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Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési á rak :
Egész é v r e .................................... 4 ,rt.

Egyes szám ára 10 krajczár.

Selmecbánya, 189J. febr. 12.
Amit az aláblii sorokban elmondunk, azt 

egy szakférfiúnak, a vallás és közoktatásügyi 
ministerium megbízottjának a jelentéséből vcsz- 
sztik ki; a magunk nézetének nyilvánítását jövő 
alkalomra hagyva.

A selmeczi ág. hitv. ev. tanítóképző inté
zet — úgymond a jelentés — az ág. hitv. ev. 
kerül, lyceum épületében van elhelyezve, és 
azzal egyébként is oly szerves kapcsolatban áll, 
hogy szervezetét tekintve nem is hasonlítható 
össze a hazában létező állami, és az önállóságra 
emelkedett felekezeti tanítóképző intézetekkel.

Az intézetben az első éves tanítójelöltek a 
gymnasium ötödik osztályában, a másod évesek 
a gymnasium hatodik-, a harmadévesek a gym- 
nasium hetedik-, a negyedévesek a gymnásium 
nyolczadik osztályában tanulják a középtanodai 
ifjakkal együtt azokat a tantárgyakat, a melye
ket a törvény a tanítóképző intézetek számára 
is kötelezővé tett, még pedig ugyanazon mér
tékben és tanmenetben, a melyet ezekre nézve 
a gymnasium tanterve ir elő. A kizárólag a ta
nítóképző intézetekre nézve kötelező tantárgya
kat pedig a gymnasium felső osztályaiba beosz
tott tanítóképzőintézcti növendékek azokon az 
órákon hallgatják, a melyeken a lyceum rendes 
tanulói a képezdékre nézve nem kötelező tan
tárgyakkal vannak elfoglalva.

Ezen tényt figyelembe véve, a ministeri 
megbízott, látogatása ideje alatt egyedül csak 
arról akart meggyőződést szerezni, hogy a siker, 
a melyet ezen rendszer mellett a selmeczi tanitó-
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pedig a k iadókra; oziuizendő

képző intézet elérhet, megküzeliti-c azt az ered
ményt, a melyet az állami és ti tökéletesebb 
szervezettel i iró felekezeti tanítóképző intézetek 
s figyelmét első sorban is a testi nevelés ered
ményének a megvizsgálására irányozta, mely 
tekintetben azon kedvező tapasztalatot szerezte, | 
hogy a 27 képzőintézeti növendék kivétel nél- j 
kül ép és nagyobbára erőteljes, a mit is egy- ; 
részt a tanári kar által kifejtett azon gondnak j 
tulajdonit a ministeri megbízott, a melylyel a j 
fölvételre jelentkezőket megválogatja és a mely
lyel a magánházaknál elhelyezett ifjúságot az I 
iskolai időn kívül is figyelemmel kiséri; de nem 
kevésbbé köszönhető ez a kedvező jelenség a 
czélszerüen vezetett alumneumnak, a melyben 
a tanítóképző intézet növendékei is részben olcsó 
áron, részben pedig egészen ingyen nyernek j 

erőteljes élelmezést.
Hozzájá rulliat a testi nevelés kedvező ered- j 

menyéhez a testgyakorlás gondos kezelése, a ' 
mi már is abból eléggé kitűnik, hogy a tanító- i 
képző intézet növendékei is részt vesznek a í 
lyeeumi ifjúság- által alakított ./restgyakorló j 
kör“-ben, a melynek egyik szép feladata abban 
áll. hogy az ifjúsággal a nemesebb irányú tu
ristaságot megkedveltesse. Az épségnek és egész
ségnek. a melyet a selmeczi tanítóképző intézet- j 
ben talált a ministeri megbízott, egyik igen 
örvendetes jelenségéül említi fel azt is, hogy 
r ö v i d 1á t ó k r a a 27 nö v e n d é k  k ö z Ö11 

' u em a k a d t.
A szellem fejlesztését ezélzó oktatás ered- | 

niénye is általában véve igen kedvező; a gym- ;
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násiumban előadott ismeretekben és ügyességek
ben a tanítóképző intézeti növendékek a gym
nasium többi növendékeivel kiállják a versenyt, 
sőt van köztük nehány oly kiváló tehetségű 
ifjú is, a ki a lyceum legjelesebb tanulóival 
szemben is megállja a maga helyét.

A magyar nyelvtanból, irálytanból, a nem
zeti irodalom történetéből, a történelemből, a 
természetrajzból és a természettanból hallott 
feleletek arról győztek meg, hogy a selmeczi 
tanítóképző intézeti növendékek tanulnak ezen 
tantárgyakból annyit, mint a mennyit az állami 
elemi tanítóképző intézetekben ezen tantárgyak
ból ugyancsak a középtanodák számára irt kézi
könyvek nyomán elő szokás adni.

A növendékek feleletei minden egyes eset
ben bizonyságot tettek arról, hogy a kepző- 
intézetben működő tanárok kiváló figyelmet for
dítanak arra, hogy növendékeik az ismereteket 
ne a gépies emlékezetbevésés utján, hanem a 
tökéletes átértés alapján sajátítsák el úgy, hogy 
azokról minden nagyobb nehézség nélkül a sa
ját szavaikkal is be tudjanak számolni, még
pedig az intézet tannyelvén, a mely pedig nem 
más, mint a magyar nemzet nyelve.

„Szivem mélyéből fakadó gyönyörűséggel 
adózom — Írja fölterjesztésében a ministeri meg
bízott - a legőszintébb elismeréssel a képezdei 
ifjúságot is nevelő tanári karnak azon sikerért, 
a melyet a magyar nyelv tanítása körül a majd
nem kivétel nélkül mind nem magyar ajkú elemi 
iskolákban növekedett tanítójelöltek körében is 
fel tud mutatni.

T Á R C Z A .
A »fin du siécle« embereihez.

Felfordult már a világ egészen!
Semmi sem maradt meg volt helyén!

A mi hűn volt, most erénynek nézik.
És az árnyék immár tiszta fény!

Kiakasztott ezégér a becsület,
A mely, ingva, csak vevőkre vár —

Tiszta erkölcs és nemes törekvés 
Csak bolondok álomképe már.

Az a hős, ki föndor cselszövénynyel 
Mások kárán, diadalt arat —

Azt tömjénzi, csúszó bókolással,
Hízelegve, a rabszolgahad.

Pénz a bálvány, a melyet imádtok;
Élv a czél, melyet kitűztetek;

Le/ket/enség rí ki szemetekből —
Önzés lakja sivár szivetek.

A mi szent, azt gúnyotok tagadja,
És a bűnnek adtok disz rab á t! -

Kern rettegtek önönmagatoktól ! ! —
Támasszátok a vihart tehát!

Jöjjön cl hát a világ viharja!
A mi korhadt, semmisítse meg!

(lyujtsa lángra a teremtő szikrát,
S zúzza porrá minden művetek!

Uj világ lesz a ledőlt romokból,
' Melyre tiszta, fényes ég tekint,

S megtalálva lelke méltóságát,
Ember lesz az ember is megint.

Almi Ottó.

A r a I).
—  M. J .  L onnontoff u tá n  oroszból. -  

Hadd süssön rám a nap fénye:
Nyissátok fe l az ajtót!
Hozzátok a rózsám ide,
S pej paripám a Bárót!
Barna babám megölelve —
Felpattanok a nyeregbe;
Sziláján mint a villáim 
Vágtatok cl a pusztán . . .

