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T Á R S A D A L M I *  HETILAP.
Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési á r a k :
Egész é v r e ........................................ 4 Irt.
Fél é v r e ............................................ 2 „
Negyed é v r e .................................... 1 „

Egyes szám ára 10 krajezár.

Kol.’lös szerkesztő:
V Ö R Ö S  F E R E N C  Z.

Kiadók:
J O E R G E S  Á G O S T  ö z v .  ő s  F i a .

lapot illető szellemi közlemény a szerkesztőre, az anyagi rósz 
pedig a kiadókra eziinzendö.

HIVATALOS H IR D E T É S E K  DIJA:
100 szóig 2 frt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál 60 krral több 

Magánhirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 
Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr. 

B ó l j e g t l í j  m i n d é ii h i r d e t é s é r t  SIÓ kr .

=  Kéziratok néni adatnak vissza.

Évi jelentés.
A selmeczi népbank 1891-ik évi üzletéről Szitnyai 

József népb. igazgató a köv. jelentést, terjeszti legkö
zelebb e pénzintézet igazgatósága elé :

Tekintetes Igazgatóság! Intézetünk 1891. évi 
üzletének eredményéről a kővetkezőkben terjesztem elő 
kötelesség-szerű jelentésemet.

Mindenek előtt előre bocsátom, hogy ez úttal j 
csupán a tényleges eredményeket sorolom fel s mind
azt mellőzöm, mi az egyéni észrevételezés természetével 
bir. Ettől részben azért tartózkodom, mivel ott, a hol j 
az ügymenet zavartalan lefolyásúnak bizonyult, és az 1 
üzlet lendületes fejlődésnek örvendett, mi ok sem forog 1 
fenn ily észrevételezésre; másrészt pedig azért is el- i 
tekinthetek attól, mivel a bejelentendő összeredményt j 
nyílt könyvnek tekintvén, az abban kimutatott adatok i 
már magukban is fényes bizonyságot szolgáltatnak az | 
eredmény mibenlétéről és érdeméről.

E mellett kiemelve, hogy intézetünk múlt évi 
működése, úgy egészben, mint részben kedvező üzleti 
eredményt mutathat fel -  a felügyelő és házi bizott
ság által felülvizsgált kimutatások alapján következők
ben foglalom egybe a részletezést:

al a b e t é t  ü z l e t r ő l :
a betétek állománya 1890. deczember

d 1-én v o l t ..............................  311,679 frt 47 kr.
az 1891. évi hetét a tőkésített ka

mattal v o l t ..............................  88,067 „ 41 kr.
az össz betel állomány volt tehát 399,746 frt 88 kr.
ebből vifiszafizetteie.tt....................  80,978 „ f>9 kr,
maradt o szerint 1891. deczember

3 1 -é n ........................................  318,768 frt 29 kr.

mihez képest ezen üzlet ág 7088 frt 82 krral emelke
dett, daczára annak, hogy 1891. évben 18400 frt 74 
krral több fizettetett vissza, mint 1890. évben ;

b) a v á 11 ó üz l e t :
a váltó tárcza kitett 1890. év deözem-

bér 3 1 - é n .............................. 244,980 frt — kr.
1891. évben leszáuiitoltalott . . 1,022,920 „
vagyis az összforgalom volt 1,267,874 frt — kr.
ebből levonva a kiváltott váltókat 
1891. deczember 31-én kitett a vál-

1,018,083 írt -

tótárcza .................................... 249,791 frt - kr.
miliez képest ezen üzleti ág emel

kedett ...................................  4,8d7 frttal

c) a j e 1 z á 1 o g k ö l c s ö n  ü z l e t :  
ezen számlán 1800 év végével el

volt helyezve:.........................  96,117 frt - kr.
1ö91. évben elhelyeztetett . . . .  7,057 „ — „ 
vagyis összesen volt . . . .  . 103,174 frt — kr.
ellenben v isszafizettetett........................8,173 .. „
maradt tehát 1891. év végén . . 95,001 frt kr.
vagyis az előző évhez viss/.onyitva 1,116 frttal ke
vesebb ;

d) a k é z i z á l o g  üz l e t :
az 1890. év végével maradt . . . .  26,301 frt kr.
1851. évben előlegeztctett . . . .  27,009 „ „
vagyis az összforgalom volt . . . .  53,310 frt kr.
18‘J l . évben kiváltaién s elárvereztététt 25,f70 „ „
1801. végén m a ra d t ..............................  28,140 frt kr.

ez képest s z a p o ro d o tt....................  1,839 frttal;

T Á R C Z A .

Hitvesem beteg agyánál.
Én azt hívéin, hogy nem soká megölnek 

A gond és bú ütötte mély sebek,
A sors most aj kínt osztott e kebelnek:

Te éltedért aggódva, rettegek,
Minden lehelted, sóhajod lesem . . .
N f hagyj el, édes, drága hitvesem !

Majd láz gyullad ki orezádon, s elárad 
Mint alkony pírja őszi táj felett -- 

Majd ott. terem a sir nemtője. nálad 
Es tőle arezod márványnyá mered,

S minden lehelted, sóhajod lesem —
Ne hagyj el, édes, drága hitvesem!

És küzd az élet és halál feletted . . .
Kj-ó, ki-ó lesz majd a győzelem?!

Ki lesz erősb ? E kérdés elfeledtet
Ejt, nappalt, éltet, minden mást velem! 

Minden lehelted, sóhajod lesem,
Ne hagyj el, édes. drága hitve,sem !

Ne hagyj e l; öli, nem, nem Szabad meghalnod, 
Hisz lelkem, üdvöm a te éleled!

