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

I rá n y i D ániel.
(1822—1862.

„Tizennyolcz évet bujdosásbnn, tel száz adót 
<i haza szolgálatában, egész életét becsületben 
töltötte el,“ — mondja a gyászjelentés, melyet 
a vezérlete alatti politikai párt kibocsátott.

Mi az első 18 évet bátran a második he
lyen felhozottakhoz soroljuk, mert bujdosásában 
is a hazának szolgált mindenha, — e magyar 
hazának.

Ravatalát egy nemzet vette körül, s ham
vait is a nemzet helyezi az anyaföldbe, abba 
az anyaföldbe, a melyet úgy szeretett, mint 
kevesen, s melyért oly nemes fegyverrel har- 
ezolt, mint senki más.

Koporsóját csak a tiszteletnek, a kegyeletnek 
virágai díszítik, de mellette nem zokoga vigasztal
hatatlan fájdalom; hisz nem hagy itt elárvultán 
senkit és semmit. Eszméi gyökeret vertek mil
liók szivében, nincs a ki kiirthassa onnan. Élete 
egy tökéletes, befejezett élet, mely mintául 
van hivatva szolgálni minden hazafinak, minden 
becsületes embernek.

írók, a kik kortársai voltatok, ha tanul
ságos életrajzát megírjátok, Írjátok meg azt 
bőven, terjedelmesen, hogy életéből semmi moz
zanat se vesszék el; de tömöritsék egyúttal 
egybe, hogy tankönyvekben is helyt foglalhas
son és állandó olvasmányul szolgáljon az ifjú 
nemzedéknek, mely láthassa benne a jellemest, 
az igazat, a ki ilyen maradt a szenvedélyek

T Á R C Z A .

Megy a daru megy a gólya . . .
Megy a daru, megy a gólya 
Az égbe V bellit róva. - 
Nem bírok a fájó búval . . .
Költözködöm a daruval.

Vezess oda daru madár 
Hol a lelkem enyhét talál, 
llejli nem tudsz le oiy országot . . . 
Fájdalmamra orvosságot. —

Tán \alaliol messze Iájou
Túl a ködön . . . csillagfái)’’Ion .
Hol a jobb bit ki unni Idill még 
Terem az a leány hűség?! . . .

Nem hallgat rám, tova szállott . .
Mit keresne a madár olt . . .
Hát én, a ki megtörtem rég,
Holt szivemmel mit keresnék?

Nekem való; oda vágyom 
Hol az élet örök álom,
Hol e csöndes álmodásban 
Nyugalom és boldogság van. —

. . . Furulya szól a hegyekül n 
Bánatosan kési rvesen. —
Tan ]) ár vesztes fii Imiiének 
Beikéből fakadt az cnek! . . .

Oly fájdalmas, oh /o.vogu.
O'.y mélyen a szilhez szo.o. —
Égbe keló dallamában 
Annyi bűbájos varázs u n .

viharában, a hatalom polezán s a hontalanságban, 
majd a népszc; .":ség, a tisztelet és közbecsülés 
közepette is.

Ha sírja fölött kényünkét hullatjuk por
hüvelyének elveszte fölötti fájdalmunkban, el 
ne feledkezzünk hálát adui a Gondviselésnek, 
látva a részvétnek az ország minden zugából 
érkező nyilvánulását, hogy még sem oly rósz a 
jelen kor, mint a milyennek a pessimista állítja, 
nem halt ki a tisztelet, a beesülés az igaz érdem 
iránt. De emlékezzünk meg arról a dicső korról 
is, mely Irányit szülte s vele egy időben oly 
nagyokat, a legnagyobbakat; arról a korról, 
melyről azt mondja egy mélyen észlelő: „a 
szellemek ébrednek, öröm élni!“ Tegyük tanul
mány tárgyává e kort, mentsünk erőt belőle 
a mostani időkhöz, melyekben oly sok a lélek
ben gyenge, a kit egy kis csapás földre sújt, 
s egy kis kegy eltántorít. Tanuljuk meg belőle, 
hogy a kitüntetések, a kegyek az érdemesnek 
csak kötelességeit növelik, de nem érdemeit. 
Tanuljuk meg belőle, hogy miként Irányi élete 
mutatja, nagyok lehetünk az egyszerűségben is, 
s egyszerűek, szerények maradhatunk a nagy, 
magas polezon is.

Azt mondja a gyászjele utca: „hamvait az 
anyaföld, érdemét minden hű honfisziv, emléke
zetét az örökkévalóság őrzi“.

Legyen igaz, hogy érdemét minden honfi
sziv őrzi ; — őrizze !

Ne sirass meg, ne gondolj rám 
A/.i se bánd, hogy hűtlen voltál . .
Ne legyen rósz órád érte 
Hogy a lelkem össze tépve.

Kérettelek, máshoz adtak . .
Tan magad is úgy akartad. —
Légy bál boldog, én kívánom . .
Még az Isten is megáldjon . . .

De légy hozzám annyi kcgygycl . . .
Csókolj meg . . . aztán . . . feledj el . . . 
llejh csak én feledhetnélek 
Most is áldott csalfa lélek.

Zalllry K íván.

Ilékülés . . .
S . . .  fölvidéki bányavárosban vagyunk A tél fényes 

teher hótakaróval födte el a környéket s mintha féltené 
az álomba merült természetet, melynek óltahna ö reá 
van bizvu. még mindig sűrűn hullatja pelylicit az immár 
elcsendesült városra, melyre lassanként az éj fekete 
leple borúi.

A néma csend azonban nőm sokáig maradt hábo- 
ritlan, Eleinte csupán egy-két, később mindegyre több 
gyors szán száguld a kihalt, utczákou végig; nemsokára 
számos, tetőtől talpig bő köpenybe burkolt alak jelenik 
meg a házak küszöbén ; egy pillantást vet mindegyikök 
az éji sötétbe és siető léptékkel megindúl bizonyos meg 
egyező irányban. Számuk folyton növekszik ; a vigan 
tovaröppenő szánok, úgy látszik nem csekély mértékben 
érdeklik őket, mert a gáziámpák kétes fényénél nem 
cgv epedé pillantás éri a benne ülők némelyikét . . . 
Most érte el az élénkség legnagyobb fokát; a toronyóra 
méltóságon lassúsággal elkongta a kilcnczct; ezentúl 
már észrevehetően apad az egy ezél felé törekvő járó
kelők száma; a csörgők is egyre ritkábban jelentik va
lamely elegáns fogat közeledtét Az utolsó fehér nóöltöny

A forgalom biztonsága elleni kihá
gások.

A rendőrkapitányi hivatal a bérkocsi viszonyok 
szabályozásával egyidejűleg hosszabb hirdetményt tesz 
közzé : szükségesnek tartjuk magunk részéről is a leg
szükségesebbeket közölni olvasó közönségünkkel, mert 
tudjuk, hogy a törvény tanulmányozását sokan csak a 

j hatóságok kötelességének (ismerik s ha mégis a tör
vénnyel és a hatósággal összeütközésbe jönnek, nem 
magukat, hanem csuk az utóbbit hibáztatják, pedig a 

| törvények nem tudásával senki sem védekezheik.
Az 1890 I. törvényezikk közérdekübb s a helyi 

viszonyokat is érintő rendelkezései a következők:
107. §. A közúton való hajtásnak és kitérésnek 

j a forgalom biztonsága érdekében szabályozására a kö
vetkezők állapíttatnak meg:

aj minden járműve* 1 balra kell hajtani, szembejövő 
járműnek balra kell kitérni, az előtte haladónak pe- 

i dig jobbról kell eléje kerülni;
b) hidakon más járműnek eléje hajtani tilos;
e) udvari , katonai, posta- és tűzoltó-, valamint 

mentő jármüveknek minden más, akár szem bejövő akár 
azokkal egy irányban haladó jármű feltétlenül kitérni 
tartozik ;

d) oly utakon, melyeken akár az út pálya kes- 
' keuysége, akár más okból csak egy járt nyom létezik, 
j az a) alatti elvek megtartásával üres jármű a sze- 
j mélyszállitónak vagy terheltnek, — személyszállító a 

súlyosan terheltnek egyenlő jármüvek közül a lej
tőről lefele jövő a felmenőnek egészen, végre egyenlő 
minőségitek és sik pályán egymásnak fél nyom széles
ségre kitérni tartoznak. Az ezen szakasz határozatai 
ellen vétók 20 frlig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendők

108. §. Három méternél nagyobb nyílású hidak-

| épen ebben a pillanatban tűnt el a sarkon . . . Bál
I van . . .