. . . Meredek a torony fala,
Nehéz zár von ajtaján ;
Kebelemnek szép angyala 
Távol innen vár reá ni —
Taripám, a szilaj állat 
Kantár nélkül vadál vágtat 
Hosszá farka, — sörénye 
Libeg-lobog a szélbe . . .

. . .  Itt töprengek elhagyatva;
Körülöttem zord falak:
Taszkét mécsem halvány lángja,
Minden puszta, — hallgatag —
Csak kividről ju t be tompán 
Komor léptek zaja hozzám:
Csöndes éjben le és /öl 
Lépdel ott a toronyőr . . .

A viztelen kút mint házasság- 
közvetitő.

(Folytatás.)
I Ne botfán kozzál meg, nyájas olvasó! — Nem 
I követtett cl hatalmaskodás!

Az, a mi csattant, Bodros Gézának nem az arczán, 
de a tenyerén hagyta viszketeg nyomát, Parolázott vele, 
még pedig hatalmasan, Grllnspecht bácsi, a helyett, 
hogy megette volna. íSöt mi több, be is mutatja a vele 
jött uraknak. Géza azt hiszi, álmodik.

Jót csip a füle czimpóján, meggyőződést szerzendő, 
ő-e ő? ébren van-e csakugyan? —

Mert a mi most vele történt, az felfoghatatlan. 
Mig a kölcsönös bemutatások folynak, van érkezése 
tűnődni, nem incselkedik-e vele valami gonosz szellem ?

I Mert arról meg van szentül győződve, hogy most 
| mindjárt g vllérou csípik, és saját költsége és veszélyére 
| áthelyezik — ki a szobából, le a lépcsőn.

Nagyon furcsa arezot vághatott szerelmes hősünk, 
mert a most vele kezet szorító hatalmas szál úri ember 
termetének megfelelő harsogó kaczajra fakadt, mi sze
gény Gézánkat egy pillanatra egészen kihozta sodrából; 
de minden zavara mellett is felülkerekedett térfias bá
torsága. ,.1’ram ! Szabad kérdeznem** — Kezdé harag
tól lángba borult homlokkal, s a körlllállók már valami 
dramalikus fejleményíi jelenetet vártak.

De mi a kő lelte Gézát, hogy torkán reked a szó 
s szemeit mind kerekebbre nyitja?! Grünspeehtné aggo
dalmában már pohár vízért fut. s Grllnspecht bácsi épen 
készül jóakarókig hátba ütni Gézát, midőn szerencséjére 
az a termetes úri ember ott előtte, magához ölel 
Hód rost.

„Ejnye, Géza öcsém! llát rám e már? —



_________________________
Legmeglepőbb volt ralin nőzve, hogy ai ta 

nítóképző intézet bánnád és negyedéves növen
dékei, a kik a nevelés és módszertant dr. Lme- 
riczy kézikönyvéből és a Gyertyánt!)', dr. Kiss 
Áron féle módszertanból tanultaik, e tantaírgyak- 
ból még akkor is jól feleltek, a midiin Miesinay 
János tanár engedelmével én kordezgettim  ki 
oly részletekből őket. a m elyeket még nem volt 
módj ukbán á tisinétel ni.

A tanítóképzést kiegészítő művészi ügyes 
ségek nevezetesen a zene-, az ének- és a rajz
oktatás eredményével is teljesen kielégítette az 
intézet a ministeri kiküldöttet. „Moesz Géza 
zenetanár az elég jól felszerelt zeneteremben, a 
melyben !• szárny zongora, két harmóniám es 
egy Ki egei* féle, pedállal és két változattal ellá
tott orgona van, bámulatos sikert mutatott be a 
harmad és negyedéves tanítójelöltekkel, a kik 
az éneklési, zongorázási és orgonálási ügyesség 
mellett az általános zenetan elemeit annyira 
elsajátították, hogy a közönséges egyszerű cho- 
ralokhoz szükséges elő-, köz és utójátékokat 
már maguk is meg tudják szerkeszteni.“

A rendes zene- és ének órákon kívül részt j 
vesznek a képzőintézeti növendékek a lyceumi . 
zenetársaság gyakorlatain is, a mely K irály Ernő j 
tanár vezetése mellett üdvösen működik az ifjú
ság szép Ízlésének nemesítésén és a remekebb 
nemzeti népdalok terjesztésén.

A rajzok megszemléléséből, m elyeket Lencso 
tanár vezetése mellett készítettek a növendékek, 1 
arról győződött meg a ministeri megbízott, hogy I 
a  képző intézetből kikerülő tanítójelöltek, ha az 
elemi rajzoktatásra vonatkozó módszertani uta
sításokat m egtartják, népiskoláinkban' jó  sikerrel 
taníthatják a rajzot.

Tanács fiatal leányoknak.
A „Figaródnak van egy rovata ahol mindenki 

kérdezhet valamit valamiről, amit épen tudni óhajt.
A napokban egy fiatal leány maga s áÜ—GOjbarátnöje 
helyzetéről irt, akik férjhez szeretnének menni.

„Polgári családhoz tartozom Írja — kitűnő 
nevelésben részesültem , de hozományom egy kissé 
sovány. Tizennyolc/, éves koromban bevégeztem tanul
mányaimat, csinos vagyok azt mondják), tudok zon
gorázni, angolul jól beszélek, tudok főzni, varrni, tu
dom a háztartást vezetni. így mikor szüleim bevezettek 
a világba, egy perezig sem kételkedtem, hogy azonnal 
alkalmas férjre fogok találni. Nagy sikert arattam, 
egész éjjeleket tánezoltam lii 22 éves tíatalemberek- * 8

„Pista bácsi! llát csakugyan maga az? He rég nem 
láttam! Hogy került ide?!“

„Híz úgy, kedves öcsém! Itt a szomszédban kitűnő 
kőbányát fedeztek fel; egy emberem értesített felőle; 
ide siettem megtekinteni, mert bérbe akarom venni. A 
véletlen úgy akarta, hogy a kaszinóban megismerked
jem a tárnok úrral; hallottam, kutat akar ásatni s tu 
dód, én az ilyesmiben szaktekintély vagyok.

Értekeztünk e tárgyról; ma estére vendégül hitt
8 ime. a kit már többször említettem a tárnok úr előtt, 
itt talállak téged, kedves öcséin !u

Kézszorongatás, marokroppanás stb. stb.
Diszfelvonulás az asztalhoz, Pista bácsi Ilonkával

— igy akarta ezt Grünspeebt úr; de azt már nem 
akarta, hogy Géza Ilonka másik oldalán foglaljon be 
lyet; de ezt megint Pista bácsi akarta igy, s csak nem 
leltet oly emberrel ellenkezni, ki a kútásás dolgában 
szaktekintély ?!

A lakoma vígan folyik; Géza boldog Ilonka 
boldog s ez a kettő talál rá módot, hogy az asztal alatt 
gyöngéd lábnyomintasokkal közlekedjenek, melyekből 
Ugyan néha Pista bácsi tyúkszemeinek is jut De Pista 
bácsinak van annyi spártai önuralma és belátása, hogy 
ne mukkanjon. Kivált, a mi a belátást illeti, Géza 
ugyan csak megirigyeli tőle, lévén Ilonkának megenni 
való csúcsba kivágott ruhája; s ott a mellfodrok közt
— de csitt; ne áruljunk el semmit az édes titokból, 
melyet néha — vatta szokott pótolni.

