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Bányászimádság.*)
lm. az aknába leszállva,
Imádságot rcbegünk,
Minden áldás kútfejéhez,
Hozzád örök Istenünk!

Lenn a mélybe, éjsötélbc 
Hol csak kisded lámpa ég,
Libától szemed atyánk, és 
Erős karod védve véd.

V esze delem ólálkodik 
Minden lépésünk fölött;
Az örvénybe zuhanhatunk,
Létra hogyha eltörött.

Lenn a fojtó gáz gyilkol meg, 
fiánk omol a sziklafal;
Felfakad, betör az árvíz,
Elsodor hulláiéival.

Kemény, durva köbe fúrva,
Felrobban a szirttömeg,
Összezúzza szegény bányászt.
Egyre halál fenyeget.

Olt, de szivünk nem remeg meg 
Szent atyánk, le vagy 'elünk.
Adj erőt nehéz munkánkhoz,
Bátoríts, ha esüggedünk !
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A lapot illető szellemi közlemény a szerkesztőre, az anyagi rész 
pedig a kiadókra czimzendö.

Lsdekclve száll feléd 0 
lluzgó szívnek éneke,

Pénzverőben.
Kinézem a pénzverőben,
Hogy verik az aranyat.
Azt gondolnád, szertc-mállik 
Iszonyú nyomás alatt.

Ks a mint kieseiig alóla,
Csak tisztább csak fényesebb . . .
Oh, a sors súlyos nyomása 
így sajtolja lelkemct!

Mily vigasz! . . .  He mintha egy gnóm 
Vigyorogna gúnyosan.
Mondván : vájjon az aranynak 
Abból minő haszna van?

Bármily fényes, tiszta, csengő,
Véle boldogabb ha lesz?
8 nemcsak eszköz más kezében,
Legyen piszkos bár e kéz!?

Volt tanárom.
Olyan kedvesek most az emberek! 
Mindent Ígérnek nagy.készségesen, 
A jkok mosolyg s kezedet melegen 
Megrázva, bizalom kél sziveden.
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elérjék, kik mindent feláldoztak a szeretett pálya szol
gálatában.

8 inig a többi munkakör híveit, bajnokait, gyak
ran oly dús kényelemben részesíti, a befektetett munka, 
mint jövedelmező töke bő kamatokban jutalmazza a 
szorgalmat s a kitartást, a bányász osztályrésze legtöbb
ször csak az a tudat, hogy becsülettel állotta meg he
lyét. Fáradalmai gyümölcsét ritkán élvezi, nehéz, nyo
masztó körülmények között él sok helyütt, mindennap 
szembe néz a halállal, de azért mégis szereti pályáját 
s továbbra is lelkes tevékeny tagja a társadalomnak, s 
művelője a tudományunk.

Az eddig tárgyaltakból kitűnik, hogy a régi bá
nyászat csaknem kizárólagos tárgyát: az érezfejtés ké
pezte s hu foglalkoztak is valahol szénbányászattal úgy 
ez mindég csak alárendelt szerepet játszott. Nem ismer
ték még a szén fontosságát. Az erdők bőven szolgál
tatták a tűzi fát, kiterjedt vasúti hálózatokkal sem ta
lálkozunk. gyárak, kohók alig igényelték a termelés 
ezen ágát.

A gőzgép feltalálása azonban óriási változást idé
zette elő téren s a már-már fáradt, lankadó bányászatba 
uj erőt, uj eletet öntött,. A fémbányászat termelése több
nyire csekély volt, a javítások, beruházások többnyire 
abban tétettek, hogy a kevésbé dús erezet s az u. u. 
zúzóórczet is értékesíteni lehessen. Ezen czél lebegett a 
bányászok előtt, s ezen ezéluak valósítása nagyon is 
szükségessé vált, ha tekintetbe vesszük azt, hogy dús 
ércz-közök legtöbb helyütt igen ritkák, sőt vannak he
lyek a hol egészen hiányzanak. Az érezbányászat inga
dozó jövedelme kizárta a nagyobb mérvű befektetése
ket. Ott, a hol dúsan fordult elő az érez, a termelő épen 
úgy, mint a fejtő mohón látott értékesítéséhez s vajmi 
ritkán volt tekintettel a jövőre. A szegényebb érez eló- 
jövclelénél pedig, a pénzáldozat megtagadtatott s a fém 
bányászat csak lassan haladt előre úgy szolvan küzdött 

| a mindennapi létért.

Igaz, nem tesznek érted semmit is.
Bemártanak, a hol s mikor lehet,
8 lm bizalommal szóltál valamit,
Elárulnak, biztosra veheted.

Nem ily világ volt hajdanán, mikor 
Valók még én is iskolás gyerek.
Sok nyers tanár volt akkor, az igaz,
Meg -megmosák jól borzas fejedet.

S ki ballá a zúgó beszédeket 
Es látá a haragos arczokal,
— Nó, ezt az év végéig megeszik! —
Kelt az agyában ilyen gondolat.

Pedig sarkán alig fordult a bősz,
8 azon gondolkodik, hogy mit tegyen,
Hogy biztosítsa jobban sorsodat,
Javadra vaj’ leginkább mint leszen?

Az én legjobb atyai pártfogóm,
Legmérgeaebb tanárunk az vala,
S mintha akkor lett voln’ csak öröme,
A mikoron engem nyaggathata.

De otthon nyájas, kedves házi úr.
Terített, ízes étktt aszatala 
Sokszor látott hálás vendégéül.
Felesége keresztanyám vala.

Egyszer csúnya botrány kerekedett.
Egy tanító (idegenből szakadt!)
A diákságra folyvást kémkedett,
8 rémséges maeskazenét csaptának.

Folyt a kutatás, folyt a vallatás,
Tanárom volt a legfőbb vallató,
Napokig sem mehettek semmire,
A bűnös sem volt kikutatható.

B ányászát az em b erisé g  szol 
g á la  fában ,

i Folytatás. 1

A mint a bányaművelés már rendes foglalkozássá 
lett és erre egy külön osztály alakult, csakhamar gon
doskodni kellett a birtok viszonyok rendezés erői, hogy 
az egyén szabadalma, jogköre megszabva legyen, mun- j 
Icája biztosítva, élete a törvény oltalmában álljon A ke- j 
lel kezelt államok igénybe vették a bányászatot, külön 
jogokkal ruházták föl s így talált helyet a nemzet jog
történetében.

Midőn pedig igy kellőleg biztosítva látjuk jogkörét j 
az állam oltalmában, sőt annak szolgálatában, a báuyá- j 
szálnak viszont gondoskodnia kellett, oly eszközökről, a j 
melyek segélyével a mélybe hatolni s a szabadalmak
kal, kiváltságokkal felruházott bányászatot a jövőben 
is fenlartani hasznossá tenni lehessen.

