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Háborús liirek.
Európa forrongásban van. lázas 

gyorsasággal készülnek a hatalmak, 
hogy egyiket se találja készületlenül 
a netán kitörő háború. A népek ezrei 
rettegve lesik a hatalmasságok elha
tározását félve néznek a jövő elé. 
mely lángba boríthatja az országokat.

Az óvintézkedések hatása élez
hető a közélet minden terén, de érez 
befő különösen az ipar és kereskedés 
terén, mert senki sem akar koezkáz- 
tatni ; a tőkepénzes pedig a bizonyta
lan jövőtől való félelmében tartózkodik 
a befektetésektől.

A helyzet napról napra változik, 
s majd háborús, majd békés ki látási) • |
kát nyújt

Vidékünkön is élénk megbeszélés 
tárgyát képezik a netán kitörő háború 
esélyei s kiki a maga szempontjából 
iparkodik azokat magyarázni.

Nem a mi hivatásunk a háború
val kapcsolatos érdekeket mérlegelni, 
de kötelességünk rámutatni azon hát
rányokra. melyek az amúgy is feliz
gatott kedélyek mellett az aggodalom 
szitásából származnak.

Beszélik a felvidék különböző 
pontjain, hogy egyes pénzintézetek beté
teit rohamosan moudják fel az emberek, 
hogy szeréntük más, több biztonságot 
ígérő intézeteknél helyezzék el pén
zeiket.

Nem kételkedünk kimondani, hogy 
ez csak rosszakaratú félrevezetés ered
ménye s hogy egyesek, felhasználva 
az általános rémületet, a hazai s köz
érdekkel semmi tekintetben meg nem 
egyező czélokat kivannak szolgálni.

Bizonyára senki sem kívánja kö
zülünk a háborút s azok, kik már 
annak biréböl is hasznot kívánnak 
húzni, oly veszélyes játékot űznek a 
nép jóhiszeműségével, mely minden

körülmények között niegboszulja ma
gát.

Atltalános a panasz a nehéz vi
szonyok mialt, s hová jutunk, hová 
jut a szegény nép, ha egyesek még 
mesterségesen is iparkodnak a köz
állapotokat nehezíteni. Veszélyes játék 
ez, melynek következményeit nem 
egyesek, de mind nyáján meg fogjuk 
érezni. Megrendül a hitel, meglazul a 
munkakedv s az emberek nem tudnak 
niegfelelni kötelességeiknek, me 1 y 1 yeI 
hazájuknak s övéiknek tartoznak. P e
dig a nehéz idők éppen arra intenek, 
hogy egyesült erővel munkálkodjunk 
közre, hogy a megpróbáltatások között 
is megőrizzük nyugodtságunkat.

Azért legyünk ébren és kisérjük 
figyelemmel a dolgok folyását, nehogy 
lelkiismeretlen emberek tőkét csinál
janak a háborús hírekből s ezt oly 
czélra használják fel. mely ellentétes 
a hazai érdekekkel.

Különösen felhívjuk a hatóságok 
figyelmét a bűnös Uzelmekre, legyenek 
őrei a haza szent ügyének s az igazság 
kezével sújtsák azokat, kik a haza 
közjava ellen törnek.

A vegetaricinismusról.
A t e e t o t a l o k  száma egy millió

nál többre rúg. A »toetotal« elnevezés a 
»totally« szóból származik, mely tökéletest 
jelent, mely fogalmat a »tcctotali< szó erő
sebben fejezi ki, s azt jelenti, hogy egészen, 
teljesen, tökéletes. A teetotalok megeskíid- 
tek, hogy egy cseppet sem isznak; s más
nak egy cseppet sem öntenek. Azon czélt 
tartják szemük előtt, hogy az alkohol csak 
a gyógyszertarba szorittassek, s azt követe
lik, hogy az állam az alkohol elárusi- 
tását tiltsa be, s ezt csak orvosi meg- j 
rendelés folytán a gyógyszertárban engedje j 
meg. IC czél elérése végett a parlamentben, i

hol nagy számmal vannak képviselve, legkö- í 
zelcbh azon indítvány nyal léptek fel, hogy 
minden város s minden község a saját ke
rületében azon joggal ruháztassék fel hogy 
a teetotalok elvét, mely az alkoholnak a 
gyógyszertárba vájó szorításából all, keresz
tül vihesse. Ezen indítvány támogatására a 
parlamentbe egy másfél millió név aláírással 
ellátott kérvény nyujtatott be, s egy két* 
százhatvankilcncz legnevezetesebb angol or
vos által aláirt nyilatkozat bocsáttatott ki.
A teetotalok milliói az emberi hivatás min
den osztályában feltalálhatok s az ó megbe
csülhetetlen érdemük abban áll, hogy álta
lában megdönthetetlenül bebizonyították, mi
szerint az ember hivatásszerű foglalkozásá
ban magát az alkohol legkisebb élvezete 
nélkül is ép s egészségesnek, életvidámnak 
s kedélyesnek érezheti. Leginkább pedig a 
hadseregben és a tengerészetnél, hol nagy
számmal vannak képviselve, azon bizonyíté
kot nyújtották, hogy békeidőben úgy, mint 
háborúban minden fáradalmat könnyebben 
állanak ki, és bog}- kevésbbé vannak a kü
lönböző betegségeknek kitéve, mint a többi 
katonák. Az előítélet, hogy az alkohol az 
embert erősiti, a z o n  b é n i t ó h a t á s b a n 
leli magyarázatát, melyet az agyvelőre gya
korol. Az alkohol senkit sem erősít s csak 
a 1 a n k a d t s á g é r z e t é t  kábítja cl. De 
i lankadtság érzete biztonsági szelepe gép- 

szervezetünknek. Ki a lankadtság érzetét al
kohollal elkábitja. hogy tovább dolgozhassák, 
hasonló ahhoz, ki a biztonsági szelepet el
zárja, hogy a gépet túlságosan füthesse. Azon 
tévelynek, hogy az alkohol a fáradtat erősiti 
épen a nagyszámú néposztályra nézve súlyos 
következményei vannak. A szegény nép. 
melynek jövedelme az emberi életfentartásra 
úgy sem elegendő, ezen tevely által teljesen 
félrevezettetik, mert jövedelmének nagyrészéi 
az alkoholos italokra adja ki. a helyett, hogy 
tápláló eledelre fordítaná, mely egyedül erő
síthetné nehéz munkájában. Sokan továbbá 
azt állítják, bog)- ők az alkoholt nem az 
crősbités kedvéért, hanem a szőlő- és az

árpa nedvét csak élvezetből isszák. I logy 
finom borból egy pohár, igen jó izű, ki ta
gadná azt ? !  De e gyönyörnek drága az. ára. 
Az alkoholos italok élvezete által épen azon 
tápszerek utáni vágy gyengül vagy, teljesen 
eltompul, melyek a  romlatlan ízlésű s egész 
séges embernél a legfőbb gyönyört idézik 
elő, ezek czukorteljes gyümölcsök s általá
ban minden édes eledel.

Azon férfiú, ki az alkoholélvezéséről le
mond, gyermekéhez, hasonló étvágyat nyer. lés 
ekkor az. egészséges ösztön a phisiologiának 
eredményeivel nagyobb összhangban van, mert 
meg van állapítva, hogy a ezukor az izome
rőnek forrása. A világ minden népének nyel
ve ben az > édese szó egyúttal kellemest jc- 
jent. Ha valakinek az. édes többé nem kel
lemes, ez csak abnormális állapotra mutat. 
Ilyen állapotban van az iszákos, lés mind
azokat iszákosoknak jelzem, kik roszúl érzik 
magukat, ha mindennap valaminő alakban, 
mint bort vagy mint sört, alkoholt nem vesz
nek be szervezetükbe. Az iszákosnak étvá
gya kizárólag csak a hús eledelekre irányúi, 
és a vegetáriánusoknak igazuk van, midőn 
azt tanítják, hogy az alkoholnak és túlságos 
húsnak élvezete egymással teljes öszhangban áll.

Távolítsuk csak el az alkoholt, akkor 
e túlságos hús evés önönmagától marad el. 
A nőknek és gyermekeknek, kik nem isznak 
alkoholt, nincsen nagy vágyuk hústápszer 
után. A nőknek kávétársasága édes sütemé
nyek mellett, nem különben a gyermekek
nek nyakúik természete egy egészséges ösz
tönnek a nyilvánulásai, mely a sörivó csa
ládfőnek asztalán, semmi kielégítést sem talál.

Az alkohol leginkább megengedhetőnek 
tűnik fel bizonyos alkalmaknál, mint kivéte
les gondííző szer a lelki örömök felébresz
tésére. K megczáfolhatlan sajátsága szintén 
az említett bénító hatáson alapszik, melyet 
a/, agyvelőre gyakorol. Azon agyvclömükö- 
dcs t. i., mely a beálló bénulásnál első sor
ban gyengül, a z é 1 e s í t é l ő ,  a b í r á l ó  
t e he t s é g. Lnnék következtében a bírálat 
békáiból kiszabadúlva, a kedély fölelevenül

T E,, G %
A fürvúnykrzúsi párviadalok ró I.

Ivin : Dort3ék Gyula.

Napilapjaink hírrovatában sűrűn olvas
gatunk »páros viadalok-* ról. Alig múlik el 
nap, hogy egyesek ne állnának a gy ilkoló cső 
elé. vagy ne szállnának a becsület privilegi
zált gyepterére karddal kezükben szokásból 
vagy szükségből. Szinte meg-mcghiilne ereink
ben a vér, ha nem volnának szerencsére 
Komjáthi-félc emberséges, szolid pisztolyok 
és bátorságnak okáért az - e l s ő  v é r  - t 
bugyogtató harczolások. Persze, vannak azu
tán szörnyen komoly duellutnok is. Megany- 
nyi fajtái azonban e »társadalmi rákfenének' 
mint a hogy a párbajt székében nevezik 
ma nap csak önként majd azt mond
tam, hogy passzióból — és suttyomban 
csinálódnak s ha lefolytak, ritk ín van az 
allamügyésxnck is teendője. Ne n úgy volt 
azonban a lovagi középkorán (A mi ko
runk csak 1 o v a g i a s tud és akar lenni.) 
Akkor nem két külön úton hajtottak elő a 
küzdendök, nem is hajnalban esett meg a 
baj. s különösen nem első vérig hösiesked- 
tek a küzdőfelek. Nyíltan, nem önhatalmilag 
és törvényen kívül vagy annak ellenére, a 
törvényszék színe előtt, megállapított szabá

lyok szerint kellett akkor küzdeni. Igaz, úgy 
mondják, hogy mostanság is kell. Mert a 
a j<’> szokások és a társasági illem úgy hoz
zák magokkal. Nézzük hát : mik és hogyan 
okozták a múltban a kötelező, a megenge
dett, a törvényes párbajt, vagy -  elfogadva 
Pesty Frigyes jól i idokolt elnevezését 
mik okozták a bajvivást.

Hogy erre feleletet adhassunk, tudni 
kell, hogy a középkorban az isteni gondv i
selésnek közvetetlcniil intéző befolyást tulaj
donítottak az emberek cselekedeteire K fel
fogás többé kevésbé megfelelő intézmé
nyekben nyilvánult. Igv különösen az igaz
ságszolgáltatásnál, hol az isteni szándék 
nyilvánulása, s az isten közvetctlen beavat
kozása föelvül elismertetett. K felfogás az 
oldaliak, vagyis istenítéletek intézményében 
latható kifejezést inért, A középkori igaz- 
sagszolgaltatasban és törvénykezésben ugya
nis irányadó elv volt, hogy döntsön az 
ügyek felett az isten akarata. Az isteni szán
dékra történt tehát hivatkozás. De az isteni 
szándékot ismerni kellett. Módokat kutattak 
tehát, hogy az isteni akarat nyilvánuljon. 
Az ezen módok szerénti eljárás voltak az 
ordáliák, melyek tehát az isteni szándékra 
való utalásból keletkeztek.

Kétségtelen, hogy az oldaliak a közép
korban érték el legmagasabb kifejlődésöket. 
Kredetök azonban igen régi. Pesti Frigyes

szerint az ordáliák eredetöket az. emberiség ! 
történelmének küszöbénél veszik. Szerinte a 
görögök az ordáliák legsz.okásosabb nemét, 
a tüzpróbát ismerték és alkalmazták. Plinius 
meg megemlékezik egy Fucica nevű szűzről, 
ki szűziességének igazolására fogadta, hogy 
szitával vizet merít a Tibcrisből és Vesta 
templomába viszi, s e fogadást teljesité. Az. 
indusoknál a tüzes vas szerepelt. Pesti Fri
gyes állítja, h gy a népek mindenütt köz
vetlenül az áltatok istenként imádott lénytől, 
vagy tárgytól várták az igazságszolgá tatást.
Ls e körülmény azt is bizonyítja, hogy az. 
ordáliák nem keresztény hanem pogány ere
detűek.

Az, ordáliai igazságszolgáltatásnak két 
főbb nemét különböztethetni meg t. i. az. 
eskütételt és az. isteni Ítéletet. Kz utóbbinak 
két főbb neme volt ; a tüzespróba (a forró 
víz  és tüzes vas próbája' és a bajvivás. Meg
jegyzendő. hogy úgy az eskütétel mint a 
tűzpróba és bajvivás szüksége olyképpen 
állott elő, hogy egyrészről főelv volt az. is
teni szándékra való utalás, másrészt az. egész 
népnek a fennforgó ügyre nézve meggyőzése. 
Azért életbe léptettek oly pregnáns bizonyító 
eljárást, mely a népet lebibilincseljc s tiszta 
szemléletre alapított ítéletét ki is erősza
kolja. S c tekintetben az ordáliák meg is 
feleltek a feladatnak. A ki ugyanis elesett a 
viadalban, vagy a forró viz és tűz kezét s

testének egyéb részét megforrázta, arra 
nézve ad hominen demonstrálva volt. hogy 
ügye igazságosan és véglegesen eldöntetett.

Szóljunk az. eskütételről s az isteni íté
letek két főneméről, a tűzpróbáról és bajví
vásról külön-külön.

Az eskütétel ge-imán eredetű. A  ger
mánok a kölcsön kezességet, t. i. hogy ro
kon és társ ügyét kölcsönösen védték tör
vényszéki peres ügyekben éppen úgy hasz
nálták, mint egyszerűen a magán boszú meg- 
torolásánál. F.z alapon fejlődött ki az ordaliai 
eskütétel, mely szerint t. i. a vádlottal meg
jelent rokonok és barátok megesküdtek, hogy 
a vádlott azon bűntől, melylycl terhcltctik, 
tiszta és egyszersmind azt is erősítették, hogy 
a vádlott esküjének hitelt adnak. Ls az eskü 
elég volt. Kit egy csapat esküjével vagy 
fegyverével védeni kész volt, az, ártatlannak 
nyilványittatott. Legtöbbször 12 volt az es
küvők száma. Ezeknek megválasztása nem 
mindig volt a vádlott joga. Az eskütételt, 
mint bizonyítási eljárást, később az egyház 
is szentesité. Ez időtől fogva imák. szertar
tások, áldások kíséretében történt.