Mig a többi mulat, Grünspecbtne titkon borza j
dozik.

Férje ura némelykor rálövellt pillantásai nem sok 
jót Ígérnek.

O, ki ismerte férje legtitkosabb gondolatait, tudta 
jól, hogy ez egyszer férje urán lesz a sor kukli pré 
dikáeziot tartani — Géza miatt.
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kel, kik elrugadónak találtak, de sohasem akadtam 
olyanokra, kiknek komoly ezéluk lett volna a nósüles, 
oiv 3»>—Ö;> éves férfiakra.

Hol vannak?
Ezt nem tudták, vagy m in akartak nekem u. g 

mondani.
Immár 20 éves vagyok, s nincs kedvem a tiatal 

emberek gyönyörűségére szolgálni. Eleget tanezoltam, 
ideget láttam de férjem még nincs s nem is lesz addig, 
mig hozományomat ki nem kerekítem. Mit tegyek 
tehát ? Ez a nagy kérdés.

Semmi hajlandóságom sincs a kozervatoriumba, 
vagy a színházhoz belepni, nem vagyok kokéit, pol 
gáHánynak születtem, s az is akarok maradni Gon
doltam az orvosi pályára, de csak 30 eves koromban 
Végezném el, s még kérdés, hcUiuc-c ez a pálya. A 
nevelői pályán több az oktató mint a növendék, a 
kereskedelem pedig rósz kilátás egy jó családból szár
mazott leányra. Mit tegyek tehát! folytassam zongora
tanuknál!) aimat s angol nyelvgyakorlatataiina! naponta 
nég\ óráig? Vagy arra legyek kárhoztatva, hogy majd 
egy ven köszvenyes embert ápoljak?"

A „Figaro- kiadta ezt a levelet Dumasnak véle
ményadás végett, a ki nem is késett egy bosszú szel
lemes czikkben felelni meg a kisasszony kérdezőskö- 
déseire. Nagyon őszinte czikke igy szól kivonatban: „Ha 
a levél írója igazán tiatal leány, a mi még nem bizonyos, 
akkor csöppet sem érdekel. Szemére hányja a szülei
nek, hogy nem adhatnak neki oly fényes hozományt, 
mini a mily fényes nevelést kapott, s hálátlan irántuk, 
sót ennél több is. Még nincs busz éves, s máris rend
űi viliinek , igazságtalannak, nyugtalanítónak találja, 
hogy meg nincs férje. Sokat tánczolt és izzadt a fia
tal emberek karjaiban, a hova kitűnő anyja dobta 
többé kevésbbé dekolletáll ruhában, hogy férjre tegyen 
szert, s csodálkozik rajta, hogy szép formáival s aro 
májával egyet sem szédített el közülük. Elég naiv 
képzelődés oly fiatal leánytól, ki felsőbb nevelésben 
részesült. Filozófiai professora nem ismertette meg vele 
eléggé az embereket, mert különben tudná, hogy a 
férfiak nem olyan ostobák, mint a nők hiszik, s hogy 
azok, akik jó férjekül vannak kiszemelve, nem táncz- 
mulatságokba mennek feleséget keresni, a hol a fiatal 
leányok az első jött- mentnek a karjaiba kapaszkodnak. 
Nagyon ritka eset az, hogy egy fiatal milliomos, csa
ládja ellenére, egy redkivüli szép, de szegény leányt 
vegyen nőül.

Azok a fiatal emberek a kik jól táuczolnak s a 
kik szünöra alatt hűsítőket visznek tánezosnőilenek, s 
elragadtatással nézik a fényes toileftet, azt is kérdezik 
ám magukban, hogy miből fizethetnék ők ezt meg. 
Azonban az öli fiatal kisasszonya kijelentette, hogy már 
eleget tánczolt, eleget mulatott s férjet még sem leli. 
Mit tegyen? Elősorolja az eshetőségeket a színházat az 
orvosi pályát, a tanítóságot, a kereskedelmet. Egyik 
sem konveniál neki, s azt kérdi, hogy arra van-e 
1 árhoztatva, hogy egy ötvenéves köszvenyes vén em
berhez legyen lánczolva ? Mert persze, ha egv ilyen 
polgárleány 18 éves lesz, nem kell neki mást tennie

mini hogy bálba menjen piruottezni , rögtön akad 
egy fiatal, szép, jó intelligens, gazdag ember, aki bele 
bolondul.

Megelégednék talán oly férjjel , akinek u íny 
százezer frank jövedelme van, nem a kereskedésből, 
mert ez rósz kilátás egy jó családból származott leáuy- 
nak, hanem bányából, hámorból, földbirtokból, díjún- 
macziaból, bankból, mert magától értetődik, hogy «z 
ily polgárlány csak egy istent ismer , a croisadeok 
steiiét.

Meglepő, hogy az ily fiatal leányok mennyire 
megvetik a férfi nemet. Szerolemrül, odaadásról s oly 
áldozatról, melyet anyagi javakért hoznának, arról, 
hogy kcresztényileg elfogadnának egy középszerű 
becsületes embert, hogy ennek oldalán tisztelt nők, 
hasznos anyák legyenek, szó sincs. Erre nem is gon
dolnak. De arról igems, hogy a hiúságukat, ambiczió- 
jukat. fényűző hajlamukat, mulatási vágyukat kielé
gítsék „Immár tizennyolc/ éves vagyok, szép vagyok, 
hol azaz ostoba, a ki ezt úgy megfizeti, a mennyire én 
becsülöm ?•* Eb bien kisasszony, a férfiaknak van ám 
némi állati ösztönük is, mely Őket a nősüléstől vissza 
tartja. Nemcsak azt tudják, hogy önnek nincs háromszáz
ezer frank hozománya, de azt is tudják, hogy nincs két 
garas ára szive, s ezt az ön kitűnő mamájának róják 
föl, a kinek anyai szeretető önt oly téves irányban 
nevelte. Leány fog maradni, úgy kell önnek. Még az 
ötvenéves köszvenyes sem fog jelentkezni, mert ez is 
előnyösebben jön ki, ha vén korában elveszi a bonne- 
ját, vagy a régi szeretőjét, a kinek ha pár száz frank 
évi járadékot hagy, hát elég." Végül azt a tanácsot 
adja Dumas az illető kérdezösködőknek, hogy legyen 
több a szivük, ne zajos mulatságokban akarjanak férjet 
fogni, fényes toiletlekkel, mert akkor minden férfinek 
az lesz az első kérdése, hogy „mennyi a hozománya.“ 
Hanem dolgozzanak, ne vessék meg a tudományt, a 
művészetet, a kereskedelmei, az ipart, bízzanak saját- 
magúkban s ne másokban, mert csak ez ad független
séget, s lelki önállóságot. Fessenek, mint Kosa Bonheur, 
Írjanak, mint George Sand, legyenek színésznők, mint 
Sarab Bernhardt , foglalkozzanak filozófiával , mint 
Héloise, idegen ivók fordításával, mint Mme Dicier, 
iparral, mint Mme Erard, kereskedelemmel, mint Mme 
Boueicaul. Nem könnyű ugyan, de mégsem oly unal
mas, mint folyton férjre vadászni, s nem oly lealázó, 
mintha férjet mégsem találnak. X t.

