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ioo szóig 2 frt., ezentúl minden 
megkezdett száz szónál 50 krral 

több.

A felvidéki magyar közművelődési 
egyesület és a gyűjtő perselyek léte

sítése.
Húsz éve múlt, hogy a nemzet 

kibékülve királyával, visszanyerte al
kotmányos jogait. A béke angyala 
olaj-ággal kezében hirdető a szent 
igét : legyen béke ! . . S a béke véd- 
szárnya alatt halad tovább a nemzet, 
halad önérzettel s a jövőbe vetett erős 
bizalommal. E haladás sok téren ész
lelhető, de sehol sem oly szembetűnő, 
mint a nemzeti szellemet tekintve. A 
nemzet történetében páratlanul áll e 
két évtized a magyar szellem terjedé
sét illetőleg. Ama tapintatos eljárás, 
a szelid eszközök, melyekkel e ter
jesztés eszközöltetik, nincs minden ha
tás nélkül az egyes nemzetiségekre s 
az izgatóknak törekvései hajótörést 
szenvednek a magyar szellem vívmá
nyain.

Ezen meggyökeredzé^ét a magyar 
szellemnek tovább bizonyítgatni talán 
fölösleges ; a ki a felvidéket tiz, ti
zenöt év előtt ismerte s ismeri jelen
leg, az meg fog győződni ama bámu
latos haladásról, mely a lefolyt két 
évtized alatt tapasztalható

Hogy e tekintetben sokat tesznek 
az egyes körök, egyletek, az tagad- 
hatavlan. Ilyen — a magyar szellemet 
terjeszti! -  egyesülettel dicsekedhetik 
a felvidék is s ez : a felvidéki magyar 
közművelődési egylet.

A felvidék magyarsága hazafiúi

kötelességet teljesít, ha ily egyesüle
tet kellően, tőle tclhetöleg pártfogol 
s úgy anyagilag, mint szellemileg hozzá 
járul felvirágoztatásához. Hogy az 
egyesület e támogatásban kellőleg ré
szesülhessen, czélszeríí lenne a gyűj
tő-perselyek felállítása, mi által elé
retnék az, hogy még azok is, a kik 
részint a lépten-nyomon mutatkozó ki
adások. — részint szilk anyagi hely
zetük miatt legjobb akaratuk mellett 
is képtelenek áldozatot hozni : filléreik 
által hozzájárulhatnának a tőke gya
rapításához. E fillérekből forintok, a 
forintokból idővel tetemes összeg lé
tesülne a nélkül, hogy a felvidéki ma
gyar közönség megerőltetését okozná. 
Mennyit hozna be az ilyen gyűjtés pl. 
népesebb összejövetelek, mulatságok 

i  stb. alkalmával s mennyire dicséretre- 
méltó dolog lenne az. ha valaki ily 
kínálkozó alkalommal kezébe véve egy 
gyiijlő perselyt, végig járná az ö s 
szegyűltek csoportját s vájjon ki ne 
tenné azt szívesen, ha egy — a ma
gyar culturát terjesztő egyesületnek 
felvirágoztatásáról van sző ? S vájjon 
akadna-e a magyar érzelmű :k közül 
valaki, ki ilyenkor egy fölösleges réz
pénzt, egy tiz- avagy huszkrajezárost 
nem találna tárezájábaw V . . . Es e 
fillérek a haza oltárára adatnának ! 
Pétéi-fillérek volnának ezek, arra hi
vatnák, hogy egy magyar szellemet 
terjesztő egyesületnek vagyonát nö
vesszék !

Csekélynak látszó dolog ez s 
mégis mily üdvös volna ennek létesí
tése a felvidéki közművelődési egye
sületre nézve. Rajtunk áll, hogy gya- 
rapitsuk azt. mi megvan alkotva. Csak 
igy virágozhat a haza; mert : „Hass, 
alkoss, g y a r a p i t s s a haza fényre 
derül**! t . p.
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Klőázsia pénzrendszerére vonatkozólag 
pedig az első nyomokat HerodotO i műveiben 
találjuk. Hz a Ívdiaiakat tartja az elsőknek, 
kik általában kereskedést űztek és aranyból 
ezüstből pénzt vertek, még pedig a baby- 
lon-perzsai pénzrendszer szerint egy ezüst és 
egy arany talentomot, mely llerodot szerint 
70 minára osztatott lel. Ugyancsak Hcrodot 
szerint Dánosnak, a perzsák királyának a 
20 adófizető provincia 14560 talentomot fize
tett, mely összeget Hultsch az ő jeles ku
tatásaiban a mai fémérték alapján 34,000000 
forintra becsüli. Ugyancsak Darius verettea 
róla nevezett' arany -stater Dareikos «-t, I 
vagy röviden -Dareikos--t és az ezüst -Da- t 
reikos«-t vagy más néven siglos- l is. I 
Hultsch számításai szerint ezen arany da- I 
reikos mai értéke 11 frt 34 krt, az ezüst, 
dareikos vagy sigios-é pedig 48 krt tesz.

Ugyanezt a pénzt használták eleinte a 
görögök is ; a görög talentom fel volt 
osztva 60 minára, a mina pedig 100 drach
mára. Jizcn drachma mai értéke 39 kr. 
volna. Hz utóbbi elnevezés még a mai gö
rög pénznél is megmaradt, mely azonban a 
franknak fele! meg. Ezen görög pénz idegen 
népeknél i s nagy kedveltségnek örvendett,

mert teljesen tiszta fémből veretett. A spár
tai vaspénz, melyet I.ykurgus a fényűzés 
meggátlása végett veretett, természetesen 
csak a bclforgalomban szerepelt. A kiilfor- 
galomban Spartának is csak ezüst és arany 
pénzekkel kellcit fizetnie.

A mi a rómaikat illeti, ezeknél is. ép- 
úgy, mint a többi népeknél, eleinte a ba
rom volt az értékmérő, a mit náluk külö
nösen az is bizonyít, hogy az ö szavuk a 
pénz számára pecunia is lulajdonkép a 
ípeciis* szóból képeztetett, mely pedig azt 
jelen i : barom. Sót a rómaiak még akkor 
is csak a barmot használták pénzül, mikor 
már az Alsó-italia keleti partjain keletkezett 
görög gyarmatokban ezüst pénz volt forga
lomban, mert a latinok eleinte igen szegény 
nép voltak, és csak szerencsés hódító hábo
rúk után gazdagodott meg annyira, hogy 
szintén fémpénz készítéséhez foghasson ; de 
ekkor is először csak a legolcsóbb fémet 
használhatták e czélra, t. i. a rezet, melyet 

1 ónnal és ólommal ötvényeztek, Ezen réz
pénz eleinte alaktalan, vagy legfeljebb rúd- 

1 alakú kimért darabokból állott. Ezen réz
pénz is az akkori súlyegységtől, melyben ő 
maga is veretett, az ast-tól kapta elneve
zését ; egy ily >as- mai értéke 24 kr.

Később aztán 270 körül Kr. c. a ró
maiak is áttértek az ezüst valutára ; első 
ezüst pénzüket mivel 10 ásnák felelt meg. a 
latin ídeni* tizes szótól »dénárc-nak ne
vezték, mely elnevezésnek is még több mai 
pénznél megvan a nyom a; igy pl. szerb 
■•dináránál mely annyit ér, mint egy frank. 
Egy ily dénár mai értéke 35 kr. Csak 
Augustus császár kezdett aztán aranypénzt 
is veretni, melyet -aureus -nak t. i. arany
ból valónak neveztek. Egy font aranyból 
1000 dénárt vertek. () volt az első, ki saját 
kepét verette az érmekre.

A császárok korában azonban, vala-
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(Vége )

Édes Drágám !
Megígértem ugyan neked' hogy igen 

sűrűn, igen szorgalmasan felkereslek levelem
mel ; de te bizonyára jobban ismersz, sem 
hogy meg ne bocsátanál, hogy olyant Ígér
tem, aminek a megtartása nekem borzasztó 
egy feladat.

Mindig tortúra, ha levelet kell írnom. 
De e két hó alatt, mióta tőletek eljöttem, 
százszorosán éreztem, hogy szörnyű osto- 
bácska vagyok arra, hogy n e k e d  okos 
levelet írjak ; olyant aini megvigasztaljon.

Aztán egy kissé bántott is a lclkiismc- 
retem. Megmondom neked igazán.

Tudod, nem voltam képes elhitetni 
magammal, hogy egy keveset ne kaczér- 
kodtam volna Zirczyvel. Nem akartam, iga
zán nem akartam ; de tudom, hogy kaczér 
voltam vele szemben.

És ez a gondolat annyira bántott - 
elhiszed édes ? hogy bár többször akar
tam, nem voltam képes beszélgetni veled.

Hanem ma tudok beszélgetni, ma van 
mit elbeszélnem.

Azonban nem akarom a végén kez
deni a dolgot ; hadd mondjak cl mindent 
elölni!. .Ma roppant tehetséget érzek az 
íráshoz.

