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Kéziratok nem adatnak vissza. =

Nemzeti társadalom?
Hazánkban a legkisebb nemzetiségek is 

bővében vannak mindenféle „nemzetidnek. Iro
dalmi és gazdasági vállalataik, ezek között a 
kiváló jelentőséggel biró bankok nemzetiek, 
összes kulturális törekvéseikben a nemzeti irányt 
követik, melynek még a felekezeti érdeket is 
alá rendelik, miként ezt a példák úgy a Fátra 
alján, mint a Maros és Száva mentén tanúsítják.

A mi intézményeink sorában is akadunk 
nemzetiekre, minő egyebek között a nemzeti 
muzeum, nemzeti színház stb. s az egyesületek, 
melyek magyar nemzeti érdekek szolgálatában 
állanak; ezeknek azonban egyike sem olyan, hogy 
azoknak terhét az összes magyar társadalom hor
daná a vállán, s igy nem csoda, ha működésűk, 
hatásuk nem felel meg az óhajtott czélnak.

Azok a kis nemzetiségek nemcsak a czim- 
táblájára Írták fel intézményeiknek a narodny-t, 
a nationali-t, de az veséjükbe Jis be van Írva, 
s lelkűk lángot, tápot nyer tőle, áldozatra, tettre 
késztetőt.

Ha mi nálunk is lángban tör ki néha Haji
ján a nemzeti érzület, a szent hevület soha sem 
általános s igy sohasem is tartós. Az ilyenkor 
kibontott nemzeti lobogó váratlan hirtelenséggel 
kerül mindannyiszor tokba, akár egy kedvezőt
len szellő lengésére, akár a sasok véletlen fel- 
rebbenésétŐl.

T Á R C Z A .
Boldog újévet!!!

Elsülyedt a múlt év, mint szétmállott ladik,
S eljött ezer ngolczszáz kilenczven harmadik,
Ó évet temetünk, s hamvából uj támad,
Fura a világrend . . . gyászra öröm árad. 
Mindenki kiváncsi, milyen jövőt kapunk,
Adónk lesz-e nagyobb, vagy mézes madzagunk. 
Uralkodó bolygó Merkúr lesz, s úgy leszüld::
Hogy élénk fényétől bódulni fog eszünk,
Gazdag majd dőzsölve ül henye ünnepet,
Más meg kántorböjtön dolgozik eleget.
Szerencsét és boldog uj évet kívánok,
Ám azért szebb jövőt én bizony nem várok.
Újévi köszöntés nagy száj mestersége,
Üres szó, a melynek sarczolás a vége.
Keresztényi szokás annak jót kívánni,
Kinek a szentelt viz nem akar használni,
Kívánom, magyarok istene ébredjen,
Hogy sok ellenség közt erőnk ne ernyedjen,
Adjon egyszer olyan minisztert, honatyát,
K i nem Bécscsel csinál magyar politikát,
S  ezentúl a német ne úgy ábrándozzék,
Hogy mi szolgák legyünk, ö meg uraskodjék. 
Magyar szellem, törvény uralkodjék nálunk,
Idegen szó, divat, ne csúfítsa házunk.
Nemzeti életért küzdjön, a ki bátor,
S  legyen hazafias a mameluktábor.
Ilegymöyi párt lajhárt fogjon szekerébe,
Ha haladni akar régi sötétségbe,
A ki rósz sorsban van, és vár Méssiásra 
Siessen kitérni a zsidóvallásra.
Ne bukjanak bankok, részvénytársaságok,
Hogyha kölcsönt kapnak bukott uraságok,
A nő ne paczkázzon életének párján,
Hogy ne szálljon hire a rágalom szárnyán,

Oly bátortalanok, oly ingadozók vagyunk 
a nemzeti érzület ápolása és annak vallása, nyil
vánítása tekintetében, mintha mi volnánk az 
elnyomottak.

De hát honnan is merítsünk erőt, bátorsá
got? honnan nyerjünk szilárd öntudatot, melyből 
folyólag szivvel-lélekkel vallván magunkat a 
nemzeti irány követőinek, a mások által eltulaj
donított, bitorolt jogainkat visszakövetelni is 
merészel nők?

A múltból vehetnénk erőt, mert a múlt 
minden erőnek forrása, ámde azt előbb ismer
nünk kellene. Az a töredék, mely azt ismeri, 
s igy tanúságot, erőt is meríthet belőle, csak 
csekély része a nagy összeségnek.

Nehány évtized előtt Adria partján amaz 
„ezer“ csodát mivolt lelkesedésében. Egygyé 
forrasztott egy szétszaggatott nemzettestet. Te
hette, mert milliók voltak vele szivben-lélekben. j 

Mi sokkal többen, talán tizszerte többen 
vagyunk amaz „ezer“-nél, a kik a nemzeti irány I 
felé törekszünk, a nemzeti társadalom megterem
tésén fáradozunk, de sajnos, a milliókat nem 
látjuk mögöttünk, biztatásukat, óhajukat nem 
halljuk.

Honnan van ez? Első sorban onnan, mivel nem 
ugyanegy a szellemi táplálékunk, vagy jobban 
mondva, 10 —20 ezeren nemcsak kenyérrel élünk, 
de valami szellemivel is, a többi milliók pedig 
kenyérrel, a szellemit adó eszközök közül alig

A férj meg legyen bölcs, vak, szófián és siket,
S nem lesz ok, hogy biró bontsa fel a frigyet,
Vén bolond fiatal éltetőt keressen,
S az ifjak szerelme könnyen czélt érhessen.
Ki sokat csalódott, és kétségbeesett,
Korcsmákban mulasson cziyányzene mellett.
Ne legyen az uj év csak hamis biztató,
S mint számos elődje, közönséges csaló,
Hanem hozzon bőven áldást szép hazánkra,
Börtönt és bitófát hazaárulókra.
Kljén, a ki magyar, üde jó  erőben,
Szomorúság nélkül az uj esztendőben!

Ijihcrliiii József.
I

Hiú vágyak.
Szeretnék szállni, de — szárnyak nélkül 
Mint öntudatlan, ős gondolat . . .
Szeretnék inni a Lethe vizéből 
Feledve legédesb álmaimat . . .

Szeretnék lenni holt északi csillag 
Bíbort sugárzó havas Jelelt . . .
Szeretnék hinni szép szavaidnak . . .
Hiába . . . Nem lehet . . . Nem hihetek.

Telelte* Itéln.

A n ő k r ő  1.*)
(Folyt, óh vége.)

A szoros értelemben veit menyasszonyságot a ró
maiak nem ismerték. Ha megtörtént is náluk az eljegy
zés, gyűrűt azért nem adtak egymásnak és se előbb,

; se utóbb egymást nem is iparkodtak kiismerni. Náluk 
a menyasszonyság egyszerűen abból állott, hogy a 
család előtt ünnepélyesen fogadalmat, jobban mondva 
ígéretet tettek. Ezután a mennyaszony hozzáfogott a 
kelengye megkészitésébez, a vőlegény pedig a lakás

í (* Irta s irodalmi estélyünkön felolvasta Vaszary A. úr. Sz.

fordulván meg kezeik között egyéb a kalendá
riumnál, egy-egy olcsóbb hírlapnál s néhány 
mesés könyvnél. A bibliát is csak gyéren ol
vassák, annál sűrűbben forgatván azt a másik 
bibliát. . .  Tudomány és tapasztalat fényesen de- 
ducálja a természeti életben a táplálkozás kü
lönbözőségéből a fejlődés különbözőségét. É 
viszony áll fenn a társadalmi életben is. Míg 
ama milliók a szellemi termékeknek oly csekély 
mérvű fogyasztására szorítkoznak, addig meg 
nem értjük egymást, oly messze áUrán egymás
tól, mintha más világban élnénk.