K  iilön  fé lé k .
— Vörös' eresz-egylet ülik ma délutáni 3 órakor 

választmányi ülést tart a városház tanácstermében.
— A Sz. Erzscbet-rg) let bál járól a következő 

sorokat kaptuk : Díszes társaságnak adott ma megiut helyet 
a Városi Vigadó. A sz. Erzsébetről nevezett katb. uőegye- 
sttlet bálja volt ott február -Kikén, mely az idén fé
nyes sikerrel koronázta a fáradhatatlan, lénkéit lelkű 
üesovszky Vilmosné, az egyesület elnökének buzgósá- 
gát. A helyiség tele volt viruló szép leányokkal, igéző

Miért is nem vigyázott jobban?! Lassacskán, 
szép szerivel talán még is rá tudta volna venni azt a 
megszállásodon német gondolkozást! Grlinspeebtel. hogy 
Gézát vcjeül fogadja; de most — midőn rájött a háta 
mögötti cselszövényre, minden remény meghiúsul !

Grünspeebt dühöngeni fog! Gézát agyongyötri a 
hivatalban, Ilonkát idehaza s őt az ulczán, sétaközben.

Mert ezen utóbbi eljárás igen ezélszerü annak, a 
ki szóval győzi.

A megtámadott, a megszidott a külső tisztesség 
kedvéért mosolygó arczczal kénytelen fogadni az édes 
hangon, suttogva hozzá intézett —■ gorombaságokat, s 
a szegény nőnek nincs is alkalma magát ezért meg 
bosszulni - szóval; inért korán reggel Grünspeebt úr 
elmegy az irodába, délután is; azután innét a kaszi
nóba s akkor tér csak haza, ha már mindenki alszik. 
Délben, a gyermek előtt meg csak nem fognak cziva* 
kodni ? Shoking!

Ily kellemes esziuemeneléből mindig szomszédja, 
Gáesi Ferenc/, geológus, riasztja fel, ki inindeii áron 
a koprolythókról akar neki előadást tartani, csodálatos 
módon összefüggésbe hozván azokat saját szivével.

A nyugtalanított asszony örömére mégis vége sza
kadt valahára az éjfélig nyúlt vacsorának.

Férje ura, meglehetősen fellelkesülve, kézszoron
gatásokkal kikiséri vendégeit, még — egek, bámulja
tok! Gézára is mosolyog; igaz, figyelmes szemlélő
nek ez a mosoly kissé fanyarnak tetszhetett; de mégis 

! mosoly volt, mely csak akkor torzult bosszús rángássá, 
i midőn Grünspeebt visszatért a szobába.

Ez a bosszús rángás sajátságos ellentétben van 
arcza többi részének diadalmas kifejezésével.

nlyan az, mint mikor a szép piros pünkösdi ro
zsán hernyó mászik, vagy mint fényes czilinderen a 
rajta felejtett zálogczédula.

„Meg lesz a szagértő jelentés! De úgy intézte az 
ördög, hogy az a Bodros éjien annak az építész mér
nöknek, annak a szagtekmtélynek az unokaöcscse! — 
No, de kis időre csak lenyelem e geserű pilulát! Mars 
a szobába, tiedbe aludni, Heten! — És neued, asszony, 
sak azt mondok most; ha látsz is engem most nyájas

nak avval a Bodrossal, az csak a Herr von Bodros 
István úr kedvéért megvan! Ha egyszer elment a jelen
tés, és a kútra meglesz engedély, akkor álló, junger 
herr Bodros; kanst mi géni luibn! — Érteted, asszony?!

No, ebhez tarts magadat. Guti naeht!“ S ezzel 
fordult fütyörészve jobbra, az asszony sóhajtozva balra. 
Ez éjjel Grünspeebt kútról, felesége koprolylhckról, Ilona 
Gézáról, s Géza Ilonáról álmodik.

(Folyt. k»v.)

Papirszeletek.
A ki születik, az utazni jön a föld körül, s gyor

san halad a tüneményszerű élet bizonytalan veszélyes 
útjain, hol édes örömnek, hol fájós bánatnak társasá
gában, mig fel nem fordul; ekkor aztán boldognak érzi 
magát, miután halála által ismét csak azzá lett, a mi 
volt születése elolt.

Nincs nehezebb feladat, mint igazságot szolgáltatni. 
Először Ítélt az első bíróság, ennek Ítéletét megváltoz
tatta a másodbiróság, ezét meg megsemmisítette a bar 
madbiróság. Melyiknek volt igaza ? Egyiknek sem, mert 
nincs csalhatatlan bíróság.

Mindig diesérőleg beszélj másokról, no add tovább, 
a mit hallottál, és soha nem fogsz plyetykába keveredni.

liihcrtin i József.
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menyecskékkel 8 fiatal emberekkel. A táncz és a jó 
kedv kifogyhatatlan volt. Ocsovszky Vilmosné. ó nagy
sága, ki wép bordeaux brokát ruhát viselt, pont 
félkilenezkor lépett be a terembe fogadva a díszes 
nemzeti szalagokkal felbokrétázott, s megkülönböztetett 
bálrendezők állal. Az ifjúsági elnök gyönyörű esokrot 
adóit át neki s a Rákóczv induló zenéje mellett elfog
lalta bálanyai székét. Erre a czigány rázendité a csár- 
ilást, melyet dr. Cseroyné, aleluök, igazi magyar szo
kás szerint hévvel és keescsel kezdeti meg. Valóban 
l’aris ez alkalommal neki Ítélte volna az almát. A 
tané/, és a jókedv reggelig tartott s a karzaton zsúfolva 
szorongó díszes közönség gyönyörködve nézhette a jó 
kedvű vigadókat. A teremben levő liölgyközönségból 
következőket sikerült feljegyeznünk : Asszonyok: 
Bernliardt Adolfné , dr. Cserey Adolfné, Csiba lst- 
vátinó , Farbaky Jstvánné , Gretzmaeher Gyuláim , 
lliindel Vilmosné, llültl Józsefnó, Habéin.-, dr. Kapp 
.lakaimé , Krausz Kálmánné , Krausz Vilmosné, Kőrös 
Lászlóim , Nyitrny Lászlóné , Ocsovszky Vilmosné , 
Oczwirkné , Ricbter Györgyné , Roscnfeldné , Scliréder 
Rezsőné, Steffelné, Sehuszter Lajosné, Székely Vilmosné, 

Szopkóné, Sebeknc, Szappauyosné, Tóth Gáspárné, 
dr. Tandlieh Ignáczné, Wagner Józsefué, Wankovits 
Lajosné, Vebcsné, Wieszner Adolfné , Zanzottoné. 
Kisasszonyok: Balázs Etel, Bellusieli Gábi . Berks 
Leopoldina, Pinka Anna, Geller Jolán, Gretzmaeher 
Etelka és Hilda , Krausz Lujza , Machan Ilona és 
Leopolda, Mácsay Margit, Neumann Hermin, Nyitray 
Margit, Ricbter Évi, Rosenfeld Emma, Szopko Matliild, 
Steffel Iloné, Szarkási Etel, Scbmutzer Ilona , Sebre 
dér Etelka, Tóth Adrienné (Csejtéről) Tóth Matild, 
Vlkolinszky Juliska és Wankovits Hedvig, Zanzotto 
Vilma. E g y  j e l e n  vol t .

