetekben ; 
a tűzoltás elméletileg és gyakorlatilag tanittassék, 1 
minthogy a kolozsvári, dévai és sárospataki tanítókép
zőkben az ez irányú kísérletek sikerültek. A őzéi az, 
hogy a kis községek a tanítóban olyan egyént ny r- 
jenek, ti ki a tűzoltást az illető községben szervezhetné.

A tűzoltási ismereteket tehát csak annyira kell redu
kálni, monuyire faluhelyeken szüksége lehet a tanító
nak a ez anyagot Üti órára kényelmesen el lehet 
osztani.

— lios^z csői, űi-k c|l4 ii a lőcsei v. törvényható
ság ilyen határozatot hozott: I. A cselcdtartó legszi
gorúbban tiltsa el cselédjeinek a csoportos esti összejö- 
veteket u háznál, valamint az éjjeli kimaradást. 2. A 
ki megengedi, hogy a cseléd szeretője a házhoz járjon 
10 írtig terjedhető pénzbírságot fizet. ;>. A mely cseléd 
kapuzárás után a kapu aljában, vagy általában a 
házon kívül találtatik, azt a csendőr azonnal felírja s 
ha nem tudja magát másnap igazolni, Ö napi elzárás* 
sül es 5 Irt pénzbírsággáI bűnhődik. Nálunk is elkelne 

j hasonló intézkedés a törvén)’ által oly humánusan vé- 
j (lett rossz cselédek ellen, de aztán a közvetítő nőket 
; sem kellene abból kihagyni, a kik oly szívesen szerzik 

s még szívesebben hívják el cselédeinket.

0 s a r  n  o L
V ö rö sm arty  M ihály  „C songor 

és T ü n d ó “-je,
A e 8 1 h e t i k a i i s m e r t e t é s .

— Folytatás —
Nézzük most ennek a szakasznak is tartalmi szép

ségeit. A kellemét a költő itt is megosztja Tünde és 
Ilma között, mert Tünde itt is mint a gyönyörűnek és 
tisztaságnak megtestesülése szerepel, inig Ilma a ked
vesnek és jószívűségnek. Tünde kiválóan akkor midőn 
a varázs álom hatalma alatt álló Csongort megcsókolja 
s igy szól hozzá:

Nyisd fel, ah nyisd a szemed,
Mely meg bírta szivemet,
Mely belőle, mint korán nőtt 
Szép virágot, a szerelmet 
Fölesalá, s most fagyni hagyja.
Csongor, hát nem kelsz-e fel ?
Még ma láthatsz; holda kelve 
Tartományokat bejárhatsz,
Tévelyéghetsz, bujdokolhatsz,
Hú magadnak, kin nekem,
Nem találsz meg, soha sem!

Ezenkívül még midőn a kútba néz be s ott látva 
sorsa visszáját, nem hisz neki, hanem c szavakban 
tör k i :

Ilyen minden férfii szív?
S Csmgor annyi kellemekkel,
Olyan arczezal oly szemekkel,
Csongor öldökölhet igy?
Kárhozolt légy csalfa kút,
Puszta légy es elvadult,
És vaduljon messze tőled 
Minden, a mi boldog és jó.
Oh, hitemnek romladéka,
Bánat! merre viszlek e l!

Ilma különösen kedves és jószivü. mikor a kútba 
lenézve ezt mondja :

— Balga lelkem, 
llát te vagy, le oly alant?
Mit csinálsz ott a hűvösben,
Mit csinálsz ott gyönyörű?
Jer föl, égek, olvadok,
Mint a gyenge vaj vagyok.
Öli ! a lelkem hogy szeret,
Csókot kér, nem kenyeret;
Jöj; ha nem jösz, én megyek le,
S olt találom enyhémét.

De még akkor is, midőn Balgának pogácsát dobva 
le e szavakkal vesz tőle. búcsút:

Balga lelkem, egy pogácsa 
Van zsebemben, nézd galambom,
Azt is itt hagyom neked.

Csongor személyében c felvonásban is a kedvest 
és jószivül találjuk meg, még pedig a kedvest akkor, 
midőn a fel nem ismert Tünde előtt a gyalog úton tér
delve igy szól;

Nap, ki elborulsz elöltem,
Éjbe foglalt délvilág,
Szólj, miként nevezzelek,
Ilogy, lm fénynek mondalak,
Még csekély ne légyen a név.