De hiszen más is a világunk, más a mi 
lelkesedésünknek, szeretetünknek tárgya, még 
a köznapi élet örömeit is más érzéssel élvezzük 
más mértékkel méltatjuk, még ebben sem lévén 
egyek. Miként a nagy Frigyesek egyike a trom
bita rikácsolásában, a másika pedig a fuvola 
lágy hangjában gyönyörködött, amaz minden 
eszményit „blaue Luft“-nak, semminek tartván 
emez ezt élete czéljául tűzvén ki. Az élet az 
utóbbinak a pártjára állott, ő volt a haladás 
embere s a fejlődés előmozdítója.

A mi nagyban áll, az kicsiben is igy van ; 
az ellentétek fennállását oly kicsi körben is 
észlelhetjük, minőnek a mi városunk falai adnak 
keretet. Az a szép eredmény, melyet kulturális 
tekintetben az utóbbi két évtizedben elértünk, 
közönségünk egyik kisebb részének az érdeme. 
Abban a munkában, melyet az általános jólét

berendezéshez fogott, hogy addig is meglegyen a ké- 
| nyelniük, inig a menyecske majd kedvet nem kap a 

legkényelmesebb berendezéshez.
Érdekes volt a menyasszony két elengedhetetlen 

! szokása. Kis leánykorából eltett játékszereitől is elbu- 
| csúzott. így a babákat az isteneknek ajánlottta föl, 

kik megvédtek minden bajtól. A menyasszonyi koszo
rút maga szedte össze a mezőn annak a jeléül, hogy 
oly szép legyen házasélete, mint a milyen az ártatlan 
virágoké, melyeket romboló kéz nem bánt soha.

Végre elérkezett a lakodalom napja is! Az eske- 
tést nem a pap, hanem a nyoszoló asszony végezte, 8 
mikor összeadta ókét, akkor az oltárhoz mentek és ál
doztak az isteneknek. Útközben roppant nagy sereg 
gyermek kisérte a menetet, a kik mind diót követeltek 
a vőlegénytől. Egyik jobban kiáltozta, mint a másik : 
„Te eleget játszottál, most a diót hagyd mi reánk! Te 
most Talassiusnak, a Hymen istenének szolgálj !“

A menyasszonyi kocsi etótt fuvolások mentek, a 
kiknek a zenéjébe nem egyszer énekeltek bele kicsa
pongó dalokat az irigyek, kik számot tartottak a lakó 
dalomra, de véletlen kcszakarva kifelejtették ókét a 
vendégek lajstromából.

Elindulás előtt megjelentek a lány szüleinél a 
klientck, a kik szép tiszteletdij mellett megírták a há
zassági föltételeket úgy a leány, mint a férfi részéről.

Hogy kikerüljék az ostromlókat, kik csupán azért 
jártak vizitbe a lakodalom előtti napokban, hogy ki ne 
felejtsék őket a vendégségből, azért igen sokan falura 
mentek esküdni és igy szép szerével kikerülték az ap- 
rebenziókat és ama nagy kiadásokat, a melyeket ilyen
kor, lm Hómában esküdtek volna, meg kellett volna 
tenniük.

Ha otthon történt meg az esküvő, akkor az asz- 
szonyt csak az esthajnali csillag feljövetelekor kisérték 
a vőlegény házába. Ez idővel kiment ugyan a divatból, 
de azért ha nappal volt is, fáklyákkal kisérték az új 
otthonba a menyecskét.
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és haladás érdekében :i/. állam és egyesek vé
geznek. a lakosság aránytalanul csekély része 
vészén részt; az egyesületi élet terhei mindig 
ngyanegy kis körnek vállaira nehezednek s igy 
annak előnyeiben sem részesülhet a nagyobb 
rész. a mi pedig kívánatos lenne. A humanitá
rius intézmények fentartása, a mi pedig kivétel 
nélkül anyagi áldozattal jár, szintén csak ugyan
ezt a kört terheli mindig, melynek e téren csak 
kötelezettségei vannak, de előnyei nincsenek. 
Nem csoda aztán, hogy annak az egy-két száz 
ragot számláló kis körnek hatása nem általános, 
alkotásai nem viselik magukon a nagyobbszerü- 
ség jellegét.

Nincs az a jelszó, mely az összes társa
dalmat közös tevékenységre szólítaná, nine.s oh 
ezek a mely után futva futnánk kivétel nélkül, h 
miért nincs? mert társadalmunk még nem nem 
zeti. és pedig nem magyar nemzeti. Ilyet hasztalan 
keresünk a Kárpátoktól Adriáig nyúló magyar 
földön s igy nálunk is. Dicséretére legyen azon
ban mondva városunk ama hivatkozott kis kö
rének, mely a vezető szerepét viseli, hogy e 
kívánt irányban nemesen törekszik.

Miképen érhet csak ezélt, mikor leszennem- 
zeti társadalmunk? erről más alkalommal szólunk.

Évi jelentés.*)
(Folyt, és vége).

Erre \all az exposé azon biztatása, hogy óy viszo
nyok közt maga s első sorban az állam lesz hivaiva 
a bajok enyhítéséről bár áldozattal is gondoskodni. De 
s különösen igazolja ezt azon körülmény , hogy a 
magas pénztigyministerium, mielőtt az érdekeltek a kér
dés nagy hordereje s ez ligy felette komoly mibenléte 
iráut tisztában lettek volna két külföldi szakértőt hí
vott meg oly végből, hogy ezeknek a helyszínén szerzett 
tapasztalatából a bányászat jövő rentabilitásába s élet- 
képességébe biztos betekintést szerezzen.

Mindezen jelenség annál inkább méltó a figye
lemre s megfontolásra, mert az egy évvel ez előtt táp 
Iáit kecsegtető remények, akkor midőn az ezüst elöb 
beni értékéből 22'/„ -kot vesztett, teljesen meghiúsultuk
nak tekinthetők s ennek következése bányászati viszo- 
nyainkkal szemben az összeroskada* s a vegelpusztulás 
sál határos, ha a magas kormány azon h.-lv/". niéiia 
tusával, melybe az ezüstre bányászkoiioi, <.h\ * i u.iD 
nélkül sodortatnak azokat a magasabb nem/.etg; a 
sági s állami érdekek megóvása kedvéért tel nem ka

*) Az alsó magyarországi bányai.u>ula ..... - 1 ai birtokosok 
kérnie i'nézete egyesületének jelene m-

rolja s ezüstterm keiket a piaezi áiuál magasabb dí
jazással be nem vallja.

Mely áldozat, szemben azon depruválú Itatással 
a mi egész bányaiidekek elszegényedéseiül, az adufi 
zeto képesség elenvcszlevel s ezer meg ezer gazdasági 
cidiiilaris s egy eb visszaeséssel, mely szüksegképen 
előállni lógna nagynak sem mondható, mert hiszen 
az a mostani beválta-- árának megtartása melleit az 
egesz országra terjedöleg legfeljebb 4> OUUU Irtot teszen, 
a iin'i\bol több mint fele az állam kincstár ezüst ba- 
uy as/.alanak janira esik s ezen felül azon több millió 
torauia menő nyeivsi-gben, mely a korona uj ezüst 
p nz v iriiM-bol s forgalomba liozataláből várható 
fedezetet találja

Minden ezen szempont megfontolása még a lehe
tőséget is kizárja annak, hogy a magas kormány a 
társulati e/.üstbány ászaira a tönkre tétel esapásál merni 

| akarná sót biztosnak vehető azoknak etnenláris ha- 
; ios-i a .ni sz,tiksi gképen guudosKudiii lóg arról, hogy az 

e/üst beváltásának eddigi dijiends/.ere továbbra is fenn
álljon. Mindazonáltal tekintve, hogy a magas kormány 

1 i v intézkedések megtételere irányuló hajlandósága
s elhatározása adg várható az érdekeli',k felszólalása, 
' agy egyébkeuti hozzájárulása nélkül, miután a ma 
gaiierdek m< góvásat nem lehet a kormánynak hivata
los kötelességéül felróni a latin közmondást: „Vigilan 
ti bús jura- szem előtt tartva : Ok- és idő szerűnek, va
lamint magánbányászatunk legközvetetlenebb érdeké
ben fekvőnek tartom, oly mozgalom megindítását mely 
ezen izei eieivset feladatául kitűzné.

