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A nemesség és a nemzetiségek.
Az újabb időben a nemesség gyak

ran ki Viin téve különböző oldalú meg
támadásoknak. E megtámadtatások egy 
része azonban nem oly természetű, 
hogy mi e helyen arra reflektálhatnánk, 
de határozottan védelmükbe kell ven
nünk a tót nemzetiségi sajtónak azon 
kitakadásai ellen, melynek lelepiezhet- 
len czélja az. hogy vidékünkön a ne
mességet. tehát különösen a vármegye 
tisztviselőit a tót nép előtt gyalázza.

A felvidéki nemesség múltja sok
kal ismeretesebb, hogy sem nekünk a 
történelem lapjait kellene felütnünk, 
hogy rá olvassuk a bujtogatókra. ini- 
szerént a nemesség ős idők óta leg
nagyobb jóltcvője a tót népnek s hogy 
a nemesség s a nép a legszebb egye
tértésben élt mind addig, mig közéjük 
nem tolták magukat önző czéljaik ki
zsákmányolására.

De aki a szociális élet nyilvánít 
lásait figyelemmel kiséri, hamar elta
lálhatja e kifakadások nyitját. Ma a 
felvidék csaknem minden vármegyé
jében a nemesség kezében van a tör
vényes hatalom s e törvényes hatalom 
az. melyen megtörik a nemzetiségi 
izgatok fondorkodása. Háborút indíta
nak tehát a nemesség ellen, mert ma
guk akarják annak helyét elfoglalni !

Annak a nemességnek, melyet ma 
a nemzetiségiek szeretnének kiirtani 
a töld színéről, sok szegény tót fiú
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I5gy furcsa Halul ember.
A vasúti kocsiba, ahol egy halavány 

arczu fiatal nő iil, kevéssel az elindulás előtt 
ugrik be egy fiatal ember. A férfi és a nő 
megismerik és iiclvözlik egymást.

— M e-het! hangzik a kocsivezető jele 
s a sípszó, a sivitás után vigan indul a vo
nat a pompás síneken.

— Régen nem láttam önt kezdi a 
társalgást a nő.

— Valóban. Azóta nem találkoztunk.
Ks ennek nem én vagyok az oka.
Tudom. Ismerem magam és igy

megválthatom önnek, asszonyom, hogy ke
rültem önt. Nem mentem oda, ahol találkoz
hattunk volna.

Meglehetősen őszinte vallomás.
— A lehető Iegöszintébb.
—  Anna! inkább, mert ezzel nekem 

szemtől szemben kellemetlenséget mondott.
Az őszinteség egyik sajátsága az, 

hogy nem mindig kellemes. Sem arra, a ki 
mondja, sem arra, a kinek mondjak.

— Ks mondja csakugyan olyan 
őszinte ön, mint állítja.

— Higyje el, asszonyom.
— Elhiszem. De mondja meg azt is, 

hogy miért került oly következetesen.

— Ha úgy kívánja, szívesen.
— Nos? tehát azért, mert
— Ne olyan gyorsan és egyenesen.
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köszönheti jelenét. Vagy a felvidék 
felső tanintézeteit kik alapitólták ? 
Kik tettek le nagyobb összegeket, 
hogy a szegény gyermekek nevelteté- 

! sét elősegitség ? Egyenként lehetne 
rámutatni azokra, kik e jótéteménye- 

I két élvezték, kik annak köszönhetik,
■ hogy ember lett belőlük. De a jó tet

tért ne várjon senki jót ! Kígyói me
lengettek keblük fölött.

A nemességet okozzák a tót nép 
erkölcsi és anyagi hanyatlásáért s 
mig oly elveket hirdetnek, melyek a né
pet jóltevöik ellen izgatják, nem veszik 
észre, hogy önmaguk ellen fordítják 
a fegyvert, mert valóságos anarkis- 
rnusra tanítják a helyett, hogy szel
lemi táplálékot nyújtanának neki s 
útmutatásokat adnának, hogyan segít
sen magán.

De kötelességünk felhívni a ne
messég figyelmét is e támadásokra, 
hogy ezután még nagyobb figyelem
mel kisérje közállapotainkat, vegyen 
tevékeny részt a közügyek vezetésében, 
mindenek felett pedig teljesítse haza
fias feladatát, mint eddig.

A nemesség, mondják, idejét 
múlta. Ám mondják azok, kik a ne
messég nemzeti jelentőségét a felvi
déken nem ismerik, kik nem tudják 
megbecsülni azon szolgálatokat, me
lyeket itt a nemesség a hazának tett.

Ismerünk nemes embereket, kik 
egy szót sem tudnak magyarul, de

A tóin’ a maga valóságában nem latszik in
dokoltnak. falán jobb lesz, ha némi előz
mény után térek a korrekt okra.

— Amint akarja. Hallgatom.
Kn ismertem önt, asszonyom, mi 

előtt bemutatták volna. Hamarább ismertem, 
mint ön engem. Láttam az utczán, láttam 
néhány hangversenyen s olykor-olykor, amint 
kinézett az ablakából. Mint olyan ember, a 
ki némileg érdeklődik a nőkkel szemben, 
megnéztem és véleményt alkottam magam
nak a felől, hogy szép-e, tetszik-e nekem ?

-  Ez a vélemény, persze szólt az 
asszony - kedvezőtlen volt rám nézve.

Úgy van. Azt mondottam önma
gámnak, hogy ez a nő nem szép és a mint 
nem tetszik eddig, épen úgy nem fog tet
szeni ez után sem.

Hz azután őszinteség.
— Haragszik érte ? Akkor nem foly

tatom.
Rosszul esik, ami igen természetes. 

Hanem azért csak folytassa tovább.' Meg
mondom, miért. Hz a leplezetlen őszinteség 
teljesen uj rcám nézve s ön az első férfi, 
akinél az udvariasságot, a gyöngédséget 
ami különben sokszor unalmas az őszin
teség kiszorítja. Hs ebben van valami érde
kesség. ami arra a kérésre késztet, hogy 
önt a folytatásra kérjem. Tehát nem tet
szettem.

Nem. Mikor már ezzel jó ideje tisz
tában voltam, egy bálban találkoztam önnel. 
Ha nem csalódom, jelmezben volt. Megállva 
a terem közepén, a többiek között önt is 
észrevettem. Arcza még halványabb volt,

í
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azért büszkén vallják magukat a ma
gyar nemzet fiának. Kincs gyanánt 
őrzik a család hagyomány út, olvasni 
nem tudják, nem értik, de azt tudják, 
hogy őseik kiváltságairól szólnak ; ez 
büszkeségük s kegyelettel őrzik.

Ezek az emberek azok, kik tör 
hetlen liivei a magyar állameszmének, 
kiket sem szép szó, sem Ígérettel nem 
leltet attól eltántorítani.

10 nemességgel szemben értjük 
a nemzetiségiek kifakadásait s látjuk, 
hogy a nemesség útjukban van. de 
szent meggyőződésünk, hogy az a 
nemesség, mely évszázadok alatt tel
jesítette hazafias feladatát, a jövőben 
is erős oszlopa lesz a magyar állam
eszmének. terjesztője ti hazafias szel
lemnek.

A gyolcsos tótok t-líon
Azon alkalomból, midőn a csongrádme- 

gyei törvényhatósági közgyűlés f. é. 8. sz. hatá 
rozata szerént kiküldött bizottság a földm. ipar
és kercsk. m. kir, minisztérium rendeletéből 
kif ilyólag azon kérdést tárgyalta, mennyiben 
engedhető meg. hogy a megye kötelékébe 
tartozó varosok közül melyekben s menny i
ben volna megengedhető, hogy heti vásárai
kon nem helybeli iparosok is jelenhetnének 
nu-g iparczikkcikkel, mint a Községi Köz
löny irja, Csemcgi Antal csongrádi járási 
főszolgabíró a következő s a bizottság által 
is egyhangúlag elfogadott indítványt terjesz
tette. be :

Régi idők óta rágódik már a magyar

mint máskor, a fáradságtól egy kissé ösz- 
szccsett és szemei körül sötétes karikák vol
tak észrevehetők. A többi mind-mind jobban 
tetszett mint ön. Egyszer egy barátom fogta 
meg a karom és azt mondta, hogy egy szép 
nőnek mutat be. Nem volt semmi ellenve
tésem. A szép nőkkel szeretek megismer
kedni.

Hs az a barátja engem mutatott be.
Ugv van. A mint mélyen meghaj

tottam magam ön előtt asszonyom, ajkai
mon egy pillanatra mosoly jelent meg. Ma
ratom azon kijelentése jutott eszembe, hogy 
egy >szép nőnek- mutat be. Volt okom a 
mosolyra. Ám azután a mosoly elmúlt és 
önt udvariasan kértem fői egy keringőre. 
Azzal az érzéketlenséggel öleltem át az ón 
derekát, aniinövel azokat szoktuk tancz köz
ben megölelni, akikkel kötelességből tánczu
lunk s a kik nem tetszenek. Emlékszik erre 
a keringőre ?

Emlék szem.
Alig tettünk néhány fordulatot, mi

kor a zene elhallgatott. A keringönek vége 
volt. Hu karom nyújtottam önnek s a he
lyett, hogy helyére vezettem volna vissza, 
végig sétáltunk néhányszor a teremben. Hatja 
asszonyom, van olyan idő is életemben, ami
kor udvarias tudok lennni.

Hiszem Ha akkor is őszintén cse
lekszik : nem sétál velem és nem szerez ma
gának kellemetlenséget.

Igaza van. Amint kart karba öltve 
sétáltunk a teremben s én néhány köznapi 
frázist mondottam : ön csevegni kezdett. 
Olyan dologról, ami érdekelt engem, olyan

Hivata los hirdetések d ija :
ioo szóig 2 Irt., ezentúl minden 
megkezdett száz szónál 50 krral 

több.

kereskedelmi élet testén egy betegség, a 
mely az összes, de főleg a kisebb forgalmú 
helységek kereskedelmét megsemmisüléssel, 
véghalállal fenyegeti. Az árva-, turócz- és 
zólyommegyei gyolcsos tótoknak az absolu- 
tisticus aerában adott azon kiváltsága ez a 
betegség, a mely szerint azok az ország 
minden vidékein megjelenhetnek s nemcsak 
az országos, hanem heti vásárokon is árui
kat kirakhatják s szabadon árusíthatják.

A felső magyarországi tótok részére 
adott ezen kiváltság alapját főként abban 
találja, hogy a felvidéken házilag nagy mér
tékben készített gyolcs, pamut szövet s más 
hasonnemü árúk megfelelő forgalom, illetve 
a kínálatnak megfelelő kereslet hiányában 
ott el nem árásithatók s igy a kizárólag 
gyolcs s pamut készítéssel foglalkozó nép- 
osztálv megélhetése érdekében kívánatos, 
hogy az ily áruk az ország más vidékein is 
áruba bocsáttassanak s a forgalomnak át
adassanak.

Ezen szempontból fogva föl a dolgot 
noha ezen kiváltság rosszhatású versenyt 

létesít is a kereskedelmi élet téren — az 
ellen méltányossági indokból kifogás nem 
tehető. Midőn azonban napról-napra tapasz
talhatjuk, hogy a föntérintett 3 megye la
kossága a részükre biztosított kiváltsággal 
visszaélve, annak védszárnya alatt a törvényt 
kijátsza s a törvény határozott tilalma elle
nére a megengedett házi ipar kelméken kí
vül más tőlük eltiltott árukat is hoz a heti 
vásárokon forgalomba, az. ilyen árukkal az 
amúgy is alig megélni tudó állandó üzlet
emberrel szemben romboló hatasu versenyt 
folytat, sőt a vevő közönséget is tévedésbe 
ejtve az ily árukat mint házilag készített, 
szövött iparczikkeket hozza forgalomba, mi
dőn mindezeket napról-napra tehat tapasz
taljuk, kereskedelmünk s iparunknak a teljes

dologról, amelyről szeretek hallani különböző 
véleményeket. Amint <11 beszélt és én figyel
mesen hallgatva, arczába néztem, varázslat 
kezdett történni.

- Ks miféle varázslat történt önnel ?.
Elmondom ezt is. Abban a fényben 

úgy tűnt lel előttem, hogy önnek asszonyom, 
szép, tiszta, átlátszó, arezbőre van, amely 
igen finom s amely majdnem látni engedi 
az. ereket is. Azt láttam, hogy vékony ajk
szélei pirosak és be.s/.éd közben oly nedve
sek, mintha csak egy hosszú csók csattant 
volna cl azon kevéssel azelőtt. Szemei
nek, sutét nagy szemeinek lobogó lángját 
es tiszta fényét láttam, mintha valami édes 
gyönyör egy kissé nedvessé tette volna. 
Éhez. hozzájárult az ón hangja, az ön elő
adása. Nem volt az ön lungjanak kellemes 
zené.e, de valami végtelen gyöngédség, női
esség es érzékiség volt abban kifejezve. Az 
a lágy hang, amely piros és nedves ajkszé
lek közül jött elő, úgy tűnt föl nekem, 
mintha lazas perczekn.l szidna, mintha mar 
majdnem ajkammal szívnám be közvetlen 
közelről. ( )lyan volt az. a hang, mintha igé/.ni 
akart volna, a szemek fényével és átlátszó, 
finom arczbörével együtt. Hallgattam, hall
hattam és nem szóltam semmit

Csak nem szerelmes kezdett lenni ?
Nem. Csak el voltam bűvölve. S é 

tánk közben újra felhangzott a zene és újra 
megkezdődött a tánc/.. Ekkor s/ó nélkül ölel
tem at az ön derekat ; de mai nem azzal 
az érzéketlenséggel, mint azelőtt. Tánc/ koz 
ben az ön kezének puhaságát éreztem válla
mon , éreztem e közben, hogy önnek vég-



megsemmisüléstől való megmentése érdeké
ben önként kell, hogy fölébredjen bennünk 
az eszme, e fontos kérdés tekintetében czél- 
szerű reformot létesíteni.