Tehát kezdem o'.t, mikor tőletek elho
zott papám.

Tudod, hogy a te kedves, öreg, zsör
tölődő Sárid szentül megfogadtatta velem, 
hogy itthon is épen olyan rendes leszek, 
mint nálatok voltam.

Nos, hidd el Drágám, hogy meg volt 
bennem a szent elhatározás Ígéretemet meg
tartani ; akkor szörnyen beláttam, hogy a 
nálatok megtanult rend nélkül nem létezhe
tik valamire való leány.

Két, három napig ment is valahogyan 
a dolog ; Guszti néni, papám nővére tu
dod, aki kiskorom óta gondoz, nem tu
dott hova lenni a nagy amulástól s én annál 
buzgóbban szorgalmasko 'tani, minél több
ször elmondta, hogy

—  Hallod te kis rosszaság, te nagyon 
előnyösen változtál meg c nehány hét alatt.

— No bizony ! — feleltem neki
hiszen csak tudom, mi illik ilyen felnőtt 
nagy leányhoz édes Guszti néni.

Nagyon tetszettem magamnak ebben 
az új szerepben.

Hanem gazdasszonyánk, aki nem olyan 
öreg ugyan, mint a ti Sáritok, hanem azért 
kész sá.kánykigyó, ha valaki az ő dolgába 
avatkozik, —  ö sehogysem volt megelégedve 
az én viselt dolgaimmal.

Ha a konyhába lementem, megtudni, 
mit főzet Guszti néni, nem győ.-.tcm hall
gatni a sok kérdést, melyre soha nem várta 
be a feleletet :

— Minek jön ide aggatni ? Nem elég 
nekem ezt a sok lomha cselédet kerülget
nem ? Nem lenne szives elsétálni az útból ? 
Vagy ki, vagy be ! (t. i. a zobába.)

Ha meg egy főző kanálhoz hozzá 
nyúltam, hogy valamelyik ételt megkever
jem , megkóstoljam, akkor meg kiváltképen 
nekem rohant.

— Ni-ni ! Tán bizony azt hiszi, hogy 
jó l áll a kezébe f Abba a finom kis kezébe ? 
Nem klavir ám az. Nem tudós könyv 
ám az.

Ha rá találtam felelni, hogy meg va
gyok állítása szent igazságáról győződve, 
még jobban elfutotta a pulykaméreg.

— Disputáiul jö tt ide ugy-c ? Engem 
boszantani jö tt ugy-c? Oh, én ezt ki nem 
állom. Tessék, itt van a főzőkanál : tessék, 
készítse a kisasszony, ha jobban tudja 
mint én.

l’crsze, hogy menekültem s másnap 
csak távolról mertem a konyha felé nézni.

Megtettem, hogy minden reggel korán 
fölkeltem, hogy mint egy igazán házias 
kis leány, segítsek neki a tej lefölözésében.

No, ezzel jártam csak meg.
Képzeld, rám fogta, hogy felit meg- 

torkoskodom a tejfölnek mint valami kis 
czicza.

Még azt azonban csak eltűrtem, hogy 
torkos cziczának nevezett ; de mikor egy

szer azzal vádolt, hogy én egy nyughatatlan, 
incselkedő posztó vagyok, — no Édesem, 
már ekkor vége szakadt az én türelmem
nek is.

— En ? Posztó ?
S ha jól emlékszem, halálos párbajra 

hívtam‘ki c sértésért.
Hanem ezzel is megjártam, niert pa

pám és Guszti néni kikaczagták szörnyű 
felindulásomat.

Helátod ugy-c Drágám, hogy ilyen kö
rülmények között meguntam az örökös hadi 
lábon állást s örökre lemondtam arról, 
hogy va'aha hozzád hasonló rendes, házias, 
higgadt leány lehessek.

Azóta úgy élek épen. mint azelőtt, 
látszom, ha van kivel ; járok-kelek össze
vissza nagy kertünkben s cselekszem tem
érdek bohóságot naponként — s kiváltké
pen gazdasszonyunkat szeretem boszant- 
gatni.

Legújabban felfedeztem, hogy a min
denes felé amolyan ábrándos, méia pillantá
sokat veteget — s mióta a felfedezésemet 
nyilvánosságra hoztam, azóta kerül mesz- 
sziről.

Talán még akkor is megtartana a bé
keszünetet, ha birodalma határain át ten
ném lábomat.

De ezt már nem merem megkisérleni !
Természetesnek találod ugy-c, hogy ha 

már egyszer mcgkisérlcttcm a rendes mun
kálkodást, keresve keresem, amivel Iclkcmct 
foglalkoztassam.



mint a politikában, úgy á pénzrendszerben 
is nagy hanyatlás állott be. Már ekkor kezd
ték azon eljárást alkalmazni, melyet később 
a középkorban is, különösen Németország
ban, majdnem a mai napokig az egyes pénz
verő urak utánoztak, hogy t. i. pénzzavarukból 
az érmek tiszta fémtartalmának folyto
nos csökkentése és így rontása által ipar
kodtak kibontakozni. Az érmek tiszta fém
tartalma akkor fokonként annyira sülyedt, 
hogy a Kr. utáni 3-dik században az ézüst 
pénzben már több volt a réz, mint az ezüst. 
Ennek folytán a lakósság végre vonakodott 
az érmeket névértékűkben elfogadni, a ke
reskedők pedig kénytelenek voltak az ér
mek helyett fizetéseiknél ismét egyszerű 
ezüst — és arany rudakat használni, melye
ket minden egyes alkalomnál külön ki
mértek.

Ekkor végre Constantinus császár e 
tarthatatlan állapotoknak az által vetett vé
get, hogy egészen új pénzrendszert hozott 
be, mely még a népvándorlást is túlélte, 
sőt a frank birodalomban is fölvétetett és a 
byzantinusi korig tartotta fen magát. Ezen 
hosszú fenmaradását azon rendkívüli solidi- 
tásnak köszönhette, melylyel verésénél el
jártak. Ezen aranyból vert pénz épen azért , 
maga Constantinus is »solidus«-nak nevezte 
el, melyből 72 darab ment egy font finom 
aranyra. Egy ily solidusnak mai értéke 
6 frt 35 kr. E  névből származott különben 
a régi olasz pénz »soldo« neve, mely he
lyet azoöban ma a franknak megfelelő líra 
van használatban, és a régi franczia sous is. 
Ugyan-e pénzrendszert vették át később a 
régi germánok is a frank birodalom korá
ban, csakhogy ők a római solidust a rajta 
levő paizsról »Schildling*-nek nevezték, mely
ből később »Schilling« lett, mely elnevezést 
az angolok tudvalevőleg még most is hasz
nálnak. Ugyanúgy származott a franczia 
»écú< elnevezés is, mely tulajdonképen szin
tén paizst jelent.

A frank birodalom ezen pénzrendszere 
azonban Nagy Károly követői idejében a 
birodalom sorsát osztotta ; nincs is szembe 
tűnőbb más példája annak, mily szoros ösz- 
szefűggésben áll a pénzrendszer az általános 
nemzetgazdaság, a művelődés és politikai 
helyzet fejlődésével, mint épen a nagy ka- 
rolingi birodalom tönkre menése. Mert a ki
rályi hatalom gyengülésével, a birodalom 
szétszakadozásával a pénzrnndszcr romlása 
is lépést tartott. Ennek első oka az volt, 
hogy a frank királyok egyes városoknak, sőt 
kolostoroknak is különös kegyből vagy bi
zonyos viszontszolgálatok fejében pénzverési 
jogot adtak ; később azonban olyanok is 
vertek pénzt, kik erre nem is kaptak jogot, 
úgy, hogy már a 10-dik században ezer 
meg ezer pénzverő közeg volt ; minden vá
ros, minden kolostor, minden gróf saját pénzt

S  találd el, miféle foglalkozást fedeztem 
fel, mióta itthon vagyok ?

Nem hiszed, ha megmondom is.
Tudod-e, hogy sokat, nagyon sokat 

á b r á n d o z o m ? !
Igen édes Irénem, én ábrándozom
Ábrándozásaim közben nagyon sokat 

foglalkozom veletek kedvesein, s annyiszor 
el fog a keserűség, ha arra gondolok, hogy 
velem is úgy bánhat »valaki- mint veled 
Zirczy.

Hidd el nekem Irén, hogy ha voitam 
is kaczér Zirczyvel szemben, bár nem tu
dom bizonyosan, hogy voltam-e ? - neki
akkor sem lett volna szabad tőled elfor
dulnia.

Ha igazán szeretett, nem volt szabad 
tőled elfordulnia.

Es én ábrándozásaim közben mindig 
szerettem elhitetni magammal, hogy még 
visszatér hozzád.

De nem csupán e miatt lett kedvencz 
foglalkozásommá az ábrándozás Hanem 
azért is, mert e közben tudtam meg, hogy 
amit eddig csak játéknak véltem, az ko
moly valóság.

Igen Irénkém, olyan édes, olyan szép 
álmokat álmodom én is át naponként, mint 
amilyenből te nem rég ébredtél fel.