Ha csak álmomban látom síri halmod,
Érzem, mint leng körűi az őrület. -  

Minden lehelted, sóhajod lesem, —
Ne hagyj el, édes, drága hitvesem !

Alig, hogy frigyre fűzött hű szerelmünk, 
Zádultanak a sors esapási ránk,

8 nem adna már még boldogoknak lennünk, 
Kik haj- s nyomorban bű társak Villánk ? 

Minden lehelted, sóhajod lesem 
Ne hagyj cl, édes, drága hitvesem !

Oh jól tudom, hogy ifjú életedbe 
Kevés virágot, sok tövist szövők;

S ezt többó jóvá tennem nem lehetne?!

Most s igy ragadna tőlem cl az ég?!
Minden lehelted, sóhajod lesem,
Ne. hagyj el, édes, drága hitvesem —

Nem, nem lehet, hogy mind hiába volna 
Esdö fohászom, minden hő imám ! —

8 ha tőlem a sors mégis elrabolna,
S e. végesapást kimérné én reám :

El mégse hagylak, hagyhatsz sohasem !
Együtt halunk meg, édes hitvesem !

Hang a ködben . . .
— Történet —

Sűrű ködben botorkáztam haza felé. Az utczán 
nagy volt a bő, az eget sötét, fellegek borították, mely 
némely darabon kivált a sűrű felhőből . . Es a köd 
mindjobban körül fogta a földet. Gyér gázlámpák 
világították meg bizonytalanul az utczát. A lámpa kö
rül a világosság áttörte a szürke homályosságot, pár 
lépésnyire aztán ismét körül fogta az embert a köd.

Nedves volt a levegő, nyirkos, akárcsak egy 
egészségtelen pmczelakás . . . Kissé dideregve húztam 
összébb vállamon a nagy kabátom szárnyát. Siettem 

I előre, hogy minél előbb elérjem a lakásomat, hol párolgó 
tliéa mellet zavartalanul álmodozliassam a sikeremről 

i . . Igen, mert nagy sikert arattam a sziupadou első 
; kísérletemmel. Egy két felvonásos vígjátékom került 
■ színre igen pompás előadásban . . .  A színészek, a 

közönség is el voltak ragadtatva a darab hatása állal 
A szereplők őszintén gratuláltak, a közönség pedig 

I tizenkétszer tapsolt ki a lámpák elé. Magam pedig 
j olyan voltam, mint az ittas ember, ki támolyog, alig 
! tud a lábán megállani. Módúit voltam a sikertől, meg- 
i részegedtem a kihívásoktól, arczom örömtől ragyogott, 
| s/.i meim a dicsőség lángjában tündököltek . . . Oly 
j boldog voltam, hogy szinte azt hittem, hogy álmodtam 
! az egészet . . .  A színigazgató hozzám jött, hálásán 

szorongatta meg a kezemet, aztán biztatott a további 
munkálkodásra, mert van hozzá elég tehetségem. Orvén 

j dezve, csaknem lelkendezve dörzsölgctte elégül!en a ke- 
I z.eit: „Nagy siker . . . telt ház . . . telt kassza . . 
i Ez aztán a siker!

e) a f o l y ó  s z á ml a  e l ő l e g :
1890. év végén v o l t .........................  25,500 frt — kr.
1891. évben előlegeztetek . . . . 7,000 „ — „
vagyis az összforgalom volt . . . 32,500 frt — kr. 
ellenben visszafizettetett . . . .  7,000 „ — „
e szerint változatlan maradt az előző évi 25,000 frt — kr. 
állomány.

A forgalom élénkülését már ezen részletes össze
állítás is igazolja, de ennél is világosabb a forgalom 
emelkedésének aránya, ha annak összképéi vesszük 
figyelembe.

E szerint ugyanis az 1891. évi összforgalom 
2,362,592 frt 25 krral viszonyítva az 1890. évi össz
forgalomhoz vagyis 2.139,580 frt 64 krhoz 223,011 frt 
01 kr emelkedést mutat; ugyan ily arányban emelke
dett a nyers jövedelem is, mert mig

az 1890. évben . . . .  30,992 frt 35 kr.
tete ki az 1891. évi nyers jövede
lem v o l t ......................................... 32,884 „ 86 „
s igy az szaporodott....................  1,892 frt 51 krral.

S ha e mellett számba vesszük, hogy a felügye
lő bizottság által megvizsgált s helyesnek talált mér
leg szerint az 1891. évi tiszta nyereség 10113 frt 09 kr. 
összesen, mig az 1890 évi 995(5 frt 86 kr. vagyis 
löd frt 23 krral kevesebbet tett ki, az össz eredményt 
teljes megnyugtatással kielégítőnek vehetjük annál is 
inkább, mivel a múlt évi végével beállott általános 
pénzválság mellett, is — bár némi áldozatok árán — 
sikerült a megannyi hiteligényt kielégíteni.

A forgalom élénkülésének s nagyobbodásának 
egyik további igazolásául felhozom még, hogy az 1891

Meg is súgta, hogy pompás kasszadarabra tett 
szert, mclylycl óriási sikereket fog aratni, aztán elérzé- 
kcnyülve tette hozzá, hogy mindezt nekem, a pompás 
darabomnak köszönheti hanem a tisztelet díjról 
hallgatott . . .  De ki is gondolna az extazis 
egy ily pillanatában földi dolgokra? . . . Ar. e.lső a 
dicsőség, mi oly magasztos, oly istenien szép . . Hír
név, népszerűség, s iker. . . aztán kell-e még egyéb ? . .

