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Vészes szelek támadtak a Szajna mellett, 

s a merre járnak, mindenütt bánatot kelesztenek. 
Terhes szárnyukon annyiak sóhaját hozzák mm 
gukkal, a kik szenvedett anyagi veszteségüket 
siratják, s olyanokét, a kik a közerkölcsök 
süllyedését fájlalják. Az o- és újvilágban egy
aránt közbeszéd tárgya a Panamaiig}', már-már 
az utezagyerek is tud róla.

E becsület, kormány s ország veszedelmét 
magával hozó úgy nem rejt-e magában világ
bomlasztó elemeket?

Nem czélunk e föltett kérdés fonalán ha
ladni tovább, csak annak a szomorú ténynek a 
fölemlitésére szorítkozunk, hogy hatása már 
népünknél is érezhető, a mi földnéplinknél, mely 
— tudjuk — oly orgánumok utján szokott a 
világeseményekről értesülni, a melyek majdnem 
kivétel nélkül minden ügyből állami alkotmá
nyunk ellen készítenek fegyvert.

Ez a nép már tud a „nagy csalásiról, me
lyet „igen nagy urak" követtek el a „szegény 
n é p e n s  erről elmélkedve, azonnal kész Ítéle
tével: „hjali, igy van ez mindenütt a világon, 
igy van ez nálunk is.“ Ezen ítélete al apján 
aztán nem valami épületes dolgok elbeszélésére 
kerül a sor; igaz formát ölt a inende-monda, rég 
feledett sérelmek újból életre kelnek és pedig- 
hatalmasan megnövesztve a beteges képzelet 
talajában, s csakhamar azt tapasztaljuk, hogy 
a sötét bizalmatlanság uralkodik a kedélyeken.

T Á R  CZ A.
Csipkerózsa . . .

Csipkerózsa, -  szőke lányka,
Üde virág mind a kettő :

Rózsapiros hajnal éri,
ókra keltő.

S a keló nap első csókja 
Reszket, óg a csipkerózsán -

Barna ifjú esókjaitó
Megremeg a szőke kis lány.

Hull a harmat a rózsáról,
S rezg a csöpp a lát

Villog ott is, csillog itt is 
A szerelem gyöngveképen.

** *
Csipkebokor ott a temetőben —

Re virága, se levele.
Ágai is búsan, szomorúan 

Hajladoznak, mind lefele.

Szőke kis lány ott a temetőben, -  
Uly halavány az orczája -

Elhagyatott sirdomb van előtte, 
Felzokogva borul rája

Hull a harmat, hull tíz esti harmat 
De a lányka csak ott marad;

Boldogsága van ott eltemetve,
Ott a rideg sirdomb alatt.

Ráborulva, többé fel se kel már — 
Arcza halvány, arcza hideg —

Csipkebokor puszta ágairól 
A gyöngyharmat reá pereg.

Ily módon készültek mindig a nagy átala
kulások, miként a történelem inuta tja. A világ- 

| rendet bomlasztó események kis okokból kelet
keztek ; csirájuk tán csak a bizalmatlanság volt 
kezdetben, mely csakhamar gyűlöletté, majd 

j rombolni vágyó haraggá fejlődött, melynek ki
töréséhez csak alkalom kellett. Ki pedig keresi 
az alkalmat, a- ürügyöt, az mindig megtalálja 
azt, különösen az évszázad végén, a mikor 
„a század viselős“ a költő szerint.

Mintha a század is újból életre akarna kelni 
alkonyán, úgy fcl-fellobog végső erőlködésében, 
miként a gyertya lángja kialvás előtt. Példa 
erre a múlt század nagy forradalma, ezt meg
előzőleg a vallásháborúk, a brittföldi forradal- 

I mák, az uj világrész felfedezésével kapcsolatos 
óriási tények stb.

De nem folytatjuk tovább, levetjük a ko- 
thurnust, melyet Önkénytelenül húztunk lábunkra, 
s melyen kiléptünk a bennünket megillető kör
ből ; s visszatérünk a mi szükebb terünkre, saj
nosait jelezve azt, hogy a világesemények a legalsó 
népéletre is oly gyorsan gyakorolnak befolyást, s 
ebből kinövőleg társadalmi életünket sem hagy
ják érintetlenül.

Vajba ama bennünket közelebbről érintő 
eseményekről, melyekhez a harczi riadó csak 
minap harsaid meg, tudomást se venne népünk. 
Ama világrenditö Panama-ügy úgy még hasz
nunkra is válhatik, ha a közelebbi hajtól a 
közfigyelmet elvonja.

i

A Selmeczbánya vidéki tanitó-egye- 
• süléinek alapszabályai:

/. A : egyesület czime:
Selmeczbánya vidéki tanitó-egyesti let.

II. .1: egyesület czélja:
A Selmeczbánya vidéki tanító egyesület czélja: a 

vidék néptanítóit, óvóit és óvónőit felekezeti különbség 
nélkül önképzésre és te\rkenvségre serkenteni, szak- 

j szerű nevelés/.eti irányzatokkal, kölcsönös felvilágositá- 
* sokkal, nevelés- és módszertani úgy elméleti, mint 
' gyakorlati kérdések meg\ itatásával, nyilvános előadá

sokkal. pályadolgozatok felolvasásával, mintatanilások- 
j kai oda halni, hogy a tanítók hivatásukhoz képest a 

kor kívánalmaival összhangzólag a haza méltó várako- 
| zásának megfck-lbctoi képesekké váljanak s igy a 

népnevelés áldásaival együtt a tanítók önérzetét és 
testületi szellemét is fejlesztve, a tanitókar közbecslllé- 
set, szóval: kölcsönös segélyezés által szellemi és köz
vetve anyagi jólétüket is emelje.

E végből a-/, egyesület további feladata: tanitó- 
' egyesületi könyvtári alapítani, a házi ipar és okszerű 
' gazdászát, jelesen a gyümölcsfa és méhészettenyésztés- 
, ben kellő jártasságot szerezni s ezeknek (Lb.iiozd.ilására 

mindenkor nemzeti irányban hazaíiasan l.nmi.
III. .Ic egyesület tényezői.

a) Ta gok .
Az egyesület áll. alapitó, rendes, pártoló és tisz

teletbeli tagokból.
Alapitótag lehet a közgyűlés által elfogadott min

den egyén, ki a népneveié , ügyét szivén hordván, egye 
sülelünket támogatja az állal, hogy egyszer s minden
korra 10 Irtot, azaz tiz <■. é. Irtot tizet he az egyesü
let pénztárába.

Rendes-tag minden selmeczbányai és vidéki bár
mely, az országos törvény által elismert vallásfelekezeti

Almi Ottó.

Polydórához.
Mikor réges régen először néztem, 
Először láttam tiszta homlokodat, 
Ajtóid sugár özöuuel ömlött széjjel;
S mi leikeinkben oly óhajtott ritka :
A nyugalom, a csend, az égi béke, 
Úgy érzem, hogy mind, mind föltalált 
Akkor merengő lelkem szentélyébe 
E gondolat borult : az élet álom.