Elh szed-e rólam, hogy szeretek.
Lelkem végtelen hevével szeretek.
Vájjon fel fogok-e, fel kell-e ébrednem 

nekem is e kedves álomból ?
Te talán meg tudnád mondani, ha 

sejtenéd, kit szeretek.

Veretett ; s bár mindezek Megtartották a 
régi frank birodalmi valutát, mégis már ak
kor kezdték sokan a Constantinus előtti idők 
eljárását utánozni, amennyiben a pénzt min
dig roszabb és roszabb fémtartalomban ver
ték ; beállt a hamis pénzverés és evvel 
együtt az a híres középkori pénzzavar is, 
minek foiytán akkor már egyetlen egy az 
egész birodalomban érvényes pénz sem volt, 
és a kereskedőknek ismét vissza kellett tér
niük a rúd pénz használatához.

(Foly t kiiv >

A körmöczbáuyai magyar szí
nészet érdekében.

A körmöczbányai magyar egyesület 
által kiadott s dr. Versényi György egyl. 
titkár tollából kikerült kis füzetet kaptunk, 
mely valóban érdekes módozatokat tartol- 
maz arra nézve, miként lehetne a felvidéken 
egy jó  magyar színtársulat sorsát évről-évre 
biztosítani ? A füzet voltaképen a körmöcz
bányai magyar színelőadások biztosítása 
czéljából adattatott ki ; de a/.on módoza
tokkal, melyek e czélra ott alkalmasaknak 
látszanak, a Eelvidék összes nagyobb váro
saiban biztosítható volna a magyar színészet 
ügye. Szerző mindenek előtt kimutatja, hogy 
11 év óta szerzett pontos adatai szerint az 
ott működő színtársulat egyes tagjaira — a 
legjobb esetben — 56-3 krajezár napi jöve
delem jutott ; bár a leginkább tisztviselők
ből álló pártoló közönséget épen nem lehet 
vádolni azzal, mintha közönyös lenne a ma
gyar színészet iránt. Természetesen ilyen 
bevétel mellett tisztességes színtársulat meg 
nem élhet. Hogy a tisztes megélhetést 
nyújtó bevételek biztosíttassanak, a követ
kező módozatot ajánlja :

Mondja ki az egyesület, melynek alap
sz a b á ly ig  bevallott czélja a magyar színészet 
pártolása is, hogy egy külön pénztárnok gond
jaira bízva egy külön pénztárt alapit. Min
den tas , a k i e r r e  h a j l a n d ó ,  havon
ként beteszen egy bizonyos összeget ; 12
előadásra egy körszék bérlet ára 6 frt., 
zártszéké 4 frt 80 kr. földszinti állóhelyé 
3 frt 60 kr. A ki tehát azt akarja, hogy 
esztendőre legyen 12 előadásra egy bérlet
jegye körszékre, zártszékre vagy földszinti 
állóhelyre, fizet havonként 50, 40  vagy 30 
krt e pénztárba. Joga van valakinek t ö b b  
bérletjegyre is befizetni a fentebbi mód sze
rint ; de lehet féljegyre is, mikor két, fél- 
jegygyel biró egyén váltogatva látogatná 
a páratlan és páros számú bérleti előadáso
kat. Ha a bérletösszeg legalább 300 frtot 
teszen, majd lehet jóravaló kis társaságot 
találni.

Ha pedig valaki a városból időközben 
eltávoznék, a befizetett összeget viszsza-

Mondd meg igazán Édes, sejted-e, 
hogy csakugyan a ti Gyulátokat szeretem ?

Nem azzal a gyermekes szeretettel, 
amelyet olyan bátran elmondtam ezelőtt 
mindenkinek, hanem mélységes igaz szere
lemmel, melyről rajtad kívül senki nem tud.

S elmondjam-e, hogyan tudtam meg, 
hogy e mélységes szerelem testvéred iránt 
már régen él bennem, olyan régen, hogy 
immár e nélkül élni sem tudnék ?

Igen ! elmondom ; hisz tulajdonképen 
ez hosszú levelem magva, amit most aka
rok elbeszélni.

Képzeld, ma délben ki állított be hoz
zánk ? Zirczy.

Papám is én is igen meg voltunk Ic- 
petve. Miért jön ő hozzánk ? Talán közve
títőnek akar felhasználni, hogy veled bé- 
kitsük ki ? De hiszen neked nem kell közve
títő édesem. T e  örömmel fogadod a hozzád 
vissza téröt.

Olyan roszul esett öt itt látnom s úgy 
féltem tőle, Vaj on mit akarhat ?

Nos, nagyon hamar megtudtam.
El kezdett beszélni először rólad édes, 

azután arról, hogy mennyire szeretett, meny
nyire hitte, hogy szeretett ; azután mi tör
tént vele, hogy én hozzátok mentem ; az 
én magamvisclete, hogy át változtatta 
stb. stb.

Végig hal gattam. hidd cl lelkem Iré
nem, hogy éreztem, mennyire bűnhődöm 
beszéde alatt netaláni helytelen magamvi- 
seletéért.

Hidd cl édesem, hagy keservesen meg
lakoltam, ha vétettem ellened.

kapja. Visszafizetésre semmi más esetben 
igényt nem tarthat. Ha a befizetéseket félbe 
szakítja s a befizetett összeg nem tesz ki 
egy félbérletet, belépti jegyet kap az illető 
összeg erejéig tetszés szerint választandó 
előadásra, tetszés szerint választandó helyre

Ilyen módon egy év alatt könnyedén, 
nagyobb megterh éltetés nélkül bárk szert 
tehet egy bérletre s egyúttal a színtársulat 
tisztes megélhetése is biztosítva van.

Valószínű, hogy párhuzamos cselek
vésre a Felvidék nagyobb városait icl f g a  
szólítani Körm öo városa. Nagyon üdvös 
volna, ha nálunk Mártonban a magyar ol
vasó egylet és tát >askör« venné kezébe az 
ilyen módú szerve kedés intézését. Meg va
gyunk győződve, hogy ilyen módon nálunk 
is biztosítani lehetne évenként 1 0 - 1 2  elő
adásra egy magyar színtársulat létezését.

H Í R E I N K .

Idősb Z ichy Edmund g ró f, á rvá i u rada lm i 
fókorm ányzo negyedszázados jub ileum a.

Árvamegye székvárosában : A l s ó -  
K  u b i n b a n és az árvái uradalom törzs- 
fészkében : Á r v a  v á r  á b  a n augusztus 
hó első három napján szép és megható 
ünnepségek folytak le. Idősb Z i c h y  Ed
mund gróf, az árvái uradalom teljhatalmú 
főkormányzója e nemű sikerdús működé
seinek 25 éves jubileumát iilte meg Árva- 
megye fényesen és szokatlan lelkesedéssel 

Az árvái kezbirtokossági uradalomnak 
beth’enfalvi T  h u r z ó G y ö r g y  n á d o r  
vetette meg alapját. Végrendeletében úgy 

1 intézkedett, hogy a fiutódok kihaltával az 
örökösödés a leányágat illesse, de ezen 
ágnál is a fiutódokra megállapított elsőszü- 
'öttség rendét kívánta megtartatni oly mó
don, hogy Árva vára s a hozzátartozó bir
tokok igazgatása a legidősb leányt illesse 
férjével együtt, a többi leány pedig csak az 
osztatlanul kezelt javak aránylagos jövedel
mében részesüljön. A hatalmas nemzetiség 
fiágon korán kihalt ; igy a leányág jutott 
az örökséghez s tagjai ma is élvezik azt. 
Az első .uradalmi főkormányzót 1626, julius
5-én választották meg a trencsénmegyei 
lietavai várban. Illyésházy Gáspár szemé
lyében. Most a X II főkormányzó vezeti az 
ügyeket. 1862. évi november 15-én válasz
tották meg a jelenlegi főkormányzót vá- 
sonykői Z i c h y  Edmund gráfot, kinek 25 
évi főkormányzói működése valóban áldásos 
volt az uradalomra. De a nemes gróf áldo
zatkészségét és jó  szivének számtalan ne- 

i mes tettét nem csak az uradalom élvezte, 
hanem az egyház, az iskola s a megye azon 
81 községe is, melyek az uradalommal bir- 
tokolási viszonyban voltak. Mint számtalan

Nohát, rövidesen elmondom, a vége 
az lett, hogy kezemet jö tt megkérni pa
pámtól .

Elhiszed-e, hogy sírtam szégyenemben 
c soha nem gondolt esett miatt ? !

Sírtam, keservesen sírtam. Annyival is 
inkább mert akkor éreztem, mikor Zirczy 
érze meiről kezdett beszélni, hogy én meny
nyire szeretem Gyulát. Akkor éreztem, hogy 
szerettem őt mindig s nála nélkül nem le
szek képes élni sem.

Sírtam, mert félek, hogy nem tudod 
megbocsátani, hogy — akaratlanul bár 
oka voltam Zirczy hűtlenségének s félek, 
hogy ez okból nem leszel olyan pártolóm 
Gyula előtt, mint e nélkül lettél volna.