Gyakoribb volt a tűzpróba és a baj- 
vívás. A tüzes vas és a forró viz próbája 
oly formán történt, hogy p. o. egy forró 
üst fenekére egy  golyó tétetett. A vádlott
nak meztelen kézzel kellett azt Irihúznia. 
Vagy megtüzesitett vasat tartott a vádlott,



Ezért lesz ilyenkor az ember rendesen őszin
tébb azon közmondáshoz híven in vino 
veritas,- (borban az igazság) mely közmon
dás mindig igaz marad ; ezért lesz gondtalan 
és életvidám, mert az őt fenyegto bajt s 
veszélyt nem látja tisztán.

Mindenek felett azonban az alkoholnak 
bénító hatása abban nyilvánul, hogy a faj
dalomérzetet. leginkább pedig a legkeserííbb 
fájdalmakat, u. m. a phisikaiakat. s a gon
dot és búbánatot eltompitja. Innen van az 
a vidám hangulat, mely az ivó társaságban 
uralg, Azonban szeszes italok által soha senki 
sem válik szellemessé, l'.z.en haUélemény 
önámitáson alapszik, és szintén esak az em
lített bénító hatásnak kórjele : .1 mily mér
tékben sülyed az. önbirálat. annyiban emel
kedik saját énünknek tetszelgése és .szépítése. 
Mindezek felett pedig nem hagyható figyel
men kívül azon veszély, melyet az alkohol 
élvezetnek ezen. leginkább megengedhető 
kútforrása is maga után von/., t. i mérték- 
telenség veszélye.

(Folyt köv.)

Felhívás.
A nagym. m. k. honvédelmi ministerium f. évi 
Február 5-én 575 eln. sz. a. kelt rendélete 
kapcsán ezennel közhírré tétetik a következő 

felhívás :
A népfelkelésről szóló 1886-ik évi XX-ik | 

türvényczikk 9-ik S-a akként intézkedik, hogy | 
a népfolkelők tisztjeit, magyar állampolgá- ! 

rok közül () császári és apostoli kir. Felsége | 
nevezi ki a honvédelmi minister előterjeszté
sére, a ki azokat már béke idejében évről- 
évre kijelöli.

Mielőtt a népfelkelők rendes összeírása  ̂
foganatosíttatnék, a honvédelmi ministerre 
nézve ép oly fontos mint szükséges, hogy 
altalános áttekintést nyerjen azon állampol
gárok felül, kik a felállítandó gyalog és lovas 
népfelkelési osztagoknál tiszti helyek betol- i 
tésére annak idejében számításba vehetők ; 
lesznek.

E tekintetben a honvédelmi miniszter a 
népfölkelési kötelezettségnek alávetett volt 
tisztekre (beleértve a hadbirákat, orvosokat, 
kezelő-, illetőleg csapat-számvivó tiszteket is) 
továbbá azon tiszthelyettesekre és hadapró ■ 
dókra, kik rendfokozatukról, illetőleg had- 
apródi kitüntetésükről akár 12 évi védköte- I 
lezettségük teljesítése után. vagy bármi más 
nem kényszerítő indok folytán önként lekö
szöntek. nem különben a volt egyévi önkén
tesekre. valamint katonai szolgálatban nem 
állott oly állampolgárokra számit, kik kifo- j 
gástalan jellemük és műveltségüknél, társa
dalmi állásuknál és nyilvános tekintélyüknél i 
fogva, népfölkelési tiszti helyek sikeres be- | 
töltésére alkalmasoknak Ígérkeznek.

A honvédelmi minister az. itt megjelölt | 
minőségű állampolgárokra annal is inkább i 
számit, miután saját jól megfontolt érdekük
ben fekszik, hogy a népfölkelés felhívása 
esetében az alakítandó népfölkelési csapa- , 
toknál inkább tisztihelyeken, mint rendfoko- | 
zat nélküli köznépfclkelők gyanánt alkalmaz 
tasmnak.

Minthogy azonban e város területén 
tartózkodó ily állampolgároknak clőlcges tá
jékozás czéljából megkövetelt hivatalos össze
írása egyelőre, t. i. az. épért kiadás alatt 
lévő Népfölkelési törvény végrehajta-i nta-

mezitláb volt kénytelen átmenni izzó vasru- 
dákon, vagy két égó farakas közt a lángo- 
kon keresztül. A próbák kiállása után a kezek 
és lábak bepólyáztattak s harmadnapra meg
nézetvén, ha épeknek, sértetleneknek talál
tattak, a vádlott folmentetett. Szokásos volt 
az is, hogy a vádlóval és vádlottal szentelt 
kenyér vagy sajt darabot elnyelettek, s a j 
kinek torkán maradt, az bűnösnek nyilvánvit- 
tatott. A boszorkánysággal vádolt nőt pedig 
folyóba vetették, s ha el nem merült, bűnö
sül jelentették ki őt.

Egyik legfontosabb neme volt az or- 
dáliáknak a bajvívás. Ez különösen hazánk
ban igen elterjedt volt. Erre s általában az 
ordaliai igazságszolgáltatásra vonatkozólag 1 
egész irodalmat tesznek ki a hazai és kül
földi irók müvei. A mennyiben a középkor- j 
bán minden keresztény nép intézményének ! 
közös keresztény jellege volt. az ordaliak is 
nagyban azonos eljárások s módozatok közt 
folytak le, s az ezen kérdéssel foglalkozó 
művek is közös felfogás alapján állanak. Kül
földi íróknak erre vonatkozó nevezetesebb 
müvei a következők: Stcin I.. Geschichte 
des französischen Strafrechts und des l’ro- 
cesses ; Xöpfl .Ír. Deutsche Rechtsgesichte . 
Quitzmarni Antal: Die alteste RechtsverL-- 
sung dér Haj varén ; Schlichtegroll: Gericht- 
liche Zweikámpfe ; Ottó József: Geschichte 
e< X v jiki ii ) c - Warnkönig : Französische 
d

sitásra vonatkozó intézkedések rendszeres, 
tehat huzamosl) időt igénybe veendő foga
natosításáig jelentékeny nehézségekbe-ütkö
zik, ennélfogva bár jelentkezésre .1 törvény 
értelmében ez idő szerint még senki imii 
kötelezhető — mégis az illető egyének ér
dekében fekszik, hogy a jelzett őzéiből ön 
ként jelentkezzenek.

Fhhez képest felhivatnak mindazon e 
város területén állandóan tartózkodó és a 
népfölkelési kötelezettségnek alávetett állam
polgárok, kik mint volt tisztek, tiszthelyet
tesek, hadapródek, és cg)’ évi önkéntesek, 
továbbá, kik mint a katonaságnál ugyan nem 
szolgait, de általános műveltségű, megfelelő 
társadalmi állású és tekintélyű egyének, a 
népfölkelés felhívása esetében tiszti minőség
ben alkalmaztatni óhajtanak, miszerint ez 
iránt folyó évi f c b r u a r h ó 20-á i g e vá
ros polgármesterénél Selmeczbányán jelent
kezzenek, megjegyeztetvén, hogy a kezdet
ben idézett törvényes határozat alapján a 
jelentkezőknek népfölkelési tiszti helyekre 
való előjegyzése, a honvédelmi ministert 
illeti meg.

Azon czélból, hogy a tiszti, tiszthelyet
tesi, vagy hadapródi minőségben nem szol
gált jelentkezőknek alkalom nyujtassék a 
népfölkelési tiszti minőségben őket megillető 
kötelmeikkel elméletileg és gyakorlatilag le
hetőleg megismerkedni, a honvédelmi mini
ster az általa kijelölendő azon jelentkezők 
számára, kik csapatszolgálatra beoszthatok 
lesznek, külön, rövid tartamú tanfolyamot 
fog összeállittatni, és az abban önként részt- 
vetteket, kik megfelelnek csapat tiszti alkal
mazásra, előjegyzésbe vétetni.

A jelentkezők áltál a jelentkezés alkal
mával személyesen, vagy Írásban a követ
kező adatok lesznek közlendők : és pedig :

1) A jelentkező neve.
2) Születési éve.
3) Állandó tartózkodási, vagy lakhelye.
4) Polgári foglalkozása.
5) Esetleges kívánsága a népfelkelésről 

való alkalmazására (beosztásra) nézve.
A volt katonák részéről c mellett még 

felemlítendő:
G. A felavatásuk (besorozásuk) és eset

leg a közös hadsereg tartalékából (állomá
nyából) a honvédséghez való áthelyezésük, 
továbbá a hadseregből vagy honvédségből 
kilépésük (végelbocsátásuk) éve.

7) .\ közös hadseregben vagy a hon
védségnél (csendőrségnél) a kilépés (végel- 
bocsájtás) alkalmával viselt rendfokozat, va
lamint a csapattest (hatóság, intézet stb.) 
melynél az illető szolgált.

Remélhető, hogy ezen a népfölkelési 
kötelezettség alá eső és a népfölkelési tiszt 
állás elnyerése után törekvő állampolgárok 
érdekét oly közelről érintő ezen felhívásra, 
minél szimosabban jelentkezni fognak.

Kelt Selmeczbányán, 1887. febr. y-én.
Ocsovszky Vilmos.

X é v s 0 i’ a
a Magyarországi Kárpái egyesület herczeg 
Hobm-i) (io f/ t iii  F iiiü /)  ö kir. fenségének véd
nöksége és méltóságos l ’iír.li tisztelet-
beli elnöksége alatt álló Szituivá osztály 

tagjainak, 
ki'.v. I

Re n d e s  t a g o k :
Lehoczky Gyula akad. tanár Selmeczbányán 
Libertiny József kir. járásbiró Korpona

Staats- und Rcchtsgcschichte , Mayer Fri
gyes : Geschichte dér Oldalién insbesonderc 
dér gerichtiichen Zweikámpfe in Tcutschland : 
I. ingáid: Angolország története; Huckle
T am ás: Angolország művelődéstörténete;
Cantn : Világtörténetének idevágó kötetei. 
Hazai Íróinknak művei: Martai: Commenta- 
ria ad históriám status iurisquc publici Hun 
gariae . Hotka Tivadar . De deullis. Endli- 
ch er: Rcrum hungaricarum Monumenta Ar- 
padiana ; Fehér Codex Diplomaticus-a. F'css- 
ler magyar történeti nagy műve ; Frank 
Ignácz. idevágó művei, főleg pedig ily czirnii 
müve: A közigazság törvényei. Kovacsik : 
Formuláé solemnes ; Pauler Tivadar. Hüntetö 
jogtan. Pray : História Regum I ng ; és An
nales ; Szlemenics Pál ; Tóth Lőrincz.: A 
párbaj ; J hciner ; Memcmenta Hung. Es fő
leg: Révész Imre értekezése az • l'j Magyar 
Múzeum- 1858. évf I. kötetében és Pcsty 
Frigyes nagybecsű akadémiai értekezése : 

A perdöntő bajvivások története Magyar- 
országon. Ez utóbbi mű felöleli egyrészről 
az összes idevágó) műveket, másrészt a hazai 
eljárást a bajvivások körül igen tüzetesen 
ismerteti és a külföldi eljárásokról is nemcsak 
hű képet nyújt, de azokkal a hazai módo
zatokat folytonosan összehasonlítja,

1 l-'-.lyt köv .

1 .oh (Csere)’) Ede építész Besztcrczebánya 
Margóczi |anos gyógyszerész Selmeczbányán 
Marschalko (ívnia kereskedő
Mátra)- Ede /.enetanar Székesfejérvar
Mátra) Mihal) gazdász Velenc/e
Dr. Medveezk)' Samu ügyvéd Zólyom
Mélmert Gusztáv tanár Selmeczbányán
Moha)' Gyula m k. számtiszt 
Molnár Sándor kereskedő Pécs
Muszka József vár. árvagyám Selmeczbányán 
Mnllav Mihály m. k. számtiszt 
N'avav l.enke földbirtokosno \ isegrail
Xedeczky Árpád szolgalmai Korpona
Niki János akad. tanársegéd Selmeczbányán 
Xeurath Antal fodrász 
Xyitrai László földbirtokos 
Xigrisy János 111. k. számtiszt 
( )csovszky Vilmos vár. polgármester 

, ( ísz.troluczky Gyula lyc. tanár
üszwahl Richárd plébános 1 epla
Pachmayer János m. k. pénztárnak Selmeczb.
Paclnnaycr Ottó erdész
l’app György banktiszt
Paucr János akad. tanár
Pclachv Ferencz. k. telekk. tiszt
Piscbl Samu földbirtokos
1‘lachy Bertalan kir. tanácsos
Pleva József iparos
Pöschl F.de ni. k. bányatanácsos
Pöschl Vilmos ni. k. akadémikus
Pósch Károly iparos
Rejtő Adolf akad. .segédtanár »

1 Richtcr Gusztáv tanár
Ribay Samu vár. tanácsnok Bakabányán 

1 Regéczy Ándor akadémikus Selmeczbányán 
I Reisz József vasúti főnök 

Rákóczy Samu bányamérnök 
Rombauer Kmil gymn. igazgat') Brassó 

I Révy Ferencz tanár Budapest
j Sch He Róbert m. k. fénikémlész Selmeczb.
! Dr. Schenek István 111. k. bányatanácsos

Schiller Gábor m. k. postamester Zsarnócza 
Schiller János körjegyző Prenesfalu
Schmiedt Ferencz tak.-pénzt, tiszt Selmeczb. 
Schulcz Földre lyc. tanár 

1 Schuszlcr Ádám mérnök 
! Schuszter Lajos vár. alkapitány 

Dr. Schwarcz Ottó akad. tanár 
Sclnvott Lajos kereskedő 

j Seidl Ágoston bank tiszt

H Í R E I N K .
A  !•%'á l*ó l. T r c f o r t  Á g o s t o  11 

vallás és közoktatásügyi minister () X'agy- 
1 méltóságát f. hó 7-ikén, születése hetvencdiki 
j évfordulója alkalmából az alső-kubini állami-, 

elemi- és polgári iskola tantestülete sürgö- 
I nyileg üdvözölte.

.\ r v a 111 <• g v e közigazgatási bizott
sága S z m r e c s á 11 y i György alispán el
nöklete alatt f hó 7-én ul st tartott, melyen 
a szokásos jelentések előadattak s néhány 
fontosabb ügydarab elintézést nyert.

F\ h ó 2-a 11 A r v a-V a r a 1 j á n C s e r- 
v e n k a Nándor uradalmi tanító sikeres hang
versenyt rendezett tanítványaival. A műsor a 
következő volt: 1 . Kuryanthe (Ovcrtura) 
Wcbertől. lvlöadta két növendék zongorán.

I 2. Néma-játék . F.lőadták az iskola növen
dékei. 3 . >Lorelcy , Silchcrtól; énekelték a 
növendékek. 4. »Minuit«, Waldteufeltől. Elő- 
adatott zongorán. 3. Szerelemdal', Mauser- 
tői. Flőadatott zongorán és harmoniumon. 
G. Tisztaság, rondaság . Székácstól, szavalta 
egy növendék. 7 . Románcé*, (Normából) 
énekelte az ifjúság. 8. Álomdal , Mausertől. 
Flőadatott zongorán és harmoniumon. Végül
2 zongorán játszották Strausz egyik induló
ját. Úgy az. énekrészek és szavalatok
mint különösen az ügyes zongora előadása 
szép számmal cgybegyillt közönségnek tet
szésével találkozott. A hangverseny a jóté- 
konyczélnak anyagi segélyt, a derék tanító
nak pedig erkölcsi elismerést szerzett, melyet 
kitűnő zenei jártassága és lelkiismeretes buz
galmával méltán meg is érdemel

S c h o 1 1 z O t t ó  urat, az árvái ura
dalom főerdőmesterét mély gyász étté. F.des 
atyja Lublón jobblétre szenderült. A pótol
hatatlan veszteség annál inkább sújtotta az 
erdőmester urat, mert ez időszerűit ágyban 
fekvő beteg és igy akadályozva volt hőn 
szeretett atyja végtisztcségén megjelenni. A 
köz.részvét vigasztalja mély és nagy bánatában.