Szép asszony ! érzed-e, hogy vágyainkat 
Egy játszi tündér varázsújja szőtte V 
S az altató dal, mely álomba ringat.
A vággyal együtt telkeinkbe nőtt he?
S hogy álmunk múlt időknek folytatása,
Egy örök változat - én úgy találom,
Virágok születése, hervadása,
E regi thémán, hogy „az elet álom I"

És ha az élet álom: úgy mi benne 
A szép, a boldogító, a tündéri ?
Tűnő varázsa boldoggá úgy tenne,
Ha -  mielőtt az ébredés eléri, —
Álmodnánk édest boldogítón szépet 
S nem volna álmunk csalfa, röpke, álnok.
Szép asszony, ha e tűnő lel közepeit 
Veled álmodnám át az életálmot!

Én a inig élek, - -  álmodjék a lelek 
Vagy legyen ébren, én nem kutatom, 
Megismerélek s elveszitni félek 
A mit e létben vándorútamon 
Benned találtam. Eleiben, halálban 
Kisérj el engem, s ha az élet álom :
Szelíd hazában képedet csodáltam,
Ez álmot zengem, ez legyen halálom !!

ki** t ’Minyn.

A végzet játéka.
i Szikár magas, szigorú tekintetű ember volt; kc- 
: ménv férfias arezvonásait a sok csapás még zordabbá 
i tette, úgy hogy midőn hóna alatt a szokott pöriratcso- 

móval, ezűstgömbös pálczajával az utczán megjelent s 
villámló szürke szemeit a sötét szinti nagy pápaszem 
mögül fürkészve nyugtató a piaczon zavartalanul já t
szadozó gyermekek csapatján, ezek félénken bújtak 
össze s abbahagyva játékukat, azt folytatni nem mer
ték addig, mig az öreg úr lassú, kimért léptekkel el 
nem indult az innen öt p reznyi távolságban lévő tör 
vényszéki palota felé.

Lendvay rideg alakja nem ébresztett bizalmat a 
gyermekek szivében. Bedig, ha látták volna, hogy épen 
e pillanatban mint lágyul I a komor arcz, melyre a bú 
és gond mély barázdákat szántott s mint törli hirtele- 
nfil elővont zsebkendőjével szeme tájékát a távozó, bi
zonyára megszűnt volna félelmük s inkább részvétet 
éreztek volna iránta!

Hosszú ősz szakálát néhányszor megsimitva, az 
öreg Lendvay Ákos, ösmert fővárosi ügyvéd, palástolni 
iparkodott megindulását.

Gondolatai azonban mindig vissza-visszatértek a 
tárgyhoz, mely jelenleg egész valóját foglalkoztatá.

„Éppen ma egy észténdejeu n.otidá halkan, elmé
lyedve. „Este volt már, késő este . . .  Jól emlékszem. 
Sápadt, szenvedő arcza mindjárt feltűnt nekem. Ha 
kérdeztem, izgatott leli s szórakozottan felelt ; kerülte 
tekintetemet. Vegre nem állhatta tovább. Terdre rogyott 
s összekulcsolt kezekkel kért, mintha imádkoznék. „Édes 
anyám emlékére kérlek’', szólt egész testén remegve, 
„add beleegyezésedet, nélküle nem élhetek.“

Elkomorodtam.
Vesztedet akarod, Anna, kelj föl", mondám ride

gen. „Ürült szenvedélyed ez ember iránt megfoghatat
lan ; mig engem atyádnak nevezel, neje nem lesz soha í 
Ez végső, értsd meg jól, utolsó szavam . . .  A léány
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tanító, tanítónő, óvó és ovónó. A rendes tagok óven- 
kint 1 frt ,'»0 kr azaz egy forint és ;;U kit. o. é. tar
toznak fizetni az egyesület pénztárába.

Pártoló-tag lehet minden honfi és honleány, ki az 
egyesületet anyagilag támogatja.

Ezen kívül tiszteletbeli tagokul választja a közgyű
lés a nepne velős terén buzgóknak ismert tanügy bará
tokat. kik a magyar nemzeti népnevelés vagy az egye
sület érdekei körül kiváló érdemeket szereztek ma
guknak

Külföldiek megválasztás előtt a magas kormány
nak bejelentendók.

b i A z e g y e s li 1 e t in u n ka k á r é :
Minden negyedévben egy-egy gvüles tartutik . 

melyek közül az utolsó közgyűlés leeud : ezen közgyű
lésen az egyesület egy évi működése, a pénztáritok i 
zárszámadásai s a könyvtarnok jelentése fogják ké
pezni a rendes gyűlésen kívüli tárgyakat. A gyűlés j 
mindenkor a délelőtti órákban a bizottság előterjesz- j 
tése s a közgyűlés által előre meghatározott helyen és 
időben fog megtartatni.

A gyűlés megnyitása után a megelőző 'gyűlés j 
jegyzőkönyve olvastatik fel s a tanűgyrc vonatkozó 
felsőbb rendeletek hirdettetnek ki.

Ezek befejeztevol az egyeseknek kitűzött tetelek 
kidolgozásai, értekezései s az ezekről szóló bírálatok 
vétetnek tárgyalás ala. Mintaelőadások tartatnak. A 
uetán előforduló indítványok megvitattatnak s azok 
felett határozatok hozatnak.

Az írásbeli értekezések — és mintaelőadásokon 
élőszóbeli előadások tartatnak a nevelés és tanítás 
köréből , megjegyzéseket, mint rendszeres bírálatot 
azonnal tehetnek a tagok.

A bizottság előterjesztése folytán pályakérdések 
tűzetnek ki, melyekre minden rendes tag pályázhat. 
Az önként ajánlkozók mindenkor tarthatnak előadást 
vagy értekezést, ha ebbeli szándékukat a megelőző 
gyűlesnek bejelentették.

Vegre a kertészet , méhészet és házi ipar ágai
ból tartandó előadások képezik az egylet munkálko
dását.

A gyűlésnek tárgyai nem lehetnek a hitvallási 
és politikai vitatkozások.

e) T i s z t v i s e l ő  k s a z o k  t e c n d ő i :
Az egyesület maga kebeléből szótöbbséggel három 

évi időtartamra választja az elnököt, alelnőköt, titkárt, 
pénztánokot és könyvtárnokot.

Az elnök felügyel arra, hogy az alapszabályok 
pontosan megtartassanak, a tanácskozmánv oly irányt 
ne vegyen, mely az alapszabályokban letelt szellem 
és kitűzött czéllal ellenkeznék.

Az elnök a egybehívja, megnyitja a gyűlést, vezeti 
a tárgyalásokat s bezárja a gyűlést.

Az elnök bizottság előterjesztése folytán javaslatba 
hozott s a közgyűlés által elfogadott tárgyak beszer
zésére pénzt utalványoz. Az elnök aláírja a jegyző * 8

felegyenesedett. Halott halványan támaszkodott a falhoz
8 néhány pillanatig mintegy megkövülve állott. En el
hagytam a szobát; azóta nem láttam; . . .  de a szo
borszerű alak néha, úgy zivataros esténként, mint akkor 
volt, megjelenik régi helyén; pillantása pedig szakadat
lanul rajtam nyugszik szótlanul, némán . . .