Csupán a főbányatanácsos háza előtt vár még a 
szán. Oda fönn még nem készültek el. Nem is csoda ; 
hiszen Ilonka most indul a legelső bálba; most lép a 
„nagy* leányok sorába. Mi sem természetesebb tehát, 
mint, hogy az egész háznép a legnagyobb izgatottság
ban van. A kis szőke teremtés át van hatva a pillanat 
fontosságától; arcza kipirul, szeméből az öröm és bol
dogság tüze sugárzik; keze nyugtalanul játszadozik 
pompás ruhája fodraival . . .

Idősb nővére, Katinka, mosolyogva segédkezik 
édes anyjának kis húga báli toilettejének kifogástalanná 
tételében. A főbánya tanácsosim látható örömmel pihen
teti tekintetét két fölserdült leányán.

Végre elkészüllek Még csak a könnyű felöltöt 
veti vállára a fiatal leány s miután egy utolsó aggo
dalmas pillantást vetett öltözetére, edes anyjához for
dul vn kérdi:

-  Nem késünk el, mama ? nézd csak már fél- 
tizre jár.

— Nem kedvesem válaszol a nő, — atyád azon 
ind itt lesz s akkor indulhatunk.

Alig raondá ki e szavakat, a főbányatanáesos lé* 
pe.lt a terembe. Miután nyugtalan kis leányát, ki öröm
repesve szükellt eléje, homlokán csókolta, karját nyújta 
nejeink.

Katinkám, szólt ez az ajtóban visszafordul
va, nővcivm fogata mindjárt itt lesz; addig befejezhe
ted az öltözést, s ha majd Irma nőnéd megérkezik, elvisz 
magával illanunk.

Katinka tehát egyedül maradt a szobában. A mint 
a távozók léptei elhangzottak, mély sóhaj röppent el 
ajkairól. Gyönyörű sötét szemei küuyekkcl telten tekin
tettek a tükörbe, mely előtt állott; hollófekete haja dús 
fürtökben szabadon omlott vállára, éles ellentétben a 
pompás báli loilette vakító fehér sziliével, mely arany-
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uál, kivevőn a bolthajtásos hidakat. továbbá javítás 
alatt Álló minden hídon a sebeslinjias feltétlenül tilos.

Javítás vagy átépítés alatt álló bal.iánál s/.lik.s.g- 
esetén megtiltható az i*. hogy a hidra egy jarmüuel 
több egyszerre reálmjihasson. K/.en tilalom végrehajtá
sára kirendelt őrnek, valamint az üli személyzet ide 
vonatkozó bármely külön intézkedéseinek mindenki en
gedelmeskedni tartozik Építés alatt lé\*> hidaknál az 
epilést végrehajtó vállalat által oly jelek akalmazan- 
dók, melyek által az utazó lo/önseg tigy címezi elve 
vau. Az ezen szakasz határozatai ellen vetők '2<> írtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntelendók

Hi9. Szabadon hajtott állatcsoportokkal nyá
jakkal, csordákkal, tálkákkal sth.) való találkozásnál 
minden járművel lépésben kell hajlani mindaddig, mig 
az állatcsoport mellett elhalad, annak tulajdonosa es 
hajeaárai pedig kötelesek akár szembejövő, akár hátuk 
mögül előre hajtó járműveknek megállás nélküli ciha 
ladbatAsam, az útpályán elégséges utat nyitni és ennek 
gyors eszKözléeere a? állatcsoport mellett elégséges 
vezetőt, hajcsárt stb. alkalmazni.

Kisebb állatcsoportokkal csak az út fele részét J 
szabad elfogadni. egyes állatok pedig leken vagy pany | 
ván vézelendúk. Az ezen szakasz határozatai ellen j 
vétók 20 írtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők, j

110. î . Prés vagy terhelt járműveket az útpályán ; 
hagyni, vagy vonóállatokkal ellátottakkal az utón lm | 
zamosau álldogálni nem szabad.

Azon jármüvekkel, melyekkel a Inszszabb ideig 
való megállás elkerülhetetlenül szükséges, az ut egyik 
oldalára kell álla ni, úgy hogy mellettük kot egymás
sal szemben jövő járműnek az útpályán közlekcdhete- 
sére kelló tér maradjon. Még az útpályán eltört, leros
kadt, vagy feldőlt jármüvek is csak a szükséges segély 
megszerzéséig maradhatunk, de akkor is felügyelet 
alatt és éjjel lámpával világítva legyenek. Az ily jár
művekről lerakott tárgyak, árúk sth. az útpadkákon 
helyezemlők el és onnét legkésőbb hat óra alatt eltá 
volitandók. Az ezen szakasz határozatai ellen vetők 
20 frt erejéig terjedhető péuzhitntetesse! büntetendők.

111. $. A járművet vezető kocsisnak a hajtás 
alatt aludni, a járművet vezetés nélkül hagyni, vagy 
egyszerre több járművet vezetni tilos. Hogy mennyiben 
lehet ez utóbbi határozat alól kivételnek helye, a ha
tóság állapítja meg.

Tilos továbbá több terhesjánnfinek egymás után 
való akasztása, mely szabály alól csak az uj vagy ja 
vított vagy baleset által megsérült teljesen üres jármű
vek és esetleg kézi kocsik képeznek kivételt. Az ezen 
szakasz határozatai ellen vétők 2'' Irt erejéig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntendók.

112. $. Minden járműnek éjjel és sötét időben 
feltűnő helyen vagy lámpával világítva kell lennie, 
vagy a vonó állatok legalább egyike csengővel lá
tandó el.

Az ezen szakasz határozatai ellen vetők 20 írtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők. (Vége köv.)

Az 1848-49-i országos ereklyetár. [
„KI no főiedd a mezőt.
A bot érted a bátrak elcstuk.“

Ezt a verset dicső Yörösinartink fordította angol
ból és tette közzé az ötvenes evek elejeit; és akkor 
mindenki tudta, hogy kinek szol es mit jelent ez í

Olyan sor ez, hogy keretbe kellene foglalni, bog) 
minden inagyaretnber szobája falára fliggeBB/.e tol öiö- 
ki s ügyelnie/,lelotil.

Mert lehet valaki a fönnálló törvényes alap becsü
letes hive, az uralkodó háznak, a monarchiának legtán- 
toriiliatlanabb védője, lelkesedhetik a királyért, liivett, 
hogy Ferenc/. József érdemesebb arra, mint Mátyás óta 
bármely előde; de limesen olyan ár a miért szabad 
volna föladnunk a 18-49 i küzdelem emlékét ; mert vi
szont ez a küzdelem képezi négy század óta lefolyt 
életünk -  s..t tálán egész történetünk legdiesteljesebb 
korszakát.

Mert illő hála és kegyelet Bethlen, Bocskay, 
Tököiy. líákoezy neveinek, de mindezek diadalai nem 
voltak teljesek. Egyedül csak a 48-4d-i mérkőzés bizo
nyította he, hogy erősebbek vagyunk Ausztriánál.