A r v a m e g y  e törvényhatósági bizott
sága február hó tíí-án rendkívüli közgyűlést 
tart a következő tárgysorozattal: 1) T özségi 
k . ; . áoia-

dások. 3) A nagyméltóságú közmunka- 
és közlekedésügyi m. kir. Miniszter kinevez- 
tetéséről szóié) értesítés. 4) A központi 
választmányba hiányzó egy tag pótlagos 
ineg\’álasztása.

A 1 s ó-K u b i 11 h a n, í. évi február hó
20-án a városi .szállé) nagytermében az alsó- 
kuhini polgárság táncz.miilatságot rendez. Sze- 
mélvjegy 1 frt. Családjegy 2 frt. A tiszta 
jövedelem az. ilsó-kubini szegény iskolás 
gyermekek felsegélyezésére fog fordfttatni.

A t i s z t  e n a i műkedvelők társasága 
f. évi február hó 20-án az ottani kisdedóvó
intézet javára jótékony czélú szini előadást 
rendez. Színre kerülnek: 1 . A párbaj .P o r 
zsolt Kálmántól. Részt vesznek az előadás
ban : Perényi Irén, Matyuga Vilma, Richlik 
Alajos. Mattbasovszky Elek. Ív magyar szini 
darab után részben mások előadnak egy né
met, majd egy lót nyelven irt vígjátékot. Az 
előadást tánc/, fogja követni. Erre jegyek 
külön váltandók és pedig személyenként 1 , 
családonként 2 forintjával. Örömmel hozzuk 
tudomásra ez estély Iliiét, mint a mely bi
zony itja, hogy a társadalmi élet nemes irány
ban való megélénkitése Árvamegye mind 
három nevezetesebb varosában kultiváltatlk.

I De az eszmetársitás kapcsán az összehason
lítást is meg kell tennünk, melynek eredmé
nye, hogy a székvárosban: Alsó-Kubinbau 
és a Námcsztón tartott dalestélyek, hang- 

I versenyek és felolvasó-estélyek kizárólago
san magyar jellegűek.

M a, f e b r 11 á r li ó 1 3-á 11 tartatik 
meg az alsó-kubini állami polgári iskolai 
tantestület által rendezett felolvasó-estélyek 
közül a  második a következő érdekes és 
változatos programmal. 1) Erkel. -Hymmisz*. 
énekli a dalegyesület. 2) Vörösmarty M. A 
vén czigány , szavalja Kis cly István. 3) Ma
gyar népdalok*. Kralik Irma k. a. zongora- 
kísérete mellett énekli Tholt Mariska k. a. 
4) A fényűzésről*, felolvassa Divéky Gusz
táv. 5. Boldis J .  .Vadászdal*, énekli a dal- 

j egyesület. 6) Wagner R. Nyitány Tann- 
1 hauser*-bői,zongorán előadják Szmrccsányiné- 

Marsovszky Sarolta úrnő és EcJer Róberf. 
7) Magyar népdalok* férfi karra alkalmazta 
Boldis Ignácz, (Kék nefelejts . . .  és Kopo- 

1 gós a csizmám . . .) énekli a dalegyesület.

I J | H » l» ő l .  Halálozás. Özv. Fancsali 
Joób Klekné szül. Kubínyi Johanna rövid ideig 
tartó betegség után 83 éves korában meg
halt Prószéken, Liptó megyében. A megbol
dogult hült tetemei február 2-án tétettek 
örök nyugalomra.

A 1 i p t ó s z t m i k 1 ó s i á g . e v a 11 g. 
hitközség által rendezett konvent bal f. évi 
február hó 2-án tartatott meg Liptószetmik- 
lóson a Fekete sas szálló nagy dísztermé
ben. Ügy az előkelő közönség, mint a pol
gárság nagy számmal jelent meg és egészen 
megtöltötte a tágas helyiségeket. A jelen 
volt hölgyek közül a következőket .emjijjjjk 
fel: Asszonyok : Vitális Péterné, Mikó 'Ká* 
rolyné, Szent Iványi Gézáné, Dr. Hoffmann 
Adolfné, Balló Lajosné, Balló Péterné, özv. 
Lokcsánnszky Béláné, Özv. Haluska Jánorjié, 
Kiszcly Kalmánné, Dr. Láng Józsefné, Ben- 
kaki Fcrenczné, Schuchtár Jánosné, Bodiczky 
Danielné. Sztodola Józsefné, Porubszky Dá
nielnél Palka Sjjniuclné, Trnovszky Józsefné, 
Hoflmann Jánosné, Friedemann VilmoWNi 
Ruppeldt Károlyné stb. Leányok ; Matil^ka 
Olga, Szent Iványi Mathild, Szagán Mariska, 
Kaiser Mathild. Ballo Ilona, Etelka és Ma.- 
git, Vesztei- Kmilia Tátrafüredrftl, Pálka J j - 
lia, Trnovszky I.ydia, Porubszky Anna, Bajló 
Anna, Hoffmann Mariska, Krcho -Beatrix, 
Kosztolny Mari, Pálka I.ydia, Visnyovsíky 
Antónia, Kiszcly Berta, F'olkmann Hermina, 
Palka Ilona, Palka Mari stb. Az első négyest 
42 pár tánczolta és a kitünően sikerült mu
latság csak reggel 7 órakor ért véget. Váj
jon n hitközség az anyagi eredménynyel 
meg van-e elégedve vagy sem, azt nem tu
dom ; azt az egyet azonban tiszta lelkiisnje- 
rétiéi állíthatom, hogy Liptósztmiklósnn mar 
régóta nem volt ágost. evangélikusok által 
rendezett nyilvános mulatság, mely olyan jól 
sikerült volna mint ez. Értem ez alatt ama 
örvendetes körülményt, hogy nemzetiségi 
irányú tüntetés nem fordult elő, sőt mé;» 
annak látszata is nagy elŐvigyázattál kerül 
tetett. A szunóraban hangoztatott számos 
hazafias felköszöntő fényes bizonyságot tesz 
arról, hogy az ágost. evang. hitközség veze
tői a hazának hű fiai és hogy a polgárán); 
zöme .szívesen csatlakozik hozzájok.



® ó ly ó m b ó l .  W  á ^ n e r  M i h á  1 y 
besztercebányai sárgarézmüvea, ki a város 
jól ismert s hű polgára, a hazának buzgó 
fia volt, 13 gyermeke közül 3-at eltemetve, 
10 -et nagy korig (egy már mint felszentelt 
pap meghalt) felnevelt, m agytr szellemet 
oltva beléjök, január hó másik felében 70 
éven felüli korban meghalt. K o s s u t h  L. 
nagy hazánkfiának, kit személyesen ismert, 
alig volt hivebb embere Beszterczebányán, 
mint ü.

A b e s z t e r c  z e b á n y a i j o g á s z  
b á 1 rendezősége ez úton forró köszönetét 
nyilvánítja mind azoknak, kik felüld zetéseik- 
kel a ■ Felvidéki magyar közművelődési egye
sület zólyommegyei választmánya pénztárát 
a f. évi február i-én tartott jogászbal alkal
mával gyarapították. A jótékony adományok, 
melyeket a rendezőség ezennel nyilvánosan 
nyugtat, a következők: Dr. Hupka L. 2 frt,
1 lulényi I. 3 frt, dr. 1 leinrich 10. 8 frt, Mocz- 
kovesák J. t frt, Berlioza F. 3 frt, Tilles F.
1 frt, llulfey 1). 3 frt, Ilalássy Gy. 3 frt, 
Raitsits L . 1 frt, Wagner M. 2 frt, Szűcs 
István 1 frt. Báró Nyári Béláné 30 frt, 
Heendl K. kir. tanácsos 3 frt, Kiskéri Tóth L.
3 frt, Jurányi A. 1 frt, 1 lulley S. 3 frt, Je- 
saenszky S. 8 frt, Kohn B. 3 frt, Majovszky 
Vilmos 6 Irt, Temlin Zs. 2 frt, Girtler A. 1 
frt, dr. Tilles B. 3 frt, Kontratovics Titusz 
1 fit, Drexler I'Vigyes 4 frt, Koszta J. F.
1 frt, Kreucz J. 1 frt, Markovics J. 1 frt, 
Szieber F. 1 frt, Spitz II. 3 frt, Tandlich 
Manó 1 frt, I .eindörfler S. 3 frt, Stadler T. 
kir. tanácsos 1 frt, Scholz R. G frt, dr. 
Krieser J. 1 frt, Dobrovics I,. 4 frt, Csip- 
kay K. 1 frt, Suhajda F. 3 frt, dr. Kolczo- 
nay F.. 3 frt. összesen 128 frt. Azaz Egy- 
százhuszonnyolc/ forint. •— F.zen felül fizetések 
a Felvidéki közmlivelőkési egyesület zólyom 
megyei választmánya pénztárába beszolgál
tatva lettek. Beszterczebányán 1887,  évi feb. 
hó 2-án. A rendező biznUság.

(J -e h .) Február 3-án Kissné játalom- 
jijtékakép először került itt szilire A s a i ’nt  
t r o p e z i ú r n ő cziinű 5 felvonásom dráma 
A niet Bourgois és Derneroytól. A nagyhatású 
dráma meglehetős kevés számú közönséget 
vonzott, pedig a jutalmazandó ugyancsak 
megérdemelné a pártolást, kivált ilyen alka
lommal. Daczára ennek Kissné a lehető lcg- 
jqbbat nyújtott abból, a mit művészete 
egyáltalán nyújtani képes. A szerelem, az 
Utálat s megvetés hatalmas szenvedélyei 
ritkán ecseteltettek oly erővel s hűséggel, 
mint azt Kissné Hortensia szerepében tette. 
Jót mondhatunk Hevcssy s Kis alakításáról 
is, kiknek játéka sok helyen elárulta a szor
galmat s a pótolhatlan tehetséget-

Február 6-án a Furcsa háború czímű 
operettének kellett volna színre kerülni, azon
ban Lorándy hirtelen berekedése folytán e 
darabot le kellett venni a műsorról, s azt 
mással pótolni. Színre került volna Tündér- 
Iák Magyarhonban; azért mondjuk volna, 
újért megtörtént az az eset, hogy a néhány 
főnyi közönséget haza kellett küldeni, miu
tán a napi kiadások egy nyolezada sem folyt 
be.. Igazán rosszul esik ily dolgot consta- 
tálni, de kénytelenek vagyunk vele, látva 
azt, hogy ily törekvő társulat, mint a jelen
legi, nem talál kellő pártolásra. Kissé helyre 
pótolta a február 5-iki veszteséget Vachot 
Imre népszínműve a Iluszárcsiny, mely febr. 
6. adatott. Ez este egy kis szerepcsere is volt, 
melyet yalószipüleg Lorándy rekydts ige oko
zott ; szerepét (Andiét) Bolgár sok egészsé
ges humorral adta. Virág Marczi szerepét, 
a jelzett Kiss helyett Bogyó jászta. Bogyó 
s Remer Antónia (Borcsa) játékát s énekét 
a közönség tetszéssel fogadta s az utóbbiakat 
ismételtette is.

Február 8-án. Bogyó Ilonka jutalomjá- 
tékakép R i c h e 1 i e u h e r c z c g  Bajárt és 
Dumanoir 3 felvonásos vigjátéka. A közön
ség szép számmal töltötte be a színházat, s 
zajos óvatloval fogadta kedvenezét, kinek az 
erkélyről virágcsokrot is dobtak. Bogyó 
Ilonka-pályáját mi nálunk kezdte ezelőtt két 
évvel,js ezen idő alatt annyit haladt, hogy 
hasonjö szorgalom s tanulmány mellett neki 
igen szép jövőt lehet jósolni. A szereplők 
mindegyike látható örömmel s jókedvvel 
játszott, mit nemcsak a jutalmazott iránti 
sympathiának, de a szép számú közönségnek 
is kell tulajdonítani; mert hiába, jobb ám a 
közönségnek, mint az üres padoknak játszani.

Az utolsó vasárnapi szinlap egyik ujdoságat 
e helyen is reprodukáljuk, adva azt szorul 
szóra, azon megjegyzéssel, hogy ily esték, 
Beszterczebányán már más alkalommal is 
rendeltettek, s rendesen jól sikerültek. Nem 
csekély érdekességet fog e farsangi tréfának 
a megjelenő) lap is kölcsönözni, mely tréfás 
tartalmával hivatva lesz a hangulatot emelni. 
A szirtlap előlcges hirdetése igy hangzik :
• Nagy álarezos bűi< álarezos menetekkel, 
tableauxkkal. coupletekkel, férfi négyes han
gokra írt. quartettekkel felfüszerezve fog ren- 
deztetni a színházi igazgatóság által, február 
2 1 -én azaz farsang utolsó napjainak hétfőjén. 
A nagy plakátok részletesen fogják ismer
tetni az érdekes este műsorát. Egyelőre 
annyit mondhatunk, hogy -Farsangi Fánkok 
czime alatt, pontban éjfélkor meg fog jelenni
• Merour az ö levél hordozóival, és a helyi

! érdekű humoros farsangi pikantériákat tartal
mazó élez lap minden egyes számát a 

! felvidéki közmivelődési egyesület* javára el- 
árusitandják; tehát egyúttal jótékony czéllal 
lesz összekötve, a sokat Ígérő mulatság; ren
delkezésére fog állani a t. közönségnek egy 
öltöző kabin, a hol azonnal alárezot és 
maszk öltönyöket cserélhet pillanatnyi vagy 
órákig tartó szórakozásra, szóval az igazga
tóság, rendezőivel mindent elkövet, hogy a 
közönségnek rendkívüli mulatságos farsang 
utolját szerezzen. Nem csekély érdeme van 
ebben, a t. takarékpénztári igazgatóságnak 
annyiban, bog)- egyrészt tekintve azt misze
rint egy magyar színtársulat törekszik súlyos 
napjain magán segíteni, másrészt ugyan ezen 
társulat, a felvidéken a felvidéki közművelő
dé á egyesület javára feláldozza törekvését, 
mondhatni, jó indulatukig gondolkozik az ügy 

! iránt, és nem törekszik megnehezíteni a szín- 
társulat buzgalmát. Köszönet érette.

I s k o l a i  ü n n e p é l y .  A besztercze- 
bányai m. k. állami felsőbb leányiskola f. 
Ilii 6-án nagyin. Trcfort Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi minisztar úr születése napjá
nak hetvenedik évfordulóján iskolai ünnepélyt 
rendezett. Az ünnepélyen dr. Gerevich Emil 
igazgató a növendékek korához alkalmazott, 
szép és vonzó előadásban ismertette az ün
nepeknek érdemeit, közoktatásügyünk jeles 
bajnokának tettdús életét. Az igazgató) be
szédét megelőzőleg és utána is énekeltek a 
növendékek és szavalatok is voltak. E ta
névben nevezett iskolánál — a mint halljuk - 
már három Ízben rendeztek a most megtar
totthoz hasonló ünnepélyt. F.s ezt csak he
lyeselnünk kell,mert nagyjaink életének ismer
tetése tagadhatlanul nagy befolyással van 
az ifjúság munkálkodásának és hazaszerete
tének fokozására.