E  reformnak létesítése s a visszaélések 
megszüntetésére hézve legkívánatosabb volna, 
ha az az egész ország területére vonatko
zólag a törvényhozás által vagy miniszteri 
rendelettel eszközöltetnék, ámde az a jelen 
körülmények között — úgy látszik — hiába 
remélhető.

A mily örvendetes tudomásul vehető 
egy részről a a magyar törvénykozásnak a/. 
1887. évi XV III. t. ez. által biztosított azon 
intézkedése, hogy a nem helyben lakó ipa
rosok iparkészitményeinek a heti piaczokon 
eszközlendő elárusitása tekintetében az egyes 
községeknek adja meg a jogot saját terüle
tük számára az engedményt, viszonyaik és 
igényeik szerint szabályozni : ép oly sajná
latos másrészről azon körülmény, hogy a 
törvényhozás a félvidéki gyolcsos tótok he
tivásár látogatási jogosultsága érdemében 
nemcsak hogy a mai viszonyoknak megfe
lelő czélszerű reformot nem létesít, de sőt 
ezen kiváltságot újabb rendelkezésében föl
tétlenül megerősíti.

Miután tehát egyrészről azon körül
ménynél fogva, mert az ezen kiváltság re
formja tekintetében a magyar országgyűlés 
elé terjesztendő javaslat az érdekpolitika 
nyomása alatt előreláthatólag megtörnék, 
másrészről a nagyméltóságu m. kir. földm.-, 
ipar- és kereskedelemügyi minisztérium több 
rendű intézvényeiben s főként az 1884. év 
október 25-én 49,328. sz. a. és 1885. év 
márczius 13-án 14*735- sz- kelt rendele
tében kilátásba helyezett reform intézkedé
sek még máig sem létesittettek —  ezek 
alapján, mert a nagyméltóságu miniszter úr 
előttünk fekvő 21,350/Ii. a. sz. a. jelen ren
deletében is e kiváltságot feltétlenül meg
erősíti — ne hogy ezen kiváltság védszárnya 
és leple alatt űzött visszaélések következté
ben a magyar kereskedelem és ipar teljesen 
megsemmisittessék :

Indítványozom : miszerint a nagymél
tóságu m. kir. földm.-, ipar- s keresk. mi
niszter 21,350/H. a. sz. a. kibocsátott ren
deleté értelmében készítendő szabályrendelet 
tervezetébe fölvétessék :

Hogy Csongrád vármegye törvényha
tósága alá tartozó azon helységek heti vá
sárjaira, — mely helységek az i 3 8 y . XVII. 
t. ez. 1. §-ában biztosított kedvezménynél 
fogva idegen iparosoknak iparkészitményeik- 
kel a hetivásárokon való megjelenését kor
látozni kívánják — a föntérintett 3 megye 
lakossága csak oly árukat hozhat forgalomba, 
melyek külsőleg is nyilvánvalóig fölismer- 
hetőkké tétetnek, hogy valóban azon me
gyékben házilag készíttettek s ennek bizo

nyítása és megerősítéséül azon vármegyék 
pecsétjével láttatnak el.*

Ipar és közmUvelődés.
Ha minden czikk, amit eddig könyv

ben és hírlapban megírtak, ha minden po
hárköszöntő, amit társas összejöveteleken, 
banketteken és ankéteken a magyar ipar 
érdekében elmondottak mindig csak egy igaz 
és tántorithatlan pártolót szerzett volna a 
magyar iparnak, akkor ma már széles ez 
országban csak talán az iparmuzeumokban 
lehetne látni egyes darabokat azokból a 
külföldi gyártmányokból, amilyenek itt ná
lunk sokkal jobb formában, tartósabb elké
szítésben teremnek meg.

Az országos közművelődési kongresz- 
1 szus a magyarság s a magyar nyelvének 

fogyásán keseregve, nem feledkezhetett meg 
arról, hogy egy nemzetiség jövőjét, annak 
anyagi jólétének erősbitésc nélkül biztosítani 
nem lehet.

A közmivelődési kongresszus magasz
tos eszméjét csak is a hazai ipar fejlészté- 
sével lehet érvényre emelni.

Mert hát miért fogyott meg a magyar
ság, s miért felejti el a magyar munkás nép 
a saját anyanyelvét és beolvad külföldi or
szágok nemzetiségei közé ?

Azért, mert itthon nincs munka. A sze
gény munkás nép éhező családja kenyeret 
keres s oda s/.egődik el, a hol azt megkapja.

Magyarország felső vidékeiről miért 
vándorol ki a nép Amerikába ? Az alföld 
magyar népe miért hagyja el az országot és 
megy Romániába Azét mert itthon nincs 
munka. Nincsenek gyárak, amelyek foglal
kozást adhatnának a szegény népnek.

Teremtsünk tehát munkát.
De hogyan lehet munkát teremteni ?
A külföldi ipartermékek vásárlásának 

mellőzésével.
Minden szezonban láthatjuk azt az 

óriási törekvést, melyet a külföldi gyárosok 
gyártmányaik elárusitása végett nálunk ki
fejtenek.

Még alig hullott le az első őszi har
mat nedve a sárguló fűre. - - csak például — 
a külföldi kályhagyárosok hályharakománya 
mint a téli szezon első beköszöntője, már is 
megérkezett. Henczegö kihívással igyekszik 
magát tetszetőssé és kedvessé tenni, pedig 
azonkívül, vagy meglátszik rajta a bécsi 
rongy, ha közelebről vizsgáljuk azt is meg
tudjuk, hogy k o r c  s s  z ü I ö 11.

Bizony a külföldi fazekas ipar müve

* Közöljük Csunj■ rádvá riiiig ye  e/.eu liA táro/.a
tá t, bogy te ll i iv ju k  rá  .1íz il le té k e *  kö rö k  f igye lm é t
ami á l i< in k á b b , m i i t ,  1lm jö l  tu d ju k , a ha tá roza tban
k im nn d u it in tézkedések m ar e d d ig  >« fe u n llo tu k .

télén könnyő, légies termete van, amelylyel 
repülni volna képes. A mint a táncz közben 
itt-ott tömeg támadt s mi abba ütközve, nem 
tudtuk megakadályozni, hogy lábaink össze 
ne érjenek, amikor ily körülmények között 
félve, hogy kicsúszik karomból magamhoz 
vontam s az illem-távolság megszűnt közöt
tünk, amikor keble az én mellemet érinté, 
oly kellemes érzés támadt bennem, amely 
bár távol volt az érzékiségtől, mégis arezomba 
zavarta a vért. Aztán vége volt a táncznak, 
vége a bálnak és haza mentem.

— Még mindig azzal tudattal, hogy 
nem fogok önnek tetszeni soha ?

—  Oh nem. Már akkor éreztem azt, 
hogy szeretni tudnám önt, hogy rajongani 
tudnék önért s hogy hoszzú, igen hosszú, 
igen hosszú boldogtalanságot tudna okozni 
nekem, ha . . .

— Nos? Ha?
— Eh ! Ezt nem is kell mondani. Es 

hogy ezt éreztem, és hogy ezt tudtam, azt 
bizonyitá az álom is, amely önt mutatta 
folyton s amely csak növelte a megkezdett 
varázslatot. Mily csudasan szép volt az az 
álom. Annyira mcgközelitctte a valót, anv- 
nyira éreztem az érzelmek legfinomabb ár
nyalatát is, hogy fölébredve, sokáig tépe- 
lődtem, vájjon csakugyan álom volt-c ? A 
lehető legtisztábban láttam finom arezbőrét, 
szemeinek csudálatos lángját minden ned
vességével és szépen metszett vékony ajk i
veit, amelyek pirosak voltak és égni látszot
tak a szenvedélyességtől. Légies termete 
oly könnyűnek tűnt föl, hogy a kisujjam el
bírta volna tartani és a finom jelmezen ke

resztül majdnem átlátszottak idomai. Az álom 
után következő reggel, s az egész nap ma
gában hordta az álom varázslatát, ügy előt
tem véltem látni önt, mint ott a bálban és 
misém hiányzott belőle ; a legkisebb sem, 
amely talán elrontotta volna az összhan
got. Es mig tartott a varázs, kerestem, 
kutattam ön után. Később már nem. Kerül
tem, mert tudtam jól, hogy ebből a lázból 
égő, lángoló szerelem támad, amely első 
sorban is engem emészt föl.

—  Es most ?
— Most asszonyom ?

Lesz szives oda ülni az ablak mellé és gyö
nyörködni a szép vidékben. Megnézi, hogy 
mily gyorsan suhannak cl mellettünk a bok
rok, a sövények és a távirda-oszlopok. En 
majd a másik oldalon tekintek ki és csodál
kozom azon, hogy a mozdony füstjéből, a 
suhanó fák lombjaiból s derüli szép légből 
mindig és mindig csak az ön alakja bonta
kozik k i ; és lehetőleg nyugodtan számítom, 
hogy mennyi idő múlva lesz vége a legújabb 
varázsnak ?

Ezzel az ablak mellé ült és látszólagos 
nyugodtsággal nézett ki a mellette közel 
futó, de távolabb már lassú körforgást csi
náló vidékre.

A nő egy ideig nézte őt, később azon
ban ő is az ablakon tekintett ki s moso
lyogva gondolta, hogy milyen bolondság 
kerülni azt, akit szeretünk.

Sz. N.
M urai Karo ly

csakugyan korcsszülött ahoz a gyártmányhoz 
képest, amelyet a mi pécsi magyar fazeka
sunk tud produkálni. Csinyban, tartósságban 
és olcsóságban a pécsi Zsohiay-féle k ly 
hák ritkítják párjukat,

A pécsi majolika gyár pláne világré
szeket hódított meg magának. A magyar 
közöny miatt már csaknem kialudt a gyár- 
tüze. midőn a külföld fölismerve a produk
tum rendkivüliségét, óriási megrendelésével, 
annyi munkát adott a gyárnak, hogy ott 
most több mint 800  mond nyolezszáz magyar 
kéz, keresi meg magának és családjának a 
mindennapi kenyeret.

Es örömmel tapasztaljuk, hogy a volt 
német Pécsnek magyar várossá való átala
kításához mily nagy mérvben tudott hozzá
járulni a jó  öreg Zsolnay gyára. Mert a 
magyar művezetés mellett működő gyárban 
annak tudatában él a munkás, hogy magyar 
földet dagaszt és megtanul mellette magyarul.

Milyen átalakítást tud előidézni egész 
nagy környékben is egy magyar gyáracska .'

A gyár jólétének üdve átszáll munká
saira is.

S  ha látja a dolgozó ember azt, hogy 
a gyár tulajdonosa hazafias eszméktől ve
zéreltetve szívesen experimentál a külföld 
minden hason szakmája gyártmányával szem
ben, csakhogy a hazának új meg új ipar 
ágat teremtsen, milyen lelkesedéssel, milyen 
odaadással és iparkodással tölti be hivatá
sát a munkás kéz is !

Igen, ez legyen a jelszava minden ma
gyar gyárosnak : teremtsünk új ipart. Hisz 
csakis a gyárosok vannak hivatva hazánk
ban arra, hogy a munkás nép megélhetésére 
és a haza javára új iparágat teremtsenek.

így termett meg nemrég Pécsett a 
Zsolnay gyárban az a g y a g c s ő  gyártása 
is. Es milyen bámulatos eredménynyc!! A 
pécsi agyagcső ma inár túlszárnyalta a kül
földi gyártmányok valamennyiét. Csak sajnos, 
hogy a magyar vállalkozók ma is még a 
külföldi gyárosokkal állanak paktumban. A 
magyar építészek tői függ azonban, hogy 
jövőre a sokkal jobb minőségű és olcsóbb 
pécsi agyagcsövet alkalmazzák.

Ne essünk folytonos abba a bűnbe, 
hogy a sajat gyártmányainkat drága pénzen 
külföldről hozzuk ismét haza, mikor ahoz 
itthon könnyebb szerrel hozzájuthatunk,

Az építési ipar fejlődésével óriási ha
ladást tett az építő majolika anyag gyártása 
is. Aki a városligeti műcsarnok épületének 
majolika díszítéseit figyelemmet megnézte, 
csak annak lehet fogalma a máriafalvi róm. 
kath. plébánia templom oltárainak rendkívül 
nagyszerűségéről, melyet szintén a pécsi 
majolika gyár tulajdonosa épített és melyről 
annak idején hasábokat Írtak a lapok.

Es nevezetes játéka a sorsnak, hogy 
a mi elsőrangú gyárosaink gyártmányait sok
kal jobban-ismeri és méltányolja a külföld, 
mint mi magunk. Nem egyszer esett már 
meg hogy Parisban, vagy Londoban vásárolt 
tárgyak szépségével és csínjával mágnásaink 
itthon dicsekedvén, kitűnt, hogy az a tetsze
tős tárgy magyar gyártmány.

Itt teljesítse kötelességét a magyar köz
művelődési egylet. Ezen a téren kísértse meg 
a magyarság összetartását fölébreszteni, 
azon a téren tudniillik, ahol az iparosokkal 
együtt a munkás nép is boldogulhat. A ma
gyar iparos idehaza alig talál vevőt készít
ményeinek. mert a külföldi férezgyártmanyok 
dominálják mindenfelé a piaczot. A magyar 
jó munka egy része kikerül ugyan külföldre, 
de a magyar iparos szorult helyzete kiakná
zásának beszámításával.