Evek muhak. A főváros utezáin alig látható egy 
két tctötől-talpig köpenybe burkolt alak ; az is mind 
gyors léptekkel ügyekszik hazafelé ; a vadul dühöngő 
hóvihar s a jéghideg, metsző éjszaki szél folytonosan 
meg-megújuló rohamai lehetetlenné teszik a künn tar
tózkodást.

Beesteledett.
A VII. kerület egy piuezclakásának ablakából 

egy szerény mécses gyér \ ilágossága szűrődik kifelé. 
Egy ifjú nő, rokonszenves, szép arezán a szenvedés fél
reismerhetetlen nyomaival, szorgalmasan varrogat a 
szűk szobácskábán s csak néha-néha, rezzen össze, mi
dőn a zivatar ereje megreszketteti az ablakokat.

A puszta falak, hideg kályha. Korhadt deszkapadló 
az első pillanatra elárulja az Ínséget, mely itt ütött 
tanyát. Egy rozzant asztal, két szék, egy ágy, széles 
lócza s durván összeácsolt bölcső alkotják az egész 
bútorzatot.

A fiatal anya keze e perezben Kimerültén hanyat
lott alá. A kemény hideg mindinkább érezhetőbbé lett 
a füteticn szobácskábán; a kis (i.-za pedig ki eddig a 
a megmaradt hamuban a lehető legkülönösebb ábrákat 
rajzolta, fázva és remegve húzódott anyja mellé. Okos, 
nagy fekete szemei pedig, melyek halvány arczoc.ská- 
jához s gesztenye barna dús hajához oly jól illettek, 
aggodalmasan figyelték az egyre meg-megcsörrenó üveg
táblát, melyhez az orkán sűrű egymásutánban vágta 
hozzá a havat.

könyvet és más hivatalos iratokat s azokat a gyűlés 
után két hét alatt az egylet bizottságához beküldi.

Az elnököt távolléteben az alelnök helyettesíti.
A titkár a gyűlés lefolyásáról jegyzőkönyvet 

vesz lel, azt elkészítve a következő gyűlésén felolvassa 
Felolvasás után a jegyzőkönyvet az eluök, és az elnök 
által e ezélra megnevezett legalább két tag aláírá
sukkal hitelesítik.

A pénztárnok nyugta mellett átveszi a tagok di- 
i jait, esetleg más pénzeket is s ezekről rendes naplót 
| vezet. A pénztárnok a közgyűlés határozata folytán 
j elnöki megbízásból teljesiti a kifizetéseket s az egylet 

bizottságával egyetértve gondoskodik az egylet vagyo
nának gyümölcsöztetéséről. A pénztáritok a pénztár ál 
lapotarol minden gyűlésen kimutatást ad, s a közgyűlés 
előtt zárszámadásait megvizsgálás végeit az egylet bi
zottságának átadja.

A könyvtárnok az egylet könyveit, szaklapjait s 
egyebeket nyilvánlalhan tartja. Jegyzek mellett adja 
ki es szedi be az egylet tagjai által kikérendőket.

A bizottság által javaslatba hozott s a közgyűlés 
határozata értelmében megrendelt könyveket átveszi.

Ajándékkönyveket elfogad. Az egylet bizottsága 
előtt javaslatát megteszi a netán szükségessé vált köuy- 

| vek, szaklapok s egyebek megszerzései és beköttetését 
! illetőleg s vegre a közgyűlésen a könyvtár állapotáról 
i kimutatást ad.

A tisztviselők csak rendes tagokból választhatók.
(Vége köv.)

Leve lezés .
Korpona, 1893. január 1-én.

Ma midőn az ember az „újévi gratuláczióktól- 
szinte megrokautatik, hogy alig győzi azokat az illem 
szabály szerint viszonozni, lehetetlen, hogy eszünkbe ne 
jusson e régi jó szokás értelme s ennek a mai napig 
történt elferdítése.

Általában három kategóriába oszthatjuk a diva- 
I tos újévi üdvözléseket. Az első osztályba tartoznak azok 

a melyek az Udvkivánókuak nem csekély hasznot 
hajtanak. Itt a puszta szó hangzik érzés nélkül. A má 
sodik osztályba tartoznak ama gratuláoziók a melyek 
tisztán az illem és formalitás kedvéért történnek a baráti 
viszon tekintetbe vétóié nélkül. Itt nyilatkozik a mai 
kor gúnyos és leleményes satirája legjobban. Papiroson 
mennyi: „szivemből a legjobbat ez újévbenM s a szív
ben és lélekben az . . .

Végül megemliteudők ama becses kívánságok, a 
melyek akár írásban akár élő szóval, az igazán szerető 
és egymást becsülő szivek közt váltatnak.

Ez utóbbi üdvözletek az emberi szeretet erős 
kapcsai, láncz szemei s csak ott mutatkoznak a hol a 
válrokonság isteni törvénye egymáshoz köti a társa
dalmi lényeket a rokon érzetül kebleket.

Ily kívánalmakkal ily őszinte ragaszkodással je 
lent meg újév napján a korponai járásbirósági tisztvi

Lendvay Anna ölébe vette egyetlen gyermekét 
s annak göndör fürtjeibe rejtő lázDan égő arczát. He
vesen ölelte keblére ez egyetlen kincset, melyben évek 
óta boldogsága öszpontosúll. Géza az édes anya nyaka 
köré fonta kis karjait s viszonzá a csókokat, melyekkel 
az arczát s kis kacs óit elboritá.

„Miért sírsz mamácska?- kérdő megütközve a 
liucska, midőn kedves anyja hirtelen erős zokogásban 
tört ki.

„Ne sir}, látod hisz magad mondtad, hogy az 
Istenke nem hagyja el a jó embereket soha!“

Csodálkozva s utóbb maga is sírva fakadva te
kintett a kis gyermek anyja arezába. Nem tudta fel
fogni mi búsithatá öt éppen most oly annyira : hiszen 
az apa nincs is otthon, nem korholja durván, mint 
szokása; hogy lakásuk fűtotlen, hideg, hogy egész nap 
nem fogyasztottak el egyebei egy falatka száraz ke
nyérnél, föl sem igen tűnt neki; régóta hozzá volt már 
szokva a nélkülözéshez.

Mig Géza gyermekies eszével hiába találgatta az 
okot, mely szerető édes anyját, kit eddig mindig oly 
bátornak tapasztalt, zokogásra indítja, Lendvay Anna 
képzeletében maga előtt látta egész múltját. Látta fér
jét, Benkő Kálmánt, mint kérőt megjelenni házuknál; 
látta újra a végjelenetct atyjával szemben, mely a for
duló pontot jelezte életében; látta a mint örök hűséget 
esküdtek egymásnak, s már az első hetekben mily so
kat kellett eltűrnie szenvedélyes, az italt szerfelett ked
velő férjétől. Élete pokollá változott: büszke lelke, habár 
a csapások alapjában megingatták, elvetette a gondo
latot. hogy atyjához visszatérjen, ki leányát kitagadta . . .
A képsorozat tovább vonult . . . Gyermekük született; 
a kis Géza . . . Ez volt az egyetlen fénypont életében 
Azt az egy ket boldog pillanatot, melyet élvezett, mióta 
asszony lett, a kis Gézának köszönhető. Sokáig ez a 
boldogság sem tartott . . . Benkő mindinkább sülyedt; 
Anna minden (Igyekezete daczára sem tudta visszárun- !

selói személyzet, vezetve Dr. Bazár Zoltán albiró által, 
Libcrtiny József általánosan szeretett jbiró hivatalában 
hogy egyrészt az iránta érzett tisztel t es másrészt a 
szeretettel párosult ragaszkodásnak élőképben kifejezési 
adjanak.