— V magyai' ellene* tót i'öpiinúi'ol irt köz
leményünkre a következő sorokat kaptuk: Becses 
lapja folyó évi 5-ik számában olvasott szives
tigyelmeztetése folytán a tisztelettel ide zárt 
és valamennyi üzemágunk vezetőinek kiadott kör
rendelettel intézkedtünk , hogy államellenes röpira- 
tok terjesztői ki dérit tessenek, munkás népünk pedig 
felvilágositassék. Ezen intézkedésünket, ezennel van 
szerencsénk a tekintetes szerkesztőséggel tisztelettel 
közölni , és szives figyelmeztetéséért köszön etünket 
nyilvánítani. M. kir. bányaliivatal, Szélaknán, 1 893. évi 
febuár-hó 1-jén. Svelila.— 1898. évi 832. szám. Körren
delet. Értésére jutott ezen hivatalnak, hogy a fel
vidéken, és Selmeczbánya és környéken munkásaink 
között is a Prágában Dr. Grega Ede könyvnyomdájá
ból ..Hlas k rodiöom slovenskym" cziinű államellenes 
tót nyelvű röpirat terjesztetik nagy számban postai és 
más titkos utón. Miután ezen röpirat czélja a békés né
pét izgatni, és valótlan adatok terjesztésével a nemzeti
ségi gyűlölködést szítani, meghagyatik a kir. czimnek 
miszerint ennek csirájában való elfojtása czéljaból több 
napon át a szokásos rendeléseknél munkásainak adjon 
e tekintetben felvilágosítást; hívja fel őket, hogyha 
esetleg egyik vagy másik munkás már is birtokában 
lenne egy ilyen röpiratnak, azt a czimnek azonnal 
átadni kötelességének ismerje, azon egyénnek egyidejű 
megnevezésével, kitől ezen röpiratol kapta; — az igy 
elkobzott példányokat pedig a kir. ozim ide terjessze 
be. Minden esetre elváratik a kir. ezimtól, hogy egész 
haza-fiúi odaadással törekedni fog munkásaink között 
netán észlelt magyarellenes izgatókat kideríteni, és 
siker esetében azok neveit ezen hivatalnak feljelenteni 
kötelességének ismerendi. M. kir. bányaliivatal, Szclak- 
nán 1893. évi február-hó 1-én. 8 v e b I a.

— A katli. nőügyiét által 1893. február hó -l én 
rendezett bálnak bevétele volt 242 frt 91 kr. kiadása 
1 is  frt (i9 kr. tiszta jövedelme 124 frt 22 kr. fel Ulti- 
zettek: Hftlfcl József úr o frt, lleincz Húgó űr 5 frt, 
Kaclielnmnn Johanna úrnő 3 frt, Gaitner Tivadar úr
3 frt, N. N. ur 3 frt, Wankovits Lajos úr 2 frt 5U kr.
Sointner Luiza úrnő 2 frl, Takáts Miklós úr 2 frt, Gllikstliál 
Gyula úr 1 frt, Platzer Jenőnc úrnő 1 Irt, Rosenfeld 
Józsefi)c úrnő 1 frt, Pizély Károly úr 1 frt, Rock Ede 
úr 1 frt N. N. úr 1 frt, Cliauer Ottó úr 5U kr, melyért 
fogadják az egylet hálás köszönetét. Nemkülönben’ fogadja 
az egylet hálás köszönetét a rendező bizottság, szives 
fáradozásáért, valamint Joerges Ágost, Giükstliá! Gyula, 
Steiner Bernát és Márkus/ Zsiga urak a belépti jegyek 
clárusitá8aért. Az elnökség.

— Pótlás egy löliilliz,Hé*i kim utatáshoz. Az 
akad segítő egyesület m. lió 14-iki tánczvigalina alkal
mával még fölüllizetett HolVman Sándor ur (Kőpatak)
4 frt tál ; mely szives felüllizctésért lapunk utján mond 
köszönetét a rendezőség.

- -  Asszouyszoktetc- ? Napok óta asszonyszök 
tetősről brszt Inek városunkban, melynek elköveiőjeül 
egy szolid fiatal embert, egy akad. tanársegédet emle
getnek. A szökés megtörtént ugyan, s az ilju valamint 
dulcinája már közelebb van Amerikához, mint az ó-vi
lághoz, de még nincs bebizonyítva, hogy kettőjük közül 
ki a szöktető.

A lielyb. isi- iljok márezius hó 2 un Hősen- 
teld Sarolta uruó védnöksége alatt a Sembery-fóle terem
ben az izr. iskola peu/.tara javára jótékonyezélú bált 
rendezuok. Felt! Iflzei esek Köszönettel fogadtatnak és 
hírlapikig nyugtáztatuak.

— kisebbek m ulatsága. Azok a mulatságok, 
melyek városunkban nyilvánosan, majd pedig kisebb 
nagyobb körben oly gyakoriak a farsang ez évadjában, 
arról tesznek tanúságot, hogy a nagyoknak meglehe
tősen kijut a \ig órákból; mialati a kisebbek, akikhez 
a középtanoda növendékeit s a „felsői;-*-et számítjuk, 
a loczkcre készülnek, vagy a jótékony álomnak uralma 
alatt vannak. Az im áit befejeződött táneztanfolyam 
növendékei, ilietve e/ek szülei olyan tánezpróba félét 
terveznek, mely d. u 5 órakor kezdődve nem nyúlik 
bele az éjszakába, de azért mégis mulatságszámba 
menjen. A kisebbek e mulatsága, melyen hisszük, 
a nagyok is jól fognak szórakozni, e lio IS án lesz a 
Sombery teremben.

— k in ő - liulúl. ötetlűllón mull hétfőn egy lr> 
éves bárgyú leány forró vízben fürösztötte meg kis 
két és fél éves testvérét, s midőn a kicsike keservesen 
sírásba tört ki, forró levest öntött a szájába, -- s 
nagyon csodálkozott azon, hogy máskor mily jótékonyan 
hat a kisdedre a meleg fürdő, most meg sir tőle. A sze
gényke hétfőtől csütörtökig kínlódott iszonyú sebeiben 
s négy napi szenvedés után kiszenvedett.

Temetkezési vállalat Sclmeczbáiiyáu. Mint 
értesülünk, Maczáu Ferenc/ asztalos polgártársunk te 
metkezési vállalatra kért iparengedélyt, s vállalatát már 
f. hó 15 étöl kezdődóleg életbe lépteti.