Es lm. mert ennek cl kell következni valamikor, 
tan közelebb egy nagy nemzetközi háború után, e mo
narchiában nemcsak a politikai, de a katonai vezetés 
is a mt kezünkbe kerül, ennek a szerencsés, termesze* ■ 
i s fordulatnak L a 48-iki cselekvés tette le az, alapjai, j 

Ebből a fölfogásból indulva ki, hiszem én, hogy eme I 
fényes korszak emlékének művelése egyáltalán nincs ! 
ellentétben az urulkodóliáz iránt elvállalt kötelezettse- j 
gü ükkel.

Biztató tünetnek tartom aunálfogva, hogy az ifjabb ! 
nemzedék ez idők kultuszának mint egy állandó lemp- j 
lomot igyekszik emelni, összegyűjtve az erre vonatkozó i 
emléktárgyakat.

Sokszor eszembe jut egy hajdani gazdasági szak
lapnak remek jelszava: |

„Hozzunk mezőgazdaságiin kim holyc3 arányokat."
Helyes arányokat! Igenis ez elvet kell szeme előtt 

tartania a leggazdagabbat népeknek, de annál inkább 
a szegényebbeknek. Ne szórjuk ki a mi kevés pénzünk, 
a fölöslegekre vagy a kevesbbe sürgősre lártsunk he
lyes egymásutánt abban, mi a leghasznosabb? és ezt 
szerezzük be legelőbb.

Egves városok monográfiájára, egyes szakmák le
írására, a miket senki nem olvas: immár sok ezreket, 
tán száz ezreket meghaladó összegeket adtunk ki eddi- 
ge!é. Hogy a juhásznak milyen a görbe botja, hogy a 
halásznak milyen a varsája, pipája, dohánytartó kostöke: 
ez talán mégis oly ága a tudásnak, melynek mivelésé- 
\el még nem vetjük meg nemzeti létünk, függetlensé
günk alapját, sem pedig az európai tudományos világot 
mozgató nagy kérdések megoldásának dicső versenyé 
ben részt nem veszünk.

A létért való küzdelem lázas versenyében mun
kálkodó mai és későbbi ivadéknak szüksége lesz arra,

hogy Jutás futásit liltebcii olykor megállilsn, u fünucbb 
idézet Miiről, melyut oz. állandó országos ureklyotár 
homlokzatára volnék fdlvésoudónck, nagy arany be- 
tllkkol:

.léi ue feledd a mezót, a bol éried a bátrak 
elestek."

És erre éppen olyan hely volna légül kid masabb, 
a minő éppen kérdés tárgyává is lett, a városliget eltilt; 
király pavillon. Távol a város Uzor zajától, az üdülés, 
ábrándozás e kedvelt menhelyéu a szemlélődő épen a 
kellő hangulatot es időt nyeri az emlőket; fölötti ke 
gyeletes elmélkedésbe való elmerülésre.

Talán csak fölösleges mondanom, hogy a buda
pesti városligetet értem ?

De talán meg se; mert különös az, hogy a ter
mészeti törvényekkel merőben ellenkező jelenségekkel 
találkozunk ez új érában. Hogy a gyöngébb tudja le 
győzni az erősebbet, a kisebb a nagyobbat, a személyes 
helyi érdek az országosat, német Esztergom Budapestet, 
Arad, Kolozsvár Budapestet.

Mert ez utóbbi két város is gyűjteni kezdi a 
lS-49-i szabadságliarez emléktárgyait. Es ez fölöttébb 
dicséretes, nemes igyekezet. Minden nagyobb környék
kel biró magyar városnak ezt kellene lennie. Nem azéit 
hogy a mi ez örökke emlékezetes időből fenmaradl, 
mindent összegyüjlsének s összeszedett egyazonos tárgy 
hói egész piramisokat állítsanak. Más a személyes csa
ládi, vagy országos ereklyetár. Egy zászló száz darabra 
tépve, lehet ereklyéje száz családnak. Az országos gyűj
teményben elég, ha egy tárgyból egy példány van meg. 
Ha az ország több vidékének nagyobb központján alakul 
egy-egy gyűjtő szervezet, a siker nagyobb lenne s az 
országos gyűjtemény teljesebb lehet, mint ha a gyűjtés 
csak egy központból indul ki.

Hogy akár egy család, vagy egyes ember, akár 
egy város kegyelettel tartson falai között szabadság- 
harozunkból fönmaradt és kétségtelenül hiteles néhány 
parab emléktárgyat, fegyvert vagy ruhadarabot, esetleg 
egy kis múzeumot effélékből, a mint hogy ez úgy is 
van, ez ellen soha senki kifogást nem tehet. De vájjon 
ki tartaná helyes választásnak, ha annak idején az ala
pítók a nemzeti múzeumot nem a fővárosban, Imnein 
például Brassóban állítják fel? Egyedül azon ívre tá
maszkodva, hogy legyen valamije Brassónak is?

Ugyan ezen érv hangoztatása mellett az akadémiát 
lehetne Pozsonyba, a nemzeti színházat Temesvárra, az 
országgyűlést Újvidékre, a műcsarnokot Dcbreezenbe 
helyezni. 8 igy tovább.

Agyafúrt okoskodással lehetne alkalmazni a régi 
gazdák amaz elméletét, hogy jobb lm szanaszét vau a 
birtok, mert lm a jég elveri egylielyütt, a többi menten 
marad. De talán már ma nőm szükséges bővebben bi 
zonyitgatni, hogy mi a nagy központ fontossága a 
nemzetek életeben? Német és Olaszországot csak azért 
lehet-e századokon ál apró darabokra szakadozottság 
lián és megalázó helyzetben tartani, mivel az egység

nyal remekül átszőve gyönyörű n simult cl az eszmé
nyi sz pségű, királynői termeten.

A büszke ifjú hölgy, ki még eddig egy idegen 
férfit sem méltatott sóba többre egy fagyos mosolynál, 
a keblében dúló szenvedély által megtörve állott tükre 
előtt.

— Nem, és százszor, ezerszer nem, fakadt végre 
belőle a szó, — enynyire le nem ereszt; edem, hogy tőle 
bocsánatot kérjek. Hu? Tőle? Hogy is ne, az kellene 
még csak, hogy a „Jegkirálynő" nn-gkérleljm egy fiatal 
embert, kit az utolsó bál alkalmával nem tüntetett ki 
annyira, mint ő ezt tán várta volna!

Hégi daczos természete újra fölébredt benne. Az 
antik hellén Junó szobrokhoz meglepően hasonlító gyö
nyörű fejecskét hirtelen hátravetclte és indulatosan dob
bantott parányi lábacskájával.

— Pedig én nem is emlékszem arra, hogy a második 
négyesre velem foglalkozott volna ! Hadd lassúk csak !

E szavakkal a szoba közcp.-n álló művésziesen 
faragott pompás asztalkánál termett s felvette az ott 
fekvő tánezrend könyvecskét.

— Mégis kiáltott föl meglepetve, midőn pillantása 
e sorra esett:

II. négyes: Dr. Ernyei Jenő.
Hát mégi* igaza volt! En hibáztam. Tudja 

Isten, de olyan kelletni tlenfll is éreztem magam azután 
hogy láttam az ó csöndes, szemrehányó tekintetét raj
tam függni, midón elkésve érkezvén, engem Kálmán 
báró karján megpillantott. Mintha ajkai ezt suttogták 
volna: Katinka ezt nem érdemeltein meg tőled! Többé 
azután nem tánczoll senkivel : jól ludom még Hajós 
Etelkával sem, pedig evvel foglalkozva volt s ez a 
szegény holló bizton számit rá. Imgy megkéri.

E gondolatok villám gyorsan e/.ikazlak át Katinka 
felben ült agyán; a legnagyobb fokú ideges izgatottság 
vett erőt a különben oly fejcdelmileg nyugodt, hideg 
magatartásé ifjú nőn.