Ür. Bazár Zo lán szép szavakban ecsetelte az ősz 
szegyültek szi\érzelmeit, ama benső óhaj kíséretében, 
vajha ez újév vigaszt és kárpótlást nyújtana ama sok 
szenvedéséért, és nagy csapásért a melyet felcjthetlen 
fia, halálával okozott, kivel az apai szív minden remé
nye s földi boldogsága a sírba szállott.

Hogy mennyire hordják szivükön munkatársai e 
derék járásúiról, ki családján kívül tisztán hivatalának 
és hazájának él, bizonyítja ama köny, mely ez alka
lommal a tisztviselők szemeiben ragyogott.

Mégis csak be kell vallanunk hogy van erkölcsi 
elismerés es jutalom, ha nem is felülről mindig, de en 
né! n igyobb ama elismerés és jutalom, mely Ötét kör
nyezi minden lépten nyomon, mert mindenki tudja róla 
azt, hogy a fényes napsugárként ragyogó tiszta jelleme, 
és munkásága vezeti őt minden mozdulatában, jóságos 
nemes szive pedig minden tettében. Bár csak sok ily 
kitüntetés nélküli fia volna édes hazánknak !

Vei itas

Különfélék.
— Irodalmi estélyünk lesz holnap, azaz január

9-én esti 8 órakor kezdődőleg a Sembcry-teremben 
Felhívjuk reá t. olvasó közönségünk becses figyelmet.

— ('/.ignny-oMély. Mini az „Irodalmi es művé 
szeli estélyek- rendezője, e hó 16-án tisztán a czigá- 
nyok történelméből, életéből merített tárgyú estélyt 
rendez e lapok szerkesztője. Előadást tartunk a czigá- 
nyok történelméből, romantikájából; szavalunk czigá- 
nyokra vonatkozással bíró költeményeket; merítünk 
a czigányok humorának kiapadhatatlan forrásából 
adunk elő czigányadomákat stb. s mindezt cigányze
nével fűszerezzük. Azt hisszük, hogy kedves estét szer
zünk ezzel szives látogatóinknak.

— A sclm eczbányni polgári dal- én zenekor 
! f. hó 8-án (vasárnap) esti 8 órától kezdve a városi vi

gadó nagy termében dallal, esetleg tánczmulatsággal 
egybekötött havi estélyt rendez, melyre a t. dalkcdvelő 
közönséget tisztelettel meghívja az elnökség. Az egye
sület tagjai családjaikkal egyetemben a belépti díj 
fizetése alul fel vannak mentve, nem tagok belépti dija 
személyenként 30 kr. A hangverseny a jövő hóban fog 
megtartatni, melyre az előkészületek folyamatban van
nak, s a további részletek közöltetni fognak.

— Piknik. Kedélyes estélyt rendezett 20 sel- 
meczi fiatal agglegény, ^neiu merjük mondani, hogy 
vőlegény, vagy vőlegény jelölt) a letűnt 1892. év de- 
czember 81-én, a mely kedélyes estély mélyen benyúlt ke
délyességével, egész 3 óra hosszat benyúlt az 1893 ha. So 
kan nem voltak, mert a Szilveszter estély úgy látszik több 
családnál volt háziasnak előkészítve s igy ezek az estélyen

tani a végromlás lejtőjéről; hivatalnoki állásáról elmoz
dították; utóbb alacsonyabb foglalkozást nyert; keres
ménye a zöld asztalnál úszott e l; -  házacskája, min
dene dobra került; földön futók lettek.

„Imádkozzál fiacskám", szólalt meg végre az anya, 
elűzni iparkodva a sötét sejtelmeket, melyek e szo
morú órában megszállották. A kis Géza összekulcsolta 
kezecskéit s könye.s szemeit ég felé emelve, buzgón 
fohászkodott a Mindenhatóhoz. Anyja homlokon csókolta 
s lefektette a kis fiút.

Szabályos, mély lélekzel vétele tanúsította nemso
kára, hogy alszik. Édes anyja arezán a boldogság s 
öröm egy futólagos sugara villant át, midőn szendergő 
gyermeke fürtjeit simogatva, elgondolta, mennyire ha
sonlít ez ő hozzá. Ha nagy atyja látná a fiút! Bizo
nyára megnyerné tetszését. Hiszen ki nem szeretne az 
ártatlan angyal arczú, kedves gyermeket! . . . Nem 
volna annak szive, ki ezt bántani tudná!

Recsegve, ropogva minden izében nyílt fel az ajtó 
egy hatalmas lökéstől.

Benkő lépett, az az inkább tántorgott a szobába. 
Kalapja félre csapva, rongyai, melyeket ruhának csúfolt 
tele hóval; a szenvedélytől dúlt arezon vörös és kék 
foltok; szemei vadul, vészjóslón forognak; homlokán 
egy sebből pirosán buzog a ver ; a nyitva felejtett ajtón 
süvöltve tódul be a havas szél.

Neje eliszonyodva ugrik föl; betaszitja az ajtót, 
odébb tolja a bölcsőt s a zajra felébredi gyermeket 
nyugtatja, ki elrémülve a förtelmes látványtól, elcsen
desült.

„Harapni valót adj asszony- ordítja rekedten a 
férj s beljebb kerül bizonytalan léptekkel, mig keze 
fejevei elsimítja az arezába leesurgó vért.

Erős szeszes pálinka szag tölti be a szobát. A nő 
meghátrál egy lépésnyire a szörnyeteg elől s a bölcső 
mellett foglal állást. „Adj már hát, ha mondám,- szól
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melyre a meghívók vsak 30 és 3 1-én küldettek szél nem 
vehettek riszt, d* a kik jelen voltak, ugy vettük észre 
— jól mulattak A négyeseket iniudós./.o 14 -1 I pár 
táuezolta. A rendezós - illetőleg házi gazdák a meghí
vóknak oly későn történt szétküldésével úgy látszd, 
azt czéloztáii, hogy a papáknak ne adjanak kedvezőt 
|en alkalmat kedves es szereteti leányuk avagy leá
nyaiknak selyem ruhát sürgető s különféle módokon 
érvelt és támogatott kéréseik elöl gyorsan menekülni ! 
s ez által a házi békét is megzavarni sőt ellenke- | 
zőleg főképen háziassá óhajtották tenni az estélyt, 
s örömmel Írhatjuk, hogy a városunkban is divatossá 
válni kezdett elite-s feszesség csakugyan üldözve volt 
a társaságból s a társalgásból is. Lám mit nem tesz 
a ruha! Sót a rendezőség eljárásában egy kis ártatlan 
felltltetési szándékot is vehettünk ki, de úgy vesszük 
észre, hogy a „kiírt" megelőzte a „kürtöset. Ott láttuk 
az „estélyien nők: Farbaky lstvanné, Fodor Lászlóm*, ! 
lleincz llugóué , llülil Józsefm* , Margótsy Jáuosné, 
Nyilray Lászlóué , Schréder RezsŐué , Szép Gaborné. j 
Sebek Józsefné , Tóth Gáspúrue, Wagner Józsefné, 
Wankovits Lajosné, Vörös Ferenezné úrnőket; Bellusioli 
Gabriella, Divald Agatha, Glotz Sári, llermann Molanie, 
Lehoízky Elma , Muszka Margit, Margótsy Gizella, 
Nyitrav Margit, Pauer Eta, Szép Aranka, Szép Vilma, 
Schréder Eta, Tóth Maliid , Vörös Sarolta, Zimmer 
maiin Margit kisasszonyokat.

