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Megjelenik vasárnapon, 
Selmecz

és Beszterczebányán

A természet ujjáébredésekor.
A természet újjá születik, az Isten templomában 

felharsan az ének 8 ezernyi változatban kél az Ur 
dicsérete.

De a madarak énekén, a virág; illatán kívül 
egyébünnen is árad felénk a hang; nem tudjuk 
honnan jő, de halljuk azt s meglep mint Meranon 
szobráé.

Nem tagozott beszéd, nem az emberi értelemhez 
szóló, de isteni intés, melyet a lélek ért meg legelébb, 
hogy mozgásba hozza az ember munkaerejét, élén
kítse munkakedvét. Az anyaföldböl vagy a levegő
ből, az égből száll-e felénk, nem tudjuk, de é r
teni értjük.

Megérti a társadalom is, ez az ezernyi lelkű j 
ősszeség s elvetve magától a farsang foszlányait, a , 
komoly munka után tör.

De hol keressük e komoly munkát, mely leg- 
raéltóbb az Isten képére teremtett emberhez ? bizo
nyára a természet ölén.

Igen, a tél elfödte szemeink elöl hóleplével a 
földet, lelkünk is mintha elfordult volna tő le : önma
gunkkal foglalkoztunk, szenvedélyeink, hajlama
inknak hódoltunk; gondtalanul töltöttünk heteket, 
hónapokat.

A természet mosolya most az anya föld felé 
fordítja tekintetünket: a kenyérkeresés fogondunk.

E  gond kapát, ekeszarvat ad kezünkbe s ismét 
turjuk-furjuk a földet, hogy adja meg azt, mit a gond
talanság évadjában elköltöttünk.

Ámde az általános tapasztalat, a szomorú való 
azt hirdeti az előző évek tanuságaképen, hogy a kapa, 
m . eke nem elégséges már manapság ahhoz, hogy 
existentiánkat biztosítsa, biztosabb ennél az ojtókés, 
a gallynyirő olló, a fa sebét behegesztő ojtóviasz stb. 
szóval: a gyümölcstermelés. Biztosabb a gyalu, 
véső, Bzóval az ipar s ennek számos kisebb ága.

Szép felföldünkön kiválóan megvan mindama $  | 
feltétel, mely az ipart fejletté, virágzóvá teheti ; 
megvan e feltétel lakossága hajlamában, erdei, bér- 
czei kebelében s mindamellett ott lebzsel városaink j 
téréin a sok dologtalan ember, kik nem védelmükül 
mondjuk nem mindig saját hibájuk miatt do 
logtalanok. itt a sok gyámoltalan özvegy, árva 
vagy testi fogyatkozása miatt erősebb munkára 
képtelen s a társadalom terhét szaporítja.

A hol a kertipar. a gyümölcstermelés virágzó 
állapotban van, ott nincs meg e visszás állapot.

Nem tagadható ugyan a haladás e téren is. de • 
az mégsem az. a mi a jogos várakozásnak meg- . 
felelne, az állam és egyesek sokka^többet áldoznak 
az eszme terjesztése körül, mint a mennyi ered
ményt felmutathatunk. A gyümölcstermelés felkaro
lása még mindig nem általános, a faiskola még min
dig nélkülözi a kellő méltatást ép azon körben, mely
nek első sorban kellene azt vállat-vállhoz vetve 
művelni, a maga és a köznek hasznára.

Lehetetlen, hogy tévedjünk, ha azt állítjuk, hogy 
az állambomlasztó szándékkal s rendet zavaró erő
vel mindinkább előtérbe nyomuló soeialis kérdés a 
faiskolában várja megoldását, a pauperismus meg
szüntetése a faiskolából indul ki.

A politikusnak, az államférfinak ez állításunk 
fölött ejtett kiesinylő szava, mosolya ellen azzal 
védekezünk, hogy ők a népénél általánosabb érde
keket ölelnek fel, meg aztán feledik magas 1 út kö
rükben azt. hogy a nyers erő által suhogtatott 
kard üdvtelen müvét: a tátongó sebet az a parányi 
aczéldarab : a tü varrja be. Az az aezél halált okoz
hat. de ezredrésze életet tarthat meg. A parányi 
dolgok sem megvetendők.

Nem akarunk a nagy Németország egyes tar
tományaiból vett példákkal érvelni; itt van N. Kö
rös és Kecskemét példája, kicsiben Korponáé és 
Bakabányáé. E helyeken nincs földhöz ragadt sze

génység. munkát kap itt a munkakereső s gazdag 
napibér fáradságának jutalma.

A gyümölcstermelés foglalkozást ad kicsinek, 
nagyn .k, gyengének erősnek egyaránt s ez az, ami 
által ép azokra nézve válik áldáshozóvá, a kiknek a 

megélhetés legnehezebb.

t.— i

Nagyon tiszteli szerkesztő úr!
Az ügy. — melynek nyilvánosságra hozatalát becses 

lapjában tisztelettel kérem, -  úgy a nagy közönség 8 klilö- 
uösen az érdekeltek tudomását követeli, mint saját számadá
somat az önként elvállalt tisztem mikénti teljesítéséről.

Az akadémiai ifjúság múlt évi october bó 18-án tartott 
„ismerkedési cstélyéaeku igazán szép mozzanata volt ez. — 
Az ifjúság s vele jelenvolt uagyrabccsült vendégeink egy 
közös érzéstől, a hazafiui kötelesség szent érzésétől áthatva 
nemes lclkuleg hozta filléreit a művelődés és a magyar 
hazaliui ér/és uj terjesztőjének, az „erdélyi magyar köz
művelődési egyletnek1* javára.

Midőn beszámolni akarok a nyilvánoság előtt s a 
neme*, adakozók névsorát íölszinre hozom nem mulaszthatom 
el azon óhajtómnak adni kifejezést, hogy midőn az Ég 
velünk áldását érezteti, ne szűnjenek meg e nemes keblek 
ily alakban a legszebben nyilvánuló hazafias tetteikkel 
minden alkalmat megragadni az üdvös példaadásra ; — hogy 
ne legyen testület e kerek hazában, mely filléreit a szt. ügy 
javára — bár a legkissebb porszem képében is áldozatul 
hozni sajnálja.

Legyen e csekély összeg. — 170 frt. 60 kr. melyet 
folyó hó 15-éu rendeltetési helyére juttattam s melyet nem 
annyira szerény szavam és a lelkes gyűjtök büzgósága, 
kiknek ezennel köszönetét szavazok, mint egyedül a szt. 
czél érzete hozhatott össze a legáldásosabban gyümölcsöző 
s a nagy épület, melynek felépítéséhez hozzá járulni szeren
csések vaiánk erős, s kihatásában oly mélyreható gyökerekkel 
biró, hogy ne legyen viszontagság, mely azt alapjában csak 
legkevésbé is megingatni képes legyen.

Miradtam teljes tisztelettel alázatos szolgája
Schreiber Ferencz

ak. ifj. küriclnük

K sorok kíséretében a következő gyűjtőivel kaptuk :

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁECZÁJA.

A válasz-uton

Álmodtam ódon égi álmot.
A inonyorazágban jártam  éu 
Egy inteuuö magával vitt, hogy 
Omzágát inog tekiutoném.

A bámulattól olfogúltaii 
Szomléltom ott a sok csudát,
Moly az oguk lakóinak >* 
Kimondhatatlan élvet ad.

S kalauzoló iatonnóin még, hogy 
Édoab legycu az élvezet 
A mony logbájolóbh csudáit 
Két ifjú lányt óléin vezet.

8 igy szélt hozzám az égi asszony 
„Válassz o két leány közül 
8 az löszén élotoduek párja.
Melyért szived iukáhh hévül.“

Az egyik — barna, mint az alkony 
A másik lányka szökő volt 
Vonásaikban kellőin és háj 
Szemükben égtt tűz honolt

De szivemben szorelmi rózsát 
Számukra nőm nerelbeték.
Mert ók tekintetotük tür.ével 
Magjában azt folégeték.

Feleltem hát őszinto szívvel :
.Ajánlatod nagy és nemes,
I)o nőm fogadhatom — bocsánat,
Hisz, nem vagyok rá  érdemes.11 

„De hogyha éppen óhajtásod 
Boldoggá tenni kehiemet.
Vigy, engomet a földre vissza 
Szircm boldog csak ott lehoty 
És teljesité kívánságom 
A földre vissza tértem én 
Itt már egy itju lányka várt, s őt 
Én hő keblemre öleiéin.

S szivem e porezbeu, hogy mit érzott?
Ali azt én el nem mondhatom,
Egész menyországuhl, ki szelib vagy.
Te voltál az kis angyalom.

(Korpona. )

Goldberger Miklós

A bál munkásai.*)
Alig lép közénk a derűs arezft Tcrpsichore istenasszony, 

hogy léptei nyomán fakadozzanak az öröm színes virágai s 
hogy megjelenése a köznapiassag egyhangúságát vidám zajjá 
verje fel, — máris készen várja és hódolattal fogadja a min
denre kész aranyos ifjnság. A hímnemen levő fiatalság, mely 
lelkesedéssel s áldozatkészséggel buzog s küzd a közörömok 
létrehozásában, persze hogy a zajos vigalmakból bőven kive- 
hesse a maga részét is Mert a belépő farsanggal megered a 
vig mozgalom, száriig at ölt a vágy s fakadnak az érzelmek. Min
denki részese az örömnek s mindenki siet. hogy kedvét töltse 
a kínálkozó egyszerűen nemes érzelmekben-, „mert gyorsan 
sziporkázik cl életűnk ; nemcsak a jelen órának szakasztjuk 
le virágát, de. nem telvén már a megszedett mából, kölcsön 
veszünk a holnaptól — s nem fizetünk neki.** A kedv nö
vesztő s kedély nemesítő vigalmak közepette alig kelthetné 
le s fejleszthetné meleg érdeklődésűnket méltóbban más mint 
a bál, mely piros szint ad a kedvnek, hullámzást a kedély
nek ; mely teremt urtatlan ürömöket s vig perdfilósre segíti 
a lábakat, mely többször elősegítő eszköze a boldogságot 
egymásban kereső Idkcknek, létesítője a házasságszerzésnek, 
serkentője a munkás igyekezetnek moly önt a czigányba 
tűzet, lelkesedést; buzgalmat a rendezőbe, s amely érzé
kenyen csappantja meg a duzzadt erszényt s hullámosra fod
rozna a dcficz.it csendes tengerét. Szóval mindent előtár mi 
a kedvnek, ízlésnek, vágynak és reménynek kedves Alig

*1 Felolvasta a «*er*ó a zólyomi polgári kugli zó uiarr 8-iki 
ünnepén. 8a.

egy éve. hogy ezen dis/.es terem falai először adták vissza 
j a zene hullámos hangjait s annak gyújtó hatásától sima pár- 

kérj' először döpürögte fel a tánezra felvillanyozott párok 
I lejtésé: V'.óta követte, az elsőt több is és fogja követni szá- 

mosabb is: mert a tánc/, a divatból soha kijönni nem fog.
A tánc/, t. hölgyeim és uraim — örökké tartó s azért nem 
vélek fölösleges munkát végezni, midőn a tánezra alkalmat 
nyújtó hálok szereplőiről, munkásairól megemlékezem, s azok 
fáradozás!' ér hunit szemeik elé állítom, mert kevesen lesz- 
uck önök köz i-- kik bár sokszor és sokat tánczoltak és 
hálóztak -  a hál munkásait figyelmükbe méltatták volna.
A serény inukássúg alatt nem a táncz édes fáradalmait értem, 
hanem összegei azon crélyuck és szorgalomnak, mely a tán- 
ezot megelőzi s disz s lopordülésre mindent előkészít. Tehát 
tarka reudbeu léptetem elő a bál munkásait. S mert az öntu
datos táuczoi említőm, mely czél — szólok arról, mely eszköz 
s mely, olleuke/.Őlcg az igazival, kezdődik reggel s végződik 
este.: a padokat fényezőnek rythmus ellen vétő tánczárói, 
ela sikus egyszerűségben, kefo-cotlinrnnssal fél lába alatt, 
a másik talpát diplomatikusan elsimító flanelba burkolva, 
sánta p dkában irányul keresztül kasul a koczkákon, meg- 
megállva s viaszkos léczével ákom-bákom kacskaringókat 
rajzolva a padióra. hogy legott ziháló lélegzettel szétterülje 
ismét. 8  midőn negyed-ölöd magával czikáznak szanaszét 
zeneszó nélkül: hajlandók volnánk valameunyit bolondnak 
tartani, — pedig az ö szorgos igyekezetük eszközli majd a 
szünetlen robotolásban uio .gö lábak forradalmainak cnyhi- 

| tését s könnyítését a gyors perdülósnok, ha nyomukba ugra- 
j nak a még veszettebbUl táuczolók a piros kivilágos kiviradtig.