.A mód, mely ez eljárásnál követendő lenne, né
zetem szerint vagy abból állana, hogy az országban 
eztistbái yaszattal foglalkozók e ezélból tömeges aláírás 
mellett petitiót intéznének,, vagy az uj érdem ’cek 
megbirálása s a megfelelő módozatok megállapítana a 
Bndap stre megbirdetendó congressusra egybegyiilnénck 
s annak kebeléből a magyar kormányhoz kérelmi fel
irat intézteinek a magán ezüst bányászatnak az állam 
részéről való segélyzése iránt.

11a ezen nézetem a tekintetes közgyűlésnél vissz
hangra talál s az actionak folyamatba tétele alkalmas
nak mutatkozik tisztelettel kérem az intézkedés 
megállapítását, hogy igy mindaz ideje korán megté
tessék mi a mindnyájunkra nagy fontosságit ezen ügy 
tisztázásához az abban rejlő nagy veszély elhárításá
hoz szükséges annyival iukábl), mivel azon vesztesség, 
mely az ezüstbányásza tol a valuta rendezése folytán 
.; i. oly imminens, hogy az például a Geramb János 
József bányaegyesületnel több mint évi 70000 frtra te
lni. . .. . hoirv az innak egész évi uverességét ab 

■y ''/.t csak ugy eluzliein.' meg hu eddigi 
1.1 iiielesi-i ;,-.yaiább 25- ' 1 " írttal fokozná. Igaz, hogy 
ü mélhetö. miszerint ;i )iéldául felhozott bánya egyesit 
leire az erők ilyetén kileszitésc mi végzetes következés- 
"•I sem járna, de a veszi esség azt is érzékenyen suj

1 taná, és fájdalom igen sok azon bányabirtokosok száma 
kik ily teher alatt szüksegképen összeroskadnának.

Mely komoly situatió nagy honi. reju mentségemül 
szolgáljon arra, hogy e-z ügygyei a lek közgyűlés fi
gyelmet s türelni 't <1 kelleténél lioss asabban igénybe 
vettem.

Ezzel áttérve az egyesület múlt évi működésének 
vázolására, mindenek előtt kiemelem, hogy egyesületünk 
volt pénztárnokanak s kezdettől fogva tag társunknak 
id. Kaeli. maiin Károly 11ak a f. évben bekövetkezett 
elhalálozása, azt ragadta ki körünkből, ki nemcsak ez 
egyesület de az egész varos közönségének s a hazai 
gyári világ kiváló becsül eset szakadatlanul bírta s ez 
egyesület körül is lankadatlanul fáradozván elismeré
seikre érdemestül. De a mily fájdalmas azon érzés, 
11. i. 1 ezen haláleset okoz, ep oly megnyugtató, hogy 
1 K'l íugultnak fia ifj. Kaclu:lm;uui Károly úr készséggel 
■•i.gcive felszólításunknak, a megürüli pénztárnoki állo
mást elfogla.lta s be is tölti. S tudván, hogy benne mind
azon tulajdonságok összpontosulnak, melyek ez állás 
le töltés 11-i ok vei ellenül szükségesek, valamint egye
nesen sz rciicsi-üknek tartván, hogy ily jelleines férfiút 
un gnvérhettünk, azon reménynek adok kifejezést, hogy 
a tekint, közgyűlés jóváhagyólag hozzájárul ideiglenes 
intézkedésem ezennel kért végleges megállapításához.

Továbbá jelentem, hogy a próbavétel a múlt évben 
is ugyanazon pontossággal s lelkiismeretességgel végez
téiét!, melyet az egyesületi kérni ész Wagner József úr 
már eddig is osztatlan elismerésünkre kifejtett, a mely
ben az máig sem lankad, daczára a majdnem egy ne
gyedszázadra terjedő szolgálatának.

A próbavétel üzemi eredményeiről a napirend 
során előterjesztendő számadások tanúskodnak.

Az egyesület háztartása a múlt évben álalán ren
des keretben mozgott, kivéve azon átalakításokat, s 
illetve azon helyreállításokat, melyek az egyesületi 
háznál a nagyobb veszély elhárítása végett haladéktalan 
foganatot igényeltek. Ezen munkálatok a választmány 

j és meghívott szakértők által megvizsgáltatván, úgy a 
tartósság, mint a kivitel tetszetős voltára való tekin- 

; tétből teljesen kielégítőknek találtattak.
•óz egyesületi pénztár rovancsofásánál találtatott
Készpénzben....................  872 frt 23 kr.
takarékpénztári betétben . 20(30 .. 32 „ 
állampapírokban . . . .  -JO00 „ -  „

vagyis összesen 7532 frt 55 kr.
A számadások szabályszerúleg felülvizsgáltattak, 

s mi észrevételekre sem szolgáltattak okot.
Az egyesület tisztviselőinek munkásságát eliárae- 

i'ésre méltónak jelezem.
Végre kiemelve, hogy tapasztalatom szerint mi ok 

sem forog fenn rendkívüli vagy ujitó intézkedések meg- 
állapítására, vuh.mint tisztelettel kérve jelentésem tár- 
a-ale ha vételei, azt azon hő óhajjal rekesztem be, 
l|0őA egyesületünk sikeres működéséi, mindvégig az 
isten azon áldása kisérje., mely az egyesületi tagok 
bányászatának állandó virágzását biztosítja s kincseivle 
a hazat gyarapítja G oldhruniicr S ándor, e'nök.

Most ugorjunk át nehány évet az új liazaspá- 
rak boldogságáról es megelégedettségéről ne beszeljünk
— mert valószínű — es ezt mondanunk is fölösleges, 
hogy pár évig csak egyetértésben éltek.

Az első hónapokban úgy szólva sehova sem jártaki 
De később már a férj, hogy nejének más kellemes 
szórakozást is nyújtson házán kívül, elvitte a színházakba 
a ezirkúszókba stb.

A férj jóságával aztán úgy visszaélt a feleség, 
hogy ha ő nem ért rá vele elmenni, összeállt három
négy legjobb barátnővel és kísérő nélkül látogattak el 
a szórakozó helyekre.

A nők emez érdeklődése lassan-lassan kiterjedt 
magukra a szereplő művészekre is, a mely művészek
hez bálrau hozzászámíthatjuk az athlélákat, vivőkul, 
de még a eirknskocsisokat is.

Előfordult számtalan oly eset is, hegy egyes g la
diátorok meg a magosabb rangú nők köziül is hódítottak.

A vas a nőkre sokszor igazán ellenállhatatlan va
rázst gyakorolt, mint manapság az atilla. Híres vivők, 
ha rútak voltak is, úgy tetszettek nekik, mintha llia- 
eiuthusok lettek volna — lliaeiiithn- ugyanis csodaszép 
ifjú volt, Amvvlas spártai király és Diomedc fia Zcpliir 
boszuhól, a miért Apolló miatt hasztalanul küzdött sze
relméért, megölte öt es véréből a jácint virág szár
mazott.