— Hál. Az akad ifjúság „segély egyleti" báljára, 
mely e hó 14-én lesz, nagyban folynak az előkészüle
tek. Ezek után Ítélve, már most is biztosan állíthatjuk, 
hogy a segélyegyleti bál az előző évi hason jellegű 
bálok sikerével fog dicsekedhetni.

— A koi*c*olynzás megkezdéséi városunkban 
nagyban akadályozta ez évadban az időjárás; majd 
mikor mar kezdetét vette ez egészséges sport, ismét mogron 
tóttá azt az időjárás enyhesége. Most azonban már népes 
a jégpálya 8 remélhető, hogy városunk közönsége ezentúl 
akadálylalanúl fogja a jégsport kellenie.it élvezni.

Vadnsznt. Múlt hó 28 án es- 29-én Nyáry 
Béla báró országgyűlési képviselő Gyckés határában 
vadászatot rendezett, melyen Josipovits ministor is részt 
vett. A vadászat igen jól sikerült.

Ilii vön/  estély E hó l én egy Petrouvszky 
nevű bűvész tartott igen sikerüli előadást csekély számú 
közönség jelenlétében a Vigadóban. Mutatványait gya
korlott ügyességgel franczia bőbeszédűség mellett 
végezte s másnap már franczia fürgeséggel hagyta el 
városunkat. Nem volt megelégedve! Hajh! hajh!!

A tiidovész, minthogy 3 külön fekvésű he 
lyen hatóságilag észleltetek — járványosnak lett ki
mondva. Figyelmeztetjük a gazdákat és tulajdonosokat 
a törvényszabta kötelezettségekre és óvintézkedésekre 
annál is inkább, mert a keleti marhavész is közelgő
nek van jelezve.

Lopások. Csak egyszerű házi tolvajlas, s 
mégis hurokra került a szolid tettes. Eleinte csak apróbb 
tárgyakéi lopogatott, aztán ócska czipéket, később már

az ismét bőszükén, téveleg tekintetét nejére fordítva, 
mig jobbjával az ágy szélébe kapaszkodik, hogy el ne 
essék.

„Nincs," szól az hidegen, mig szemei néma meg
vetéssel s undorral futnak végig a szánalmas alakon.

„Ügy ? Hál nincs!" röhög vadul Benkő s az ablak 
mélyedésben lévő rekesz felé tántorog.

„Megállj, ahhoz nem nyúlsz, szerencsétlen", kiáll, 
a nő, az utolsó , falat kenyér e gyermeké itt" s gyors 
szökéssel elzárja a részeg útját. Elba múlva e vakmerő- 
ségeti s bárgyú pillantást vetve a hirtelen elébe gördült 
akadályra az elzüliött ember egy ideig határozatlanul 
állt „Félre az útból" förmedt rá végre ,.ili én párán 
csolok" liörgé s a védtelen nő felé csapolt.

Az félre ugrott s a csapás a bölcső szélét érte.
Fájdalmában vadállatként ordított fel a férfi s az 

alknhoMkus féktelen dühével rúgott a bölcső fele, mely
ben gyermeke feküdi.

A gyönge faalkotmány darabokra törölt. A kis 
fiú kihu'lotl belőle.

Az anya e borzasztó müvet egy pi ' maiig mintegy 
sóbálványnyá változva nézte. A köveik . ó szempillana- 
tásbau már felkapta gyermekéi s vissza se n zv , mint 
az őrült rohant el ez átoksújtotla helyről.

A künn tomboló orkán nem riasztotta vissza. Szilaj 
rohamai meg törtek a gyönge nő és anya testén. Hisz 
mi volt az elemek vad liarczn ahhoz képest, a mit ő 
érzett az elmúlt néhány perezben ? Most már vége. 
Többé nem érez semmit; gondolni képtelen, érezni meg 
kevésbbé. Ösztönét követve fut ájult gyermekével keblen 
messze, kifele a városból, hol az öreg Lcndvay lakik 
immár bárom éve, elvonultál! a világtól.

A zivatar pedig csak morog, zúg egyre. A metsző 
hideg átjárja végre a lázban égő testet is. Mindinkább 
lassúbb lesz futása ; a hófúvások eltemetéssel fenyege
tik ; lépésben folytatja útját. Mind hasztalan. I jull 
erővel támad a vihar. Rohamainak emberi lény nem

újakat is s legvégül ékszereket lopott. Ha észre nem j 
viszik utoljára bizonyara az egész családot ellopta ; 
volna ! No de most mar rendőri őrizet alatt áll. Ennél 
furcsább valamivel ugyancsak e héten történt másik 
eset. Látogatóba, rokoni látogatóba jött a néniké s a 
háztartás egyes tárgyai annyira megtetszettek neki, 
hogy egy nehány napi itt tartózkodás után nrnden 
bucsuzás nélkül eltávozott s úgy látszik emlékül — i 
elvitt magának egy néhány asztalkendőt, selyemkendót 
s ked\es rokon háziasszonyának ósszi kuporgatott ké
vés pénzecskéjét is. A remi őrsi g nyomon vau ■» Iiosz- 
szabb látogatásra ismét vissza fogja hozni. Sót még e ' 
gazdag héten szerkeztoséglinból is lopni akart valaki 
valamit, de erről nem szólunk, felünk, hogy Ilire megy.

— Az ..Llel un—cukkol • cz.imú könyve Molnár 
Gyula munkatársunknak c hó vége felé lóg megjelenni j 
Kompoltliy Tivadarnak, a „Petőfi" irodalmi könyv- és i 
inűintézeleben Veszprémben, a hova az előfizetési pén- ' 
zek küldendők. A mű 1U nyomatott Ívnyi terjedelem
ben, szép kiállításban jelenik meg.

— Szórnkooztl iktató. Egy solmeezbányai szóra
kozott (tehát szerelmes) iktató úgy vezetett ki egy 
ügydarabot az iktatóból. — Tárgy: N. N. erkölcsi es 
vagyoni bizonyiivauyt kér. Elintézés : kidoboltalott.