üli, de már, ha tiltva vau, 
Látnom rózsaréveit 
Szózatodnak, hallanom hagyd 
Szív betöltő hangjait.
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Jó szívű alibim a jelciietbeu, melyben leazálliltat* 
ván a manók jószágaitól Halgát is részesíteni óhajtja 
abban, hogy ó is hallja a tudósítást. melyet esetleg 
Mirigy házában nyerhetnek:

Jo szerencse, hogy ti In au 
Ott a házba költözünk most,
S hirt, tudósítást vesszünk.

E fylvanásbnn a fenséges a jóshely hatalmában 
nyilvánul, melynek mindannyin)! megadják magukat. 
Különös említést érdemel Tünde nyilatkozata, tuidón 
Ilmát világosítja fel a helyről melyre jöttek 

Oh nem, itt egy jós lakik,
Egy rideg nő, mely időkben 
Búvárkodva messze lát,
8 a leendők fonalát 
Tartja biztosan kezében.

Ezenkívül midőn Csongor a barlanghoz fordulna 
igy szól:

Jós, időknek hű búvára,
Szólj, szerelmem sorsa milyen,
Merre törjek, ni erre törjek 
Kedves ember lngy elérjek?

Az aljas ismét Balgában jelciitkezii:, a ki o rész
letben is oly gyarló és gyöuge mint az elsőben volt. 
Gyarlóságát jól jellemük a következő sorok, melyek 
ama jelenetből valók, a hol Balga Csongornak légből 
való pottvauása után evvel beszélget:

Mig te égen, esi I la gon 
össze - vissza ny a rga I ó/.tá 1.
Addig én kordélyomon 
Jöttem itt a’vert utón.
Mennyi csárda, mennyi csapszék 
Volt előttem, és utánam!
Az egész út csárda volt.
S rajta százezer pohár 
Csillogót, mint napsugár.
S mennyi zaj, mily kútja volt.
Azt éu el nem mondhatom,
A mennydörgő menykfi dobszó,
S a legmérgesebb mozsárszó 
Ahhoz képest ezimbalotn.

Gyöngessége szembetűnő a sült galamb és palaczk- 
bor megjelenéskor és eltűnésekor:

Óba! még bizony kivernék 
Mind a két szemem világát. —
Láucz lobogó! az bizony bor,
S ez meg olyan sült galamb,
A mint én nem vagyok az.
Szállj le szép piros palaczkom,
Szállj le hozzám szép galambom,
Meg nem eszlek, meg nem iszlak,
Csak szivecskérabez szőri tlak !
Nem hiszik s az nagy baj! éli én 
Ar\ v-ihagyott legény.
Isten , hogy nyomba menjek,
Engem úgyse! megteszem.

A kisszerű az ördögtiakban van meg, az örökség 
visszákaparitásakor s a szemtelenség Kurrahban, midőn 
önhaszonlesésből enged Mirigy rábeszélésének, abba 
beleegyezik s ezt mormogja magában:

Nem hiszek ; de úgy cselekszem 
Hogy jutalmam meglegyen.

Az undok következetesen Mirigyben emelkedik 
érvényre, de ebhez részben Ledér alakja is hozzájárul, 
ki eleinte a vén anyóval incselkedik, végre azonban 
megadja magát s a házba vonul, hogy Csongor lesze
désére fölékesitse magát; ez azonban inkább a föntebb 
említett gyarlóság körébe esik. Az undorító és utála 
tos valamint a megfelelő piszkosság és gonoszság Mi- 
1 igy ben ölt test alakot. Ezeket igen jó világításba he
lyezik Ledérhez intézett méze8-mázos szavai:

Félig alkonyuk teremben 
Bibor agyon a fehér lány 
Mint elöntött tejliab alszik,
Vagy csak úgy tesz. niintli’ a lunnék 
S mint a megrezzent harang,
Hangzik és ver a tüzes szív:
Akkor a szép ifjú jön 
Titkon, csendben egyedül.
Jer velem, ne búslakodjál,
Jer, le csinos kis boszorkány.

Ezenkívül midőn a jóshelyet a barlangból kifelé 
beszélve rászedi Csongort:

A mit látni fogsz kövesd,
Szép leányka, meg ne vesd,
Arcza csendes mint az est,
Kit bunyó naprózsa fest;
Szeme tUudök mint az est,
Melyben csillag fénye reng,
Lába könnyű, mint az est,
Mely a szellőn játszva le.ug,
Cta arra, hol az est 

_______ Alkonyába dőlni kezd,

Ve-

Arra indulj, ott pihenj meg,
Olt találod a kegyest.