Hála Istennek, a magyar gyárak közül 
egy sem szorul reklámra, mert szolid gyárt
mányaikról a külföld is elismeréssel nyilat
kozik.

Ami fogyasztóink jó szolgálatot tenné
nek önönmaguknak is, ha összehasonlító 
próbát kísértenének meg. Az eredmény biz
tosan arra az elhatározásra bírnák őket, hogy 
mindenféle importalt áruk közül a magyar
nak adnák meg az elsőbbsége!. Nem haza- 
fiais szempontból, de száraz önérdekből.

Vajha mihamarább kimenekedhetnénk 
szorult pénzügyünk labirintjából. A fonalat, 
mely világoságra vezetne bennünket sötét 
nyomasztó helyzetünkből csakis az okszerűen 
fejlesztett hazai ipar adhatja a kezünkbe, 
mert bizony sem az ég szeszélyeinek kitett 
vetés, sem a filokszcrával elátkozott szőlőtőke 
rajtunk már nem segít.

Azért ha meg akarjuk tartani az éhező 
és munkáért kesergő szegény magyar mun
kást a magyarságnak, ha azt akarjuk, hogy 
ne legyen kénytelen külföldre vándorolni és 
ott beleolvadni egy más nemzetiségbe és ott 
elfelejteni a magyar szót, ha azt akarjuk 
hogy az összetartó kapocs a magyar nem
zetiség között újból olyan erős legyen, mint 
valaha, úgy szeressük, pártoljuk és neveljük 
a magyar ipart, mert csak ez képezhet köz
tünk még kapcsot mely összetartásra serkent 

| bennünket s amely amig egyrészről boldo
gítja a hazát, másrészről jó  módot teremthet 
mindnyájunknak, — s akkor a magyarság is 

I mentve van.
A közművelődési egyesületnek ezek 

után nem sok teendője marad.

H Í R E I N K .

l i i p l ó ltó l. Kiszely Vendel a rózsa
hegyi kir. törvényszék nyugdíjas elnöke e 
hó 20-án nevenapját ülvén, ez alkalommal 

I felkereste őt lakásán a rózsahegyi kir. tör
vényszék, kir. ügyészség, a kir. járásbírósá
gok, kir. körzjegyzők és ügyvédeknek egy 
30 tagból álló küldöttsége. A küldöttség 
szónoka B o b r o v n i c z k y  László kir. 
ügyész volt, ki megható szavakkal ecsetelte 
azon tiszteletet és hű ragaszkodást, mely- 
lyel a tisztelgők és küldőik, volt elnökük s 
vezetőjük iránt viseltetnek. Mely ragaszko- 

I dás maradandó jeléül át nyújtottak neki egy 
; rendkívül díszesen kiállított albumot, az ősz- 
l szcs igazság szolgáltatási állami hivatalno- 
; kok, az alsó-kubini kir. közjegyzőnek s árva- 

liptó megyei ügyvédi kar nagyobb részének 
arczképeivel. Az album előlapján, a bene- 
dekfalvi Kiszely család díszeleg, belül az 

| első lapon pedig díszes gótli betűkkel a 
j  következő ajánlat foglaltatik : »Nagyságos 

benedekfalvi Kiszely Vendel úr, a rózsahe
gyi kir. törvényszék köztiszteletben álló volt 

1 elnökének, saját kérelmére történt nyuga- 
' lomba helyeztetése alkalmából, hivatalosko- 

dasa alatt az igazságszolgáltatás terén ki
fejtett buzgó és kitartó működése közben 
szerzett érdemei s kiváló polgári erényei 
közt kimagasló, igazság szeretete s jellem 
tisztasága osztatlan elismeréséül őszinte hála, 
tisztelet, szeretet és ragaszkodás maradandó 
jeléül ajánlva a rózsahegyi kir. törvényszék 
és kir. ügyészség, a törvényszék területén 
lévő kir. járásbíróságok, kir. közjegyzők és 
az ügyvédi kar áltál. Rózsahegy 1887. évi 
junuis havában. A küldöttség szónoka után 
a nyugdíjba lépett elnök emelt szót, be
szédje végeztével a jelen voltak mind
egyikével külön külön kezet szorított és 
megköszönte a nagyszerű megtiszteltetést.

M i n t  h í r l i k  I.iptóvármegyében egy 
harmadik aljegyzői állomás fog szerveztetni, 
melyre a rózsahegyi járás főszolgabirájának 
buzgó gyakornoka volna kijelölve. Vederemo.

Z ó l y o m b ó l .  K i n e v e z é s  Ze- 
lenka Károly, losonczi járasbiró törvényszéki 
bíró* minőségében a beszterczcbanyai tör
vényszékhez, B  o g  y a János breznóbányai 
aljárásbiró pedig a losonczi járásbírósághoz 
jarásbiróvá neveztetett ki.

K ö s z ö n e t .  A beszterczebányai m 
kir. állami felsőbb leányiskolában a magyar 
nyelv megtanulásában magúkat kitüntetett 
tanulók megjutalmazására alakult >Gönczy 
Pál alap* tőkéjének növelésére legújabban 
Ngs. H a l a  s s y Gyula országgyűlési kép
viselő ur volt szives 5 frtot adományozni. 
Kedves kötelességemnek tartom e hazafias 
adományért e helyen is hálás köszönetemet 
nyilvánítani Bcsztcrczebánya, 1887. október
19. I ) r .  G erer.irh  E m i l , igazgató.

A b e s z t c r c z e b  á n y a i m.  k. 
á l l a m i  f e l s ő b b  l e á n y i s k o l a -  
b a n, melynek e tanévvel az V. osztálya is 
megnyittatott, a tanulók száma nagyon meg
szaporodott. Az internátusbán is kétannyi 
növendék van mint*a múlt évben ; úgy hogy 
az összes hazai felsőbb leányiskolák között 
a besztcrc cbányainuk internatusa a legné
pesebb. A tanári személyzet is szaporittatott, 
Guta József, Tompa Árpád rendes tanárok
kal, továbbá Guta Józsefné rendes s Pasztory 
Lászlóné segédtanitónőkke 1. Az egészségtan 
tanításával pedig Dr. Ileinrik bcszterczcba- 
nyai orvos bízatott meg. Litschaucr Teréz 
segédtanitónö a győri képezdéhez, Lipov- 
niczky Aurclia segédtanitónö pedig a soproni 
felsőbb leányiskolához helyeztettek át.



KÜLÖNFÉLÉK.
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felhívjuk olvasóink figyelmét. A műsort la- ! 
púnk mtilt számában.

A tu rocz szt. m ártoni m agyar dalegye
sület c hó 17-én tartotta közgyűlését, mely 
alkalommal számosán léptek be az. egyesü
let tagjai közé olyanok is, kik még nem | 
voltak annak ta g ja i; igy ma már a működő j 
tagok szama körülbelül 30 Kz érdeklődés I 
szép reményekkel kecsegteti a dalegyesillet 
tagjait, mert mióta az egyesű’et fcnnll, cny- | 
nyi működő tagja még ncui v o lt! A köz- j 
gyűlésről szólván megemlítjük, hogy az egye- I 
sülét közkedveltségéi alelnökének, K e 1 e n 
Gusztávnak eltávozása folytán üresedésbe 
jö tt alelnöki állas betöltésére 15 o 1 d i s Ig- 
nácz, két válaszmányi tagság betöltésére 
pedig V r c h o v s z k /  Sándor és D 1 h o s 
István választattak meg. Az uj karnagy 
R i s z n c r Nándor, a znióváraljai tanító
képző volt zenetanára. A tanórákat, mint a 
múlt évben is, kedden és pénteken este tart
ják. Úgy halljuk, hogy az egyesület ez idén 
is rendez Sylvesz.tcr-cstélyt s hogy a téli 
idő alatt 2— 3 társas összejövetelt fog ren
dezni. Szívesen üdvözöljük a megerősödött 
dalegycsülctct s kívánunk működéséhez sok 
sikert.

Díszpolgár Selmcczi l’öschl Kde nyu
galmazott bányaakadémiai tanárt és bánya- 
tanácsost azon kiváló érdemeinél fogva, me
lyeket a köziigyek terén négy évtizeden át 
szerzett, Selmecz-Hélabánya szab. kir. bánya
város törvényhatósági közgyűlése a város 
díszpolgárává választotta.

B iró  választás- Ruttkán f. hó 28-án 
lesz a Hirsch Lipút halálozásával megürült 
bírói állás betöltésére vonatkozó választás.

Színészet Selmeczbányán A .Sarah 
grófnőt, a »Nagyapó,* »Kölcsönkért feleség,*
>Felhő Klári* követte, Tolnayné jutalom já
tékául pedig c hó 20-án a >S/.élháziak« ke
rültek színre. Mi nem akarunk ezúttal a 
fenti művek mindegyikének előadásáról 
részletesen szólani, mert igy hosszadalmas 
lenne referádánk ; inkább az általános benyo
mást jelezzük itt tájékoztatásául a társváro- 
sok színházlátogató közönségének, melynek 
körében jó  ismerősöket szeretnénk szerezni 
c czéltudatosan működő színtársulatnak. I logy 
kinél kezdjük először az ismertetést, ez nem 
okoz fejtörést, mert a Rang és módban 
Bannay Gerö, a Fösvényben Harpagon stb. 
szcmélycsitője B o k o d y  igazgató elvitáz- 
hatlauil első helyen áll nemcsak társulata 
tagjai, de c szakban az összes vidéki szí
nészek között is. Az első bemutató előadás 
óta folyton kitünteti tapsokban a közönség 
és méltán Bokodyné a Sarah grófnőt s 
Felhő Kláriban Viola Kvát kitűnő alakítás
sal mutatta be. Kiváló drámai erő Tolnayné 
népszínmű é> (soubrette énekesnő) és Krasz- 
nayné (naiva) első fclléptőkkel kedvenczeivé 
leitek a közönségnek. Igazan kedves já té 
kukkal meg is érdemlik a tetszésnyilvánítá
sokat. — S z i k  s /. a y Istvánt (jellem apa) 
eddig mint kitűnő szavaiét ismertük . rövid 
ideig tartó itt működése alatt jeles erőnek 
bizonyult. K r a s z n a y  Andor szalonko
mikus ügyesen alakit, bizton mozog a gyarló 
deszkákon, szorgalmas jó  színész, túlzásokra 
nem hajló. Kgyébként a társulatnak fennt 
ismertetett és többi tagjaival lapunk egy 
más rovatában is találkozunk.

M agyar színpad A turóczi jótékony 
nőegyesület lég  óta készülő színpadja re 
mélhetőleg nemsokára elkészül. Dr. ( )rosdi 
Fajos ur vállalta magára a tervezet és költ
ségvetés elkészítését, melyhez es ik a nóegyc- 
sülct hozzá járulása kell. hogy egy díszes 
színpadunk legyen. A nőegycsülctnek uzy a 
jótékonyság, mint a közművelődés terén ho
zott eddigi áldozatai hinni engedik, hogy 
most sem riad vissza, ha netán áldozatot 
kellene hozni, mert egy fontos társadalmi 
tényező létesülne ez által ismét.

K ivándorlás A csendőrök ismét gyak
rabban tartóztatnak le útlevél nélkül utazó 
kivándorlókat. F  hó 18-an Rut*káról 23 ily 
kivándorlót kisértek a helybeli szolgabirói 
hivatalhoz. F/ek kozott volt unginegyei 5, 
sárosmegyei 7. zemplénmcgyci 7. abaujme- 
gyei 4. Találtatott náluk 1556 fit.

B izottsági tagválasztás Vi l i t . Boldizsár 
elhalálozási és Vladár István kiköltözése | 
folytan megüresedett 2 megyebiz.otlsági tag 
választása I. hó 27-ére van Haj községbe 
kitűzve. A jelöltek Briill Adolf é . Reviczky í 
Fajos.

Szinügypárto lás A selmeczbányai ónk 
tűzoltók lemondtak Bokody szintársulatával 
szemben azon 1 frtnyi illetékről, mely be
tegalapjuk részére előadásonként járt. Szí
vesen közöljük a ttlzoltők emez elhatáro- I 
zását. j

TŰZ. Folyó hó 11. és 1 -ike közötti 
éjjelen Vriczkó községben tűz ütött ki, mely 
1 1 házat, 38 istállót. 8 csűrt és melléképü
letet hamvasztott el. Az. hiszik, hogy a tűz. 
gondatlanságból származott. A kár körülbe
lül 15000 frtra rúg.

T a lá lt ho lttest. Folyó hó 19-én a Stub- 
nyafürdő és Szt-Mihály közötti útvonalon 
egy holt embert találtak. A vizsgálat és bon- 
czolás eredménye kiderítette, hogy Sitno János 
mossóczi lakos részeg állapotban ment haza 
Mossóczra és útközben . agyvizenyő«-ben 
halt meg. A bonczolást dr. Haas főorvos 
és dr. Fcncsó járásorvos végezték

Juta lom játek A Selmeczbányán miíködő 
Bokodyféle színtársulat egyik jeles tagja 
T  o 1 n a y 11 é jutalomjátékául e hó 20-án 
a > Szélháziak *-at hozta színre, mely alka
lommal az akad. ifjúság díszes csokorral és 
egy eraléktárgygyal lepte meg a jutalm a
zandó művésznőt. Az énekes bohóság mind- 

i végig derült hangulatban tartá a közönséget. 
Tolnayné oly kedves Cseresnyés Alfréd volt, 
hogy nem csodálhatjuk, ha a nevelőintézeti 
lányok legszebbikének Tinkának (Bokodyné) 
fejét oly hamar megzavarta. Krasznayné a 
nála megszokott ügyességgel adta az cxal- 
talt Izabellát. Botos Jónásnak (Bokody) min
den megjelenése derült hangulatot keltett. 
Szigethy Géza, Szigetin- Gézáné, Kalmay 

| Kornélia. Soós stb. egytől egyik sikerültén 
működtek közre. Aszalay nagyon jó  Jab- 
hunra Péter v o lt; szívesen láttuk e szerep- 

! ben, szívesebben mint bármelyikében eddigi 
szerepeinek. A II. és 111. felvonás közben 
Szikszay István ur tilinkón előadott székely 

, népdalai nagy tetszésben részesültek.