Alig tudtam valahogyan megszökni a dicséretek 
elől, mert a ki utamba esett, az mind engem halmozott 
el, nyakra-főre diesőitett. magasztalt a csillagokig. 
Már kezdtem unni a dolgot és mikor szerét ejthettem, 
idill iutam.

Egyedül haladtam tova az útezákon s mig a kö
zönség már bazaszéledve, aludt vagy a napi esemé
nyekről csevegett otthon a szoba meleg levegőjé
ben, addig én gondolkozva haladtam utamon. 
Tény volt az is, hogy nagyon elégedett vol
tam önmagámmal, már éppen azon gondolkoztam, hogy 
most készülő drámámat egyenesen a nemzeti színházhoz 
nyújtom be előadásra, aztán egyszerre meghódítom a 
közönséget, mely lelkesen fog tapsolni egy uj, fel
tűnt drámaíró sikeréhez . . . midőn összerezzentem. 
Úgy tetszett nekem, mintha valami nyöszörgő hang 
hatolt volna fülembe.

Pillanatig megálltam és hallgalóztam . . . Semmi 
nesz. Körülöttem mély csend és a sűrű köd nyirkos 
párái tapadtak arezomra. Ismét tovább haladtam. Előt
tem elfogatták már a gázlámpákat. A gázlámpa gyúj
togató ember mellettem haladt el magával vive hosszú 
póznáját, melylycl a lámpákat oltogattn. Pillanatig 
alakját megvilágította a lámpa halvány fénye, de mi
kor az kialudt, újra elnyelte alakját a homály. Csakis 
léptei nyikorogtak'a havon.

A lámpagyujlogató ember távozott, én újra ma
gainra maradtam a ködben. Meggyorsítottam lépteimet 
és már távolból bizonytalan körvonalait véltem látni 
a szegedi közúti hídnak, midőn újra valami elfojtott 
hang hallatszott előttem, Abban bizonyos voltain, hogy 
megy valaki előttem. Egyszerre mély zokogás ütötte 
meg a fülemet. „Istenem! . . . Istenem! . . hangok 
törtek át a sűrű ködön. El nem tudtam gondolni, mi 
lehet az. Valami furcsa érzés járta át a szivemet. Va-
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évben leszámítolt váltók darab száma ililák volt, ellen 
ben 1890. évben efak I í 174 el leli ki, s igy azok 
száma 47v» el nagyobb voit: vrgtll, hogy ua]>iú letel 
1801. évi számú vagyis 4173H, az 189o. évivel vagyis 
40115-lel szemben 1021 -el Kzapm<>ii.»li.

A jelzettem kedvező fiiiaueiáhs eredmény a mellett 
hogy a részvények jövedelmezőséget ez úttal is a múlt 
évi mérvben lehetővé teszi, arról is tanúskodik, hogy 
intézeti tisztviselőink valóban fáradságot nem ismert 
buzgósággal s lelkiismereti s pontossággal töreki dnek 
az egyre szaporodó munka légy. . > n .

A peres tigyek állásáról kliiiin jelentés terjesz
tetvén elő t / úttal esak annyit emelek ki, hogy társu
lati Ügyészünk a rája bízott teendőknek mindenkor 
pontosan s szakavatottan megfelelt.

Ezek melleit bevegezive az 1891. évi mérleget, 
az ugyanazon évi forgalmi kimutatási, valamint a 
veszt és nyer számlát tisztelettel kérem azokat megálla
pítani, azok során a házi bizottság jav adatait tárgyal
ni elhatározását a felügyelő bizottsággal közölni végül 
pedig annak során elrendelni, hogy azok a közgyűlés
nek bemutattassanak.

Selmeezbanyárt 1892. évi jatt. hó 27.
Szitn.Viii József.

igazgató.

M ásodik e sté ly ü n k .
Lapunk szerkesztőségének második „iro

dalmi és művészeti estély ** -e e hó 29-én az első
éhez liasonló sikerrel ért véget.

E lapok szerkesztője azon eljárását, hogy 
a műsort csak is élőszóval, az estély alkalmá
val teszi közzé, azzal indokolja, hogy az es
télynek ez által is némi családias jelleget akar 
szervezni, másrészt meg azzal, hogy ez idő sze
rint még nem is állapítható meg az estély Haji
ját hetekkel megelőzőleg a műsor.

Silleg Endre lyecmui tanár szépen kidol
gozott tanulmányában Széesy Máriát mint a tör
ténelem és mint a költészet alakját ismerteti. 
A szép számban megjelent közönség helyes
lése kisérte a vonzó előadást.

Majd az itt működő színtársulat (Bárdy 
igazgató társulati egy művész tagja a drámai 
alakításáról előnyösen ismert Kuzsai Etel mii-

laki halad előttem, ki sir, zokog, nyilván nagy bánata 
van. Váljon ki lehel? . . .

Utol akartam crni, hogy megtudjam ki lehet az 
Éjjeli nőtársam. Eszembe sem jutott már többé az én 
első színpadi sikerem. De kiváncsi voltam, micsoda 
drámának juthatok nyitjára. Futottam előre, azt gon
dolva, hogy utolérhetem. Aztán újra megállottám, hall
gatózva kissé.

Kétségtelen, előlem futott valaki, mert tisztán ki 
vehettem apró lépteit a havon. l)t- ui lehetett az? . . . 
E kérdés felett töprengve, sebesen haladtam a slirü 
ködben előre. Néma csend körülöttem, de azért vilá
gosan kivehettem a közúti vashid sóiét tömkelegét. A 
zokogás újra felhangzott . . . nem is leheteti messze 
tőlem az illető egyén, kinek keblét kínozta a sirás . . .