Ezek a második felvonás tartalmi szépségéi 
gyük most i !u a harmadik felvon ást.

Tünde es Ilma az Ej hazájába jó, hogy megtudja 
tőle jövőjét. Az Ej magában a múlandóságról elmeiké 
dik, de Tűrnie érintésére főirezzenve elmondj 
volt és jövő sorsát s korholó szavakkal elbocsátja. 
>Sziuváltozás áll be; a hármas út vidéke látható. Cson
gor jő a kútból fölröppent lányalakot követve, de a 
mint az útra lép, a uő alak eltűnik, mely látványra 
majdnem kétségbe esik. Ide jó Balga is a kútból elő
tűnt, de nem lányaink, hanem lebegő étkek után, me
lyek midőn hirtelen a semmiségbe oszlanak: kínjában 
a föleire vágódik. Most a kalmár lép fel mankóra tá
maszkodva s tönkre jutva panaszkodik, a szabaditó 
halált várja, azzal elvánszorog. Balga együgyű meg
jegyzése után a fejedelem alakja jelenik meg. a ki 
szintén czéljál tévesztette s most a porig van leálúrva; 
ez is halni óhajt. Balga erre is tesz megjegyzést, de az 
elmélyedve közelgő tudós láttára elhallgat. A tudós a 
sok bölcselmi gondolatim annyira belemerült, hogy fél- 
Őriiltté lett s féuyes nappal daczára e szavakat mondván 
töprengése végén: ..Sötét van, álmodozzunk, itt az 6 j;“ 
eltávozik.

Ezek után Csongor is elmegy, előbb azonban szo
morúságának ad kifejezést. Ugyanígy cselekszik Balga, J 
természetesen a maga reális szempontjából. Színválto
zás van ismét. Az első felvonásban előforduló berek 
látható csakhogy elvadult állapotban. Tünde és Ilma 
jön és pihenés közben beszélgetnek. Ennek végeztével 
Tünde elátkozza a fát, az egész természetet, végül 
azonban mégis a neoltokét hívja elő, hogy őrizzék 
a fát é s ;

„Minden bűnöst, minden ártót 
Tőle messze tiltsátok.1'

(Folyt, köv.)

H i r  d e t  á s  e k.
Igen fis/,leli Hölgyeimnek

szives tudomásul, miszerint az ez idei ujdoiisá- 
iiírnak j gok női szaliiiakalapokból már megérkeztek.

Díszített -zalmakalapok három forinttól 
felfelé, — úgyszintén puszta szalmakalap for
mák igen olcsó árakon kaphatók.

Selineezbányáii 1892. április 24-én
Tisztelettel

Nflialk szili. tiohlmark Jani,;,
divatárusnö.

A kopogó alatti lliixd iiior  tiáspár-IVIi* házban
"» szoba, konyha és stb. hozzátartozókból álló

g la k á s  k ia d ó s
m ájus 1-tál, megjegyezve, hogy n ház előtt csinos 
v ilágos kert van. - Bővebb felvilágosítást szerezhetni 
a fennlnezett tulajdonosnál. 1—3

II

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

24 Vasárnap
25 Hétfő 
20 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök 
2!i Péntek 
i!0 Szombat

li 1 Qnasiuiod. ]{ 1 György 
Márk ov. Márk.
Klctns. Mnreelin Kiüt 
Zita 87,. j Zita
Vitális, Valéria Valéria 
Péter vt. Sziláiba
Szión. Katalin I Zsófin

Izraelita naptár

27

80
1 IjiH

a  -----------------; kA szélaknai utón levő ezelőtt Molnár 
féle házamban

eg y ü tt ebe ú j  n  *  

Bővebbet nálam
1 - t o l \i  i i l d é .

Lali gallér József.

A  liáh lich -f-le

ölésiül II)!' é: 
jnlins !-((’)

» !
3 f-zoliiili >1, konyhából, 
falni*!. Imi t i l l é  l a k á s  

k inért , ,

Nyilt-tér.*)
lelteit*, lehel* és sz ín e s  ^ely iiH 'lo t in rl - 

l é n k é n t  45 kr tó l  1(> IVl 45-i Űrig sima és mintá
zott mintegy 240 különböző fajta es 2000 külömböző 
sziliben szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
vegekben is póstabér-és vámmentesen Ileuiteüf rg 
O. (es. kir. udvari szállító) se lye iiigyáru  d in iéit 
Pen. Minták pöslafordulóval kiildelnek. Svájczba 
ezimzett levelekre !ü kros bélyeg ragasztandó i

*) ^ rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért i 
nem felelős a

a lakjáért 
Szork.