Zirczyt — természetesen -  indigna- 
lodva utasította vissza papám, ki nagyon 
jól tudja s ismeri az egész dolgot — s én 
is eléggé meg mondottam, hogy mit tartok 
felőle.

De vajion ezzel jóvá teltcm -c amit elle
ned öntudatlanul tétkeztem ?

írj erről édes mielőbb, hogy tudjam, 
vájjon az én életem is örökre szerencsét
lenné van-e téve, vagy még remélhetek ?

Mert a te rokonszenved nélkül Gyula 
szeretetc sem lehet nekem olyan é les 
mint akkor, ha tudom, hogy boldogsá ónk
nak Te is lelkcdből tudsz örvendeni.

így, most elmondtam mindent, ami 
nyomta a telkemet. Ha méltónak tartasz rá, 
ölelj kebledre édes Irénkém, a ki téged lel
kem mélységével szeretlek.

Alicc-od.

r. k plébánia kegyura mindenha kiváló gon
dot fordított az egyházi és iskolai ügyek 
fejlesztésére. Templomokat emellett iskolá
kat épített s azokat dúsan fi Iszeretee. Mint 
uradalmi főkormányzó az említett 81 köz
séggel a leghumántisahb bánt el az úrbéri 

: egyezségek megkötésénél, melyek által e
községek igen sokat nyertek. Á ^özjóté- 
kpnyság és a kultúra terén kifejtett, áldozat
it é ; • égé közmondásos a megyében. Nem 
csoda, hogy főkormányzósága 25 évét 
örömmel ragadta meg a megye közönsége 
nagyrabecsülésének tolmácsolására.

Az. ünnepségek 3 napon át tartottak. 
Augusztus i-én érkezett meg a jubiláló gróf 
Pöstényből uradalmi titk árja : Dániel kísére
tében. A főkormányzóval jö tt fia, Zichy 
Jenő gróf. a felső-árvái képviselő és Kralo" 
vauban 40 tagú küldöttség élén a megye 
nevében Szmecsányi György kir. tanácsos és 
alispán, a választó kerület nevében pedig 
Kubinyi Árpád cs. é i kir. kamarás és orsz. 
képviselő üdvözölte id. Zichy Edmund gró
fot, ki meghatottan fejezte ki köszönetét a 
szívélyes fogadtatásért, Ígérve, hogy a me
gye javára ezentúl is inog fog tenni minden 
tehetőt. Erre megindult a fogatok hosszú 
sora. A községekben diadalka nikon át men
tünk. Minden disz kapunál ünnepi beszéd- 
dél várták a grófot és virágcsokrokkal el- 
halmozták. Kis-Bisztercczcn az ünnepelt gróf 
S z m r e c  s á n y  i D á r i u s főispánnál 
tisztelgett. Alsó-Kubinba érve a jubiláló fó- 
kormányzó C s á s z. k a György szepesi 
püspöknél tett látogatást. A püspök azért 
jött Alsó-Kubinba, hogy az ünnepelt gróf 
mint uradalmi főkormányzó által remek 

; gothikus stylben restaurált templomot föl
szentelje. A püspök kiváló szívélyességgel 

: fogadta a kegyura s bemutatta neki df.
; R i c h 11 o v s z k v I* á 1 kanonokot, a sze

pesi káptalan derék képviselőjét az ünne
pélyen. Kiemelte, hogy egyházmegyéjének 
káptalana e külön képviseltetés által is do
kumentálni akarta a nemes gróf irányában 
érzett nagyrabecsülését. A társalgás további 
folyamában Császka püspök megemlítette 
az őt üdvözlő alispán előtt, hogy minden 
alkalommal szives-örömest jő  árvamegyei 
hívei közé ; különösen készséges örömmel 
érkezett meg most, hogy a nemes gróf ün
nepel tetősében személyesen részt vegyen, s 
hogy a kegyúr áldozatkészségéből épült dí
sze; templomot fóbzcntelje. Ezutá i a főpap 
a saját s az. alsó-kubini egyház.hivck köszö
netét tolmácsolta a templom restaurálásáért. 
Erre Zichy Jenő grófot. Kubinyi Árpád ka
marást és a társaság többi előbbkelő ó t  mu
tattak be a püspöknek, ki szeretetreméltó 
nyájassággal társalgóit velük. A püspöknél 

■ tett tisztelgés után Árvaváraljára kisérte a 
a küldöttség Zichy Edmun 1 grófot. A ha
tárnál s Árvaváralja előtt remekül díszített 
és dúsan fellobogózott s a Ziclnck családi 
cziinerével ellátott diadalkapu állott. A má
sodik kettős feliratot viselt, melynek betűi 
virágból voltak. Kívül az uradalmat alapitó 
Thurzó György nádor jelmondata volt 
olvasható : Vivc, ut vivas« ! Alatta ez ál
lott : Elorcat in terris semper Thursonia
proles-. A belső oldalon e felirat díszlett :
* Viszontlátásra ! E diadalkapunál fogadta 
kegyes urát az uradalmi tisztikar teljes dísz
ben. Árva-Váraljára érve, tündén látomány 
részesei voltunk. A hazakat nemzeti s a 
Thurzó (sárga-veres) és Zichy családok (te
lté -kék) zászlói, virágok és szőnyegek díszí
tették. Két sorban uradalmi 90  erdövéd és 
csősz állott sorfalat, A büszke bérezfokon 
épült var minden ablakából és lövöréséböl 
lobogókat tenget az esti szellő. Majd ki
gyulladnak az Ősi várban a gyertyák ezrei. 
A környező hegyek oldalában p.ijztortiizek 
lobognak. Az est néma csendében kiséré tel 
a küldöttség úri fényes lakásába az uradalmi 
főkormányzót, ki megköszönve a kitiintető 
barátságot, búcsút vesz kisöréitől, aztán ki
lép az erkélyre, mely szemben van a tündéri 
lényben áradó ősi várral. Fel-feltekint a 
bérezfokú lengő családi és nemzeti lobogóra. 
Mellette all fia. Zichy Jenő gróf, e minden 
izében m a g y a r  föúr. Apa és fia telki 
szemükkel visszatekintenek a századok ese
ményeire. é-> biztosan hiszem, hogy szivük 
nagyot dobban a magyar nemzet dicsó 
múltjáért s a haza jövő boldogságáért.

Augusztus 2-án ment végbe az alsó- 
kubini r. k. templom íölszcntclése, melyet 
fényes segédlettel Császka György püspök 
végzett. 1 1 órakor ünnepélyes isteni tiszte-



let volt, melyen a püspök celebrált. Az 
cgyházhivck közt nagy az öröm. Mindenki í 
dicsérőlog emlegeti a kegyúr nemes áldó- | 
lzatkészségét, ki je szavát : »Eacta, non
verba*, a templom restaurálása tényével L 
bebizonyította. Délben a plébánián diszebé- 
det adott a püspök, m .lyen lelkes felköszön
tőkben üdvözölték a kegyurat s a püspö
köt. —  Délután az ünnepségek Árva-Vár
alján folytatódtak hol elmésen rendezett és 
jól sikerült népünnepség tartatott. Este a 
város és vár kivilágittatott. Majd tűzijáték 
és ostromjáték rendeztetett. Az utczákon s 
a vár előtti tereken ezernyi ember hullám
zott és gyönyörködött a szép látványossá- | 
gon. Mikor kigyuladtak a lámpák s meg- | 
kezdődött az ostromiáték, melyet a felleg
várból J a n i k Károly intézet minden szem 
a vár felé volt intézve. Majd elsült az utolsó 
fegyver és mozsár!ö\és is. Erre előtűnt a 
bengali tűz szinjátéka s annak fényével az 
alsó-kubini magyar dalegylet elénekelte ha
talmas lendülettel C s e r  v e n  k a  Nándor 
vezetése mellett az alkalmi hymnust, me
lyet ifj. Kúbinyi Miklós uradalmi jogügyi 
igazgató szerzett.