KÜLÖNFÉLÉK.
Pálya Lajos n/ug. városi árvagyám e 

hó 5-én 74 éves korában Selmeczbányán el- 
hányt. A boldogultunk temetésén nagy számú 
közönség jelent meg a csikorgó hideg da
czára. Béke lebegjen hamvai fölött!

Helyre igazítás. E becses lap f. é. 6-ik 
j számában megjelent ama hir ellenében, hogy 
j »a znióváraljai áll. tképezde növendékei közül 
i is többen trachomában szenvednek«, a szü

lők és egyéb érdekeltek megnyugtatása vé
gett kötelességemnek tartom megjegyezni,

' hogy a képezdei intézeti orvos által a növen- 
! dékek lelkiismeretesen megvizsgáltatván, ta- 
I pasztatott ugyan, hogy többen a téli hóna- 
j pókban különben is szokásos kisebb fokú 

szemgyuladásban szenvednek, azonban az 
j illető intézeti orvos szakvéleménye szerint a 
j baj A r i t  hírneves specialista alapján egy- 
! szerű k ö t h á r t y a 1 o b n a k (conjunctivitis 

trachomatosa), s nem pedig ama veszedelmes 
egyiptami szembetegségnek mondható. Az 
illető növendékek közül is eddig többen már 
kigyógyúltak, mások pedig javulásnak örven
denek. Znióváralján 1887. február 10-én.

Ardni/i Aulai, képezdei igazgató.
Két érdekes előadás volt a selmeczi 

j gyógy- és természettudományi egyesület íilé- 
I sén, jan. 29-ikén. Dr. N é m e t h y Károly, 

gymnasiumi tanár, ismertette a földi giliszta, 
a piócza és a galandféreg boncz és élettani 
viszonyait, különös tekintettel szaporodási 
módjukra, káros és hasznos voltukra a tér- 

i mészetben. Annyi tanulságost említett ezen 
i férgekről, hogy elődásával lapunk más helyén 
i bővebben kellel foglalkoznunk. Azután tar- 
j tóttá H e r  m a n n Emil akadémiai tanár elő

adását, melyben igen elmés módon kinv.i- 
J tatta, hogy a Keppler, híres csillagász, által 

empirikus úton felállított három törvény az 
elemi mennyiségtan segítségével is levezet
hető. Nehány erőmütani tétel segítségével 
bebizonyította ugyanis: 1) hogy a bolygó 
csillagok a nap körül kerülékalaku pályák
ban haladnak, melyeknek egyik gyúpontjá
ban a nap létezik ; 2) hogy a területek, me
lyeket a nap középpontjából húzott vezér
sugár egyenlő illőben megir, egyenlők ; 3) 
hogy a keringési idők négyzetei a bolygó 

| csillagoknál úgy viszonylatiak egymáshoz 
j mint a naptól való középtávolságuk harmadik 
! hatványai. A szakértő közönség, mely ezen 

előadásokra szokatlan nagy számmal jelent 
I meg és az akadémia egyik nagy termét 
! egészen megtöltötte, élénk érdeklődéssel hall

gatta végig mind a két előadást.

A zene estély, melyet a selmeczbányai 
polgári dal- és zene egyesület e hó 5-én 

I rendezett, szépen sikerült. Ch. Lecocq Nyi- 
■ tányát a Nap és hold -hoz, a zenekar tet

széssel adta elő. Kruger I.a harpe éolienne- 
' jénck szép előadóit : Krausz Luiza (zongorán) 

és Adél (hegedűn) kisasszonyokat a közönség 
1 zajos tetszésnyilvánítással tüntette ki. — 

Kedves jelenség i ; volt a két nővér fellépte 
s nagyban emelte az érdeklődést a szép he- 
gedűnüivésznő egyénisége. -  A hosszan- 

I tartó éljenzésekre egy a programinban nem 
levő zenemű előadásával felelt a testvérpár. 
Muszka Margit kisasszony nehéz feladatra 
vállalkozott Rubinstcin Fantaisie sur des mé- 
lodics hongroisesja előadásával. Feladatát 
szépen oldotta meg s játékát a közönség 
szűnni nem akaró) éljenzése kisérte. - Majd 
engedve a közkívánatnak, ismét zongorához

üli s hasonló nagy hatással játszotta el Wol- 
lenhanyt Valse de concertjét (op. 36). Gál 
herencz Vándordalát, Cziczka Sándor Potpour- 
rijat, Kapi Gyula -Népdalait, melyeket a 
dalárda és a zenekar adott elő, nagy tet
széssel fogadta a közönség.

P ágába a pénzzel! ott van az csak 
biztosítva ! Ez a jelszava újabban azon izga- 
tóknak, kik köznépünk hiszékenységét már 
annyiszor kizsákmányolták. Hogy mennyire 
árthat e gonosz ezélzatú hir a hazai pénz
intézeteknek, különösen takarékpénztáraink
nak, arról az győződhetik meg leginkább, ki 
a köznéppel érintkezik. Az utóbbi napokban 
egymást érték a tudakozódások olyan egyé
neknél, kikhez a nép bizalommal viseltetik. 
Az észlelt izgatottság folytán Marschalko 
Gyula törvényhatósági biz. tag indíttatva 
érezte magát e kérdést Selmeczbányaváros 
törvényhatósági közgyűlése elé vinni, intor- 
pellátio tárgyává tévén azt. Elnöklő polgár- 
mester már tudomással bírt a szállongó hír
ről s ép az <") véleménye szerint hozta aztán 
a közgyűlés azt a határozatot, hogy a népet 
a szószékről s falragaszok utján világosít
sak fel a hir alaptalanságáról. A gonosz cél
zatú hir Selmeczbányára Bakabányáról im
portáltatott, ide pedig úgy látszik a felsőbb 
megyékből származott.

Álarezos bált rendez f. hó 2 1 -én a sel
meczbányai polgári dal- és zenekör a keres
kedelmi if.usággal egyetemben, melyre vo
natkozó) falragaszok már ki vannak függesztve. 
Hogy a rendezendő tánczmulatságon a múlt 
évben hasonló alkalommal előfordult tolon
gások kikerültessenek, a karzati helyek szá
mozva lesznek. Karzati jegyek 1 írtjával e 
In') 1 3-ától kezdve a Joerges-féle könyvke
reskedésben, egyéb jegyek pedig 60 krjával, 
a Steiner B. Tibély Á.-télc üzletben és \Val
ter testvérek ezukrászatában kaphatók, a 
mulatság estéjén pedig a pénztárnál. A ren
dező) bizottság a legsikerültebb úri és női 
álarezot egy-egy pályadijjal tünteti ki, mely 
felett a tánczmulatság elnöksége által este 
alakítandó és pedig 10 űrből és 10 hölgy
ből álló bizottság szavazó lapok által fog 
határozni. Egyenlő számú szavazatok esetén 
az elnök dönt. A pályadijak legközelebb va
lamely alkalmas üzlethelyiségben közszemlére 
lesznek kitéve. Az alakulandó csoportoknak 
rendszeres bevezetésére Ilubcr József torna- 
tanitó űr lett felkérve.

A selmeczi zavargások ügye a tör
vényhatóság múlt heti közgyűlésén a tanácsi 
vélemény elfogadásával intézteiéit cl. A ta
nácsi vélemény kellő nivean-ra emelkedve, 
részrehajlatlanú! bitálja a dolgot ; s elitélve 
a bűnös rendőröket, megvédi a rendőri in
tézményt. De másrészt a zavargásban részt- 
vetlekül is nem az akadémiai ifjúságot mint 
ilyet jelöli meg. lé szépen kidolgozott kime
ntő tanácsi véleménynek tulajdonítható, hogy 
e kényes ügy egyhangú elintézést nyert, 
daczára ama számos felszólalásnak, melyek 
mindegyikéből az ügy iránti meleg érdeklő
dés volt kivehető.

Egy kitűnő  tyukszem szer, melyre olva
sóink figyelmét felhívjuk. Az egész világ azt 
állítja, hogy nem létezik oly szer, mely által 
a tyúkszemek gyökerestül kiirthatok lenné
nek. lézen állítás csakugyan mindaddig jo
gosult volt, mig Mcissner gyógyszerész múlt 
1886. évi tavasz elején az oly rövid idő alatt 
nagy hirre kapott tyúkszemtapaszát felnem 
találta, mely által, a mint már mi is előbbi 
lapokban c helyen említettük, csodálatra méltó 
eredmények éretnek el. -  Halljuk különben 
két tyúkszemen szenvedő Ítéletét saját sza
vaikkal, kik a sikeren kételkedtek és kiknek a 
tapasz azon megjegyzéssel küldetett, hogy csak 
teljes siker esetén fizetendő, mi a megrende
lésből is kitűnik : I. L e v e l e z ő  l a  p. Tisz
telettel kérem a Mcissner gyógyszerész-féle 
tyúkszemtapaszt azonnal megküldeni s ha 
használni fog nem csak az ára fog megkül
detni, hanem nagy kelendőségre fog szert 
tenni. Német-Sztamora, 1886. deczcmb. 18-án.

Csíki Lajos s. k. körjegyző.
14  nap után Postautalvány 1 frt. 15 krról. 
Miután a tyúkszemtapasza csakugyan kitűnő- 
lég használt árát tisztelettel küldöm. N.-Szta- 
mora 1887. január 4-én. C s i k i Lajos s. k.

II. L e v e l e z ő  l a  p. Szíveskedjék ré
szemre egy m a k a c s  tyúkszem kiirtásához 
elegendőt tapaszt és használati utasítást kül
deni. Siker esetén az árát utalványozni kész 
leszek. Öcsöd, 1886. deczember 20-án.

<íi/örg Iliire., s, k.
rt nappal később. Postautalvány 1 frt. 50 
krról. A küldött tapsz a várt sikert ered
ményezvén : annak értékét köszönettel itt 
utalványozom. G y ö r y  I m r e  s. k.

Ezen és számtalan elismerési okiratok 
eredetiben mindenki által a Mcissner gyógy
szerész-féle központi szétküldési raktárban 
Pécsett megtekinthetők, és kinyilatkoztatik, 
hogy ha bárki képes lenne bebizonyítani, 
hogy a fent szoról-szóra lemásolt elismerési 
okiratok, mint az épen a tyúkszemszcreknél 
előfordulni szokott, hamisak lennének, roko
noktól származnának vagy ismerősök és ba
rátoktól szívességből a raktáritok rendelkezé
sére bocsájtattak volna, 1000 darab cs. kir. 
arany fizettetik ki a Mcissner gyógyszerész
féle központi szétküldési raktár által. -  Ily 
nyílt szavak hitelt érdemelnek. Ezen tapasz

kapható a gyógyszerészeknél és hírneves 
kereskedésekben. Vidékre naponta szétküldés 
postán a Mcissner gyógyszerész-féle központi 
szétküldési raktár által Pécsett. Moor utcza 25.

Levelezés.
Turócz-Szt Márton, 1H87 . f e b .  7.

Tisztelt Szerkesztő úr!
Bármily szép és dicséretes tevékenysé

get is fejt ki a turócz-szt.-mártoni áll. pol
gári és közép kereskedelmi iskola tantestü
lete a társadalmi téren, mindazonáltal eme 
fáradozását alig koronázhatná a kívánt siker, 
ha munkájában a megyei előkelő családok 
által nem támogattatnék. Hogy a tantestület 
által most már három év óta rendezett nép
szerű felolvasó estélyek csakugyan kilép
sz  e r ű e k k é» váltak, ebben nagy része 
van azon néhány turóczi családnak, melyek 
a tantestület dicséretes törekvéseit méltá
nyolván — saját közreműködésükkel is min
denkor igyekeztek ez estélyek fényét emelni, 
népszerűségét és sikerét előmozdítani. így 
-  a mint a kezeinkben lévő több évi pro- 
grammok bizonyítják — nem csak a tantes
tület, hanem a dalegyesület által is rende
zett előadásokon rendesen ott láttuk a Justh ,
L e h o t z k y, B e n i c z k y családokat, me
lyeknek egyes tagjai a rendezőség élén álló 
B o 1 d i s Ignác/ igazgató kérelmének kész- 
séggcl engedve, mint közreműködők szívesen 
vettek részt ez előadásokban. Helyesen tette 
a tantestület, hogy ily előkelő elemeket igye
kezett megnyerni; de helyesen tették eme 
nemes családok is, mert szives közreműkö
désükkel nagy mértékben járultak hozzá a 
magyar-társas élet élénkítéséhez Turóczban.

Ezen néhány általános megjegyzés előre
bocsátása után a t. Szerkesztő ur szives en
gedőimével az V. népszerű felolvasó estély
ről fogok szólani, mely e hó 6-án nagyszámú 
és díszes közönség jelenlétében ment végbe. 
Nagy mértékben járult az érdeklődés foko
zásához azon körülmény is, hogy a mai pro- 
gramm nem kevesebb, mint ö t uj közremű
ködőt ígért, kiket e cyclusban még nem 
volt szerencsénk hallani, sőt ezek között 
olyan hármat, kik — mint hallottuk —  egy
általán először léptek fel. Elmondhatjuk, hogy 
ez uj közreműködők mind jelesen váltak be. 
Az estély -  bár különös, nagyszabású szá
mokat nem tartalmazott — minden tekin
tetben sikerült; a közönség két-három szá
mot meg is akart ismételteim, mely kíván
ság azonban — valósziníileg a hosszabb mű
sor miatt — nem teljesíttetett.

Az első számot egy hatásos és briliáns 
modorban (négy kézre) irt ábránd Bellini 
-Alvajáró operájának dallamaiból képezte, 
melyet J u s t h  Anna úrhölgy, Turóczmegye 
főispánjának kedves leánya és B o 1 d i s 
Ignácz adtak elő. Fáradhatlan rendezőnk 
szerepléséről már több ízben emlékeztünk 
meg, ma inkább csak az újabb erőket bírál
juk meg. J u s t h  Anna úrhölgy kellemes já
téka jó benyomást tett a közönségre ; a da
rabban előforduló nehéz változatokat szaba
tosan s a fődallam kellő hangsúlyozásával 
és kiemelésével játszotta el. Csinos játékát 
megérdemlőit taps jutalmazta. — A második 
szám megismertetett bennünket egy kedves 
és ügyes szavalóval, kit a rendezőségnek kár 
volt már előbb fel nem fedeznie. N é m e t h  
Irén úrhölgy volt ez, elszavalván T o m p a  
Mihálynak *Az ibolya álmait czimü költe
ményét. Végtelenül jól esett e bájos virág
regében gyönyörködnünk; melynek minden 

i szavából valódi költészet sugárzik ki, s mely 
egyszerűségével és naivságával annyira szív- 
reható. A szavaló .alig választhatott volna 
egyéniségének megfelelőbb költeményt, sza
valata ellen a legcsekélyebb kifogást sem 
támaszthatjuk. A rendezőség láthatta ma, 
hogy nem csak tragikus balladákkal, hanem 
ily egyszerű költeménykékkel is nagy hatást 
lehet elérni. — Méltán sorakozott e számhoz 
S z i b c 11 Mariska úrhölgy magán zongora- 
játéka. S z é k e l y  Imrének egyik magyar 
ábrándját (a VlI-et) adta elő nagy technikai 
ügyességgel, erővel és biztossággal. Székely 
régibb ábrándjai közül való ez a darab, mi
kor még a szerző egyszerűbb eszközökkel 
igyekezett hatni, s megelégedett csak egy 
népdalnak feldolgozásával; utóbbi magyar 
ábrándjai már túlságosan telvék sok czikor- 
nyával. — Következett D a r n a y  Péter kul
túrtörténeti tanulmánya A táplálkozás haj
dan és most* czíin alatt, melyet a szerző



Ezért lesz ilyenkor az ember rendesen őszin
tébb azon közmondáshoz híven in vino 
veritas, (borban az igazság) mely közmon
dás mindig igaz m arad; ezért lesz gondtalan 
és életvidám, mert az öt fenycgtő bajt s 
veszélyt nem látja tisztán.