— Megkéri! Ab, de hisz ez nevetséges folytatú

föl s alá járkálva a szobában, megkérné őt, midőn 
értein életét is inár háromszor koczkára lévé! Nem, 
nem lehet! Ez őrüli eszme, ez csak a képzelem szeszé
lyes játéka! 0 ki L. gróffal ki mert menni egy szál 
kardra, érteni, pedig tudvalevő dolog, hogy a gróf a 
legkitűnőbb vivő az egész vidékén! 8 az ok, csak az 
volt mert ez utóbbinak egy férfi társaságban elejtett 
csípős megjegyzését meghallotta. Úgy tudom, hogy 
megsebesült; váljon veszélyesen ? Önérzetem tiltotta, 
hogy felőle kérdezősködjem! Istenem, de hát ha ko
moly betegen fekszik most, szenvedve a seb fájdal
mait , melyet értem küzdve szerelnie hevétől liarczra 
indíttatva, nyert!

Es én hálátlan, e férfit, ki Katinkáért mindenét 
feláldozni ki sz volt, oly nagyon, oly mélyen megsér
tettem! Valóban érdemctleii vagyok szerelmére! Igen 
most látom csak, mennyit vétettem ellene, mily kínos 
fájdalmat okoztam neki meggondolatlan büszke ma
gi viseletemmcl! Vájjon, hogy tehetném jóvá mindezt? 
Lehet, hogy már késé*! Talán elkéstem már!

E szavaknál forró könycsepp hullott az angyali 
szemei;bői, a lelki rázkódás által kisajtolva, Ernyei 
fényképére, melyet a szenvedő leányka fiókja egy 
rejtőkéből időközben elővett. Finom baltiszt kendőjé
vel iparkodott eleinte megakadályozni, érzelmei kitöré
sét, de sikertelenül. Fuldokló zokogással hanyatlott 
egy karszékbe s a fényképre tekintve csöndesen ro- 
begték ajkai:

— Megbocsátasz e? megboesátsz nekem? —
— Megbocsátok! — felelt hirtelen egy érezos 

mély férti hang s az ajtóban lévő bíbor függöny me
gül Ernyei délezeg alakja tűnt elő. Homlokán alig 
behegedt sebforradás vonult végig. Az érzelmek bévé 
löl, melyek keblet e pillanatban ostromolták, még hal
latszott kissé remegő hangja midőn az eleinte kissé 
meglepett leánykát karjaiba szoritá.

Ott zokogott most a büszke , megközelíthetetlen 
„Jégkirálynó" Ernyey széles mellére hajtva fejét.

Egy csók, melyben a lu t rokon lélek összeolvadt, 
volt a kibékülés az egymástól többé el nem válhatás 
pecsétje.

— Most pedig gyerünk a bálba, — moudá Er
nyey a karjaiban túlboldogan fekvő leánykának — 
oda lenn vár Irma nőnéd.

ifj. II. V

A zakatoló gépek közölt.
Ha valaki véletlenli' a ibi a helyzetbe kerülne, 

hogy megűnná úgy a szezon v ge felé a színházat, tor
kig volna a hangverscnyeiikel, fáznék a jouroktól, tegye 
meg azt a kis körutazást a melyet én megtettem, mene
küljön ebből a parfűmös, bon ton-os világból és kóstol
jon bele egyik-másik nagyobb vasgyárnak a füstös, 
egészségtelen de végtelenül érdekes levegőjébe.

A hatalmas gépek, izzó kemenezék és kekzubo 
nyos munkások között, a folytonos zúgás, zakatolás és 
bezzegés közepette, azt hiszem, a legblazirtabb ember
nek a keblét is elfogja valami csodálatos irigység 
azon emberek iránt akik még talán szórakozást és gyö
nyörűséget is találnak a munkában. Es klllönöseu a 
gépek misztériumába be nem avatott laikust, lesújtja 
az az imponáló erő, az a tittokzatos hatalom, melyet 
csak eredményeiben vesz észre, s melylyel szemben oly 
kicsinynek és tehetetlennek érzi magát.

Körülbelül ilyen érzések és gondolatok foglalkoz
tattak, midőn a napokban a diósgyőri vasgyár gépmű
helyében megálltam.

*

Az óriási arányokban épült terem, csupasz, ko- 
iiioi falaival, melyekről belyenkint a nedvesség csepeg, 
zsúfolva van gépekkel. A mennyezeten, számtalan apró 
s nagy kerek összelőni a a szíjak valóságos láb vrint - 
cvd, folyton zúg, folyton forog, hajtja a gépeket, me
lyek emelnek, fúrnak, faragnak, simítanak, törnek, 
formálnak, reszelnek, mindezt titokzatos zúgás, ztzegés 
és zakatolás között.
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legfőbb is legerősebb kHp.su :i nagy központ liiAiiy/.otl 
mindegy ikucl.

Ív‘S/.AniitSiiithiiiul szerencsés körűim ny. hogy ha
zánknak vau így oly központja., mely most már nagy
ságánál fogva is kizár niimleu versenyt a többi váro
sok részéről. Ez a főváros az egész országé, annak 
minden egyes lakosa a Kárpátoktól az Adriáig azt a 
magáénak tekintheti, büszke lelni rá, csak úgy mint 
maga it budapesti lakos.

Ili kell tehát központosítani mindent, ami mind
nyájunké egyaránt. Mindazt, a mit látni érdemes, tanul
ságos. Ennélfogva természetesen a szabadságharc/, em
léktárgyainak csarnokát is

Mert a fődolog mindenhán az, hogy sí mi országos 
közintézmény, a mi oly lenucszolű, hogy egyaránt kell 
kihatnia, mint a nap sugarainak, az ország összes tá 
jaira, a nemzet egcsz egyetemére: annak a fuvarosban 
a helye, mert csak itt egyedül e helyen teljesítheti e 
főn ne hl) jelzett föladatát. Legyen a vidéki városoké 
mindaz, a minek értéke mivel sem növekednek, ha itt 
volna a fővárosban: legyenek ott a szorosan helyi ér
dekli tárgyak. A ráuki időszakos szökőforrás maradjon 
(iánkon, a radnai szent szűz maradjon meg Hadnának 
Hunyadi Mátyás s. ülőtiáza Kolozsvárnak. De hogy leg
súlyosabb példákkal éljek : mi értelme volna annak, 
ha például a francziák a nagy Napóleon sírját nem 
Párisiéin, de valahol Perpignonban avagy Comcában 
építik meg? llát néhány ember oda is elmenne azt 
megnézni, de van-e értelmes ember, a millióból, a 
ki éven át Párosban megfordulva, meg ne tekintené 
annak legnagyobb nevezetességét, legérdekesebb látvá
nyosságát, ha semmi egyébre nem jut is i je?

A mi jelentőségénél vagy méreteim:! fogva kiválik 
a vidékit sség kereteiből, a mi közérdekű, annak a köz
pontban a helye.

PéldanakoKáért az esztergomi bazilika, a prímás 
palotája, udvara most csupán csak Esztergomé; ha pe
dig az Budapesten volna akkor az egész országé lenne, 
és pedig megtízszereződött értékben. A fővárosban ma 
már egyszer életében a legszegényebb ember is megfor
dul; n mi jobb-e, lm itt megleli mind azt együtt, a mi 
a nemzet szellemi, erkölcsi nagyságáról, vagyonossá- 
gáról tanúskodik, mintha keresztül kasul, össze-vissza 
kellene járni az egész magyar birodalmat, hogy ez 
elszórt, mondjuk elásott kincseket föltalálja?

Az 184Ö-49-i szabadságbarezra emlékeztető tárgyak 
gyűjteménye is tehát eminenter a fővárosba való.

De mi okból most mindezeket elmondani ?
Egyfelől azért, mert mostanság nem egy más kér

désben is előtérbe lep a helyi érdekek követelő/ se a 
központ jogos, észszerű igényeinek rovására.