Az ünnepélyek legmomentuozusabb nap
ja augusztus hó 3-ika volt. Ek k o' tartatott 
a megyeház nagytermében az ünnepélyes 
közgyűlés, melynek folyamában az ünnepelt 
gróf arczképét leleplezték. Az ünnepély reg
geli 9 órakor kezdődött, amikor is a Zmes- 
kál Aladár, középponti főszolgabíró vezetése 
alatti küldöttséggel fia : Zichy Jenő gróf kí
séretében megjelent az ünnepelt. A menet 
előtt 60 tagú diszbanderium lovagolt, ezt 
követte az alsó-kubini és thurdossini tűzol
tók hosszú sora. A város kezdeténél az elöl
járóság nevében N o v á k Sámuel ev. főes
peres üdvözlé magyar és tót nyelven a gró
fot ; a megyeház előtti díszkapunál, melyen 
e felirat diszlett: »A megye körül negyed
századon át szerzett érdemei elismeréséül*. 
Szmrecsányi György királyi tanácsos és al
ispán üdvözölte lelkesen, lendületesen, mire 
az ünnepelt a legbensőbb köszönetének adott 
kifejezést. 10  órakor festői szép menetben a 
r. k. templomba mentünk, hol Csúszka György 
püspök mondott csendes misét, az alsó-ku- 
bini magyar dalegyesület pedig egyházi la
tin énekeket adott elő. 11  órakor tartatott 
nseg a rendkívüli közgyűlés a megyeház 
nagytermében. Az ülést Szmrecsányi György 
alispán nyitotta meg, kijelentve, hogy e 
rendkívüli közgyűlés a törvényhatósági köz
gyűlés határozatából s a nemes gróf érde
meinek méltánylására hivatott egyqe. Indít
ványozza, hogy az ünnepelt grófért s a fő
ispánért küldöttség menjen. Varszely Máté 
kanonok elnöklete alatt 5 tagú küldöttség 
hívta meg az ünnepeltet s a főispánt, kik 
amint beléptek a közgyűlési terembe, lelkes 
megmegujuló örömzaj fogadta őket. Most a 
főispán vette át az ülés vezetését és bemu
tatja a törvényhatósági közgyűlésnek id. 
Zichy Kdmund grófot, Ő Felsége valóságos 
belső titkos tanácsosát s a nemcsárvai ura
dalom teljhatalmú főkormányzóját. A mint .1 
lelkes éljenzés lecsillapult, fölemelkedett 
Szmrecsányi György alispán és nemes pa
tkóssal, a szivérzés és tisztelet benső hang
ján mondá el kitűnő ünnepi beszédét, melyet 
minden gondolatcsoport végénfolytonoséljcnzés 
kisért és szakított meg. Es mikor az arc/.- 
képrél lehullott a lepel, a lelkesedés tető
pontját érte c 1. Taps, tapsot követett, A 
ki-ldtörő éljenzés, megszűntével az ünnepelt 
gróf emelt szót. megköszönve a kiváló meg
tiszteltetést s hálásan emlékezve meg mind
azon tényezőkről kik öt feladatai megoldá
sában támogatták Reméli, hogy arczképé* 
nek szemlélése buzdítani fogja fókormányzói 
székében utódait arra, hogy a m gye körül 
szerzendő érdemek terén az általa taposott 
ösvényen haladjanak. A jubiláló gróf után 
S z m r e c s á n y i  D a r i u s főispán a maga 
s a kormány nevében üdvözölte az ünne
peltet s végre a  közgyűlést feloszlatta.

Ezután következett a nagyszámú kül
döttségek tisztelgése, mely után 400 terítékű 
diszebéd tartatott. Lelkes és lendületes fel- 
köszöntők tartattak. Az ünnepelt kezdette 
meg a felköszöntések sorát, éltetve a koro
nás uralkodót é . a királyi osaládot. A má
sodik tósztot Császka püspök mondta az ün
nepelt grófért. Szmrecsányi Dárius főispán 
id. Zichy Edmund grófot, mint a közjóté
konyság s a kulturális fejlődés áldozatkész 
jószellcmét s az árvamegyei politikai béke

és egyetértés lelkes ápolóját éltette. Kubinyi I 
Árpád ce  kir. kamarás és képviselő a megye l 
nevében éltette az ünnepeltet Zichy Jenő 
gróf Császka György püspököt köszöntette 
fel; ugyanezt a r. k. Iiivek nevében Schurina 
megyei főjegyző h ; gömöri Szcntiványi Jó- ‘ 
zsef Szmrcsányi Dárius főispánt és Színre- 
esányi György alispánt éltette, l'orubszky i 
Jenő törvényszéki elnök Zichy Jenő grófra ! 
mondott felköszöntöt. Tósztot mondtak még . 
Divéky Gusztáv kir. közjegyző, Kubinyi Ár- j 
pádra. Szmrecsányi György alispán az árvái I 
uradalmi tiszti karra s annak fejére. Ifj Ku
binyi Miklós jogügyi igazgatóra. Ifj. Kubinyi 
Miklós id. Zichy Edmund grófra. Novák Sá
muel ev. főesperes szintén az ünnepelt fő
kormányzóra. Számos lelkes felköszöntők 
mondattak később is, így Kubinyi Gyula cs. 
kir. kamarás és nyug. őrnagy, Dániel ura
dalmi titkárt, Lehotzky Miklós árva .aéki el
nök a vendégeket éltették — Este a város 
fényesen ki volt világítva. Eáklyásmenct is 
tartatott. A  megyeház előtt Kreva József a 
tűzoltók nevében magyarul, Zimányi Pál al- 
biró a város nevében tótul üdvözölte az ün
nepe tét, a helybeli magyar dalegyesület pe
dig szerenádét adott, 3 népdalt adván elő 
szokott routinjával. A jubiláló gróf köszöne
tét az alispán tolmácsolta.

Ezzel befejeztetett a szép és meghaló 
ünnepélyek sora. Becsületére válik a megyé
nek s a székvárosnak, hogy ímpozánssága 
mellett minden izében hazafias és nemzeti 
jellegű volt.

E xcelsior! D Gy.

KÜLÖNFÉLÉK.
A íiv e n a  kiá llítása. A tót hímzések 

kiállításáról lapunk f. é. 17 . számában el
mondtuk nézeteinket ; kifejtettük] akkor, 
mennyiben helyeseljük s mennyiben hisszük, 
hogy az ipar fejlesztésének szolgálatában 
áll. Nem akarunk tehát ismétlésekbe bocsát
kozni s ennélfogva ez alkalommal tisztán 
arra szorítkozunk, hogy reporteri kötelessé
günknek eleget téve, a kiállítás megnyitásá
nak mozgalmait ismertessük meg e lapok t. 
olvasóival. E  hó 3-án délelőtt '/, 9 órakor 
a 2 ivena nőcgylet tartotta rövid közgyűlé
sét, melyen a kiállítás rendezésével megbí
zott választmány számolt eddig kifejtett 
ténykedésével. Ezután az egész közönség 
az ág. ev. templomba vonult, hol az öreg 
Húrban tartotta a napi lapokban ismerte
tett ünnepi beszédét. A templomból a kö
zel fekvő Paulinyi házhoz hullámzott a 
2—300 főre menő közönség, hol egy előre 
elkészített állvány előtt Pietor Ambrus — a 
Zivena titkára — hosszú beszéd kíséretében 
megnyitottunk jelentette ki a kiállítást. Pie
tor után Mudron ügyvéd tartott beszédet, 
melylyel a Vesin-féle képkiállitá ;t nyitotta 
meg. Mindkettőt lelkesen megzsiviozták. Ez 
után a felnyitott termekbe tódult a közön
ség, szemügyre véve az ott kiállított tár
gyakat, melyek 5 szobában s egy tágas fa- 
szinben vannak elhelyezve. A kiállítás —  
mint ilyen — igen sikerültnek mondható. 
Laikus néző ugyan igen hamar beleun a 
sok egyforma hímzés nézésébe, hanem egy 
jó kalauz vezetése mellett igen sok olyan 
dolgot láthatunk ott, melyek becses példá
nyai a házi ipar századokkal ezelőtt létezett 
fejlettségének és azon kor Ízlésének. Egy va
lóban szakértő látogatótól hallottuk azt a 
megjegyzést : Igen, igen ! vannak igazán
becses, iga'án értékes tárgyak. Csak az a 
baj, hogy ami ipartörténeti szempontból be
cses, --- az nem tó t ;  ami meg speciális tót, 
—  az nagyon közönséges* ! A szakértőnek 
eme megjegyzése teljesen igazolja ama fel
fogásunkat, melynek a kiállítás első hírének 
hallatára lapunk 17 . számában adtunk kife
jezést. A kiállítás mint az imént mondtuk, 
igen érdekes ; sőt tekintve a számos szép 
régi mintákat, hímzés unikumokat- mondhat
juk, hogy igen értékes is ; de megfelelőbb 
lett volna c czim : felvidéki himzőipar kiál
lítás, mint amelylyel most bir. Részt vesznek 
a kiállításon Turóczmcgyén kívül Pozsony, 
Nyitra, Gömör, Árva, láptó, Szepes, Hars, 
Nógrád, Békés, Komárom, Trencsén és Zó
lyom megyék ; továbbá Cseh- és Morva- 
szág és az olmüczi iparmuzeum. Legszebb 
s legértékesebb Szochany főrendező tárgyait 
tartalmazó külön szoba, melyben valódi mü- 
bccscsel biró hímzés minták s régiségek 
láthatók. — S ami az egészben leginkább

meglepő, az a bámulatos olcsóság amelyért I 
egyes valóban gyönyörű minták eladók. Az 
országos iparművészeti múzeum számára is 
vásároltak eddig közel 15 darabot s egye
sek is több 'megrendelést tettek Elv nni a 
tárgyakat természetesen — csak a kiál- j 
litas u t á n lehet. Nagyon érdekes kiegé 
szitő része a kiállításnak a Mudron-házban j 
látható Vcsin képek tára. Legsikerültebb ké- i 
pék a »Trcncséni révnél* — a Lakodalmi ! 
menet- a * Gyors posta* czimüek, to
vábbá az, mely egy erdöirtványban fut sze- 1 
degelő ideális szép leány kalandját tár
gyalja. A felvidék népviselete hűen van 
utánozva a képeken, — az alakok maguk j 
azonban nagyon is idealisáltak. Mindegyik 
kiállítás belép i dija 50 — 50 kr. A feliratok 
katalógusok természetesen tisztán tótok — i 
m a g y a r  l á t o g a t ó r a ,  ú g y  l á t  \ 
s z i k ,  e g y á l t a l á n  n e m  s z á m i -  1 
t o l t a k .