Mindenek felett azonban az alkoholnak 
bénító hatása abban nyilvánul, hogy a faj
dalomérzetet. leginkább pedig a legkeserííbb 
fájdalmakat, u. m. a phisikaiakat, s a gon
dot és búbánatot eltompitja. Innen van az. 
a vidám hangulat, mely az ivó társaságban 
uralg, Azonban szeszes italok által soha senki 
sem válik szellemessé. Ezen balvélcmény 
önámitáson alapszik, és szintén csak az em
lített bénító hatásnak kórjele : a mily mér
tékben sülyed az. önbirálat, annyiban emel
kedik saját énünknek tetszelgése és szépítése. 
Mindezek felett pedig nem hagyhat*) figyel
men kívül azon veszély, melyet az alkohol 
élvezetnek ezen, leginkább megengedhető 
kútforrása is maga után vonz. t. i mérték- 
telenség veszélye.

(Folyt, köv.)

Felhívás.
A nagym. m. k. honvédelmi ministerium f. évi 
Február 5-én 575 eln. sz. a. kelt rendelete 
kapcsán ezennel közhírré tétetik a következő 

felhívás :
A népfelkelésről szóló i88fi-ik évi XX-ik 

törvényczikk y-ik jj-a akként intézkedik, hogy 
1 a népfölkelők tisztjeit, magyar állampolgá
rok közül Ö császári és apostoli kir. Felsége 
nevezi ki a honvédelmi minister előterjeszté
sére, a ki azokat már béke idejében évről- 
évre kijelöli.«

Mielőtt a népfelkelők rendes összeírása 
foganatosíttatnék, a honvédelmi ministcrre 
nézve ép oly fontos mint szükséges, hogy 
altalános áttekintést nyerjen azon állampol
gárok felül, kik a felállítandó gyalog és lovas 
népfelkelési osztagoknál tiszti helyek betöl
tésére annak idejében számításba vehetők 
lesznek.

E tekintetben a honvédelmi miniszter a 
népfölkelési kötelezettségnek alávetett volt 
tisztekre (beleértve a hadbirakat, orvosokat, 
kezelő-, illetőleg csapat-számvivő tiszteket is) 
továbbá azon tiszthelyettesekre cs hadapró- i 
dókra, kik rendfokozatukról, illetőleg had- 
apródi kitüntetésükről akár 12 évi védköte- 
lezettségük teljesítése után. vagy barmi más 
nem kényszerítő indok folytán önként lekö
szöntek, nem különben a volt egyévi önkén
tesekre, valamint katonai szolgálatban nem 
állott oly állampolgárokra számit, kik kifo
gástalan jellemük és műveltségűknél, társa
dalmi állásuknál és nyilvános tekintélyüknél 
fogva, népfölkelési tiszti helyek sikeres be
töltésére alkalmasoknak ígérkeznek.

A honvédelmi minister az itt megjelölt 
minőségű állampolgárokra annál is inkább 
számit, miután saját jól megfontolt érdekük
ben fekszik, hogy a népfölkelés felhívása 
esetében az alakítandó népfölkelési csapa- , 
toknál inkább tisztihelyeken, mint rendfoko- 1 
zat nélküli köznépfclkelnk gyanánt alkalmaz ' 
taseanak.

Minthogy azonban e város területén 
tartózkodó ily állampolgároknak clőleges tá
jékozás czéljából megkövetelt hivatalos össze
írása egyelőre, t. i. az épen kiadás alatt 
lévő * Népfölkelési- törvény végrehajtási uta-

! sitásra vonatkozó intézkedések rendszeres, 
tehát huzamos!) időt igénybe veendő foga
natosításáig jelentékeny nehézségekbe‘ ütkö
zik, ennélfogva bár jelentkezésre a törvén) 
értelmében ez idő szerint még senki n-un 
kötelezhető — mégis az illető egyének ér- 

j (lekében fekszik, hogy a jelzett czélból ön 
l ként jelentkezzenek.

Ehhez képest felhivatnak mindazon e 
város területén állandóan tartózkodó és a 
népfölkelési kötelezettségnek alávetett állam
polgárok, kik mint volt tisztek, tiszthelyet
tesek, hadapródrtk, és egy évi önkéntesek, 

i továbbá, kik mint a katonaságnál ugyan nem 
szolgált, de általános műveltségű, megfelelő 
társadalmi állású és tekintélyű egyének, a 
népfölkelés felhívása esetében tiszti minőség
ben alkalmaztatni óhajtanak, miszerint ez 
iránt folyó évi f e b r u a r h ó 20-á i g e vá
ros polgármesterénél Selmeczbányán jelent
kezzenek, mcgjegyeztetvéfi, hogy a kezdet
ben idézett törvényes határozat alapján a 
jelentkezőknek népfölkelési tiszti helyekre 
való előjegyzése, a honvédelmi ministert 
illeti meg.

Azon czélból, hogy a tiszti, tiszthelyet
tesi, vagy hadapródi minőségben nem szol
gált jelentkezőknek alkalom nyujtassék a 

! népfölkelési tiszti minőségben őket megillető 
I kötelmeikkel elméletileg és gyakorlatilag le

hetőleg megismerkedni, a honvédelmi mini- 
I ster az általa kijelölendő azon jelentkezők 
1 számára, kik csapatszolgálatra beoszthatok 

lesznek, külön, rövid tartamú tanfolyamot 
fog összeállittatni, és az abban önként részt- 
vetteket. kik megfelelnek csapat tiszti alkal- 

I mazásra, előjegyzésbe vétetni.
A jelentkezők által a jelentkezés nlkal- 

| mával személyesen, vagy írásban a követ- 
1 kező adatok lesznek közlendők : és pedig :

1) A jelentkező neve.
2) Születési éve.
3) Állandó tartózkodási, vág)' lakhelye.
4) Polgári foglalkozása.
5) Esetleges kívánsága a népfölkelésről 

való alkalmazására (beosztásra) nézve.
A volt katonák részéről c mellett még 

' felemlítendő:
6. A felavatásuk (besorozásuk) és eset- 

[ lég a közös hadsereg tartalékából (állomá
nyából) a honvédséghez való áthelyezésük, 
továbbá a hadseregből vág)- honvédségből 
kilépésük (végelbocsátásuk) éve.

7) A közös hadseregben vagy a hon
védségnél (csendőrségnél) a kilépés (végei- 
bocsájtás) alkalmával viselt rendfokozat, va
lamint a csapattest (hatóság, intézet stb.) 
melynél az illető szolgált.

Remélhető, hogy ezen a népfölkelési | 
kötelezettség alá eső és a népfölkelési tiszt j 
állás elnyerése után törekvő állampolgárok 
érdekét oly közelről érintő ezen felhívásra, 
minél számosabban jelentkezni fognak.

Kelt Selmeczbányán, 1887. febr. 9-én.
Ocsovszky Vilmos.

X é v s (i 1* a
a Magyarorszagi Kárpátegyesiilet herczeg 
Uohuri) (/öthat Filiöp  ő kir. fenségének véd
nöksége és méltóság*)* Álltul tisztelet-
beli elnöksége alatt áll*) Szittnya osztály 

tagjainak.

R e n d e s  t a g o k :
Eehoczky Gyula akad. tanár Selmeczbányán 
Libcrtiny József kir. járásbiró Korpona

mezítláb volt kénytelen átmenni izzó vasru- 
dakon, vagy két égő farakás közt a lángo
kon keresztül. A próbák kiállása után a kezek 
és lábak bepólyáztattak s harmadnapra meg
nézetvén, ha épeknek, sértetleneknek talál
tattak, a vádlott fölmentetett. Szokásos volt 
az is, hogy a vádlóval és vádlottal szentelt 
kenyér vagy sajt darabot elnyelettek, s a 
kinek torkán maradt, az bűnösnek nyilványit- 
tatott. A boszorkánysággal vádolt nőt pedig 
folyóba vetették, s ha el nem merült, bűnö
sül jelentették ki őt.

Egyik legfontosabb neme volt az or- 
dáliaknak a bajvívás. Ez különösen hazánk
ban igen elterjedt volt. Erre s általában az 
ordaliai igazságszolgáltatásra vonatkozólag 
egész irodalmat tesznek ki a hazai és kül
földi irók müvei. A  mennyiben a középkor
ban minden keresztény nép intézményének 
közös keresztény jellege volt, az oldaliak is 
nagyban azonos eljárások s módozatok közt 
folytak le, s az ezen kérdéssel foglalkozó 
művek is közös felfogás alapján állanak. Kül
földi íróknak erre vonatkozó nevezetesebb 
müvei a következők: Stcin E. Geschichtc 
• les französischen Strafrechts und dcs Pro- 
cesses; Zöpfl dr. Deutsche Rechtsgesichte . 
Ouitzmami Antal: Die altcstc Rechtsverfas- 
sung dér Baj varén ; Schlichtegroli: Gcricht- 
liche Zweikámpfe ; Ottó József: Geschichtc 
e> Zvjika.npíes ; YVarnkönig Französische

Staats- und Rcchtsgcschichte; Maycr Fri- 
gyes : Geschichtc dér Oldalién insbesondere 
dér gerichtlichen Zweikámpfe in Teutschland : 
Lingard: Angolország története: Bucklc
T am ás: Angolország művelődéstörténete;
Cantu : Világtörténetének idevágó kötetei. 
Hazai Íróinknak művei: Bartal : Commenta- 
ria ad históriám status iurisquc publici Hun 
gariae; Botka Tivadar : De dcullis. Endli- 
ch er: Rerum hungaricarum Monumenta Ar- 
padiana; Fehér Codex Diplomaticus-a. Fess- 

j ler magyar történeti nagy műve; Frank 
! Ignácz idevágó művei, főleg pedig ily czimű 

műve • A közigazság törvényei. Kovacsik :
; Formuláé solemncs ; Pauler Tivadar. Büntető 
J jogtan, l’ray : História Kegum U ng; és An

nales; Szlemenics Pál ; Tóth Eőrinez: A 
i párbaj ; Thciner ; Memementa Hung. És fő- 
i lég: Révész ímre értekezése az -Uj Magyar 

Múzeum 185,8. évf. I. kötetében és Pcsty 
Frigyes nagybecsű akadémiai értekezése : 

A perdöntő bajvivások történet* Magyar- 
országon. Ez Utóbbi mű felöleli egyrészről 
az összes idevágó műveket, másrészt a hazai 
eljárást a bajvivások körül igen tüzetesen 
ismerteti és a külföldi eljárásokról is nemcsak 
hű képet nyújt, de azokkal a hazai módo
zatokat folytonosan összehasonlítja, 

l ' . l . v t  k i ir

I l.oli (Csere)') Ede építész Beszterczebánya 
Margóczi János gyógyszerész Selmeczbányán 
Marschalko Gyula kereskedő 
Mátra)’ Kde zenetanár Székesfcjérvár
Mátra)’ Mihály gazdász Velencze
Dr. Medveczk)’ Samu ügyvéd Zólyom

j Méhnert Gusztáv tanár Selmeczbányán 
Moha)- Gyula m k. számtiszt 
Molnár Sándor kereskedő Pécs
Muszka József vár. árvagyám Selmeczbányán 
Mallay Mihály m. k. számtiszt 
N'ávav Lenke földbirtokosnő Visegrád
Nedeczky Árpád szolgabiró Korpona
Niki János akad. tanársegéd Selmeczbányán 
Neurath Antal fodrász 
Xyitrai László földbirtokos 
Nigrisy János m. k. számtiszt 
c )cso\ szky Vilmos vár. polgármester

1 Usztroluczky Gyula lyc. tanár
Uszwaltl Richárd plébános Tepla
Pachmayer János m. k. pénztárnok Selmeczb. 
Pachmayer Ottó erdész 
Papp György banktiszt 
Pauer János akad. tanár 
Pelachy Ferencz k. telekk. tiszt 
Pischl Samu földbirtokos 
Plncliy Bertalan kir. tanácsos 
Pleva József iparos 
Pöschl Ede m. k. bányatanácsos 

! Pöschl Vilmos m. k. akadémikus 
Pósch Karoly iparos 
Rejtő Adolf akad. segédtanár \

! Richter Gusztáv tanár 
1 Ribay Samu vár. tanácsnok Bakabányán 
1 Regéczy Andor akadémikus Selmeczbányán 
I Reisz József vasúti főnök 
1 Rákóczy Samu bányamérnök

Rombaucr Emil gymn. igazgató Brassó 
Révy Ferencz tanár Budapest
Sch.-lle Róbert m. k. fémkémlész Selmeczb. 
Dr. Schenek István in. k. bányatanácsos 
Schiller Gábor m. k. postamester Zsarnócza 
Schiller János körjegyző Prenesfalu
Schmiedt Ferencz tak.-pénzt, tiszt Selmeczb. 
Schulcz Endre lyc. tanár 
Schuszter Adam mérnök 
Schuszter Lajos vár. alkapitány 
Dr. Schwarcz Ottó akad. tanár 
Sclnvott Lajos kereskedő 
Sí idl Ágoston bank tiszt

H Í R E I N K .

. i  r v t l  l»ól. T r e f o r t  Á g o s t o n  
vallás és közoktatásügyi minister () Xagy- 
méltóságát f. hó 7-ikén, születése hetvenediki 

I évfordulója alkalmából az alsó-kubini állami-, 
j elemi- és polgári iskola tantestülete sürgö- 
j nyileg üdvözölte.

A r \- a 111 *■ g y e közigazgatási bizott
sága S z m r e c s  á 11 v i György alispán el
nöklete alatt f hó 7-én ul *st tartott, melyen 
a szokásos jelentések előadattak s néhány 
fontosabb ügydarab elintézést nyert.

F. h ó 2-á n Á r v a-V a r a 1 j á n C s e r- 
v e n k a Nándor uradalmi tanító sikeres hang
versenyt rendezett tanítványaival. A műsor a 

i  köv* tkező volt: 1 . Euryanthe (Overtura)
! Wcbertöl. Előadta két növendék zongorán, 
i  Néma-játék . Előadták az iskola növen

dékei. 3 . » Loreley , Silchertól; énekelték a 
növendékek. 4. »Mimiit*, Waldteufeltől. Elő
adatott zongorán. 5. SzerclemdaL, Mauser- 
tői. Időadatott zongorán és harmoniumon.
6. Tisztaság, rondaság , Székácstól, szavalta 
egy növendék. 7. Románcé«, (Normából) 
énekelte az ifiúság. 8. ÁlomdaL, Mausertől. 
Előadatott zongorán és harmoniumon. Végül
2 zongorán játszották Strausz egyik induló
ját. -  Úgy az énekrészek és szavalatok 
mint különösen az ügyes zongora előadása 
szép számmal cgybegyült közönségnek tet
szésével találkozott. A hangverseny a jóté- 
konyczélnak anyagi segélyt, a derék tanító
nak pedig erkölcsi elismerést szerzett, melyet 
kitűnő zenei jártassága és lelkiismeretes buz
galmával méltán meg is érdemel

S c h o 11 z O t t ó  urat, az árvái ura
dalom főerdőmesterét mély gyász érte. Édes 
atyja Lublón jobblétre szenderült. A pótol
hatatlan veszteség annál inkább sújtotta az 
erdőmester urat, mert ez időszerűit ágyban 
fekvő) beteg és igy akadályozva volt hőn 
szeretett atyja végtiszteségén megjelenni. A 
közrészvét vigasztalja mély és nagy bánatában.

