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Egy modern társadalmi kérdé-i'. . .
\

táka

A kor szelleme a különböző társadalmi intéz
ményekben jelentkezik a legszeralclhetöbb módon ;
vörös fonalként húzódik végig társadalmi életünk
bonyodalmas szövedékén s az egésznek úgy mint a
részleteknek sajátságos, korszerű jelleget kölcsönöz.
Hogy hasonlattal éljek, a kor szelleme ama
hervasztó és érleli! napfény, mely mig egyrészről
régi elavult institutiók virágaiból többeket elliervaszt. addig más részről a modern elvek, eszmék,
szokások elhintett magvainak fejlesztő tápot ad.
Vájjon a kor szelleme a jog, igazság és czélszerííség elvei nyomán indul s alakúl-e, vájjon az
általa megteremtett társadalmi intézmények az
egyes concrét esetekben megfelelnek-e a jog, igaz
ság és ezélszerüség követelményeinek ? — az inás
kérdés. Kérdés, melyre a történelem józan kritikája
adhatja a legkorapetensebb feleletet. De azért a gon
dolkodó elme is bátran kritikai tárgyalásokba boesátkozbat e kérdés megvitatásánál ; szabad az egyes
institutióknak, habár a kor szelleme, e roppant ha
talom viraszt is felettük, végső esetben még létjo
gát is megtámadni, ha azokban a jog, igazság és
ezélszerüség attribútumait mellőzve látjuk.
Egy oly intézmény létezik napjainkban külö
nösen, melynek létjogát általánosságban szólva a
jogászok határozottul tagadják, a laikusok közül is
többen el nem ismerik, sőt még azok is, a kik vé
delmére kelnek, egyes egyedül a kor jellemére hi
vatkoznak argumentumaikban, egy oly hatalomra,
melyet hiába, — ignorálni nem lehet. Értem a fegy

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCSÁJA.
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1.
Te fosztottál meg engem a reménytől,
Te tépted szét c szép virágot!
S hogy nekem annyi fáldulmat okoztál
É a , látod még íb megbocsátok,
Megki8érlcttcm azt, hogy elfeledlek,
De csakhamar kellett érzenem,
Hogy te vagy az, kit egyedül imádok,
Kit feledni nem lehet nekem.
Ládd. mostan is, hogy elmentem tehozzád,
Visszakérni tőled szivemet . . .
Te csak ráiu néztél és én térdre hullva
Csókoltam kis, hófehér kezed.
II.
Mért is van. hogy a szerelem,
Ábránd csak és képzelet,
Hulló csillag tiszta égen.
Buborék a viz felett e
Üdvözítő rövid álom,
Múló, tűnő, csalfa vágy,
Messze szálló édes illat.
Letört, hervadt kis virág.
Tavaszhajnal liarmatcscppjc,
A mely ezer sziliben ég,
A viszhanguak rövid léte,
Höpkc szó. mesebeszéd, —
Üdvözítő rövid mámor,
Csak egy pcrczuyi sejtelem.
Mely accordkéut végig rezdül,
Végig sir a kebelen?
Ób! miért is a szerelem
Ilyen múló tUueinéuy,
•S mért van az, hogy elmúlását
Oly sokáig érzem én ?!

veres rehabilitálás intézményét, a sértett becsület
nek fegyverrel való megtorlását.
Megengedem, hogy e kérdés nagyon is általá
nos jelentőségű s mint ilyennek fejtegetése talán
inkább tartoznék valamely táguld) körű, nagyobb
kontingens érdekeit felkaroló lapnak hasábjaira s
hogy én mégis e helyen t. szerkesztő ur becses
engedőimével e kérdés megvitatásába bocsátkozom,
teszem azt azért, mert bizony minket is közelebbről
érdekel, érdekel annyiban, a mennyiben pl. nálunk
Selmeczbányán is a fiatalság elég tekintély, mert s
ép az itteni híres akadémia kebelében, leginkább a
fegyveres elégtétel kiküszöbölése ozéljából egy
b e c s ü l e t s z é k i intézmény van szervezve.
A régi romantikus világnak időszerűtlen, túl
hajtott s napjainkban már nagyon is elferdített reminiseentiájával van dolgunk, mely alapjában úgy
mint eredményeiben a jogtalanság és czélszerütleuség bélyegét hordja magán.
Hajdan, midőn jogszolgáltatásunk még bölcső
korát élte, midőn a lovagi erények virágait a tör
vények védpajzsa nem volt képes eléggé megoltal
mazni a felmerülhető jogtalan áramlatok rontó és
hervasztó hatásai ellenében, midőn tehát quasi kény
szerülve volt a megbántott becsület, hogy vérben
fürödjék s fegyverrel szerezzen érvényt a becsület
megsértett arany szabályainak, — ily körülmények
között már csak a jogosabb, igazságosabb, ezélszerfibb eszköz hiányánál fogún is a fegyveres rehabi
litálást a legtöbb esetben lehetetlen volt elmellüzni.
Am de a párbajozás abban az időben nem volt sport,
üres kedvteles, hanem a legvégső esetben a becsü
Úgy szerettem azt a kis lányt,
Mint szeretni csak lehet!
És ml lett c szerelemből ?
— Ki hinné azt? — gyűlölet.
Dávid Béla.
ELMECZI BOTOK.
— Téli vers. —

Dicső botok, ó I m os botok,
Emlékezem rátok,
Hej! ti egykor nagyhatalmú
Eszközök valátok.
Választásra mindig elvitt
A falunak népe.
— Máskép mivel Ütött volna
Az ellen fejére ?
Dicső botok, ólmos botok,
Nem kelletek már ma,
Nincscu többé miattatok
Verekedés, lárma.
Más kell nekünk, úgy kívánja
Azt a dolog rendje ;
Támaszték kell. mórt klllőmben
El potyogunk r< mire.
Más a világ! Az ül ni oh bot
Nem kell már miiiáliiuk :
— Jeges az út, síkos az út,
S z ö g v s bottal járunk !
Sajó Sándor.

A képviselőhöz karzatáról.
Irln : M ik száth K álm án.

A hol a szellemi toilettet csinálják
Mielőtt betérnénk a bnfl’ctbe. áfhol arról lesz szó, am i
a szájba bemegy, nézzünk be a Háznak abba az apparátusába
is, a hol a beszédeket fésülik, hclyrerángatják, mielőtt a
közönség elé kerülnének. Ez a gyorsírói iroda.
Különbö/.ökép születik minden beszéd s akármilyen
takarosnak születik, még mindig sok vele a baj, mig teljes
toilettcjébou léphet elénk.
Jókai rendesen a folyosókon készíti beszédeit. Mielőtt

Selmecz-, Beszterczebányán
és Ipolyságon.