Öltve éjjel, öltve nappal: a lenge szövet fölé hajolva 
ül a varróleány. Vígan dolgozgat ott csacsogva, dalolva, mig 
kezéről csakúgy repül a derék, uszály és tüzér. Nem haló- 
vány, nem Js  aszott arczü, sőt villám götnbölvüségaek örvend 
s a búi estéjén a lépcsőhöz aljára állva, örvendő szívvel 
fogadja müvét, midőn tölfeló suhog s a karzatról megelége
déssel nézi. mennyire tetszik az „öu ruhája s fájdalommal 

I midőn kevely uszályát letapossák s fáradságosan redőzött
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A selmeczbányai m. kir. bányász és erdész, akadémia 
hallgatói által 1885. decb. 18-án tartott „ismerkedési estély“ 
alkalmával az „erdélyi magyar küzmivelödési egylet" javára j 
befolyt adakozások.
Schreiber Ferencz Török S. Tamás Á. Molnár L.

ak. if. köri elnök. irtartók
Farbaky István 2 frt. Soltz Gyula 2 frt. Dr. ückcuck 

István 2 frt. Krausz Vilmos 2 frt. Benda P. Pál 1 írt. Pöschl j
Ede 2 frt. Gretzmacher 1 frt. Soltz Vilmos 2 frt Szécsi Zs. '
1 frt. Rejtő Adolf 1 frt. Dr. Kremuitzky 0. 1 frt. Andreics
J. 1 frt. Wodicska István 1 frt. Tetmaver I írt. Lázár 1 frt 
Kosztela 1 frt. Delhányi Zs. 1 frt. Hammersberg Gé/.a 1 írt. 
Sebemmel Károly 1 frt. Nick Mihály 50 kr. S/.arkásy 1 írt. 
Rainits István 1 frt. Szabó Ferencz 50 kr. \V ■ nk Ferenc/. ;
50 kr. Ritter Gyula 1 frt. Okolicsánvi József 30 kr. Egyed !
József 50 kr. Pöschl Vilmos 1 frt. Dvorsák 30 kr. Kriszta |
Gyula 30 kr. Sóska Gyula 1 frt. Mayer Gé i 40 kr. Lófi 
Jenő 50 kr. Nagy Samu 30 kr. Dettricb Béla 50 kr. Höns 
Árpád 30 kr. Seyfried J. 30 kr. Ulreich Gyula 30 kr. Kail 
József 50 kr. Roykó Béla 1 frt Rónay Árpád oO kr. Aiszt- 
leitner Hugó 50 kr. Sztokosza Gyula 30 kr Takács Miklós 
50 kr. Bohácsek Rezső 1 frt. Karácsonyi S. 50 kr. Polgár |
István 1 frt. Gálffv Pista 50 kr. Kallivoda A. 50 kr. Kolozs- 
váry 50 kr. Krizkó B. 50 kr. Reuss Emil 50 kr. X. 10 kr. 
Kostenszky Béla 30 kr. Mezey Arthur 30 kr. Dittert Gyula 
50 kr. Neogrády K. 1 frt. Gyura Károly 30 kr. ifj. Kerpely |
Antal 1 frt. Juhos E. 1 frt. Wahlner Aladár 50 kr. Hajdú í
József 1 frt. Kossányi Béla 1 frt. Hrozjencsik István 50 kr. 
Schreiber Ferencz 1 frt. Tamás Árpád 1 frt. Kremuitzky 
József 1 ft. Krémet- Ödön 20 kr. Pálffy S. 1 ft. Kolosy Sándor 
1 frt. Esztegár Bálint 1 frt. Turcsa Tivadar 20 kr. Kompoty 
József 20 kr. Botár Gyula 50 kr. Schciner Gyula 1 ft. Bartha 
László 1 frt. Frenkl 1 frt. Vaszary Ernő 1 frt. Solymosv Zoit.
1 frt. Tornka Kálmán 1 ft. Száutó Mihály 1 ft. Riedl Fereucz j 
1 frt. Zee Gyula 40 kr. Raumnn G. 20 kr. Roth Flóris 50 kr. 
Tatarek Kálmán 30 kr. Haránth Szilárd 20 kr. Kacsanovszky
J. 30 kr. Gurányj latrán 1 frt. Brebenár Józtef 50 kr. Hábel 
Lambert 20 kr. Oczvirk Ede 50 kr. Deraetriszky Mihály 40 
kr. Starkenberg József 50 kr. Marcon Antal i>0 kr. Móricz K.
50 kr. Szénássy Béla 1 frt. Szabó József 1 ’rt. K. Wiukler 
Miklóa 1 ft. Ludmann Miksa 1 ft. Bucsányi J< zsef 1 ft. Btelck 
E. 20 kr. Kostialik Ist. 50 kr. Weszely Alaj. 50 kr. Szádeczky 
Miklós 50 kr. Dohnálnyi Pál 50 kr. Vlah József 50 kr. Iíuttya 
Pál 50 kr. Schmotzer J. 50 kr. Pauszpertl 1 ír:. Ilermel Ágost.
50 kr. Csákány Gyula 50 kr. Kovács Géza 50 kr. Balogh Vil.
50 kr. Ferenczy Lajos 50 kr. Nagy Károly 50 kr. Kováts K .
50 kr. Mihalovics Gyula 50 kr. Lukátsik Fér. 1 frt. Katona 
Lajos 50 kr. Ludescher Orbán 50 kr. Malenszky Károly 50 
kr. Lux Alajos 50 kr. Adametz H. 50 kr.

(Folytatása követk.)

H Í R E K .
X-iiptóToól.

Fényes ovatióban részesítették József napkor Nikel 
József a rózsahegyi önként, tűzoltó egylet főparancsnokát 
az egylet tagjai; az egylet jól szervezett zene körének har
sogó hangjai mellett fényes fáklyás menet vonult az ünne

fodrai úgy csüogenek le, mintha sohasem lettek volna 
fölvarrva.

Ugyanaz nap nehány száz asszony- és leány-fej fölött 
csattog a fodoritó vas. gyűrik borzassá a lelohadt fürtöt 
s ügyes és gyorskezek fonnak beléje virágot, szalagot; a 
mamákkal kevesebb a baj. ezeknek a frizérné azon készen 
hozza el a kalácsformára fonott haj búbot, melynek súlya 
alatt a lányörzéstöl amúgy is csüggedt fej a csillár alatt 
jobbra-balra fog bóbiskolni, mig a kisasszonyé kívülről a 
szüntelen forgástól lesiinnl, belül azonban kuszább lesz a 
sok édes szótól.

S azok a boldogtalan ruh itámokok! Ezek még csak | 
igazi rabszolgái a óálnak. Egyszerre ötvenen akarnak meg- 1 

szabadulni a zubbonytól, sáltól, prémes czipötöl, bundától s 
egyszerre kétszázan kérik vissza a zubbonyt, a sáit. a prémes 
czipöt. a bundát, a kabátot. Kezök forog, minta gőztől hajtott 
motolla, gnomok gyanánt tűnnek fői és le ölükben, nyakuk
ban a számozott darabokkal, szájukban annyi gombostűvel, 
mintha egy félig elnyelt apró sün derekából meredezne ki. 
Valóságos csodakép egyik tenyerüket mindig üresen nyújt
ják feléd.

A hüsitö kármentője mögül egy-egy leáuyfej szomjasan 
néz a nagy terem felé. melynek csak zsongását hallja, fényét 
s kavargó eleven tartalmát látja, de maga ott nem lehet soha. 
Ezek is munkásai a bálnak: mérik a czitroinvizet, a teát. 
a mandola-tejet, göngyölgetnek papirosba enyhítő bonbont 
s naraucs-szeletet és jut nekik is úgy aiattombau egy-egy 
halk „jó estét.“ melyet félig ásítva sóhajt feléje egy óvatos 
lovag.

Következik a rokonszenves pinczériiad. Rabmunka és 
pirító egyúttal: ha mindenki előtt válogatás nélkül kell haj- 
longania azért a netaláni borravalóért, melyet a vendégből 
kinéz, ki meg se látja alázatos lebegését, szorgos kérdé
seire nem felel s egy kis mulasztásért leszedi róla a ke
resztvizet. Lépcsőn le-föl száguld e gyalog fecske, karjában 
egy egész család vacsorájával; a világért sem járnának a 
kezére, hogy akár egy csészét is Kisegítenének abból az

pelt ablakai alá, a hol öt az egylet nevében uuuak alpa- 
rancsnokt hazafias szónoklatain! üdvözölte. Másnapon vagyis 
e hó 2 0 -án a fö parancsnok teuyes bankettel adott, molycu 
a helybeli iutolligentiának színe java vett részt, s fecerunt 
magnum áldomás ki világos ki virradtig.

A ferbli iránti nagy előszeretetéről nevezetes Csurják 
Lajos lnzsnai katb. plébános lnrteleu elhalálozása folytán 
üresedésbe jött állomásra, mint értesültünk Rooder István 
szepeshelyi segéd lelkész, van kinevezve.

Illicli Ferencz ur. tescheni lakos a kassa-oderbcrgl
vasúti üzlet vezetője, e hó 2 1 -én ülte meg vasúti hivatalos- 
kodásának 25 éves jubileumát. Ez alkalomból a kassa-oder- 
bergi vasúti tisztviselők megtisztelő megemlékezésben része
sítették öt, nagyszerű bankettet és zene estélyt rendeztek 
tiszteletére, azonkívül díszes üdvözlő iratot nyújtottak át 
neki az összes fö és állandóan kiuevczeit tisztviselők alá
írásaival. Iliién Ferencz urat nemcsak mint szakmájában 
kitűnő tisztviselőt ismerjük, de egyszersmind mint igaz ma
gyar barátot, aki hivatalos eljárása közben honfitársaink 
iránt legnagyobb rokouszenvének és jóakaratának kifejezé
sét adta. Azért ezen fényes ünnepe alkalmából mi caak azt 
kiváujuk hogy még igen igen sokáig éljeu.

A rózsahegyi magyar társaskör f. é. április hó 4-éu 
a kör helyiségeiben rendes közgyűlést tart, melynek tárgya : 
évi jelentés, számadások megvizsgálása, a választmány és 
a kör tisztviselőinek megválasztása illetőleg a Dr. Podho- 
rányi Gyula Dr. Kubinyi Lajos és Politzer Bernát urak, 
mint a választmány megbízottjai áltai átdolgozott és üdvös 
irányban módosított alapszabályok kihirdetése leend.

A rózsahegyi kir. tör /ányszák elnöke : Kiszely Vendel 
úr, súlyosabb s hosszabb ideig tartó betegségbe esvén, elnöki 
teendőit törvényszerinti helyettese Thuránszky Kálmán atrv. 
szék legidősebb bírója végzi. Utóbbi, tekintettel arra, hogy ily 
módou, a rózsahegyi kir. törv.-székitől csakis 4 biró működ
hetik. nehogy az ügyek elintézése fenakadásl szenvedjen 
részletesen indokolt felterjesztést tett az igazságügy minisz
terhez, melyben egy kisegítő töivóuyszéki bíró kirendelését 
kérelmezte.

Egyházi jubileum A lunánioncm ágost. evang. egyház 
keri'let —, azon körülményt hogy id. S -nt-Iványi Márton 
liptómegyei főispán valóságos í j . t. tanácsos úr, mint ezen 
kerület világi felügyelője már 25 évig működik, folyó év 
nyarán egy méltó Unnepéivlyel inig fogja ünnepelni, 8 e 
tárgyban! megbeszélések mar is most. széles körökben folynak.

Az oszadai körjegyző. Drobny József agylágyulás foly
tán hirtelenűl cihalálozván. helyébe Palugvay Árpád rózsa
hegyi szolgabirói Írnok választatott meg, utóbbi helyére 
pedig mint hírlik Okolicsáuyi Rilus kvacsani körjegyző 
fog kineveztetni.

A liptó-szentmiklósi ügyvédeknek az igazság Ugyminisz- 
terhez benyújtott panasza folytán, az ottani járásbíróságnál 
állítólag fenforgó hiányok megvizsgálásával a rózsahegyi 
törvényszék elnöke illetőleg utóbbi által Dr. Poduorányi 
Gyula ottani törvényszéki biró bízatott meg.

Hymen Pottoruyay Miklós liptórajgvei uagybirtokos 
e napokban eljegyezte Piatthy Gyula palugyai nagybirtokos 
vasúti tanácsosnak és a vaskorona rcud tulajdonosának

edénytorlaízből, melyet vízszintes sulyegvenben kell tartania. 
Hanem aztán van drága dolga, na a tatár-sauce az abroszra, 
vagy valamely selyem ölbe fordul bele. Szünórálg csak lé
zengve jöttek; ezekkel boldogult. Hanem aztán a füzértáncz 
előtt! Az a kiéhezett szöcske-sáska sereg. Ez igy tart reggelig 
s mikor má'- a legvigabb vendég is távozott, a hosszú szol
gálattól elernyedt pinczériiad csas most fog neki a rakosga- 
táshoz. takarításhoz és szellőztetéshez, bog.- rövid álom után 
már az uj terítéshez lásson hozzá s esti héttől tízig, vékony 
frakkban, szélesre kivágott byroni mellényben s clcgikusau 
szétnyíló gallérral álljon veszteg, mig jó az első vendég.

De szivóságra. munkakedvre van-e a czigányhoz fog
ható? Egész nap zsákot eradni. egész nap kövezni, ezt értein. 
Nem kell hozzá lelkesedés. D<: éjjel s nappal egyre muzsi
kálni, délelőtt össze tanulni délután a kávéháziján s egész 
éjjel, napkeltéig a bálban — ez olyan munka, mely testet, 
lelket csilggcs/.i CsUggeszt ám. de nem a czigáuyhan. Mentői 
tovább húzza annál tüzelöbb.-.n. annál tüzesebbe;! 8 mikor 
azt hiszed, lankadt I. ■zébú! iklik a hangszer, mert a he
gedűje vaiaiiol a váila ti ■ :. ajdosik már - akkor, fohász
kodik neki Vaskand'ire e. ... istcuigazában s az ö keze 
s a tánezos lába szeuve iélV'-v n.,öngö vetélyre kél egymással, 
melyet csak a katonabanda végitéleti bumbardója harsogat 
vissza a lánczrend regulájába

Van inég munkása a bálnak s valóban nem az utolsó. 
Az elsők közé kellett volna s irolnom. de hogy érdemeinek 
hódoljak s az igen tisztelt hallgatóság is buzduljon fel szí
vósságán — arany méltatásai, hogy bővebben kiterjeszked- 
jem — bátra szorítottam Tulaj'! inképen a rendező a lég. 
élénkebb munkása a hűlnek; tehát t. hölgyeim és uraim, 
zengjen dicséret a rendezőről!