Másrészt pedig azért, mert a nemzeti érzületre 
egyenesen káros hatásúnak tartanám, ha a szabadság
ba rczi undokok tárlata magán vállalattá törplilnc. Legyen 
o becses emlékek Iára országos intézmény; templom, a 
hová mint ilyen szent helyre, h phessen he mindenki.

Lánczok, sodronyok mindenfelé, a falakon, a 
menye.zet.en villamos lámpák, nicljek egyhangú húgás 
sál vetik fehér fényüket a terem minden sarkába A 
mennyezet hosszában és keresztben vas „mestergerendák* * 
húzódnak melyek közül a leghatalmasabb i2000 Ugráln
unk oda se néz. Óriási turbinák, tengelyek hevernek 
mindenfele és az egyik fülkében ott liheg a gőzgép . . .

A gőzgép lelke az egész teremnek, életerőt ad az 
egyes gépeknek, mint a szív az emberi test ré
szeinek . . .

Azok a hatalmas bőrszíjak , mintha megannyi 
ér volnának. Ezek viszik az életadó erőt ni ndenhová, 
hoznak minden gépet mozgásba, sut-torogva forogván 
szóditó gyoisaságnaban.

Visszafojtott lélegzettel, csodálkozva ii'zUm ezt 
a zűrzavart, midőn az igazgató hangja szolalt meg a 
közelben, ki mosolyogva nézte azt a kábító hatást,, 
melyet rám a munkának ez a lázas kepe lett . . .

Hirtelen karon fogott . . .
„Gyerünk a vasöntödébe* — mondó.

Ugyanaz a kopárság, ugyanaz a komorság, mint 
a másik teremben . . .

Emelet magasságú converlerek, vasolvasztók ál
lanak az egyik oldalon, honnan hosszú folyosó vezet 
a lulajdonképeni öntödébe Az egyik couvederben cg 
a tűz, pokoli hőséget árasztva maga körül. Az olvasztó 
felső nyílásán kicsapnak a lángok, kék vörös nyelveik
kel kórül nyaldosva az olvasztó oldalait. Ebben ömlesz- 
tik meg a vasat . . .

Itt-olt kisebb-nagyobb üstök állanak, melyekben 
a inegömlcsztctt vasal szállítják az öntéshez.

Magában az öntödében gyúrják a mintákat, me
lyekbe az izzó vasat öntik

Apróbb, nagyobb goi diók ásva!* a talajba, a 
melyekben a sistergő olvaszioil vasnak formát adnak. 
Itt nagy a csend, gépek nem igen vannak, a munká
sok szótlauok vagy halkan beszélnek. Csak néha-néha

De hiszen mindez oly természetes, v ilágos — mi
nek mindezekért szól vesztegetni ?

Vajba úgy lenne . . Vijha o fölszólásommul
nyílt ajtót törtem volna be!

Vajda János.

K ü lön félék .
— írod..Imi estély ünknek mely boluap hétfőn 

a Membery teremben esti 8 órakor veszi kezdetét a 
műsora a következő: l. Zene, 2. A Vöröskereszt a csa 
tat éren s a kórházban. Felolvassa Vörös Ferenc/. !>. A

i
I

Vöröskereszt; színi jelenet. Előadják: Vörös Mari úrnő, 
Szép Vilma k. a. és V. S. k. a. — 4. Zene. 5. Dalok. 
Előadja: lleitu Gusztáv ur. ti. Zene.

— RitíintHcH. U cs. és apóst, királyi Felsége 
Rombáaer Tivadar sorlmjózászlósuak, a Rio de Janeiro) 
es. és kir. fókonsulságnál ügyvivői minőségben telje
sített. hasznos szolgálata elismerésein a Ferenc/ József 
rend lovag keresztjét legkegyelmésebben adományozni 
méltóztatott. Szívből gratulálunk a királyi kegy e nyil- 
vánulásáboz Rom’ uer Tivadarnak .mint városunk gyer
mekének, annál inkább, mert úgy vagyunk meg
győződve, hogy o i messze távolban is, túl a ten
geren, hová a körülmények sodorták, idegen éghajlat 
alatt, igaz bű íia volt mindig hazájának, testestül s 
lelkestűi magyar. Mint az „Adria* magyar tengerhajó
zási részvénytársaság brasiliai képviselője mindenhol 
arra törekedett, hogy azon minőségében minél több 
szolgálatot tegyen hazájának, a magyar terményeket 
s főleg pedig a nmgyn: bort minél ismertebbé s híre
sebbé tegye az idegen földön; a mi neki nagy mér
tékben sikerült is; mert a brazíliaiak, kik ezelőtt hí
réből is alig ismerték a magyar bort, most már nagy 
mennyiségben importálják honi italunkat. Magyar ér
zelmeit belő ültette családjába is, idegen földön szüle
tett gyermekeibe, kikel magyar szóval oktat drága ma
gyar hazánk iránti szeretőire. Mindezért Rombauer Tiva
dar méltó a kitüntetéshez, melegen kívánjuk, ösztönözze ez 
öt további munkálkodásra hazája iránti szolgálatában 
a távol ég alatt, hová nemcsak a királyi kegy, de 
honfitársai tisztelete és szeretete is kiséri.

Wily Sándor a selmeezbányai kohóhivatal 
főnökét 0  Felsége a király a bányászati és erdészeti 
akadémián a femkohászat rendes tanárává nevezte ki.

- K incu  zés. A m. k. pénzügyininistcr a sel- 
metszi bányászati és erdészeti akadémián Sehenek Gyula 
tanársegédet az erómütani tanszékre ideiglenes minő
ségben rendkívüli tanárrá nevezte ki.

I)r. Seb IFnti' r l'cm u-z  kir. tanácsos, nyug.
I m. k. bányakincstári főorvos, volt cs. és kir, katonai 

ezredorvos, a F. rcncz József rend lovagja, a katonai 
érdem kereszt és a hadi érem tulajdonosa, több tudós és 
közhasznú társulat alapítója és tagja, hosszá szenvedés 
után oi éves korában Seltneczbányán elhunyt. Halála 
ról rokona özv S/.ájbely Jánosáé uinő adott gyászje

hnMik egy egy ismert jelszó valamelyik vezető munkás 
ajkarol.

Munkások vasúti kocsik kerekeit, síneket, hengere
ket visznek át az öntödén, a nel. •/. vasajtó, mely a 
lármás kuvácsműliolybe vezet, becsapódik mögöttük.

A terem közepéről hatalmas csigáról lebocsátják 
a mélybe a „medvét11, azt az idomtalan, nehéz vas- 
darabot. mily tompa zuhanással hull m lybc, dara
bokra törve Ízzé porrá zúzva a vasat, melyet alája 
tettek . . .

Néhány munkás a gőzkalapács körül foglalatos
kodik . . . Az igazgató így diót tesz az üllőre, a ka
lapács őrült sebességgel lezuhan és feltöri a diót, a 
nélkül, hogy az édes belet egy hajszálnyira meg 

j sértene.
*

A kovács műhelyen keresztül eljutottunk egy má- 
j sik gőzgéphez, mely a sinlicngerlő műveket hajtja, 
j Mint a nemes v erseny paripának, külön istállója van, 

külön inas áll rendelkezésére. . . .
A falon ott áll a tábla, hogy mikor született, ki 

volt az apja es az anyja és hogy mikor kapott utol
jára emu — mikor fűtötték he.

Ilim n almenüink a s/i-mszidhelyisegbe, hol a 
I villamos gép áll. Ez már sokkal elegánsabb és barát

ságosabb az előbbieknél.
Középen áll a gép, mely az egész gyárnak vilá

gosságot ad. Nem mozog rajta semmi, csak egy sárga 
réz kúp, mely örült gyorsasággal mozog tengelye kö
rül. Ott áll az „ikiatótabla . egy csavar megforgutásá 
val a gyár tetszésszerinti részében kígyóinak vagy 
kialszanak a villamos lámpák.