A művész urak később annyira megismerkedtek 
velők, hogy vizitbe is eljártak nemcsak a kozi posztá 
lyuakhoz, de az előkelőkhöz is, a hol se eleje, se vége 
nem volt a sok traktáuak.

Abban az idóbeu nagy urak voltak a muzsikusok
— és jobtian tudtak hódítani zenéjükkel, mint most.

A híres eziterások hangszereit drágán megvásárol 
ták tisztelőik, a melyeket ereklyék, nt őrizgettek es ti 
tokban gyöngéden csókolgattak.

JuvénaIis fölemlít egy érdekes esetet, hogy egy 
fiatal asszony, ki a legnemesebb családok egyikéből 
való volt, ünnepi áldozattal akarta megtudni az istenek-

1 -I. vájjon bizonyos lehet-e egészen abban a hitben, 
! hog;. az ő kedvenc/ muzsikusa nyeri-e el a legközelebbi 
: versenyen a koszorút!!

Erre gúnyosan még megjegyzi Juvenalis: „Vájjon 
1 tehetett volna-e még ennél többet az a nő, ha férje 
! vagy fia veszedelmesen megbetegedett volna?1*

A művészek között azonban a pantomimus tánezo- 
j sok állottak a legnagyobb kegyben az asszonyok előtt, 
j mert ezek rendesen szép termetúek, charakterisztikus 
I arczvouásúak és fiatalok voltak.

k rövid idő alatt, mikor első föllépésükön, 
í mint ,ij emberek, túlestek, oly kariért csináltak pár bét 
i alatt, hogy még az udvaroknál is úgyszólván a legked- 

v . 'i bli vendégeknek tekintették őket, s pár hónap alatt 
m;r a 1 "hathatósabb szószólók es pártfogókká váltak 

I n....ra .1 - iszár előtt. is.
Epiktct igen érdekesen jellemzi ezt a majdnem 

■ hihetetlennek látszó tényt.
„Nctn egy ember — igy ir könyvének egyik he 

| íven — meggondolja, midőn reggel fölkel, hogy kinél 
is tiszlelegj.'it a császári pálotában, kinek mondjon va- 

! lanti kellemeset, kinek küldjön ajándékot, hogyan nyerje 
meg a tnuczo< tetszését, hogyan tegyen szívességet 
egyiknek a rágalmazása által a másiknak."

Doiuilián uralkodása alatt egy l'áris nevű pauto- 
mimus uralkodott a színpadon és a császári palotában. 
Paris szellemessége és vig kedélye maga Domitián tet
szését is megnyerte, de később annyira fölkeltette benne 
a féltékenységet, hogy nejétől elvált és Parist a nyil
vános utón leszuratta.

Ju\enális, amakor legkitűnőbb satiriknsa, most 
sem késett cl versével, a melyben erről az esetről 
gúnyolódott.

Tartalma körül belül ez: „A mit a nagyok nem 
akarnak megadni, kieszközli azt egy tánezos; hiába 
erőlködik akárki más a palotában — egy I’elopea ne 
vezi ki a pra. fektusokat, egy Philomehi a tribúnokal! .

Juvenalis ezt a verset különben szabadságával 
I fizette meg, mert Domitián számki vetésbe küldötte.

S hogy Parisnak mennyi titkos imádója volt, az 
\ vsak halála után tudódott ki igazán! Azon a helyen. 
! a hol elvérzett, tisztelői közül számosán virágokat hin- 
j tettek el és illatszereket öntöztek ki.

Ezeknek a pantomimusokna k a hódításokban igen 
nagy jártasságuk volt.

Igen, de igen hamar megtudták magukat kedvel- 
l tetui, — s hogy ezt mikép érték el oly rohamos gyor- 
j sasággal -  azt röviden elmondom önöknek. Ök nagyon 
■ tudták, hogy egyik nő mily irigy a másikára, s azt is 

jól tudták, hogy a hiúság bámulatos, mily nagy fokban 
j meg vau bennök, mely nem engedi megnyugodni őket.
1 Azért ók ezt a taktikát követték : minden előadás al- 
j halmával kiszemelt a pantomimus magának egy szép 

hölgyet es az előadás egész folyamata alatt, mindig 
azt az egyet nézegette. így mindenik nő azt hitte 
hogy ő bele szerelmes lett a művész — és mindénik 
azon volt, hogy minél előbb házához csalhassa, a hol 
elárasztották mindenféle ajándékokkal.

Mire kisült a pantomimus turpissága , addigra 
már jól megszedte magát mindenfele drágaságokkal — 
és a nők is addigra igazán szerelmesek lettek.

Ennek a vége aztán mindig csak az volt, hogy 
a szerelmes asszonyok összepör! eked lek, de talán össze 
is verekedtek, a mi nagyon könnyen megeshetett, mert 
a római nők roppant heves természetűek voltak.

A panlomimus meg a markába nevetett — s 
mivel félt a hosszútól — ugy megszökött, hogy többet 

| hírét, sem hatották. Volt azonban köztük oly vakmerő 
hogy más nevet vett föl, haját beföstötte és mikor el- 
v. rí.' az ajándékokat, újra visszatéri Rómába és a már 
egyszer sikerült taktikáját újra keresztül vitte.

E- a szerelmes asszonyok ezután a sceua után 
mit csináltak? A melyik legboldogtalanabb szerelmes 
volt, az elmenekült Bájáéba. Ez volt a rómaiak leg- 

' kedvesebb fürdője, melyről Martialis azt mondja: „A 
I boldog szerelem istennőjének aranypartja, a büszke 
í természet gyönyörű ajándéka.-



IV. évfolyam 1. szám S E L M E G Z B A N Y A I  H Í R A D Ó .
Különfélék.

— A * *n*¥«:ny ity*rm ckcl<r| ;i lefolyt karácsonyi 
ünnepeken is Bo'.al áldozott váiosuniv közönsége, mely
nek köreben írni dig tnbbeii találkoznak olyanok, a kin 
nagyobb mérvben adakoznak e ezélra. Az ev. nóegye 
sülét adományáról már megemlékeztünk lapunk előbbi 
számában, a bélubányaiak karácsonyfájáról más helyen 
hozunk közleményt Ezek mellett méltó helyet foglal a 
hodrusiab karácsonyfája, melyet Barka Róbert lovag, bá- 
nyaigazgató állíttatott föl. A szeretet csillogó jelvénye 
mellett nemcsak édességeket találtak az ünneplő kisde
dek, hanem játékot s ruhát is, és pedig 72 óvódás 
részint ruhával, részint játékszerrel, 28 iskolás pedig 
ruhával s Írószerrel lett ellátva Ez rtóbbiaknak csak 
is ily módón vált lehetővé az iskolába járás e hideg 
téli időben, mely miatt ruha lnjáu eddig kénytelenek 
voltak otthon maradni. Mint értesülünk, a helybeli 
gyermekbarát egylet is több gyermeket látott el ruhá
val, 8 az irgalmas nővérek gyermekelóadása is szép 
összeget hozott a jelzett ezélra. Ugyanis 72 írt gyűlt 
be az előadásból, mely összeghez Boliizár József püspök 
mint évenként tenni szokta, ezúttal is öO írttal járult, 
s igy a nővérek 70 gyermeket láthattak el ruhával, s 
többeket kisebb ajándékkal, leginkább könyvvel s író
szerekkel. Mint halljuk, ez intézet e hó 22-éu iskolai 
ünnepet rendez, mely alkalomra a karácsonyi szünidőt 
használták fel a nővérek az előkészülethez.