letnek legdurvább megsértése hogy úgy mondjam—
sárba vetése által provokált komoly küzdelem. Mai
nnpság nem úgy áll a dolog.
l ’j nemzedékünknek van egy hírhedt osztálya,
mely leginkább a nagyobb városok fiatalságából tobor/.za bajnokait, a kik aztán a helyett, hogy a
köz-és önművelésnek fegyverét, e rajok váró szel
lemi kardot forgatnák, nem csinálnak egyebet, mint
hogy a vívótermekben szerzett s nemzetgazdasági
.szempontból egy fabarkát sem érő ismereteik alapján
utón-utfi I<n csak alkalomra várnak, hogy vala
kibe bele köthessenek. Nem respektálják a közér
deket. nem a magán és családi boldogságot, kikaezagják a vallás és az erkölcs iirtó szózatát, ignorálják a törvényt stb.. mert nekik minden áron ve
rekedni kell. Mit törődnek ők azzal, ha sértenek s
hozzá még egészséget vagy pláne életet is rabolnak,
hiszen a közvélemény egy jó része mégis az ő szá
mukra fonja a lovagiasságnak, e gyönyörű erény
nek koszorúját. Ok a nap bősei, feléjük fordúl min
den tekintet: még a gyöngéd szivek is jobban hevlllnek értöty a modern lovagok iránt.
Ez az, ami méltán felháborít, nemcsak fel
háborít. hanem még undorít is.
Mert a becsületnek fegyverrel való helyreállí
tását illetőleg az arra irányuló ezélzatos törekvést
minden egyes esetben kárhoztatni nem lehet. Elő
fordulhatnak esetek, midőn saját nyugodt lelkiisme
retünk komoly itélöszéke kiáltja nekünk : te, vagy<1. s ösztönöz bennünket arra, hogy fegyverrel ke
zűnkben védelmezzük legdrágább kincsünket s ne
tágítsunk egész a végső lehelletig. Mondom, lehetszónokolna, egy félóráig jár egyedül, kezeit hátra kulcsolva.
Beszéde mindig szerkesztve vau: sokszor kiérzik a finom
összhabgzat eleje és vége között. Ha olyankor szólítja meg
valaki, midőn az elmoudaudókon gondolkozik, a fejét rázza
tagadólag „Nem vagyok otthon.“
Tisza sohasem szerkeszti beszédeit és nem gondolja át
előre. Ó csak az egyes pontokat jegyzi föl magának egy
előtte álló ivre nagy betűkkel schlagwortokban. Azért is laza
minden beszédje s legtöbbször hasonlít egy epigrammsorozathoz. A részletekben a tömérdek „hogy“-ok és közbeve
tett mondatok közül kibontakozik a találó vágás és elcsat
tan, de az összefüggés a részletek közt erőszakolt.
Tisza csak ritkán nézi át beszédeit a gyorsirodában,
hu fontos, külügyré vonatkozó, kormánynyilatkozatokat tesz,
a melyek nálunk körülbelül mindig igy haugzanak:
A ki nem lesz betegségben,
Az marad jó egészségben.
Jókai mindig átnézi.
Igen kevesen vannak, a kik néni nézik. Ezek közé
tartozik BáutTy Béla. Fáik, Mocsáry, Puiszky Ágost, a ki
arról nevezetes, hogy sem az „sz“ sem a „ca“ betűt nem
I tudja kimondani.
Isi. 1 v mindig leírva adja oda niondókáját a gyors1 íróknak.
Szenvedélyesen koutrollirozza utólag a közboszólásokal, a mit ideu.-aek leitek az ö beszédére s még nagyobb
gondossá ugat vigyázza amaz antiszemita megjegyzéseket és
felkiáltó-oka: mely ek idegen beszédek alatt mondatnak iuíien-oiman. Jaj a eyorsirónak, hu valamelyik kimarad.
Lázár Debránszkv, Orbán Balás és a kapacitások kö
zül is nem egy, leírva adtuk oda clmeszülöttcikct az iroda
számára. Dobráuszky előre rakja bele még a „helyes1*,
1 azu „ugy van’ közb szólásokat is, a saját akarata sze
rint : Orbán Balázs pedig ama helyeket, a miket szerinte
emeltei)!* hangún kell majd előadni, aláhúzogatja czcruzával,
a lágyan elmondandó helyeket ellen heti kék irónnai jelzi
(E kéziratokban tehát m g volna bizonyos lökig a hangja
is örökítve, hu a beszédek maguk kiállnák az örökkévaló
ságot. 1
(iöndücs szintén leírva adja át niondókáját az „Ország
gyűlési napló1* részére,' de soha sem lehet hasznát venni,
mert a küzbes/.ölások « küör.'i derültségek szónoklás közben
i'zépru illírt liei*ű<ij<M futott ez áll; „Güudöci
i
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nek oly esetek, midőn a párbaj lia nem is czélszeríí
és igazságos; de végzet-szerit. elkerülhetetlen, ko
moly küzdelemnek, élethalálharcznak tűnik fel.
Minden más esetben a párbaj határozottan elitélendö s nz egyes úgy, mint a társadalom kell hogy
oda hasson, miszerint a világnézlet, a kor szelleme
e tekintetben megváltozzék.
Majd a legközelebbi alkalommal ki fogjuk mu
tatni, hogy a becsületnek úgy társadalmi, mint juridikai szempontból tekintve a dolgot, a szeszélyes
fegyvernél sokkal efleetivebb, hatásosabb védő esz
közei vannak s most még csak a párbaj jogi olda
lát szándékozom pár szóval hozzávetőleg érinteni.
Jogos-e a párbaj ?
Természetjogi szempontból határozottan vak
merő merénylet a jog sarkalatos szabványai ellen,
tételes jogi szempontból is jogtalan cselekvény.
Mellőzöm a philosophiai jognak ide vonatkozó, na
gyon érdekes, de inkább csak jogászokat érdeklő
fejtegetéseit, mindössze csak a tételes jogrendsze
rekre tekintettel annyit jegyzek meg, hogy miután
a párbajt minden büntető Codex a büntetendő cselekvények közé sorozza, ennek folytán annak jog
talansága a legpraegnansabb módon s a legáltalá
nosabban van kimondva, sanctionálva.
A mi büntető törvényünk nagyon szelíden bá
nik el a párbajjal s annak különböző stádiumaihoz
képest három, illetőleg négy fokozatot különböztet
meg az elbírálásnál (6 hónapig 1, 2. esetleg 5 évig
terjedő államfogház) csakhogy a büntetés minimuma
egy nap léven, a bírói bölcs belátásnak itt nagyon
is tág mezeje van. elannyira. hogy az amúgy is
igen szelíd törvényes intézkedés gyakran illuzoriussá lesz. Meg aztán már maga a büntetés -- nem is :
államfogház, „tiszteségcs börtön*4 (custodia honesta)
jellegénél fogva, hónapokra terjedjen bár, nem ké
pes megfélemlíteni s a megsértett jogrendnek a leg
több esetben nem ad kellő elégtételt. Hogy többet
ne említsek, csak pl. a Kosztka-Tamásffi-féle affaire-t
hozom fel, még pedig azzal a rövidséggel, amint azt
legközelebb egy élczlapban olvastam (de azért megfontolásra méltó komoly dolog ám az), hogy t. i.
„öt forint, három élet. két évi állami fogház, hogy
illik ez össze ?
Bizony sehogysem. mert az a golyó, mely Tamásffi életét kioltotta, kétszer pattant vissza, hogy
rendesen elterelik attól, a mit leirt s egészen más beszéde
ket mond el.
A legpedansahb beszédátnézök Körüsy Sáudor, Irányi
Dániel, Szilágyi Dezső, Simonyi Iván; Szilágyi, ba nagyobb
beszédet tart, rendesen ott marad Illés után is. Odahozatja
ebédéi s órákig korrigál, egész lapokat kihuzgálva. mint
olyanokat, melyeket kétszer is elmondott az ö sajátosan ter
jengő lapitásai közben.
(Zárjelben legyen itt mondva, hogy a Szilágyi beszé
dei vagy egy óráig tartanak, vagy két óráig Rövidebb be
szédet nem tud tartani. Hogy fél óráig vagy másfél óráig
beszéljen, az lehetetlen. Az öreg Pulszky ezt úgy magya
rázza; — „Dezsőnek mint protessoruak óra számra van az
esze elindulva, vagy megáll pont egy óra múlva, vagy meg
nem áll és akkor az már bizonyosait pont két óra.1)
Hogy a rögtönzés uéinelykoi mily öutudatianul törté
nik, arra nézve egy érdekes epizód maradt fenn a gyorsi
roda annaléiban.
Egyszer — régen volt már — egy napon ugyanazon
egy kérdésben tartottak beszédeket Dcáky Lajos és Deák
Ferenez.
Deáky Lijos a megtartott beszéd után, melyben elle
nezte a feuforgó javaslatot, beballag a sieuograpbirodába s
kéri a beszédét.
Az iroda-főnök rendelkezik :
— Kérem a Deáky beszédét ?
Az illető gyorsíró, kinél nem a Deáky, de a Deák
beszéde volt, rosszul hallja a nevet s átnyújtja gépiesen a
Deák Ferenez beszédét a főnöknek ki azt viszont látatla
nul Deákynak adja át.
Olvassa, betüzgeti az öreg Deáky ligyelmeseu pontrólpontra, tetszik neki, helylyel-hclylyel bólint a nagy tejével
és a megelégedettség sugárzik kövér arczán. mígnem az
oráczió végén megütközve kiált fel :
— De kérem mi ez itt? Hiszen én nem fogadtam el
a javastatot.
Ez eléggé jellemzi azt a csodálatos lelkiállapotot, inelyuek kivált a rögtönző szónok van kitéve, ha a Ház sziuc
előtt beszél, Hasonlítható ez a csata hevéhez. Mikor a vágdalkozó katonát úgyszólván az öntudatlansag láza veszi ha
talma alá, agy hogy talán a saját vérefolyását sem érzi,

Szerető

szivek.