Kijutva a szabadba mógegyszer áttekintettem a 
gyárat, s végignézve a lázas, szakadatlan munkának 
ezen hajlékán, örömmel hagytam oda azt — a viszont
látás reményében.

Kis Cstmyn.

; lantéul. Temetése c hó l én nagy számú közönség rész- 
. véle melleit ment végbe. A boldogult jó indulatú, hu

mánus goudolkozáíú volt, a ki sok szegényen segített, 
kiválóan mint a „Gyermekbarát egyletének elnöke, 
melyei ó alapított. Béke poraira !

— Varosunk kő/uy illene, melynek napjául e 
hó 8-ikát tűzte ki főispánunk ö méltósága, újabb intéz
kedés szerint e hó tőén  t a r t ó ik  meg, a közig bízott-

I ság pedig 14 én.
— E«y új d a r a b .  A jelenleg városunkban mű

ködő színtársulatunk egy pompás új, bárom felvouásos 
vígjátékot f ogadott el helybeli társasszerzők tói, előadásra. 
Nevöket egyelőre m m közöljük, csak annyit mondunk 
el, hogy a társadalmi, kaczagtató színdarabra társulatunk 
igazi animóval készül és fényes előállítás mellett adja 
elő legközelebb. Annak idejében bővebben erről falra
gaszok útján értesül közönségünk. A darab különben

; be van nyújtva előadásra a győri nagy színházhoz is.
— Színészet. Várakozásunk az e heti műsort 

illetőleg csak részben teljesült, a mennyiben bizony 
gyönge előállást is láttunk, a mi csak előbbi vélemé
nyünket igazolja, hogy u társulat ereje mélyebb, beha
tóbb lélektani tanulmányokat igénylő színmüvek ki-

j fogásiakul szinrehozatalára gyönge. E megjegyzé
sünkkel nem akarjuk a társulat érdemeit csorbítani, 
csak azon szerepkörre figyelmessé tenni , melyben 
helyt állhat. Szombaton Rátkai népszínműve az, „Árva
lány huj* elég jó előadásban került színre, csak Imre 
es Rúzsa kettőse csökkentette a jó benyomást, melyben 
Imre, úgylátszik, jobb szeretett volna elhallgatni, beis- 

| mervén hibáját. Vasárnap a ..Toloucz* elég nagy számú 
i közönség előtt került színre, de sajnos épen azon 

jólétidével keltett kaczagást a karzaton, melynek lég- 
meglmlóbbnak kellene, lennie, pedig az helyesen játszva 
kell, hogy megkapólag lmsson a legegyszerűbb rnüer- 
zékkel nem bíró emberre is. Hétfőn „Czifra nyomo- 

| rúság" színmüvében Leudvai , Kraszuai , Bánfalvinó 
arattak tetszést. Szerdán „A bolondok háza* sikerült 
volt, mit nem mondhatunk a csütörtökön szilire került 

j vígjátékról. Talán a gyér Közönség kedvetlen!tette el 
a szereplőket, hogy Bérezik „Nézd meg az anyját" 
alakjaiba nem tudtak annyi meleget önteni, hogy tőle 
a közönség is felmelegedett volna, ámbár Szabóné és 
Lendvayné játékát, a már ismert jobb erőkön kívül 
dicséret illeti. Megemlítjük még hogy a vasárnap színre 
kerülő „Szép Üarinká" bán Erdei Berta énekesnő saját 
szerzeményű dallal fogja meglepni a közönséget.

ünick-bál czimü közleményére lapunk előbbi 
számának az alabbi sorokat kaptuk: Mélyen tisztelt 
szerkesztő úr! Becses lapjának múlt számában egy köz
lemény jelent meg, melyet mint téves informáeziókon 
alapulót szükségesnek tartok helyreigazítani. Nevezett 
közlemény arról szól, hogy az összes akadémiai ifjúság 
f. hó 9-én egy „bált* rendez, pedig tulajdonképen nem 
bál, hanem csak egy koszorúcska (?) (Kriinzchen) lesz 
az, igenis az összes ifjúság által rendezve, melyre külön 
meghívót nem küldünk szét, hanem csupán személyes 
meghívásokat eszközölünk. Remélem, tisztelt szerkesztő 
úr, hogy becses lapjának legközelebbi számában ezen 
helyreigazító sorok helyet találnak s igy maradok ki
váló tisztelettel Lövik Béla, mint rendező.

— AlliNuuk népkonyhát czimü közleményünk, 
miként örvendetesen tapasztaltunk, általános érdeklődést

| keltett városunk közönsége körében a terv kivitele iránt. 
' Némelyek könnyűnek, mások nehéznek, sőt kivihetet

lennek tartják azt, de azért a népkonyhák üdvös voltát 
mindannyian elismerik, Vaunak, a kik másutt fennálló 
hason intézményeket állítanak mintául elénk. A sok 
jó tanácsot köszönettel vesszük s rajta leszünk, hogy a 
Vöröskeresztegylet azokat hasznára fordíthassa. Magunk, 
magátol értetődik, nem vállalkozhatunk az intézmény 
létesítésére; mi csak az eszmét vetettük fel, s annak 
megvalósítását ajánljuk.

— Talált juhok. Említést tettünk már lapunkban 
hogy egy selmcczi majorostól 10 drb juhot és egy kecs
két hajtott el egy élelmes juhász: a nyomozás ez ügy
ben erélyesen folyt és folyik és talán biz kapcsolatban 
is van ezzel az az eset. hogy Tópatakon múlt hó 29-én 
a község alatt Oravccz Márton tópalaki lakos 8 fehér 
es egy fekete birkát talált s mert a körülményekből 
következtetve lopottaknak vette — őszinte jelentést tett a 
rendőrkapitányi hivatalnál; e birkák még jelenleg is 
Oravecz Mártonnal vannak s a károsult tőle veheti át, 
természetesen a mennyiben tulajdonjogát igazolni tudja.

Lopás. Tmag József bábaszéki plébánostól e 
hó 4-én egy tinót loptak el — a gyanú volt kocsisa Satura 
János ellen irányulván, a törvényes intézkedések meg
léteitek.

— IVIIiíva* elöliy.ctéM'o. A közönség rokonszenv- 
vcl, érdeklődéssel, a sajtó elismeréssel fogadta eddig 
megjelent költeményeimet. Ez ad jogot arra, hogy Klára 
czimen egy új dalkötetet rendezzek sajtó alá. Száznál 
több szerelmi dal, megírva egyszerűen, melegen, úgy a 
mint szivemből felfakadt. Hiszem, hogy ezek is megta
lálják utjokat az olvasó leikéhez. Az a széles körű ktV
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nttuség, mely eddig szive* rokonszenvcvel megiijándcko 
zott, cilán ezúttal sem ordul el tőlem s bizonyára a 
milyennek in é rt eleddig olyannak IV* utalni .■■ ilalok- 
bau is. A mii ara egy lóriul k.-t korona A/. előfize
tés határidője i e. de./ tuUer !.'■ A dalkűlet karácsony 
után fog megjelenni H gihb mü\ miből kaphatok m ég : 
1. Képes könyv Ilumoi >ztikus költemények. Ára H» kr 
=  1 korona 4l» fillér. 2. K«»lu*n* nyék Ára I írt :í
korona. II. l'jahh költemények. Ára 1 fr 2 korona 
4. Gyopárok Ára 1 írt 4U kr. 2 korona *0 fillér. 
Kelt K'irniiiezbányiin, 1 '2. októl' i vég n. Dr. Versenyi
György, all fóreálisk. lauár.