— Biz. tanok v á la sz tá s t Törvényhatóságunk 
kebeléből három tag kilépvén, helyükbe uj három tag
nak választása vált szükségessé. A választás múlt hó 
20-áu megejtetven, az urnából Csiba István, Horváth 
József, és Jühu Vilmos polgártársaink neve került elő.

— A .Magyar egyh the . mely főczéljául tűzte 
ki a kereskedők és iparosok megmagyarositását, váro
sunk közönsége legutóbbi törvényhatósági bizottsági 
ülésén rendes tagúi lépett be. Örvendünk a közgyűlés 
ez elhatározásán.

— A hely pénz szedessél , varosunk tanácsa 
Száder István, Daubner József és Kovács Magdolnát 
bízta meg, kik a kezelői esküt a múlt héten tették le. 
Működésüket a mai nappal kezdik meg.

— A kém leegy< sü ld  jubileum i. Az alsó ma
gyarországi bányabirtokosok os bányatársulatok kérnlő- 
intézeti egyesülete elhatározta utóbbi ^közgyűlésében, 
hogy 50 évi fennállásának jubileumát legközelebb meg
öli. M. hó 5-ikén múlt ugyanis 50 éve annak, hogy az 
egyesület megalakult, s nevezetes, hogy azon alakuló 
ülésen jelen voltak közül most már csak egy egyesüle
ti tag van életben: Goldbrunncr Sándor városunk volt 
főispánja s jelenleg a kémleegyesülel eluökc. Az ünnep 
e szerint egyúttal az elnöknek is jubileuma leszen és 
méltán. Mint értesültünk az egyesület tekintélyes] össze 
get szánt az ünnepségek megtartására s nem elégedvén 
meg a szokásos ünnepléssel, az évfordulót egy irodalmi

Ide jöttek felejteni csalódásukat és a mulatsá
gokban vigasztalódni.

Seneca azt mondja, hogy a fényes ünnepélyek, 
melyek ily környéken kettős varázserővel hódítottak, 
félbeszakítás nélkül követték egymást. Folytonosan 
mulatság és mulatság volt, úgy hogy része
geket támologni látni igen közönséges dolog volt. A 
part — de még a tenger is reggeltől egész késő estig 
harsogó zenétől visszhangoztak. Ama fürdő vendégek 
álmát, a kik testi gyógyulásért jöttek a fürdőbe, majd 
az éjjeli zene, majd az egymással összeverekedett ver 
senvtársak veszekedése^zavarta meg

Itt a szerencsétlen szerelmes asszonyok csakugyan 
kigyógyultak boldogtalanságukból mert mindig akadtak 
férfiak is, a kik erre a kúrára jöttek cl Bajaeba . . .

Az ilyen szerelmesek csöbörből vödörbe estek. 
Mire meg kellett válniok a fürdőtől, megint csak az 
előbbi boldogtalanságba estek — és ezen úgy sogitettCK 
megint, hogy Kómában újra szerelmesek lettek valami 
művészbe.

A rómaiak Bajae fürdőjüket mindenfelé cldicsér
ték - és jöttek is tömegesen oda mindenünnen betegek. 
Legnagyobb varázsereje abban a mesében gyökerezett, 
hogy egykor Bajacben a viz hideg volt, (bt Vénus 
Ámort úsztatott benne — s Ámor szov cinekéből bele 
esett a vizbe egy szikra és meggyuiadt. Azóta, a ki 
fürdik benne, szerelmessé lesz.

* *
*

És mit tanulhatunk a rómaiak példáján ? Ha 
megengedik, ezt is megmondom. Nálunk minden éppen 
raegforditotja az eddig elmondottaknak. Azért ajánlom 
hagyják abba addig a muzsikálást, a mig kurizálnak, 
mert a muzsikusoknak a kurizálás nemcsak hogy nehéz, 
de bajos is. És a ki bajosan tud kurizálni, az bajosan 
tud vÍ88zontszeretni — és ez pech, mert rajta betelje
sedik : elmuzsikálta a házasságot.

Vitassa ry Alitól.

mű kiadásával teszi emlékezetessé, mely az egyesület 
történetét foglalja magabau.

Ilélabanyálul vettük a köv. levelet: Kara- . 
csonyfa ünnepély. A belabanyai óvodában tavaly is volt 
karaesonfa ünnepély, de az az ideit meg sem közelíti; 
a karáesonfa oly gazdagon volt megrakva különféle | 
tinóin ezukor, aranyos alma és dióval, hogy az beillett j 
volna bármely nagy úri házba, bárom bosszú asztal ! 
pedig teljeseu el volt boriivá, a gyermekek nagysága | 
s értelmi fokához mért. különféle .ítékdobozokkal, füge, j 
mézesbáb és lovakkal melyből minden gyermeknek ju- i 
tott, és pedig mindenből. Kérdezhetné valaki : hát hon- j 
uét lelik mind ez? Én tehát megmondom. Könnyű a j 
belabanyai óvodának ilyen ünnepélyt rendezni, mikor j 
az nagy tőkével rendelkezik; hogy mily nagy a tőke? 
azt eu nem tudom megmondani, mert azt kizárólag I 
Főidő üldiuger Antal plebáuos úr kezeli, mint tulajdo
nát s ez a tóke áll rendelkezésére az óvodának s mond- ( 
hatom jo lélekkel, hogy a fótdó plébános úr jótékony- i 
sága, áldozat készségé katari ueiu östner; nem kérdezi , 
ó soha: mibe kerül valami? nem várja a kérést, még I 
hálára sem számit, de lenni kéll mindennek A tulaj- ; 
douképeni ünnepély igy folyt le: a karáesonfa s az j 
asztalok az óvóhulvisógben volt felállítva, a gyermekek \ 
szüleikkel együtt nz óvódó lakásában gyülekeztek, félöt 1 
óra tájban, a karáesonfa gyertyái meggyujtatváu, csen- j 
gővcli jeladásra a gyermekek párossával vonultak be ' 
a kivilágított óvóhelyiségbe; hallottam a gyermekek 
csodálkozó subáját, de érzésük leírásába nem bocsát
kozhatom, abból az egyszerű okból, hogy azt leírni le- 
hetetetlen. Tehát nagy volt a meglepetés és öröm a 
gyermekeknek, de még nagyobb volt a szülőknek, látva 
azt a sok mindenfélét, melyet az a jó Jézuska készített 
az ő gyermekeik számára, láttam szemeikben a rezgő 
örömkönnyet csillogni, hallottam mint kérték az égál
dását gyermekeik jótevőjére, de ezt se tudom leírni, 
csupán azokhoz a sok jó kivánatokhoz magam részéről I 
is azt kívánom : fizesse meg az Isten Fótdó Oldioger 
Antal plébános úrnak ezen jótéteményét, ezerszeresen. 
Ezután a gyermekek két alkalmi éneket énekeltek,  ̂
óvónőjük vezetése mellett, öt gyermek pedig alkalmi 
verseket mondott el, tiszta magyaros kiejtéssel, szaba- ; 
tosan, ez az óvónőnek igazán dicséretére válik; ennek 
végeztével a fótdó úr intézett buzdító szavakat a gyer
mekekhez s kezdetét vette a kiosztás s a honvéd csákós 
fiúk, mert volt ám honvédcsákó is, a hozzá tartozó do
bozjáték, füge és a többivel a leányokkal együtt, szü
lőik hátán vagy karján eltávoztak s az ünnepély ezzel 
véget ért, de a gyermekeknek sokáig emlékükben fog 
maradni a karáesonfa ünnepély. Egy jelen volt.