Rendezőnek születni „mi szép és nagy gondola t!“ képes
ségeit elismerve a legkisebb rendező is van akkora hadvezóri 
talentum, mint Hannibál vagy ha ugv tetszik General Sak- 
ramentovics- A jói fegyelmezett, jól tanított katonát jól 
vezérelni mindenesetre érd :mes dolog; .1 - valóságos káp- 
lári munkává sülyed azon taktikához képest, mely száz

páratlan miveltségü bájos leányát Piatthy Irénke kisasz- 
szunyt. Maiyasovszkv Emil liptómegyei fiatal birtokos je
gyei váltott Dettricb Olga kisasszonnyal Dettricb Attila 
kedves és müveit leányával.

A rózsahegyi m kir. adóhivatal április hó 1-óu a meg
szüntetett kincstári ügyészség helyiségeibe burczolkodik át; 
az adóhivatal helyiségei pedig a törvéuyszóki fogház kibő
vítésére foglaltatnak le. Ugyancsak Rózsahegyről értesíte
nek, miszerint az ottani illetékkiszabási hivatal uemsokára 
be fog szünteltetui.

T-U-róczTból.
Lehotzky Vilmos szolgabirót az Englünder-Ugybon tanú- 

:t eljárásáért, mint tudva yan, a belügyminiszter állásától 
felfüggesztette s ellene a fegyelmi vizsgálatot elrendelte- 
Turóczraegyo közig, bizottságának fegyelmi választmánya f. 
hó 2 2 -én tartoti Illésében Lehotzky Vilmos szolgabiróuak 
Englündcr Ede elleni eljárását igazoltnak vette s ehhez képest 
az ellene vezetett fegyelmi vizsgálatot hivatalos állásába 
való visszahelyezése mellett beszüntette. Az erről szóló iratok 
a belügyminiszterhez terjesztettek fel s most már csak attól 
függ, hogy az általánosan kedvelt és népszerű szolgabiró 
ismét elfoglalhassa állását. Lehotzky Vilmos s/.olgabiró he
lyettesítésével Ruttkay Sándor segéd szolgabirót bízta meg 
Jus/.th György föispáu.

A turóczmegyei kórház ügye közelebb örvendetesen 
haiad előre. Ugyanis a belügymiuiszter a kórház építését a 
benyújtott terv szerint engedélyezte s uem sokára az árlejtést 
is meg fogják tartani.

Szembetegség- Vriczkó községben gyakrabban s nagyobb 
mérvű szembetegségi esetek fordultak elő. e körülmény arra 
indította Lehotzky Lajos alispánt, hogy e tekintetbeu szigorü 
intézkedő; eket tegyen. A megejtett orvosi vizsgálatból kitűnt, 
hogy a községben az cgyptoml szembetegség (traehoma) 
uralkodik. E.i ek coustatálása utáu az alispán rögtön felter
jesztést té t a minisztérium oz, hogy miután a megyében 
eddig nincs kórház, a beteg iknek valamely kórházban való 
elhelyezését engedélyezze. A miniszter leiratában tudósi tóttá, 
hogy a nagy-; polcsáuyi kórházba 30 trachomás beteg szállít- 
imtú. F. hó 22-én az alispán intézkedése folytán a nevezett 
Vriczkó községben a megyei főorvos, a járásorvos, a kör- 
oivos s a járási szolgabiró megjelentek s a 2 0 0 0  lélekböl álló 
község lakosságából 500-at megvizsgáltak 8 ezekből 84 tracbo- 
más betegnek találtatott. 60 pedig gyanús volt s igy a bi
zottság azon következtetésre jött, hogy a községbeu mintegy 
300 trachomás beteg vau, miért is a főorvos egy javaslatot 
nyújtott be az alispánhoz, hogy e betegek számára Zuió- 
váralján egy ideiglenes kórház rendeztessék be.

Eljegyzés. fider Róbert mérnök eljegyezte Dávid János 
árvamegyei föpénztárnok kedves leányát, Gabriellát.

Zólyom ból.
A zólyommegyei gazdasági egyletbe a megye 200 

frtnyi alapítvánnyal lépett he alapiló tagúi.

Mikulka György megyebizottsági tagnak, korponai apát
nak elhunyta alkalmából Zólyommegye e hó 24-én tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvileg emlékezett meg az elhunyt érdé- 

| mciről.

meg száz különféle akaratot hajlít parancsának igájába, még 
pedig szereterelraéltó mosolygással- Csak stentori hangja 
emlékeztet a kürtriadásra.

S ez a szeretetreméltó fegyclemtarlás, ez a harsogó 
kérelem ez az csengő parancs, ez a meghajlító liajlongás 
és bókolú fölény : ez teszi a tökéletes rendezőt. Müvészszé 
válhatsz, tudóssá nevelhetnek, államférfiúvá kinevezhetnek, 
lovaggá ütlietnek, prófétává pUföliictnck : de rendezővé 
születned kell. A tökéletes rendező cgvszcmélvben hadvezér, 
futár és közvitéz. Fehér galamb gyanánt felröppenő zseb
kendőjének Iobogása a harczijel. A nagy dob ágyúja eldör
dül s rohamot recseg a trombita. A vig hadoszlopok szem- 
ben állanak, majd szembe szallanak egymással ; szállnak, 
repülnek, lejtenek. Ha meg-racg inog cgv zászlóalj, vagy 
valamely pár édes clszóródásban a vezényszó ellen vét: a 
rendező odavágta? s a tévelygő tánezosukat gyöngéd erő
szakkal visszatereli. Ha egy újon belebegö asszonyka öz
vegyen. vagy vaiarnely kisasszonyka árván, fél nélkül áll 
ott — vagy átellenes nélkül a gyorsan szövetkezett kettős : 
maga nyargal körül a teremben, mig egy a terem északi 
oldalán pálma-fától álmodó íenyUlegényt a déli oldalon 
fenyös/.álról áorándozó pálma — hajadout egymással összead. 
Létrehozta a vis-a-vist. Ha végkép nem kerül tánezos a 
táaczosnö számára : maga áll a sorba miut valami szuronyt 
szegező tábornok, vagy iiaIvczctö baka. Előre, a bál sike
rének nevében ! Igen, a bál sikere ! Ez lelkesíti a rendezőt 
mint az eszme. IC/. a koszorú melyért Küzd. 8  a narcz végén 
száz csillogó cotilionrendjel díszíti frakkja-, inog a defiozit 
által erszényen találva lefekszik cs meghal és ezen halott 
állapotában fölteszi magában: soha többet! 8  mire uj bálra 
vir.a l i Ij i d ig fllt i na Inban elfelejti szilárd határozatát 
s vezényel újra s tü/. össze egymástól idegent, szerez tán- 
ezost a hölgynek s tánezosnet az úrnak, alkot vizavit, sza
bályba dórit érv szanaszét ugrá ó tábort s a keringöben 
rohanó párok irtozt itú lökésének, megvetve a halált, eléje 
tárja szélesen kivágott mellényét.

Igen, rendezőnek születni kell. Imperatori fönség



Libetbánya sk kir. város nagyközséggé akar válni. Ez 
iráurl kérvényét ZólyOmim'gyc utóbbi közgyllléso pártului 
eltiatáruzta.

Az Izr. hitfelekezet segélye. A boazterozebányai Ur. 
lritfolekezpt azon kéréssel fordult Besztciczebánya sz. kir. 
városhoz, melytől eddig évi 400 frtnyi segélyt elvez, hogy 
ossza meg az ovi segélyt a folekezotck arányában az isko- 
Iák közt s adjon az izr. iskolának évi 1300 frtot. Besztor- 
ezebinya sz. kir. város 7000-ct tevő lakossága között SOO 
zsidé van, A kérvény olutasittatott azzal az indokolással, 
hogy a zsidó vallás nem törvényesen bevett, hanem csak 
tört vallas s így az 18(18 évi 38 t. ez. reá nem vonatkozik, 
s a 400 frtnyi segély nem járulék, hanem csak kegypénz.

K Ü L Ö N F É L É K .
Szondi-Album rajzokkal ellátott második bővített kia

dására nyit előfizetést Pongrácz Lajos cs. kir. kamarás alis
pán mint ez album szerkesztője Az albumnak tartalmát 
böviteudi leirása a múlt évi október 6 -án a bibornok prí
más által személyesen eszközölt Szondi-emlékkápoluu és 
zászló fölszeutelési Ünnepének, továbbá Horváth Jeuö liouvéd 
főhadnagy s Ludovika akad- tanár értekezése Drégelvár 
ostromáról, végUl ugyanez ostromról 8 egyéb drégelvári viszo
nyokról különféle, a budapesti és bécsi levéltárakbau talál
tató adatok stb. A tiszta haszon a Szondi emlékért auuyit 
áldozó jeles szerkesztő által már felajánlott drégeii ereklyék 
felállítására és szaporítására fordittatik. Az aláírás határideje 
April hó közepe. Ismételten ajánljuk ez érdekes müvet 
olvasó közönségünk figyelmébe.

Egy angol a magyar bányászatról. Kimerítő és érdekes 
előadást tartott a londoni „Society of Arts“ Illésén Brough 
Beunett angol tudós a magyarországi bányászatról s ásvá
nyokról. Az előttünk fekvő mii sokkal terjedelmesebb hogy 
sem azt bővebben ismertetlictuök ; csak auuyit említünk 
meg róla, bog. az angol tudós a seluieczbányai és általában 
az almagyarországi bányászat ügyéről részletesen és alaposan 
szól 8 erre vonatkozólag újabb adatok állottak rendelkezésére. 
Szép jövőt jósol a magyar bányászatnak és kohászatnak, mely 
reményét a magyarfaj képességére alapítja ; többen szólották 
a jeles előadáshoz, különösen Smith Warington elnök aiiut 
ki szintén járt már hazánkban teljesen osztozott az előadó
nak elismerő véleményében. Ez angol ismertetés annyiban 
is eltér a legtöbb külföldi íróétól, amennyiben a helységek
nek, telepeknek magyar nevét idézi. így Szeged, Székes- 
fehérvár, Újbánya, Erdély stb. magyar néven fordul elő az 
ismertetésben. A sclmeczi oáuyászakadémiát, mint a világon 
legrégibb hason intézetet hosszasabban iné 1 tatja. A magyar 
vendégszeretetről sem feledkezett meg az angol tudós kinek 
rokonszenveért s ismertetéséért csak köszönettel tartozunk 
Elismerés illeti azoubau azon szakférfiúinkat is, kik a tudós 
angolnak kedvessé tették itt tartózkodását és bü adatokkal 
látták el, mint Péch min- tanácsos, Fodor Attila hányahiva
tali főnök és Hlavatsek Kornél báuyatiszt urakat; utóbbi 
a jó tolmács szerepét viselvén mellette.

A selmeczi Athleta Club t hó 20-án verseuuyel egybe
kötött hangversenye kitünően sikerült. A versenyzők pro- 
ductiója arról győzte meg a szemlélőt, hogy uem dilcttau-

egyesül benne a diuinista szeré nységévcl, kérlelhetlen fegye
lemtartás az anya gyöngédségével. S nem bizza el magát a 
dicsőségben s nem csüggeszti a hálátlanság. Munkája a 
bálon, estétől hajnalig még hagyján. de az elöljáró munka ! 
Alkuvás a teremre, a zenészekkel. Jelvények s tánezrend. 
A füzértáncz chercographicus alakzatainak tervrajza; a 
meghivÓK, a bálanya virágcsokra stb. stb. Azok a meghí
vók ! A törzskar már egy álló hét óta kürmölgeti a czime- 
k e t.— Fiúk az Isten áldjon megnőni hagytatok ki senkit? 
Senkit azon sorozatból, melyet megállapítottunk. Hátit a 
tágítanánk rajta?

— Lehetetlen! mormogja az egyik, kinek ujja már 
meggémberedett a sok írástól.

— Demokratizálni kell a bált! kiáltja a vezér.
— Demokratizálni ? . .
— Akkor minek biggyesztetik, oda hogy élitc? mondja 

egyik.
— Czélunk, mcutül nagyobb jövedelem az egylet reszere.
— Akkor mircvaló az egész báli komédia ?
— Kényelmesebb dolog, ha sorjában eljárunk kórogetni,
A meghívók szétmennek. S mivel a teljesen bérmen

tesített levéllel is megesik, hogy vagy egyáltalán nem érke
zik meg. vagy két hét múlva Londonon jut át cziméiicz, 
a két kiajczáros meghívók fele hogyne potyogua el a föposta 
s az adresszátus közt? A nagy nap délelőttjén meg uem 
áll a bizottsági szoba ajtaja. Egymás sarkára hág a sok 
jegyváltó (Az ám.) Persze, mind meghivattak. De jön aztán 
olyan is, a ki nem kapott levelet. Bemutatja magát. Az 
urak közül egy ismeri is. Mekkora szerencse ! kiadják neki 
kiadják neki a jegyet De benyit olyan is. a ki azért nem 
kapott meghivót. mert neve a lajstromban sem volt benue. 
A rendező ifjút félre vonja :

— Uram, kezdi, az én két lányom Parisból kapta a 
toilettet.