Esik a fio A budapesti időjelző állo
más rejtélyes jóslatait nem szokták nálunk 
valami komolyan venni, megtörtént azonban, 
hogy amit jósolt a múlt hétre, beteljesedett.
A havas-esős időből ugyancsak kijutott s 
mikor e sorokat Írjuk, akkor is szállong a 
hó. A hegyek körös-körül már meglehetős 

! vastag hó réteggel vannak fedve. Ily idöjá- 
i rás mellett a legtürelmescbb gazdát is el

hagyja türelme, mert a hat hét óta tartó 
folytonos esőzés nagyon akadályozza a me- 

| z.ei munka clőhaladását s különösen a bur
gonya kiszedését, melyből pedig az idén igen 

I szép termés volt.

Jegyzőválasztás A tótprónai jegyzővá
lasztás, mint már lapunkban is jeleztük, teg- 

I nap volt. Az állomásra I* a c z a k János 
1 felsö-stubnyai tanító és V o 1 k o János la

zám lakos pályáztak. Mint lapunkat értesítik, 
j l’aczák János egyhangú megválasztása bi- 
i zonyos.

A körm öczbanyai m agyar egyesület t.
hó 15-én tartott összejövetelén dr Versényi 
György, egyesületi titkár jelentést tett a 
közművelődési congressusról, hova Schroder 
elnökkel együtt az egyesület képviseletében 
kiküldvc volt. Részletes jelentésében elmondta 
a congrussus lefolyásának egész történetét, 

j felemlítve, hogy ö maga iss hozzájárult a 
| congressus működéséhez azon beszédével, 

melyet a gyermekirodalom, szinügy s a ma* 
gyár iparczikkcl érdekében tartott s mely
nek intentióját a congressus egészben magáévá 
telte. A jelenlevők köszönetét szavaztak az 
előadónak az egyesület méltó képviseletéért.

Közmunka Zorkóczy Tivadar főszolga
bíró és Ruprecht Kálmán állami mérnök a 
közelebb lefolyt hét alatt vették át az uta
kon ledolgozott közmunkát, illetve a kihor
dott fedőanyagot. Fzen alkalomból több 
község bírája a tapasztalt hanyagság miatt 

, meg lelt bírságolva. Ily erélyes eljárás mel
lett remélhető, hogy az utak meg fognak 
javulni.

Em lékkönyv Ily czim alatt H a l a s  y 
Kálmán dr.. lévai tanár egy müvet bocsát 
közre, mely az orsz. magyar tűzoltó-szövet

ig  VIII. közgyűlését kapcsolatban az adriai 
kirándulással fogja feltárni. Az első részben 
hivatalos adatokat szolgáltat minden hazai 
tűzoltócgyesiilctnck, 1/ országos tűzoltóin* 
tézmény történeti fejlődéséről, második ré
szében pedig naplószerü útirajzzal kellemes 
olvasmányul fog szolgálni úgy a kirándulás
ban l észtvetiéknek, mint a szépirodalom iránt 
érdeklődő na ’y közönségnek. A mű dedi- 
kacziöját Joz iei főherczeg elfogadta. A 10 
nyomatott ien: terjedő mű előfizetési ára 1 
frt. Ajánljuk olvasóinknak.

A turóczi jó tékony nőegyesület folyó 
hó iG-an tartotta Beniczky Albertné úrnő 
elnöklete alatt ez évi közgyűlését. Hogy az 
egyesület áldásos működését feltüntethessük, 
közöljük az alábbi számadatokat, melyek 
legszebben tanúskodnak arról, hogy ez egye
sület megérdemli a legszélesebb körű párt
fogást. Fgyleti vagyon az 1886-7. egyleti év 
kezdetén: I. Alaptőke 5431 írt 75 kr. II. 1 
Rendelkezési alap 20 frt 82 kr. összesen ! 
5 4 5 -  frt 57 kr. Bevételek: 1. egy pártfogó 
tag alapítványa 100 frt. 2. a rendes és pár
toló tagok dijai 205 frt. 3. kegyes adomá- 
23 frt. 4. tőkekamat 299 frt. összesen 627 
frt. Az alapszabályok értelmében ezen 627 
frtból 275 frt és 68 kr. az alaptőkéhez csa
toltatok, úgy, hogy ez az év végével 5707 
frt. és 43 krra emelkedett. Az egyleti kia
dások fedezésére meg 372 frt. és 14 kr. 
maradván fenn, ebből jótékony czélokra 
286 frt. 50 kr. egyéb kiadásokra 6 frt. 30 
kr. fordittatott. Az egylet fcnállásának óta 
jótékony czélokra 4606 frt 50 krt fordított 
Itt kiemeljük, hogy a jótékony adományból 
ez idén is 200 frt. a polg. iskola tápintézete 
javára jut.

A fe lszabaditás i-d ij. Az. ipAros-tanulók 
felszabadítása alkalmából fizetendő dij sok 
nézcteltéréstc vezetett az ipartcstűlctck kö
rében. F  kérdés végre megoldatott. Az 
ipariigyminiszterium ugyanis a miskolezi ipar- 
testület cg}- felirata folytán rendeletileg ki
mondotta, hogy minden felszabadulandó ta- 
noncz után — a szabaduló bizonyítványért,

3  ,rt dijat szedhet az ipartestület ; ugyan
ezen rendelet azt is kimondja, hogy az uj 
inasért bcszegődési dij czimén 1 fi t fizetendő.

Szigorló községi es körjegyzők figyel 
mebe. A belügyminiszter kimondotta, hogy 
nincs kifogasa az ellen, miszerint azon elmé
letileg megfelelő minősítéssel biró jegyzője
löltek- nck, kik a megye területén a segédjegy 

1 zöi állomások rendszeresítése előtt, az egyes 
közsgi jegyzők mellett, bár mint magán írno
kok is működtek, ezen minőségben töltött 
idejük a segédjegyzői gyakorlati időbe beszá
mítást nyerhessen és előforduló esetekben a 
jegyző állomások betöltésénél pályázatra bo- 

| csáttassanak, a mennyiben a törvény köve
telményeinek pontosabban megfelelő minősít- 
vénynycl bírók a pályázatra nem jelentkez
nének; továbbá, hogy a képezdei 3 évi tan- 

1 folyam és annak alapján nyert tanítói okle
vél jegyzői szigorlathoz való bocsátásra nem 
képesít.

Egy orvos a fogak gondozásáról T e 
kintettel arra, hogy mostanában a legtöbb 
szájkonzerváló szert hamisítják, olvasóink 
érdekében indíttatva érezzük magukat az e 

! napokban megjelent A száj* czimű füzet- 
j bői egy rövid részletet reprodukálni oly kí

vánsággal, hogy az óhajtott eredmény minél 
bővebben jelentkezzék. Dr. l’ápay Frnö az 
említett közhasznú mű szerzője többek közt 
a következőket, m ondja: .Sehol sem követ
nek cl annyi visszaélést, mint a száj és fog- 
konzerváló szerek terjesztésénél. A legkéte- 
sebb értékű folyadékok nagyhangza.su szavak- 

; kai és frázisokkal magasztaltatnak fel, pél
dául : »Nincs többé fogfájás !« >Fgy perez 
alatt vakító fehér fogak* — »Ötszáz forin
tot annak, a ki fogvizem használata után 
még fogfájást kap* stb. A t. közönség pe
dig az ily dicsénckcknek rendszerint felül 
annclkul. hogy meggondolná, hogy azok a 

vakító fehér fogak* ily szerek folytonos 
használata mellett idő előtt tönkre mennek. 
Mind ezek a szájvizek és paszták nagyobb
részt gyenge vagy ártalmas utánzatai a ki
próbált l ’opp-féle Anatherin-sz.ájviznck vagy 
fogpasztának, vagy különféle savakból ősz* 
szcállitott készítmények, melyek elöbb-utóbb 
még az aczélt is elpusztítják. Fz. idő szerint 
a legjobb szájvíz a dr. l ’opp-féle Anathcrin- 
szájviz és valóban csodálatos, hogy a közön- 

■ ség melynek a 40 év óta ismét dr. l ’opp- 
féle készítmények minden gyógytarban ren
delkezéséi e állanak, más szereket is használ.

TANÜGY.
A gyerm ekjátékok neveléstani fontos 

sága.
l-'ololvnavn volt t'. .ó i n/.eptemb.r hó ft-óii a  Ki«- 
<iárum.>n tartott biHZiiúl.jüiyai római knth tanítói 

kiiagyUjíittn
Amin a testi erő kimerülése jelzi a 

munka határát, úgy a szellemi munka is 
csak addig végezhető haszonnal és kár nél
kül, amig annak a szellemi erők kimerülése 
határt nem szab. Ilyenkor nincs más segít
ség, mint az elfáradt erőket nyugalom által 
megújítani. Ezt hangoztatta már Aristotelcs 
a görögök nagy bölcselője is ; mert szerinte 
az élet fentartasához a nyugalom és játék 
is hozzájárul. Ezt ajánlá Tullius 1. Rhet. a 
szónokoknak. Midón a hallgatóság elfáradt, 
nem haszonnélküli munka, ha a szónok va
lamely új vagy nevetséges tárgyról kezd 
beszélni. Ugyanez áll a pacdagogusra is, 
mert az ő hallgatósága hamarább elfárad, 
mint a szónoké. De milyen legyen a szóra
kozás ? No ezt ugyan nem nehéz kitalálni. 
Gondoljon csak mindegyikünk a maga gyer
mekéveire, azoknak örömeire és rögtön ki
találja, hogy e szórakozás nem lehet más, 
mint a játék, melyet Aristotelcs is ajánl. Fz. 
különben természeti szükség is, mert bárhol 
a világon legyen a gyermek, már természe
ténél fogva keres és talál magának játékot.
A játék a legjobb szórakozás, melyet a gyer
meknek nyújthatunk. Nem henyélés ez, ha
nem inkább bizonyos nyugvó pont az á lta 
lános tevékenységben, melyre az semmi 
vonatkozással nem bir. Frősitő eleme abban 
áll, hogy a félbeszakított munkára nincs vo
natkozással ; mig ellenben sajátságos ingeré
nek alapja az önválasztotta tevékenységben 
keresendő. Tevékenység tehát a játék, de 
olyan, melyet erkölcsi törvény nem paran
csol, hanem magam választom. A szabad 
választáson kívül még a változatos mozgás 
is kölcsönöz neki bizonyos ingert. Minek 
kell, mi fog történt* ? Ki fog győzni ? Ezen 
érdekfeszitő kérdés képezi minden játéknak 
alapgondolatat

1 fogy neveléstani fontosságát kellőleg 
méltányolhassuk, vizsgáljuk meg szereplését 
a gyermeki életben és pedig a gyermekkor 
különböző periódusai szerint. Kezdjük mind
járt az első időszakkal, vagyis mig járni és 
beszélni megtanul. Ez ama időpont, mely
ben a gyermek teste legerősebben fejlődik.
Fz időszaknak két legnagyobb eredménye a 
járás és beszéd. De csodalatos, hogy mind
kettőt játszva tanulja a gyermek. Atyjával, 
anyjával, testvéreivel vagy dadájával játszik' 
és úgy sajátítja el úgy a beszédét mint a 
járást

Midőn pedig a gyermek harmadik 
életévét is átlépte, lelki tehetségei is ébre-, 
dezni kezdenek ; de meg a teste is más ala
kot vesz fel. Teste szilárdabb lesz; a por- 
ezogós állomány csonttá keményedik; az 
izmok a folytonos gyakorlat mozgás, járás, 
ugrálás által erősbödnek. De hol tehetné ezt 

1 jobban a gyermek, mint játékai közben
Az agy is szilárdabb már, mint volt 

az első időszakban, nem azonban annyira, 
hogy szellemi munkára is képes lenne. De- 
megvan benne a képesség számtalan benyo
más befogadására, melyek testét és lelkét 
is bizonyos izgatottságban tartják és lelki 
tehetségeinek ébredését előmozdítják.

A szemlélő tehetség ébredése különö
sen a képes könyvek és mesék szeretetében 
nyilvánul, melyek egyúttal emlékező tehet
ségét is erősítik. A látott képeket és hallott 
meséket mind meg akarná tartani emlékeze
tében, de nuut erre még igen gyönge nem 
is teheti Ezért szereti azoknak ismétlését. 
Emlékezetét gyakorolja, midőn játszó tár
sainak elmondja mindazt, amit azokban a 
képes könyvekben látott, vagy ami mesét 
övéitől hallott. Itt fejleszti képzelő tehetsé
gét is, mert bármely tárgyat találjon, azt 
mind fel tudja a játéknál használni. Találé
kony képzelete a talált tárgyban látja azt, 
amire játéknál szüksége van, legyen az em
ber, ház, fa, ló vagy barmi egyéb is. A gon
dolkozás pedig hol fejlődhetnék jobban,, 
mint éppen a játékban 3 Itt hasonlítja össze 
a gyermek a tárgyakat, következtet, hogy) 
ez igy vagy amúgy helyesebb lenne ; ezek
ből pedig ítél.