Ivi-éilet. meg pedig kopogós, tartotta izga
tottságban az alsó ute/.ai evangélikus temető alján 
levő Kordos-fele ház környékét már 10 napja. A vá
rosban is Ilire járt e kopogós szellemnek, s kivált az 
utóbbi napok esti óráiban valóságos népvándorlás 
hömpölygőit mindig ama kísérteties ház felé ; de csak 
a választottaknak vala oda belépésük; azoknak t. i. 
kik nem sajnáltak néhány garast vagy hatost pálinkára 
vagy borra. A palaozkok tartalma által kellően fel
bátorított nagyérdemű közönségnek azután nyilatkozott 
a szellem, remegő ajkkal hozzá intézett kérdésekre ko 
pogással felelvén. Kérem, semmi érzékcsalódás! Csak 
úgy Roppantak az ütések sziuleg az ágy és szo
basarok felöl a padlón ; olyan rémségesen, hogy a 
szobában levő férfiak újra a palaczkboz nyúlnak, 
a némborek meg egész évre való kereszteket vetettek 
magukra. Az ágyban fekvő körülbelül 13—14 éves 
leányka pedig, talán rettegésében, fülig húzza a taka 
rőt. Kivált, mikor a láthatatlan kisértet indulót dobolt 
a padlón, az cllitilos minden arezra hossszú barázdákat 
varázsolt. — Nyilván igen jókedvű kisértet lehetett, 
hogy még indulók dobogására is szottyant kedve. — 
E lió v) én este már karhatalomért is folyamodtak a 
kísérte! ellen. Két rendőr - a házon kívül leste a kí
sérletet, mely odabennt koptatta ujjait az ágy szélén, 
l'gyan is — csont-, hús- és vérből való volt az a kí
sértét, és pedig nem más, mint a látszólag félelmében 
lélekzeni sem merő leányka, ki ágyának a fal felé 
eső oldalát használta fel közvetítőnek. A fal ezen ré 
széliek a padlóig érő vakolatbólyaga úgy verte vissza 
a hangot, mintha az alulról jönne a padlón keresztül. 
Úgy jöttek rá a furfangra, mely a lakóknak meglehe
tős mennyiségű pálinkát es bort jövedelmezett, hogy 
egy kíváncsiságból odavelődött intelligens liatal ember, 
ki inár egy idő óta figyelmesen vizsgálta a kis leányt 
burkoló takaró gyanús hullámzásait, váratlanul lefogta 
a leáuy kezeit, mely pillanattól kezdve a rémséges 
kopogások megszűntek, daczára az ott. levő jámbor 
hívők kéréséinek. Talán e népámitó kisérteti históriá
nak folytatása is lesz a — rendőrkapitányságnál. ***

— Egy mii kedvein buesu fellépti'. A korponai 
társasestélyeket rendező bizottság a Korponáról távozni 
készülő dr. Bujkovszky Gusztáv ur buesu fellépteül ma 
Tóth Kálmánnak „A nők az alkotmányban" e. vígja 
tékát adják elő, melyben Bujkovszky ur Bercsey Vilmos 
szerepét, játsza. Kívüle Közreműködnek még: Szkladányi 
Kornél ur, Winklcr Anna I;. a., Czibulya Mariska k. a., 
Szakoly József ur, özv. Lukács Emimé unió, Fáyl Zol- 
tánné úrnő, PayI Zoltán ur, íSzmclana 8/, ur, Jeszenszky 
Gy. ur, 8tern Sándor ur, dr. Wehvarlh A. ur.

— kopaszok ö: ómé. Tudvalevőleg a tarkopo 
uya nem tartozik a férfiúi díszek közé és a férfi ékes 
ségek is lcgtöbbnyiie a holdvilágszerű fejeken szoktak 
leggyorsabban kinőni. Egy amerikai lap most a szá
nalomra méltó kopaszoknak nagyon örvendetes dolgot 
hoz tudomásukra. Nevezetesen azt, hogy Edison komo
lyan foglalkozik azzal az eszmével hogy a kopaszságot 
meggyógyítja. Az illető lap nem tudja megmondani, 
hogy ezt Edison mi módon reméli elérni, de gyanítja, 
hogy a villamosság segélyével. Í gy gondolja ugyanis, 
már mint a lap, hogyha Edison a villamosság által 
gyorsabban meg tudja érieltolni például a spárgát, hát 
miért ne tudná életre kelteni az elárvult hajhagymákat ? 
Erős egyébiránt a gyanú, hogy ezek a hajhagymák

jól megérdemelt nyugalmukból uem igen fognak ki
mozdulni. még Edison ur kedvéért sem.

— l 'j  izzógá/ \ I ultit*. Egy angol vegyésznek 
sikerült izzógáz világosságot a szó tulajdonképcni értel
mében alkotni, mely a feltaláló uézete szerint minden 
uiás világító rendszert, melyet ezen névvel ruháznak fel, 
valószín1 eg le fog szorítani a térről. A tiszta platina 
világnak koránt sincs oly intenzív fenve, mint a mag
nézium , mész , asbest vagy cirkon világításnak. A felta
láló tehát a kis Tieteknek bosszú sorát ejtette meg, hogy 
a platinavilágnal; a szükséges fényt, vagy jobban mondva 
a kívánt erőt megadja, és végre sikerült is neki a pla- 
tinasodronymik cirkmmal való oly sajátszerü kombiná- 
czióját feltalálni, mc.y egy intenzív fényforrás iránt tá
masztott igényeknek teljesen megfelel. Az izzósodrony, 
azaz izzófoual egy vagy több tekercsesei ellátva egy 
üvegharangba helyeztetik, es ez egv közönséges buuseii- 
lámpára tetetik fel, azonban úgy. hogy ez utóbbi ne 
érjen a harangba. A meggyújtás azáltal történik, hogy 
a gázcsavar kinyitása illán a fonalat egy forró sodrony
nyal megérintjük. A gáz levezetésére a harang felső 
részében egy csövecske van illesztve, melyben azonban 
ha egy gázforrásból több lámpát akaruuk megtölteni, 
egy második lámpa és igy tovább helyezendő.

— Jégvágás villamos-ág segítségével. Canada 
északi partjain, a hol nagyban foglalkoznak a jég be
szerzésével, a jövő téli évszakban uj eljárást fognak 
alkalmazni a jégvágásra; e czélra aczélsodronyokat 
akarnak használni, melyek a dinamók árama által izzásba 
hozatnak.

— A tej friss eltartása. Kellog 11. I. amerikai 
lakos igen egyszerű módszert fedezett fel, melylyel a 
tej bármily hosszú időre frissen tartható. A  tejet erős 
üvegekbe teszi, mint a minőket a szódavízhez használ
nak, az üvegürt azonban egy liüvelyknyire töltetlenül 
hagyja, lazán bedugaszolja vagy viaszkos vászonnal ide
iglenesen beborítja, azután 2 % font sóból és 3 quart

3 liter) vízből álló oldattal lelt edénybe helyezi és az 
oldatot, illetve a tejet is lu -15 perczen át 230 Fah
renheit tökig forralja; azután az üvegeket spauyolvi- 
aszszal és sodronynyal légmentesen elzárja és ismét főzi 
a tejet vagy 20 perezig. Az oldat kihűlése után — előbb 
nem — kiveszik az üvegeket. Ha az elzárás parafával 
történik, ez utóbbi, mielőtt a dugaszolásra használják, 
forró vízbe teendő, melyben dugaszolásig marad. Ismé
telve telt kísérletek igazolják, hogy a fenti eljárás foly
tán a tej oly friss, mintha sohasem lett volna forralva, 
miért is a leirt módszer sokkal előnyösebb, mint az 
eddig alkalmazottak.