— Maros* a népdalban. Megszületett már az 
első nóta Baross Gáborról. A Szegedi Napló Írja, hogy 
egy tiszaparli kis korcsmában halászemberek ezt a nó
tát énekelték:

„Az éjszaka be szomorút álmodtam,
Baross Gábort fekete gyászba’ láttam.
Nem jól van a feje alja a népnek,
Támadjál fel, igazítsd meg szegénynek."
A zongorázás veszedelme. A berlini király1 

„Efisabclli Scliule" igazgatója egy hosszabb értekezés
ben a gyermek erejével való visszaélésnek nevezi a 
zongorázást, ha a szülők a nevelésben a zongorázásra idő 
előtt több gondot fordítanak, mint az iskolai tanul
mányokra. Szerinte az iskolában mindig azok a gyer
mekek bágyadtak és szórakozoltak, a kik otthon napon
ként 1—2 órát zongoráznak. A kis leánykák sokkal 
vigabbak, éléukebbek s könnyebb felfogásunk, mihelyt 
felmentik őket a zongorázás sánezmunkája alól; mert 
nincs gyakorlat, mely a gyermekek idegrendszerét jobban 
lekötné és arra károsabban hatna, mint épen a zongo
rázás, nem is szólva a szem gyengül'sóról, melynek 
oly rohamos gyorsasággal kell a hosszú kotta-sorou 
végigfutnia.

— A kis Éti aggodalma. Ismeretes dolog az, 
hogy valamely álmoskönyvbeli jóslat, vagy egy üstö
kösnek a megjelenése nem egy embert indítóit már 
arra, hogy a világ végének bekövetkeztétől való félel
mében vagyonkájának a nyakára hágjon. De hogy az 
uj pénznemnek, a koronának és a fillérnek Ilire is ha
sonló tettre indítson valakit, ez még uj. Már pedig a 
kis Étit, a ki nem rég került ki az óvodából az az

; aggodalom gyötri, hogy mit csináljon krajczárjaival,
| szerinte ezeket okvetlenül el kell vasárnapig, az az 

újév napjáig költenie, mert azon túl már nem adnak 
érettük semmit. Arra persze nem gondol a kicsike hogy 
azt beváltania is lehet majd, s igy aggodalmától nem 
ind megszabadulni. Ilyen gyermeki aggodalom eredmé
nye az a szomoriló körülmény is, melyről e napokban 
értesültünk, hogy vidékünkön a jámbor lói nép sietve 
ad lúl egyfrtosain, s aprópénzén és mindig akad, aki
10—15% levonásával árut adni kész évelte A tudat 
lanok még hálával is fogadjak e szives közbenjárást. 
A kis Éti aggodalmát van a ki eloszlatja, de a népét 
nem igen oszlatgatják.
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Magyal' zarándoklat Budapestről Rómába.
Ez év feburár hó 19-én 50 éve les/., hogy XIII. Leó 
papa a római Szt.-Lórincz templomban püspökké lett 
szentelve. A pápa örömnapja az egész katbolikus világ 
fényes ünnepe lesz. Zarándoklatok indulnak liumába 
Európa minden részéből sót Amerikából is. A magyar 
zarándoklatot dr. Küuig Gusztáv esztergom-főegyház- 
megyei áldozár, fővárosi lelkes/, rendezi és szándékát 
a herczegprimas ó EexellentiájánaK es a nagy méltóságú 
püspöki karnak tudomására hozta. A zarándoklatra 
vonatkozólag már megjelent részletes programúi szerint 
kétféle menettérti jegyek fognak kiadatni és pedig Bu
dapestről Zágráb, Fiume, Cormons, Flórenczeu át Komába 
és ugyan azon utón vissza, továbbá oly jegyek, melyekkel 
a,'visszautazás Flórencz, Bologna, Milánó, Vcleucze, Triest 
Pragerhoffon át történik. Az előbbi ára az 5 napi római 
teljes ellátással együtt I. o. 140 frt, II. oszt. 110 frt, 
az utóbbié I. o 150 frt, II. o. ! 18 frt. -  Az utazás, 
mely külöuvounttal törlouik és pedig Komáig közle
kedő közvetlen kocsikkal, valumiut a Kómában első 
rendű szállóban biztosított ellátást a in. kir. államvasu
tak városi menetjegy irodája rendezi. A jegyek 60 na
pig érvény esek, amely ly el a viszszautazás bármely vo
nattal történhetik; az utazás visszajövetkor bárhol meg
szakítható. Részletes programotok König Gusztáv uruál 
(Budapest, krisztinavárosi plébánia) kaphatók, aki e 
tekintetben kívánt bárminemű felvilágosításokkal is 
szívesen szolgál.

-  A mi otthonunk. 9-ik száma Dr. Masznyik 
Endre es Stromp László ev. theol. tanárok szerkesztése 
mellett a következő gazdag tartalommal jelent meg: 
1. Tisztelt Olvasóinkhoz. A szerkesztők, 2. Karácsony. 
—k — e-tól, ... A szent család. Költemény. Sáulha 
Károly tói, 4 Női jellemkepek a bibliából. Folyt. Kc- 
uessey Béláié1. 5. A kopott biblia Elbeszélés. Samarjay 
Károlyiul, 6. Emlékkönyvbe. Költemény. Prém József
től, 7. A wittenbergi vártemplom. —p —ó-tól, 8. Vágy. 
Költemény. Özabolcska Mihály tol, 9. Karácsonyi ajándék. 
Elbeszélés. Csengey G.-tól, 10. Karácsonykor. Péteri 
Páltól, II. Úrreti Töhötöm levelei. Úrréti TöhötöratŐl. 
12. Apróságok Tompa Mihály életéből. Albert J-től, 13. 
Mindenféle, 14. Fejtörő. Ajánljuk ez ev. prot. társadalmi 
és családi képes hetilapot az ev. családok figyelmébe.

„ E ld “ . Az egyetlen magyar folyóirat, mely 
magas szinvonalával, hazafias de£ modern szellemével 
a Kor eszmeáramlataink folytonos bű követésével po
litikai és társadalmi életünk szigorú, de tárgyilagos 
bírálatával igazán megbecsülhetetlen szolgálatot tesz 
iiodalraunknak es az irodalom iránt érdeklődő közön
ségnek, most fejezte be második évfolyamát. Ez az 
utolsó s/.ám is jellemző a folyóirat irányára. Élén egy 
fultninans czikket közöl, az „Élet" ellen a protestán
sokról irt czikke miatt, melyre a szerkesztő nyomban 
megadja a választ oly hangon és modorban, mely 
nálunk a polémia terén már-már ritkaság számba megy. 
Mind a két ezikk a legnagyobb figyelemre méltó, mert 
a vallásosság hanyatlásának okaival leplezetlen ösziu- 

| tőséggel foglalkozik, Ifj. Reményi Edétől kitűnő elbe
szélést, Tutsek Annától széptant tanulmányt, aztán 
A népgyülölő-nek, Ibsen hatalmas színmüvének, befe
jezését, továbbá Kadoesa Elek dr. tollából a műcsar
nok jelen kiállításának szellemes, bár kissé kíméletlen, 
beható kritikáját, költeményeket és szépirodalmi 
rovatot találunk a füzetben, mely egymaga tanúskodik 
az „Élet" életrevalóságáról. Az „Elet“-et most, a mikor 
uj évfolyamát megkezdi, nem mulaszthatjuk el művelt- 