Népi' I .. In éli lniezo jaru lnokok . A m. k. 
honvédelmi ministerium 1892 ik évi 71411 IV. számú 
pályázati hirdetményéből a következőket közöljük: Hogy 
háború nlejen a katonai élelmező tisztviselőkben beálló 

, nagyobb szükséglet fedezhető legyen, es hogy a katonai 
i élelmező szolgálatra alkalmas egyének a népfelkelésről 
; szóló lööij. évi XX. törvényezikk 9. § a és a uépfől- 
, kelési utasítás 5 § a élteimében már békében kijelöl

hetők legyenek • a n. 'pfölkelő kötelezettségben álló azon 
! állampolgárok, kik nepfölkelö kötelezettségüket háború 

idején clelmczo tisztviselői minőségben óhajtják teljesí
teni, ezen hadi szolgálatra már békében megfelelő ki- 
képe/.' S t nyerhetnek, ha erre az alábbi pályázati fölté
telek mellett önként jelentkeznek. 1. Pályázati föltételek. 
Háborít idején népfölkelö élelmező tisztviselői állásra 
mindazon polgárok pályázhatnak: 1. kik miután álli 
táskótelezetlségüknek, esetleg szolgálat kötelezettségű li
nók elegei tettek, sem a közös hadsereg vagy liadteu 
gerészet, sem a honvédség, sem a póttartalék, sem a 
csendőrség kötelékében nem állanak; 2. kik a védtör- 
vony• utasítás I. rész 75. §. 3. A) alatt felsorolt követel
ményeknek megfelelnek; ilyenek: A gazdasági taninte 
zetek, a kereskedelmi középiskolák, a kereskedelmi 
akadémiák, műszaki tanintézetek, főgymnáziumok és 
főreális:-.oiále végzett tanulói; s ezek közül különösen: 
a) azok, a kik magukat nagyobb földbirtokon a gazda 
sági kezelésben képezik ki; b) a vasúti, gözliajózási, 
losábba tnagánszállilási es közlekedési vállalatoknál 
alkalmazott gyakornokok és kereskedők : e) a gabona- 
s terményüzlet és kereskedés térén működő egyének ; 
d) a góz es múmaimoknál, sütödéknél, közraktáraknál 
slb. alkalmazott egyenek; 3. kik megfelelő polgári fog
lalkozással hiruak és a polgári becsület es joggyakorlat

állhat ellen. Mindennek van határa ; az ember pliysi- 
kai er je sem kimeríthetetlen; a távolban feltűnnek 
már a/, épület homályos körvonalai , melynek el
érése a ezek

Nem érez, de már a végkinierüléshez van közel. 
Léptei bizonytalanokká válnak : gyakran, később mind 
uiiíalan meg kell állnia. A halál jéghideg szellője 

í játszadozik már áldozata körül.
Még egy utolsó erőfeszítés : nem sikerül már. 

Görcsösen szorítja kebléhez magzatát az anya; már j  csak néhány lépés, mentve vannak ; a végszükségben 
az égre tekint föl. Álmos, s-ürke fellegek vágtatnak 
olt tova szédítő gyorsasággal. A vihar végső dühét 
osztja ki ; de midőn elült mar az utolsó csendesen le
hullott peiyliekhói alakult feliér halotti szemlédé borúi 
az anya s gyermeke életlen teteme föle.

Egyszerűen, minden pompát mellőzve temettelé 
el a testben, leiekben megtört boldogtalan apa, leánya 
s unokájának földi maradványait. Az egyetlen gyógyitó 
ir, mely rend>zerint a legmélyebb sebet is beliegeszti, 
az idő, számára mm hozott vigasztalást. Teljes magá
nosságban tólté végnapjait : az öröm és fájdalom eső 
dalatos vegyül.-le volt, mely szavaiban nyilatkozott, 
ha valaki, nagy ritkán, az idő gyors folyását emlité 
előtte. Természetes; hiszen öt minden e’imilt pillanat, 
perez és óra közelebb hozta ahhoz, kinek sírkövére e 
néhány szót véseté:
„Sors keze oly súlyosan meg sob sem sújt a halandói, 
Mint a női, ki emitl porlik a hantok alatt !"
„Megtört gyönge szived ! Nyugodni a sírba leszóltál, 
Csöndesen álmodjál szűk pihenődnek ölén !."

iíj. Ilaelidel Viliim*.

korlátlan élvezetében állanak: 4. kik megszakítás nél
kül ;í hóig egy katonai élelmező raktárnál saját költ
ségükön próbaszolgálatot tenni képesek és erre ki-szuek 
nyilatkoznak. II. A gyakorlati próbaszolgalat, ő. A 
gyakorlati kiképzés abban áll hogy a pályázó bárom 
hónapra egy katonai élelmező raktárhoz próbaszolgálatra 
beosztatik és itt a gyakorlati cleimező szolgálatra 
alkalmaztatik <>. Gondoskodva lesz. hogy a beosztottak 
szolgálati foglalkoztatása akként rendezi essék, hogy az 
illetők a kiképzési ezél csorbítása nélkül, a próbaszolgálat 
ideje alatt lehetőleg polgári hivatásukat tovább is vé
gezhessek. IV. Kijelölés és kinevezés. 18. Azok, kik a 
vizsgát megfelelő credinéuyuyel letették, már békeide
jén hadi szolgalatra mint népfölkelö élelmező járuluo- 
kok kijelöltetnek, e minőségben ajánlati lapokkal ellát
tatnak s a népfölkeles felhívása esetén U es. és apos
toli királyi Fels *ge által népfölkelö élelmező járuluo* 
kokká Uineveztetnek. V. A pályázati tólyamodv áuyok.
22. A népfölkelö tisztviselői állásra pályázók folyamod
ványaikat a honvédelmi miuisterhez intézik es a polgári 
hatóság utján terjesztik fel A folyamodványok mellék
leteikkel együtt bélyegmentesek. 23. E folyamodvány
ból kivehető legyen ; a pályázó neve, állandó tartózko
dási helye és lakás ezime, a katonai élelmező raktár, 
melynél a próbaszolgálatot teljesíteni óhajtja végre 
nyelvismeretei stb. 25. A pályázók által választható 
tonai élelmező raktárak állomáshelyei a következők: 
Budapest, Pécs, Pozsony, Komárom, Sopron, Kassa, Mun
kai s. Temesvár, Arad, N.-Várad, N.-Szoben, Gyulafehér
vár. Brassó, Zágráb, Petervárad, Eszék, Bród, Fiume stb 