Loncsó János tlr.. járásorvos f. hó 
io-én 30 napi fegyvergyakorlatra megy. Ez 
idő alatt B o r o s s Béla dr, körorvos fogja I 
helyettesíteni.

Ballag m ár a vén diák. Sajátságos nép ! 
ez a vén diák. Ezelőtt mintegy 5—6 héttel, 
mikor a selmcczbányai akadémián a vizsgá
latok kezdetüket vették, olyan búsan fújta a 
vén és nem vén diák azt a bucsúdalt, hogy 
nemcsak a backfislik és a már nem back- 
fisli relmeczi népek szemeiből csalt ki köny- 
nyeket, hanem a magunkféle komoly embe
reket is meghatotta dalával, — s most mikor 
már igazán mennie kell és megy is, nem 
hangzik ajkáról dal, hanem rohanó léptek
kel jár index aláíratni s az itthon és otthon 
emlékeinek izgalmaitól gyötörtetve rohan 
tova. Mire e sorok megjelennek, egy vén 
diák sem lesz Selmcczen, csak egy-két fia
talabb, ki vagy elfeledte, vagy nem merte 
a papának megírni, hogy a kalendárium 
Selmecz.-n is jelezte már az utolsót. Ne
hány nap múlva ők is eltávoznak s két 
hosszú hónapon át egyik jellegétől lesz a 
város megfosztva.

Az Anna-bál Stubnyán Az idei Anna- 
bál minden tekintetben sikerült Stubn' án. 
Már reggel sokan érkeztek távoli vidékek
ről s a parkban csak úgy hemzsegett a 
bálozni készülő fiatalság. Napközben ugyan 
lankasztólag hatott a nagy forróság, de 
amint beestclcdett, megkezdődött a táncz s 
mindinkább fokozódott a kedv. A mulatság 
éjfélutáni két óráig tartott a legkedélyesebb 
hangulatban. Az első négyest 40 -50 pár 
tánczolta Ott voltak : Tomcsányi Mórné, 
Akantisz Rezsőné, Szibclt Lászlóné, Rosza 
fánosné, Sigmann Zsigmondné, Záborszky 
Adolfné, Mártonfy Mártonná (Kassa), Haas 
Jakab dr.-né, Lencso János dr.-né, Vladár 
Imrémé, Gállik Kálmánná, Reviczky Lajosné, 
Velits Gusztáváé, Kliino Vilmcsné, Sporzon 
Ernőné (Privigye), Folkusházyné, Szkicsák 
Ignáczné. Tomcsányi Ilona (Budapest), Zá
borszky Ilona, Ruttkay Anna, Sigmann 
Miczi (Bécs). Klem.11 Irma, Rötzer Etelka 
(Körmöcz). Siorzon Tincs! (Privigye), He
gedűs Vilma B uda Zsane.t, Haas Mártha 
és Berta, Ma : ' >vic; Paula, Bada Emília 
Velits Ilona, Pfleger Ida, Csepcsányi Ma
riska, Badics Ilona, Jeszenszky Paula és 
Anna, Höhenrieder Lujza, Éber Ilka, Ruttkay 
Márta és Stefánia, Stranszky nővérek, Kohn 
Ida, Jelinek Rezsina Sonnenschein Kati, 
Popper nővérek, Strompf Laura stb.

Megrendítő eset történt ma egy hete 
Ruttkán a vasúti pályaudvaron, hol egy 
Chlebek János nevű vasúti vonatvezető saját 

j  vigyázatlansága folytát a vonat kerekei alá 
került, mely mindkét lábát elvágta. A sze
gény szerencsétlen fel napi szörnyű kínló
dás után halt meg. Sorsa annál megrcndi- 
tőbb, mert épen másnap akarta esküvőjét 
tartani, hogy gyermekeinek s ezek anyjának 
— kivel évek óta közös háztartásban élt 

jövendő sorsát biztosítsa. Kínjai közepette 
I is ezek sorsán aggódott s látszott rajta, 
j mennyire megnyugszik, mikor a körülte ál

lók a lelkészt elhívták halálos ágyához, hogy 
! az csketési szertartást olt végezze cl. Az 

ésketés után felesége és gyermekeitől kör
nyezve halt meg szegény jobb sorsra érde
mes ember. Orvosrendőri bonczolása nvs- 

1 nap eszközöltetett.

Mozgalmas képet nyújtott T.-Szt. Márton 
főutezája e héten ; az a sok idegen, aki a 
kiállítás megnyitására érkezett, élénk sürgés- 
forgásával elég látni valót adott. Csak úgy 
hullámzott a sokaság. Igaz ugyan, hogy nem 
érkeztek annyian, mint amennyit a vérmes 
rcményiiek várták, mert a külön vonatok 

' egymás után elmaradtak ; hanem azért 300 
főre bátran tehetjük az idegenek számát. 
Legjobban csalatkoztak azonban azok, akik 
netalán azt képzelték, hogy az élénkség a 
hó végéig fog tartani, mert már tegnapelőtt 
s tegnap a messzebbről érkezettek túlnyomó 
többsége elutazott Mártonból. S ez. első na
pok benyomásai után Ítélve, a kiállítást rcn- 

, dezö nőcgylet meglehetős nagy deficitre le -

hét elkészülve. Legfeltűnőbb volt a hullámzó 
soKaság között azokat az intelligens férfia
kat s nőket látni, kik d i s z  t ó t b a  (a* 1 vo- 
cem : disz magyar) vágva magukat, az egyes 
vidékek népviseletét illustiálták. Persze, hogy 
az a szegény favágó, vagy földművelő tőt 
soha életében olyan finom halinát, olyan se
lyem hímzést nem is látott, mint amilyenbe 
a disz tótok öltözve voltak. Hanem az nem 
tesz semmit. A látványosság meg volt — 
s őszintén kívánjuk, hogy az illetők egyike 
se sajnálja majd meg azt a szép kis össze- 
gecskét később, amelybe egy-egy ilyen disz 
tót ruha került

O rvosrendóri bonczolás e héten Zsám- 
bokréten is eszközöltetett, hol egy Kap úszta 
Zsuzsanna nevű hajadonnak még a múlt hó 
.25-én elásott újszülött gyermekét exhumál 
iák, annak a kiderité-éül, hogy vájjon a 
csecsemő élő, vagy holt állapotban szüle
tett-e ? A vizsgáló biró Dr. Orosdy Lajos 
és a kiküldött szakértők : Petrikovics és 
Kaufmann orvos doktorok a múlt hó 3 1 -én 
megejtett vizsgálat eredményeként m egállt 
pitották, hogy a csecsemő élve szület'étt 
ugyan, de rögtön meghalt ; hogy lélegzetbe 
az nem bizonyítható be. Hogy a születés 
pillanatában beállt hala1 természetes, vagy 
erőszakos volt-e. annak kiderítése a törvény
szék feladata.

T o u ris tá k  Selmeczhápyán.. Nincs az a 
nap, melyen egy-egy t.ourista csoport ne 
látogatná meg e hegyes Völgy es bányavidé
ket, e girbe-görbe oi'szágdt és a szép fek
vésű központját Selmeczbán'yát, hol aztán 
bányajárás, régi emlékek megnézése, a váró ; 
levéltára mcglá ugatása képezik rendesen a 
programul pontjait. — Hogy az érdeklődés 
ilyetén fölkeltése nem kis mértékben a  
Szitnyaosztaly érdeme, ez alig vonható 
kétségbe.

Elgázolta a vonat. F. hó 5-én a Ruttka 
felöl jövő gyorsvonat Klaudiny János mosó- 
czi posta szolgát a stubnyafürdői állomáson 
elgázolta. Az illető szolga a vonat megér
kezéséig a vonal túlsó oldalán aludt s csak 
a vonat dübörgésére ébredt fel Ekkor hir
telen át akart futni a vonat előtt, de sze
rencsétlenül járt, mert elgázolta s a fején 
nagyobb sérülést szenvedett. A szerencsét
lent Boros Béla dr. vette k e d é s  alá.

A volapiik.
. . . Belefáradva a nyelvtan magyará

zatéiba, kényelembe helyezkedém s minden 
komolyabb olvasmányt mellőzve a napi hí
rek olvasásába fogtam pihenőül . . .