\  német t>ztl|iiruiliiluii lapok ellen, melyek 
meg mindig óriás számban özönlik el hazánkat, erős 
küzdelmet folytat a .Magyar Nők Lapja- a melynek 
legújabb (42-ik) száma is arról muusUodik. hogy e ha- 

lórekvéfbcn :i legjobb írók lámogaii.ik. Gyönyörű 
nyék vannak e számban Zempléni Árpádtól, 

Kulcsár Fereneztól, Pajor Istvántól. Érdekes „Az ni 
köpenyJ Komor Gyuláiul: „Lcáiivuézt'r elbeszélés H 
M. tői „A miről beszelnek- Omegától; „Az utolsó elbe
szélés- Brankovies Gyöigytól: „Modorú asszony- Túr 
gony Endrétől; „Kuruc/. szép asszonya- Kovács Lan 
iától; „A cseled kérdés" ; „Arany háló regény Vörös 
Juliannától kib. szív nemesítő olvasmányok vannak 
a havonkint megjelenő „Lugas* eznnti gyermeklap 
mellékletében is. Azonfelül huvonkiul „Tükör elölt ez 
divat mellékletet is adunk. Midőn „Magyár Nők Lapját- 
a legmelegebben ajánljuk olvasóink pártfogásába, meg
jegyezzük, hogy mutatva nyszáinokat ingyen és bérment- 
ve küld a kiadóhivatal mindazoknak, kik eziránt hozzá 
(Budapest, Kishiduleza ..) levelező lapon fordulnak.

C s a í* n o k.
Szeretve mindvégig!
— Eredőti regény egy kötetben. -

Irtii: M olnár í .v iila . (4
(Folytatás.)

Erre aztán újra isznak, Kiki pajtás is velők tart; 
ugv érzi ezúttal, mintha valamivel jobb kedve lenne, 
aztán félszemmcl a pénztár felé néz, hol már egv ma
gas, szemüveges ezivil ember beszél a leánynyál.

A tarokk játszmát ezúttal a kapitány nyal együtt 
Bajzáituios főhadnagy nyerte meg.

— No. nem mondtam, mióta itt vagy, Kiki pajtás 
azóta Feri remekül kezd játszani! — jegyzi meg Nánerl 
nevetve. - Aztán fütyülni kezdi- „Vak vagy oh szere
lem 1 hályog van szemeden!-

Fiúk ! mondja a kapitány hirtelen, mintha 
valami fontos dolog jutott \o!na az eszébe. — Tudjátok 
hogy a jövő hétre a dandárparancsnok látogatását vár
hatjuk. Az it ügyeljetek, nehogy valami haj előadja 
magát. A fő a szolid elet és a kötelességek pontos és 
hű teljesítése. A napokban megint hosszabb gyakorlatra 
indulunk, valószínűleg Makóra megyünk, de az még 
nem bizonyos. Aztán súgok nektek valamit, a dandár- 
parancsnok látogatása, hajol fog menni minden, előlép 
tetőssel van egybe kötve. Aztán semmi rendetlenség ölő 
ne adja magát!

A tiszteket c hír kellemesei: érintő, miért is borral 
telt poharaikat összekoe/.ezintva lelkesülten kialtak :

— Éljen a kapitány!
tízépfaludi Ödön báró mosolyogta liajtá meg ma

gát és szerényen mondó :
Köszönöm a szereteteket, barátaim.

Nánerl kisasszony ezalatt valami felett töprengett 
és az;:in gondolatának e szavakban adott kifejezést:

- Fiúk ! ma hello van. Csütörtökön van Szom- 
balhyné ó nagyságának fogadási napja. Azt hiszem ott 
teszünk mindannyian. Téged, Biki, —- teszi hozzá a 
szőke hadnagyhoz fordulva, -  majd bemutatlak neki 
alkalom adtán. Akarod?

— Sőt köszönöm szívességedet! felelte Biki 
pajta?, kissé szórakozottan.

A fiatal hadnagy egészen belemélyedi a szegény 
galambok szomorú históriájában, miközben szemei, mint
egy ismeretlen vagy befolyása alatt, a szép Mnlvina 
felé révedeztek, ki most egyedül ült helyén, gondolata
iba merülve.

Kívül az űlczákon meg mindig élőnk volt az élet; 
tiszta és fényes holdfény ömlött i 1 a város házai felett 
Valami titkos, rejtélyes zsibongás honolt az esti, üde

A meejelan! rare<k-» aliiasouy b.irua ember volt, 
, immár „Kiülni k.-zil.i lüíjméleekttl; melk'U Ü veekoroua 

. k i „rctiuz J<uk-i a  ml kiTr-s/.lji- lílnil' iküUt
M i u i u u  n  l i g e t e k k e l  k r e o t  I ü k u I I ,  l m i a l » á j ; o i i u u  

i u i )  . . i t t a :
C s a k  n e  z a v a r t a s s a k  m a g ú i k a t  u r a i m !  A  k a v e  

i i a z  e l ö l t  h a l a d v a  e l ,  g o n d o l t a m ,  h o g y  n i  v a n n a k  c á ,

A nagy torony órája tompán kongta el a tizenegy 
órát, mikor Nánerl kisnszony felszólalt :

— Fiúk, holnap este az ezredesno ő méltóságához 
vagyunk meghiva. Azt hiszem, hogy mindannyian kitti 
nőén fogunk ott mulatni. Te Kik*, ott lesz, a mint hal 
lottam a mi bájos eszményképünk is a szép Klára.

E pillanatban kardesörrenés hallatszott fel a ká- 
véliáz nagy termőben és mindannyian meglepetten kel- 
keltek fel ülőhelyeikről, hogy a kellő tisztelettel fogad
ják az ezredesi.

teszi boz/.a mosolyogva, nem
Csak azt akaróul miliőkre adni, luigy az i-sto 

I kupon őrlésit,s folytán, a |ii\« beteli üiszlosan várbot 
, juu a daiidiirparaui-suok ür ü uagy uiültósúgituak a 
! lálogiitüaut. — Üdüli, lordul aztán a búrutioz, — a 
- le 4-dik szazadüd már meglel,ol„- gyatvorloti. Nagy te- 
I ladat vár reád!

Aztán mintegy negyedóráig még bizalmasan beszél* 
| gettók együtt, mikor az ezredes felkelt, hogy távozzék. 
! Valamennyien felemelkedtek szélijeikről cs l'elesalolták 

kardjaikat.
A borért megfizettük, aztán az ezredesük köre 

csoportosulva kifelé indullak a kávéházból.
A két fiatal hadnagy hátul ment egymással beszél- 

! getve; mikor a pénztári emelvény előtt elhaladtak tul- 
: vanasan köszöntek a csinos Malvint, ki ábrándos tekin

tettel függesztette szép szemeit a deli hadnagyokra. A 
k.s kac/.cr rejtélyesen mosolygott. Nánerl csókot intett 

. neki, iiiig Biki hadnagy szemei találkoztak a fiatal leány 
luki üt elével es valami villamos áram futott végig az 
ereiben. Szivét kéjes érzelem dobogtatta. Még egy utolsó 
pillantást vetett a leánykára, aztán kihaladtak a kávé- 
liazból a üoldsugaras éjbe, az ezredesük nyomdokain.

A kávéimban még sokan maradtak, fekete kávét, 
bort ivogatva a vendégek. Billiárdoztak, kártyáztak, 
sakkoztak, újságot olvastak.

A szép barna kasziruő még mindig merengő szóra
kozott tekintettel nézett a távozók után.

Tizenkét órát kongott a városháza tornyán az óra. 
Ej volt, hoklsugaras éj. Augusztus nagyon meleg leve
gőjű éjeinek egyike volt ez mikor holdsugarnk fényé
ben járják iibbcnö táuczaikat a tündérek. Enyhe, friss 
szellő suhintott olykor olykor végig a szabadabb nyílt 
utczákon, hol még hallható volt nehány megkéselt em
ber tovabangzó lépéseinek Roppanása a kövezeten. 
Itt olt hangosabb beszéd, majd kardesörrenés üti meg 
a fült, aztán minden elvész a távoli homályosságba, 
csakis a hold hinti szét ezüstös sugarait az alvó város 
fölött.