Itt fejlődnek legjobban a különböző 
érzékek is, m int: a rablasi, erkölcsi, szocziá- 
lis cs a szép érzék. Különbséget tesz a szép 
és rút közö tt, tudja mi jó  és mi nem ; azt 
is tudja, hogy az utóbbit tenni nem szabad. 
• Megmondom a/, apának.* ilyen és hasonló 

módon adja tudataikra, erkölcii éiv.íkíuck



I képzettségüket érvényesíthessék, tehát a 
| közművelődésnek is fontos szolgalatokat 
1 tettek a felolvasások.

A vasárnapi felolvasás egyike volt a 
legsikerültebbeknek s a műsor oly számokból 
volt összeállítva, melyek minden tekintetben 
díszére válnak úgy az előadóknak, mint a 
felolvasások megteremtőjének és főrendező
jének B o 1 d i s Ignácznak.

Az első szám Concerto, YVebertől (op.
| 7 9 ); zongorán négy kézen előadták S  o e s t
í Irén és R u p r e c h t  Kálmán, kik nehéz fe- 
I ladatuknak a legszebben feleltek meg s lát- 
| szott, hogy valóságos tanulmánytárgyává 
I tették a darabot, melylycl szép elismerést 

vívtak ki. Ezután F e k e t e  Miklósné K i s s  
József Simon Judit czimű balladáját szavalta 

j Fekete Miklósné úrnő régi kedvencze közön- 
i ségünknek, sok szép elismerést kapott már 

a felolvasások alkalmából. E  szavalata is 
sikerült, a szép költemény minden sora a 
kellő kifejezésre talált. Hogy most még szí
vesebben tapsoltak, ez az elismerésen kívül 
még több is volt. Majd D c r s z i b Béla éne
kelt egy Schubcrt-féle dalot s népdalokat.

1 Kevés, de kellemes hangja fülbe mászó s 
ehhez járult az érzés, mclylyel különösen a 

! népdalokat előadta. A közönség nem is ké- 
1 sett az elismeréssel, sietett tapsolni. R é v é s z  

Lajosnak »A népköltésről* tartott érdekes 
; felolvasása egészen lekötötte a figyelmes 

közönséget. Röviden fejtegette népköltés 
fejlődését, majd pedig egy pár sikerült nép
költési terméket mutatott be. Különösen ki
emeljük, hogy e felolvasás mint dolgozat s 
mint előadás is egyformán sikerült volt. A 
szerző szívességéből lesz alkalmunk olvasóink
nak bővebben is bemutatni. A felolvasás 
után S o e s t  Irén kisasszony adta elő Rondo 
capriciosa-t. Mendelssohntól zongorán. A da
rab egyes nehé/. részeivel teljes sikerrel bir
kózott meg a kisasszony, kapott is érte 
szép elismerést, sok tapsot. Végül K a c z i n a 
Pál hegedűn B o 1 d i s Ignácz zongora kísé
rete mellett Breriot (op. «S6 .) duóját játszotta 
>Luciá*-ból. A tapsvihar, mely az előadás 
után felhangzott, mutatta, hogy élvezte a 
szépen előadott darabot, melyet a közönség 
egy része szeretett volna megismételni, de 
a kifáradt előadók erre már nem vállalkoztak.

Megemlítjük, hogy sokan voltak a vi
dékről is s ezek között ott láttuk J  u s t h 
Kálmánné, Bcniczky Albcrtné, Bcniczky Mar
tomé, Újhelyi Gáborné, Soestné, Akantisz 
Rfczsőné, Dávid Ferenczné, Szibelt Lászlóné, 
Gállik Kálinánné stb. úrhölgyeket,

Anakreon

H Í R E I N K .

\  rv á lló l A z a 1 s ó-k 11 b i n ' t a- 
' k a r  é k p é n z t á r  f. hó 13-án tartott köz

gyűlésen megállapított határozatokból kifo
lyólag a felsotnagyarországi »Tátra* bank 
nyomban a közgyűlés után actióba lépett. 1 
Kétségtelenül fontos a feladat, mely ezen 
intézetre háramlik ; előre is felteszszük, hogy 
a bank élén álló intézők tökéletes tudatában 
vannak a vállaikon nyugvó feladatuknak. 
Midőn mindenekelőtt a fclsőmagyaroi szági 
»Tátra«-bankol megyénkbe-n üdvözöljük, egy
szersmind azon bizalmunknak és reményünk
nek adunk kifejezést, hogy nevezett intézet 
megyénk érdekeit tekintettel gazdasági, ke
reskedelmi és ipari viszonyaira tapintatosan 
kiismerni fog iparkodni és úgy a megve 
lakosságának, valamint saját fiókintézetének 
érdekében a közgazdasági haladást ápolni és \ 

fejleszteni fogja. Ez a Tátrabunk hivatása.
A kitűzött czélt elérni nem nagy erőfeszíté
sébe kerül olyan intézetnek, mint a  milyen 
a Tátrabank, mely nemcsak tekintélyes tőke 
fölött rendelkezik, hanem messzeágazó mél
tán kiérdemlett hitelnek is örvend. Hogy pe
dig másfelől a Tátrabank hivatása körébe 
eső feladatok teljesítésében nehézségekbe 
nem fog ütközni, már azon tényből is kö
vetkezik, hogy az összes lakosság teljes bi
zalommal fordul az intézet felé, a mely bi
zalom először is abban talá'ja manifestátióját, 
hogy az azelőtt nagy számmal jelentkezett 
tőkcfclmondások tökéletesen megszűntek, a 
mióta a fiókintézet aktivitásba lépett, má
sodszor pedig abban, hogy már most is, 
mint az átmeneti periódusban uj betétek 
folynak be. A rendszeres ügymenetéi csak 
akkor fogja kezdetét venni, a mikor az alsó- 

j kubini takarékpénztár beolvadása a rózsa- 
I hegyi kir. törvényszék, mint kereskedelmi 

és váltóügyi bíróság által jogszerűséggel fog 
clláttatni. A fcnállolt takarékpénztár leltár- 
felvélclévcl a Tátrabank titkárját G á l  Albert 
urat bízta meg, a ki a régi intézet technikai 
és üzleti átvételét a most életbe léptetett 
fiókintézetbe tapintatossággal és ügyesség- 
vezette és AIsó-Kubinban való taitózkodá- 
sának rövid ideje alatt a lakosság müveit és 
mérvadó köreinek sympathiáját annyira meg
szerezte, hogy kilátásba helyezték, hogy Gál 
úrnak jövőben is lesz alkalma a közönség 
által belé helyezett bizalmat Alsó-Kubinban 
való további hivatalos működésénél érvény
ben tarthatni.

A 1 álrabank működését jövőre is 
figyelemmel fogjuk kisérni és részrehajlatlan 
észrevételeinket alkalom adtán köztudomásra 
fogjuk hozni.

A z  a 1 s ó-k u b i n i j  á r á s területén 
levő minden vallásu lelkészekkel és az elő l

nek megfeszített erejével küzd a társadalom 
érdekében, tűr s szenved éveken át nemes 
hivatása teljesitésébén. S mennyi lesz közöltük 
agg napjaiban egyedül s elhagyatva, midőn 
a gyenge testben lakott erős lélek is hanyat
lik, hánynak lesznek elválhatlan kísérői az 
egyedül lét és a nyomor 1

Adakozzunk. Állít-uk fel a Mária Do 
rothea-intézetet, megpihenő helyet a szegény 
elhagyatott, volt tanítónőknek, és egy közmű
velődési templomot, mely társadalmi életünk 
egyik legszebb és legkényesebb kérdését, a 
nemzeti nőnevelést, ápolja és erősiti meg- 
Bizalommal kérek fel mindenkit, kihez jelen 
soraim eljutnak : adakozzanak és gyűjtsenek.

A  magyar tanítónők egyik lcgkitünőb- 
bike a legelső állami nőnevelő intézet igaz
gatója Zirzen Janka úrhölgy volt kegyes 
egyesületünk pénztárának kezelését elvállalni 
s az ő neve elég biztosíték, hogy a Mária 
Dorothea névvel diszitett egyesület részére 
gyűjtött pénz rendeltetésének megfelelően 
fog felhasználtatni. De e mellett minden 
egyes küldeményt, bár csak krajczárokból 
álljon, háromszor nyugtázzuk: a .Nemzeti
Nőnevelés* czimű havi folyóiratban, a gyűj
tőknek küldött levelező lapon s a Mária Do
rothea intézet felállításakor kiadandó emlék
könyvben.

Az örök szeretet nevében ismétlem kérő 
szavam at: adakozzanak és gyűjtsenek !

Budapesten, 1887. augusztus hóban.
A .Mária Dorothea-egyesület* nevében :

Báró N yáry Adolfné,

A vasárnapi felolvasás,
Régen volt alkalmunk egyszerre oly 

kiválóan diszes közönséget együtt látni, mint 
a vasárnapi felolvasás alkalmával Közönsé
günk, mely felfogta e felolvasások jelentő
ségét, évről-évre mind inkább szaporodott s 
most, midőn két terem egyesittetett, látjuk, 
hoj;y eddig mennyire hátrányára volt a szűk 
helyiség ez estélyeknek.

Örömmel látjuk, hogy társadalmunk 
oly irányban halad, mely hivatva van szép 
sikereket felmutatni, mely legjobban felel 
meg a társadalom hivatásának.

Ha végig tehintünk a három felolva
sási ciklus műsorain, azon kellemes tapasz
talatra jövünk, hogy a vármegye legelőkelőbb 
családjai vettek részt a közreműködésben, 
hogy azok sikerét előmozdítsák. De aki 
figyelmes szemlélője volt e felolvasásoknak, 
azt is észrevehette, hogy a közreműködők 
száma mind egyre szaporodott s igy alkal
mat nyújtottak egyes tehetségeknek, hogy

tiról, zsinegein foglyok és szalonkák lógnak, 
vállon is nyúl, a tarizsnyában is nyúl s ked
ves felesége —  ezt látva —  mily örömmel 
fog nyakába borulni, igy jutalmazván meg 
az ő egy napi fáradozását.

Szegény ember ! ha tudta volna milyen 
tréfa készülődik ellene, bizony nem álmodo
zott volna oly örömmel azokról a dicsősé
ges vadásznapokról!

Három napi szorgalmas ezéllövés után 
elhatározták, hogy másnap elmennek nyu- 
lászni. Mert — mint Péter bácsi magyarázza — 
sokkal nehezebb ám nyulat meglőni, mint 
egy álló pontot, a milyen a czéltáblán van 
.eltalálva.*

Még több apró dologra figyelmezteté 
Krumpholcz urat, a melyek lényegtelenek
nek látszottak ugyan de azért igen fontosak 
voltak, pl. hogy sohasem a nyúl farkára, 
hanem mindig a fejére, sőt egy kissé eléje 
czélozzon, a csövet meg ne fogja, mert meg
pörköli az u jjá t ; a fegyvert jól a vállhoz 
szorítva tartsa ; stb.

Krumpholcz úr beteljesedni látta rég 
óhajtott kívánságát, már három órakor reg
gel teljesen felöltözve s útra készen kopog
tatott Péter bácsi ablakán.

A bankárnak egész örökkévalóság volti 
a mig a társa elkészült. Végre elindultak.

A határra kiérve 10— 15 lépésnyi tá
volságban egymás mellett már vagy fél 
órája mentek anélkül, hogy nyulat láttak 
volna.

A bankár már kezdett türelmetlenkedni, 
midőn egész váratlanéi előtte mintegy öt 
lépésnyire egy nyúl felugrik.

Krumpholcz úr szive nagyokat dobban j

s ő annyira megzavarodik, hogy hamarjában 
a nyúl után akar futni; csakhamar észre tér, 
felkapja a fegyvert, czéloz, újra czéloz meg
nyomja a ravaszt, de csodák csodája, a puska 
nem sül el.

Ekkor vette észre, hogy a kakast el
felejtette felhúzni.

Péter bácsi jó t kaczagott s látva, hogy 
Krumpholcz úrral nem megy semmire a lek- 
közelcbbi nyúlnál megvárta, mig társa czéloz 
és lő s vele egyidejűleg sütötte el ő is a 
fegyverét.

Krumpholcz úr ezt hitte, hogy a sze
gény párának Ő lett a gyilkosa.

Ily fénye* tanúbizonyságát adta lövő- 
képessége felől, még hidegvérűségéről kellett 
tanúbizonyságot adni.

Elhatározták, hogy másnap a közeli cr 
dőbe vaddisznóra mennek vadaszni.

Az erdő alig egy m gyedói a távolságra 
volt Péter bácsi lakától. -  ki ennek leg
rejtelmesebb helyeit oly jó  ismerte, hogy 
benne éjnek idején is bár hova egész bizto
san eltalált volna.

Golyóra töltött fegyverekkel indultak 
ez erdő felé. Szorosan egymás mellett nyo- 
nultak mindig beljebb és beljebb

Péter bácsi most a bankárt egy sűrű
ség felé vezette. Ujját ajkára illesztve, mint
egy jelezni akarván, hogy csendesen viselje 
magát.

Egyszerre csak röfögés hallatszik ki a 
i sűrűből.

A bankár ereiben majd megfagyott a 
i v é r ; de keményen tartotta magat.

Péter bácsi kijelölte neki az ösvényt, a

melyen benyomuljon, mig ő attól vagy 10 
lépésnyire oldalt nyomult a sűrűbe.