— RAJZ. —

Kemény téli idő volt. A Szitnya bólepollel borított csú
csát sttrtt köd-felleg borította.

ö kívüle még a szerető hitves és a kis csecsemő
életét is elrabolja. S mindez 5 forintért, s mindez
ért csak két évi állam fogház ;
A párbaj jelenlegi túlkapásainak egyik indokát
:
kétségkivdl büntető törvényünk eme szelíd intézke
déseiben kell keresnünk. Sújthatná csak igazság
szolgáltatásunk börtönnel vagy súlyosabb esetekben
esetleg íegyliáz/.al is a párbajt, ne lenne csak az
vétség, hanem bűntény, bizony nem jegyezne fel
nap nap mellett annyi szomorú eseményt a párbajok
krónikása s hiszem, hogy a kor szelleme is elöbbutóbb meghajolna a törvény hathatós szava előtt.
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Kollár Jánosué, llaruiseb Rczsöuc, Móry Kmiltté, Kubinyi
Móricnó, Bossáiiyinó, Szigctby Vilmosné, Tihanyi Dénesné,
Blazsuruó, Hciiiczmanué, Ralovicb Lnjosné, Cottolinú, Starkéné.
A négyeseket 50 pár táuczolta. Végül örömünkre szol
gál constatálhntni, hogy az összes hevétől 299 frt 40 kr.
telt ki s igy a kiadások felszámítása után körülbelül 150
frt, jutott a szinpártoló egyesület pénztára javára. (—y.)

Beszterczebáuyai magyar szintezőt.

A bcszterczebányai magyar színészetet pártoló egyesü
let által í. hó 14-éu rendezett s é tCa li a n g v e r s c ny kitü
nően sikerült. A nagyszámú elegáns közönség, jó zeue jó
étkezés s a rendezők buzgalma oly tényezők egy nagyobb
szerű estélynél, mely a sikert mindig biztosítja. S mind ez
megvolt a szombat esti mulatságon. Nagy kőszünetet érde
mel a rendezőség, élén Scboltz Rezső elnökkel, hogy sem
mit sem mulasztott el ez estélyen, hogy a jelenvoltak ked
ves emléket vigyenok magokkal s meg ne bánhassák később
a mit a jótékony célra áldoztak. Így különösen emelte a
mulatság kedélyességét a mulatságos sorsjáték, szebbuél
szebb, hol tréfás, bol értékesebb nyeremény tárgyakkal. Hogy
I a sorsjegyeket fiatal, szép hölgyek árulták, természeteseu
gyarapította már magában véve is a sorsjáték anyagi sike
rét, a mennyiben a íellllfizetések is szép összeget hoztak az
egyesület javára, A jókedv is oly általános volt, hogy nem
csoda, ha a táncz másnap reggel 5 órakor végződött A je
j len volt hölgyek legjobb Ízlésüknek adták bizonyságát, hogy
öltözeteikben lehetőleg kerülték a luxust, a mi azouban nem
hogy háttérbe szorította volua, sőt még emelte bájos voltu
kat. l’outos névsort adni a jelen volt hölgyekről persze nem
lehet, a mennyibeu azonban sikerült feljegyezni néhány ked
ves nevet, ide iktatjuk. Ott láttuk a kisasszonyok közül :
Bideskutv Laura, Blazsur Mariska, Bossányl uüvérek,
Cotteli k. a , Dillnberger Emília és Etelka. Friml Emma,
Oombossy Gizella, Gürgci Vilma. Heinemann Ilka (Libetbányáról.) Horváth Elina. Hausner növ. Huszágh Ilka. Kovács
j Auguszta, Kollár Jolánka és Blanka, Linkcscb nővérek, Maj jovszky Irén, Nuber Ida és Ilka, Peller k. a , Percziáu k.
a., Ráner Anna, Sebe Irén, Selymessy Hcrniin és Ilonka,
Stauffer Elma, Starke Gizella kisasszonyokat. Asszonyok vol
tak : Báró Nyáry Béjáné, Radvánszky Andorné. Nuber Súudorné, Scholcz R zsöné, Csipkay Károlyué, Dillnbergerné,
Milcli Ignáczné, L^indorfifer Sáudorné Gürgeyné, Drexler
Frigyesné, Majovszky Vilmosné, Salainin Jánosué, Mackóid

(—Ch ) Nov. H. A v a d g a 1a m b. Népszínmű 9 felv.
irta Géni Zenéje Szentirmaytól. A darab moga nem sok
szót érdemel, cselekvóaye kevés, majduem semmi ; a jellem
zés roppant sziutolen ; nyelvezete pétiig sok helyt dugálvos,
mintha csak arra törekedett volna Írója, hogy bombasztikus
frázisokat halmozzon fel. A szereplők közül első helyen áll
Ferencziné, ki játék s ének dolgában a legélvczhetübbet
nyújtotta. Liptay mint szerelmes olyan volt, minőnek öt ha
sonló szerepeiben már sokszor láttuk ; egyes jelenetei sike
rültek, bár gyüugékbeu sem volt hiány. Kertész dalaiban a
rendelkezésére álló hanganyagot ügyesen használja te!, róla
s/.ólva el nem Hallgathatjuk a zenekar miserahilis állapotát,
mely ellen maga az énekes küzdött, hogy valami ismeretlen
uótába — ha ugvau annak nevezhető lenne — ne rohanja
nak. Az uj karmesternek bizony uem csekély a feladata.
Györfi ina tulságosau érzelgős volt, vele tartott e téren Szi
lágyi Etel is. Lipcsey Judit os Tukoray legjobb szerepeik
egyikében jeleskedtek ; működésűkért a nagyszámú közön
ség őket több ízben zajosau kitapsolta.
Nov. 10. A v a s g y á r o s . Ólmot kiiituő színmüvét,
melyet közőnségüuk már a múlt évből ismer, Hevessy tár
sulata is elég praecisioval adta. A darabjelsörendü szereplői
Bera Paula s Ilevessy (Clairc Dctblayi dicsérettel állották
meg helyüket. Fekete modora éppenséggel nem volt saleuias, s Octáv szerepét sokhelyt az érthetetleuségig hadarta.
Hasoulókép Erdődy sem volt a párisi, előkelő családokhoz
bejáró ügyvéd ; Bachlin nagyban különbözik a falusi kisbirótól, a init Erdődy játékából nem tudtunk kivenni; hozzá
járult még nagy mérvű szerepnemtudás is. Tukoray játéká
ról újból is elismerően kell szólauunk.
Nov. 15. A p e I o h k e i n ó t á r i u s . Gaal régi kodveit bohózatát ina nagy közönség nézte végig, s sürtt taps
ban részesítette a szereplőket, kik kiváló kedvvel játs/.ták
szerepeiket. A főszerepek Hevcssy (Zajtayi, Kertész (Bacz.ur
Gazsi), 8 Lipcsey Judit jTóti Dorka) kezében voltak. A i/.i
gilag ez volt a saison legjobb estéje.
Nov. 17. C i f r a n y o m o r ü s á g szi imü 4 felv Irta
Csiky Gergely. A inai est a jobbak sorába tartozik. A sze
replők elismerésre méltó igyekezettel feleltek meg feladata
iknak, mit a közönség zajos tctszésnyilváuitással meg is
jutalmazott. Báluay szerepét Liptay játszta ; az egyes kié