A szőke Kiki hadnagy már félóra óta sétál azon 
az utcza bejáratnál, mely a kávé-házhoz visz és honnan 
annak kell jönnie, kit oly eped ve vár. Le és fél sétál 
apró léptekkel, miközben gondolkozik és mereng a 
lioldsugarakon. Deli alakja bizonytalanul imbolyog, a 
mini a lioldsüfölfc térről az árnyékba lépett. Hosszú, 
szinte rémes nagy árnyék húzódott utána.

Kardját ki.-sé felemelte, hogy ne csörrenhessen 
meg a járda kövein. Nem akarta, hogy feltűnést keltsen 
a késői járkálok előtt sem éjjeli séta kásával. Olykor
olykor megállt és nyughatlanul nézett a kávéház irá
nyában, hogy nem látja-e már a leányka kecses alak
ját előlejteni az. úteza homályából. Pedig még nem is 
ütötte akkor a tizenkettőt. Az ezredest valamennyien haza 
kisérték, ki most szóval hitta meg tisztjeit a holnapi 
estélyére, megemlítve másrészt, hogy erről különben a 
felesége is intézkedett. Aztán elbúcsúztak tőle; egy da 
rabig még együtt maradtak az utezán, mig végre el
váltak egymástól ; ki jobra,- ki balra távozott a laká
sára. hogy fáradalmait kipihenje. Biki hadnagy pedig 
visszasietelt a kávéhoz elé, hogy megvárja a csinos kis 
Malvinát, kinek ezt megtenni megígérte. Hogy sietett, 
mintha attól tartott volna, hogy elkésik! Pedig inié, 
várakoznia kell és nem is türelmetlenkedik miatta

A szőke hadnagy gondolataiba melyed. Igazán 
furcsának (tinik léi előtte, hogy mint ismerkedett meg 
a kis Malvinnal. Jóllehet ott étiieznek ruidescn a ven
déglőben, Malvint azelőtt mégsem ismerte. Különben is 
nemrég egy hónap óta tartózkodik a mostani helyén. 
Aztán meg rendesen éjjeli szolgálata volt a kis leány
nak, ó pedig nem igen törődött a kaszirnőkkel. Ezzel 
is csak a véletlen hozta öss/.e. Egy este, (izén
két óra felé ment haza felé, mikor a sötétben 
előtte sikaltás hallatszik. Valaki kétségbeeset
ten kiabál segítségért. Az udvarias hadnagy 
legott azzal a szándékkal sietett a megtámadott segé
lyere, hogy mindenben rendelkezésére áll. A mint a 
küzdelem színterére megérkezett, látja, hogy két czilin- 
deres úri ember , meglehetős elázottan egy gyenge 
leánynyal dulakodik. Átlátva a helyzetet a bátor hu
szárhadnagy parancsolólag szólitotta fel azon úri cm- 

hogy hordják t<>\ ;i magukat és térjenek haza 
ukat kialudni és mivelhogy a jó szó mitsein 

ittas emberek ellenében, azoknak bottáma- 
kardjat használta.

(Folyt, küv.)

III. évfolyam 45. szám.

Nyilt-térC
I V h t t c ,  feliéi* ók kzí i ic-  ih ii iu ih l  Kelv ineke t

méterenkint 1 frl. 40 ki-tói 7 frt 7.. kiig I - kü 
lön bűző fajtában szállit megrendelt egyes öltö
nyökre, vagy egész végekben is pósta!.'r . s vám 
mentesen lleiim  In ra ti. (es. kir. u d \in  ..tó' 
Kclyeiimyáia Zürichben, Minták póslalórdn iával 
küldetnek. Svájciba esiinzott levelekre in í . b  • 
l.vog ragasztandó.

*) E rovat alatt közlöttoknek sem tai latináért sem alakjáért 
nem felelős a S/.erk.

Szállítási hirdetmény.
A Kclmeezbányai m. kir. kohóluvatalnak 1*9.5. év

folyamán szüksége leeiul 40( 0 (négyezer) un■lerniázaa 
ócska öntött vasra, melynek szállítására ezennel nyilvá
nos pályázat hirdettetik, megjegyezvén, hogy az egyes 
daraboknak 10 (tiz) kilogramninyi súlyt tullialndiiiok 
nem szabad es hogy szállítási ajánlatok Risibb meny 
nyiségro is figyelembe, vételnek.

Ezen öntött ócska vas mennyiség szállítása illet - 
lég az erre vonatkozó ajánlat elfogadása után a szállít
mányok a kohónál megtnázsálva vétetnek át és minden 
szállítmányért járó pénzösszeg a szállítmány kifogásta
lan átvétele után szabályszerűen bélyegzett, nyugtató 
ellenében fizettetik ki

Az 50 Urros bélyeggel ellátott zárt ajánlatok, me
lyekben a szállítandó anyag beszerzés: forrása is meg
jelölendő, ö% bánatpénzzel ellátva 1*1)2. évi november hó 
ló éig este 0 óráig a m. kir. kohóhivatalhoz Solmeez- 
bányán küldendők be. Az ő - n y i  bánatpénz a szerző
dés megkötésekor, készpénzben vagy bisztositók képes 
értékpapírokban 10 (tiz) %-ra egészítendő ki. A m. 
kir. kolióhivalal fentarlja magának a jogot n beérkező 
ajánlatok közül tetszése szerint azt elfogadni a mely 
nézete szerint a legtöbb biztosítékot nyújt esetleg azon
ban valamennyi beérkezett ajánlatokat, is visszautasít
hatni.

A szállítandó négyezer tuéiermásza ócska öntött, 
vas, melynek legfölebb 2b%-ka forgács alakban á tv é 
tetni fog, tizenkét lehetőleg egyenlő, lmvi részletben 
adandó át.

Magy. kir. koliólnvatal.
1 ML'. évi odóbcr-lió 2i-én. - - -

H ird etm én y.
A selmeezbányai dohánygyári igazgatóság 

részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a 
dohánygyári és árúdai czikkek az 1898. évben 
leendő Ii«*?y5 fisv-s a• » biztosítása
iránt 1892. évi november-lió 22-én délelőtt 11 
órakor zárt ajánlatok utján versenytárgyalás fog- 
tartat ni.

Felhivatnak a vállalkozni szándékozók, 
hogy 50 kros bélyeggel és 5 ‘a -nyi bánatpénzzel 
ellátott ajánlataikat az árlejtés napján délelőtti 
11 óráig annyival is inkább nyújtsák be, mivel 
későbbi ajánlatok nem fognak figyelembe vetetni.

Az i \  o r.íi fu v a rb é r:
a) a vaspálya udvartól a dohánygyár- és 

árúdaraktárba vagy viszont méteraiázsánként;
b) a dohánygyárból az árúdaraktárba és 

viszont métermázsánként;
c) a dohányé rúdarak tárból a dohánygyárba 

átfuvarozandó üres edényekért pedig fuvaronként 
szóval és számmal irn dó  ki, szintúgy határo
zottan megemlítendő, , gy a vállalkozó a fel
tételeket ismervén, ajánlatát azok alapján teszi.

Az általános szerződési kötelezettségek és 
feltételek a gyári irodában a szokásos hivatali 
órák alatt bárki által megtekinthetők.

Selmeczbányán, 1892. évi november-hó 1-én.
í » M. kir- dohánygyári igazgatóság.

M ű velt k isasszon y
magyarul v. németül beszélő gyermekeknek 
czéliioz vezető oktatást óhajt adni a franczia 
nyelvben. A tanítás és társalgás inteuzivitása 
az illetőnek teljes ellátásra való felvételét teszi 
kívánatossá. Fizetés megállapítása később. Le
vélbeli tudósítások:

„S. G. 102n“ jel alatt poste restante. Sel- 
m eczbánya. 4 -4
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Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1892.
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