Ámde számtalan körülmény gördített akadályt 
ezen czél elérésére fordított tevékenység elébe. Első he
lyen látjuk a vizet, mely kifulasztással fenyegette a 
bányászat jövőjét; a fejtendő kőzetei, mely gyakran 
zordau nézett az iparkodó munkás elé és nem egy
szer diadalmasan őrizte meg kincséi. A vizet követte a 
lég, mely megtagadta az éltető elemet s a legszebb fej
tési helyek tizembe vételét lehetetlenné tévé.

Bámulatos azon kitartó tevékenység, a mely ezen ; 
akadályok legyőzése körül keresztül vitetett.

Vizeméin gépek berendezése, szivattyúk, fujtatók, j 
fejtő szerszámok tökéletesbitése, lobbanó szerek, melyek j 
közül a dynamit hatalmas szövetségese lett a bányász j 
diadalmas előre haladásának, bár másrészről annyira ! 
összerázta a hatalmas sziklákat, hogy a folyosó nagyobb í 
mérvű biztonositása is szükségessé vált A föld saját
ságainak tanulmányozása, földmértan igénybe vétele s í 
annak átalakítása a bányászat nehéz ezé íjaira a lég- :

T Á  R C Z A .

szebb vívmányokban nyilatkoztak s lendületet adtak a 
jognak, a gépészetnek, a természet tudománynak mór- 
tannak s az építészetnek.

Ha tehát egy üzem ennyi tudomány ágat magá
ban egyesit, táplál s a gyakorlatnak anyagot szolgáltat, 
vívmányokkal gazdagít; nem foglalhat-e az elsők kö
zött helyet a nemzetgazdaságtanban, nem mutathatunk e 
büszkén a számtalan; találmányok között igen-igen sokra, 
melyek eredetüket a bányászatnak köszönhetik s a leg
többre a melyek megvalósításokat ugyancsak annak 
kiterjedt körében lelték.

Eltekintve attól, hogy a népnek állandó foglalko
zást nyújtott, hogy számtalan helység, város keletkezé
sének alapját képezte (Hazánkban: 8elinecz, Körmöcz 
stb.) s hogy mint már fentebb is felemlítettük anyagot 
nyújtott, tisztán azon szellemi tevékenységre utalunk, a 
melyet kifejtenie kellett, hogy a föld kincseihez jut
hasson.

Mindenek előtt a viz elvezetéséről kellett gondos
kodni, majd a szállításhoz szükséges víznek erejét fel
ismerve, azt felhasználta s mint a tüzet repesztésre és 
kohósilásra, úgy a vizet munkaerőben, emelésben érté
kesítette. Hol a viz csekély mennyiségben fordult elő, 
a meredek hegységek miatt, ott viz fogó tavakról gon
doskodtak (Selraecz), vagy költséges mesteri csatorná
zással tetemes távolságokról folyatták (Körmöcz). Ismét 
a hányák vizmentesitéséről gondoskodtak (Pribram) 
szóval bármelyik rendszeres üzem mellett, müveit bánya 
bizonyítéka annak, hogy mily találékonyan értékesít a 
bányász csaknem minden elemet, s mint használja fel a 
legkisebb alkalmat is a melyből hasznot meríthet. Az 
erő átvitel talán sehol sincs úgy értékesítve mint épen 
itt. Még legkezdetlegesebb formáiban is csodálat tár
gyát képezheti: mert nézzük csak a kézi erővel hajtott 
tárnák mesteri alkotásait, lehetetlen, hogy elismerésben 
ne részesítsük e hasznos munkásait az emberiségnek, 
kik oly bámulatos kitartással küzdöttek, hogy czéljokat

Oh, ne hagyj el, kegyelemnek 
Végbctetlen Istene !
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A gőz korszaka azonban nagyot lendített a bá 
uyAszal sorsán s mondhatjuk korszakalkotó volt o té
ren is. Innét kezdve, nevezhetjük bányászatunk e har
madik korszakát: a modern, vagy a szénbányászat 
koráuak.

A góz uralma pedig, mely még elóre látható igen 
sokáig fog tartani, el nem választható a széntói, hiszen 
úgy szólván alapját leli a szénbányászat virágzásában.

Kereten kivttl esnék, h i a góz fontos szerepét a 
társadalomban, a nemzetek életében tárgyalni akarnám 
kulim értekezésnek képezi alapját s ki csak némi jár 
tassággal bir a tudományok világában, némi kis átte
kintést szerzett a nemzetek gazdálkodásában, úgy lát 
hatja a gőznek óriási hatalmát, láthatja azon rohamos 
haladást, a melyet a tudomány úgy mint az ipar, a 
múlt század beköszbnése óta tett.

Megváltoztatta életrendünket, megváltoztatta néze
teinket, kihalóit a politikai életbe úgy, mint az ember 
családi életébe, szóval reformálta az egész müveit vilá
got s az embert a föld kizárólagos hatalmas urává 
tette.

S e tényből kifolyólag látni fogjuk, hogy a szén 
bányászatnak mily nevezetes szerepe jutott korunkban, 
ha elfogadjuk azt, hogy szénbányászat nélkül a góz 
nem lehetne azon kiváló tényező az iparban, mint a 
milyen. E tényt pedig elfogadnunk kell, mert a rendel
kezésre álló fakészlet sem mennyiségénél, sem tulaj
donságainál, sem hőhatályánál fogva nem felelhet meg 
ama kivánalmaknak a melyek a gőziparnál merülnek 
fel. S ugyancsak igazolja ezen állítást azon körülmény 
is, hogy a hol virágzó a gyáripar, mint pl. Angol-, 
Franczia-, Németországban, Belgiumban; ott a szén
bányászat is kitűnő eredményeket produkál s az ált a 
láuos ügyelem tárgyát képezi.

Tájékoztatóul álljon a köv. statisztikai kimutatás 
a nevezetesebb széntermelő országok termeléséből.* i * *) j

Angolország széntermelése 1884-ben 163, millió 
tonna inig 1854-ben csak (313 millió tonna.

Éjszak Amerika termelt 1885-ben 43.^)1,948 tonna 
kőszenet és 74.910,228 tonna barnaszenet.

Németország 1862*ben 15,834,898 tonnát.
i882-ben 52,118,595 „

Belgium széutermelése különösen virágzó 
1831-ben 2,9113,(300 tonnát.
1884-ben 18,051,499

Franczia ország 1850-ben 4,433,5157 tonnát.
1885-ben 19,098,260 „

Osztrák -Magyar bi rod a lom 
1875-ben 11,400,889 tonnát.
1885-ben 17,892.812 az utóbbi termelés értéke 

40,927,153 fit.
Magyarország 1875-ben 1,451,15- tonna.

1885-ben 2,542,645 tonnát, 9.086,216
frl. értékben.

*) Bányászati és Kohászati Kapok X X II- ik  évfolyama.

Keresztanyám ebédnél igy beszólt:
Nó, hát kik voltak a macskazenén ?
— Én nem tudom. — 8 a b ő s z  tanár felel:
Soh’sc is légy árulkodó, öcsém!

WiTMMiyi György.Szőke hajad . . .
Szőke hajad rám hanyatlik.
Ajkad ajkamon tüzel.
Te az euyim, én a tied . .
Nem törődünk semmivel.