— Ah ! A toilettek bizonyára szépek lehetnek,
— Szépek, szépek, nagyon szépek. Ezek a toilettek 

a messze Parisból megérkeztek -. de a szomszéd utczába — 
a szomszéd utczábau lakom — a meghívók nem érkeztek 
meg uram.

tismusból Űzik a test gyakorlását. A versenybírák Ítélete 
folytán Biszterszky Iza, Kacbelmauu Margit, Kahlicb Ella, 
Pécli Lóri, Sebének Cipricn, Zarcczky Manna kisasszonyok 
kezéből a következő verseuyzök vették át a babért: Bosátszky 
János iá nyújtóm, Metzli Camil (korláton), Pachmajer Ottó 
(magasugrás), Szalánczy Károly (vivási, Börzsönyi Ede (birkó
zás), Neogrády Kálmáu (súlyemelésben).

Felülflzetések. A sclmeczi Athleta Club vcrstnynyel 
egybekötött táuczvigalma alkalmával Dr. Scbwartz Ottó úr 
10 frt. Heiucz Hugó úr 1 frt. Storch János úr 1 frttal fizet
tek leiül; Vörös Feroncz úr úgy a női-, mint a férfi táncz- 
rendeket szívességből állíttatta ki, mely adományokért a 
Club ucvében ezennel hálás köszönetét mondok. Selmecz- 
bánya 1886. Kostenszky Pál az ath. club elnöke.

Kivándorlás a Felvidékrél. Hogy a felvidékről a kiván
dorlás még mindig tart s milyen mérveket ölt annak illust- 
rálá8ára itt közlünk egy kimutatást a turócz-szt-mártoni szol- 
gabirósági hivatal hiteles adatai alapján azon kivándorlókról, 
kik útlevél nélkül akartak Amerikába vándorolni s a ruttkai 
állomáson a cseudörség által letartóztattak. 1886. évi január
1-jétöl márczius 2 2 -éig letartóztatott 288 kivándorló s ezek 
között Zemplénmegyéből 6 6 , Szepesraegyéböl 75, Sárosme- 
gvébül 104. Abauj-Tornamegyéből 32, B írsodmcgyéböl 1, 
Ungmegyéből 8 , Hajdumegyébfil (Debreczeu) 2. Találtatott 
náluk összesen 14,602 frt 47 kr s igy egy kivándorlóra 
esik atlag 50 frt 70 kr. A letartóztatottakkal szemben bátran 
lehet mondani, hogy azok száma, kik szerencsésen mene
kültek, szintén vau ennyi, ha nem több.

Boszorkányhistória Lelkiüdvösségemre merem állítani, 
hogy P. asszony ooszorkány; hisz saját szemeimmel láttam, 
amint fekete macska képében szobámból kiszaladt s midőn 
botokkal felfegyverkezve utána iramodtunk s utólértük, ismét 
emberi alakot öltött. Egyébként ö már hetek óta bejár macska 
képében a parádés szobánkba s bepiszkítva azt,Vérig boszautja 
férjemet s engem. Csak tessék öt elítélni főkapitány úr s jól 
elzárni, hogy ilyen csúnya dolgokat ne iniveljeu se velünk, 
se másokkal. Ilyen pauaszos kéréssel járult a napokban egy 
bányászná a selmeczi kapitányi hivatalhoz, a hol hasztalan 
igyekeztek öt felvilágosítani, váltig erősítette, hogy P. asszony 
boszorkány, tehát csak zárják el. Minthogy a kapitányi hi
vatal ezou jámbor óhajtását nem teljesité, nagyon haragszik 
a panaszos, kit semmiféle eapaeitálás nem képes hitébeu 
megingatni.

Kivarázsolta a pénzt. A múlt heti selmeczi vásáron 
kendő; vett egy s/.élaknai asszouy, melyet azonban később 
lyukasnak találván, visszaadott a sátoros kereskedőnek. A 
kcudő árát: egy ezüst forintost az asszony sajátkezűiig tette 
tárczájába. s midőn néhány plllauat múlva a szomszédos 
sátorban fizetni akart, az ezüst frtos nem volt a tárczában. 
A károsult asszony tűnődni kezd s kis vártatva az a hit érik 
meg a8szouyi fejében, hogy azt a csillogó pénzdarabot csak is 
az előbbi kereskedő varázsolhatta ki tárczájából a kcudő 
visszaadása miatt. Erre felmegy a rendőrséghez, a hol nagyon 
csodálkoztak a/.on. hogy ily tisztességes és értelmesnek látszó 
asszouy ily babonával van szaturálva.

A beszterczebányai takarókpánztár folyó évi Márczius
17-éu tartotta meg XL. rendes évi közgyűlését Uakovszky

Nagyon természetesen; hiszen elő sem méltoztatik for
dulni a névsorban.

Azért jöttem, hogy fordítsanak bele. Uram óu apa 
vagyok. Ha az én két lányom az önök báljára el uem mehet, 
uekem két betegem vau otthon.

— De mikor nincs szerencsénk ismerni . . ,
— De mikor Páriából jött a toilette , . .
Két hatalmas argumentum csap Itt egymásra. Végre 

is Pária győzött.
„Este van, este vau“ de scuki nyugalomba. A nagy 

munkára kora vacsorával edzi magát a rendező. A pihcués 
egy rövid óráját szánta magának . . . tnindöü a kapuszinbe 
tompán robog be az első hintő. A falat megakad a torkán. 
Kirohan, nyakában a repülő asztalkendővel; szájából egy 
egy csirke ezomb mered ki, a termen keresztül száguld. 
Még csak most gyújtogatják a gyertyaszálakat. Hármasá
val ugrik le a lépcsöu. Valóban, báli vendégek. A csirke 
csontot messze eldobja, a félig megrágott falatot a torkán 
1c, az asztalkendőt a frakkja bátnlsó zsebébe gyűri s karját 
nyújtja a hölgynek, ki egy perczig haboz. Azt hiszi, pinezér 
ajánlja föl neki a lovagias szolgálatot.

A terem lángjai ez alatt apróukéut kigyultak s néhány 
porczczel od&bb ragyog a fénytől s szépségtől, zug a zenétől 
s a csevegéstől, kaczajtól.

Megered a táncz s véle a rendező tisztjének hallatlan 
része: a vezénylés, a párosítás, özvegyek és árvák oltalma
zása, petrezselyem szálakuak virággá való bUvölóse Ácsorgó 
frakkok mellé pergő uszályt szerez, lomba ifjakat tánezra 
kerge*., rohanókat feltartóztat, elbukó párokat fölemel.

S mégis ! . , . mit ér mindez, ha csak egyuok is nem 
tudott tánezost szerezni.

— Uram, szorítja meg öt a sorokkban a férj, az én 
feleségem azért jött ide, hogy tánczoljon, A ruhája kétszáz 
forintomban van s ha meg nem ugráltatják, elkeseríti élete
met a jövő farsangig

S a rendező, könyökére fűzve a tánczolhatnára asszonyt, 
körűi burczolja, hogy csak úgy lebeg bele a kétszáz forin

Béla elnöklete alatt Jelen volt 45 részvényes 431 részvény
nyel. A mérleg számla igy zárult. Vagyon : készpénz 43,754 
frt 1!) kr. Vátótárcza 696,992 frt 96 kr. Jelzálog kölcsönök 
785,997 frt, 72 kr. Jelzálog kölcsön kamatai 21,456 frt 87 
kr. Előleg értékpapírokra 51.991 frt. Értékpapírok előleg 
kamatai 453 frt. 37 kr. Előleg ékszerekre 11 882 frt. 50 kr. 
Ékszerek előleg kamatai 48 frt 4 kr Értékpapírok 304,077 
frt 50 kr. Értékpapírok kamatai 6.373 frt 67 kr Szelvé
nyek és vertpénz 384 frt 76 kr. Saját ház 70 500 fit. Iroda 
és terem felszerelések 1000 frt. Ingatlan birtokok 300 frt. 
Perköltség előleg 1000 frt. Letétek 3,500 frt. Fedezettel 
biró folyó számlák 331,816 frt 47 kr, összesen 2,331,529 
frt 5 kr. Teher: Részvénytőke 120,000 frt. Részvénytőke 
kamat 126 frt 57 kr. Tartalék alap 60,000 frt. Értékpapír 
tartalék alap 18,2.0 frt. Tisztisegély alap 9557 frt 50 kr. 
Betétek 2,060, .432 frt 60 kr. Váltó leszámítolási kamatok 
7537 frt 26 kr. Jelzálog kölcsön kamatok 1097 frt 64 kr- 
A’rtékpapirok előleg kamatai 312 frt 84 kr. /ékszerek előleg 
kamatai 82 frt 57 kr. Fel nem vett előleg többlet 79 5 frt- 
46 kr. K ‘gyadományok 121 frt 21 kr. Hátralékos betéti 
kamat-adó 4487 frt 67 kr. Biztosítékok 3500 frt. 1884 évről 
269 írt. 29 kr. Nyeremény az 1885 évről 44,938 frt 44 kr. 
összesen 2,331,529 frt 5 kr. Összforgalom 13,001,327 frt 
11 kr. Nyereség és veszteség számla Veszteség: Kamatok 
93,226 trt 89 kr. Adó és illetékek 13,609 frt 36 kr. Ügy
viteli költségek 10,455 frt 61 kr. Leírások 3911 frt 25 kr. 
Nyeremény egyenleg : áthozat az 1884 évről 269 frt 29 kr. 
Nyeremény az 1885 évről 44,938 frt 41 kr. összesen 166,410 
frt 84 kr. Nyereség: Nyeremény áthozat az 1884 évről 
269 frt 29 kr. Kamatok 145,886 frt 73 kr. Házbér 5670 frt. 
Jutalékok 4947 frt 62 kr. Betéti könyvek leszámítolása 
429 frt 75 kr. Részvény átiratási dijak 14 frt. Szelvények 
és vertpénz 516 ftr 81 kr. Jutaléka Jelz. hitelb. nyeremény 
kötvény svndicatnsánál 609 frt 38 kr. .Értékpapírok 8067 
frt 26 kr. 166.410 frt 84 kr. A közgyűlés az igazgatóság 
és a felügyelő bizottság jelentését tudomásul vette, a mér
leget jóváhagyta, úgy az igazgatóságnak mint a felügyelő 
bizottságnak a folmentvényt megadta és a kimutatott nye
reményt következőleg felosztani elhatározta 1 Jutalékok 
5392 frt. 2. Értékpapír tartalék alap 7100 frt. 3. 1200 drb. 
1885 évi l  hz. szelvényei 25 forintjával folyó évi márczius 
18-tól leendő beváltásra 30.030 frt. 4. A hivatalnokok se
gély alap 1000 frt. 5 A ház értéknek további leirása 500 
frt. 6 . Jótékony adományokra 400 frt. 8 . Az intézeti szol- 
gáuak 60 frt 8 . Átvitel a nyereség veszteség számlára 755 
frt 73 kr. összescu 45207 frt 73 kr. Az alapszabályszerü 
választásokra átmenvén, eluökül: llakovszky Béla, alelnökül : 
Csipka.v Károly, igazgatósági tagokul : Dillnberger Ede, 
Gally Samu, Herritz Rezső, Szumrák Jenő, Sehweng Vilmos, 
Tihanyi Dénes és felügyelő bizottsági tagokul: Burkovszky 
Kálraau Puschmanu Ignácz ür. Tilles Béla urak nagy lel
kesedéssel választattak meg.

IRODALOM.

Vas Gereben ö 3 s z e s  m ü v e i n e k  n — 14. 
füzete megjelent Mékner Vilmos könyvkiadónál Buda
pesten (Papnövelde utcza 8. sz.) A legszívesebben 
figyelmeztetjük lapunk hasábjain t. olvasóinkat egy-

tos ruha uszálya s egy mélázó ifjú karjaiba löki bele, ’ ki 
télórája eseugve várja, hogy egy kapós kisasszonynál ö 
lehessen soros.

S panaszkodni jön hozzá az anya, az ő lányát mért 
hanyagolják el. Van olyan szép, vau olyan jó családból 
való, mint bárkiuek a lán\ a itt;

Egy másik anya szemérmes fia érdekében kapaszko
dik a rendezőbe. Ciak jó módú kisasszonyoknak mutassa 
be az ő Gyusziját. Czól nélkül a mai fiatal ember ne tán
czoljon.

Aztán seregestül vágtatnak feléje az urak.
— Annak a nöcskének rautassou b e .
— Kérem engem Koszcgháty kisasszonynak.
— Azután, szíveskedjék eugemet ejteni sorba.
— Ki az a dicső barna ?
— Nem ismerem.
— Mutasson be neki !
A füzértáuezban is mennyi a neheztelés! Húsz párt 

szélit föl a cottilionra, s fölkel huszonöt.
— Hölgyeim, fölös urak ; vissza helyökre !
— Egy órája hogy üliluk — panaszkodik Csipetke 

kisasszony.
— Itt is protcctio járja, dürmögi a tánezos. Cak azért is !
És a rendező kétségbeesésére, a fiuoman combinált

alakzatokat töukrc tette a dacz, a fegyelmezetlenség.
Rendjelek s csokrok :.iosztásánál újabb veszedelem.
Könyörgés, erőszak, csel — minden fegyverrel neki 

racnuek a rendezőnők ; ki a körülötte kavargó örvényben 
áll mint a szikla. De néhány köoycscp alámossa, a sóhaj 
megdönti, a roham eltemeti.

Nem tánczolt s kifáradt, nem mulatott és dcficzitje 
van, szeretetreméltó volt s haragusznak rá, föláldozta magát 
s elítélik.