! jeiuk figyelmébe a legmelegebben ajánlani. Külöuösen 
a művelt hölgy közönség pártfogásál érdemli meg ez a 
kitűnő folyóirat, mely a nők érdekéinek hangoztatásá
val máris minden magyar nőnek elismerését kivívta. 
Ára negyedévre l frt. 50 k r , félévre 3 frt, egész 
évre G frt — Mutatványszámokat ingyen és bérmentve 

j küld a kiadóhivatal : V., Árpád-utcza 6.
— ,,M agyar Ifjúság". E közkedveltségű lapot,

I melyet a serdültebb ifjúság részére Tábori Róbert és 
! Zempléni IJ. Gyula szerkesztik, a közoktatási miniszté

rium is ajánlotta az iskolák figyelmébe. Most fejezi be 
tizedik évfolyamát es lietonkmt egyszer két Ívnyi ter
jedelemben jelenik meg. A legjelesebb ifjúsági elbeszé
léseket, rajzokat, tudományos czikkeket és ifjúsági czik- 
keket közli számos kitűnő illusztráezióval. — Egyetlen 
családban sem szabadna e lapnak hiányoznia, mert er
kölcsös iránya és kiváló tartalmánál fogva (melynek 
egyik részét a kiiünö illusztráeziók képezik) valóságos 
szükségletet pótol. A tizenegyedik évfolyam első számára, 
mely karácsonykor lát napvilágot, különösen felhívjuk 
olvasóink figyelmét. Lesz benne számos sikerült illusz-

j tráczión Livii! érdekes közlemény a legjelesebb magyar 
| irók tollából. Melegen ajánljuk ezt a kitűnő ifjúsági 

lapot olvasóink figyelmébe. Előfizetési ára negyedévre 
1 Irt öi/ ki., kiévre 3 frt, egész évre G frt. Mutatvány
számokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal: 
Budapest, IV., Gizella-lei- 1. sz.
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0 s a r n o k.
Szerelve mindvégig!

—  K rédón regény  egy kö tetben. —
Irta: M olnár 4>.iula. (12

Én Istenem! mily furcsa sorsot mér a végzet sok
szor a szegény ember fejére ! Vannak emberek, kikuek 
szívók jó, kedélyük romlatlan, maguk a jóság megtes
tesülései és mégis szerencsétlenek bizonyos értelemben 
mért, a természet, mely lelkűket annyi fényes szellemi 
tulajdonokkal halmozta el, mindezt egy oly nyomorult 
porhüvelybe zárta, mely nevetségessé, közbámulat tár
gyává tesz. így volt Balzsamos főhadnagy is, ki oly 
fényes szellemi tulajdonai mellett, kénytelen volt czi- 
pelnie azt az otromba, kövér ktllsót, mely már annyi 
fényes ábrándját tette tönkre ebben a mai romlott 
korban, hol átkos csapás az emberre nézve az is, ba 
túlkövér, az is, ba túlsováuy. De ki parancsolhat eb
ben a tekintetben az anyatermészetnek?

„Nánerl kisasszonyu vagyis Fodor Nándor huszár- 
hadnagy ur, miután egy nagy bókot csapott a házi
asszony előtt, szétnézett, egy hadzezér biztos tekinteté
vel vizsgálta át a szerepet és könnyed, katonás, ru
ganyos léptekkel haladt egy csoport fiatal leány felé 
hol éléuk diskurzus folyt a legközelebb tartandó és 
már régóta tervezett és már régóta tervezett élőképek
ről. Az uralkodónő szerepét e csoportban egy nagyon 
csinos fiatal hölgy vitte, ki elegáns, fehér selyem báli 
ruhájában úgy nézett ki, mint egy angyal. A fiatal 
hölgy ki Hertelendy főispánnak volt egyetlen gyermeke, 
mélyen elpirult, a mint a Nánerl kisasszonyt maga 
felé közeledni látta.

Aztán a hadnagy is élénken részt vett abban a 
vitában, melyet az élőképek felett folytattak és néze
tei nagyon is hasonlók valónak a fiatal leánynak már 
előbb kifejezett nézeteivel.

Bellah kisasszony hirtelen hozzá fordult a had
nagyhoz és kellemes csengésű hangján mondta :

Tudja mit, látogasson meg legközelebb ben 
nünket, aztán majd megvitatjuk, hogy minő képet fo
gunk bemutatni annak idejében. Nos, jó lesz? . . .

— Fölösleges, hiszen kegyednek tulajdouképen 
nem is kellene jelmezbe öltöznie, hanem csak igy, a 
mint most vau, kellene részt vennie az előadásban és 
ábrázolná a tavasz ébredését vagy az aranyos hajnalt.

— Már megint rosszalkodik, Fodor, mint mindég 
maga udvarriaskodik a végtelenségig, de nem foga 
dóm elaz imént mondott szavait és bizonyságul jelmezt 
fogok választani, hogy milyent, azt majd meglátjuk.

Azzal hízelgő és lágy tekintetett vetett az ifjú 
hadnagyra, mely boldoggá tette volna akárhány fiatal 
ember szivét, hogyha a bájos leányka őket részesítette 
volna ilyen kitüntetésben.

Hanem hát Nánerl kisasszony nem nagy jelentő
séget tulajdonított az egésznek. Mintha tudta volna, 
hogy a szép Bellah szereti és épen ezért óvakodnék 
attól, hogy a leányka fejlődő szerelmét szítsa, a helyett 
éllenkezőleg megmaradt annál a könnyed, játszi mód
nál, melynek jelentősége nincsen, mely azért mégis 
kielégitheti a szív apró-cseprő követelményeit.

E pillanatban újabb vendégek érkeztek és vala
mennyi szem az ajtó felé fordult, melyen át a legszebb 
női teremtés lépett be. minőt csak festők pazar fantá
ziája szülhet.

A baronesse látható örömnyilvánitással ölelte és 
csókolta meg a fiatal asszonyt, ki társalkodónője kísé
retében érkezett meg és legott észevehető érdeklődéssel 
hordozta körül szemeit a már egy hegyült társaságon. 
Aztán királynői magatartással haladt be a baronesse 
karján a szalonba, hol szívélyes üdvözlettel fogadták 
ismerősei és rögtön körülvették barátnői.

Hertelendy Bellah Szőkeő Ilonkával, ki egy gaz
dag földbirtokos leánya, legott elébe siettek a szép 
asszonyuak, ki a lehető legbarátságosabb mosolyávaj 
üdvözölte őket.

Aztán megcsókolta Bellah kisasszony arczát nyá
jasan, szép czengésü hangján mondta:

Bellah , te minden találkozásunknál szebb- és 
szebb vagy; ma pedig biztosan az estély királynője 
lész hiszen olyan vagy, mint az ‘esthajnali csillag, 
melynek láttára dobogni kezd minden szerelmes férfi - 
szív! . . .

— Köszönöm jó indulatodat, Klára, — mondja ne
vetve a fiatal leány, -- hannem hát melletted az est- 
hajnali csillag fénye homályos lámpafény, mely egyet- 
egyet pislog, aztán kialuszik, hacsak kölcsön nem kér 
világosságot attól a fény és szépségforrástól, melyet 
máskép Szombatin- Klára úrnő ó nagyságának neveznek.

— Te hamis leány, — mondja a fiatal asszony
mosolyogva, — miutha nem tudnád, kogy arra néked 
éppenséggel nincs szükséged, hiszen fényed már is 
magadhoz vonza a szegény, boldogtalanul boldog 
teremtéseket, hogy szárnyaikat elégetve lábaihoz hull
janak. Nem e bizonvságom-erre Fodor, ki már is hoz
zánk tart. (Folyt. kOv.)