Lassú léptekkel haladtam az erdős hegyoldal alatt vezető
utón az erdőkerülő szerény háza (elé.
Az öreg Márton bácsi sok szép dolgot tud elbeszélni,
Leül a falóczára a tűzhely mellé, rágyújt s ágy beszeli cl
azt a sok szép történetet, ami a közeli falukban történt ek
kor. meg akkor.
Az öreg kinéz az ablakon. J . . . falu tornya éppen
oda latszik. Megfordul, aztán igy s/.ól hozzám :
— Látja öcsém uram. ott abban a faluban, amelynek
tornya ide látszik, történt ez eset.
Akkor is kemény téli idő volt. Hideg szél süvített
végig J . . falu cscudcs utc/.áin, felkavarva a havat s meg
rázva a fák zúzmarás gallyait.
Tisztára söpörte az utczát, s megcsörgette a házak
ablakait.
A iiópelyhek lassan hulltak alá s fehér lepellel boriták
be a szerény házikók fedeleit.
Kihall, csendes volt mind.u. Biti Fcrkó is beült a
kandalló mellé, pipájára gyújtott s elgondolkozott.
Gondolatai ott kalandoztak a szomszéd íaluhau azon
a szép barna lányon a Pintér Tercsin. Csak néha-ncha te
kintett fel, amint a szél megrázta az ablak tábláit.
Nem is ügyelt másra, mindig csak ö rá gondolt, a Ter
csijére arra a szelíd ártatlan galambra, aki öt olyan nagyon,
nagyon szereti.
Milyen j-> volna most. ba itt ülhetne az oldala mellett
a jó, meleg szobában s elbeszélgetnének : tavaszszal melyik
földbe mit vetnek, a kis kertet, Hogy rendezik be, melyik
jószágot tartják meg melyiket adják el. Képzeletében az
tán odavarázsolt ni iga mellé egy kedves kis gyermeket,
amint anyja Karjain apja szemébe nevetgél, meg sok. sok
mindent.
Milyen boldog volna, ba már mindez igy lenne, ha
Tercsi már az övé volna .
Aztán felsóhajtott: Majd utolsó
farsangra |
Megint másra goudol a arcza elkomorul. Már egy hete
nem látta kedvesét, még nem is hallott róla semmit. Egy
hete múlt, hogy n&la volt. azóta nem mehetett, dolgai tar
tották.
Máskor legalább átttzent úgy bébe — korba a kisbiró
uramtól, hogy meg van hál’ Isten egézségbej, most annyit se.
Ismét^minMia megnyugodott volna:
— Ej'n hiszen baj úgy sincs ! — meghallotta volna ő
azt. Oda húzódott még közelebb a kandalló mellé s eriszt-

gette a bodor füstöt pipájából ; elhallgatta, amint fel fel
sivit oda kint a zord téli szél.
Az ajtó most megnyílt, belép az ö postása a kis bíró
egy csendes „Adjon Isten “t mondva.
Mi jót hozott kelméd ?
— Semmit jót biz én Ferkó.
Nem is nyújtotta hosszúra dikezióját, megmondta ucki
nyíltan.
— Baj van öcsém.
Erre a szóra aztán felkel Fcrkó a kandalló mellől,
merően szeme közé néz a kis bírónak.
— Mi a baj Miska bátyám V
— Rosszúi van a Tercsid.
De is rosszol esett ezt ballaui szegény gyereknek.
Egész elsápadt. Arcza még komorabb lett s csak annyit
mondott:
— Köszönöm a szívességet — azzal kimeut. Itt van
hát az oka, hogy nem Üzent. Azzal vette czifra szűrét, bot
ját s e'iudult a faluba egyenest torony irányban.
Oda ért az i . . . i patakhoz, még arra se gondolt,
hogy biz az nincs erősen befagyva, beszakadhat. Jutott is
neki az most eszébe! Csak ügy recsegett alatta a jég . . .
Szerencsésen átjutott a túlsó partra.
Még jobban meggyorsította lépteit, már ucm volt
messze a falutól, már látta a dombou az ismerüs kis házat
fehérre meszelt falaival.
Máskor hogy örült, mikor meglátta már messziről is
Most bár oda se meuuc!
Szomorúan ballagott a falu utezáján végig. Végre oda
ért. Egyenesen benyitott.
Mikor b clép tt s meglátta azt a szép barna lányt sá
padt arczczal. beesett szemekkel végig, perdültek künynyei
arczán . . .
Egész testében remegett. Félve közeledett hozzá s egy
ideig szóhoz sem bírt jntni, ott állt előtte mozdulatlanul,
nagy fekete szemeit a leányra szegezve.
A leány felnézett rá s csak annyit mondott :
— Eljöttél mégis? — Azt is olyan halkan mintha ne
hezére esett volna a beszéd.
— El édesem — moudá Ferkó s leült melléje.
Ismét csend lett. Nem szólt senki semmit, A szülők
lányukat gondozták. Ü a nagy fájdalomtól, mit érzett szó
hoz sem bírt jutni, csak nézte . . . nézte öt. Még a lélegze
tére is figyelt, közbe iclsóhajtott.

-d -.

Hangverseny.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 6 százalékát vagyis 40 frt és 14 frt 53 krt. készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban u kiküldött kezéhez
letenni,
Kir. járásbíróság b-lekkönyvl hatósága.
Brcznóbányún 1885. évi Október hó 19-én.
Polóny

z try iit tér*)
Csak a jót szokás utánozni, csuk hogy ez után
zatoknál aztán a közönség húzza a rövidehbet, mint
ez a táplálószerek hamisításainál tapasztalható. Ezért
a Ura mit R gyógyszerész svajezilabdaesainál, me
lyek gyomor-, máj-, s epe hajókban kitűnő szerül
használtatnak, a vételkor minden doboznál (70kr.
il gyógyszertárakban) ügyelni kell a ezégjegyre, a
fehér keresztre vörös mezőben s Urandt R. névalá
írására.
*) E rovat a latt közlöttekórt nem vállal fclolőaaógct

443.

kir jbiró.

Csak a Richter-féle

horgonnyal

a valódi és az a készítmény, mely által a köszvény és
csúz eseteiben az ismeretes meglepő gyógyeredmények
érettek el. E rég jónak bizonyult háziszer 40 és 70 kr.
a legtöbb gyógyszertárban* kapható. Fő-raktár: Gyógy
szertár az arany oroszlánhoz, Prága, Altstadt. j a
Budapesten Török J., Selmeczen pedig Sztankay Ferencz
gyógyszertárában.
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Verseny
a

a Hz.

lópokrócs-sséáelgéssel szemben!

H IR D E T É S E K .