Persze, hogy a ki igy nyilatkozik, ez a törpe minoritás.
A nagy többség imádja,
Éljen a rendező ! Klein Lajos



Q - y ü j t ő  Í v -
A selmeczbányai m. kir. bányász és erdész akadémia 

hallgatói által 1885. decb. 18-án tartott „ismerkedési estély" 
alkalmával az „erdélyi magyar közmivelödési egylet" javára 
befolyt adakozások.
Schreiber Ferenci Török S. Tamás Á. Molnár L.

ak. if. köri elnök. ivtartók.
Farbaky István 2 frt. Soltz Gyula 2 frt. Dr. Sebének 

István 2 frt. Krausz Vilmos 2 frt. Benda P. Pál 1 frt. Püsehl 
Ede 2 frt. Gretzmacher 1 frt. Soltz Vilmos 2 frt Szécsi Zs. 
1 frt. Rejtő Adolf 1 frt. Dr. Kremuitzky 0. 1 frt. Andreics
J. 1 frt. Wodicska István 1 frt. Tetmayer 1 frt. Lázár 1 frt 
Kosztela 1 frt. Delhányi Zs. 1 frt. Hammersberg Géza 1 fvt. 
Sebemmel Károly 1 frt. Nick Mihály 50 kr. Szarkásy 1 frt. 
Rainits István 1 frt. Szabó Ferencz 50 kr. Weuk Ferenc/ 
50 kr. Ritter Gyula 1 frt. Okolicsányi József 30 kr. Egyed 
József 50 kr. Pöschl Vilmos 1 frt. Dvorsák 30 kr. Kriszta 
Gyula 30 kr. Sóska Gyula 1 frt. Maver Géza 40 kr. Löfi 
Jenő 50 kr. Nagy Samu 30 kr. Dettricb Béla 50 kr. Höns 
Árpád 30 kr. Seyfried J. 30 kr. Ulreich Gyula 30 kr. Kail 
József 50 kr. Roykó Béla 1 frt Rónay Árpád bO kr. Ai.szt- 
leitner Hugó 50 kr. Sztokosza Gyula 30 kr. Takács Miklós 
50 kr. Bohácsek Rezső 1 frt. Karácsonyi S. 50 kr. Polgár 
István 1 frt. Gálffy Pista 50 kr. Kallivoda A. 50 kr. Kolozs- 
váry 50 kr. Krizkó B. 50 kr. Reuss Emil 50 kr. X. 10 kr. 
Kostenszky Béla 30 kr. Mezcy Artbur 30 kr. Dittcrt Gyula 
50 kr. Neogrády K. 1 frt. Gyura Károly 30 kr. ifj. Kerpely 
Antal 1 frt. Juhos E. 1 írt. Wablner Aladár 50 kr. Hajdú 
József 1 frt. Ko8sáiiyi Béla 1 frt. Hrozjencsik István 50 kr. 
Schreiber Ferencz 1 frt. Tamás Árpád 1 frt. Kremuitzky 
József 1 ft. Krémer Ödön 20 kr. Pálffy S. I ft. Kolosy Sándor 
1 fit. Esztegár Bálint 1 frt. Turcsa Tivadar 20 kr. Kompoty 
József 20 kr. Botár Gyula 50 kr. Scheiner Gyula 1 ft. Bartha 
László 1 frt. Frenkl 1 frt. Vaszary Ernő 1 frt. Solymosy Zolt. 
1 frt. Tónika Kálmán 1 ft. Szántó Mihály 1 íi. Riedl Ferencz 
1 frt. Zee Gyula 40 kr. Raumnn G. 20 kr. R)th Fióris 50 kr. 
Tatarek Kálmán 30 kr. Haránth Szilárd 20 kr. Kacsanovszky 
J. 30 kr. Gurányj István 1 frt. Brebenár Józief 50 kr. Hábel 
Lambert 20 kr. Oczvirk Ede 50 kr. Dcmetnszky Mihály 40 
kr. Starkenberg József 50 kr- Marcon Antal 1)0 kr. Móricz K. 
50 kr. Szénássy Béla 1 frt. Szabó József 1 ’rt. K. Wiukler 
Miklós 1 ft. Ludmann Miksa 1 ft. Bucsányi József 1 ft. Biolek 
E. 20 kr. Kostialik Ist. 50 kr. Weszelv Aiaj. 50 kr. Szádeczky 
Miklós 50 kr. Dohnálnyi Pál 50 kr. Vlah József 50 kr. Huttya 
Pál 50 kr. SchmotzerJ. 50 kr. Pauszpertl 1 fr:. Ilermel Ágost- 
50 kr. Csákány Gyula 50 kr. Kovács Géza 50 kr. Balogh Vil. 
50 kr. Ferenczy Lajos 50 kr. Nagy Károly 50 kr. Kováts K . 
50 kr. Mihalovics Gyula 50 kr. Lukátsik Fér. 1 frt. Katona 
Lajos 50 kr. Ludescher Orbán 50 kr. Milenszky Károly 50 
kr. Lux Alajos 50 kr. Adametz H. 50 kr.

(Folytatása követk.)

H Í R E K .
Hiiptóloól.

Fényes ovatióban részesítették József napkor Nikel 
József a rózsahegyi önként, tűzoltó egylet főparancsnokát 
az egylet tagjai; az egylet jól szervezett zene körének har
sogó hangjai mellett fényes fáklyás menet vonult az Unne-

fodrai úgy csllngenek le, mintha sohasem lettek volna 
fölvarrva.

Ugyanaz nap nehány száz asszony- és leány-fej fölött 
csattog a fodoritó vas, gyűrik borzassá a lelohadt fürtöt 
B ügyes és gyorskezek fonnak beléje virágot, szalagot; a 
mamákkal kevesebb a baj. ezeknek a frizérné azon készen 
hozza el a kalácsformára fonott hajbubot. melynek súlya 
alatt a lányörzéstől amúgy is csüggedt fej a csillár alatt 
jobbra-balra fog bóbiskolni, mig a kisasszonyé kívülről a 
szüntelen forgástól lesimnl, belül azonban kuszább lesz a 
sok édes szótól.

S azok a holdogtalau ruh itárnokok! Ezek még csak 
igazi rabszolgái a oálnak. Egyszerre ütvenen akarnak meg
szabadulni a zubbonytól, sáltól, prémes czipötől, bundától s 
egyszerre kétszázan kérik vissza a zubbonyt, a sáit. a prémes 
czipőt. a bundát, a kabátot. Kezük forog, minta gőztől hajlott 
motolla, gnomok gyanánt tűnnek föl cs I ■ ölükben, nyakuk
ban a számozott darabokkal, szájukban annyi gombostűvel, 
mintha eg • félig elnyelt apró sün derekából meredezuc ki. 
Valóságos csodakép egyik tenyerüket mindig Üresen nyújt
ják feléd.

A hűsítő kárinentöjc mögül egy-egy leányfej szomjasan 
néz a nagy terem felé, melynek csak zsongását hallja, fényét 
s kavargó eleven tartalmát látja, de maga ott nem lehet soha. 
Ezek is munkásai a bálnak: mérik a czitromvizet, a teát, 
a mandola-tejet, göngyölgetnck papirosba enyhítő bonbont 
s narancs-szeletet és jut nekik is úgy aiattombau egy-egy 
halk „jó estét." melyet félig ásítva sóhajt feléje egy óvatos 
lovag.

Következik a rokonszenves pinczérliad. Ribmuuka és 
pirító egyúttal: ha mindenki előtt válogatás nélkül kell haj- 
longania azért a netaláni borravalóért, melyet a vendégből 
kinéz, ki meg se látja alázatos lebegését, szorgos kérdé
seire nem felel s egy kis mulasztásért leszedi róla a ke
resztvizet. Lépcsőn le-föl száguld e gyalog fecske, karjában 
egy egész család vacsorájával; a világért sem járuáuak a 
kezére, hogy akár egy csészét is lesegitenének abból az

pelt ablakai alá, a hol öt az egylot nevében annak alpa- 
rauc8noka hazafias szónoklatával üdvözölte. Másnapou vagyis 
e hó 2 0 -an a lő parancsnok fényes bankettet adott, melyen 
a helybeli iutelligentiának színe java vett részt, s fecerunt 
rnaguum áldomás ki világos ki virradtig.

A ferbli iránti nagy előszeretetéről nevezetes Csurják 
Lajos luzsnai kath. plébános hirtelen elhalálozása folytán 
üresedésbe jött állomásra, mint értesültünk Rooder István 
szepeshelyi segéd lelkész van kinevezve.

Illich Ferencz úr, tescheni lakos a kassa-oderbergi 
vasúti üzlet vezetője, e hó 2 1 -én ülte meg vasúti hivatalos- 
kodásának 25 éves jubileumát. Ez alkalomból a kassa-odor- 
bergi vasúti tisztviselők megtisztelő megemlékezésben része
sítették öt. nagyszerű bankettet és zene estélyt rendeztek 
tiszteletére, azonkívül díszes üdvözlő iratot nyújtottak út 
neki az összes fő és állandóan kiuevczeit tisztviselők alá
írásaival. Illich Ferencz urat nemcsak mint szakmájában 
kitűnő tisztviselőt ismerjük, de egyszersmind mint igaz ma
gyar barátot, aki hivatalos eljárása közben honfitársaink 
iránt legnagyobb rokouszenvénok és jóakaratának kifejezé
sét adta. Azért ezen féuyes Unuepe alkalmából mi caak azt 
kívánjuk hogy még igen igen sokáig éljen.

A rózsahegyi magyar társaskör f. é. április hó 4-én 
a kör helyiségeiben rendes közgyűlést tart, melynek tárgya : 
évi jelentés, számadások megvizsgálása, a választmány és 
a kör tisztviselőinek megválasztása illetőleg a Dr. Podho- 
rányi Gyula Dr. Kubinyi Lajos és Politzer Bernát urak, 
mint a választmány megbízottjai által átdolgozott és üdvös 
irányban módosított alapszabályok kihirdetése leend.

A rózsahegyi kir. törvényszék elnöke : Kiszely Vendel 
úr, súlyosabb s hosszabb ideig tartó betegségbe esvén, elnöki 
teendőit törvényszerinti helyettese Thuránszky Kálmán atrv. 
szék legidősebb bírója végzi. Utóbbi, tekintettel arra, hogv ily 
módou, a rózsahegyi kir. törv.-széknél csakis 4 biró működ
hetik. nehogy az ügyek elintézése fenakadást szenvedjen 
részletesen indokolt felterjesztést telt az igazságügyiül nisz- 
terhez, melyben egy kisceitő törvényszéki biró kirendelést 
kérelmezte.

Egyházi jubileum A lunáninnem ágost. eváug. egyház 
kendet —, azon körülményt hogy id. S -nt-Iváuyi Mártou 
liptómegyei főispáu valóságos b. t. tanácsos úr, mint ezen 
kerület világi folügvelöje már 25 évig működik, folyó év 
nyarán egy méltó ünnep övivel in ;g fogja ünnepelni, s e 
tárgybani megbeszélések mar is most. széles körökben folynak.

Az oszadai körjegyző. Drobny József agylágyulás foly
tán hirtelenül elkalálozván. helyébe Palugvay Árpád rózsa
hegyi szolgabirói írnok választatott meg, utóbbi helyére 
pedig mint hírlik Okolicsányi Ra lus kvacsani körjegyző 
fog kineveztetui.

A liptó-szentmiklósi ügyvédeknek az igazság ügyminisz- 
terkez benyújtott panasza folytán, az ottani járásbíróságnál 
állítólag fenforgó hiányok megvizsgálásával a rózsahegyi 
törvényszék elnöke illetőleg utóbbi által Dr. Poduorányi 
Gyula ottani törvényszéki biró bízatott meg.

Hymen Pottoruyay Miklós liptómegyei uagvbirtokos 
e napokban eljegyezte Piatthy Gyula palugyai nagybirtokos 
vasúti tanácsosnak és a vaskorona rend tulajdonosának j

edénytorlaszból, melyet vízszintes sulyegyenben kell tartania. 
Hanem aztán van drága dolga, iia a tatár-sauce az abroszra, 
vagy valamely selyem ölbe fordul bele. Szttnóráfg csak lé
zengve jöttek; ezekkel boldogult. Hanem aztán a füzértáncz 
előtt! Az a kiéhezett szöcske-sáska sereg. Ez igy tart reggelig 
s miüor iná'- a legvigabb vendég is távozott, a hosszú szol
gálattól elernyedt pinczérliad csas most fog neki a rakosga- 
tásiioz, takarításhoz és szellőztetéshez, bog • rövid álom után 
már az uj terítéshez lásson hozzá s esti héttől tízig, vékony 
frakkban, szélesre kivágott byroni mellényben s clcgikusan 
szétnyíló gallé.ral álljon veszteg, inig jő az első vendég.

De szivóságra, muokakedvrc van-e a czigányhoz fog
ható? Egész nap zsákot emelni, ‘gész nap kövezni, ezt értein. 
Nem kell hozzá lelkesedés. /Jo éjjel s nappal egyre muzsi
kálni. délelőtt össze tanulni délután a kávéliá/.ban s egész 
éjjel, napkeltéig a bálban --  ez olyan munka, mely testet, 
lelket csüggeszt Csiiggeszt ám de nem a c/.igáuybun. Mentői 
tovább húzza, annál tüzelői. . n annál tüzesebbe l s mikor 
azt hiszed, lankadt kezéből iklik a hangszer, mert a he
gedűje valahol a válla Hévvé.. njdosik már --  akkor, fohász
kodik neki Vaskandore v. . a.. -■ istonigazában s az ő keze 
s a tánezos lába s/.euvedélves. őrjöngő votélyre kél egymással, 
melyet csak a katonabanda végitéleti bumbardója harsogat 
vissza a tánezrend regulájába

Van még munkása a bálnak s valóban nem az utolsó. 
Az elsők közé kellett volna s irolnom. de hogy érdemeinek 
hódoljak s az igen tisztelt hallgatóság is buzduljon fel szí
vósságán — arany méltatását, hogy bővebben kiterjeszked- 
jem — bátra szorítottam. Tulajdönképen a rendező a lég 
élénkebi) munkása a bálnak; tehát t. hölgyeim és uraim, 
zengjen dicséret a rendezőről!