Irányi Dani *1 üröm iekére. Irányi Dániel 
nincs többé! Elsiratta a függetlenségi es 48-as párt, 
amelynek köztiszteletben álló elnöke volt, amelyet sok
szor vezetett dicső Ütközetre és diadalra s a mely meg
növekedőit s/unban s erőben bölcs vezérlete alatt. 
Eltemetette a képviselőim, amelynek pártkülönbség 

j nélkül, osztatlanul elismert fénylő dísze és ékessége vala. 
Gyászolja az egész magyar nemzet hű fiát, aki örökre 
példányképe marad a szilárd jellemnek, a nemes sziv- 

i nek, a magasra törő léleknek, az emberbaráti érzelmek- 
| nek s az alkuvast nem tűrő meggyőződésnek. Egyszerű 

ravatalát a koszorúk egész halmaza diszesitette — kö- 
| zöttlik Kossuth Lajosé is — amelyeknek virágait az 
j igaz tisztelet, a benső szén tét hálás könnyel óvták meg 
j a hervadóstul. Mi ezen szeretetnek és tiszteletnek a 
; megdtcsóiilt iránt, állandó és maradandó kifejezést aka- 
j nmk adni síremlék alakjában. Es ez a síremlék annál 
; megfelelőbb lesz az ö egész életének, egész élete minden 
. -ondolalánau, mentői több tisztelőjének fillérjeiből léte

sül az. Azért felhívunk, felkerülik minden igaz magyart, 
aki Irányi Dánielt, az ó nemes elveit és eszméit érteni 
és érezni tudja, járuljon bármi csekély adomány nyal is 
ahhoz, hogy a jelesnek sírhelyét hozzá méltó emlék 
örökítse meg! A síremlékre szán! adományok ez ívre 
jegyezve, az országos központi takarékpénztárhoz Buda
pest, IV., Deák Fcrencz-uleza 7. sz. küldendők. Biza
lommal kérjük az Ívnek gondos megőrzését s a begy Ült 
összegnek a fémjelzett c/.imre beküldését. Budapest, 
1892. november-hó. Hazafias üdvözlettel az országgyű
lési függetlenségi és 48-as párt nevében Jnstli Gyula 
biz. elnök. Hentaller Lajos, Kállay Leopold, Horváth 
Ádám, Pázmándi Dénes, biz. tagok.

— Nedves nyelv. így neveznek egy érdekes 
kis készülékét, melyet Wcstpha György czcllei ismert 
műgépész rövid idő múlva hoz forgalomba és mely a 
levéijegyek és borítékok meguedvesitésére van szánva. 
A forgalomban levő levéljegy nedvesítő legtöbbje 
nem czélszerű; vagy tűin (Ívesek, vagy száraz, vagy 
valamely más hibájok van, mely a vásárlót arra kész
teti, hogy azt tovább ne használja. Legjobbnak bizo
nyult még az egysz tű nedves szivacs. A „nedves 
nyel" vei a feltaláló arra törekedett, hogy bizonyos 
elegancziát egyesítsen a tarlós használhatósággal. A 
készülék egy csinos Uek, sajtolt üvegből való szekrény
kéből ál l ; belsejében ogv likaesos kavicsszivó van, 
felül kerekre csiszolt kövei, mely egy darab bársony- 
nyál van behúzva. Ha most vizet öntünk a szekrény
kébe, akkor az a kőbe húzódik, mely a bársonyt foly
ton nedvesen tartja. Ez utóbbi egy igen finom nedves 
felületet alkot, melyen a gummizott papirosok nedve
sítés ezéljáböl keresztül huzatnak. A nedves bársony 
tényleg igen jó utánzata az emberi nyelv egyenlete
sen nedves rcozékkel telt fejbőrének.

— I j  con* rváló iinyoK- Kolliner Gyulának több 
évi kis; rlet után sikerült egy uj conscrváló anyagot fel
találnia, mely bizonyos vegyi telitésitési eljárás alkalma 
zásával oly tulajdonsággal bir, hogy eotisistens élelmi
szereket, mint pl. tojást, friss húst, levágott baromfit, 
friss gyümölcsöt slb., a gomba képződés üclintásától 
hosszabb ideig biztosan megőrizni és teljesen friss ál
lapotban megtartani kepes, miután a rothadást előidéző 
gombák és fertőző csirák, valamint az erjedés keletke
zese mcggáloltatik. Ezen tisztán növényrostokból álló 
conscrváló anyag teljesen véd a legnagyobb hideg és

| meleg ellen, úgy hogy a fenni nevezett élelmiszerek,
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valamint a palnczkban tartott italok, mint pl. bor, sör, i 
ásványvíz, tej, s tbk iv ite lé t, mely eddig a fagy által j 
okozott károk következtében Hátráltatott, ezentúl biz
tosan és kiterjedt módon lehet Űzni. E conserváló 
anyag „Moor Boraetliyl" néven az egész continensen j 
szabadalmaztatott. A „Moor Üoraethyl" az illető Üzlet
ágak fejlődésére és élelmezési tigytink néhány ágaza- i 
tának emelésére nézve nagy jelentőséggel bir. Ezen uj i 
conserváló anyag által feleslegessé van téve a tojásnak 
mésztejben való eonserválása, mely utóbbi - eltekintve 
attól, hogy a tojás minőségének árt és ennél fogva 
annak értékét tetemesen csökkenti — már azért is 
kijönne a használatból, mert az uj conserváló anyag
gal való kezelés sokkal egyszerűbb és jóval olcsóbb, 
végre mert az avval conservált tojás hosszú ideig friss 
és minden mellékiztól meut ment marad.

— Ilm iiisitott vaj felismerése. A párizsi 
„Siecle" -ben egy vegyész azon eljárást ismerteti, me
lyet a Rouen városi laboratóriumban már régebb idő 
óla gyakorolnak, mely azonban még általánosan is
merve nincs. Ezen eljárással biztosan megállapítható a 
vajnak margarin vagy olvasztott vaj hozzátételével 
való hamisítása. Egy részecske vaj két üveglemez közt 
szétuvomatik és a becsusztatott gipszlapocskával a sar- 
kitási mikroskop alá tétetik. Ila a vaj tiszta, akkor 
semmi különöset nem veszünk észre; ha az azonban 
idegen anyag nyomait foglal magában, akkor a mik- 
roskopikus mezőn csakhamar sokszínű csillagocskákat 
látunk.

0 s a r n o k.
Szeretve mindvégig!

—  E rede ti regény  egy kö te tben . —
I r ta :  . M o l n á r  < > y n l a .  (13)

(Folytatás.)
Bellah szép arczát biborszin futja be és szivecskéje 

feldobog, mintha érzékeny húrját érintették volna.
— Nem tudom, kettőnk közül, ki gyakorol reá 

nagyobb vonzó erőt? Én semmi esetre sem. Marad 
egyedül a szépség királynője a győztes, ki előtt nem
csak ő, de az egész férfivilág hódolatteljes tisztelettel 
rakja le a fegyvert.

A fiatal huszárhadnagy udvariasan csókol kezet 
a szép asszonynak, kit nemsokára egy csoport hódoló 
vesz körül, tömjéuezve szépségének és udvarolgatva 
gazdagságának. A legélénkebb társalgás fejlődik ki 
körülötte, melyben a szép asszony is tevékeny részt vesz.

Huszártisztjeink félkörben környezik Szombathy- 
nét, ki vigan fecseg Szépfaludy Ödön báróval jóllehet 
Nánerl kisasszonyon meglátszik az erőlködés, csakhogy 
kapitányát kiüthesse az elfoglalt állásából, mi nem 
sikerül neki. Kénytelen ezúttal Bellah kisasszony mu- 
lattatásával megelégedni, mi bárba örömet nem is, de 
jó kedvet okoz neki.