Á r v a m e g y e  törvényhatósági bizott
sága február hó ifi-án rendkívüli közgyűlést 
tart a következő tárgysorozattal l) I* özségi 
1> > ama-

dasok. 3) A nagyméltóságú közmunka- 
és közlekedésügyi m. kir. Miniszter kinevez- 
tetőséről szóló értesítés. 4) A központi 
választmányba hiányzó egy tag pőtlagos 
megválasztása.

A 1 s ó-K u b i n b a n, 1. évi február hó 
20-án a városi szálló nagytermében az alsó- 
kubini polgárság tánczmulatságot rendez. Sze
mélyjegy 1 fit. Családjegy 2 frt. A tiszta 
jövedelem az alsó-kubini szegény iskolás 
gyermekek fel segélyezésére fog fordíttatni.

A t r s z t e n a i műkedvelők társasága 
f. évi február hó 20-án az ottani kisdedóvó
intézet javára jótékony ezélú színi előadást 
rendez. Szilire kerülnek: 1 . A párbaj , Por
zsolt Kálmántól. Részt vesznek az előállás
ban : Perényi Irén, Matyuga Vilma, Kichlik 
Alajos, Mattbasovszky lilék. Fi magyar színi 
darab után részben mások előadnak egy né
met, majd egy tót nyelveu irt vígjátékot. Az 
előadást tancz fogja követni. Firre jegyek 
külön váltandők és pedig személyenként 1 , 
családonként 2 forintjával. Örömmel hozzuk 
tudomásra ez estély Iliiét, mint a mely bi
zonyítja, hogy a társadalmi élet nemes irány
ban való megélénkitése Árvamegye mind 
három nevezetesebb varosában kultiváltatik.

1 He az eszmei.ársitás kapcsán az összehason
lítást is meg kell tennünk, melynek eredmé
nye, hogy a székvárosban : Alsó-Kubinban 
és a Xámesztón tartott dalestélyek, hang- 

i versenyek és felolvasó-estélyek kizárólago- 
I san magyar jellegűek.

M a. f e b r u á r h ó 1 3-á n tartatik 
meg az alsó-kubini állami polgári iskolai 
tantestület által rendezett felolvasó-estélyek 
közül a második a következő érdekes és 
változatos programmal. 1) Erkel. -Hymnusz«, 
énekli a dalegyesület. 2) Vörösmarty M. A 
vén czigány*. szavalja Kis ely István. 3) Ma
gyar népdalok -. Kralik Irma k. a. zongora- 
kisérete mellett énekli Tholt Mariska k. a. 
4) A fényűzésről , felolvassa Divéky Gusz
táv. 5. Boldis J. Vadászdal , énekli -a dal- 
égyesijlet. fi) Wagner R. Nyitány Tann- 
liáuser -bői,zongorán előadják Szmrccsányiné: 

j Marsovszky Sarolta úrnő és Ficjor Róbert. 
7) -Magyar népdalok- férfi karra alkalmazta 
Boldis Ignácz, (Kék nefclejts . . .  és Kopo- 

1 gós a csizmám . . .) énekli a dalegyesület.

l.i|H  ó ltó l. Halálozás. Özv. Fancsali 
Joób Elekné szül. Kubínyi Johanna rövid ideig 
tartó betegség után 85 éves korában meg
halt Prószékcn, Liptó megyében. A megbol
dogult hült tetemei február 2-án tétettek 
örök nyugalomra.

A 1 i p t ó s z t m i k 1 ó s i á g . e v a  11 g. 
hitközség által rendezett konvent bál f. évi 
február hó 2-án tartatott meg Liptószelmik- 
lóson a Fekete sas- szálló nagy dísztermé
ben. ügy az előkelő közönség, mint a pol
gárság nagy számmal jelent meg és egészen 
megtöltötte 4 tágas helyiségeket. A jelen 
volt hölgyek közül a következőket .emjitjjjk 
fel: Asszonyok : Vitális Péterné, Mikó Ká* 
rolyné, Szent Iványi Gézáné, Dr. Hoflnjánn 
Adolfné, Balló Lajosné, Balló Péterné, özv. 
I.okcsánnszky Béláné, Özv. Haluska Jánosné, 
Kiszcly Kálmánné, Dr. Láng Józsefné, Pen- 
kala F'erenczné, Schuchtár Jánosné, Bodiczky 
Danielné, Sztodola Józsefné, Porubszky Dá
nielnél Pálka S,ámuejné, Trnovszky Józsefné, 
Hoflmánn Jánosné, Friedemann VilmiwiiX, 
Ruppeldt Károlyné stb. Leányok; Matu'jka 
Olga, Szent Iványi Mathild, Szágán Mariska, 
Kaiscr Mathild. Ballo Ilona, Etelka és Ma.- 
git, Vesztei- Emilia Tátrafüredről, Pálka Jú
lia, Trnovszky Lydia, Porubszky Anna, Baji*) 
Anna, Hoflmánn Mariska, Krcho 'Beatrix, 
Kosztolny Mari, Pálka Lydia, Visnyoysflky 
Antónia, Kiszcly Berta, Folkmann Hermina. 
Pálka Ilona, Pálka Mari stb. Az első négyest 
42 pár tánczolta és a kitünően sikerült mu
latság csak reggel 7 lírakor ért véget. Váj
jon a hitközség az anyagi credménvnyel 
meg van-e elégedve vagy sem, azt nem tú
llőni ; azt az egyet azonban tiszta lelkiisme
retid állíthatom, hogy Liptósztmiklóson mar 
régóta nem volt agost. evangélikusok által 
rendezett nyilvános mulatság, mely olyan jól 
sikerült volna mint ez. Értem ez alatt ama 
örvendetes körülményt, hogy nemzetiségi 
irányú tüntetés nem fordult elő, sőt még 
annak látszata is nagy clővigyázatta! kerül 
tetett. A sziinórában hangoztatott szjunos 
hazafias felköszöntő fényes bizonyságot tfsz 
arról, hogy az agost. evang. hitközség veze
tői a hazának hű fiai és hogy a polgárság 
zöme szívesen csatlakozik hozzájok.



Z ó l y o m i t ó l .  W  á g  n e r M i h á 1 y ! 
heszterc/.ebányai sárgarézműves, ki a város | 
jól ismert s hű polgára, a hazának buzgó 
fia volt, 1 3 gyermeke közül 3-at eltemetve, 
io-et nagy korig (egy már mint felszentelt 
pap meghalt) felnevelt, m agytr szellemet 
oltva beléjök, január hó másik felében 70 
éven felüli korban meghalt. K o s s u t h  L. 
nagy hazánkfiának, kit személyesen ismert, 
alig volt hivebb embere Heszterczebányán, 
mint 4*.

A  b e s z t e r c z e b á ny a i j o g  á s z 
b á l  rendezősége ez úton forró köszönetét 
nyilvánítja mind azoknak, kik feliilli/etéseik- 
kel a -Felvidéki magyar közművelődési egye
sület zólyommegyei választmánya pénztárát 
a f. évi február i-én tartott jogászbál alkal- , 
mával gyarapították. A jótékony adományok, 
melyeket a rendezőség ezennel nyilvánosan 
nyugtat, a következők: l)r. Hupka I.. 2 frt, 
llulényi I. 3 frt. dr. I leinrich lí. 8 frt, Mocz- I 
kovcsák J. 3 frt, Herlicza F. 3 frt, Tülen 1 F.
1 frt, llulley 1). 3 frt, Halassy Gy. 3 frt, 
Raitsits L. 1 frt, Wagner M. 2 frt, Szűcs 
István 1 frt. Báró Nyári Héláné 30 frt, 
Heendl K. kir. tanácsos 3 frt, Kiskéri Tóth L.
3 frt, Jurányi A. 1 frt, llulley S. 3 frt, Je- 
saenszky S. 8 frt, Kohn B. 3 frt, Majovszky 
Vilmos 6 Irt, Temlin Zs. 2 frt, Girtler A. 1 
frt, dr. 'Füles B. 3 frt, Kontratovics Titusz 
1 frt, Drexler Frigyes 4 frt, Koszta J. F.
1 frt, Kreucz J. 1 frt, Markovics J. 1 frt, 
Szieber K. 1 frt, Spitz 11. 3 frt, Tandlich 
Manó 1 frt, l.eindörffer S. 3 frt, Stadler T. 
kir. tanácsos 1 frt, Scholz R. 6 frt, dr. 
Krieser J. 1 frt, Dobrovics 1.. 4 frt, Csip- 
kay K. 1 frt, Suhajda F. 3 frt, dr. Kolcz.o- 
nay K. 3 frt. összesen 128 frt. Azaz Kgy- 
százhuszonnyolcz forint. -  F.zen felülfizetések 
a »Felvidéki közmüvelőkési egyesület zólyom , 
megyei választmánya pénztárába beszolgál
tatva lettek. Heszterczebányán 1887,  évi feb. 
hó 2-án. .4 rendező bizottság.

(J —eh.) Február 3-án Kissné játalom- 
jljtékakép először került itt szilire A s a i n t  
t r o p e z i ú r n ő c/.imü 5 felvon.ásos dráma 
A :iiet Bourgois és Derneroytól, A nagyhatású 
dráma meglehetős kevés számú közönséget 
vonzott, pedig a jutalmazandó ugyancsak 
megérdemelné a  pártolást, kivált ilyen alka
lommal. Daczára ennek Kissné a lehető lég- j 
jqbbat nyújtott abból, a mit művészete i 
egyáltalán nyújtani képes. A szerelem, a'. 
Utálat s megvetés hatalmas szenvedélyei 
ritkán ecseteltettek oly erővel s hűséggel, 
mint azt Kissné Hortensia szerepében tette.
Jót mondhatunk Ilevcssy s Kis alakításáról 
is, kiknek játéka sok helyen elárulta a szor
galmat s a pótolhatlan tehetséget-

Február 6-án a Furcsa háború czímű 
operettének kellett volna szilire kerülni, azon
ban Lorándy hirtelen berekedése folytán e 
darabot le kellett venni a műsorról, s azt 
mással pótolni. Színre került volna Tündér- 
Iák Magyarhonban; azért mondjuk volna, 
njert megtörtént az az eset, hogy a nehány 
főnyi közönséget haza kellett küldeni, miu
tán a napi kiadások egy nyolezada sem folyt 
be.. Igazán rosszul esik ily dolgot consta- 
tálni, de kénytelenek vagyunk vele, látva 
azt, hogy ily törekvő társulat, mint a jelen
legi, nem talál kellő pártolásra. Kissé helyre 
pótolta a február 5-iki veszteséget Vachot 
Imre népszínműve a Huszárcsiny, mely febr.
6. adatott. Ez este egy kis szerepcsere is volt, 
melyei yajószi*üleg Lorándy rekedtsége oko
zott ; szerepét (Andrét) Polgár sok egészsé
ges humorral adta. Virág Marczi szerepét, 
a jelzett Kiss helyett Bogyó jáizta. Bogyó 
s Remer Antónia (Borcsa) játékát s énekét 
a közönség tetszéssel fogadta s az utóbbiakat 
ismételtette is.

Február 8-án. Bogyó Ilonka jutalomjá- 
tékakép R i c h e 1 i e u h e r c z c  g Bajárt és 
Dumanoir 3 felvonásos vigjátéka. A közön
ség szép számmal töltötte be a színházat, s 
zajos óvatioval fogadta kedvenc/.ét, kinek az 
erkélyről virágcsokrot is dobtak. Bogyó 
Ilonka'pályáját mi nálunk kezdte ezelőtt két 
évvel, ás ezen idő alatt annyit haladt, hogy 
hasonjó szorgalom s tanulmány mellett neki 
igen í̂ zép jövőt lehet jósolni. A szereplők 
mindegyike látható örömmel s jókedvvel 
j$itszq$t, mit nemcsak a jutalmazott iránti 
sympathiánuk, de a szép számú közönségnek 
is koll tulajdonítani ; mert hiába, jobb ám a 
közönségnek, mint az üres padoknak játszani.

Az utolsó vasárnapi.szinlap egyik ujdoságat 
e helyen is reprodukáljuk, adva azt szorul 
szóra, azon megjegyzéssel, hogy ily esték, 
Besztérczebányán inár más alkalommal is 
rendezettek, s rendesen jól sikerültek- Nem 
csekély érdekességet fog e farsangi tréfának 
a megjelenő lap is kölcsönözni, mely tréfás 
tartalmával hivatva lesz a hangulatot emelni.
A sziftlap előleges hirdetése igy hangzik : 
'Nagy álarczos bál' álarezos menetekkel, 
tableaiixkkal. coupletekkcl, férfi négyes han
gokra írt, quartettekkel felfllszerezve fog ren- 
deztetni a színházi igazgatóság áltál, február 
2 1 -én azaz farsang utolsó napjainak hétfőjén.
A nagy plakátok részletesen fogják ismer
tetni az érdekes este műsorát. Kgyclőre 
annyit mondhatunk, hogy Farsangi Fánkok 
ezime alatt, pontban éjfélkor meg fog jelenni 
>Mcrour az ő levél hordozóival, és a helyi

érdekű humoros farsangi pikantériákat tartal
mazó élez lap minden egyes számát a 
felvidéki közmivelődési egyesület* javára cl- 
árusitandják; tehát egyúttal jótékony czéllal 
lesz összekötve, a sokat Ígérő mulatság; ren
delkezésére fog állani a t. közönségnek egy 
öltöző kabin, a hol azonnal alárczot és 
maszk öltönyöket cserélhet pillanatnyi vagy 
órákig tartó szórakozásra, szóval az igazga
tóság, rendezőivel mindent elkövet, hogy a 
közönségnek rendkívüli mulatságos farsang 
utólját szerezzen. Nem csekély érdeme van 
ebben, a t. takarékpénztári igazgatóságnak 
annyiban, hogy egyrészt tekintve azt misze- j 
rint egy magyar színtársulat törekszik súlyos 
napjain magán segíteni, másrészt ugyan ezen 
társulat, a felvidéken a felvidéki küzmivelö- 
d' ii egyesület javára feláldozza törekvését, 
mondhatni, jó indulatukig gondolkozik az ügy 
iránt, és nem törekszik megnehezíteni a szili- | 
társulat buzgalmát. Köszönet érette.

I s k o l a i  ü n n e p é i ) - .  A besztcrcze- 
bányai m. k. állami felsőbb leányiskola f. 
hó 6 -án nagyin. Trcfort Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi minisztar úr születése napjá
nak hetvenedik évfordulóján iskolai ünnepélyt 
rendezett. Az ünnepélyen dr. Gerevich Kmil 
igazgató a növendékek korához alkalmazott, 
szép és vonzó előadásban ismertette az ün
nepeknek érdemeit, közoktatásügyünk jeles 
bajnokának tettdús életét. Az igazgató be
szédét megelőzőleg és utána is énekeltek a 
növendékek és szavalatok is voltak. K ta
névben nevezett iskolánál — a mint halljuk 
már három ízben rendeztek a most megtar
totthoz hasonló ünnepélyt. Ks ezt csak he
lyeselnünk kell,mert nagyjaink életének ismer
tetése tagadhattam)! nagy befolyással van 
az ifjúság munkálkodásának és hazaszerete
tének fokozására.