Rendezőnek születni „mi szép és nagy gondola t!“ képes
ségeit elism .;rve a legkisebb rendező is vau akkora hadvezéri 
tálén tora mint Hannibál vagy ha agy tetszik General Sak- 
ramentovics A jól fegvelm ;zett. jól tanított katonát jól 
vezérelni mindenesetre érdemes dolog; de valóságos káp
lán munkává sülycd azon taktikához képest, mely száz

páratlan miveltségű bájos leányát Piatthy Irénke kisasz- 
szouyt. Matyasovszky Emil liptómegyei fiatal birtokos je
gyet váltott Dettricb Olga kisasszonnyal Dettrich Attila 
kedves és müveit leányával.

A rózsahegyi m kir. adóhivatal április hó 1-én a meg
szüntetett kincstári ügyészség helyiségeibe hurczolkodik át; 
az adóhivatal helyiségei pedig a törvényszéki fogház kibő
vítésére foglaltatnak le. Ugyancsak Rózsahegyről értesíte
nek, miszerint az ottani illetékkiszabási hivatal uciusokára 
be fog szüntettetui-

T-o.rócz'ból-
Lehotzky Vilmos szolgabirót az Englttuder-ügybon tanú

sított eljárásáért, mint tudva ^an, a belügymiuisztcr állásától 
felfüggesztette s elleuc a fegyelmi vizsgálatot elrendelte- 
Turóczraegye közig, bizottságának fegyelmi választmánya f. 
hó 22-én tartott Illésében Lehotzky Vilmos szolgabiróuak 
EnglUnder Ede elleni eljárását igazoltnak vette s ehhez képest 
az ellene vezetett fegyelmi vizsgálatot hivatalos állásába 
való visszahelyezése mellett beszüntette. Az erről szóló iratok 
a belügyminiszterhez terjesztettek fel 8 most már csak attól 
függ, hogy az általánosan kedvelt és népszerű szolgabiró 
ismét elfoglalhassa állását. Lehotzky Vilmos szolgabiró he
lyettesítésével Rutckay Sándor segéd szolgabirót hízta meg 
Juszth György főispán.

A turóczmegyei kórház ügye közelebb örvendetesen 
halad előre. Ugyanis a belügymiuisztcr a kórház építését a 
benyújtott terv szerint engedélyezte s ucm sokára az árlejtést 
is meg fogják tartani.

Szembetegség. Vriczkó községben gyakrabban s nagyobb 
mérvli szembetegségi esetek fordultak elő. e körülmény arra 
indította Lehotzky Lajos alispánt, hogy e tekintetben szigorú 
intézkedő; eket tegyen. A megejtett orvosi vizsgálatból kitűnt, 
hogy a községben az cgyptomí szembetegség (trachoma) 
uralkodik. Ennek constatálása után az alispán rögtön felter
jesztést té t a minisztérium:,oz, hogy miután a megyében 
eddig nincs kórház, a betegeknek valamely kórházban való 
elhelyezését engedélyezze. A miniszter leiratában tudósította, 
hogy a nagy-;, polcsáuyi kórházba 30 trachoniás beteg szállít
ható. F. hó 22-én az alispán intézkedése folytan a nevezett 
Vriczkó községben a megyei főorvos, a járásorvos, a kör- 
oivos s a járási szolgabiró megjelentek 8 a 2 0 0 0  lélekböl álló 
község lakosságából 500-at megvizsgáltak s ezekből 84 tracho
niás betegnek találtatott, GO pedig gyanús volt s igy a bi
zottság azon következtetésre jött, hogy a községben mintegy 
300 trachomás beteg vau, miért is a főorvos egy javaslatot 
nyújtott he az alispánhoz, hogy e betegek számára Zuió- 
váralján egy ideiglenes kórház rendyztessék be.

Eljegyzés. Eder Róbert mérnök eljegyezte Dávid János 
árvamegyei fopéuztárnok kedves leányát, Gabriellát.

ZjólyonciToól.
A zólyommegyei gazdasági egyletbe a megye 200 

frtnyi alapítvánnyal lépett be alapitó tagúi.

Mikulka György megyebizoltsági tagnak, korponai apát
nak elhunyta alkalmából Zólyommcgye e hó 24-én tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvileg emlékezett meg az elhunyt érde
meiről.

meg száz különféle akaratot hajlít parancsának igájába, még 
pedig 8zeretcrctméltó mosolygással- Csak stentori hangja 
emlékeztet a kürtriadásra.

S ez a szeretetreméltó fegyclemtartás, ez a harsogó 
kérelem ez az eseugö parancs, ez a meghajlító hajlongás 
és bókoló fölény : ez teszi a tökéletes rendezőt. Művészszé 
válhatsz, tudóssá nevelhetnek, államférfiúvá kinevezhetnek, 
lovaggá üthetnek, prófétává püfülbctnek: de rendezővé 
születned kell. A tökéletes rendező egvszcmélyben hadvezér, 
futár és közvitéz. Fehér galamb gyanánt (elröppenő zseb
kendőjének lohogása a harczijel. A nagy dob ágyúja eldör
dül s rohamot recseg a trombita. A vig hadoszlopok szem- 
heti állanak, majd szembe szállanak egymással; szállnak, 
repülnek, lejtenek. Ha meg-meg inog egy zászlóalj, vagy 
valamely pár édes elszóródásban a vezényszó ellen vét: a 
rendező odavágtat s a tévelygő tánezosokat gyöngéd erő
szakkal visszatereli. Ha egy újon belebegő asszonyka öz
vegyen, vág.- vaiatnely kisasszonyka árván, fél nólaül áll 
ott — vagy átellenes nélkül a gyorsan szövetkezett kettős : 
maga nyargal körül a teremben, mig egy a terem északi 
oldalán pálina-fá.ól álmodó fenyülegén.yt a déli oldalon 

1 fcnyöszálról áorándozó pálma — hajadout egymással összead. 
Létrehozta a vis-a-vist. Ha végkép nem k rül tánezos a 
tánczosnŐ számára : maga áll a sorba mint valami szuronyt 
szegező tábornok, vagy hadvezetö baka. Előre, a bál sike
rének nevében! Igeu , a balsikere! Ez lelkesíti a rendezőt 
mint az es/.ine. IC/. a koszorú melyért Küzd. S a harcz végén 
száz csillogó cotillonrendjol díszíti frakkja1, inog a deílc/.it 
által erszényen találva lefekszik és meghal, és ezen halott 
állapotában fölteszi magában : soha többet! S mire uj bálra 
virrad, i In dig filtá na lásban elfelejti szilárd határozatát 
s vezényel újra s tűz össze egymástól idegent, szerez tán- 
ezost a hölgynek s lánczosnet az úrnak, alkot vizavit, sza
bályba izorit érv szanaszét úrrá ó tábort s a keringöben 
rohanó párok i.:ozt itó lökésének, megvetve a halált, eléje 
tárja szélesen kivágott mellényét.

Igen, rendezőnek születni kell. lmperatori fönség



Libetbánya «•/. kir. várnB iia-vkilzséggó akar válni. Ez 
iriuii kárvánvét Zúljrommcgjre ulúbbi ktagyüléan pártolni 
eilratáruzta.

A j izr. hitfeiekezet segélye. A beszterozehányai izr. 
liitfelekczrt azon kéréssel fordult Besztciczebánya sz kir 
városboz, melytől eddig évi 400 frtnyi segélyt élvez, bogy 
ossza meg az évi segélyt a felckezetek arányában az isko. 
Iák közt s adjon az izr. iskolának évi 1300 frtot. licsztor- 
czebánya sz. kir. város 7000-et tevő lakossága közölt S00 
zBidé van. A kérvény elutasittatott azzal az indokolással, 
bogy a zsidó vallás nem törvényesen bevett, banent csak 
ttlrt vullas s Így az 18G8 évi 38 t. ez. reá nem vonatkozik, 
» a 400 frtnyi segély nem járulék, hanoin csak kogypéuz.

K Ü L Ö N F É L É K .
Szondi-Album rajzokkal ellátott második bővített kia

dására nyit előfizetést Pougráez Lajos cs. kir. kamarás alis
pán mint ez album szerkesztője Az albmnnak tartalmát 
bőviteudi leírása a múlt évi október 6 -án a bibornok prí
más által személyesen eszközölt Szondiemlókkápolnu és 
zászló íölszeutelési Ünnepének, továbbá Horváth Jenő houvéd 
főhadnagy s Ludovika akad- tanár értekezése Drógelvár 
ostromáról, végül ugyanez ostromról s egyéb drégelvári viszo
nyokról ktllönfcle, a budapesti és bécsi levéltárakbau talál
tató adatok stb. A tiszta haszon a Szondi emlékért aunyit 
áldozó jeles szerkesztő által már felajáulott drégcli ereklyék 
felállítására és szaporítására fordittatik. Az aláírás határideje 
April hó közepe. Ismételten ajánljuk ez érdekes müvet 
olvasó közönségünk figyelmébe.

Egy angol a magyar bányászatról. Kimerítő és érdekes 
előadást tartott a londoni „Society oí Arts“ ülésén Brough 
Bcnnctt angol tudós a magyarországi bányászatról s ásvá
nyokról. Az előttünk fekvő raü sokkal terjedelmesebb hogy 
sem azt bővebben ismertetbctuök ; csak auuyit említünk 
meg róla, bog. az angol tudós a selmeczbányai és altalábau 
az almagyarországi bányászat ügyéről részletesen és alaposau 
szól s erre vonatkozólag újabb adatok állottak rendelkezésére. 
Szép jövőt jósol a magyar bányászatnak és kohászatnak, mely 
reményét a magyarfaj képességére alapítja ; többen szólották 
a jeles előadáshoz, különösen Smith Warington elnök mint 
ki sziutén járt már hazánkban teljesen osztozott az előadó
nak elismerő véleményében. Ez angol ismertetés annyiban 
is eltér a legtöbb külföldi Íróétól, amennyiben a helységek
nek, telepeknek magyar nevét idézi. így Szeged, Székes- 
fehérvár, Újbánya, Erdély stb. magyar néven fordul elő az 
ismertetésben. A selmeczi oáuyászakadémiát, mint a világon 
iegrégibb hason intézetet h tsszasabbau méltatja. A magyar 
vendégszeretetről sem feledkezett meg az a turul tudós kinek 
rokonszenveért s ismertetéséért csak köszönettel tartozunk. 
Elismerés illeti azouban azon szakférfiúinkat is, kik a tudós 
angolnak kedvessé tettek itt tartózkodását és hU adatokkal 
látták cl, mint Péck min- tanácsos, Fodor Attila bányahiva
tali főnök és Hlavatsek Kornél bányatiszt urakat; utóbbi 
a jó tolmács szerepét viselvén mellette.

A selmeczi Athleta Club t hó 20-án verseuuyel egybe
kötött hangversenye kitüuüeu sikerült. A versenyzők pro- 
ductiója arról győzte meg a szemlélőt, hogy nem dilettau-

egyesül benue a diurnista szeré nységével, kérlelbetlen fegye
lemtartás az anya gyöngédségével. S nem bízza cl magát a 
dicsőségben s nem csüggeszti a hálátlanság. Munkája a 
bálon, estétől baj italig még hagyjáu. de az elöljáró munka ! 
Alknvás a teremre, a zenészekkel. Jelvények s tánezrend. 
A füzértáncz chercographicus alakzatainak tervrajza; a 
mcghivóK. a bálanya virágcsokra stb. stb. Azok a meghí
vók! A törzskar már egy álló bét óta körmölgeti a czint -- 
k e t.— Fiúk az Isten áldjon meg nem hagytatok ki senkit? 
Senkit azon sorozatitól, molyét megállapítottunk. Hátit a 
tágítanánk rajta?

— Lehetetlen ! mormogja az egyik, kittek ujja már 
meggémberedett a sok írástól.

— Demokratizálni kell a bált ! kiá'tja a vezér.
— Demokratizálni ? . .
— Akkor minek biggycsztetik, oda bogy élite? mondja 

egyik.
— Czélunk, racutül nagyobb jövedelem az egylet részére.
— Akkor mirevaló az egész báli komédia?
— Kényelmesebb dolog, ha sorjában eljárunk kóregetni,
A meghívók szétmcuuek. S mivel a teljesen bérmen

tesített levéllel is megesik, hogy vagy egyáltalán nem érke
zik meg. vagy két bét múlva Londonon jut át eziméiiez, 
a két ktajezáros meghívók fele bogyuc potyogna cl a fiiposta 
s az adresszátus közt? A nagy nap délelőttjén meg nem 
áll a bizottsági szoba ajtaja. Egymás sarkára hág a sok 
jegy váltó (Az ám.) Persze, mind megliivattak. De jön aztán 
olyan is, a ki nem kapott levelet. Bemutatja magát. Az 
urak közül egy ismeri is. Mekkora szerencse ! kiadják neki 
kiadják neki a jegyet De benyit olyan is, a ki azért ucm 
kapott meghívót, mert neve a lajstromban som volt benne. 
A rendező ifjút félre vonja :

— Uram, kezdi, az éu két lányom Parisból kapta a 
tói lettet.