Ifjúságunk kéjbe hamvad, —
Én sóhajtok, te kaczagsz 
8 oda künn a temetőben 
Tánczra csördül a liaraszt . . .

Teleken Béla.1 népdalról.*)
Irta: T asza ry  A ntal.

Mi a virág? . . . Vájjon ki tudná megmondani?
. . . Nő a földből észrevétlen, illatát hordozza a kék 
levegő minden kis atomja, harmatot hordozó millióm 
alkotási! levelei ott rezegnek mindenütt, hol örömet ke 
resltnk s hol bánatot találunk; ráborulnak mindenre, 
mi kedves előttünk: mosolygó menny asszony i főre, 
örökre elaludt földi angyalok fürtös fejére, örömtől do
bogó szívre és bánatot takaró csöndes sirlialomra.

A kritikus stiliszta szemében csak eszköz a virág, 
melylyel behintve a papiros: színesebb és illatosabb a 
bolt betű; az esztbetikus előtt csak konvenzionális jel, 
melyhez elvont fogalmakat, rejtett eszméket kötött a 
megszokás: de a költő előtt, kinél az agy csak az

*) Kelolvastatott o lapok zserkesztojc által rendezett „Irodalmi 
és művészeti estélyien.
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E számok eléggé Igazolják, mily tevékenységet 
tojt ki II szóubánynszat uz i|>nrM/.A államokbeli, mily 
jelentékeny befolyásául vau a ueuizotok vagyonosod*- 
sára a mily uiogboosUlliötlou kincset képez agy a mit 
veltség, rutinra terjesztésében, mint a kiiziis vagyon 
gyarapításában.

Eléggé illusztráló példa hazánkban Balgá-1 arján, 
moly tisztán bányászatának kbszöuboti léteiét, ba elte
kintünk az iparra gyakorolt befolyásától és tisztán 
csak ama intézményeket, bombázásokat figyeljük meg, 
mely a társulat aoministrntiv gazdálkodását jellemzi, 
már is szembeötlő :i jótéicony hatás.

Rendszeresített eoloniát alkot, melyben tekintettel 
van a népnevelésre, rendezett viszonyai mellett a mun
kások megélhetését biztosítja, gondoskodik arról, Imgy 
munkásaiban a munkakedvet fokozza, mi csak nem1 
anyagi előnyök mellett lehetséges hogy a jó kedélyt 
épségben tartsa, kitűnő zenekart szervez. A tudomány 
haladására is befoly, mert kellő tőkével rendelkezvén, 
a termelés inelleti a beruházások is nagyobbak s igy 
példaszerű szállításról gondoskodván, mi czélszcrli, 
kitűnő találmány azt mind alkalmazza, ilyen pl. az 5 
kim. hosszú sodrony kötél pálya, a végtelen lánczszál- 
litás stb. művezetőit, hivatalait ellátja a szükséges szak
lapokkal s légióként nemzetgazdászaltani értékét te
kintve az, hogy alig 2 esztendő alatt, hihetlon gyorsa
sággal már is rendszeres Coloniát telepit gyakran zord 
kopár helyeken is, Róna Sálgó hol csakhamar viruló 
élei, jólét, és hasznos munka hazánk nagyságának, bol- 
dogitásának előmozdítására irányul.

Számtalan példa bizonyítja, hogy a maikor müveit 
államai teljesen felismerték a kőszén értékét, tudjak, 
hogy ez a fekete gyémánt megbecsülhetetlen kincs, va 
lódi éléskamra, melyet a természet előkészített, hogy 
az emberi ész azt értékesíteni tudja, azt a közjóiét ter
jesztésére felhasználja.

(Folyt, köv.)

A rag a d ó s  tüdő lob  ir tá sa ,
A m. kir. földmivelésllgyi miniszter valamennyi 

törvényhatósághoz rendeletét intézett, a melyből kiemel
jük a következőket:

„Habár a ragadós tüdőlob kiirtásának kérdése 
kétségbe vouhatatlanul országos érdekű, másrészt nem 
lehet tagadni azt, hogy ez a kérdés első sorban és 
közvetetlenlil a fertőzött # törvényhatóságok érdekeit 
érinti. Joggal elvárhatni tehát az érdekelt törvényha
tóságoktól, hogy e nagy fontosságú akcziónál nemcsak 
közigazgatási utón teljes erejükkel fogják támogatni 
a kormányt, hanem, hogy a ragadós tüdőlob irtásához 
szükséges nagymérvű anyagi áldozatokhoz is hozzá 
fognak járulni, mint Pozsony és Nyitni vármegyék, a 
melyek a kártalanítás költségeit fele részben magukra 
vállalták.

Minthogy a ragadós tüdőlob kiirtása a fertőzött 
területen csak részletem* int foganatosítható, szükséges

örömtől dobogó és a fájdalomtól meghasadni készülő 
szív érzelmeit hirdeti, kinél szív és szív, bánat és bánat 
— a virág, az előtt élő és érző jő barát, ki megérti 

, bánatunkat, beszél hozzánk rezgő kis leveleivel, vigasz- 
j tál, szeret . . . Hogy mennyire kedves a virág a költő 
i és népnek, azt dalaik mutatják, melyek közt alig talá

lunk néhányat, hol virág ne volna, melyhez a szív és 
gondolat fűződik. Es ez nemcsak a magyar dalköltészet 

j jellemvonása, de a világ összes népeié is : az volt
; mindig és az is lesz, niig csak láttatja a természet vi- 
| rágait.

*

A virágok megrezzeuése volt az első akkord, me- 
I Ivet először hallott meg a természet. Egy régi mese azt J 
I mondja, hogy a virágok rezgései vitték volna arra egy j 
| pásztor üú gondolatát, hogy utánozza azokat az édes | 

hangokat, melyeket a gyönge szellő súgott a virá- j 
| goknak. j

A mese még arról is megemlékezik, hogy a pász- i 
; torfiú citórájának húrja annyira híven utánozta a virá- 
I gok rezgését, hogy mindent oly lágy hangon el tudott i 
| zokogni, mint maga a természet.

Így lelt dajkája a természet és a költészet a ze
nének, s most már nemcsak a természet dalát utánoz
zuk híven a húrokon, de a hogy a költő érez, úgy zeng 
a húr is és a hogy a húr sir. úgy sir a szív is.

A dal anyja a zenének, ebhez fűződik összes mft- 
| vészelünk: ez volt bölcsője a klasszikus zenének, ez 
; ringatta Beethoven Haydn, Mozart, Schubert. Mendels-
i sohn . . . remek müveit; ezekből a dalokból fűzte 

össze Liszt rhapszódiáit, melyek halhatatlanná tették ne
vét és lángelméjét.

De hagyjuk a modern művészet zenéjét, ez nagyon 
messze vinne bennünket, csak a dalnál maradjunk, hisz 
ezt mindenkor megértjük, mert most is olyan, mint

í arról is gondoskodni, hogy a betegség egyrészt a fér- 
tózestól eddig mentes, másrészt pedig a betegségtől 

j eddig megtisztított és ettől fokozatosan megtisztítandó 
törvényhatóságok területére öl ne liurezoltassék.