KÜLÖNFÉLÉK.
Pálya Lajos nyug. városi árvagyám e 

hó 5-én 74 éves korában Selmeczbányán el 
hányt. A boldogultunk temetésén nagy számú 
közönség jelent meg a csikorgó hideg da
czára. Béke lebegjen hamvai fölött !

Helyre igazítás. IC becses lap f. é. 6-ik 
j számában megjelent ama hir ellenében, hogy 

»a znióváraljai áll. tképezde növendékei közül 
is többen trachomában szenvednek*, a szü
lék és egyéb érdekeltek megnyugtatása vé
gett kötelességemnek tartom megjegyezni, 
hogy a képezdei intézeti orvos által a növen- 

| dékek lelkiismeretesen megvizsgáltatván, ta- 
I pasztatott ugyan, hogy többen a téli hóna- 
j pókban különben is szokásos kisebb fokú 
j szemgyuladásban szenvednek, azonban az 
j illető intézeti orvos szakvéleménye szerint a 
; baj A r i t  hírneves specialista alapján egy

szerű k ö t h á r t y a l o b n  a k (conjunctivitis 
trachomatosa), s nem pedig ama veszedelmes 
egyiptami szembetegségnek mondható. Az 
illető növendékek közül is eddig többen már 
kigyógyultak, mások pedig javulásnak örven
denek. Znióváralján 1887. február 10-én.

A rányi Antal, képezdei igazgató.
Két érdekes előadás volt a selmec/.i 

gyógy- és természettudományi egyesület ülé
sén, jan. 29-ikén. Dr. N é m e t h y  Károly, 
gymnasiumi tanár, ismertette a földi giliszta, 
a piócza és a galandfér’eg bonc/, és élettani 
viszonyait, különös tekintettel szaporodási |
módjukra, káros és hasznos voltukra a tér- | 
mészetbeu. Annyi tanulságost említett ezen I
férgekről, hogy clődásával lapunk más helyén 
bővebben kellel foglalkoznunk. Azután tar
totta M e r  m a n n  ICmil akadémiai tanár elő
adását, melyben igen elmés módon kim 1- I 
tatta, hogy a Keppler, híres csillagász, által 
empirikus úton felállított három törvény az 
elemi mennyiségtan segítségével is levezet
hető. Néhány erőmütani tétel segítségével i 
bebizonyította ugyanis: 1) hogy a bolygó j 
csillagok a nap körül kerülékalaku pályák- j 
bán haladnak, melyeknek egyik gyúpontjá- 1 
bán a nap létezik ; 2) hogy a területek, mc- j 
lyekct a nap középpontjából húzott vezér- I 
sugár egyenlő időben megír, egyenlők ; 3) j 
hogy a keringési idők négyzetei a bolygó : 
csillagoknál úgy viszonylatiak egymáshoz |

| mint a naptól való középtávolságuk harmadik 
| hatványai. A szakértő közönség, mely ezen 

előadásokra szokatlan nagy száminál jelent ,
I meg és az akadémia egyik nagy termét 
1 egészen megtöltötte, élénk érdeklődéssel hall

gatta végig mind a két előadást.

A zene-estély, melyet a selmcczbányai 
polgári dal- és zene egyesület e hó 5-én 

| rendezett, szépen sikerült. Ch. Lecocq Nyi
tányát a Nap és hold -hoz, a zenekar tét- 
széssel adta elő. Kriiger La harpe éolienne- 

' jénck szép előadóit : Krausz Luiza (zongorán) 
és Adél (hegedűm kisasszonyokat a közönség 

j zajos tetszésnyilvánítással tüntette ki. — 
Kedves jelenség i; volt a két nővér fellépte 
s nagyban emelte az érdeklődést a szép he- 
gedűmüvésznő egyénisége. -  A hosszan- 

I tartó éljenzésekre egy a programmban nem 
i levő zenemű előadásával felelt a testvérpár. 

Muszka Margit kisasszony nehéz feladatra 
vállalkozott Rubinstcin Fantaisie sur des mé- 
lodics hongroisesja előadásával. Feladatát 
szépen oldotta meg s játékát a közönség ' 
szűnni nem akaró éljenzése kisérte. - Majd 
engedve a közkívánatnak, ismét zongorához

üli s hasonló nagy hatással játszotta el Wol- 
lenhanyt Valse de concertjét (op. 36). Gál 
Ferenc/. Vándordalát, Cziczka Sándor l’otpour- 
riját, Kapi Gyula -Népdalait, melyeket a 
dalárda és a zenekar adott elő, nagy tet
széssel fogadta a közönség.

Prágába a pénzze l! ott van az csak 
biztositva ! Kz a jelszava újabban azon izga- 
tóknak, kik köznépünk hiszékenységét már 
annyiszor kizsákmányolták. Hogy mennyire 
árthat e gonosz ezélzatú hir a hazai pénz
intézeteknek, különösen takarékpénztáraink
nak, arról az győződhetik meg leginkább, ki 
a köznéppel érintkezik. Az utóbbi napokban 
egymást érték a tudakozódások olyan egyé
neknél, kikhez a nép bizalommal viseltetik.
Az észlelt izgatottság folytán Marschalko j
Gyula törvényhatósági biz. tag indíttatva j
érezte magát e kérdést Selmec/.bányaváros I 
törvényhatósági közgyűlése elé vinni, inter- 
pellatio tárgyává tévén azt. Elnöklő polgár- 
mester már tudomással birt a szállongó hír
ről s ép az ő véleménye szerint hozta aztán 
a közgyűlés azt a határozatot, hogy a népet 
a szószékről s falragaszok utján világosít
sak fel a hir alaptalanságáról. A gonosz cél
zatú hir Selmecz.bányára Bakabanyaról im
portaltatott, ide pedig úgy látszik a felsőbb 
megyékből származott.

Á larczos bá lt rendez f. hó 2 1 -én a sel- 
mec/.bányai polgári dal- és zenekör a keres
kedelmi if.usággal egyetemben, melyre vo
natkozó) falragaszok már ki vannak függesztve. 
Hogy a rendezendő tánczmulatságon a múlt 
évben hasonló alkalommal előfordult tolon
gások kikerültessenek, a karzati helyek szá
mozva lesznek. Karzati jegyek 1 írtjával e 
hó 13 -ától kezdve a Joerges-féle könyvke
reskedésben, egyéb jegyek pedig 60 krjával, ! 
a Steiner B. Tibély Á.-lélc üzletben és Wal- 
ter testvérek ezukrászatában kaphatók, a 
mulatság estéjén pedig a pénztárnál. A ren
dező bizottság a legsikerültebb úri és női 
álarczot egy-egy pályadijjal tünteti ki. mely 
felett a tánczmulatság elnöksége által este 
alakítandó és pedig 10 űrből és 10 hölgy
ből álló bizottság szavazó lapok állal fog 
határozni. Egyenlő számú szavazatok esetén 
az elnök dönt. A pályadijak legközelebb va
lamely alkalmas üzlethelyiségben közszemlére 
lesznek kitéve. Az alakulandó csoportoknak 
rendszeres bevezetésére I Iubcr József torna- 
tanító úr lett felkérve.

A selmeczi zavargások ügye a tör
vényhatóság mull heti közgyűlésén a tanácsi 
vélemény elfogadásával intéztctctl el. A ta
nácsi vélemény kellő nivean-ra emelkedve, 
részrchajlatlamíl bitálja a dolgot; s elitéivé 
a bűnös rendőröket, megvédi a rendőri in
tézményt. De másrészt a zavargásban részt- 
vcttckiil is nem az akadémiai ifjúságot mint 
ilyet jelöli meg. IC szépen kidolgozott kime
rítő tanácsi véleménynek tulajdonítható, hogy 
e kényes ügy egyhangú elintézést nyert, 
daczára ama számos felszólalásnak, melyek 
mindegyikéből az ügy iránti meleg érdeklő
dés volt kivehető.

Egy k itűnő  tyúkszem szer, melyre olva
sóink figyelmét felhívjuk. Az egész világ azt 
állítja, hogy nem létezik oly szer, mely által 
a tyúkszemek gyökerestül kiirthatok lenné- , 
nck. lCzen állítás csakugyan mindaddig jo- ! 
gosult volt, mig Meissner gyógyszerész múlt j 
1886. évi tavasz elején az oly rövid idő alatt 
nagy hirre kapott tyúkszemtapaszát felnem 
találta, mely által, a mint már mi is előbbi 
lapokban e helyen említettük, csodálatra méltó 
eredmények éretnek cl. -  Halljuk különben 
két tyúkszemen szenvedő Ítéletét saját sza
vaikkal, kik a sikeren kételkedtek és kiknek a 
tapasz azon megjegyzéssel küldetett, hogy csak 
teljes siker esetén fizetendő, mi a megrende
lésből is kitűnik : I. L e v e l e z ő  l a  p. Tisz
telettel kérem a Meissner gyógyszerész-féle 
tyúkszemtapaszt azonnal megküldeni s ha 
használni fog nem csak az ára fog megkül
detni, hanem nagy kelendőségre fog szert 
tenni. Német-Sztamora, 1886. deczemb. 18-án.

< 'nilei. Lajos  s. k. körjegyző.
14 nap után Postautalvány 1 frt. 15 krról. 
Miután a tyúkszemtapasza csakugyan kitűnő- 
lég használt árát tisztelettel küldöm. N.-Szta- 
mora 1887. január 4-én. C s í k i  Lajos s. k.

II. L e v e l e z ő  l a p.  Szíveskedjék ré
szemre egy m a k a c s  tyúkszem kiirtásához 
elegendő tapaszt és használati utasítást kül
deni. Siker esetén az árát utalványozni kész 
leszek. Öcsöd, 1886. deczember 20-án.

Oyöry Imre,, s, k,
rí nappal később. Postautalvány 1 frt. 50 
krról. A küldött tapsz a várt sikert ered
ményezvén : annak értékét köszönettel itt 
utalványozom. G y ö r y I m r e  s. k.

Ezen és számtalan elismerési okiratok 
eredetiben mindenki által a Meissner gyógy
szerész-féle központi szétküldési raktárban 
Pécsett megtekinthetők, és kinyilatkoztatik, 
hogy ha bárki képes lenne bebizonyítani, 
hogy a fent szoról-szóra lemásolt elismerési 
okiratok, mint az épen a tyúkszcmszcrcknél 
előfordulni szokott, hamisak lennének, roko
noktól származnának vagy ismerősök és ba
rátoktól szívességből a raktárnok rendelkezé
sére bocsájtattak volna, 1000 darab cs. kir. 
arany fizettetik ki a Meissner gyógyszerész- 
féle központi szétküldési raktár által. -  Ily 
nyílt szavak hitelt érdemelnek. Ezen tapasz

kapható a gyógyszerészeknél és hírneves 
kereskedésekben. Vidékre naponta szétküldés 
postán a Meissner gyógyszerész-féle központi 
szétküldési raktár által Pécsett. Moor utcza 25 .

Levelezés.
Turdcz’Szt-M árton, 1887. f* b .  7.

Tisztelt Szerkesztő ú r !
Bármily szép és dicséretes tevékenysé

get is fejt ki a turócz-szt.-mártoni áll. pol
gári és közép kereskedelmi iskola tantestü
lete a társadalmi téren, mindazonáltal eme 
fáradozását alig koronázhatná a kívánt siker, 
ha munkájában a megyei előkelő családok 
által nem támogattatnék. Hogy a tantestület 
által most már három év óta rendezett nép
szerű felolvasó estélyek csakugyan - n é p 
s z e r ű e k k é -  váltak, ebben nagy része 
van azon néhány turóczi családnak, melyek 
a tantestület dicséretes törekvéseit méltá
nyolván — saját közreműködésükkel is min
denkor igyekeztek ez estélyek fényét emelni, 
népszerűségét és sikerét előmozdítani. így 
- a mint a kezeinkben lévő több évi pro- 

grammok bizonyítják — nem csak a tantes
tület, hanem a dalegyesület által is rende
zett előadásokon rendesen ott láttuk a Ju sth ,
L  e h o t z k y, B e n i c z k y családokat, me
lyeknek egyes tagjai a rendezőség élén álló 
B ő i d  is Ignácz igazgató kérelmének kész- 
séggel engedve, mint közreműködők szívesen 
vettek részt ez előadásokban. Helyesen tette 
a tantestület, hogy ily előkelő elemeket igye
kezett megnyerni; de helyesen tették eme 
nemes családok is, mert szives közreműkö
désükkel nagy mértékben járultak hozzá a 
magyar-társas élet élénkítéséhez Turóczban.

Ezen néhány általános megjegyzés előre
bocsátása után a t. Szerkesztő ur szives en
gedőimével az V. népszerű felolvasó estély
ről logok szólani, mely e hó 6-án nagyszámú 
és díszes közönség jelenlétében ment végbe. 
Nagy mértékben járult az érdeklődés foko
zásához azon körülmény is, hogy a mai pro- 
gramm nem kevesebb, mint ö t uj közremű
ködőt ígért, kiket c cyclusban még nem 
volt szerencsénk hallani, sőt ezek között 
olyan hármat, kik — mint hallottuk —  egy
általán először léptek fel. Felmondhatjuk, hogy 
ez uj közreműködők mind jelesen váltak be. 
Az estély — bár különös, nagyszabású szá
mokat nem tartalmazott — minden tekin
tetben sikerült; a közönség két-három szá
mot meg is akart ismételteim, mely kíván
ság azonban — valószínűleg a hosszabb mű
sor miatt — nem teljesíttetett.