— Ab! A toilcttek bizonyára szépek lehetnek,
— Szépek, szépek, nagyon szépek. E'.ek a toilettck 

•  messze Parisból megérkeztek -. de a szomszéd utczába — 
a szomszéd utczábau lakom — a meghívók nem érkeztek 
meg uram.

| tismu8ból Űzik a test gyakorlását. A versenybírák Ítélete 
folytán Bis/.terszky I/.a, Kacbelmauu Margit, Kablicb Ella, 
Péch Lóri, Schcuek G'iprien, Zarcczky Manna kisasszonyok 
kezéből a kővetkező versenyzők vették át a babért: Bosátszky 
János ia nyújtóm, Metzli Carnil (korláton), Pachmajer Ottó 
(magasugrási, Szalánczy Károly (vivás), Börzsönyi Ede (birkó
zás), Neogrády Kálmán (súlyemelésben).

Felülfizetések, A selmeczi Athleta Club verstnyuyel 
egybekötött tánezvigaima alkalmával Dr. Scbwartz Ottó úr 
10 frt. Heiucz Hugó úr 1 frt. Storcb Jáuos úr 1 írttal fizet
tek felül; Vörös Fcrencz úr úgy a női-, mint a férfi táncz- 
rendeket szivességböl állíttatta ki, moly adományokért a 
Club uevébeu ezennel hálás köszönetét mondok. Selmecz- 
bánya 1886. Kostenszky Pál az ath. club elnöke-

Kivándorlás a Felvidókrél. Hogy a felvidékről a kiván
dorlás még mindig tart s milyen mérveket ölt annak illust- 
rálására itt közlünk egy kimutatást a turócz-szt-mártoni szol- 
gabirósági hivatal hiteles adatai alapján azon kivándorlókról, 
kik útlevél nélkül akartak Amerikába vándorolni s a ruttkai 
állomáson a cseudörség által letartóztattak. 1886. évi január 
1-jétöl márczius 2 2 -éig letartóztatott 288 kivándorló s ezek 
között Zcinpléumegyéböl 6 6 , Szepesmegyóből 75, Sárosme- 
gyéből 104. Abauj-Tornamegyóböl 32, B írsodmcgyéböl 1, 
Ungmegyóből 8 , Hajdumegyébttl (Debreczeu) 2. Találtatott 
náluk összeseu 14,602 frt 47 kr s igy egy kivándorlóra 
esik átlag 50 frt 70 kr. A letartóztatottakkal szemben bátran 
lehet mondani, bogy azok száma, kik szerencsésen mene
kültek, szintén van enuyi, ha nem több.

Boszorkányhistória Lelkiüdvösségemre merem állitaui, 
bogy P. asszony noszorkány; hisz saját szemeimmel láttam, 
amint fekete macska képében szobámból kiszaladt s midőn 
botokkal felfegyverkezve utána iramodtunk s utolértük, ismét 
emberi alakot öltött. Egyébként ő már betek óta bejár macska 
képében a parádés szobánkba 8 bepiszkitva azt'vérig boszautja 
férjemet s engem. Csak tessék öt elitélni főkapitány úr s jól 
elzárni, hogy ilyen csúnya dolgokat ne iniveljen se velünk, 
se másokkal. Ilyen panaszos kéréssel járult a napokban egy 
bányászáé a selmeczi kapitányi hivatalhoz, a hol hasztalan 
igyekeztek őt felvilágosítani, váltig erősítette, hogy P. asszony 
boszorkány, tehát csak zárják el. Minthogy a kapitányi hi
vatal ezen jámbor óhajtását nem teljesité, nagyon haragszik 
a panaszos, kit semmiféle capaeitálás nem képes bitében 
megingatni.

Kivarázsolta a pénzt. A  múlt heti selmeczi vásáron 
kendőt vett egy szélaknai asszouy, melyet azonban később 
lyukasnak találván, visszaadott a sátoros kereskedőnek. A 
kendő árát: egy ezüst forintost az asszony sajátkezüleg tette 
tárczájába, 8 midőn néhány pillanat múlva a szomszédos 
sátorban fizetni akart, az ezüst frtos nem volt a tárczában. 
A károsult asszouy tűnődni kezd s kis vártatva az a hit érik 
meg asszouyi fejében, bogy azt a csillogó pénzdarabot csak is 
az előbbi kereskedő varázsolhatta ki tárczájából a kendő 
visszaadása miatt. Erre felmegy a rendőrséghez, a hol nagyon 
csodálkoztak azon, hogy ily tisztességes és értelmesnek látszó 
asszony ily babonával van szaturálva.

A beszterczebányai takarókpánztár folyó évi Márczius
17-éu tartotta meg XL. rendes évi közgyűlését Rakovszky

Nagyon természetesen; bis'en elő sem méltoztatik for
dulni a névsorban.

Azért jöttem, hogy fordítsanak bele. Uram éu apa 
vagyok. Ha az éu két lányom az önök báljára el nem mehet, 
nekem két betegem vau otthon.

— De mikor nincs szerencsénk ismerni . . ,
— De mikor Párisból jött a toilette , . .
Két hatalmas argumentum csap itt egymásra. Végre 

is Páris győzött.
„Este van, este van“ de scuki nyugalomba. A nagy 

munkára kora vacsorával edzi magát a rendező. A pihenés 
egy rövid óráját szánta magáuak . . . miudön a kapuszinbe 
tompán robog be az első biutó. A falat megakad a torkán. 
Kiroban, nyakában a repülő asztalkendővel; szájából egy 
egy csirke ezomb mered ki, a termen keresztül száguld. 
Még csak most gyújtogatják a gyertyaszálakat. Hármasá
val ugrik le a lépcsőn. Valóbau, báli vendégek. A csirke 
csontot messze eldobja, a félig megrágott falatot a torkán 
le. az asztalkendőt a frakkja hátulsó zsebébe gyűri s karját 
nyújtja a hölgynek, ki egy perczig haboz. Azt hiszi, pinezór 
ajánlja föl neki a lovaglás szolgálatot.

A terem lángjai ez alatt aprónként kigynltak s néhány 
pcrczczel odább ragyog a fénytől s szépségtől, zug a zenétől 
s a csevegéstől, kaczajtól.

Megered a táncz s véle a rendező tisztjének haluatlan 
része: a vezénylés, a párosítás, özvegyek és árvák oltalma
zása. petrezselyem s/.álakuak virággá való büvölóse Ácsorgó 
frakkok mellé pergő uszályt szerez, lomba ifjakat tánezra 
kerget, rohanókat feltartóztat, elbukó párokat fölemel.

8  mégis ! . , . mit ér mindez, ba csak egynek is nem 
tudott tánozost szerezni.

— Uram, szorítja meg öt a sorokkban a férj, az én 
feleségem azért jött ide, hogy tánczoljon, A ruhája kétszáz 
forintomban vau s ba meg nem ugráltatják, elkeseríti élete
met a jövő farsangig.

S a rendező, könyökére fűzve a tánczolhatnám asszonyt, 
I körül burczolja, bogy csak úgy lebeg bele a kétszáz forio-

Béla elnöklete alatt Jelen volt 45 részvényes 431 részvény
nyel. A mérleg számla igy zárult. Vagyon : készpénz 43,754 
frt 19 kr. Vátótárcza 696,992 frt 96 kr. Jelzálog kölcsönök 
785,997 frt, 72 kr. Jelzálog kölcsön kamatai 21,456 frt 87 
kr. Előleg értékpapírokra 51.991 frt. Értékpapírok előleg 
kamatai 453 frt. 37 kr. Előleg ékszerekre 11 882 frt. 50 kr. 
Ékszerek előleg kamatai 48 frt 4 kr Értékpapírok 304,077 
frt 50 kr. Értékpapírok kamatai 6.373 frt 67 kr Szelvé
nyek és vertpénz 384 frt 76 kr. Saját ház 70 500 frt. Iroda 
éfl terem felszerelések 1000 frt. Ingatlan birtokok 300 frt. 
Perköltség előleg 1000 frt. Letétek 3,500 frt. Fedezettel 
biró folyó számlák 331,816 frt 47 kr. összesen 2,331,529 
frt 5 kr. Teher: Részvénytőke 120,000 frt. Részvénytőke 
kamat 126 frt 57 kr. Tartalék alap 60,000 frt. Értékpapír 
tartalék alap 18.2á0 frt. Tisztisegély alap 9557 frt 50 kr. 
Betétek 2,060, .432 frt 60 kr. Váltó leszámítolási kamatok 
7537 frt 26 kr. Jelzálog kölcsön kamatok 1097 frt 64 kr- 
értékpapírok előleg kamatai 312 frt 84 kr. ékszerek előleg 
kamatai 82 frt 57 kr. Fel nem vett előleg többlet 79 5 frt- 
46 kr. K'gyadományok 121 frt 21 kr. Hátralékos betéti 
kamat-adó 4487 frt 67 kr. Biztosítékok 3500 frt. 1884 évről 
269 írt. 29 kr. Nyeremény az 1885 évről 44,938 frt 44 kr. 
összesen 2,331,529 frt 5 kr. Összforgalom 13,001,327 frt 
11 kr. Nyereség és veszteség számla. Veszteség: Kamatok 
93.226 trt 89 kr. Adó és illetékek 13.609 frt 36 kr. Ügy
viteli költségek 10,455 frt 61 kr. Leírások 3911 frt 25 kr. 
Nyeremény egyenleg : átkozat az 1884 évről 269 frt 29 kr. 
Nyeremény az 1885 évről 44,938 frt 41 kr. összesen 166,410 
frt 84 kr. Nyereség: Nyeremény áthozat az 1884 évről 
269 frt 29 kr. Kamatok 145,886 frt 73 kr. Házbér 5670 frt. 
Jutalékok 4947 frt 62 kr. Betéti könyvek leszámítolása 
429 frt 75 kr. Részvény átiratási dijak 14 frt. Szelvények 
és vertpénz 516 ftr 81 kr. Jutaléka Jelz. hitelb. nyeremény 
kötvény syndioatusánál 609 frt 38 kr. .értékpapírok 8067 
frt 26 kr. 166.410 frt 84 kr. A közgyűlés az igazgatóság 
és a felügyelő bizottság jelentését tudomásul vette, a mér
leget jóváhagyta, úgy az igazgatóságnak mint a felügyelő 
bizottságnak a folmentvényt megadta és a kimutatott nye
reményt következőleg felosztani elhatározta 1 Jutalékok 
5392 frt. 2. Értékpapír tartalék alap 7100 frt. 3. 1200 drb. 
1885 évi 1 sz. szelvényei 25 forintjával folyó évi márczius
18-tól leendő beváltásra 30.030 frt. 4. A hivatalnokok se
gély alap 1000 frt. 5 A ház értéknek további leirása 500 
frt. 6 . Jótékony adományokra 400 frt. 8 . Az intézeti szol
gának 60 frt 8 . Átvitel a nyereség veszteség számlára 755 
frt 73 kr. összesen 45207 frt 73 kr. Az alapszabályszerti 
választásokra átmenvón, elnökül: Rakovszky Béla, alelnökül : 
Csipkay Károly, igazgatósági tagokul: Dillnberger Ede, 
Gally Samu, Herritz Rezső, Szumrák Jenő, Sehweng Vilmos, 
Tihanyi Dénes és felügyelő bizottsági tagokul: Burkovszky 
Kálmán Puschmanu Ignácz Dr. Tilles Béla urak nagy lel
kesedéssel választattak meg.

IRO D ALO M .

Vas Gereben ö s s z e s  m ű v e i n e k  11— 14. 
füzete megjelent Méliner Vilmos könyvkiadónál Buda
pesten (Papnövelde utcza 8. sz.) A legszívesebben 
figyelmeztetjük lapunk hasábjain t. olvasóinkat egy-

tos ruha uszálya s egy mélázó ifjú karjaiba löki bele,! ki 
télórája csengve várja, bogy egv kapós kisasszonynál ő 
lehessen soros.

S panaszkodni jön hozzá az anya, az ő lányát mért 
hanyagolják el. Van olyan szép, van olyan jó családból 
való, mint bárkinek a lány a itt;

Egy másik auya szemérmes fia érdekében kapaszko
dik w rendezőbe. Ciak jó módú kisasszonyoknak mutassa 
be az ő Gyusziját. Czél nélkül a mai fiatal ember ne tán
czoljon.

Aztán seregestül vágtatuak feléje az urak.
— Annak a nöcskéuek mutasson b e .
— Kérem engem Keszcgháty kisasszonynak.
— Azután, szíveskedjék engemet ejteni sorba.
— Ki az a dicső barna ?
— Nem ismerem.
— Mutasson be neki!
A fUzértáuczban is meuuyi a neheztelés! Hasz párt 

szélit fel a cottilionva, s fölkel huszonöt.
— Hölgyeim, fölös urak ; vissza helyükre !
— Egy órája hogy ülünk — panaszkodik Csipetke 

kisasszony.
— Itt is protcctio járja, dörmögi a tánezos. Cak azért is !
Es a rendező kétségbeesésére, a (iuoman combiaált

alakzatokat töukro tette a dacz, a fegyelmezetlenség.
Rendjelek s csokrok kiosztásánál újabb veszedelem.
Könyörgés, erőszak, csel — mindou fegyverrel neki 

mennek a rendezőnek ; ki a körülötte kavargó örvényben 
áll mint a szikla. De néhány könycsep alámossa, a sóhaj 
megdönti, a roham eltemeti.

Nem táuczolt s kifáradt, nem mulatott és dcficzitjc 
van. szeretetreméltó volt 8 haragusznak rá, föláldozta magát 
s elitélik.

Persze, bogy a ki igy nyilatkozik, ez a törpe minoritás.
A nagy többség imádja,
Éljen a rendező ! Klein Lajos



egy c la ss ik u s  mű megjelenésére, de Vas Gerebenéire 
annál szívesebben, mivel a magyar nép élete leg- 
htíbb rajzát látjuk bennük. Gyermekkoromban épen 
ott, hol e hű rajzokat a jeles szerző készítette, nem 
e gy  „Meddig Józsi" és Holvagy Pista" virtusos 
tettében gyönyörködtünk s midőn a „Nagy idők 
n a gy  emberek került későb a kezünkbe, már tapasz
talat alapján mondhattuk rá sok alakjára, hogy ez 
igaz, ez híí, ez szép. Ajánljuk t. olvasóink figyel
mébe a jeles szerző könnyű módon megszerezhető 
műveit.