Szinte örültem, hogy nyomára jutok éjjeli ka
landomnak. Mit törődtem most* * a nedves, hideg köddel, 
mikor a vágy élt beiméin, megtudni a tilokteljes zoko
gás kitől eredhet.

Észre sem vettem, mikor kiértem a rakpartra. A 
Tisza lassú, komoly méltósággal hömpölygőié fodros 
habjait, a széle mintha ki lett volna ezüstözve a meg
fagyott víz cseppektől . .

Végig futottam a rakparton, valami bizonytalan 
kellemetlen érzés által sarkallva . . . Hirtelen valami 
vert fagyasztó sóhaj lehhent el a sűrű ködben . . . 
Reszketve állottam meg és ügyeltein . . . <\lig tiz lépés
nyire tőlem nagy loesesanás hallatszott a vízben, mintha 
valamit bele dobtak volna . . .  Mi volt ez? . . Semmi
egyéb, mint egy rettenetes dráma megoldása . . . Kissé 
haragudtam önmagomra, hogy megkérem . . . talán 
még lett volna annyi idom, hogy megmenthettem volna 
a szerencsétlen teremtés életét . . . De ki tudja, vájjon 
ez jobb lett volna-e az illetőre nézve a halálnál? . . .

A Tisza pedig közönyösen, lassú komolysággal 
ringatta tovább hullámait a slirü ködben, mely felette 
terjengett . . . Magáim fogadta egy szerencsétlen te
remtés hulláját és hallgatni fog róla . . .

LeVerólog hatóit reám ez a kaland, mely egy 
boldogtalan emberre nézve ily végzetessé vált. Kicsiig 
gedve, lehangolt kedély állapotban tértem lakásomra 
. . . Megittam forró théámat és kellemest l»b gondola
toknak akartam átengedni magamat . . . Hiszen az

veszítő lépett a színpadra s Jókai Mórnak „Szi- 
•fetvári vértanúk" szomorú játékának -l-ik jele
nését „Anna keservéit szavalta el A szavaló 
átérezte Anna mély fájdalmát, de felfogta a 
költői nyelvezet szépségét is, a mi kétszeres 
élvet ad a milértő hallgatónak. Szavalatának 
meg is volt a hatása, s közönségünk lelkes 
tapsokkal tüntette ki.

Vaszary Antal munkatársunk a nála meg
szokott otthonossággal adta elő a tánc/, történe
tét. mind végig* derült hangulatban tartva a 
közönséget.

V. Hegyi .lanka művésznő énekelt, és pe
dig a Gnlnthea operettéből a „hárfa-dal“-t, s mi
dőn a tapsok szűnni nem akartak, Kelemen La
josáénak a „S/ovátai luiesudaL-át. mely fölött 
a közönség* ismét tetszésének adott kifejezést. 
Előadása könnyed erőltetés nélküli és igy min
denkinek tetsző, a ki a természeteset, a szépet 
szereti.

Végezetül e lapok szerkesztője Csiky Ger
gelynek „Atyafiak" ez. színmüvére hívja fel a 
közönség figyelmét, mely ugyanezen színpadon 
másnap színre kerül.

Ezzel minden referálva estélyünkről, azt 
joggal mondhatjuk sikerültnek. A közönség ér
deklődése arra a reményre jogosít, ll ogy követ
kező előadásunk is „telt ház“ előtt fog lefolyni.

Levelezés,
Korpona. 18112. január 25.

Egy évi böjtölés után tegnap este volt ismét egy 
kis farsangja a korpouaiaknak.

Kőgl .Mariska k. a. az állami elemi leány iskola 
vezér tanítónője, rs Szkladányi Kornél úr, a róni. katli. 
egyház karnagya megmutatták, hogy mit tudnak. Mert 
ahhoz, a mit tanít ványaikkal, a kiknek legidősebbje 
|:» éves, a tegnap este tartott hangversenyen produkál- 
•ak, csakugyan kellett értelem, szorgalom és türelem. 
A I -as ugyan szerencséi len szám. de tegnap este még 
ezen kókors/.akheli állítás sem vált be, mert minden 
szerencsésen sikerült, még a 1Ö eves leányok is jól já t
szónak és é.nekolfek..

A műsorba fel volt véve két kis szili darab is. Az 
« !sö ..A tavasz tündére" czimű I felvonásos színmű

embernek örülnie kell darabjának óriási sikerén . . . 
Holnap a lapok kétségtelenül mind rólam fognak írni 
. . . az első debulrül . . . Harátaim üdvözölni fognak, 
a szép asszonyok pazarul fogják mosolyaikat reám 
vesztegetni és m ismét kimondhatatlan boldog leszek 
. . .  A bájos Etel, a kis színésznő majd nyájasabb 
lesz irántam, mint valaha volt, mert ily jó szerephez 
juttalám. Igen. előadás lilán ujra meg fogom csókolni 
piros ajkait, megjutalmazni akarva ezzel azt a buzgal
mat, melyet darabom sikerre való juttatásában kifej
lett . . . Igen, az lesz valami édes, valami jó . . .

És bah! m g ily kellemes gondolatok melleit sem 
tudok megszabadulni altól a rémes képtől, mely 
elem tárul, szemeim előtt . . Egyre kínoz az a gon
dolat, vájjon ferfiu vagy leány ölte-e magát be a fo
lyóba . . . És miért!