A bankár a/, ösvényen kiérve egy tisz
táson találta magát, szemben a téléimes vad
dal, a mely otromba szemekkel bámult za
varójára.

Péter bácsi könnyű söréttel az állat 
hátulsó ezombjára lőtt, a mire ez megijed
vén, rövid körülnézés után a bankár leié 
rohant.

A holtra ijedt bankár hirtclcnébcn a 
puska agyával akarta a vadat magától el
ijeszteni, de mielőtt ezt meglehette volna a 
disznó által lábáról elsodorva hányát vágó
dott a puha gyepen. A disznó pedig röfögve 
futott be a falu felé

Szegény Krumpholcz a nagy ijedségtől 
elvesztette eszméletét s kábultságaban csak 
Két órái dörzsölés után tért magához.

Még az nap elterjedt a vadászat hire 
a faluban s ezzel együtt kisült Péter bácsi 
rava zsága is.

Ugyanis az erdőben a n. gy fekete va 
dat, a mely tulajdonképen fekete szőrű 
vad disznó volt, előtte va o nap Péter bácsi 
szállította a sűrűbe, a mely, jó  posványos 
lévén, disznóknak kedves mulatságul szolgált 
s eszébe sem jutoM helyét elhagyni.

Annak oka pedig, hogy a disznó egye
nesen Krumpholcz urra rohant, abban leli 
magyarázatát, hogy a sebzett állat más ki
járást nem talált, mint éppen azt az utat, 
melyet a bankár tartott megszálva.

Krumpholcz úr e tréfáért hosszú ideig 
haragudott, de ma már együtt nevetik a 
vaddisznó vadászatai. Feró

járóságokkal a közel napokban közöltetett 
a himlőoltásról szóló 1887 évi X XII. tör- 
vényezik és az ahhor kiadott minist u i sza
bályrendelet, mely szerint nemcsak a kisde
dek, de a u  év alatt levő iskolás gyerme
kek oltása is és a felnőtteknél az ismétoltás 
a- 1888. évi január 1 -töl kezdve foganato- 
s tandó. Az oltások véghezvitelére tudvale
vőleg körök lesznek megjelölve, minden kör- 
ben egy megfelelő helyiség, a hol a kör 
orvosa meghatározott időben fogja az oltást 
végezni.

S z m r e c s á n y i  G y ö 1 g y Árva
megye alispánja mint a főispán helyettese 
M e s k ó Dezső megyei ellenőr kisétetében 
f. hó 2Ö-án és következő napjain körutat 
tettek Felső-Árvában, hogy a sz.olgabirói 
hivatalokban levő aktákat és a pénztárak 
állását revideálják.

KÜLÖNFÉLÉK.
M agyar színpad. Lapunk múlt számá

ban már megemlékeztünk arról, hogy köze
lebb várható a magyar színpad felépítése. 
Most azonban egy lépéssel már megint 
előbbre vagyunk, a mennyiben F e k e t e  
Miklós kir. júrásbiró egy alakítandó műked
velő társaság ügyében csütörtökre értekez
letet hivott össze. A meghívottak, kiknek 
sorában ott láttuk Lehotzky Lajos alispánt, 
Szüilő Géza kir. tanácsos tanfelügyelőt, Za- 
thureczky Tamás árvaszéki elnököt, Csep- 
csányi Ferenc/, megyei ügyészt, Bardócz 
urat Ruttkáról s társadalmunk több tevé
keny tagját, a hazafias ügy iránt való érdek
lődésből tömegesen jelentek meg. Fekete 
Miklós fejtegetvén a műkedvelői előadások 
fontos társadalmi jelentőségét s azok czélját, 
mely általános helyesléssel találkozott, az 
értekezletet megny tóttá. Az értekezlet e,- 
nökké Fekete Miklóst jegyzővé Orosdi L a
jost drt. egyhangúlag megválasztván, Fekete 
Miklós meleg szavakban köszönte meg a 
bizalmat azon ígérettel, hogy minden tekin
tetben azon lesz, hogy az alakítandó új 
egyesület sikerrel működjék s erre nézve 
kérte a tagok szives támogatását. Az esz
mecsere megindultával L e h o t z k y  Lajos 
azon eszmét vetette fel, hogy nem lehetne-e 
ezen alakítandó egyesületet valamely eddig 
már fcnálló egyesület keretébe, pl. a magyar 
olvasó egylet keretébe bevonni; mert hisz ez 
is kulturális tényező. G r á b e r Samu és 
N a g y  I s t v á n  felszólalásaikban a felve
tett eszmét helyesnek találták, mire az ér
tekezlet S z ü i l ő  Gé/.a elnöklete alatt egy 
bizottságot küldött ki, melynek feladata lesz 
a november 5-én újból összeülő értekezlet
nek egy tervezetet benyújtani a műkedvelő 
társaságnak ily alapon való szervezésére. 
Az értekezlet nagy érdeklődés mellett folyt 
le, mely élénkén tanúskodik arról, hogy tár
sadalmunk mozogni akar, hogy az értekez
let összehívója egy oly eszmét pendített, meg 
mely általános helyesléssel találkozott s m eg
testesítése közszükséget pótol. Az értekezlet 
bezárásakor élénken megéljenezték az elnököt, 
az eszme felvetőjét. Mi is őszintén kívánjuk, 
hogy a nemes buzgalom a megérdcmlett 
pártfogásban részesüljön,

S trausz A d o lf dr., tótprónai körorvos 
ez állásáról lemondott s november elsejével 
I urócz.-Sz.-Mártonban telepedik meg. A tót- 
prónai kör már azelőtt is hosszú ideig volt 
orvos nélkül, nem egy hamar kap most is.

Kinevezés. Bartha Dénes a turócz-szt.- 
mártoni közép kereskedelmi iskola tanára a 
znióváraljai állami tanítóképző intézethez sc- 
gédtanárrá neveztetett ki.

Tűz mindenfele. E hó 23. és 24. közti
éjjel egyszerre két helyen is volt tűz. Neve
zetesen Prickopán és Draskóczon, mindkét 
helyen leégett egy-egy csűr gabonával együtt. 
Biztosítva nem volt egyik sem, azt hiszik 
hogy mind a két helyen gyújtogatásból szár
mazott a tűz. Mint utólag értesülünk, e hó 
3-án is volt Ruttkan tűz, mely alkalommal 
szintén egy csűr égett cl. Mosóczon pedig 
Roscnthal Ármin magtárában ütött ki tűz 
c hó 22-én, de még ideje korán észrevették.

M agyar színészét K u n h e g y  i Miklós 
színigazgató érkezett a napokban társulatá
val Turócz-Szcnt-Mártonba s egyéb helyi
ség hiányában a magyar olvasó egylet ter
mében állította fel színpadját három előa-



dásrn. A megnyitó előadás csütörtökön volt 
* 0  nem feliékeny * és »Süketnek kell* lenni 
czimű vígjátékokkal. Színészeink iparkodtak 
az adott körülmények között jó  előadást 
rendezni, de a négy lépésnyi színpad sok
szor akadályozta őket még a szabad moz
gásban is. Akik ott voltak —  körül-bclül 
20 an — jó l mulattak a humoros két dara
bon. Szombaton a »Tolonczot* adták, ma 
pedig »A peleskei nótárius-«t adj: k J e -  
s z é n  s z k y Teofil és K r i t s e. h László 
műkedvelők közreműködésével Ajánljuk kö 
zönségünk szives pártolásába a társulatot, 
mely megérdemli, hogy az cddigcnél nagyobb 
részvétellel találkozzék. A társulat ma va
sárnap befejezi nálunk működését és valószí
nűleg Liptó-Ujvárra megy.

Biróvá lásztás. A f. hó 28-án tartott 
választás alkalmával Ruttka község birájáva 
Ruttkay Miklian Gábor, volt albiró válasz
tatott meg.

Eljegyzés. M i 11 e 1 m a n n Simon dr. 
znióváraljai ügyvéd eljegyezte Weiser Irén 
kisasszonyt Liptó-Szt.-Miklósról,

A Besztercze-Selmeczbányai T á rsa skö r
í. hó 22-én tartotta meg a Drechslcrféle ven
déglőben, külön helyiségben évi alakuló köz
gyűlését, a melyet Engelmann Oszkár j. h. 
mint korelnök nyitott meg, röviden ecse
telvén a gyűlés czélját. A tagok választási 
jogának igazolása után a szavazatszedő bi
zottság az elnökre beadott szavazatlapokat 
szedte be és a korelnök kihirdetvén azeted- 
ményt, kijelentette, hogy nagy többséggel 
Reisz Mór választatott meg a kör elnökévé, 
a ki néhány szóval megköszönve a tagok 
bizalmát, annak kijelentése után, hogy pro
gramja bővebb kifejtését a jövő gyűlésen esz- 
köszlendi, elfoglalta az elnöki széket és vezette 
tovább a választásokat, a melyek folya
mán alelnökké Jelenszky Kálmán, titkárrá 
Goldner Fülöp, pénztárrossá Kovács Mihály, 
jegyzővé Vieszt Károly, ellenőrré Baittrok 
József, háznagygyá Svchla János választattak 
meg. A választások megejtésc után az újon
nan megválasztott titkár a kör működési 
iránya megváltoztatásának szükségét hang
súlyozza, mert szerinte az eddigi működés 
eredménye egy nagy, szép keret, a melybe 
kis kép van helyezve. A kép kibővítése te
hát jövőben a feladat. Majd Selvinessy Sán
dor ügyvédjelölt Beszterczebányáról röviden 
ecsetelve a kör eddigi történetét azon re
ményének ad kifejezést, hogy a szép szám
ban jelenlevő tagok jövőre a kör 10 évi 
fcnállásával együtt a szép eredmények jubi
leumát is megülhetik. Az általános lelkese
déssel fogadott szavak után az elnök a gyű: 
lést feloszlottá.

Jegyzőválasztás- Tótprónán egyhangú
lag Paczák János f. stubnyai tanító válasz
tatott meg körjegyzőnek.

B izottsági tagválasztas. Hájon a 27-én 
megtartott megyebizottsági tágválasztás al
kalmával Brüll Adolf és Keviczky Lajos vá
lasztatlak meg.

A m agyar nép könyvesháza N a g y  
Istvánnak, lapunk társszerkesztőjének szer
kesztésében és kiadásában már megjelent a 
fent nevezett folyóirat, mely az őszi és téli 
hónapokban (október, november, deczembcr, 
január és február) hónaponként kétszer je 
lenik meg. K folyóirat czélja a népet érkölcs- 
ncmesitö és hasznos irányú olvasmányokkal 
ellátni, azért közölni fog népies elbeszélése
ket, gazdasági, egészségügyi és ismeretter
jesztő csikkeket; ismertetni fogja á népet 
különösebben érdeklő törvényeket, szóval 
a népnek minden tekintetben tanácsadója 
kíván lenni. Ajánljuk olvasóink, különösen a 
lelkészek, tanítók, jegyzők s a nép minden 
igaz barátjának szives figyelmébe c füzeteket, 
melyek olcsóságuknál fogva is könnyen meg
szerezhetők. Flőfisetési ára a 10 füzetnek 
60  kr., egyes füzetek ára 6 kr., mely ősz- 
szeg a szerkesztő czimére Turócz-Szt.-Már
tonba küldendő

Bokody A n ta l ur. a Sclmcczbányán 
működő derék színtársulat érdemdús igaz
gatója, a jövő november hó 3-án üli meg 
30 éves színészi jubiliumát- Mint öröm 
mel értesülünk úgy a színtársulat, mint jeles 
akadémiánk ifjúsági körében mozgalom in
dult meg az iránt, hogy a derék igazgató 
és jeles színművész, múltjához és érdemeihez 
méltán ünnepeltessék. Üdvözöljük az kade-

mia ifjúságát, hogy az eszmét magáévá tette, 
de egyúttal őszintén kívánjuk, vajha polgár
ságunk is részt venne az igazi érdem meg- 
jutalmazásában.

Régi ö tfo r in to so k . A hivatalos lap közli, 
hogy a régi ötforintos államjegyek már cs.ik 
ez év végéig válthatók be, még pedig a kö
zös pénzügyminisztériumhoz intézett folya
modvány utján ; az idén decz. hó vége után 
ez a kedvezmény is megszűnik, azontúl a 
régi ötforintos értékvesztett parirrá lesz.

Juta lom játek. Krasznayné Molnár Vil
mának, c kedves művésznőnek jutalomjáté- 
káúl Sclmcczbányán e hó 27-én a »Sabin- 
nök elrablása > kei ült színre, melyben a ju 
talmazandó »Etelka* szerepét játszta. Mon
danunk sen kell, hogy ezúttal is igen kedves 
volt s a közönség a tapsokban nem fukar- 
karkodott. Az akad. ifjúság, ez az állandó 
szinpártoló testület díszes koszorúval tisz
telte meg a művésznőt. Bokody igazgató a 
Rettegi Fridolin szerepében páratlan, Irma 
(Bokodyné), Róza (Tolnayné), Bányász tanár 
(Szigethy Géza), Borbárla neje (Szigethyné) 
szintén elismerésre mélótan feleltek meg fe
ladatuknak. S/.tankay F. Karay E. és Rojko 
B. urak a jutalmazandó iránti szívességből 
működtek közre.

Kivándorlás. A közelebb lefolyt hét 
alatt ismét több útlevél nélkül utazó kiván
dorlót tartóztattak le a csendőrök Ruttkán. 
Nevezetesen 24-én tizet s ezek között négy 
nő volt, 25-én tizennégyet s ezek között is 
négy nő volt. Borsódból 9, Gömörből 2, 
Ungból 3, Abaujból 10 volt. Találtatott ná
luk összesen 1595 frt.