— Melyik országban van legtöbb ünnep.
A „Stuttgartéi* Neues Tagblatt" összeállította, hogy 
melyik országban van legtöbb liunep. Tnlajdonképen 
azt mutatja ki, hogy az év 305 napjából liáuy a do
logtevő nap, a többi persze ünnepnap. A dologtevő 
napok száma egyes országok szerint a következő: 
Oroszországban 207 , Canadában 270 , Skócziában 
270, Angliában 278, Portugáliában 283, Orosz Lengyel- 
országban 288, Spanyolországban 290, az orosz Keleti 
tartományokban 293 , Ausztriában 297 , Olaszorság- 
ban 298, Bajországbau, Belgiumban, Brazíliában és 

I Luxemburgban 300, a szász herezegségben 301, Fran- 
eziaországban, a szász királyságban, Finnországban 302, 
Svájcz, Würltenberg, Dáuia és Norvégországokban 303, 
Svédországban 304, Poroszorságban es Irlandbau 305, 
az észak-amerikai Egyesült-Államokban 800, Hollan
diában 308, Magyarországban 812. Tehát Magyaror
szágban van legtöbb dologtevő nap és legkevesebb 
ünnepnap.

— Petroleum-ring. Széles körökben nagy fel - 
I tűnést, sót bizonyos tekintetben nyugtalanságot kel- 
j tett az ..osztrák petróleum finomítók egylete" igazgató- 
j ságának a lapokhoz intézett értesítés , a mely szerint a 
j Lajtháu inneni és túli legnagyobb polroleum-tinomitó 
: gyárak képviselői alkudozásokat folytatnak oly egyez- 
i meny létrehozása iránt, a melynek czélja a termelésnek 
j a mouarkia kel államfele közt váló kontingentálása. 
i Ez az értesítés szép szókkal azt jelenti, hogy az illető 
: urak nem kevesebbet akarnak, mint egy úgynevezett 
j „Ring" nagy szövetkezet megalakítását, a mely annál 
j veszélyesebb és aggasztóbb volna, mivel a tárgyát j  egy, főleg a munkás neposztályra nézve nélkülözlictlen 
! fogyasztási ezikk képezi. Az úgynevezett ..kontingeu-

tálás" semmi egyéb , mint a termelési és piaczi viszo
nyok következtében esetleg előállható árcsökkenés 
mesterséges megakadályozása. A petroleum-tinomitó 
urak lehctlenné akarják tenni, hogy a petróleum 
Ausztria-Magyországon olcsóbbá legyen és ezt oly 
egyezmény utján kívánják elérni, a melynek törvé
nyességéhez kétségkívül igen sok szó fér. E terv ellen 
minden bizonnyal igen erős küzdelem fog megindulni, 
miután a természetes arkcpzödós megakadályozása, 
főleg egy első szükségleti czikknél a nagy fogyasztó 
közönség érdekeit a leghatározottabban sérti. Már szó 
van róla. hogy a kormánynál or yes előterjesztéseket 
fognak tenni a visszaélés ellen és általában remélik, 
hogy o példát a magyarországi fogyasztók is követni 
fogják.
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C s a r n o k.
Szeretve mindvégig!

— Eredeti regény egy kötetben. —
Irta: .Huliinr Oyiiln. (1̂

(Folytatás.)
A tintái asszony mosolygott; fehér fogaival kissé 

ajkába harapott, mintha ketlvétlenségét akarná ez által 
palástolui.

— Azt akarja ez által tudtomra adui, hadnagy, 
hogv a szivére ne számítsak . . . mert más foglalta 
már bérbe . . . Csalódik, barátom . . .  — mondja 
Klára oly tekintettel, mintha tréfálni akarna, — csaló
dik, mert ez csak annál nagyobb kedvet ad arra nézve 
hogy magam is megpróbáljam annak elfoglalását . 
Igaz ugyan, hogy kissé veszélyes játékba elegyedem, 
de az is csak önre nézve lesz veszedelmes; hanem hát 
egy bátor katonatiszt nem fut meg az ilyen örvény 
elöl . . . Nos V reméltem csak, meg fogja engedni Hárs, 
hogy újra magaménak mondhassam azt az érzelmet 
melyet már öt év előtt bírtam, s melyet sajnos! az idő 
oly hamar felszitt az ön kebeléből . . . Aztán megfize
tek kegyetlenül . . .

— Csak méltóztassék az én szivemmel rendelkezni 
asszonyom, — felelte Richárd gúnyosan, már szinte 
tudom a kimenetelt .

— A lábaimnál fog térdelni, hadnagy és úgy 
cseng vigalomért . .

— Akár mindjárt megtehetem . . . de . . .
— Dér . . .
— De mit szólna hozzá Fodor és a báró, kik 

már már győzteseknek hiszik magokat; Fodor például 
már is győzelme-1 pillantásokat lövell, asszonyom, ször
nyen bízik abban, hogy a lova szerencsét hoz . . .  A 
kapitány pedig nem bízik semmiben, de a körülmények
től sokat remél . . . Nekem pedig még csak irgalmat 
sem szabad reméllenem ifjúkori kellemes tévedésemért 
. . . A vacsora, mely alatt számos, ékesebbnél-ékesebb 
felköszöntót mondtak, kellemes hangulat mellett ért vé
get. A vendégek jó kedv birtokában keltek fel a bosszú 
asztaltól és részint egyes csoportokba verődve társalog
tak a napi politikai eseményekről vagy más társadalmi 
és művészeti thémákról.

A zenekar nemsokára négyesre harangozott be és 
Kicbárdnak eszébe jutván, hogy a négyest a fiatal asz- 
szonynyal kell táuczolnia, Bellak kisasszony társaságá
ban felkereste a terem egyik szögletében, hol vidáman 
fecsegett a rendes udvarlóival, kik közül nem egy em
ber bízott abban, hogy talán szerencsés leend a szép 
asszony vagyonával újra megfénycsiteni azt a czimert, 
melyről á régi aranyos romáuez már lekopott.

Richárd a szép asszonnyal karján szórakozottan 
járta a négyest. Vis-á-vis-jök Bellák kisasszony figyel
meztette is Náuerlt:

— Nézze, Fodor, mily szórakozott és hallgatag 
Hárs most . . . Talán megártott neki is a szép asszony 
kék szemeinek bóditó tekintete éppen, mint . . .

— Mint? . . .
— Mint önnek!
— Lehetséges, nem tagadom, de tényleg van va

lami a szép asszony lényében, mi bóditólag, büvólöleg 
h a t! . . . felelte Náuerl.

A fiatal leányka ajkába harapott és bosszús lett.
Szombatliyné pedig éppen ebben a perozben je

gyezte meg Bellák kisasszonynak :
— Bellák, úgy látszik diadalmaskodói Fodoron, 

nos, csak ésszel és erővel, a csata nyerve lesz.
Majd visszatérve tánezosához, megszólította :
— Csütörtökön fogadási napom vau, Hárs . . . 

Ön is a szívesen látott vendégek közt lesz . . .
— Le vagyok kötelezve, asszonyom . . .  — feleli 

a hadnagy gépiesen.
A szép asszonyt kissé bosszantja a hideg hang és 

a közönyös bánásmód.
Richárd hadnagy pedig nemsokára ürügyet keres 

hogy távozhassák. Rosszul létét adván okul, a hadnagy 
elbúcsúzik czredésétől és anuak kedves nejétől es távo
zik a villából, hol vígan hangzik a zene és kellemesen 
mulatoznak a megkivotl vendégek.

A fiatal ember meggyorsított léptekkel halad vé
gig a holdsugaras éjszakában; szivében újra i'ellobbant 
a szenvedély, mely oly szorosan fűzi öt ahhoz a kedves 
lényhez, ki talán már szivdobogva varja í rkeztét.