Egy csomó nyomorúságos történet jut az eszembe. 
Talán férfi voU, ki bccsülcléről igy akarta lemosni a 
reá tapadt szennyet? . . . Talán fiatal leány volt, kit 
szerencsétlen szerelme kergetett a halálba? . . . Talán 
fiatal anya volt, kit a sors nyomorúsága űzött a halálba 
. . . Ezer meg ezer kéz tűnik most élőmbe és dicsősé
gemnek estijén, mikor örülnöm, diadaltól ittasnak 
kellene lennem, ily komor gondolatok közt bánt a 
gondolat, vájjon miért ölhette magát a vízbe? . . .

Fázom, részkének, mintha láz élezné ki a vere
mét, a szobám meleg levegőjében is a hideg rázza tag
jaimul. Lefekszem és esak hánykolódom az ágyamban. 
Alig tudok elaludni. Aztán nem is veszem észre, hogy 
mily tompa, nehéz álom zárja le a szemeimet . . .

*

Harmadnapra a következő kis hirt olvasom a 
szegedi lapokban :

Ö n gy  i 1 k os I e á n y. Egy Báreza Mari nevű 
varró leány, ki F. 1‘. nevű fiatal emberrel viszonyt 
folytatott, kedvessével összezördüli a miatt, hogy a/, 
nem akarta jóvá tenni hibáját az állal, hogy nőül vette 
volna. Szégyenét, hogy eltitkolhassa, a fiatal leány 
tegnapelőtt éjjel a Tiszába ugrott, melyben nyomtala
nul el111 ut. Csak harmadnapra fogiák ki a szegedi 
halászok a tapeirévnél egy ismeretlen, eltorzult hullát,

Kudnyánszky Gyulától, melyben a ezimazeiepot a ked
ves Eisert Esztike játszotta, a ki valóságos tündér volt. 
Az ember szive elszorult, ha meggondolta, hogy belőle 
is anyós le-z valaha. Hja! igy lesznek az elsők utol
sókká !

A második darab volt „A boszorkány mester" 
Forgó Bácsitól. A boszorkányság teljesen sikerült

A hangverseny bevezető pontját nemzeti dalunk 
a „Hyimius" képezte, előadva teljes korrektséggel a 
leányiskola növendékei által. Tehát mégis meghallottuk 
végre Korponáni s a „Hymnust" !

A műsor legszebb száma a „Szomorúan szól a 
magyar nóta" gyönyörű magyar dal volt, melynek 
előadása semmi kívánni valót sem hagyott. Elismerést 
érle Szkladányinak.

A zongora számokat előadták Sztrakovies Aranka, 
Malvin és Lelioozky Olga kisasszonyok, a kik az es- 
tt ly fényét művészeikkel minden tekintetben emelték, 
a mi a mai világban, a hol minden szakácsnő zongo
rát kezel, is igy e hangszerrel egészen jól laktunk, 
nagy szó.

Ezzel a hangverseny nyel számoltunk, melynek 
tiszta jövedelme klilöniien a szegény iskolás gyerme
kek felruházására forditfcatott. Hogy a hangverseny után 
reggelig tánezoltunk. magától értetődik, hogy pedig az 
egyes négyeseket hány pár tánezolta, az mellékes. Fő 
dolog az, hogy a termet a t&nezoló párok zsúfolásig 
megtöltötték, mindenki tánczolt a kimerülésig, petre
zselymet senki sem árult, és a jelenvolt hölgyek kivé
tel nélkül kedvesek, szépek, bájosak voltak, és jól inti 
latiak.

A ki nem hiszi, kételkedjek, miért nem volt. ott ? !
I . . .  I Z  . . . .  n.

Különfélék.
—  A választók között. Farbaky István főbánya- 

tanácsos képviselő - jelöltünk nemcsak a belvárosban 
fejté ki politikai nézeteit, hanem a kUlutczákban is 
megjelent a múlt napokban. Úgy Hodrusbányán, mint 
Bélabányán és Slcffultóu nagy ovatiókban részesült a 
választók részéről. Megjelenése Kiválóan jó hatással volt. 
polgártársainkra.

Bankett é* bál követi holnap a képviselő- 
választás komoly actusát. A mulatságokat képviselő 
jelöltünk ; képviselőnk: iránti tiszteletből rendezik 
tisztelői a Városi Vigadó nagytermében, melynek 
mindegyike előre láthatólag nagyon látogatott leszeu.

-  A selilli ezh Hívni polgári dal és zene-kiír 
1892. évi február-hó (> án a Sembery-félc teremben

de a személyazonosságot még konstatálni lehetett. A 
hullái bonc zol ás ezéljából a liókus-közkórházbu szállí
tották.

.Iliié*.

a  m ű v e l ő d é s  f f i i y e z ö i . * )
(Folyt, és vége.)

Az utazás folytán nyer a tudomány is. Ha 
Koluinbus nem utazik, talán manapság nem ismerjük 
Amerikát. 11a Vámbéry például nem járja be a keletet, 
aligha lehetne róla olyan ismeretünk, mint a minőt 
szerezhetünk, ha e híres orientalista müveit olvasgatjuk 
Ha nincsenek, kik bejárják Ázsiái, azt sem tudjuk 
biztosan, hogy onnét szakadtunk ide. Ha nem lettek 
volna tudós férfiak, kik az északi népekhez elmentek 
s velők megismerkedtek, nyelvtudományunk a fejlődés 
azon fokán aligha állana, a melyen manapság áll. De 
nem folytatom, m m részletezem tovább. Az eddig közlői
tekből is meggyőződhetik kiki, hogy az utazás okossá 
műveltté teszi az embert; ez tehát hatalmas tényezője 
a művelődésnek.