Máriazelli
gyomorcseppek,

a S í é v ó la f e n n á l l ó <•*. k , M#.al>a<lalnia/.nll

T A K A R Ó és P O K R Ó C Z G Y Á R

kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen,

azelőtt

Lichtomuiei-’s \Y“' & Sülnie

fl

A „ P e te g b a rá t11c/.imii röpiratban számos háziszer vau ismertetve, melyek sok éven keresztül
megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb
ajánlatra méltók. Minden betegnek i-merni kellene e
röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köszvén^hen
vagy csúzban, tüdösorvadásbaa, ideggyenyüsúgben,
8ápkórbail stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy
az egyszerű liáziszerek által nagyon gyakran még az
úgynevezett gyógyíthat lan betegségek is megszűntek.
A ki a „ Be t e g b a r á t üt " olvasni kívánja, az Írjon
egy lev elező lapot, Ki eht er k ia d ó -in té ze lén e k
L ip cséb e, mire a röplrat megküldetik. A meg ren
delőnek ez kétségébe nem keiül.

e/é-'ii küld bée.d raktárából

LÓTAKARÓKAT
IOO

1i-H oin aK lánl

Árverési hirdetményi kivonat.
A beszterczebányai kir járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy Lopej község végrehajtónak
Hölcz Antal és Arvay Károly végrehajtást szenvedő elleni
1000 frt. töke követelés és járulékai iránti végrehajtási
Ügyében a broznóbányal kir. járásbíróság területen lévő Lo
pej község és határában fekvő a lopeji 13. számú telekkönyvben nem csak adós Hölcz Antal nevére fele hanem bir
toktárs a ennek neje szül. Mravccz Anna nevére és fele rész
ben irt — e szerint egész 195. és 198. Iilrzi és 59. összeír,
sz. a. foglalt házra becsülve 400 frtra úgy szintén ugyan
azon tljkvben 485. 486. és 346 lirsz. a. égés/, telkekre be
csülve 145 frt 25 krra összesen az árverést 545 frt 25 Krban
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a
fennehh megjelölt ingatlanok az 1885 évi Deczember hó 15
napján délelőtti 10 órakor L >poj községben 59 számú ház
ban megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áro alul is eladatni fognak
Nyomatott a „Sclmeczbányai Hiradóu gyorssajtóján.

ín

h o li-é i-lv e .

Kapható minden jóliiri gyógyszortárbau O tztrák-M agyarhouban.

Csak a tömeges gyártás és óriási készletnél fogva va
gyunk abban a helyzetben, ezeket a lopokróczokat eb
ben a rendkívüli nagyságban es ebben a kitűnő minő
ségben ily rendkívül olcsó áron árusítani.
Száz meg száz köszönő levél áll bárkinek is
rendelkezésére,
A szétküldés utánvéttel tüitéiiik. A 'm m tots/ő darabok miiidou
akadály nélkül viW.nvétOtliek.
444 ‘2—4

2W “ A cziiure pontosan kell üg y eln i!

Kiadó lakás.
Seltneezbányán 213'IIÍ. sz., RAPPENSBERGER
JÓZSEF liáziibm az em Jeten 2 nagy szoba,
konyha, élésk uni'.i- és fatartóból álló lakás 1886.
Január hó 1-tíil kivehető. — Bővebbet a tulajdo
nosnál ugyanazon házban.
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Pferde-Decken-Fabriks-Haupt-Niederlage :
ív i e n ,

I..

H o tliriitln irn m fi-H N is r

II.

Haup -Gewinn
event

500.000 Mark

;

S K K K W Ö ÍH W H ttK K K K H K H K K K ^

ÜZLETNYITÁS.
Van szerencsém a n. é. közönségnek
becses tudomására hozni, hogy a Baumertféle házban AUóutczában

fűszer-, liszt-, rövid- és
n o r i n b e r g i á r u-ü z Ie t e t
nyitottam melyben a legjutányosabb árak
mellett szolgálom ki vásárlóimat.
A n. é. közönség becses pártfogását
kin-e, As loltógyiijlűilém et is figyelmébe ajánlva, maradtam tisztelettel

Árverési hirdetmény.

706 szám
tlkv. 1885.

1:10 c in .

élénk K/.itiü szélekktl, drbját

Árverési hirdetményi kivonat.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102 §-a
értelmében ezennel közhírré te szi. hogy a beszterczebányai
kir. járásbíróság 2395|1885 P. szánni végzése áltai T. II
.Steril javára Groisingor testvérek ellen 237 írt 63 kr. töke,
ennek 1885 év Jau. hó 19 napjától számítandó 6 százalé
kos kamatai és eddig összesen 29 frt 50 kr perköltség kö
vetelés erejéig elremlclt kielégítési végrehajtás alkalmával
biróilag lefoglalt és 491 frt 50 krra becsült gyapjú kelmék
és 2 bosszú pultból álló ingóságok nyilvános árverés utján
eladatnak.
Mely árverésnek a 2555 1*. sz. 1885 kiküldést rendelő
végzés folytán a helyszínén, vagyis Bosztcrczcbányáu leendő
eszközlésére 1885-ik év december hó l-ón délután 3 órája
batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel
oly megjegyzéssel hivatnak meg : hogy az érintett ingósá
gok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. $}-a értei
mében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak,
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX.
t. ez 108-ik tj-ában megállapított föltételek szerint lesz
kifizetendő.
Kelt Bcszterczebányán 1885-ik évi Novcmb. hó 15-én.
Jurányi Adolf
44a
kir. blró»ági végrehajtó

h ix s -/..

1 f r t 6 0 k r o ii

1051 szám
tíkvi 188?
A beszterczebányai kir. törvényszék mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy Kohu Emma végrehajtatónak
ifj- Horarik György végrehajtást szenvedő elleni 480 frt tő
kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási Ügyében a besz
terczebányai kir. törvényszék területén lévő Beszterczebá
nya város határábau fekvő a beszterczebányai 351 sz. tlklicu
alperes nevén álló 530 hr. sz. ingatlanra ajabb árverést
1117 frt. megállapított kikiáltási illetve 1250 frt. útóajánláti
vétel árban elrendelte, és hogy a fennobb megjelölt ingatlan
az 1885 évi Deczember hó 3 ik napján délelőtti 10 órakor
a beszterczebányai k. törvényszéknél megtartandó uyilvános
árverésen az utóajánlati vétel áron alól eladatni nem fog,
Árverezni szándékozók taztoznak az ingatlan becsárá
nak 10 százalékát vagyis készpénzben, vagy az 1881 : EX.
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881.
évi novemberiül 1-én 3333. sz. a. kelt igazságtlgyministeri
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállítót szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Besztcrczcb. 1885 évi Október hó 17 napján.
A bbáuyai kir törvényszék miut telekkönyvi hatóság.
441
463 szám
1885 v.

1111. I

I M'/.éli‘ M<-kol i:l-/.Jikitlmtlnn mi
nn»égUi<ket. .sőt ól nlnpa/.iiihen .

cs felülmúlhatatlan: étvágyhiáuy, gyo
morgyengeség. rósz szagú lehellet, fe*
fúvód ások, savanyú böfögés, kolika
gyomorhurut, homok- és hugykő fejlő
dés, gyomorégetés, túlságos nyálkakép
zödés, sárgaság, undor, főfájás (gyomo.Toutás esetén) gyo
morgörcs, dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő
gyomorbajok, giliszták, lép- és máj bajok, arauyér ellen
Egy Üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr.
Központi raktár: C. Brady „a Vódangyalhoz“ czimzett
gyógyszertára Kremsierben (Morva orsz.)
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Selmcczbánya

Weisz Ignácz.
4I-.
ö
ÉXK*KKX»KXKKKKKKKKtt«»í
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50

éT 7-

óta,

a bécsi piaezoii fennálló, legjobb hírnévnek ör
vendő En gros szövet-ezég

a sc lstt Strchcshncidor Vincsc
BECS,
I. Rolhenthurmstrasse 14.
briliiui juligyapju szövet
készletét
maradékokban toljon ruhákra.

T eljesen elegendő egy úri öltönyre
é» púdig k ábít, nadrág éa mellényre,

minden színben é, nlszakitim tlnn minőségben kapható az
alábbi mogiiatároa ott olcsói árban :
11 iiiiniiség cgÓK/. öltönyre
3 frt 50 k r.
1 m in ő ség
1 „ 5'l „
K maradékokból nem küldlio tők mustrák, azért arra kótulosom magam, hogy a nem tetw n i ikkok.it minden akadály nélkül
A fennti n!iivetek a«étk(lldá>< •hói n em s z á m íto k cso m ag q
lá>*i k iiltsé g e t, . «ak a fonni ji- Ízelt iiaaaog lo k ü ld ö é t kórom,
vagy a csikkek utánvételét.
4n; a- 1

GlücksAnzeige.