Az első számot egy hatásos és briliáns 
modorban (négy kézre) irt ábránd Bellini 
.Alvajáró- operájának dallamaiból képezte, 
melyet J u s t h  Anna úrhölgy, Turóczmegye 
főispánjának kedves leánya és B o 1 d i s 
Ignácz adtak elő. F'áradhatlan rendezőnk 
szerepléséről már több i/.ben emlékeztünk 
meg, ma inkább csak az újabb erőket bírál
juk meg. J u s t h  Anna úrhölgy kellemes já
téka jó benyomást tett a közönségre; a da
rabban előforduló nehéz változatokat szaba
tosan s a fődallam kellő hangsúlyozásával 
és kiemelésével játszotta el. Csinos játékát 
megérdemlctt taps jutalmazta. — A második 
szám megismertetett bennünket egy kedves 
és ügyes szavaiéval, kit a rendezőségnek kár 
volt már előbb fel nem fedeznie. N é m e t h  
Irén úrhölgy volt ez, elszavalván T o m p a  
Mihálynak »Az ibolya álmai* czimü költe
ményét. Végtelenül jól esett e bájos virág
regében gyönyörködnünk ; melynek minden 

i szavából valódi költészet sugárzik ki, s mely 
1 egyszerűségével és naivságával annyira szív- 

rcható. A szavaló alig választhatott volna 
egyéniségének megfelelőbb költeményt, sza
valata ellen a legcsekélyebb kifogást sem 
támaszthatjuk. A rendezőség láthatta ma, 
hogy nem csak tragikus balladákkal, hanem 
ily egyszerű költemény kékkel is nagy hatást 
lehet elérni. — Méltán sorakozott e számhoz 
S z i b c 11 Mariska úrhölgy magán zongora- 
játéka. S z é k e l y  Imrének egyik magyar 
ábrándját (a Vll-et) adta elő nagy technikai 
ügyességgel, erővel és biztossággal. Székely 
régibb ábrándjai közül való ez a darab, mi
kor még a szerző egyszerűbb eszközökkel 
igyekezett hatni, s megelégedett csak egy 
népdalnak feldolgozásával ; utóbbi magyar 
ábrándjai már túlságosan telvék sok czikor- 
nyával. —  Következett D a r n a y Péter kul
túrtörténeti tanulmánya A táplálkozás haj
dan és most* czím alatt, melyet a szerző



rekedtsége miatt R é v é s z  Lajos olvasott 
fel. E  sikerült felolvasásban érdekesen fog
lalkozik a táplálkozás módjával úgy a vad 

mint a kulturnépeknél ; úgy az ó 
mint a középkorban. Érdeklődéssel hallgat
tuk végig értekezését, szerettük volna, ha 
egyes dolgokra tüzetesebben is terjeszkedik 
ki; de úgylátszik nem akarta túllépni a 
szokásos fél órányi időt. Nagy hatást és 
tapsvihart idézett elő K a c z i n a Pál hegedű- 
játéka. Megedííjátékot ez egész cycliis alatt 
most először volt alkalmunk hallani. Kaczina 
ur valóban mesterikig kezeli a vonót, s noha 
a mai darab bravúros productióra kevésbbé 
volt alkalmas : érzésteljes és tiszta játéká
vá! bebizonyította, hogy ura a nehéz hang
szernek. Doppler Ferencznek magyar operá
jából, a rég feledésbe ment - Ilkából' játszott 
részleteket. Kegyelettel hallgattuk végig ezen 
— egy szerves egészszé összefűzött szép 
részleteket, emlékezetünkbe juttatták azon 
szép időket, mikor még eredeti, magyar stí
lusú operák termettek ; visszaemlékeztünk 
a Szép Ilonka*, Sarolta , »Kánok'., »Hu
nyadi László és Rátik-bán operák idejére. 
Ez idők elmúltak, a nevezett művek közül 
csak Hunyadi László* és »J?ánk-bán tartja 
magát, — s az újabban nagy ritkán fel-fel- 
tűnő (magyar szerzők által írt) operákban 
hiába keressük nem csak a magyar zenei 
stílust, hanem a magyar tárgyat is. — Be
fejezte az estélyt J e s z  e n s z k  y Teofil ma
gánéneke. Jeszenszky szintén régi jó isme
rősünk ; oly meleg érzéssel még talán alig 
énekelt, mint ma ; bámulnunk kellett kitűnő- 
pianissimóit, kivált az első énekben. A nem 
rég a budapesti operaházban előadott -Sák- 
kingeni trombitásból- (Ncsslertől) énekelte a 
híres búcsúdalt. mely eredetileg bariton szá
mára van írva, s melyet tehát tenoristánk 
kedvéért egy quarttal magasabbra, tehát 
es-ből as-ba kellett a rendezőnek transpo- 
nálnia. Az ilyen mivelctcknek őszintén 
seólva nem vagyok barátja ; a mi mélyebb 
hang számára van Írva, énekelje azt mélyebb 
hang; a transporálás által mindig többé- 
kevésbbé vészit a darab. Ezen kívül még 
két ügyesen választott magyar népdalt hal
lottunk, s ezek sem téveszthették el szoká
sos hatásukat.

E  rövid ismertetésből láthatják t. olva
sóink, hogy a rendezőség mindent megtesz 
ez esték érdekességének emelésére ; bebizo
nyította ezt különösen ma a változatos pro- 
gramm összeállítása, valamint .1;: uj közre
működők megnyerést által. Az estély végén 
a főrendező kijelentette, hogy mához négy 
hétre, vagyis m á r c z i u s 6 - á n  tartatik az

u t o l s ó  e s t é l y ,  még pedig a hat estély 
költségei fedezésére való tekintetből szeme- 
lyenkint 50 kr. belépti dij mellett. A. ed 
digi esték díjtalanok voltak'

Solinecz-Bélabánya szál), kir. bán.\ a város 
polgármesterétől.

llirdolmény.
Selm (‘/.bányán s környékén azon ló: 

terjedt el a napokban, mintha a selnieiv.i 
pénzintézeteknél elhelyezve lévő tőkék ve
szélyeztetve volnának, illetve hogy a heteit 
összegeknek csak 25 százalékát fogják ki
fizettetni és hogy csakis Prágában helyez- 
hőtök cl biztosan a tőkék.

Minthogy ez álhir sokaknál hitelre ta
lált, s nagyon alkalmas arra. hogy népünk
nek pénzintézeteink, különösen takarékpénz
táraink iránti bizalmát negiugassa s maguk 
nak az intézeteknek ártalmat okozzon, ezen 
városok f. é, február 8-án tartott rendes 
havi közgyűlésének 20. s/.ámíi határozatából 
Óva intem városunk közönségét, h >gy e 
kósza hintek hitelt ne adjon s annak ter
jesztéséi egyes lelketlen üzérkedők rósz 
akaratának Iiilajdontsa, s »t ez álhir terjesz
tőinek nevét hivatalomnál bejelenteni pol
gári kötelességének tartsa.

S-.-imcezbán án 1887 évi fel), hó 1 !»
0 c . M > v s / , k y  V i l u a o *

Solid és olcsó karácsonyi 
és újévi ajándék.

Majdnem ajándékozva.
Mig a készlet tart. bárki is !) 

írtért egy pompás ezüst-utánzat evő 
készletet kaphat, mely mindig és örökké 
fehér marad és egy legfinomabb da- 
niaszt-asztaigarnitnrát : Ö evőkést k i
tűnő aezélpengével, 12 ((3 kanál és (i 
villa), 24 (12 kávé- és 12 Moeeaka
nál). 1 damaszt asztalterítő. 12 hoz
závaló asztalkendővel . összesen 55 
drbot. — Ezen 55 drb. melynek ára 
azelőtt .'50 írt volt. most 9 frtért kap
ható. Nem tetszés esetén a pénz 
visszakíildetik ; igy minden megren
del és koezkázat n Ikiili. - Tisztitó
por csomagonként 15 kr.

Készpénzfizetés, vagy utánvét mel
lett a megrendelések a kereskedelmi 
törvényszéknél bejegyzett
U ni versül- V e i*sa 11 (11- H111 *e a u -11 o z 
Bécsben ezimzendők. Ottakri ig, Sei 

lergasse 26
Filiale Wien 1. Rotheiitlmrmstrasse 5.
9-- l ó

Tuióc/.inegye Mossócz-zniói járás föszolga- 
bírája.

283 H/.ám 
13*7.

Pályázati hirdetmény.
Túró ez megye területén betöltendő 

znióváraljai és mossóczi körorvosi — a hi
vatalos utazásukhoz szükségelt fuvarok in
gyenes kiszolgáltatása mellett, I !<•*• Irt. 
fizetéssel javadalmazott állomásokra. — 
melyekkel az orvosrendőri teendőkön felül 
a szegény betegek ingyenes gyógykezelésé
nek és a halott-kómlésnek is kötelezettsége 
össze van kötve, különben pedig "littden 
egyes, akár nappali, akár pedig éjjeli láto
gatás után 50 kr. felszámi Utalásának jogo
sultsága jár. —  ezennel pályázat nyittatván : 
a pályázni kívánók fel hivatnak, miszerint 
szabályszerű bélyeggel ellátott. sajátkezűié# 
irt, korukat tanusitó anyakönyvi és egyéb 
oklevelekkel és bizonyítványokkal ellátót, 
folyamodványaikat alóli rt főszolgabírónál 
1887. évi Marczius hó 15-ikig terjesszék elő.

Megjegyeztetik egyúttal, miszerint a 
zuióvaraljai körorvosnak kilátása van arra, 
hogy az ottani m. kir. állami tanitókepezde 
részéről 200 frtnyi tiszteletdijbaii fog része
sülni. Az egyes pályázók a kitűzendő határ
napról külön fognak értesittetni.

StubnyafUrdön 1887. évi fel), hó 1-én.
X o rk ó c K y  T i v a d a r

•J— 3 toHzolgnbiró.

Hirdetés.
A selmcczbányai m. k. bányász és er

dész akadémiai ifjúsági kör helyiségében a 
kávémérés 1887. év április 1 -tői egymásután 
következő öt évre ajánlattétel alapján bérbe 
adandó. Miért is fölkéretnek mindazon kávé
sok (helyi vag>- vidéki) kik erre pályázni 
szándékoznak : hogy ajánlatukat -  az ifjú
sági körben, - -  esetleg alant írtnál megte
kinthető kivánalmi pontozatok értelmében 
bezárólag folyó év f e b r u á r hó v é g é i g  
az akadémiai ifjúságikor elnökségéhez iné 
ban nyújtsák be, illetve tegyék meg.

Bővebb felvilágosítást ugyanit nyer
hetni. •

Kelt Selmeczbányán 1887. fobr. 4-én.

Sctltreibcr Forencz
1’— 3 nknd. ifi köri ülnök.

Köszömitnyilváiiitás.
Mindazon jóakaróinknak s isme

rőseinknek. kik boldogult Pállya La 
jós selmeczvárosi nyug. közgyámnak, 
felejthetetlen családfőnknek elhunyta 
alkalmával részvétüket kifejezni ke
gyeskedtek. e helyen is a leforróbb 
köszönetét fejezi ki

a gyászoló család.

se
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A  l e g j o b b  k á v é p ó t l é k

Z b v £ a - n i l a - - T 7 “ e l i m
vörös doboszkákban jegygyei.

T 7 “ e l i n n i  ■ \ r I l á L g ' : f e á L V 7 ' é
fa 1 ádacskákbán föleitekével

czukorsííveg alakban és a

leg fin o m ab b  cso k o lád o k
nevű

d h . o c o l a - t T 7 “ e l i m

a velimi részvénytársulat gyáraiból
Prágában.

OF- Kaphatók niimleu fúszorkereskedésekben.
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Az igen tisztelt közönség becses tudomására bátor 
ködöm hozni, hogy Selmeczbányán ÖOjIII. .számú názban 
a tót templom átellenében. hatóságilag engedeA e/.<-tt

k ö z v e t ít ő  i n t é z e t e t

nyitottam. - Rendelkezésre áll mindenkor szakácsné. 
szobaleány, konybaleány. dajka, kocsis, inas és házi 
szolga. Bárminemű lakást vagy üzlethelyiséget kívána
lomhoz képest, szerzek teljes megelégedésre.

Pontos, gyors és lelkiismeretes kiszolgálásért ható
ságilag megszabott árak mellett jótállók.

Selmeczbányán. 1887. február l én.
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Gyurkovics András.
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A*"1 ̂ 1  köszvény é* osáz  ellen ajánlott számos háziszerok 
I I között ni ép is i-salí a  valódi Horgony-Pain-Expeller 

_J I a leghatásosabb és legjobb. Ez nem titkos-szer, 
U B  j  hanem ogv te ljes en  m egbízható , o rvosilag kipró- 

b á lt kószitinőny. mely mindenbetegnek teljes meg- 
nyugvással ajánlható. Hogy a Pain-Expellcr teljes  

bizalm at ordomol, legjobban kitűnik abból, hogy sok 
beteg, a ki nagy garral feldicsért más gyógyszereket 

próbált meg, m e g in t  c s a k  a

rég Innak bizonyult Pain-Expellerhez -Xfl
té r t vissza. Épen az összehasonlítás által győződtek 
meg arról, hogy úgy a csuzos fá jd a lm ak , tagszakgatások  
-ti,., mint a fö - . fo g - és h á tfá jás , o lda lny lla las ok  stb. 
a l ’ain - Expeilorrel eszközölt bedörzsölcsok áltál leg
gyorsabban szüntethetők meg. A 40 kros. ,0  kros és 
1.20 ölesé ár a szcgényoblieknck is hozzáférhetővé teszi, 
mig másrészt a számos siker a felől kezeskedik, hogy 
a pénz nincs kidobva. A k á ro s  u tá n z a to k tó l  azonban 
óvakodni kell, s csak a „horgony ‘- je lle l e lláto tt 
Pain-Expellert fogadjuk el mint va lód it. Köz- 
ponti-rakt.ü G yógyszertár az a ran y  o roszlán
hoz Prágában, Niklasplatz 7. Kapható a lég- 
több gy ógys zertá rba n .') d H M f l H r T ü r

H
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Sclmec/ha van Sztailkay F gv.»g\ 
Főraktár Budapest. Török J a-v.ig

SZABADALMAKAT
uj találmányokra kieszközöl és véd- 
jegyeke! lajstromoztat minden ál- 

lamban

Benedek Lajos és társai
szabadalmi irodája

Budapesten ,  m u/.o i im küru t  10 . sz.

A nm. m. kir. keresk minisztérium 24324 - 886. 
számú körrendeletével ezen iroda a föltalálok figyel
mébe és bizalmába ajánltatott. |_4

• f

A selmeczi légszeszgyár igazgatósága 
mint legolcsóbb, legtisztább és legjobb fűtő
anyagot .szobakályhák és takarék tűzhelyek 
részére ajánlja. Még pedig i<>" kilo I IVI 
6 0  k r .  tehát 20  k r r a 1 o l c s ó  b b a 11 . 
mint eddig. — Ajánl egyszersmind kátrányt 
kicsiben 6 kiért klóját, nagyban megegye
zés szerént.

A selmeczi légszeszgyár 
igazgatósága

iv tE  r á z  w .

Kmpfielilt die unterzeichnete \',;rw;il- 
tung dér Scliemnitzer Gasanstalt als beste, 
reinste und billigste I feizung wie für /.immer- 
Ofen, so auch Küclienspaarlierde und zwjr 
ioo Kló zu I II. 6 0  k r .  um j-> kr. b i 1- 
1 i g e r als wie bisher. Empfiehlt auch Stein- 
kohlcntlicer im kicinen pr. Klgr. 6 kr en 
Gros nach Cbereinkunft.

M -

ÍJ—3

\ erwaltung dér Sehenmitzer 
(íasanstalt

r a . z .

Nyomatott a .Selmeczbányai Híradó- gyorssajtójáa T ti róC7„.fl7,.-Mártonban

0 0 0 -
0

Parliimene de la Soeiété llygiénique Collati á Paris
55 Rue de R ivoli

- o c  j
0

„Vinaigre de toile+te1,
a,lók . letételt amely ide; 

a tagokat 1 

.Eiu de Me.tthe* szert.

>ajok ellen fölötte hatás 
izmokat elevenné teszi

- különösen fürd< 
s megerősíti, 

igei és este

\ ízbe öntve

amely hathatós fris 
pohár vízben elég

/. ..Eau Athenienne haim,>->,>vizct, mely a haigvökök mt.’gerősitöiil

Cieme de savon dulcifla la m »e  k en d e*, a pattanások dk-,,, mely a k„ 
:lKf' W V * M u  " 'k  '"'loynck jó stole.ilatot tehet, a j á n l j u k .  A Hinti cikkek, iliszes

is alkalmasak.

>m csepp egy

zolgál és végre

tsomagalásuknál fogva ajándékra

0 .Ma(iyarói-s7.áBi k.-|,vi-clö : S K IL K  L A J O S ,  Hurlnpest.
0000

királviitczii 23.
0
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