E czélból a jelenleg fertőzötteknek tekintendő 
; Trónusén, Árva, Liptó, Túrócz, Zólyom, Hars, Hont, 

Nógrád, Gömör, Szepes és Sáros vármegyék, valamint 
j Selmecz- és Béla hány a sz. kir. város egész szarvas- 

marha állományának forgalmi korlátozását az 1888. 
VII. t. ez. 30. alakján a miniszter elrendelte akként, 
hogy a nevezett tömény hatóságok területei együtt
véve egy összefüggő zárt területet képezzenek a szar
vasmarha forgalmának szempontjából.

E zárt területen belül levő, vagy az oda beszál
lítandó szarvasmarha csakis o zárt területen belül 
kerülhet szabad forgalomba, természetesen itt is 
csak oly szarvasmarha, mely községi, udvari, istálló 
stb. zár alatt nem áll ; ellenben innen a zárt területen 
kívül eső törvényhatóságok területére szarvasmarhát 
elszállítani, vagy elhajtani tilos, kivéve azt az esetet 
midőn a szarvasmarha elszállítása vasúton, azonnal 
leendő levágás czéljából az illetékes I. fokú hatóság 
engedélye alapján eszközöltetik, mely alkalmakkal az 
illető 1. fokú hatóság a rendeltetési hely hatóságát, a 
levágás ellenőrzése végett előzetesen értesíteni köteles.

Ez intézkedés pontos végrehajtásának érdekében 
intézkedjenek: í. a fentebb névszerint felsorolt törvény
hatóságok; a) hogy f. évi ápril 15-től kezdve a mar
halevelek kezelésével megbízott közegek szarvasmarhára 
szóló marhalevelet az említett zárlati területen kivttl 
fekvő községbe ne irányítsanak, kivéve azt az esetet, 
midőn a szarvasmarha szállítása az I.- fokú illetékes ható
ság engedélye alapján eszközöltetik ; b) hogy a vasúti ál
latrakodó állomásokon működő szakértők szarvasmarhát a 
zárlati területből kiszállítani csak az illetékes I. fokú ható
ság engedélye alapján engedjenek; 2. valamennyi többi 
törvényhatóság pedig utasítsa illető közegeit, az iránt, 
hogy f. évi ápril-hó 15-én túl a zárlati területről saját 
területükre netán elhajtott vagy elszállított szarvasmar
hát az 1888. VII. t. ez. 33. $-a alapján azonnal he
lyezzék zár alá és azt a tulajdonos javára, az első 
fokú hatóság közbejöttével, fogyasztásra értékesítsék, a 
bűnös egyénekkel szemben pedig az idézett t.-cz. 154. 
§ ának li) pontja értelmében járjanak el. Ez intézke
dés pontos és szigorú foganatosítása iránt különösen a 
vásárokon működő és a marhahajtás ellenőrzésére hi
vatott közegek felelősség terhe alatt utasitandók.

A miniszter továbbá intézkedett, hogy a fertőzött 
és az azokkal határos törvényhatóságok területén mű
ködő kér, állami állatorvosok a rendelet pontos végre
hajtását az állatvásárokon és az egyes községekben 
ellenőrizzék, a felmerülő szabályellenességekről az ille
tékes I. fokú hatóságot; értesítsék és a miniszterhez is 
jelentést tegyenek ; a törvényhatóságoktól pedig elvárja 
a miniszter, hogy ily kihágásokat teljes szigorral fog
nak megtorolni.

III. évfolyam. 19. szám

volt a lég i; most. is az öröm és a  bú beszél belőle -- 
most is épp úgy meghódítja emberét, mint azelőtt, 
mert ez az, a mi kedélyt ad a szívnek.

8 ha kérdézzük; honnan van a dalnak ez az ereje, 
arra röviden felelhetünk: ez a zene érzést, nemes szen
vedélyt hirdet, hol soha sem az ész. hanem mindig a 
szív munkája az erősebb.

Mily érzékeny lehetett Montéiul hárfájának a dala, 
ki egyszerű, de művészies játékával a komoly és fontos 
egyházi ügyek mellől is kicsalta VII. Kelemen pápa 
bibornokait!

** *
Montana vándor-énekes volt, ki bejárta az orszá

gokat és mindenütt a nép szivének érzelmét hirdette 
dalával és hárfajátékával.

Ilyen vándor-énekesek, a trubadúrok, hódították 
meg a királyokat, a népeket a dalnak: tőlük tanultak 
a frankok, az olaszok, a spanyolok. . . . fl a germán 
nép még mestereinél is mélyebben érzett: szerelme ta
vasz, költészete virágos, éneke madárdal volt, mely 
azoknak volt legkedvesebb, kik szerettek és reméltek.

8 ha itt is kérdezzük: ki volt a költő és ki a 
dalos, ki lelket adott a költő szavainak? — erre nem 
tudunk megfelelni soha. Hisz’ a népdal olyan, mint a 
mezők illatos virága, mely egy éjen át bájait kifejti és 
a nap első sugarát egész egyszerű kedvességében üd
vözli, melyről senki sem tudja, hogy ki ültette, ki ön
tözte és ápolta : ajakról-ajakra száll, s a dal szárnyán 
hirdeti létét, míg eredetét és szerzőjét senki sem képes 
megmagyarázni.

Lassan lassan nemzeti kincsesé vált a dal. Es hogy 
ez csakugyan kincse minden nemzetnek, azt a jelen 
igazolja be előttünk: a finn népdalokra megmaradt a 
nemzet története, szabadsága és csak ez az egy példa 
is a mellett tanúskodik, hogy a mely nemzet igy gyűj
tött magának nemzeti kincsei, azt nem is lehet tőle el
kobozni soha sem.
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Különfélék.
— Iiiispáni Inlnuiitns. B. Roszncr Ervin fÓÍB- 

liánunk ö méltósága o hó 11-én érkezik 8olmeczbáuyára 
. ón n törvényhatóság közgyűlésen, 13-án pedig a 
közigazgatási bizottság Illésen fog elnökölni.

P— Az evaiitf. /.Mnatoi* városunkból Breznyik 
János kir. tanácsos, lyo. igazgató tanár és Hiludel 
Vilmos kér. ev. főesperes vesz részt. Mindketten már a 
,uult héten utaztak el Budapestre, s csak e hó vége 
fe|é térnek vissza.

— Fa Ilin ky István orsz. képviselőnket saját 
kérelmére fölmentette Ö Felsége, legfelsőbb elismerésé
nek kifejezése mellett a bányászati s erdészeti akadémia
igazgatói állásától.

Az uj nkadcm iai palota IVIavatása. Az
akadémiai igazgatóság arról értesítette városunk taná
csát, hogy az uj palota felavatási ünnepénél* napjául 
e hó 25 és 2ö-át tűzte ki.