Csak hogy az n baj, hogy nem mindenki utasba* 
tik, mert az utazáshoz vagy elegendő ideje, vagy pénze 
vagy a mi legrosszabb, egészsége nincsen. Mit tegyen 
az ilyen ember? Hogyan művelődjék? Szerény véle
ményem szerint az olvasás által. Az olvasás pótolja 
az utazást, sőt a társalgást is. Elvégre ngy se társa
loghatunk mindig, nem is utazhatunk egyre; mindket
tőtől, ha más nem, visszatart hivatalos kötelességünk 
teljesítése. Különben sem a társalgás, sem az utazás 
által nem tehetünk szert azokra az ismeretekre, me
lyekre okvetlenül szükségünk, ha a társadalomnak, 
a hazának, nemzetünknek s az emberiségnek javán fá
radozni kívánunk. Vannak ismeretek, melyeket csak 
könyvekből meríthetünk. A könyvekkel tehát meg kell 
barátkoznuk, azokat olvasgatunk kell. De az a kérdés, 
hogy minő könyveket és hogyan olvassuk azokat?

Mielőtt az utóbbi kérdésre válaszolnék, előbb rü- 
\ idea megfelelek az elsőre.

:i Előadta lütis/.t. Majoros József gymn tanár o lapok szer- 
kewtösógénok felolvasó estélyén « lió 12-én
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(injiit pénztára javára Joerges Ma é* Gizella, Krausz 
t(|, | , k Luiza kisasszonyok szives közreműködésével

\ ci'Kunyt rendez, melynek következő a műsora:
■ h/eninuiny Elemér és Ábrányi Körmi. Magyar 
dalok Előadja az énekkar. 2. Oh. de Beriot. 9 me 
Q„iu*ert. Pour le violou. Előadja : Krausz Luiza k. a. 
Zongorán kiséri: Krausz Adél k. a. 3. Haydn József 
Teremtés. Vcgy vakar (Allegro, C-dur). Előadják: Joerges 
Gizella, Krausz Adói, Joerges Ida, Krausz Luiza k. a. ok, 
Fi/.óly Károly, Melineri Gusztáv, Állmán Imre, Dr, 
llitirieli Ódon urak. Zongorán kiséri: Joerges Ágost ur. 
4. Onslow György: Qintett. D-nioll, Allegro. Két hege 
dűli. két mély hegedűn ós kis bogon előadják : Király 
Ernő, Merza Károly, Cziezka Sándor, Kellner Aurél os 
,s Vodráska Béla urak. 5. Gaul F ere néz. Rliapsodie 
liougroise. Zongorán előadja ; Krausz Adél k. a. 7. 
illíréinél* Adolf. Nagy Pista, a szép bornisla. Tréfás 
induló. Előadja az énekkar. Zongorán kiséri: Joerges 
Ágost ur. E műsor, s a derék egyesület jó hírneve re
mélni engedik, hogy a hangversenyt a dal- s zeneked
velő közönség méltó pártolásban fogja részesitem. A 
meghívók különben már szétkttldettek, a rendezőség 
lapunk útján tudatja a közönséggel, hogy kik meghí
vót nem kaptak s ar. . igényt tartanak, legyenek szí
vesek dr. Hitrioh Ödön úrnál lyceumi tanárnál s főren
dezőnél jelentkezni.

— Az öntiénylex Hizollo rK)Ll  f <’> -0-án 
választmányi gyűlést tartott, melyen Bernhard Adolf 
egyesületi elnök szívélyesen üdvözölvén a szép szám
mal megjelent tisztikart s választmányi tagokat, azon 
Kérdést veti fel, hogy kívánatosnak tartja-e a választ
mány a f. e\ ben az egyesületi bál megtartását. E kérdés 
beható eszmecserére szolgáltatott alkalmat, melynek fo- 
Ivományaképen a választmány elhatározta, hogy az 
egyesületi kapocs szorosabbra fűzése s az egymáshoz 
tartozás érzeteinek élénkítése szempontjából & másrészt 
az egyleti pénztárra való tekintetből a f, évben is ren- 
deztessék tánczmulatság. Miután e határozathoz az el
nök a maga részéről is hozzájárult, indítványozta, hogy 
a láiuzmulnlság napja f ebr uá r - l i o  20-ára. t ű z e s 
sek k i. A választmány ez inditváuyt egyhangúlag 
elfogadta, s báleluöktll ugyancsak az egyesület elnök 
indítványára közlelkesedéssel YVankovils Lajos 
egyesületi aieluököt választó meg, ki e tisztséget 
(/fogadván, melléje a rendezési intézkedések megtétele 
\egeit a választmány egy nagyobb számú bizottságot 
választott inog. Részünkről nem mulaszthatjuk el váró 
sunk. lelkes közönségének figyelmét már ez alkalommal 
is e támzimilatságra felhívni, s nem szenved kétséget, 
hogy a Közczélokért fáradó derék egyesület a minden

Ne. olvassunk sokat és sokfélét. Mert ha úgy já 
ránk cl, akkor megesik rajtunk, hogy mindenből fo
gunk tudni valamit, de az egészből semmit. A sok, 
mint mindenből, úgy az olvasásból is megárt. In nem 
feledem röviden megemlíteni, hogy ágyban vagy nyug 
ágyon gyertya v lámpa világnál fekve ne igen olvas
gassunk, mert az nem használ a szemnek. Ártalmas a 
szemre nézve az olvasás akkor is, ha nem baloldalról 
kapjuk a világosságot, továbbá nem használ, hanem ha
ló '.‘ozotlan kárára van a szemnek, ha a nap sugarai rá 
levelik a lapra vakító fényüket.