Szombathyné, született Hortalán Klára egyike volt 
azoknak a szép asszonyoknak, kik uralkodásra hivat 
vák , mert rendelkeznek mindama tulajdonokkal, 
mik erre felhatalmazzák. Szép volt, mint Titián női, 
azzal a tejfehér arczával, melyből sötét kék szemei 
oly megnyerő kedvességgel, mondhatni ellenálhalatlan 
vonzerővel tündököltek. Csodás kék szemei hasonlítanak 
ahhoz a kőhöz, melyet a beárni parasztok „labrador" 
néven neveznek és melynek színe oly gyönyörű kék, 
hogy szinte vakító. Remek, dús gesztenye színű haja 
a modern fodrászat vívmányai szerint elegánsul volt 
fején feltűzve. Elegáns ruha, világos zöld selyemruha, 
simult karcsú alakjához, m< ly nagyszerűen tüntető elő 
remek, szobrász kezére érdemes idomait. Arczvonásai 
szabályosak, ajkai eperpirosak, melyek alól szépen 
gondozott fehér hegyes fogsor mosolyog elő, ha a 
szép asszony kaczagásra fakad. Hangja behízelgő, lágy, 
mélódikus , mintha arra volna szánva, hogy az embert 
meghódítsa teljesen. Lehetetlen ellentállani annak a 
bűvös lefolyásnak, melyet e szép asszony az emberre 
gyakorol. Ki vele beszélt, az legott beszegődött udvar
lói közé és igy nem csodálkozhatunk azon, ha egész 
udvara volt az imádóiból.

Kedves modorával lebilincselt mindenkit, de azért 
nem tartózott azok közé a nők közé, kik szépségükkel 
tündökölve, hideg, kaczér játékot űznek a férfivilág 
érzelmeivel. Nem; nyájas volt mindenkivel szemben, de 
a kellő határok közt tudta tartani veszedelmes imádóit, 
kik nem szűntek meg ót kezéért ostromolni.

Már másfél év óta \ óit özvegy, de bár sokan 
kérték kezét , még ezideig nem határozta rá magát 
az újból való férjhez menésre. Miért?

A szép asszony az sz . . . i város tiszti ügyészének 
volt egyetlen gyermeke. Dr. Hortalán Menyhért igazi 
tősgyökeres magyar nemes létére leányának is jó ne
velést adott, növelve gyermeke szivében az igazi haza
szeretet érzelmét. Meglett a derék apa mindent, csak
hogy leánya nevelése a legszigorúbb igényeknek meg- 
felclóleg, minden kívánalmat kielégítsen. Klára édes 
anyja, egy romlatlan, nemes szívű asszony, ki férjé j

bálványozta és leányát imádta, akkor balt el, mikor 
a leánykának legnagyobb szükségé lett volna a gondos 
anyai kéz vezette nevelésre.

Meghűlt , hosszasan betegeskedett és meghalt. 
Ennyi az egész élettörténete. Klára akkor tiz éves 
lehetett.

Dr. Hortalán kimondhatatlan fájdalmakat élt 
át neje halálakor. A kel egymást szeretni és becsülni 
tudó lélek az evek bosszú során nagyon is megszokta 
egymást, semhogy most a férjnek kínos fájdalmat 
ne okozott volna nejének hirtelen eltávozása oldala 
mellől. Lehetetlen tiszta fogalmat nyújtani arról az er
kölcsi kínról, mely a derék ember szivét szakgatta !

Egy megszokott, gyengéd lelkű nő, ki egyforma 
szivnemességgel osztozott jó és balsorsunkban, öröm és 
bánatunkban, sonkái jobban hozzá nő a szivünkhöz 
semhogy ne fakasztana könnyet szemünkben az a tu
dat, hogy ő, az angyal, ki csodás tekintetével felol
vasztó arezukról a gond rideg jegét, elsimította a bá
nat terhelte felhőket homlokunkról és vigasztalt, ha 
vigasztalni kellett , gyógyító balzsamot csepegtetett 
szivünkbe, ha mély sebtől és az élet terhétől vérzett 
az most már nincsen.

Klára nagyon is jól emlékszik arra, hogy édes 
apja csaknem megőrült rettenetes fájdalmában a neje 
ravatalánál. 0  csak szerényen sirdogált a koporsó mel
lett, siratva a meghalt édes anyját, de apja kínosan 
zokogott, az erős lelkületű embert letörte a csapás 
súlya, egészen megroskadl alatta, mint a hóvihartól 
meglepett fa ; pár nap alatt évtizedeket vénült meg és 
az életerős, hatalmas testalkatú ember olyan volt, mint 
az egészséges Kinézésű alma, melynek, bennsejében egy 
ismeretlen féreg pusztít lassan, de eredményesen.

A jó asszonyt díszes koporsóba fektették, az;.ín 
ünnepélyes aktus mellett verték be a szegeket. Igen, 
Klára meg emlékezett arra, hogy apját támogatni kel
lett, mert nem tudott volna máskép a koporsót vivő 
gyászt öcsi után lépkedni. (Folyt, köv.)
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Nyilt-tér.*)
IIciiim-Im'I'u <». (es. kir. udvaris/álliló) Hclyeiii- 

uyára ÍMirieliln ii. pi ivótnn gi cmli l ö k m k ö z 
vetlenül szállít: fekete, fehér és »zine* selyem
szövetekei, méterenként 45 ki től  t i  fit (»5 ki ig 
póstabér és vámmentesen, rima, csikós, knezkázoll és 
miutázotlakat, damasztol stb. (mintegy 24u klilöm- 
böz.n minőség es 2000 külömbözö szili s árnyalatban). 
Minták póstafordulóval küldetnek. Svájczba ezimzeti 
levelekre 1.) kros es levelezőlapokra ö kros bélyeg 
ragasztandó. 1

*) E rova t a la tt  közlötteknok sem ta i ta la já é r t sem  a lak jáéi' 
nem  felelős a Szerk.

H i r d e t é s e k.

i8‘J A'" Árverési hirdetmény.
A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság részéről közhírré tétetik, hogy ezen bíróság terü
leten fekvő Novolny Nándornak a selmeczi 1(5(37 számú 
tljkben A f. 1. 2. sor 138 és 172/b helyr. szám alatt 
foglalt 4/111. számú ház kert és tartozékaira nézve az 

évi januar-liő  151-éii reggeli (J órára a scline- 
czi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál vég 
rehajtási árverés bes/.terczeuányai káptalannak 1300 frt 
tőke és járulékainak kielégítése végett tűzetett ki azzal, 
hogy ezen fekvőségek 75-4 frt. becsáron alul is, a 15 
nap alatti utóajánlatnak fentartása mellett eladatn 
fognak.

Kikiáltási ár 75-4 frt. adó szerint megállapított 
becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak 754 frt. becsár
nak 10% készpénz vagy óvadékképes értékpapírokban 
bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az ígért vételárt 90 nap alatt 6% 
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 teljes lefizetése után, hivatalból beke- 
beleztetni fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
bizlositani.

Ha vevő az Ígért vételárt a meghatározott idő 
alatt le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelme 
folytán költségére és veszélyére visz árverés elrendel
tetni fog.

Az árverési feltételeknek többi tüzetesebb pontjai 
ezen eljáró kir. telekkönyvi hatóságnál és Selmeez-Béla- 
báuya sz. kir bányavárosok tanácsánál megtekinthetők.

Selmeczen, 1892. évi deczember-hó 28-án,
l l e y d c r .  k ir. jb iró .

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Öelmcczbáyán 1893
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