Die Gewinne
garantirt
dér S taa t

Einladung zűr Betheiligung au den

Gewinn-Chancen
dór voai S tir.tte II.i u h u rg g iira n tirto n g r in s o n (Jetii-L ő tte rie
in w e k -h e r

9 Million9ii 880,450 Mark
sicher gewonnen werden müssen.
(Jeld-Lotterie, welclii

I)io tiowinnc. «li r vortlioillinfton
planreinaMH mir 100,000 L„0*i
Dér jfi-ösM li- (lewim

Pramie 300,000 Mark
26 Gewinne a 10.009 Mark
I Gewinn á 200,000 Maik
56 Gewinne á 5000 Mark
2Gewiunu álOO.OOO Mark 106 Gewinne á 3000 Mark
I Gewinn á 90.000 Mark 253 Gewinne á 2G0Ú Mark
1 Gewinn á 80,000 Mark 512 Gewinne á 1000 Mark
2 Gewinne á 70,000 Mark 818 Gewinne á
500 Mark
1 Gewinn á 60.000 Mark 120 Gew. a 300, 200, 150 M
2 Gewinne á 50,000 Mark 3Í720 Gewinne á 145 Mark
I Gewinn á 30.000 Mark 7990 Gew. á i24. 100. 94 M.
5 Gewinne á 10,000 Mark 8850 Gew. á 67. 40. 20 M.
3 Gewinne á 1,5000 Mark iin Ganzén 50,500 Gewinne
und k.unmcn solehc in wenigeii Mouatcn in 7 Abtheilungcn zűr sicheren Entschcidung.
Dór H iiiiptgew iun l-tor (Jlaaso betrügt 5 0 ,0 0 0 M. steigt
in dór -2 tini Cl. mit" 00 .0 0 0 M., in dór 3-tou auf 7 0 , 0 0 0 M.,
in dór I tón sut 8 0 . 0 0 0 M. in dór ö te n auf 9 0 OOO M.. in
<lor 0-t ti Mif 1 0 0 , 0 0 0 XI., in dór 7 tón auf 2 0 0 , 0 0 0 XI. und
mit dur P ra m ie von 3 0 0 . 0 0 0 XI . vont. auf 5 0 0 0 ( 1 0 XI.
Piir din ó ra te. ( . i - i v i i m / , i i - lm im . wolclio u in tlirli fest
gostollt, kosiét

das ganze Oriyinalloos nur 3 Gulden 60 kr.
Ö W. odor 6 Mark.
das halbe Orjyinalloos nur I Gulden 80 kr.
Ö. W. oiler 3 Mark,
das viertel Originalloos nur 90 kr. Ö. W.
oder 1 1, Mark.
und wordnn ilioso vöm S ta iite g n n iiitirto n Q rig in n l-L o n se
. i>■ v o lb -to n -1, .............. ... 1 mit I!.; ifit ginig de» " rig illlll P lá 
nén, g é g é n tV nnkirte K in m iH u n g tle s U e tra g e s odor gégén
P o s tv o rs e h u s 8 solbst niicli dou e n ife rn te s te n G e g e n d e n vo n
in ir v a ra a n d t
Jodí r dór botb.iligton orbiilt von m ir nnch "tatlgoliabter
Kiteli ii 11: -sofort dió am ilielie Zioliuiigaliatu u n a u fg e fo rile rt augoN.ueli
P lán mii S ia a tsw ip p e n woram Kintiig.u und Vortlioilung
dur O ew inne auf do- 7 C iánon i-isiclltliab, vomende im V o n n ia
g r a tis

Dis Auszahlung and V srseaduag dér G sw isap ld ar
erf'.ilg: von mir direct an »lic Iutercssenten prompt nnd
unter strengster Verschwiegenheit.
Jede Bestellung kaun maii cinfach auf ciné Posteinzahluiigskarte o.ler per recommandirten Brief
maehen.
Mán wande sich daher mit den Auftrágen dér
nahe bevorstehenden Ziehung halber, sogleich
jedoch bis zum

9. December d. J.
vertrauensvoll an

4r»°

SÁMUEL HECKSCHER senr.,
Banqiiicr u. Wochscl-Comptoir iu HVMKUKG.
Kiadó a „Sclincczbányai lliradóu köuyvnyomója.

nyok nem egészen az ö rovására irhatok ; Bálnay ingatag
ember, kit a körülmények hánynak ide a tova; ilyképpeu
magyarázta a szerepet Lipthay is meglehetős sikerrel; Bora
Paulának (Eszter) szerencsés uapja volt ma is ; jelenetei egy
től eg\ ig helyes felfogásról s szerepébe való beleélésről tesz
nek tanúságot. Ferenczy (Csorna) szerepéről is a legjobban
kell nyilatkoznunk ; az alakítás, mellyel ma e szerepet be
mutatta, természetes, távol megszokott túlzásaitól, s élethü
volt. 11 szerepét bir.vást legjobbi.au mondhatjuk. Silágyi
Etelka (Bella) újból tehetséges naiváuak bizonyult. Poprádi
szerepét Tukoray adta ; szavalás dolgában ez alkalommal a
középszerűségnél tovább nem emelkedett, bár mozdulatai,
gesticulatiója igazáu kifogástalanok. Ecsete mc3sze túllőtt a
célon, midőn túlzásaival valóságos karikatúrává degradálta
a Mádi Simon szerepét. Teljesen elejtette szerepét Udvardi
(Tarczali), ki nem volt figyelemmel azon követelményekre
melyeket oly szerep, miut Tarcali. a ’ szcmélyesitövel szemb;
ben tenui szokott; nem csoda tehát, ha a legpompásabb
részletek kiaknázatlanul sikamlot.ak ki kezeiből, 8 szciepe
teljesen hatás nélküli maradt. Közönség kis számmal.
Könnöcz 1885 nov. lö-en.

Mélyen tisztelt szerkesztő Ér!
Lélekemelő üunepély lolyt le f. hó 10-éu délelőtt a
reáliskola dísztermében. Ekkor ünnepelte ugyauis az intézet
tanári kara egyik tagjának, Kuppis Leó tanár űr 25 eves
működésének évfordulóját. Az Ízlésesen feldíszített díszte
rembe gyülekezett az egész tanári aar és az összes tauuló
ifjúság. Az ajtó felett „Éljen Kuppis Leó tanár" czimü fel
irat díszlett. A belépő jubilánst a jelenvoltak zajos éljenei
fogadták. Erre Schröder Károly töreáliskolai igazgató egy
tartalmas szép beszédben ecsetelte a jubiláló tauáruak a tanügy teréu szerzett érdemeit bosszú és boldog életet kíván
ván neki.
Az ünnepelt meghatotta!) köszönte meg e/.en kitünte
tés:. Most az iljuság a/. „Isten áldd meg a magyart14 czimü
hymU'ist énekelte. Ezután Beilaágii Aladár forcáliskolai ta
nár egy nagyszabású C3 számos szép részletet tartalmazó
beszédben, mint a magyar nemzeti cnltura egyik sikeres
harcosát üdvözölte a jubilánst. A tanuló ifjúság liuia- és
szeretet érzelmeit Gondko Ignác/. Vili. oszt. tanti.ó fejezte
ki egy sikerült beszédben, melynek végeztével gyönyörű
bokrétát nyújtott át az ünnepelt tanárnak, ki meleg szavak
ban köszönte meg az iljuság ragaszkodásának és tiszteleté
nek ezen kifejezését. Az ifjúság alkalomszerű éncuévcl vé
get ért a szép ünnepély azon hozzátétel! '. hogy Schröder
Károly igazgató úr kinyilatkoztatta, hogy az ünnepélyről
szóló emlék-je-yzöK.itiyv az intézet irattárában fog megőriztetni. Kuppi-: Leó tanár 1822. január 7-eu született és ta
nulmányait Vácon és Budapesten végezte, és már előbb kö
zel 17 évig mint mérnök működött és csak mint 38 éves
ember lépett a tanári pályára 1860 bán melyet Kassai) kéz-