A sokféle olvasás nem hasznos, mert ismereteink 
félti let esek, rendszerit lenek, egységtelenek s összefüggés 
nélküliek lesznek. Már pedig- ismereteinknek alaposak
nak, rendszereseknek, egységeseknek és összefüggőknek 
kell lenniük. A ki sokfélét olvas, az rendesen felüle
tes szokott lenni, az ilyennek eszmei, gondolatai zavar
lak. Nem csoda, hisz valóságos cliaosz a feje.

Az sem jó, ha gyorsan olvasunk.
Vannak emberek kik, mihelyt egy uj könyv akad 

kezükbe, mohó vágygyal lógnak elolvasásához,- nagyon 
kiválásiak a tartalmára: gondolatmenetre, tartalmas* 
Ságra, a magvasaid) eszmékre s gondolatokra, szerkesz
tési helyességekre, az előadási módszerre, irály tani 
lágy nyehi szépségekre nem sokat, ügyelnek. Az ilye
nek helyesen cselekszik, ha még egyszer elolvassak azt 
a könyvet, még pedig lassan, ügyelve mindenre. Taná- 
tsos, mert hasznos, olvasás alkalmával tollat vagy iróut 
tartanunk kezünkben s oldalunk mellé papirt tennünk, 
hogy erre rá Írhassuk az olvasás alkalmával támadt 
gondolatainkat, nézetünket, rá jegyezhessük a könyvben 
talált szebb eszméket, melyeket alkalom adtán IVIliasz 
Hálhatunk és feljegyezhessük az áttekintést, melyet a 
könyv tartalmáról szerezni iparkodtunk magunknak. 
Nem tudom, hogyan van vele más, de én részemről 
tapasztaltam, hogy hasznos, ha részenkint olvassuk a 
könyvit, az elolvasott részletet átgondoljuk s igy ha
ladunk folyton tovább, soha sem mellőzve a már elo!- 
vasotlakut összefűzni egymással. Különösen szükséges
nek bizonyul ez az eljárás a komoly irányú, az úgy
nevezett, tudományos müvek olvasásánál. Es e meg 
jegyzéssel eljutottam a másik kérdéshez, mely igy hang- 
" ik : Minő könyveket olvassunk?

szépet felkaroló közönség részéről méltó pártfogásban
részesül.

— Halál n */.án • lőtt. Ilodriisou egy öreg 
asszony egy a szűk utón gyorsan haladó szán alá 
esett. A kocsis nem vevőn ót észre félóránál tovább 
liure/oltu a szerencsétlent, a ki ez alatt nagy kínok Kö
zött meghalt. A városi fogadónál vették csak észre, a 
mikor már semmi eleijei nem adott.

A* i|i ti'os «cg(cilek öuk körében Tuka 
Antal helybeli ipariskolai tanit i a váltóból, a könyvi 
télből es számtanból 2Ö-3Ü előadás tart a kör helyi
ségében. Az előadások f. év fehr. 1-én kezdődnek, este 
H órakor s minden hétfőn tartatnak. Az iparosokat és 
érdeklődőket szívesen látja az előadó.

A selm e/.i «• vidéki iiió*/.nroM>U fehr. hó 
10-én tartják évi közgyűlésüket, a melyen elhalt eltiő 
kük helyeim Kaldrovits József zsarnóczai mészárost 
választják meg.

— Ajándék j. m im um nnk. E napokban 
városunkból egy igen díszes és értékes, Mária Therézia 
korabeli főkötőt kapott a budapesti iparművészeti mú
zeum ajándékba Goldbrunner Sándor volt városi főispán 
úrtól. Midőn e követésre, méltó tettet fölemlítjük, egy
úttal sajnálatuiikmik adunk kifejezést a fölött, hogy 
városunknak nincsen még múzeuma, a hova bizonyára 
jutna még azokból a helyi érdekű régiségekből, a 
melyeket a mohó régiséggyűjtők itt hagytak falaink 
között.

— .Imii* üxo. Zsarnóczán f. hó 18-án a sorház 
termében jour fixe volt, melyen Roykó Béla szavalta 
Kiss József hangulatos költeményét: Ágota kisaszszonyt*. 
Ldvardi Ágost és Oboraygner Oszkár urak pedig ko
mikus jelenetek előadásával mulattatták a közönséget. 
Jelen voltak hölgyeink közül: Cselka Irén, Gáspár Bé
lám'*, Jákó Jenöné, Hoeusch Mauónc, Fény N-ué, Lyr 
Istvánná, Muzsimy Gézám'-. Lukács Anna. Gragger Anna 
anyjával Mihályffi Mihályné, NiederMayer Jáuosné, 
Tomesáuyi Gyulám-, Prunyi Károlyué stb. urhölgyek.

A difieritÍMZ végre valahára beszüntette öl
döklő útját Zsarnóczán is E hó közepén az iskolát és 
az ovodát is meg lehetett nyitni.

— \ /,«»; nióí-z.ii (-n.M/.iiio folyó hó 29-én d. u. 
5 kor Tomesáuyi Gyula főerdőmester, besztereze bányai 
helyettes erdőigazgató elnöklete alatt tiszt ujiló évi 
közgyűlést tartott.