Árverési liirdelmém807. szám.
1892.

A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság részéről közhírré tétetik, hogy árverés az ezen 
bíróság területen lévő Zahradnik Ignácz lmgyatékálioz 
tartozó a pjergi (hegybányai) o számú tljk. A f. 1 sor.
Ó3í> helyi*, szám alatt bevezetett ti számú ház, udvar, 
kert 1200 Irt és A y. 2 sor. 04(5 helyi*, számú kertre 
58 írt. adó szerint megállapított kikiáltási árakban az 
1802 . évi m ájus-hó 17-én reggeli 9 órára a selme
czi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatósággal tűze
tett ki azzal, hogy fentebbi fekvőségek huesáron alul 
is, a 15 nap alatti utóajáidatnak feutartása mellett 
cladatni fognak.

Kikiáltási árak 1200 Irt és 58 Irt. adó szerint megál
lapított beesAi*.

Árverezni szándékozók tartoznak 1200 Irt és 58 frt. Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez
becsárnak 10% át kúsznénzben vajjv ovudékkéiies érték- ',,;?lyot ' ;,ló,li természetes bortól megkülönböztetni nem 
minlmkhnn i,.,,,.,. , , , . leltet, tv n  k ip ró b á lt ktflhlcgcwáitct njgfflom.papírokban bánat penziil letenni. Két kilo (too liter borhoz elégsége.) r, frt r.0 kr. B«-

Vevő köteles az Ígért vételért 90 nap alatt az 0>,-ePt in«yen niollékeltetik. 
esedékes <i% kamatostul selmeczi kir. adóhivatal mint Jő siker és ogószsógos gyártmányért jótállók. ^
biroi leü li pénztárnál kérvény mellett lefizetni. l l l l ' S l  $ « l l t  £11*1 fl í l f e
, .  Iv0tcle8 :l megvett épületeket tűzkár ellen érhető el felülmullmUán szesz  e rősítő  esszencziám -
nztositam. mai* ez az italoknak kellemesen vágó izt-kölcsönöz s

Ha vevő az ígéri vétclárt a fent meghatározott idő- csalt nálam kapható, 
ben alatt le nem flzelné, bár mely érdekeli fel kérelme Ara 3 fit 50 kr. kilónként (GOO—1000 literre) lmsználnli
folytán a vevő költségére és veszélyére uj árverés elren- lll->!-||a.ssal ogyiitt. .
deltetni fog ?2Sr Ezen külonlegessegoken ki vili Rum , Cognac,

, liliom L iqueurök stb. gyártásához szükségelt össses
A/, árverési üdtételeknck egyel) tüzetesebb pont- esszencz iákat ajánlok felUlniulliallan minőségbeli. Re 

.jai ezen eljáró telekkönyvi hatóságnál és liegybányai ezeptek ingyen mellékelteinek. Á rjegyzék b érm entve. 
bn-ónál n^gtekintlietók. F o l l í l l *  F « i l ö | »  K á l ó i ?

.  . . . . . . . . . . ‘ i i . y . i . r .  esizenczia kfllöileíességelc tvára Prágában.
kir jbiró. ! Szolid ügynökök kerestetnek :io 50

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost ö*/,v. és ] ia könyvnyomdájában Solnieczbányán. 1892.

3b . -  .  : g - . - j .
líe e sé t v es/ti

3 legTálasztékosabb élei is, lia rács étTágyimt.
Az étvágy gerjesztésére, úgy mint mindeu- 

;yomorbajok ellen melegen ajánljuk t. olva- 
1* dijju tolni ázott

nemű 
lóink figyelmébe K

í S 20E A -P A S 2T IL Ú IT ,
Si Kaphatók 30 kros eredeti dobozokban a inonar- 
j f  ebia összes gyógyszertárában, valamint az 

K C hÍ jíI í IS  A .  IF ia i < '/ ,é g
gyógyszer különlg. gyárában lló«*«

Kapható Selmeczbányán: Sztaukay Ferenc/, és Mar- 
gótsy János gyógyszerészeknél. Korponán: ifj. 
Eisert. Pál gyógyszerésznél. Ipolyságiam: Berko 

István gyógyszerésznél. 15—15
Jj scsaMi.iw.Hiwi?-. wnaasiK&nEUK

LE GRIFFON
a legjobb szivarkapapir t

1 iegjolib szivarta M r o lfe t  

Bor-kivonat
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