Parisban egy műnyelvvel, v i l á g 
n y e l v v e l  tesznek kísérletet, olvasám fél- 
álmosan. • Szép, csak hadd tegyék !

Majd ism ét:
* Bécsben ingyenes tanfolyamokat ren

deznek a volapiik megtanulására és a felsőbb 
tanintézetekben az első három nap alatt két
százan íratták be magukat.*

. . . Nincs más dolguk, mulatják ma
gukat mert a z  e g é s z e m b e r i s é  g r c 
e g y e t l e n  n y e l v  e t d i s p u  t a 1 n i r á  
— — ' csztelonség. Valóságos időpazarlas !

Huszonhárom ev óta nyelvtanitó, egv 
csomó franczia és angol nyelvtannak ma
gyarra átdolgozója (ezek között a Toussaint- 
Langenscheidt féle remek franczia nyelvtané 
is, melyre a kiadó ; Grimm Gusztáv czereket 
költött, de a mely sem a tanárok sem a ta
nulók részéről nem részesül kellő figyelem
ben ! Tehát én a gyakorlati nyelvtanitó 
megvetéssel fogadtam ez eszmét, mint a 

I gyakorlattal homlokegyenest ellenkezőt.
A francia Petit Journal ez a nyolcszáz 

ezer előfizetővel biró lap, felkarolta a vola- 
I púk ügyét.

. . . Hírlapi kacsa, mint annyi más!
A Pfintcmpu pariz -i d valkercskcdés 

vezetője I So segédjével együtt megtanulta 
a volapiiköt és most a világ legelső keres 
1. f .i házának szám'.dán ajtaján ott pompá
zik a any betűkkel volapűkön.

Az északamerikai nagykereskedők le
veleik homlokára odanyomaljak : »vula-
pükön.

»Az osztrák kultuszminiszter megen
gedte a tanfolyamok tartását a volapiik (vi
lágnyelv) tanulására.*

Már hatszázezerén tanultak meg a vo- 
lapüköt a föld minden részén.

Rudolf trónörökös megengedte, hogy 
Keleti Utazását a világnyelvre lefordíthassák 

Összegezve mindezeket a különféle, 
adatokat elmélkedtem felettük és imc eszembe 
ötlik egy hírlapi czikk, melyet az 18 .13 . la
pok egyikéből vágtak ki és hatalmasan szé
les keretbe foglalva felfüggesztették Anglia 

1 legnagyobbszerű gépgyárának főirodájába.

I



A cikk szóról szóra igy hangzik:
»Egy őrült agy, Fulton nevű még azt 

állítja, hogy olyan kocsit készít, mely gőz 
segélyével kétszerte olyan gyorsan menne 
és kétszerte annyi terhet is elbírna mint a 
mi mostani postakocsink.*

S s s s i t t y ! ! .  . sivitva. villámsebesen 
rohant el előttem a gyors vonat . . mintegy 
kigúnyólva hitetlenségemert.

A levélhordó különféle csomagot, leve
leket rakott le asztalomra. Felbontogatám 
valamennyit

» V o l a p ü k *  tűnik elém egy kis fii- 
zetske.

Mellékelve a következő levél Grimm 
Gusztáv úrtól.

>A Tousscint-Laugenscheidt francia 
nyelvtan magyar szerzője szíveskedjék a vo- 
lapüköt magyar nyelvre alkalmazni.

Rögtön meghozattam a szükséges na
gyobb nyelvtant, szótárt s nehány napi elő
tanulmányozás után hozzá fogtam a n a g y  
m u n k á h o z .

De c s a k 1 á t s z o t t n a g y  m u n 
k á n a k ,  mert geniális tehetséggel a leg
egyszerűbbé van téve, a legszükségesebbre 
szorítva.

A bécsiek a tanfolyamot ti z leckére, 
hetenkint egy órát számítva, terjesztették 
ki. És a tanulók naponkint egy két órát 
szentelve a volapük begyakorlására a tíz 
lecke, illetve tíz hét lefolyása után annyira 
elsajátították a volapüköt, hogy (szótár se
gélyével) olvasva, megértették és levelez
hettek.

A volapük megteremtője Schleyer, öt
venegy nyelvnek nyelvtanát tanulmányozta 
át óriási szorgalommal, azután alapul föl- 
véve az angol nyelvet mint a föld kerekén 
legelterjedtebb nyelvet, melyet nyolcvan 
millió ember beszél — megalkotta a világ
nyelvet, mely hivatva van az összes embe
riség szellemi közvetítőjévé válni, a kereske
delmet és tudományt hathatósan előmoz
dítani.

A volapük feleslegessé teszi a külön
böző nyelvnek megtanulását, mely pedig a 
tanuló ifjúság idejének egy negyedrészét el
rabolja ; de annál inkább készteti az illetőt 
saját nyelvének alapos tanulmányozására, 
mert biztos és alapos nyelvtani ismeret nél
kül a volapük elsajátítása el sem kép
zelhető.

Az angol közoktatási törvények két 
évet szabnak az olvasás tanítására ; a vola
pük olvasása még a magyar olvasásnál is 
könnyebb mert sem rövid és hosszú ma
gánhangzóval, sem összetett mássalhangzó
val nem kell bajlódni. Minden betű önálló s 
határozott hangzással bir.

Nekem, hogy a volapük magyar nyelv
tanát megírhassam, behatóan kelle azt ta
nulmányoznom, és én annak a hatszázezer 
tanulón ik, kik már megtanulták, annak a 
száz egyletnek, melyek a föld minden ré
szében hirdetik lelkiismeretes meggyőződés
sel csatlakozom véleményéhez, hogy a va- 
lopük századunknak egyik legnagyobb vív
mánya, az egyetértés, a béke hatalmas 
eszköze.

Nagyon elérkezettnek látom azt az 
időt, hogy a volapükkel mi is megismerked
jünk s figyelmünkre méltassuk, mert egy
szerre csak azon vesszük észre magunkat, 
hogy ismét messze elmaradtunk még leg
közelebbi szomszédaink mögött is.

Ha felszólalásom talán nem maradna 
kiálltó szó a pusztában, hogy nagyon kére ', 
adják becses érdéklődésüknek egy hozzám 
küldendő levél vagy levelező lap áltál (Sz. 
Nagy Sándornak, Grimm Gusztáv könyvke
reskedő úrnál, Budapesten Hatvani utca) 
hogy egyesitett erővel volapük tanítókat 
nyerhessünk (a legelső ingyenes tanfolyam 
vezetésére szívesen vállalkozom én, úgy a 
fővárosban, mint valamely vidéken létesí
tendő tanfolyam megtartására. Azután te
gyünk kísérletet a külföldön létre jött egy
letek mintájára hazánkban is egyesületet 
alakítani, hogy kikérve a nagyméltóságú 
közoktatási minister úr engedélyét és párt 
fogását, terjesztőivé lehessünk a volapüknek 
hazánkban is.

E  nagy fontosságú s igazán közös 
ügyet a haladás minden barátjának figyel
mébe melegen ajánlva, vagyok hazafiui 
tisztelettel.

Sz. Nagy Sándor.

HIRDETÉSEK.
Á rverési hirdetmény.

Chovanecz Ferencz végrehajtutónak — 
j ifj. Horcsin József zőlyom-lipcsei lakos el- 
I leni 67 írt s járulékai iránti végrehajtási ügy

ben a beszterczebányai kir. törvényszék te- 
i rületén lévő Zólyom-Lipcse nagyközség ha- 
t tárában fekvő a zólyom-lipcsei 728. sz. tlk- 
| jegyzőkönyvben I 1 . 2. sor, 126, 1085 hisz.

a. felvett 133 sz. ház, udvar s kert és szán- 
| tóföldből ifj. Horcsin Józsefet illető egy 
, negyed és kk. Horcsin Józsefet és Annát 

illető egy negyed, tehát ezen birtok felére 
1 200 frt; az ottani 115  sz. tlkvben f  1 — 10
j  sorszám alatt felvett ingatlanokból ifj. Hor- 
í csin Józsefet illető részre 124 frt 20 krban 

megállapított kikiáltási árban az árverés a 
beszterczebányai tlkvi törvényszék által 863 
tik. 1887. számú árverési hirdetménnyel Zó
lyom-Lipcse nagyközség községi házába f. 
évi Augusztus 27-ik napjának délelőtti 10 
órájára elrendelve lévén, ez ezennel közhírré 
tétetik azzal, miszerint a venni szándékozók 
által leteendő bánatpénz összege 32 frt '42 
krt tesz ki.

Zólyom-Lipcsén 1887. Július 3 1 -én.
H í m  1 ) .

ügyvéd.

2í»6 *zAin.
1887.

Á rverési h ird e tm é n y .
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX- t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a tettes t ztmártoni kir. 
járásbíróság 1894 számú végzése által Long 
Rudolf végrehajtató javára Ruttkai közbirto
kosság ellen 63 frt s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végiehajtás alkalmával biróilag 
i<‘foglalt és 500 írtra becsült ruttkai közbir
tokosság halászati joga 63 frt töke, ennek 
1885 év Július hó 12. napjától járó 6 száz. 
kamatai, eddig összesen 33 frt 60 kr. per, 
— végrehajtáskéreti —  és foganatositási —  
továbbá 1 frt 20 kr. árverés hirdetési költ
ség erejéig nyilvános árverés útjáneladatnak.