I f j :  Andaházy Pál líptomegyei nagyolaszi 
járás s. szolgabirója „Tárcza levelek" czim alatt 
egy kötet beszély és tárczákat adott ki. A mű ára 
1 frt. 50 kr. kapható a szerzőnél (u. p. Liptó Tépla.) 
Magát a munkát még nem ismerjük ugyan de is
merjük annak fenkölt és miveit gondolkozásó szer
zőjét, miért is azt, mint élvezetes olvasmányt bát
ran ajánljuk a t. olvasó közönségnek.

Nagyszer ö illusztrált Shakspareról Ráth Mór legújabb 
kiadásáról, a Vasárnapi Újság 1886. 6 . száma a kővetkezőket 
hozza: „Shakspere jó fordítása a leggazdagabb szépirodalom
nak is felér legalább felével" monda Vörösmarty negyven 
évvel ezelőtt. Azóta, Tömöri áldozatkészségéből a Kisfaluéi* 
társaság gondozása alatt s legkitűnőbb műfordítóink hozzá
járulásával. a magyar irodalom birtokába jutott a teljes 
Shakspere-nek, oly jó lorditásban, a milyen tölüuk csak 
telt, s a mely talán még ötveu évig is ki fogja elégíteni irodal
munk és közönségünk igényeit. É teljes magyar Shakspcre- 
kiadás tulajdonjogát, a fordítók igénye fentartásával, Ráth 
Mór szerezte meg a Kisfaludy-társaságtól. De a nemes becs- 
vágyú kiadó nem éri be azzal, hogy a kész szöveget terjessze, 
most a legkitűnőbb angol illusztrált kiadás mintájára s annak 
eredeti képeivel, díszes király-negyedrét alakban, hasábo
sán, a szövegbe nyomott és külön lapokat képező illusztrá- 
cziókkal bocsátja közre a teljes Shaksperct, hogy a legm- 
gyobb költő halhatatlan alakjai ábrázolatokban is bevésőd
jenek emlékükbe s a szöveg által felköltött képzeletünknek 
a képírás is segétségére jöjjön. A Cassel-féle londoni kiadás 
világhírű képeivel a nagy mű mintegy száz füzetben jelen 
meg, a mi előre láthatólag hosszabb időt fog igénybe venni, 
de épen ez könnyíti a megszerzést is. Minden füzet 16 
oldalt vagyis 32 hasábot foglal magában, s egymásra két 
nagyobb, egész oldalt elfoglaló és külön lapon levő s 2—3, 
szövegbe nyomott képet foglal magában. A szöveg a Kis
faludy társaság kiadásabeli, de a fordítók által átnézve s a 
hol szükséges, kiigazítva (a minek a megjelent első füzet
ben is már látjuk nyomát). E fordítás, melyben legnagyobb 
költőink is — Vörösmarty két, Petőfi egy, Arany János 
bárom darabbal — jelennek meg. azon kívül jelesb műfor
dítóink (Lévay, Szász, Győry, Greguss, Arany László, Rákosy 
Jenő stb. > hozzák meg Shakspere-kultuszuk áldozatát: a 
gyönyörű kiállítás s a remek képek által bizonyára csak 
nyer becsében, s a legszebb legbecse3jbb díszévé válik bár
mely aszsalnak és könyvtárnak. A nagy vállalat hat kötetre 
lesz beosztva. A  két első kötet a nagy tragédiákat (Othello* 
Lear. Hamlet, stb.) s a következő kettő a színmüveket és a 
vígjátékokat, az utolsó kettő az angol történeti drámákat 
foglalja magában. Az illusztrácziók száma körülbelül 600. 
Minden egyes füzet ára 40 kr. A kiadás becsét emelni 
fogja még a minden egyes darabhoz járuló bevezetés, 
s azt kisérő magyarázó jegyzetek, Csiky Gergely tollából, 
Nem szakemberek számára való kritikai, nyelvészeti vagy 
aesthetikai tanulmányok, hanem a nagy olvasó közönségnek 
szánt népszerű fejtegetések, melyek arra valók, hogy a 
homályosabb helyek értelmét megkönnyítsék, a drámák 
külső történetét, keletkezésük, első kiadásuk idejét, vala
mint forrásaikat megismertessék. — Az épen megjelent első 
füzet, az Othellóhoz irt nyolez lapnyi bevezetést 8 a nagy 
tragédia két első felvonását foglalja magában s a legmagasb 
igényeknek minden tekintetben megfelel. Óhajtjuk, de re* 
méljük is. hogy a nemes becsvágytól indított kiadó, kinek, 
mint maga vallja, — „e kiadás annyira szivén fekszik, ki 
arra évek óta készül, s kinek ez, Arany munkái mellett, 
legnagyobb ambitióját képezi" — anyagilag sem fogja 
megbánni, hogy e költséges kiadásba fogott: de óhajtjuk 
azt is, hogy az a szava ne teljesüljön, mely szerint a kiadás 
„valószínűleg zárköve is lesz tevékenységének :" sőt inkább 
merítsen belőle üj kedvet és erőt még több hasonlóra!"

t é r * )

Egy családnak se kellene a nélkül lenni! Teremi. Kis- 
Kükllllő megve. Tekinteres űr! Vettem a számomra küldött 
4 doboz Brandt R. gyógyszerész-féle svájcz: labdacsot. Nőm 
nagy hasznát vette azoknak már is. mivel folyvást fejfájásban 
ü. n. migrénben szenvedett, a mely most csaknem egészen 
megszűnt. Nőm a svájezi labdacsokat már IV* év óta a lég* 
joob házi gyógyszerül használta s e ezéinak teljesen meg 
is feleltek. A svájezi labdacsok rendszeres használatával az 
egészség bizton föntartható, azért is eu e labdacsokat 170 kr. 
egy dobozzal a gyógyszertárakban) mindenkinek legjobban 
ajánlhatom, s egy háztartásban se volna szabad hiányozniok. 
Tisztelettel: Brazdilik Antal, uradalmi kertész Teremiben 
(Magyarország). Minthogy Magyarországban Brandt U. gyógy
szerész svájezi labdacsainak különféle utánzatai léteznek, 
arra kell gondosan figyelni, hogy minden dobozon, cégjegyül, 
egy fehér kereszt vörös mezőben s Brandt R névaláírása 
meglegyen.

Köszönet nyilvánítás.
Fogadják hálás köszönetünket mindnyájan, a kik 

néhai R á k ó c z y  J á n o s  temetésén részt venni s 
bánatunkban  osztozni szívesek voltak.

Selmeczb. már. 25. A gyászoló család.

*) E rovat a la tt köElüttekért neta vállal felelősséget 8a .

HIRDETÉSEK.
64, 138. és 154 és 156 sz.

1886 v.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. t. ez. 102 §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, liogv a beszterczebányai 
kir. járásbíróság 256, 600 és 792|1886 P. számú végzése 
által Stein et Roseustrausz javára 33 frt 70 kr. s jár. iránt, 
Beruhard Schlcsinger 50 frt és 22 frt 94 kr s jár. iránt. 
Strelinger Samu 280 frt. s jár. iránt. Sputz Mór 900 frt 
29 kr. s jár. iránt cs Spitz Ignácz javára Eckstein M. L. 
clleu 100 frt. töke, ennek 1886 év febr, hó 15 napjától 
számítandó 6  százalék kamatai és eddig összesen 30 frt. 
39 kr. perköltség követelés erejéig elreudelt biztosítási és 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 1996 
frt 4 krra becsült: az összes bolti felszerelés éB különféle 
fűszer árüból álló ingóságok a felülfoglaltatók részére is 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 256. 600 792(1886 P. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Bbányán leendő 
eszközlésére 1886dk év április hó 6-ik napjának délután 
3  órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107, §■& 
érteimóbeu a legtöbbet igérőuck becsáron aiul is eladatni 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. 
t. ez. 108. §-ábau megái lapított teltételek szerint lesz kifi
zetendő.

Kelt Beszterczebányán 1886. évi márcz. hó25 uapján.
Jurány Adolf

145 kir. bírósági végrehajtó.

0 Bádogos műhely. 0
Q Van szerencsém a n. é. közönségnek becses 0 
0 tudomására hozni, hogy az Alsóutozaban a 0 
V Zlinsz’ty féle házban 0
0  v

o bádogos műhelyt <j
ö nyitottam, melyben mindennemű diszmü és építő 9

bádogos munkát, u m. fürdő és ülokádákat stb. a Sí 
legjutányosabban készítek, valamint closeteket A 
is czél8zeriíen berendezek. ö

Minél több megrendelését esdve vagyok 0 
tisztelettel 0
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Kiadó lakás. §
Selmeozen az Alsóutczábau 2 5  

szobából, konyhából álló lakás pin- q  
özével, fa- és éléskamarával együtt 
azonnal kiadó. -■ Bővebbet CSIBA 
ISTVÁN vaskereskedésében. 147
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Vízgyógymód.
Van szerencsém a n. é. közönségnek 

tudomására hozni, hogy az

első bécsi
visgyőgyiatésetben

nyert bizonylatom alapjáu, a vízgyógymód 
és massage-t alaposan elsajátítva, képes 
vagyok e módokat szakszerűen alkalmazni, 
magamat mind azon orvos uraknak, kik e 
módokkal gyógyítani kívánnak, és a t. ez. 
nagy közönség figyelmébe ajánlom. 

Selmeczbánya
1,7—is—,  r i l lk o rn  A la jos

v izg y ág y áx z  é s  m ag sea r.

RUHAKELME
csak tartós gyapjúból való egy középnagyságú férfi 

részére
i 4  frt 96 kr. jó juhgyapjuból 

3*10 meter 8 „ — jobb juhgyapjuból
egy öltözetre H) „ —  finom „

! 12 „ 4 0  kr. c gesz fin. juhgyapjuból.
U tazó  p la id c k  darabja 4, 5, 8—12 fit. — Vagyon finom 

öltönyök, felöltő, nadrág ón osókepeny szőrötöket, tttffl, lödön, 
> cominis, kamiugarn. cbeviot, trikót, n ti  kendőket, peruvien, dos- 

king-ok ajánlja

Alapittatott Sztikarofszki J. — 1866 —

- i a  k  I a  r  a • M II U l» IK y  tt I
M in ták a t franci*. — Szabók részére minta kártyákat bérmen- 

totlenül küld, 10 irton fölüli u tánvéteket bér mentesen küld. 
Állandó ri.ktárom leven mintegy 150.000 Irt értékben, ma- 

értetődik, hogy nagy üzletemben számos 1—5 méteres pusz- i 
mnrud fenn. melyeket én aztán fe le tte  ö le sé  á ro n  vagyok ’ 

kénytelen túladni. — Minden okosan gondolkozó egyén felfogja, 
hogy ily kicsiny maradékokból m in ták  netn  k ü ld h e tő k  hisz né
hány száz küldeinéii) inollott inár elfogyna e maradék ; ehhez 
képest valódi széd e lg és  az. ha némely üzletnél poszté végekből I 
ajánlanak mintákat, mert ezeknél a minták nem posztóvégekből, 
hanem egész darabokból vétettek s így felfogható az illatok eme 
szándéka — Nem tetszés esetén a poszt óvég k ic s e ré l te t ik ,  vagy I 
a pénz  v isszn ad a tik  (Megjegyzem, hogy más ezégek a rnara- , 
dákokat is kicserélik, talán még rosszabb árukért, de a péuzt n 
adják viaszai.

Több széd e lg ő  ezég  utánzása következtében késztetve . 
a magamat a hirdetést abban hagyni, m iért is kérem a t. c.

1 közönséget, tartsa szo lid  e z ég em e t b e c se s  em lékezetében l 
i tiszteljen meg annak idején megrendeléseivel.

L e v e le z é se k e t felveszek 'német, magyar, cseh, lengve 
és franczia nyelvi 

A/VN/>

flz öntapaszia l ás A ki a felett van ]
kétségben, hogy

C 8 Ú Z 0 8  bántalniak, vagy a fájdalm as k ö sz -  | 
vény  ellen minő szert használjon, az vegyen 40 kr. 

___ egy üveg valódi

a i n - É x p e l l e  r  t c M g
horgonnyal.

Tizenhét évi tapasztalás és számtalan siker kezeske- I 
dik a felől, hogy a 4<> kr. nem hiába való kiadás. 
Kapható a legtöbb gyógyszertárban*. F ő -rak  tá r : 
Gyógyszertár az arany oroszlánhoz, Práira, Altstadt. jg

Budapesten T ú ró k  J „ I pedig S z ta tik a )’ K. gyógyszertárába 11

. - -v  . 0  V - - -

I
1

k i

Turöcz - Szent - Mártonban egy

rendeztem he e hó 20-ától kezdve, melynek támogatására ezennel 
tisztelettel kérem fel Árva, Turócz és Liptómegye 11. é. közönségét. 
Vállalatom: a Selmeczbányai Híradó flókuyomdája T. Szt. Márton
ban. mely cím alatt kóréin a megrendelések megtevósét.

Újból kérve a n. é. közönség becses támogatását, vagyok
tisztelettel

Selmeczbányán 1886. február 27-éu.

A „ S s lm sc z b á sy a ! H írad ó "  k iad ó ja .

Nyomatott a „Sdlmecibányai Híradó" gyorssaj^ójáu. Kiadó a „CJcItneczbányai Híradó" könyvnyomda.
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