Járványszerüleg lép fel Sclmcczbányán 
1 a gyermekek között a kanyaró és difteritis.
I — Az utóbbi napokban különösen ez utóbbi 
í betegség szedte áldozatait — Meg nem 
I bocsátható az a meggondolatlansága némely 
i szülőknek, hogy még kanyaróban szenvedő 

gyermekeiket is iskolába küldik, hol, ha a 
tanítók észre nem vennének a bajt, igen 
szomorú következményeket vonna maga 

I után c vétkes eljárás.

IRODALOM.

A »P e s t i  Mi r l a p t - o t  a társadalmi 
és politikai élet immár bekövetkezett na
gyobb élénksége valósággal nélkülözhetlenné 
teszi a müveit magyar olvasóközönségre 
nézve ; mert azonkívül, hogy e lap mindig 
hű és megbízható krónikása a napok törté
netének, egyúttal a hosszú téli esték unalmá
nak elűzésére benne található a legtöbb mu
lattató, nemesen szórakoztató s hasznos 
tudnivalókat is tartalmazó olvasmány. S 
mindezek fölé a lap előfizetői hetenkint ön
álló zcnemcllékletet is kapnak, mely a leg
jobban megválogatott darabokat tartalmazza 
s zenekedvelőkre nézve becses gyüjtemény- 
nyé szaporodik már neiiány hó alatt is. A 
lapban most folyó érdekes orosz regényt (a 
»Kilenczcdik hullám* Dam'leszvki Gergelytől), 
még november hóban egy szenzácziós angol 
regény, azt pedig egy nem kevésbbé érdek- 
feszitő eredeti regény fogja követni. A . Festi 
Hírlap- ma méltán mondható a legolcsóbb 
napilapnak, mert bár mindennap lő  teljes 
oldalon jelenik meg, ára egy hóra csak 1 
frt. 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr., s az 
előfizetés minden naptól kezdhető. Előfize
tési pénzek a >Pesti Hírlap kiadóhivatalába 
(Budpest, Nádor-utcza 7.) küldendő, honnan 
mutatványszámokat egész hétig ingyen kül
denek.

TANÜGY.
A gyerm ekjátékok neveléstani fontos 

sága.
Fololvaava volt f. évi -zrpteinbor hó f»-én a Kia- 
(•nramoii tartott In-e/i.óbányai római kntli tanítói 

kttzgyllléien 

(Folyt, ó i vége.)

Nézzük most mit lehetne tenni az elő
adási órák közben és más szabad idő alatt. 
És itt mindenekelőtt két körülmény veendő 
figyelembe. 1) Sok szülő vásott gyermekét 
azzal véli megbüntetni, ha ráijeszt, hogy 
majd belekerül ő is nemsokára az iskolába. 
Ennek folytán az iskola valóságos ijesztő

lesz sok gyermek előtt. Magától értetődik, 
hogy az ilyen gyermekkel meg ktll kedvel- 
tetni az iskolát; különben bizony nem sok 
haszna lesz belőle. 2) I logy a tanító sikerrel 

' megfelelhessen fi ladatának, okvetlenül szük
séges, hogy ismerje minden tanítványának 
jellemét és képességeit és ehhez szabja mód
szer ét is. Mind ezt elérheti a tanító, ha a 
vonzó előadásokon felül még a gyermekek 
játékába is iparkodik közvetlenül befolyni, 

j Hogy az elsőt eléri, magától értetődik ; de 
eléri a másodikat :s, mert ha már a külső 
testalkatból lehet hosszabb tapasztalás után 
bizonyos valószínűséggel az ember belsejére 
következtetni; annál inkább lehet ezt azok
ból, amiket a tapasztalt megfigyelő a játék
nál lát. Sőt bátran kimondhatjuk, hogy ha 
a tanító, játékközben nem figyeli meg tanít
ványait, azoknak egyedi tulajdonságait nem 
ismerheti. A gyermek általában, de különö
sen a leányok, titkolódzók tanítójukkal szem- 1 
ben ; a játéknál azonban minden gondolatuk 1 
erre irányulván megfeledkeznek a titkolód
zásról és oly szintén mutatják magukat, a 
milyenek valóban. A játéknál rálhatní, hogy 
ez jószivű, amaz kegyetlen, ez őszinte a 
másik ravasz, hízelgő; az egyik heves, szen
vedélyes, a másik ellenben nyugodt, meg
fontoló stb.

Nem elég azonban a játékra csak fe
lügyelni és az esetleges kihágásokat megaka
dályozni és pedig a ért nem, mert igy az ! 
iskola nem bir kezdeményező és ösztönző 
befolyással. De rossz is azon esetben, ha az 
a felügyelet valódi rendőrmódon gyakorol- j 
tátik, Ellenben, ha a tanító maga lesz kez
deményező is, akkor kettő éretik el. 1) Ki- 
elégittetik a gyermeknek természeti kíván
sága ; nem különben megkedvelik a tanítót 
s vele együtt az iskolát is. 2) A játék jóra 
zsákmányoltatik ki.

Hogy mennyi jóra lehet a játékot ki
zsákmányolni, kitalálhatja mindenki, ha azok 
felett, miket itt mondani akarunk gondol- 

1 kodik.

Milyen tehetségek működnek a já ték 
nál ? Röviden azt fclelhetnők, hogy az egész 
ember. De lássuk ezt közelebbről.

A játék 1) előmozdítja a testnek egész
séges fejlődését. 2) Öntevékenységre kelti a 
gyermek szunnyadó lelki erőit. Különösen 
pedig &) teremtői cselekvést tételez fel, még 
abban is, ki csak mint néző szerepel. Á lta
lános jellemző vonásuk ugyanis a versengés 

| és a győzelem után való törekvés. A küz
dőnek tehát önmagának kell kitalálnia a 

i módját, miképen juthatna a győzelemhez. A 
1 néző pedig látva a küzdelmet, rögtön arra 

gondol, jó  volt-e ez vagy amaz, miképen 
1 lett volna jobb stb. b) üngyőzelmct kíván, 

mely különösen a játék végén, de játék  köz
ben is nyilvánul. Engedelmeskedni, máskor 
és annak akaratához simulni, magát alávetni 
tanul a gyermek. Kitartás, engedékenység, 
saját akaratának elnyomása ama erények, 
melyek a gyermekben a helyesen rendezett 
játéknál kifejlődhetnek, c) A gyermek jelleme 
érik a játékban ; miként a férfié az élet küz
delmeiben. Ügy a versengés, mint az öröm, 
mely két érzelem a fő a játéknál, bizonyos 
közösséget kíván. Ebből láthatni mennyi al 
kalma van eg/éni jellemének fejlesztésére, 
d) Nem szabad figyelmen kívül hagyni a já 
téknak n e m z c t i jellegét sem. Minden kor
nak és népnek voltak saját játékai. A görö
gök olympiai játékokért a rómaiak a árku 
sokért a középkor a vallási mimikáért rajongott.
IC nemzeti jelleg, különösen soknyelvű ha
zánkban bir fontossággal, mert a játék a 
nép gondolkozását és érzületét fejezi ki. Ha 
tehát nem magyar ajkú vidéken speciális 
magyar játékokat honosítanánk meg, az is- i 
kóla révén, ez által közvetve a nép szelle
mét is átalakitanók.

Hogy mily hatással van a lelki tehet
ségek fejlesztésére fennebb láttuk. Ugyanez 
áll itt is. Oly fontos tényező ez, hogy pae- 
dagogiailag rendezett játék nélkül esztétikai 
nevelésről nem is szólhatunk. Másrészt éppen 
e játék természetéből következik, hogy ez 
a tanulásban való közvetlen haladást nem 
követeli, hiszen arra való, hogy a gyermek 
szórakozzék. Üdeségbcn tartván az érzékeket 
és kedélyt nem különben fejlesztvén az ala
kitó e rő t ; ezáltal visszahatással lesz a tanu
lásra is, mert az ilyen sokkal nagyobb hév
vel fog tanulni.

A föld télen nyugszik, de buján tenyész 
tavasszal, ha a télen által hólcpcl fedé , el

lenkezőleg sovány lesz a hajtás, ha maga a 
tél száraz volt. Ilyen a gyermek is.*)

De mar Aristoteles is megjegyzi IX 
fej. hogy az élvezetből nem s0k kell az 
élethez, legyen az inkább fűszer, mint a só 
az ételben. Itt is a játékoknak czélszerü be- 
bercndezésétől függ az eredmény. A játé
kok rendezésénél 1) első kötelesség kerülni 
minden természetellenest. Utánozzuk magát 
a gyermeki természetet és kerüljünk mindent, 
ami ezzel ellenkezik. 2) Kerülendő minden, 
ami messziről is erkölcstelenségre vezetne.
3) Legyen rend ;; j uékban, mert e nélkül 
nem bir fejlesztő, hanem csak bomlasztó 
hatással. 4) Feleljen meg rendeltetésének, 
mely nem egyéb, mint az elfáradt erők 
megújítása. Tehát csak akkor h asználaté, 
midőn már a kötelességnek elég tétetett. 
Tuliius is azt tartja, hogy »a játék és tré
fával szabad ugyan élni, de csak mint az 
álom és a többi nyugalommal, vagyis mi
dőn a komoly dolgoknak már eleget tet
tünk. 5) Hogy megfeleljünk a helynek is.

A körültekintő és tapintatos nevelő 
könnyen meg fogja találni a módját, hogy 
a játéknak meg legyen az említettük hatása, 
de ugyuttal tekintélye se szenvedjen csorbát- 

Sediba István,

Közgazdaság.
Az 1888-ik évi pécsi álta lános mű-, ip a r- , 

term ény- és á lla tk iá llitá s
1) Az 1888 ik évi pécsi általános ipar-, 

termény- és állatkiállitás Pécs sz. kir. város 
és Baranyamcgye törvényhatóságának párt
fogása alatt Pécsett a városi tornatéren, az 
azon levő középületekben (a gyermekkerti

I helyiségekben, a színkörben), és a még épí
tendő kiállítási csarnokokban tartatik meg.
—  (Egészben 12,600 □  méter nagyságú 
terület bocsájtatik rendelkezésre.)

2) A kiállítás 1888. évi augusztus hó 
12-től számítandó 4  héten át vagyis 1888. 
szept. hó 9-ig tart. Az egyes időszaki kiál
lítások ideje külön szabályzatok által hatá- 
roztatik meg.

3) Kiállíthat ók ; a) Baranyamegyéből 
minden mezőgazdasági, borászati, erdészeti, 
bányászati és egyéb őstermelési termény, 
valamint állatok.

b) Külföldről az a) pont alatt felsorolt 
termények csak annyiban, a mennyiben azok 
Magyarországon csak igen gyéren vagy épen 
nem fordulnak elő.

c) Kézmű- és gyáriparczikkek Baranya- 
Somogy- és Tolnamegyék, vagyis a pécsi 
kereskedelmi és iparkamara egész területéről.

d) Magyarország egyéb megyéiből olyan 
iparczikkek, melyek az 1881. évi XLIV . t. 
ez. alapján állami kedvezményekben része
sülő gyárakban állíttattak elő.

e) A királyhágón túl levő megyékből 
fonó-, szövő- és bőriparczikkek.

f) Háziipariczikkek Magyarország min
den vidékéről.

g) Uj találmányu iparczikkek, uj szer
kezetű ipari munkagépek és szerszámok 
Magyarország minden vidékéről és a külföld
ről is.

h) Művészeti és régészeti tárgyak Ma
gyarország egész területéről.

i) Pécs-Baranya tanügyi állapotát fel
tüntető tárgyak.

A kiállításra vonatkozó levelezések »a 
pécsi kiállítás végrehajtó bizottságához* in 
tézendők.

A kiállítási bejelentések a végrehajtó 
bizottsághoz intézendők és pedig 1887. évi 
deczembcr hó 15-ig.

A kellő időben bejelentett és elfoga
dott tárgyak legkésőbb 1888. évi julius hó 
30-ig bérmetvé küldendők be a kiállítási 
végrehajtó bizottsághoz.

A kiállítók térdij fejében fizetnek : 
a kiállításra rendelt termekben, csarnokok 
bán és a szobákban :

I. a) a középen levő térség minden 
□  métere után 4 frt.

b) fal inellett egy folyó méterért 1 
és fél m. magasságig 2 frt.

*1 Nem tartóztathatjuk inog uiAguuk.it még 
egy éa/.revóteltól. A törvény m egtiltotta a botbiluto- 
téat. I)e aok paedagogua folyton panaazkodik, hogy 
a mióta e draaztiku* gyógyszert kiküazübiilték az 
Iskoláiból, azóta nagyon nolier.on tarthatja  faun a 
diaeiplinát. Imo ! a já ték ok ból való eltiltó* igen 
aikerdó* büntatéa lenne az engedetlenek vagy banya 

gokra.



xxxx :1 7 .  7 8 7  hr. 3z. 4*ik légakna területe 175 
négyszög öllel 3 frt árban.

18. 969, 967, 968 hr sz. 5-ik légakna te
rülete 289 négyszög öllel 4 frt árban.

19. 4884 hr. sz. garami altárna kifolyása 
250 négyszög öllel 5 frt árban.

2 0 . 813, 881 hr. sz. meddő terület 129 
négyszög öllel 2 frtnyi kikiáltási árban.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát készpénzben 
vagy az 1881. t. ez. 42. gtban jelzett ár
folyammal számított és az 1881 évi novem
ber hó i-én 3333 szám alatt kelt igazság- 
ügyministeri rendelet 8. g-ban kijelölt óva
dékképes értékpapírban a banyahivatal ki
küldöttjének kezeihez letenni.