Irodalm i estélyünk. Irodalmi és művészeti 
estélyünknek e hó (J-án a következő volt a műsora: 
I. Úti jegyzetek (az Egyesült Államokból). Irta s fel
olvassa Szlujka Gusztáv úr. 2. „Bánfi Dénes csókja". 
Műballadu, irta Szász Károly. Szavalja Faragó Gyula úr. 
a) bevezetés b) szavalat. 3. Mikszáth Kálmán „A jó 
palóczok" ez. elbeszéléseinek megzenésítéséről, a) beve
zető. — b) „Tímár Zsófi özvegysége". Olvassa -  
c) „Tímár Zsófi özvegysége". Előadja zongorán Úrban 
Jolán k. a. d) „A bágyi csoda". Olvassa Faragó Ödön 
úr. e) „A bágyi csoda". Előadja zongorán Urban 
Jolán k. a. A bevezéseket e lap szerkesztője adta elő 
8 ő olvasta fel a Tímár Zsófi özvegysége ez. elbeszélést 
a Inczédynok kis balladáját.

— A koronázás jub ileum a. Városi törvényha
tóságunk f. évi április havi közgyűlésének határozatá
ból folyólag Ocsovszky Vilmos kir. tanácsos polgár- 
mesterünk e hó 4-én értekezletet hívott egybe, a me
lyen azon módozatok lettek megállapítva, melyek 
között a koronázás jubileuma varosunk részéről megtar
tandó volna. E programra szerint az ünnep a helyi 
viszonyokhoz képest nagyszerűnek Ígérkezik úgy külső fé
nyére, mint különösen a benne résztvevők számának nagy
ságára nézve. Mint értesültünk polgármesterünk azzal az 
inditványnyal lép a legközelebbi közgyűlés elé, hogy az 
az árvaház, melyre e város közönsége i0,000 frtnyi ala 
látványt szánt, a „Ferencz József árvaház" nevet nyerje, 
s ez alapítvány a koronázás jubileuma alkalmával tétes
sék le.

— A töltény nyel já tszo tt P. iparosunk kis fia. 
miközben a töltény szétrobbant s a fiúnak ujjait erősen 
megsértette. Kezdetben azt hitték hozzátartozói, hogy 
•amputálás szüksége forog fenn; de szerencsére, erre 
nincs szükség.

Kémény tiiz ütött ki múlt szerdán a Krausz* 
félo házon, melyet ideje korán észrevették a liózsaut- 
czában s figyelmeztetésre maga a háztulajdonos vette 
elejét a nagyobb veszélynek azzal, hogy a háztetőre 
rohant s vizes pokróczokkal elfojtotta a tüzet.

III. évfolyam. 19. Mám

E mellett lelkes ereje egész halaimat képvisel: a 
Rákóczi dal a rajongásig vitte a nemzetet, s csak maga 
a marszaillésé is egy egész hadsereg volt Francziaor- 
szágban.

*Mi Mi
A népek, nemzetek életében mindig fordulnak elő 

válságos napok, melyek emléke összeforr a népek jö
vőjével, s öröm vagy bánatot takaszt még századok 
múlva is milliók szeméből. Talán a magyar nemzet az 
egyedüli, melynek ezredéves történetének nagy könyvé
ben alig találunk lapot, melyen hazánk szomorú nap
jainak és a magyar nemzőt szenvedéseinek, vérkönyüi- 
nck nyomai ne volnának.

Bérezemk-, völgyeink-, és rónáinkon, melyeken 
most a jó Isten áldó jobbját pihenteti, megszámlálha
tatlan romok sötétlenek, melyek hazánk hajdani nagy
ságának és nemzetünk egykor fényének, dicsőségének 
szomorú, de kétségbevonlmtlan tanúi.

A Sajó, Mohács, Nándorfehérvár, Szigetvár és a 
nagy alföld mennyi bút, bánatot kötnek a sokat szen
vedő magyar nemzethez!

Ha tanuljuk tehát ismerni a nemzet történetét, 
könnyen megfejthetjük, hogy miért is oly bánatos a 
magyar népköltészet és miért oly szomorúak dalai is! 
Erre is a sors tanitolt meg bennünket

Mi* *
Hogy mennyire szerették a magyarok az ős idő

ben is a dalt, s hogy evvel neveltek bennünket azza, 
a mik most vagyunk az érzés dolgában, ennek öniga
zolására Priscus Rhetor munkájára utalok aki Attila 
udvarában tartózkodott s igy ismerte a nemzet szoká
sait és lelkidétől is.

Ö két hűn énekes előadását így Írja le: „Estvére j 
kelve, fáklyákat gyújtottak s kél bárbár lepett be 
Actellássszal szemben, s annak győzelmeit és hadi eré
nyeit énekelve, önkészitett dalokat mondottak. Es a

— VigyázatIniiHOKáiink majdnem áldozatul esett 
a minap városunkban egy cseléd. Nagyon sokan köve
tik azt a rósz szokást, hogy az égő lámpába öntik a 
petróleumot, a helyest, hogy addig, inig az öntés tart, 
más lámpát vagy gyertyát gyújtanának. Ennek szokás*

! uak esett áldozatul egy cselédnek ezúttal csak a haja, 
s nagy szerencse, hogy kisebb égési sebeken kívül na
gyobb veszély nem érte. Szolgáljon ez is intésül az em
lített rósz szokást gyakorlóknak.

— A lövöldéiül. A selmcczi polgári lövészegylet 
ez idei második dijlövészetét május 1 én tartotta meg. 
Ez alkalommal a tagok is tömegesebben jelentek meg, 
mint első Ízben, úgy, hogy a tekepálya sem pihent. 
Összesen ö li lövés esett 39U köregysóggel és 148 találó 
lövéssel. Az első dijat nyerte Krausz Géza, a másodi 
kát Krausz W. G. és a harmadikat Seidel Ágost. Ezen
kívül lőttel* még négyest Krausz Géza és Seidel Ágost. 
Örvendetes eseménynek vehető az egyletre nézve, hogy 
a csekély számú lövészek közé uj tagok szándékoznak 
belépni. Tartsák be ezen szándékukat, mert a lövészet 
városunk egyik legférfiasabb és legnemesebb szórakozását 
képezi, és e mellett az egylet által felére leszállított 
dijak mellett ma már igen olcsó mulatságnak is mond
ható.