Richárd repülni látszott végig az útezákon, hosszú 
árnyék kisérte hűségesen. Alig bírt magával; Malvin 
arcza folyton előtte lebegett, a hadnagy megfeledkezett 
mindenről . . . csak őt látta most egyedül . . .  A hol 
dogság ittassá tette . . .

A boldogság ? . . . IV.

IV.
Elérkezett a szép özvegy asszony fogadási napja 

is, melyen tömegesen szoktak megjelenni mindazok, 
k i k  a r ra  illatos, rózsaszínű meghívót kaptak.

I Huszártisztjeink már eleve örültek az alkalomnak
[ hogy ismét egy kedélyes estét tölthetnek el a barátsá

gos termekben, hol annyi ismerőssel jönnek össze lép
ten nyomon.

Richárd, ki e napok alatt kimond'.uilatlanul h •! 
dog volt, szintén kapott egy rózsaszínű, illatos le\ lkot 

, melyben Szombatliyné udvarias szavakban kéri fel régi 
ismerősét arra, hogy látogassa inog ót csütörtöki es- 
telyou.

A fiatal hadnagy czigarettázva hevert éppen pam 
lagáu, mikor inasa Kiara levelét kézbesítette neki. Oly 
boldogan, oly nagy lelki megelégedéssel ábrándozott ez 
az ifjú szerelmén, melyet a kecses kis Malvin iránt ér
zett s mely jó formán annyira átalakította lényét, hogy 
tiszttársai alig ismertek reá. Örökösen csak Malvinra 
gondolt; előtte lebegett karcsú szop alakja, rokonszen
ves, megnyerő arcza szerelmének teljes odaadásában. 
Richárd keblet jóleső meleg futotta el, ha csak arra 
gondolt, mily nagy, mily megmérhetetlen mély a sze
gény egyedül álló, kedves leányka iránta táplált von
zalma ! . . . Mély és tartós, érezte azt maga is . . .

Mi lenne a lánykából, ha Richárd megúnva, el
dobná magától azt a kincset, melyet Malvin habozás 
nélkül, teljes odaadással neki ajándékozott? . . . E 
gondolatnál fellázadt vére az ifjú huszárhadnagynak és 
arczát sötét pir futotta be, mintha e gyáva gondolat 
már is tetté érlelve, szemrehányás gyanánt sújtaná . . . 
Uh! az ifjú bizonyos volt a felöl, hogy a leányka be
lehalna nagy fájdalmába, clbervadna, mint a tápanya
gót adó talajtól megfosztott virág, melyet az idő lassú 
pergéssel sodor az enyészetbe . . . Igen ! Richárd érezte 
hogy Malvin igazán, megmérhetctleuül csodás szenvedély- 
lyel szereti őt, mint első és egyetlen kedvesét . . . 
Hogy mi lesz vele? . . . Azon Malvina nem gon
dolkozott . . .

Csak azt tudta a leányka, hogy a lelkét betöltő 
nagy szerelme egyúttal éltető eleme, melyet ha tőle 
elvesznek, meghasadna beléje a szive . . . utána halna 
. . . Teljes bizalommal, az ártatlan naiv lelkek teljes 
odaadásával imádta Malvin Ricbárdot, nem kérve semmit, 
csak azt, hogy érzelmét az iljú viszonozza . . . Tökéletes 
boldoggá tette a leánykát az a tudat, hogy szerettetik 
és ezzel meg volt elégedve, nem támasztott más forma 
igényeket . . . Kedvese , rabszolgája volt az ifjúnak, 
ki azt teheti vele, a mit akar . . . Felemelheti magá
hoz és akkor a boldogság rózsaszínű fellegei jelennek 
meg vidám arczán , vagy eldobhatja magától durván 
és akkor a leányka seuyvedni fog, mint a napsugaras 
fénytől megfosztott fa, mely lassan-lassan pusztul el. . .

Elfeledkeztek mindenről, ha egymás mellett vol
tak, csak nagy szerelmük magasztos érzelme foglalkoz
tatta őket.

Malvin iljú lelke teljes odaadásával simult kar
csú kedvese oldalához, ki karjaiba ragadta és ajkuk 
összeforradl a csók fennséges glóriájában.

Mikor a leányka magához tért az édes kábultsá- 
gából őszinte tekintetével nézett fel Richárd szemeibe. 
Aztán lágy, kissé remegő hangon ismételte ki tudja 
hányadszor m ár:

— Mondd csak, szeretsz-e még, Richárd ? . . .
A fiatal ember csak annál jobban ölelte magához 

a leánykát és gyönyörrel simogatta dús hajfürtéit. 
Mosolyogva szólt;

— Szeretlek, te kis bobó! — szeretlek ! . . . Hát 
lehet-e téged nem szeretni ? . . .

(Folyt, köv.)

Heti naptár.
Havi és heti nap Katlolikus naptár Protest. naptár Izraelit - tptár
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Nyilt-tér.*)
Ilciiiichcrg <«. (es. kir. udvariszállilói selyem- 

g y á r a  Zürichben, p r i vátiiiegrendelöknek köz
vetlenül szállít: fekete, fehér és színes selyem- 
szöveteket, méterenként 45  kitol 11 frt 05  krig 
póslabér és vámmentesen, sima, csikós, koczkázott és 
mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 külöm- 
böző minőség es 2000 külömböző szili s árnyalatban). 
Minták póslafordulóval küldetnek. Svájczba czimzetl 
levelekre h) kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 1

N y i l v á n o s  I í o s / ö i  c í .

Azon tisztelt akadémikus es tűzoltó urak, kik sze
rencsétlenségünkben a mentési munkálatnál oly lekö
telező szívességgel fáradoztak, fogadják ez úttal hálás 
kőszönetünket.

O sz tró lu c z k y  (*yula lln its c h  S a m u
lyc. tanár lye. tanár.

*) E  rovat a la tt közlőiteknek sem ta r ta lm á é r t sem  a lak jáért 
nem  felelős a  Szork.

II i r d e t é s e  k.

Kerestetik bérbe, vagy vételre 
egy ház, mely egy asztalos üzlet
nek megfelelne.
2_a >1 r ie z ü  ii F e r e n c z

A selmeczbányai kereskedelmi- és hitelintézet

V a g y o n  1892-Ík ÜzletéVTe. T « h » v

fr t kr. fr t kr.

Pénzkészlet 1892. decz. 31-én 5804 26 R észv én y tő k e ..................... SOOoO _
Váltó tárcsa .......................... 303066 95 Tartaléktőke.......................... 1864 08
Jelzálog kölcsönök . . . 28960 27 B e té t e k ................................ 175040 44
Előlegek értékekre . . . 3577 25 Visszleszámitolás . . . . 119314 01
Folyó szám lák ..................... 12781 54 Átmeneti kamatok . . . . 1815 73
Váltó ó v á s .......................... 105 34 Fel nem vett osztalék . . 8 —
i.eltár ..................................... 896 67 Különfélék számlája . . . 90 24
Lakbér óvadék ..................... 422 98 Nyereség . . . . . 7615 86 í
Szervezési költségek . . . 73 30

355748 36 355748 36

k enti merleg kapcsán van szerencsénk a t. ez. közönség becses tudomására hozni, hogy 
heteteket ö0„ azaz öt százalékkal kamatoztatunk és azon felül a betétek utáni kamatadót is az 
államnak mi fizetjük.

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges igost őzv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányáu 189a
Az, i g a z g a t ó s á g .
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