Az árverés befejeztével köteles a vevő 
az általa megvett ingatlan értékének felét, 
melybe az árverés előtt letett 10 százalék 
beszámíttatni fog, készpénzben a bányahiva
tal kiküldöttjének kezeihez, a második felét 
pedig az erre nézve kötendő szerződés vég
leges jóváhagyása után a selmeczbanyai m. 
k. bányakerületi főpénztárnál lefizetni, mely
nek hivatalos nyugtatóval igazolandó meg
történte után a megvett birtok a vevőnek 
átadandó lesz.

Az ezen üzletből eredő bélyeg és egyéb 
illetékeket a vevő viseli.

Szélaknán 1887. November 2-án.

Magy. k. bányahlvatal.

4174 izám
1887 tk. '

Árverés i hirdetményi kivonat.
A  Uztmiklóíi kir. jbiróság iniut telek- 

köoyvi hatóság közhírré teszi, hogy Tretják 
János s neje végrehajlatónak llarich szül. 
Hajurka Zsuzsi s tátsai végrehajtást szen
vedő elleni 5 3  frt tökekövetelét és járulékai 
iránti végrehajtási Ügyében a rózsahegyi kir. 
törvényszék (a lsztmiklósi kir. járásbíróság) 
területén lévő Kvacsauban fekvő, a kvacsaui 
1 6  számú tjkvbcn foglalt s llarich s/.ill. Ha
jurka Zsuzsi, Hajurka János, Hajurka Máiia, 
kk. Hajurka Istvá és kk. Hajurka Anna ne
vére egésziien irt következő ingatlanra még 
pedig A l l  sorsz, 2 9  hrsz. ll|b összeír, sz. 
ház, 2  sersz. 2 7  hrsz. magtár, 3  30.sz. 3 0  

brss és 4  sorsz. 3 2  hrsz. kert a belsőségben 
beltelekre 3 0 0  frt kikiáltási árban, és n a 
számú tjkvbcn A I 9 , 6 4  urb t i. ő— 4 9 , 
5 2 — 6 3  sorsz. a. foglalt ingatlanra 1 7 8  frt 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fi-n- 
nebb megjelölt ingatlan a/. 1 8 8 8  évi Január 
bő 2-ik napján délelőtti 9  órakor Kvacsau 
községben megtarandó nyilvános átverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is ela
datni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis 
3 0  forint, és 1 7  forint 8 0  krt készpénzben 
vagy az 1 8 8 1 -ik LX t. ez. 4 2 -ik §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1 8 8 1 . évi uovem- 
ber hó 1 -én 3 3 3 3 . szám alatt kell igazságiigy- 
uiniszteri rendelet 8 §-ában. kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1 8 8 1 . LX. t. c 1 7 0 . 
$-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

K elt Liptó-szt.-Miklós 1 8 8 7  októberhó 
1 5 . napján.

A lsztmiklósi kir. jbiróság mint tikvi 
hatóság.

J e s z e n s z k y .
k i r  a l jb ir ó .

2876 ír .

H ird e tm én y .
Turóozmegye szolgaszemélyzete 

1888-ik évi ruházati szükségletének 
biztosítása végett megtartandó árlejtés

határnapjául f. évi november hó 16 ■ iic 
napjának d. e. 10 órája tűzetvén ki, 
a vállalkozni óhajtók ('elhivatnak, hogy 
ezen időre, 100 frt kötbér illetve bá
natpénzzel ellátva, a megye alispán 
hivatalához jelenjenek meg.

A szállítandó ruhanemUck m**ny 
nyisége, valamint a további föltételek
ről tudomás a hivatalos órák alatt lii 
vatalomnál szerezhető.

Túr.-Szí.-Mártonban, 1887. évi 
Október hó Iá én.

I< v  li o  I z  k  y .
alispán.

2 8 7 Ő *1

H ird e tm én y .
Tnróezmegye alispáni hivatala l ö 

széről. a szükségelt kemény tiizelöta 
és iro lai anyagszerek 1888. évi szük
ségletének biztosítása ózdijából f. évi 
november ho 16 án d. u. 2 órakor, az 
alispáni hivatalnál megtartandó árlej
téshez a vállalkozni kívánók ezennel 
azon hozzáadással meghivatnak, mi
szerint a tüzelő fa szükséglet 50 frt és 
a világítási s irodai anyagszer szük
séglet ugyancsak 50 frtnyi bánatpénz 
és biztosíték letétele mellett külön- 
külön fognak árlejtés alá bocsáttatni.

Tur.-Szt.-Mártoiiban. 1887. évi 
Október hó 15-én.

L  c  li • í  z  k  y .
nlixpúii.

2ö27. (sitin.

Árverés i hirdetmény.
A selmeczi kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
miszerint önkéntes árverés a selmeczi kir. 
járásbíróság területén lévő Ravasz Sándor,

I Ravasz Bielik Illona, Ravasz Balkovicz Gi- 
i zella, Ravasz Aranka, Ravasz < íabriella és 

Ravasz Hermina tulajdonához tartozó a sel
meczi 85 számú tljk, A f  ■ sor, 641 helvr. 
szám alatt foglalt Selmeez belvárosi kórház 
utczában lévő 6 4 1 számmal jelzett ház, ud
var és kertre nézve az 1887. November ho 
21 en reggeli 9  órára a selmeczi kir. járás
bíróság mint telekkönyvi hatóságnál tűzetik ki.

Kikiáltási ar 1800 frt adószerinti becsar 
melyen felül legtöbbet Ígérőnek - -  az utó
ajánlatnak fentartása mellett — eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 1800 
frt becsárnak 10 százalékát készpénz vagy 
óvadékképes értékpapírokban bánatpénzül 

j az árverésnek megkezdése előtt letenni.
Vevő köteles az igéit vételárt 8 száz. 

kamatostól az árverés napjától számítva 90 
napon belül a selmeczi kir. adóhivatal mint 
bírói letéti pénztárnál kérvény mellett lefi
zetni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai 
j ezen eljáró bíróságnál és Selmeez városi ta

nácsánál megtekinthetők.
Selmeczen 1887. évi Október 31-én.

l l e y d e r .
kir. jb iró .

Selraecsbányán az alsó utczában 
levő BOGrYA-házban 05. sz. alatt 2 
szoba és konyha, éleskamara, esetleg 
a két szoba butorozattan magányos 
urak részére azonnal bérbeadó. — 
Bővebbet E K T L  V 1 L M O S tírnál 
ugyanott. 1—2

gxx:
Gyors és biztos segély gyom or-bajok és azok következményei ellen

i egészség: fen tartasa
egyes ( gyedül csak a jó  emésztés fentartása és előmozdításán alapszik, mert a jó  
egészség és a testi és lelki épségnek cv az alaptétele. Az emésztés szabályozása, 
a kellő vérvegyités elérésére, a megromlott és hibás véralkatrészek eltávolítására 

a legjobbnak bizonyult háziszer, a mar évek óta ismeretes s közkedvelt

Dr. R OS A é l e t b a l z s a m a ,
mely a leghasznosabb a !<• igyőgyhatasosabb gyógyfüvekből a legnagyobb gond
dal készítve, teljesen megbízhatóan a legjobbnak bizonyult be mindennemű emész
tési bántalmaknál, nevezettesen az étvágy-hiány, savanyu felböfögés, a puffadás, 
émelygés, has- és gyomorfájás, a gyomorgörcs, a gyomornak ételleli túlterhelése, 
az elnyálkásodás, a vértorlódás, aranyeres hantalom, a női betegségek, bélbajok a 
rásztkór- és lépkórnál (emésztési zavarok következtében), ez az emésztés összes 
működésére élénkitőleg hat, tiszta és egészséges vért hoz létre s a beteg testnek 
döbbeni ereje és egészsége ismét megadatik. K/en kitűnő hatásánál fogva tehát 
ez máris a legjobbnak bizonyult s a legbiztosabb nép- és házi gyógyszerré vált s 

általános elterjedésnek örvend.
I palaczkkal 5 0  krajezár. dupla üveggel I forint 

T öbb ezer elismerő s dicsérő irat van kitéve szives betekintés végett. Bérm en
tes levelbeli m egkeresésekre utánvétéi m ellel! mindenhova megküldetik. 

Á „  ' _  | Minden kellemetlen félreértés kikerülése végett felkérem a t. vevő- 
• két, mindenütt határozottan csak Dr. Rosa eletbalzsamát kérni Fragner 

B. gyógyszertárából Prágában, mivel azt tapasztaltam, hogy némely helyen, ha 
csak egyszerűen élctbalzsamot kérnek s nem teszik hozzá, hogy Dr. Rosa-fele 

eletbalzsamot. akármilyen hatásnélküli keverék lesz adva.
kapható a főraktárban: Fragner B 
gyógyszertárában - zum schwarzcn Ad- 

ler Praga, Kleinseite Sporngasse sarkán 203. sz. Budapesten Török József 
gyógyszerésznél. — Pjergcn Palesch A. gyógyszerésznél. 

íW - Minden gyógyszertár, valamint a füszerkereskedesek legnagyobb 
része raktáron tartja  ezen eletbalzsam ot.

Ugyanitt kapható m ég :

Prágai egyetemes hási-kenöcs,
biztos és kipróbált szer gyulladások, sebek és daganatok gyógyítására. Biztos si
kerrel alkalmazható a nők mell-gyuladása, terjedése és keményedésénél, a gyermek 
elválasztásánál, genycdésnél, vérdaganatoknál, genyfakadásoknál és pokolvarnál, 
valamint körömdaganatnál s az úgynevezett körömméregnél a kézen vagy lábon ; 
kcmenvedéseknél. duzzadásoknál, mirigydaganatoknál, szalonna-dagnál. holttetem- 
nél, köszvényes és czúzos daganatoknál . időleges csukló-lobnál, a láb, térd, kéz, 
csíp ők ; ficzamodásoknál ; a fekvéstöli kisebbcdésnél ; kipállott láb- és tyúkszemre ; 
feltört kezek és sömörforma cserepedésnél; rovarcsípések által okozott dagana
toknál ; régi vagy genyedő sebeknél ; tákos daganatoknál ; feltört lábaknál és 
csonthártya-gyulladásnál stb. Minden gyulladás, daganat, keményedés, duzzadás 
a legrövidebb idő alatt gyógyittatik, a hol azonban már a genyképződés beállott, 
a daganat a legrövidebb idő alatt fájdalom nélkül fölsziva és meggyógyítva lesz. 

2 5  es 3 5  kros szelenczekbenFül-balzsam Ivgkipróbáltabb és számos kísérlet által mint legmeg-

XXA
en. !<

Dr. Hosa életbalzsama

A  2 -1Rv.xx:

bizhatóbb szer ismeretes a nehéz hallás meggyógy itásár 
teljesen elvesztett hallás visszaszerzésére 

I palaczkkal 1 forint.

:x x x x :

^ 0 0 0 ------------------------------------ 0 0 0 0 0 ------------------------------------ 0 0 0

„BUDAPESTI UJSÁG“
M a g y a r o r s z á g  le g o lcsó b b  és le g e l te r je d te b b  f ü g 

g e t le n  n é p la p ja .
Megjelenik naponta hétfőn és ünnepnap utáni napon is 

2 0 ,0 0 0  példányban.
\  lliitlH | M ‘ N(Í (  j s á { (  nemcsak .1 hazai, hanem a külföldi politikai és társadalmi 
eseményekről is leggyorsabb legmegbízhatóbb tudósításokat közöl és a kérdések 
megvilágításáról elsőrangú irók gondoskodnak, kiknek tollat egyedül az igazság és a 

nép valódi erdekeire való tekintet vezérli

A  „ B U D A P E S T I  U J S Á G “
$ kitűnő vezér- és túrczaczikkeken kivill közli az összes általános érdekkel a 

bíró bel- és külföldi » a p i li i r e k e t. a legújabb t á v i r a t o k  a t. a ' 
k e r e s k e d e l m i ,  i p a r i  és k ö /, g a z d a s á g i tudósításokat, a 
l ő t t  ó- és s o r s j e g y li u z á s 0 k a t és az „ I n g y e n  p o s t a" ro
vatában olvasói számára tért nyit ingyen üzenetváltásokra, g o n d o s  k i 
v i t e l ű  k é p e i pedig Ilii tükrét képezik a felmerülő érdekesebb napi 
eseményeknek : közöl azonfelül h á r 0 m r e g é  11 y t. melyek a mellett, 
hogy a társadalmi élet legkülönbözőbb mozzanatait ecsetelik, irodalmikig 

is legmagasabb színvonalon állanak.
A ..Budapesti Újságé ka rácsonyko r egész-, fél- és negyedévi e lőfizetői közt 

J a * . '  3  t i s z t @ l e t d . i j  a , t  k iso rso ln i, u. m.

1 arany órát, 1 arany karpereczet és 1 ezüst órát,
melyek a nye rtesek-k iván u tá ra  a k iadóh iva ta l á lta l he is vá lta tnak .

Előfizetési árak :
Egész évre - 12 - f r t  Negyed évre —  — 3. — frt
Fél évre — — 6 frt Egy hóra —  - -  I. — fit

Egyes szám ára : 4  kr.

1 A 2DDAPESTI UJSÁS kiadóhivatala. Budapest. Asdrássy-st 12. sz. 0
O O P —  ---------------------------------O O O O O ------ ------------- ---------------- ■ O O P

Nyomatott a Urócz-s*t.-raártoni magyar nyomdában.
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