— Színi e lőadást rendeztek tombolával egyb-e 
kötve f. ó. apr. 24-éu a szélaknai irgalmas nővérek 
leány intézetének növendékei az intézeti helyiségben. 
Az előadást Szélakna csaknem összes iutelligeucziája 
hallgatta, de jelen voltak sokau tíelineezbáuyáról is. A 
szép összevágó játék, az ügyes maskirozás s a kellemes 
ének mindenkinek gynöyörüségére szolgált, s a hallga
tóság méltán meggyőzöd betett arról, hogy az irgalmas 
nővérek a legnagyobb önfeláldozással mindent elkövet
nek a növendékek szellemi s lelki fejlődése, hazafias s 
erkölcsi irányú nevelése végett. A siker oroszlán része 
azonban főleg Margit nővérnek tulajdonítható, ki úgy a 
növendékek betanítása mint az előadás s a tombola 
játék rendezése körül legnagyobb buzgóságot s fáradt- 
hatatlan tevékenységet fejtett ki. Nem mulathatjuk el 
azonban kiemelni azon áldozatkész s valóban dicsére
tes részvétet sem, melylyel a szélaknai müveit közönség 
az irgalmas nővérek működését úgy ez alkalommal is 
támogatta, mint máskor is a legnagyobb készséggel 
nyújt segédkezet, E lelkes támogatás annál inkább meg
becsülhetetlen s a legnagyobb elismerésre méltó, mert a 
nővérek nehéz működését megkönnyíti s őket faradul 
inas pályájukon kitartásra, s további buzgó munkálko 
dúsra lelkesíti. — Nem szolgálhatna-e ez intő például 
nekünk, selmeczieknek is árván hagyott, s mostoha 
sorsban lévő leánynevelőintézetünk érdekében ?

— A hont megyei irodalom  és mii veszet pár
toló egylet működési köréhez tartozónak tartja llont- 
vármegye közérdekű, esemény teljes — hogy úgy 
mondjuk — történelmi nevezetességű napjainak, a mű 
veit közönség emlékezetébe hozását s annak esetleg 
megünneplését. Ily kitűnő fontossságu nap lesz ez év 
május 9-ke. E napon lesz 25 éve annak, hogy az al*

vendégek rájuk függesztettek szemeiket: némelyek a 
költeményben gyönyörködtek, mások visszaemlékezve a 
csatákra, gondolatokba mélyedtek ; mások, kiknek tok
iét a kor elgyengítő és hevüket nyugalómha kárhozlatá, 
könyekre fakadtak".

Mennyire más a jelenkori dal a régitől, melyet a 
hegedősök terjesztettek. Ez a hőstettek emlékét véste a 
nép szivébe, s a mai! - majdnem kizárólag csak az
egyéni fájdalmat és az örömöt.

8 hogy az ének a legalsóbb nép osztályában is 
meghonosúlt, s bog} öröm és bánatban a  dalhoz mene
kültek, azt lui vonásokban adja szt. Gellert. Csanádi 
püspök, szt. István fiának. Imrének, nevelője.

Egy Ízben István királyhoz utazott és éjjel meg
szállott Walter székesfejérvári tanár utazótársával. Már 
le akart nyugodni Gellért, mikor énekszót hallott és 
nem tudott elaludni. Magához hivatta kísérőjét és kér
dezte tőle:

„Hallod-e le Walter! Mily édes a magyarok 
éneke!!

Walter is és a püspök is mosolyogni kezdtek, de 
mikor az ének mindinkább erősbödött, Gellért nem 
tudta megállani a szót:

„Mondd meg hát nekem Walter szólott a püspök 
— mi van ebben az énekben, mely álmatlanná tesz 
en gémet ?“

Ezután Walter elbeszéli neki, hogy az éneklő egy 
szolgaleány, ki kézi bázamalmot lmjt és nehéz munká
ját énekkel enyhíti.

*M= t-
Egy egész évezred múlt már cl. s a sírva vigadó 

jelleg még a mai napság is megmaradt a magyar zené
ben. Ila a nemzeti jelleget Vcszszllk, joggal mondhatjuk, 
hogy ez a kölieszel a legszebb; hisz’ benne van népünk 
gondolata, szive, élete; benne van öröme, bánata. Ezt 
a dalt veszi elő, ha lelkét megzavarta a szomorúság: 
sírva vigad, feledi vele a múltat és a jelent, s végre is

kotmáuy helyreállítása után Ilont vármegye első alkot
mányos tisztujitását i8i>7. május 9-éu inegtarotta. Nem 
ünnepelnék meg méltón e szép és nagy uapot, ha 
egyúttal meg nem emlékeznénk azon férfiakról, kik 
18i)7. május 9-én történt alkotmányos megválasztásuk 
óta egy negyedszázadon keresztül szakadatlanul — 
részint a közigazgatási, részint a törvénykezési pályán 
— Houtvármegye közönségét elismerésre méltóan szol
gálják. A hivatalos pálya s a köz és társadalmi élet e 
jubiláns bajnokai a következők: Letavai Ignácz tb. 
aljegyző, irattárnok, Libertinyi József kir. járásbiró, 
Lipták Nándor kir törv. biró, Medgyesy Sándor kir. 
aljárásbirú, Nigrovits Bertalan főszolgabíró, Novotnyi 
István kir. törv. biró, Okoliesányi Gyula kir. aljárás- 
hiró. Ollik Mihály tb. főszolgabíró, Próuay Mihály vár
nagy. Koscnfeld Zsigmoud tb. főorvos, és Verebélyi 
József kir. járásbiró. Ez alkalomból a lioutmegyei iro
dalom és művészet pártoló egylet kedves kötelességé
nek ismeri 1892. május 9-éu Ipolyságon a vármegyeház 
nagytermében 1807. május 9-ike ez emlékezetes nap 25 
éves évfordulója emlékére 8 az, azon napon alkotmányosan 
megválasztott tisztviselőknek Houtvármegye területén 
eltöltött közszolgálati tevékenységük 25 éves jubileuma 
alkalmából felolvasó estélylyel egybekötött ünnepélyt 
rendezni, melynek műsora a következő: 1. Prolog. 
„Negyedszázad" irta és előadja Pajor István. 2. Emlé
kezés a jubllánsonsokról. A felolvasó estély kezdődik 
0 és fél órakor. Felolvasás után közvacsora. — A köz- 
vacsorát táncz követi. Beléptidij a felolvasó és táncz- 
estélyre, a közvacsorában való részvétellel együtt 2 fr. 
50 kr. személyenként. Beléptidij csak a felolvasásra 
30 kr.

Érdeke*  h y m e n h i r .  Egy veszprémi újságban 
ez itt.: „Van szerencsém Veszprém város s vidéke nagy 
érdemű közönségének tisztelettel tudatni, líogy Vesz
prémben hosszú utcza 74. szám alatt levő Balázs Jolán 
mint csinos és tisztességes magaviselet! leánysok fiatalság 
hódol utana, ugyancsak a bélen négyet kikosarazott, 
pedig mind a négy előkelő családból való; ugyan az 
ötödik volt a szerencsés, a kivel oltár elé fog menni. 
Hídvégi lakos, Herczeg Imre a neve, mestersége molnár. 
Szabó Gyula.

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

és T ündó“-je.
A e s t  h e t i k a i  i s m e r t e t é s .

— Folytatás —
Vörösmarthy „Csongor és Ttindé“-jének a nyelve

zete a maga nemében páratlan s a fentebbi feltételek
nek liivcn megfelel, mert, hogy azokat általában vegyük,

csak meghozza a kedves dal a jókedvet. Ez a magyar 
j ember mindene! Ha elmegy a munkás a mezőre, ki 

ekéje mellé, ostor csattogásába dal vegyül; ha az arató 
megfeni kaszáját, dallal üli a pengéhez a kemény kö
vet; ha a pásztor kihajtja nyáját, mihelyt ledől a régi 

j ismerős fa alá, előveszi furulyáját és elfújja a bánatos 
hangokat, s ez szivének panasza; ha a kis gyermek 
elviszi a korai ebédet a fáradozó munkás apa után, 
mit, dudol útjábanV dalt; de még a bölcsőben fekvő 
piciikét is a dal viszi az édes álmák országába.