Nyilt-tér.*)
^ y ü v A i i n s  L ö s z ü l  d .

Mindazon rokonaink, barátaink, ismerőseink. 
| egyletek és testületek, kik szívesek voltak bol

dogult l’oscli Ká r o l y  úr temetésén megje
lenni, és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 

j iparkodtak, fogadják őszintén érzett kbszönc- 
tünket.

A gyászoló csalad.

*) K rovat alatt közlotleknok sem tat (á lm áért som a lak jáé i 
nem  felelős a  S/.erk.

H i r d e t c s e k.

H i r d e t é s .
Van szerencsém ezennel igen tisztelt vevő

immel tudatni, hogy jövő évi janiiár-liú 15-én 
üzletemet Budapestre teszem át

Felkérem tehát azon tisztelt vevőimet, kik
nek nálam tartozásuk van, miszerint azt 
L é  í í h h  j a i a o i j i r  fl<ft-3U<óÍ£ 3iz h é k  k i ,  
mivel az, ezen napig ki neiu egyenlített számla
követelések behajtásával i ig .y  fogom
megbízni, a mi az illetőkre nézve tudvalevőleg 
sok költséggel és kellemetlenséggel volna ösz- 
szekötve. Tisztelettel

2-2 S c h a l k  J a n k a ,
divatáru8uő.

A n. é. Közönséghez!
Midőn a n. é. közönségnek irántam 

több éven át tanúsított jóindulatáért, 
támogatásáért hálás köszönetemut feje
zem ki, tisztelettel kérem ezen nagy
becsű támogatását a jövőben is. és 
Ígérem, hogy főtörekvésein lesz a n. é. 
közönségnek eme bizalmát ezentúl is, 
midőn hosszabb időre biztosítottam ma
gamnak ittlétemet, megérdemelni.

El nem mulaszthatom ezúttal a n. é. 
közönségnek b. tudomására adni, hogy

a vihnyei gyógyfürdő 
nagyvendéglőjét és kávéházál
bérbe vettem, s hogy ott bátyám ifj. 
Bock János és nővérem Stanek Béláné 
asszony lesz a megbizottam, kiknek 
neve kellő biztosítékot nyújt úgy a ki
szolgálat, mint a konyha jósága iránt.

Ezek után újból tisztelettel kérve 
becses támogatását, kedves kötelessé
gemnek tartom a n. é. közönségnek 
általában s jó barátaimnak és ismerő
seimnek boldog újévet kívánni, kiváló 
tisztelettel vagyok

Selmeczbányán, 181)3. január 1.
K O <  K  J K U E .

a V árosi V igadó  szálloda s a  V ihnyei vendéglő bérlője.

Árverési hirdetmény.
2G1G. szám.

1892.
A sclmcczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság részéről közhírré tétetik, hogy ezen bíróság terű
iden lévő Gerengay Pál és Gusztáv nevén álló a sel- 
meezi üss számú tljk. A f. 2. 5. sor 2343, 2342/a 
liclvr. szám alatt foglalt 355 számú ház kertre 212 frtnyi 
b) 7 sor. 235c/a 2351 helyi*, szám alatt bevezetett 358 
számú ház és kertre 29G írt. adó szerint megállapított 
becsárukban Arthold Gézának 138 frt 22 kr tőke és 
járulékainak kielégítésé végett a selmeczi kir. járasbi 
rósag mint telekkönyvi hatóságnál az IStHí. évi j« - 
im ar-hő 17-én reggeli 9 órára végrehajtási árverés 
azzal tűzetett ki, hogy ezen fekvőségek a fent kitett 
becsárakon alul is, a 15 nap alatti utóajánlatnak fen- 
tartása mellett eladatni fognak.

Kikiáltási árak 212 frt. és 29G frt adószerint 
megállapított becsárak.

Árverezni szándékozók tartoznak fentkitüntetett 
becsáraknak 10% készpénz vagy óvadékképes érték
papírokban bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt 90 nap alatt 9% 
kamatostól a selmeczi kir. adóhivatal mint bírói letéti 
pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése 
után haszonélvezetbe lép, tulajdonjog javára azon
ban csak a vételár lefizetése után, hivatalból bekebe- 
leztetni fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

Ha vevő az igén vételárt a meghatározott idő
ben le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelme 
folytán költségére és veszélyére viszárverés elrendel
tetni fog.

Az árverési feltételeknek többi tüzetesebb pontjai 
ezen eljáró kir. járásbíróságnál és Selmeez-Bélabánya 
sz. kir bányavárosok tanácsánál megtekinthetők.

Selmcczen, 1892. deezember 2-án
lleyder. k ir. jb iró .
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Magyarország legolcsóbb és legdíszesebb képes  hetilapja

KEPES CSALÁDI LAPOK
1893. év január-hó 1-én (izenötödik évfolyamába lép; a ma
gyar müveit, de különösen a magyar női müveit olvasó közön

ségnek legkedvesebb lapja.
A Képes Családi Kapok a magyar 

szépirodalmi lapok között legjobban el van 
terjedve.

A képes Családi Lapok most lépett 
a 15-ik évfolyamába, mi eléggé bizonyítja, 
mennyire megnyerte e lap a magyar müveit 
közönség tetszéséi.

A képes Családi Lapok szellemi ré
szét a magyar irodalom legelső írói nyújtják. 
A szerkesztőség dr. Murányi Ármin, dr. Tolnai 
Lajos és dr. Váradi Antal kézében van, akik 
sem fáradságot, sem költséget nem kiméinek, 
hogy a lap szelleme a művelt olvasók leg
magasabb igényeit is kielégítse.

A képes Családi Lapok munkatársai 
sorában vannak a többi között: .lókai, Mik
száth, Dalmady, Temérdek, Lanka, Tölgy cssy. 
dr. Murányi Ernő, Csorba Á., Pósa, Rúd- 
nyúnszky, Beniczkyné Bajza Lenke, Büttncr 
Lina, Nagyváradi Mira, Kövér Ilma, V. Gaál 
Karolina, Harmath Lujza, Hevesiné Síkor 
Margit, stb. sth. hírneves íróink és Írónőink.

A képes Családi Lapok minden szá
mában legkiválóbb művészek rajzai és képei 
után kitűnő illnsztráeziókat ad.

A képes Családi Lapok minden szá
mához legjobb Íróinktól egy regény teljes 
nyomtatott ivét kapják az olvasók teljesen 
díjtalanul, s igy egy év alatt 5— G regény 
birtokába jutnak, melyekhez mindig díszes 
boríték is járul.

A képes Családi Lapok minden szá
mában ügyesen összeállított sakkrejtvények, 
apróságok és irodalmi ismertetéseket talál az 
olvasó; — s a lap előfizetőinek postájában 
a legszellemdúsabb társalgás folyik az elő
fizetők között; végül

A képes Családi Lapok minden két
hetijén külön divatmellékletet ad, a mely a 
női közönségnek minden más divatlapot tel
jesen nólkülözhetővé tesz.

A képes Családi Lapok előfizetése egy 
évre G frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 
5o k r ; a ki az egész évi előfizetési dijához 
80 kit küld, 4 regényt, a ki félévi előfizeté
séhez 4o krt küld, 2 regényt, s a ki negyed
évi előfizetéséhez 20 krt küld, 1 regényt kap 
bérmentve jutalmul.

Előfizetéseket az év bármely napjától 
elfogad és levelező lapon óhajtásra mutat
ványszámokat bárkinek díjtalanul küld:

a »Kópes Családi Lapok« kiadóhivatala
Budapesten, Nagykorona-utcza 20. sz.

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost őzv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1892.
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