Jaj beh rosszul esett mindezt látnia ! Azt a szép piros
pozsgás lányt most megtörve, halováuyan . .
Ott feküdt mozdulatlanul.
Szólni akart, de elcsuklott szava . . . Szemei lezáród
tak .. . azok az egykor eper ajkak kékülni kezdtek.
& mindezt látta Ferkó.
Eleinte csak Ultszótlan. mozdulatlanul, ajkára nem jött
szó . . . majd felkelt.
A lány feléje nyújtotta hófehér kezeit . . . talán bú
csú zásra !
Báti lázasau szőritá meg azokat, forró csókot nyomott
rájuk s megnyugtatva szólt kedveséhez :
— Megyek, de rövid idő múlva itt leszek. Beszólok
odahaza, aztán visszajövök, itt leszek az oldalad mellett . . .
S távozott.
Szegény fiú!
Most mikor már oly közel volt boldogsága ! Csak pár
hét ■ Tercsi az övé ! . . . most éri a csapás.
Pedig milyen boldog lenne vele !
Bízott még, remélte, felgyógyul Tercsije. „J > az Isten
megsegíti14.
Tova ballagott lia/.a felé. Meg-meg állt. vissza akart
fordulni, hátba már nem is találja őt életben.
— De hiszen mindjárt visszatérek — szólt s tovább
ment.
Sürü köd ereszkedett a vidékre. Mindjobban havazott.
Odaért a patakhoz, lassan haladt előre.
Egyszerre megáll. Borzasztó sejtelem fogja el szivét .
. . . Hall gatódzik . , . A nagy harang! oda hozta a szél . . .
Olyan búsau hangzott cl a csendes, kihalt vidéken . . Jól
hallotta.
Tudta jól mit jelent az . . .
Hideg borzongás futott végig a testén. Vissza fordult
. . . . lépni akart, nem hirt, feje szédülni kezdett . . A jég
recsegett, ropogott alatta . . . Egy tompa zúgás s Báti Ferkó
eltűnt a jégtábla alatt.
Testét tova viszi a patak . . . Sohsc látták többé.
Sohsc tudták hova lett . . . A patak cl tudta volna mondaui.
•
Pintér Tercsi kiterítve feküdt.
Itt nem lehettek egymáséi; oda fenn boldogok !
Mérey Lajos

áll«) s azt lelliolttra verve, néhány krajczárjától megfosztotta
Hát már a Uossgrundi t«> csöndes környékét is megzavar
ják az uioiiállók ?

dott és Könnöczbáuyán folytatott. Magánéletében szerény
sége- és nemes szivéről messze széles körben ismeretes.
Az ünneplőt nagyszámú tanulói és kartácsai táviratilag
üdvözölték, amint ezen ünnepén ról eriesnit-k.
E/.en sorokat szerkesztő úr szives figyelmébe ajánlvánmaradok szerkesztő urnák alá :os szolgája

Az idei bó riiakkterm ós következtében a mackók mind
inkább leliuzódnak hozzánk a liptói és turóczi hegyből, Mi
nap is egy zólyomi úriember Trebuláról jövet találkozott
egy jól megtermelt pébláuynyal, molylyol jónak látta meg
nem ismerkedni. Felmászott tehát egy fára és várta, inig a
medve elballag Sajátságos, hogy a fa alatt lévő lovat sem
báutotta a mackó.

Lanti Károly.

KÜL Ö NF É L É K.
;

A besztercebányai magyar színészetet pártoló

A felvid éki m agyar egyesület selmoczbányai
vá
lasztmánya ma 1885. november hó 22-én délután 3
órakor a városház tanácstermében ülést tart melynek
tárgysorozata a következő: 1. Elnöki jelentés. 2. Pénz
táros jelentése. 3. Tagok névjegyzékének kiigazítása. 4. Je
lentés a bodrim óvodáról és ovóegyosUlctröl. 5, A központ
ból érkezett átiratok elintézése. 6. Netáui indítványok.

egyesület választmánya fentartva nov. 10-én tartott
határozatát, tekintettel Ilevesy Lajos színtársulata
tagjainak szorult helyzetére, megengedte, hogy az
egyesület anyagi és erkölcsi támogatása nélkül sa
ját felelősségére novemb. 29-ig bezárólag előadá
sokat rendezzen. Bbánya 1885. november 18-án.
S c li o 1e z R e z s ő , elnök. Dr. K e l e t i V i n c e
jegyző.

Az egyensapkák. Biz az szeget ütött a selrneozi lyceisták fejébe (akik pedig mind dühös magyarok) hogy va
laki azt mondta a sapkájukra: svaicz-gelb, és sietnek is
protestálni ez ellen, mert a-/, illető, aki ilyet mert állítani
uem nézte meg jól, hogy az bizony sötét zöld posztó. Ergo
nem svarcz-gclb a sapka. Ain legyen !

D vihally Em il szerkesztőtársuuk állapota jobbra fordult,
már is elhagyhatja az ágyat.
Műkedvelői előadás. A sclmec/.i műkedvelők eziuielőada8ára. mely e hó 28-án tartatik meg, újból felhívjuk t. ol
vasniuk figyelmét — A szereplők és rendozök biztosítékot
nyújtanak arra. hogy az előadás sikerülni fog ; de másrészt
maga a czél is, melyet a/, egyesület kitűzött, bizonyára a
legélénkebb támogatásra érdemes.

Juhlopás. Bélabányán c hó 16-án éjjel Goldíusz Mihály
gazdának 6 drb. jtiliát lopták el. keresztül törve a kocsiszín
vastag falát. Az eset bejelentetvén a sclmeczi rendőrségnek
innen azonnal nyomozásra indult két rendőr, kik az e l s ő
h a v o u csakhamar csapásra akadtak, mely után haladva a
bankái erdőben gályákká! clfödütt helyen meglelték a fenyőosemotékhez kötött juhokat. Ezután tovább kutatva, a
bocskor nyoma cgv baukai házba és egy messzebb eBő ma
jorba vezette őket. A rendőrök behozták a gyanúsítottakat,
s mire e sorok napvilágot látnak, tán már ki lesz derítve,
hogy kik a tolvajok.

A beszt.bányai m agyar színészetet párto ló egyesület v á 
lasztm ánya f. bó 17-én tartott ülésében örömmel vette tudo

másul a nov, 14-én tartott sétahangverseny kedvező ered
ményét és a> a buzgó elnöknek, b) a kiváló UgybuzgóBúgot
és körültekintést tanúsított rendezőknek, c) mindazoknak,
kik nyereménytárgyak ajándékozása által a sorsjáték sike
réhez hozzájárultak, mely tekintetben az oroszlánrész Beszterczcbáuya nagyérdemű hölgy közönséget illeti, végre d) a
sorsjegyeket árusító bájos hölgyeknek, kiknek fáradhatatlan
tevékenység-: az Anyagi haszon leguagyobh részét létrehozta,
köszönetét szavazott és megbízott, hogy ezt birlapilag is
közzé, egyem. Besztercebánya 1835. november hó 18-áu
Dr. Keleti Vince jcg< zó.
Esküvők. Humrák Ferenez in. k. kohótiszt és Prúkay
Gabriella k. a esküvője liotnaj) d. u. 4 órakor les/, a scl
mec/.i B ddogasszouy-it'-inptomnál). — Till Dénes polgártársunk és Gyuraovits Juliska k. a. pedig Szerdán, sziutén a
Boldogasszony templomban esküsznek ölök hűséget egymásnak. Tartós boldogság •; kívánunk a boldog pároknak.
A hadkötelesek figyelmébe! A 1366-6.') és 64-ik évben
•zül t tt hadkötelest kot kik jelenleg Selmeczen tartózkod
nak, figyelmeztetjük, hogy jol« nike/zenek e hó végéig a
városi kapitányságnál, mert ha ezt tenni elmulasztják, fele
lősségre vonatnak. A j- lcntkczük iga/.-dványnyal láttatnak/:!.
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A Fekete Gyémántok nov. 19-iki előadásáról addig is