Tehát a dal nemzeti közös tulajdon, s ha, valaki 
a népdalt elitéli, az önmagát Ítéli el. 11a valami a né
pé, az halhatatlan, az mindig igaz és nemes, melyet 
tovább kell művelnünk és terjesztenünk, Nagy és 
megbecsülhetetlen ez népünknél, mert ebből tanúi a 
a nép igazán érezni, ez nemesíti lelkét és gondolatát.

ltégcnte a hegedősöké, a lantosoké volt a hiva
tás a nép szivéhez szólani s most a czigányé ez a 
feladat.

Helytelenül gondolkodik az, ki azt mondja, hogy 
a magyar dal a legutolsó a zenében. Ez klasszikus 
bigoltság! Ila harmóniánk vólna, mely szorosabban 
tartaná össze a dalt a magosabb zenével, úgy maga
sabb nívón állana az igaz, mint jelenleg. De van egy 
másik tulajdona, a mi kiemeli az utolsók sorából, és 
ez motívumának természetességében Tejük. Ez az a tu
lajdoni jellemvonás, mely ly el fölül múlja a többi népek 
nemzeti zenéjét.

A dalt nekünk mint nemzeti kincset kell fejlesz
tenünk és művelnünk, inért első mindig a nép szivét 
és érzését, nemesíteni, hogy tudjon az igazán érezni, 
mert csak igy kötheti nemes kötelék: a szeretet — 
hazájához.

Mi műkedvelők a klaszikus zenét csak tanuljuk 
megérteni, mert azt fejleszteni cs gyarapítani más em
berek vannak hivatva: a zeneművészek és zene 
tudósok.
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minden szereplőjének beszéd modora olyan moly egyéni 
jellemének, tulajdonságainak megleld és az illetőt en 
nek alapján liivcn testi. Nézzük ezeket sorban s ma
tasson k rá a ii;\iv*ágni, népies hámorrá, retlexióra, 
csintftlanságra, bohóságra ég a -/.ívlcm fenséges lyri’i- 
járu, a mi mind a legtttndöklóbb változatosságban 
gyönyörködteti és arra a meggyőződésre juttatja az 
olvasót, hogy Vörösmarty képzeleteitek gazdagságit 
tuoudlintui kiapadhatatlan tolt.

A népies búmornak és a reális etetnek festésére 
Balgában és Ilmában fogunk rátalálni s ezeknek sza
vai igeu élénken mutatják azt be, mert a mindennapinsan
felül nem emelkedve természetesen kifejezéseiket is ______  ___
egészen a közéletből veszik. A költő ezt igen ügyesen ! Csongornak, de azt nem teszi 
adja ajkaikra, mivel jól ismerte a köznapi életet s lefa
ragva ennek gyakran költőieden kitöréseit, tsinos 
mezbe burkolva állítja elénk. A reális elet Balgának 
minden szavában, melyben egyszersmind a népies hu
mor is bonfoglallalik, nyilvánul; különösen először ak
kor, midőn Csongorral találkozva ez őt löldmivelésre 
buzdítja, mire igy válaszol :

Változtasd parancsodul;
Kár az ilyen ritka fát,
Egy hitetlen férfiért,
Uervadásra vesztegetni.

E néhány példából is látható, mily linóm őrzők
kel tudta Vörösmarty a prózuias eletet költői nyelven 
előadni. Ilyen hely meg igen sok vau benne, de a 
fentebbiek a legjellemzőbbek.

Állítsuk most a reálissal szembe az ideáilist Cson
gor os Tünde szerelmében, mely a hányszor annyiféle 
változatban nyilatkozik. Egy két helyet mutatok be elő
ször Tünde szavaiból, azutáu Csongoréiból. Tünde 
Ilmának mondja, hogy milyen jelet szeretne hagyni

Jajj! no Inisits! földem olyan.
Mint az árva tót deák 
Elfogadja a magot, •
Es terem de nem gyümölcsűt,
Durva tüskét, rossz csalánt, 
tí háladatlan vad zabot.
A paraj, s gyom lenne oly nagy,
Mint a bozótban parti nád :
Tátos róka hál alatta,
Mérges gyikót fojtogat;
Sárkány fészken kan lidércz ül,
S ilyen adtát kurjogat.
Szörnyűség csak látni is :
Borzas, mint az ördöganyja,
Kit bajánál fogva húrozol

Fergeteg. —
Másodszor midőn Mirigy háza előtt Duzzog és 

Berreh végig önti s ekkor az utóbbi után kiabál :
Nójj te, vén bak akkorát,
Mint a legfőbb Tátra bérez.
S akkor ünnepelj, mikor 
Legtöbb menykő üt beléd. —
Szedte vettet! még bizony 
Rám szoknak ha itt tilök.
Itt az ólban egy kis almot 
Tán találok; alszom egyet.
Lelkem úgyse! én tündért 
Már tovább nem kergetek !

Harmadszor, midőn a hármas útra visszakerülő 
Tudóst megpillantja :

Mit látok? Úb, ez czifra élet itt.
Háromszor menykő! ez van ám csehül 
Ha tán penészből vaunak emberek,
Ez a királyok. Milyen szintűién!
De tátogat már, halljuk a harist.

Ilmában a inindenuapias Iegfőképen három helyen 
mutatkozik, még pedig először akkor, a midőn Tündé
nek előadja, hogy a földön Balgával milyen dolga volt: 

Olyan istenverte had 
Nincs talán a félvilágon.
Szomja, éhe mondhatni lan ;
E nagy föld kenyér ha volna,
S hozzá sajt a holdvilág,
Már eddig föfalta volna,2 
Hold az égen nem ragyogna,
S most itt nem járhatna láb.
S hogy még vaunak tengerek,
Nincs egyébtől mint csak attól,
Hogy beunök bor nem pezseg.

Azután, midőn a gyalogösvény en egyről Csongor, 
másról Balga térdeli el az utat:

Szörnyűség, most mondja bár ki,
Hogy leánynak lenni könnyű !
Útját úgy eltérdelik,
Hogy nem képes elszaladni,
Mint lehullott férges alma 
Láb előtt hever körűié 
A sok csalfa férfisziv ;
S aztán lépjen s ne botoljon !
Oh én inkább hódolok.