Mely árverésnek a 2483 1887. számít 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén, vagyis Ruttkán a község házánál 
leendő eszközlésére 1887-ik évi Augusztus 
hó 18-ik napjának délelőtt 10  órája határ
időül kit űzetik és ahhoz venni szándékozók 
ezennel olv megjegyzéssel hivatnak meg 
kogv az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az 1881. évi LX . t. ez. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet igéröuek becsáron alul is eladatni 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Tsztmártonban 1887. évi Augusz- 
us hó 2 . napján.

Z a t h u r e c z k y  J e n ő .
kir. bírósági végre-haj tő.

i 320 v. izám 
1886

Á rverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX . t. ez. 102. i?-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a beszterczebányai kir. 
járásbíróság 1099 1886. P. számú végzése 
által A. W . Würsching javára Lob testvérek 
ellen 1424 frt 76 kr. töke, ennek 1885. év 
Sept. hó 1. napjától s/.ámítandó 6 százalék 
kamatai és eddig összesen 35 fit 60 kr. per
költség követelés erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalntá al biróilag lefoglalt 
és 2400 írtra becsült : fenyő szálfa, külön
féle deszka, 1 tűzi fecskendő, 5 szekér és 4 
lóból álló iugóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek az 1801 1886. P. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén vagvig Beszterczebányáii leendő esz
közlésére. 1887. év Auguszt. ho 17-ik napjának 
délután 3 órája határidőül kittl/.etik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel iiivatnak meg: hogy az érintett 
iugóságok ezen árverésen az 1881. évi LX.
t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígé
rőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t.cz. 108. g ában inegál- 

i lapított feltételek szerint lesz kiíizetesdö.
Kelt Bbányán 1887. évi Juli hó 7-én.

J u r á n y  A d o lf .
kir. bir. végrehajtó

1701. H/.nin

Árverési hirdetmény-
A selmcczi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, mi
szerint végrehajtási árverés ezen kir. járásbí
róság területén lévő Prcgan Gasparik Teréz 
és Grcgan István nevén álló a kolpachi 44. 
számú tljk. A í 1 — 3. 6, 7 sor számú fek- 
vőségből illető felére 4714 frt becsárban és 
az után járó, 69 számú tljk. A I 1 —59 sor 

1 szám alatt bevezetett erdő és legelőből ille
tőségére 100 frt becsárban Jány Márton és 
társainak 100 frt tőke és járulékainak kielé-

N yom ato tt a „Selm eczbányai H íra d ó " gyonw ajtó ján  T urócz-S z-M ártonbau.

gitése végett az 1887. évi AugU8ZtU8 18-án 
reggeli 9 órára a selmeczi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságii il tűzetik ki az
zal, hogy ezen fekvőségek becsáron alól Is 
legtöbbet Ígérőnek — az u'o.'iján'atnak fon- 
tartása mellett — eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak fenteb
bi becsárnak 10 százalékát készpénz, vagy 
óvadékképcs értékpapírokban árverésnek meg
kezdése előtt bírói kiküldött kezeihez bánat
pénzül letenni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai 
ezen eljáró kir. járásbíróságnál és a kolpachi 
községi biró házánál megtekinthetők.

Selmeczen 1887. év julius 28-án.
l l e y d c r ,

k ir .  jb iró .

1025. Hzám
1887. tk,

Árverési hirdetményi kivonat.
A t8ztmártoui kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Pollák József 
végrehajtatónak Hajnár János végrehajtást 
szenvedő ellcui 574 írl 4 kr. tőkekövetelés 

I és jár. iránti végrehajtási Ügyében a besz- 
! terczebányai kir. törvényszék (a turócz-szt.- 

roártoni kir. járáshiróség) területén lévő Tú
rán községében fekvő a turáni 61. sz. tjkv- 
ben + 1— 29, 31— 33, 38— 44 sors/, alatti 
75. bázsz. a turáni 97. sz. tjkvben I 1— 26  
sorsz. f  1 sorse. 9606 hr. sz. a. foglalt és 
végrehajtást szenvedő Hajnár János tulajdo
nai képező ingatlanra úgy a 836. sz. tljkv- 
ben f  1 sor 13908 hr. sz. ingatlanból ugyan
azt. illető felére — és a turáui 837. sz. tjkv
ben f  1 sor 14167. hr. sz. ingatlanból ugyan
azt illető felére egytlttec 804 frtoau ezennel 
megállapított kikiáltási áritan elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1887. 
évi September hó 6-ik napján délelőtti 10 
órakor Túrán községében megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az i 11- 
gatlau becsárának 10  százalékát vagyis 80  
frt 40 krt készpénzben, vagy az 1381. LX. t. 
ez. 42. §-ábau jeljzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi uovemberhó 1-éu 3333. sz. a. 
kelt igazságUgyminm éri rendelet 8 .§  ában 
kijelölt óvadék képes évrtékpapirhati a ki
küldött kezéhez letenni avagy az 1881. 
LX. t ö r v ó 11 y c z i k k 170-ik § a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Turócz-Szt.-Mártottbán 1887. évi 
május hó 6. napján.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
D á v i d ,
kir. aljbiró.

236. szám
1887. ktlvi

Árverési hirdetményi kivonat.
A zólyomi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a besz- 
I terczebányai székesegyházi káptalan végre- 
| hajtatónak néh. Bartos Márton gyermekei, 
j uévszerint: Bartos János, kisk, Bartos György 
' kisk. Bartos Mária. kisk. Bartos Máté és néh.
; idb. Bartos János fia: Bartos György vég- 
1 rehajtási szenvedők elleui 80 frt tőkeköve- 
j telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé

lten a beszterczebányai kir. törvényszék a 
zólyomi kir. járásbíróság területén lévő Gyet- 
va nagyközség határában fekvő a gyetvai 
(Dottvui 1652-iv sz tlkjkvben foglait és a 
B, lap 6 — 11 tét. szerint Bartos Jánost, kisk. 
Bartos Györgyöt, kk. Bartos Mártont, kk. 
Bartos Mátét. kk. Barsos Máriát és Bartos 
Györgyöt '7i» -*7o-ed részben megillető kö
véig, »,'i fekvöségekre n. m.

a) f  15130 hrsz. a. »Krivecz« nevű, dűlő
ben fekvő 565 sz. házra, udvarra, szántóra 
és rétre 1241 frt 35 kr

b) a j  15131 hisz ugyanott fekvő 803.
I. sz. há/.ra és udvarra 120 frt 34 kr.

ci a f  15132 hrsz. ugyan ott fekvő 804. 
f. sz. házra és udvarra 120 frt 34 kr.

dl a f  15167 hrsz. ugyanott fekvő szán- 
1 tóra 34 frt —  kr.

Cí a f  1 5 1 6 5 |b hrsz. ugyanott fekvő rétre 
8 5  frt 3 3  kr.

f) a f  15170 hrsz. ugyan ott fekvő rétre
102 frt kr.

gl a f  16058 It sz, ugyan >tt fekvő ré:re 
136 frt —  kr.

összesen tollút 1839 frt 36 kn.nn iiiecull* pi- 
tóit kikiáltási á'litn a/. »r elivndclte,
é* h >gy a leiinebI> metrjol-.lt ingatlan az 
1887 évi September hó 5-ik napjai déle-
lőni 10 órakor a Gvctva uig/nö/sóg házá
ban ineg'nrta.idó in i.váin.s árverései, a inog- 
állapított kikiáltási áron a <»l is ela.látni fog.

Árverezni szándékozók tartozntk az 
ingatlanok becsárának 10  százalékát vagyis 
124 frt 14 kr.. 12 frt 4  krt. 12 frt 4 krt.. 
3 frt 40 krt., 8 frt 54  krt, 10 frt 20 krt, 
13 frt 60 krt készpénzben vagy az 1881. 
LX. törvényczikk 42-ik g-ajau jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-én 3333. szára alatt kelt igazságügy- 
miniszteri rendelet 8. §-áhuu kijelölt óva- 
.lékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezésérői kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatuí.

Kelt Zólyomban 1887. évi mávezius ho 
1 1 . napján.

A zólyomi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

R a k g g á i i y l .
kir. albiró.
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Egy áll. tanítónő kép ez. 1c két 
osztál • át végzett nő, ncvelőnöi 
állást keres szc: ény feltételek 
mellett. Bővebbet c lapok : cl 
nieczbaityai társszerkcsztőjénél.
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Ajánlja legválogatottabb

butorraktárát,
mindennemű

asztalos
és

kárpitos munkából.

Kmpfieiilt sein best sor- 
tirtes

Mübel-Lager
von aller Gattungen

Tischler-
und

TapezierArbeiten
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