inig a részletes s/.inihirálat megjelenik, dicséröleg nyilat
kozhatunk. Koszorús költőnk darabja a közön ö- ,- részéről
nagyobb pártolást érdemelt volna.
Tánzcz próba. Szöllösy tánczianitó
iió lő-én fejezte
be táncziskolájat egy 'nyilvános Láuczórával. melyei a nö
vendékek ügyessége a tánc/.ban igen kitűnt. A körmagyar,
sormagyar, franczia négyes hiba nélkül folyt le; min len pár
egyenlően, a többi párokkal egy vonalban ; a jelenlévő kö
zönség ugyancsak megtapsolta. Már a tanfolyam alatt is
sokan tetszésüket fejezték ki a táncziskolábau látottak fe
lett. Ezen próba tánez méltó utódja volt elődeinek A sel- I
meczbáuvai közönség nagyon is jói tudja, hogy . S/.öilöyncI
minden növendék jól megtanul tánc/.olni. mert szorgalommai, buzgósággal cktatja az illetőket mindaddig, inig csak j
meg nem tanulják azon lánczokat. melyeknek tanítása vé \
gett reá bízattak ; — s mégis ez idén — nagy elientétekép
az előbbi éveknek — tánczhcU iség ■ a Sembory terem, i
csaknem üres volt. Növendékeinek száma alig haladta meg
a 30-at inig két három év előtt 50—60 pár nyert nála okta |
tást. Mint halljuk, tavas/szal visszajővén, a rend s tanfolyam
mellett még egy ismétlő tanfolyam it fs szándékozik nyitni
melyben a körmagyar, inazur ér fü/.értáuc'., i seileg az ud
vari négyes s pár magyar társastánc-/, is taníttatnék. —eh
Ujnemú lefoglalás N • » iui.-vintjak */-■ né.km az mi
megnem okolható eljárást, ineiyei egy hes/.teie/.ehi i.>ai k e 
reskedő. az itt időző szín társulat egyik első rangú női tagjavai szemben követett. A kisasszony már előbbi ittléte al
kalmával toiietteszükségleteiuck nagy részéi a szóbuiorgo
koreskedö üzletében vásárolta, s úgy fizetett, hogy a keres
kedőnek nem volt oka panaszra s bizony most sem leit volna
A kisasszony számlája ez idén is 10 —lő irtot, tett ki A ke
reskedő a társulatot ért bajok hirér.s. minden előlege* li/.etési felszólítás nélkül, berohant a kisasszony lakásara, s
mintán az adós azonnal fizetni nem tudott, az asztalon fekvő
zsebórát s Petőfi költeményeinek diszk iád ásít brevi maim
lefoglalta s magával elvitte Ez volt a tett, a kísérő szavak
clnaugzottak. azokat nem ismételjük ; udvariasak bizonyára
nem voltak. Sz. ur talán csak egy csekély mi.ékel óhajtott
bírni a kedvelt művésznőtől ?
Utonállás. Selmeczen a Bissgruiidi tó mellett a
p-ikban Csornák Pál bányamunkást megtámadta egy ut- n

i

A Ni'O. I és Nro. 2 ! Ugyan mi lehet ez? tán csak uem
a hírneves Bóssáról, az ir liga Nrojáról van szó ? Nem biz
a. Sietünk is kijelenteni, hogy az a Nro 1 és Nro 2, mely
ről szó van, nem más, mint olyan varázs-szer, mely, ha ineg
szagolja valaki, azonnal oda röpíti a-/, embert, a hova szive
vouza. . így jutott a napokbau egy szerencsés ember Bécs
itől, a hol a birodalmi főváros főkapitánya vele e csodaszert
mcgszagoltatta, egy pillanat alatt Selmeczrc. Itt azonban
nem soká maradt a nagyvilágtól elrejtve, mert már múlt*
szombaton két udvarnok termett itt nála, kik öt magasabb
parancs folytán sejyem ruhába öltöztetve visszahívták Bécsije,
hogy az öt megillető jutalmat 120,000 irtot átvegye. Miért
jár neki c jutalom ? Hát azért, mert azt nem régiben a tolt
vájt fogta el, s meg is ölte, ki a becsi burgból 9000 aranyat
lopott el 0 Felsége pénztárából. A szerencsés tolvajfogó a
szép hivogatóra is itt maradt .Selmeczen s távirati úton várja
a jutalmat, melynek elmaradásán nem győz eléggé csodál
kozni. Már főkapitányunknál is tudakozódott pénze felöl, ki
előzékenységből egy kalauzt adott mellé, hogy ez először a
táviró hivatalba, aztáu pedig a Magasháznak azon szobájába
vezesse, a hova . . . az őrülteket szokták zárni. Itt várja
most a szegén.- D . . . v, volt gyógyszerész a táviratot és
nagyon sajnálja, hogy a Nro 1 és Nro 2-ből csak egy szip
pantást sem teiiet. Különben csendes örült b talán még ki
is gyógyulnál bajából jó orvosi kezelés folytán. Őszintén k i
vonjuk neki a gyógyulást.
Szom orú végű fogadás. „Egy liter pálinkát' meg tuduál-e inni egy c/.ugra?" Kérdezte a Beszterczcbányáu állo
másozó zászlóalj egy l’rajtcrje a közlegénytől, egy jól meg
termett. széles vállú fickótól. „Meg én! ha megfizeti frájter
urain’- Megitta a liter pálinkát, haza tántorgott lefeküdt, föl
se kelt többé.
Esés. N in újság ugyan Sclmcczeu. ha valaki elesik,
de mégis érdekes, hogy az idén már jégen is elesett egy
fiatal ember. Alföldi lévén, biztosan lépdegélt a jeges utón,
midőn egyszerre csak a földön találta magát. Megtapogatta
Üstének ama részét, mclylyel a jeget megütötte, s keserűen
Hihajtott fel: „Boldog in mselmcczick !“ (Mintha bizony az
ember máshol el sem is eshetnék csak Selmeczen).

Párbeszéd A limit vasárnap délután mondta Palkó a
szive választottjának, ahogy együtt beszélgettek az Utcz&n.
„Te! iia te meizcsaluál engem, éu meghalnék utánnad.u
Mire ezt válaszolta e leány . De bolond volnál te akkor,
Palkó,*4 és nevetett egy nagyot. Aztán mondja valaki, hogy
in in hamisak a leányok.
Furcsa állap otok azok Pozsonyban, még a deákok kö
zött is. Mint halljuk egész kis háború, (ágyú meg kard n é l
kül, egész pártoskodás. Magyar, tót pártru szakad a diák
ság. néha-néha még össze is koczc/annak s mindez az isme
rete* pánszláv ügy miatt. Ennyit hallottunk, adja az Isteu
ne Így legyen.
A kepvisclóház ka rza tá ró l czimü közleményét mai táre ónknak a „Gendli/.ö- szépirodalmi folyóiratból vettük át,
mit e Inöyeu említünk föl, mivel megjegyzésünk az illető
h Ixeu elmaradt.
Érdekes Hecksolior Sámuel hamburgi ezéguek mai szá
munk óan f e láll Szerencse jelentése. E ház oly jó hírnevet
«/. rzett magának pontos fizetéseivel, iiogv lapunkban foglalt
mai hirdetményére: készséggel figvelmezte jtik I. olvasóinkat