Végre mikor Tündével az elvadult kertbe tér be 
s Ót a tündérfa clhervasztásáról lebeszéli:

Hátha férfi hütélén volt,
Olyan ritkaság e az,
S egy hitetlen szív miatt 
Minden férfit kell gyűlölni,
Es nem inkább kegybe venni?
N»ni jöhet szebb, vagylia nem szebb,
Nem jöhet jobb, és ha nem jobb,
Nim jöhet más, a ki szinte 
Ferii mint a többi volt ?
Asszonyom, ha kérnem engedsz,

Lelkemot, ha ugylohetue,
Hagynám, Ilma, zálogul.
Tán felfogná társául,
S avval hozzám elsietne. —
Ab, de úgy sem volna jó;
Mert lm lelkem nála lenne,
Vissza hozzám nem sietne 
A mint vissza, tört hajó 
Árva parthoz nem siet,
Mélyen a búbánat él,
A reménység sem remél,
8 mindent pusztaság temet.

Másodszor, mikor az alvó Csongorhoz beszél, 
oly édesded — kedvesen ömlik a szó ajkairól, hogy 
hallatára maga az ember is elérzékenyül:

Engedőimet rózsaszáj,
Hogy virágodat szedem.
Csók szelíd galamb te, menj ci,
Csak te vagy szelíd eléggé,
Mely az álmák hajnalából 
Vissza hijja szellemét, 
llát uem ébredsz, édesem ?
Vissza rablóit csókjaiddal,
Hogy fogolylyá tégy, nem ébredsz?
A h, hiába csattanál el,
Csók, te liittelen galamb,
Hírhozónak vissza uem térsz.
Csongor, ébredj! — Mint derült ég 
Arczod olyan, napja nincs-e?
Nincs-e fény, mely elfogadjon,
Égve, aggva kedvelődet?
Nyisd fel, ah nyisd a szemet,
Mely megbirta szivemet,
Mely belőle, mint korán nőtt 
Szép virágot, a szerelmet 
Fölcsalá, s most fagyni hagyja.
Csongor, hát nem kelsz-e fel?

Harmadszor, midőn a sok megpróbáltatás és fá
radság leküzdése után elért boldogságában igy szól 
szerelméhez, Csongorhoz:

Csongor!
Jer, nyugodjál e karok közt,
S hagyj nyugodnom karjaid közt.

. Háborithsitatlanúl
így fogunk mi csendben élűi,
S a bajoktól messze lenni ; 
llagyd virágzó ajkaidnak 
Ránt omolni csókjait,
Es fogadd cl ajkimnak 
Szívből áradt válaszit.
Megzavarhatatlanúl
így fogunk mi kéjbeu élni,
S a világgal nem cserélni, 

íme mily lágyan, szel idén nyilatkozik Tünde aj
kain a tiszta szeplőtelen szerelem, minden szava gyön
géd gerlehang. Nézzük most Csongor szavait —

1. Tündétől való búcsuzásakor őt a következő szi
vet lágyító beszéddé! marasztalja:

Ah, ha nézlek, és hallak, 
tízivem elvész bánatában,
És ez egy lélek csekély,
Meggondolni, mint birálak,
Mint vagy itt s nem lecmlsz?
Tünde nézz körül utószor:
Még, ha föld ez, és az ég,
Hidd, meglátlak valaha

2. Midőn a hármas utón Tünde lába nyomát ta
lálja meg, kitörésében a boldogság nyer erőteljes kife
jezést, melyet legjobban jellemez a következő részlet:

Oh öröm, s ez Tünde lába,
Mert kié is lenne az ilyen?
A szemérem ajtajánál,
Mely a szépség arczain hál,
A szerelem ily lábakon jár,
Csendesen, hogy fel ne verje, 
tí nyugodalmát édesítse:
Az öröm 1)11811 lt szivekbe 
Ilyen lábakon suhan be

S alszik a gond, miut a gyermek. 
Mely sírásban fáradott meg,
Föl nem ébred meg nem hallja,
Hogy ve n d ég  jö n  cs n iegyen.

(Folyt. küv.)

H eti naptár.
Havi és heti nap Katholikus naptár Protest. naptár Izraelita naptár

8 Vasárnap B 3 József otal. B  3 Arzén 11
!) Hétfő Naz. Gerg. pk. Naz. Gagely 12 Schoni bj

10 Kedd Antonin pk, hv. Antonin 13
lt  Szerda Mniinertus pk. Mamart 14
12 Csütörtök Pongrác/ vt. Pongrác/. lí>
13 Péntek S'/orváez pk. Szorvácz 16
14 Szombat Bonifác/ vt. Bonifác/, 17 S  Km 4.

Nyílt-tér. *)
Egész selyem , m intázott Fon lan toka t m - 

terenként 85  ki lói  eaész k  Irt 0 5  fing (mint- 
| egy 450 különböző árnyalatban) megrendelt egyes 
! öltönyökre, vagy egész végekben is szállít házhoz 

szállítva, postabér- és vámmentesen llc iinchcrg  <r. 
(es. kir. udvari szállító) selyem gyára (Éiiriclihen. 
Minták posta fordulóval küldetnek. Svájczba .•zimzett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. (j

K ö .s z ö n e t  n y i 1 v í in  i t á s .
Fogadják mindazok , kik szeretett gyermekem 

temetésén részt vettek valamint azok. kik gyászom 
alatt megjelenésük által vigaszt nyújtottak, leghálásabb 
küszönetemet.

Megyeri Vilmosáé.

*) E  rovat alatt közlöttelmok sem tartalmáért sem alakjáért 
nem felelős a Szerk.

H i r d e t é s e b.

Kiadó lakás.
A  S e i l l l ie r y - f e le  háziam

egy nagy idézni lakás mellé,khelyi- 
ségekkel . j l l l i u *  l - f  Ö l  k i a d ó .

Hi r d e t é s .
Selmeczbányán Hirschner Gáspár 601. sz. 

házában egy
szobábó l álló  lak ás

külön bejárattal, konyhával, éléskamrával, pin- 
ezével, padlással és virágkerttel

f. é. augusztus I. kiadandó.
Kívánatra a lakás még előbb mint augusz

tus 1 -töl is kapható.■ RIFFON
legjobb szivarki

Bor-kivonat.
Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez 

melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem 
lehet, ezen k ip ró b á lt különlegességet ajánlom.

Két kilo (100 liter borhoz elégséges) ára 5 frt 50 kr. R<- 
czept ingyen mellékeltetik.

Jó siker és egészséges gyártmányért jótállók.

i z e w z  n i c g l a k a r i l á K
érhető el felülmúl hullán szesz  er< sitö  esszenczíám - 
m ai: ez az italoknak kellemesen vágó izt kölcsönöz s 
csak nálam kapható.

Ara 8 frt 50 kr. kilónként (600— 1000 literre) használati 
utasítással együtt.

im ~  Ezen különlegességeken kívül Rum, Cognao, 
finom L iqueurök stb, gyártásához szükségelt Ö888C8 
esszenoziáka t ajánlok felühnullmtlan minőségben. Re 
ezeptek ingyen mellékeltetnek. Á rjegyzék bérm entve.

■■ollult l ' i i lö p  IáII1-0ly
esszenczia k l I i l c ic s s c B t  gyára Prágában.

v —   ____  __________  Baolitl ügynökök ke le s  tel luk  81 60
Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán! 1892.
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