Az újbányái UeiúlcGun a képv. választás 
f. hó 28-án volt Újbányán: Képviselővé Szapáry Gyula 
gróf kormányeliiük egyhangúlag megvi'i’.asztatott. Ha 
azonban a mandátumot esetleg visszautasítana az uj 
választásnál erős ktizdifflekiiek nézhetünk elé. Eddig

Mondhatná rá valaki egyszerűen : jót.
De az a kérdés: melyik a jó könyv?
Jónak tartják legtöbben az olyan könyvet, mely 

szivük vágyait kielégíti és gondol kozásmódjuknak 
megfelel. Azonoan ez nagyon egyéni felfogás. Bajos 
azt megmondani, melyik a jó könyv. Ili lom szerint ál
talában az a jó könyv, mely sem a szívre, sem az észre, 
sem a képzeletűre kártékonyán nem hat.

Azonban nem lirtatom most ezt a kérdési, hanoin 
hangozta tóin, hogy olvassunk mindenek előtt a kenyér- 
keresethez szóló vagy művelten mondva szakba vágó 
müveket. El végre is nemcsak leiekből, hanem testből 
is állunk, ennél fogva olyan könyveket is Kell olvas
nunk, melyek a test fontartására szolgáló kenyérhez 
juttatnak bennünket.

A Siíakbavágó munkák rendesen komoly irányúak 
szokfaa lenni. A kik ilyen müveket olvasnak, azok na
gyon is el fárasztják lelkűket; miért is nagyon jól te
szik az ilyenek, ha egy jó adag komoly szellemi étek 
élvezése után, egy kis szórakoztató s mulattató dolgot 
olvasnak; ezzel felllditik elfáradt lelkűket, sőt a szivü
ket is nieg'vidámiiják. Ismertem egy tudós férfiút, a 
ki igy telt és nem siker nélkül. Ez a férfiú ugyanis 
midőn jó ideig olvasgatta már a komoly tudományos 
könyvet, eljött a könyvtároshoz \agy valamelyik tar 
sálioz és kért tőle valami víg elbeszélést, novellát; ha 
ilyet nem kapott, megelégedett gyermek mesékkel, sőt 
ovodai vig mesékkel is, különösen, ha vig hangulatúak 
voltak azok.

Különben sem szabad megfeledkeznünk szivünk
ről, meg képzelő erőnkről Ezeknek is vannak jogos igé
nyeik, mint elménknek. Ezen igényeket szintén ki keli 
elégítenünk. Olvasnunk kell tehát szív gyönyörködtető 
és plisintnski foglalkoztató müveket is. Ilyenek szoktak 
lenni a költemények. Korunkban nem nagyon szívesen 
olvasnak költeményeket. Nem csoda, különösen, lm 
ujabbkori költőink szellemi termékeit tekintjük, me
lyek legtöbbjéből a világfájdalom szól hozzánk pana
szos hangján; az clcgodetlenseg, itt-olt n kétségbe esés 
is megjelenik előttünk; sőt a meztelen természetesség 
i> előáll: Az ilyen tartalmú költeményekhez nem lehet 
a nemesen érző szívnek vajmi nagy vonzódása, nem 
különösen, ha hozzá vesszük még, hogy ezekben a ryth-

jelöltként Kazv Lázárt a főispán Hcsesét és dr. Kald- 
drovits Géza fővárosi ügyvédet emlegetik leginkább s 
valószínű, hogy erős lesz a liarez közöttük. Másokat is 
vett már szájára a hir, de ezek mcgczáfolták uzt.

Taiiczvigaloin Ipolyságon. Az Ipolyságon 
állomásozó csász. és kir. és magy. kir. honvéd tartalé
kos tisztek f. é. február-hó O-án a megyeház nagy-ter
mében tánczvigáimat rendeznek, melynek tiszta jöve
delme a Vöröskereszt-egylet javára fordittatik. A ren
dezőség arra kéri a vidéki vendégeket, hogy érkezésükét 
lakások szerzése végett tudatni szíveskedjenek.

— A lieZozegprimáM válasza. Mint lapunk t. 
olvasói emlékezuek, városunk törvényhatósági bizottsága 
illetve közönsége az elsők egyike volt. a mely Vaszary 
Kolozs kerczegprimás ő 1‘Őméltóságát herczegprimássá ki- 
nevoztetése alkalmával üdvözölte Ez üdvözlő iratra ő fő- 
méltóságától a következő válaszirat érkezeit városunk pol
gármesteréhez : Hazánk és egyházunk iránti szeretőtök
ből fakadt lelkes üdvözlőtöket mély köszönettel s azon 
hő óhajjal viszonozom: vajha e nemes érzelmek, me
lyek minden igaz hazafit bővítőnek, vili vetett törekvé
sünk által drága hazánk minden lakójának szive gyö
keréig hassanak. Hazafiul üdvözlettel Budapest, Vaszary 
Kolozs m. k.

— Szegény lengyelek. Varsóból, a Gurko tábor
nok városából Írják a Lembergbeu megjelenő „Gazeta 
Narodowá-nak: „Megfuluuk ! Nincs levegőnk. Mindenki 
aggódva kérdezi, hogy mi lesz holnap? Ilyen eluyo 
matásra még nem emlékszünk. Gyermekeinket erőszak
kal hajtják az orosz templomokba s katonai rendben 
állítják fel őket a czári palota kapui előtt. A ki ellen
kezik, azt megvesszózik. Az anyák kétségbe vannak 
esve. A ki már nem bírja a szenvedést és feljajdul, 
azt a czitadellábau hallgattatják el. Hogy mi történik 
a sajtóval, arról senkinek fogalma sem lehet A lap- 
szerkesztés itt valódi hősiesség. A szerkesztőknek, ha a 
törvény paragrafusaira hivatkoznak, a hatalom ajtót 
mutat. A színházak üresek. Falaikra fenyegető falra
gaszokat aggatnak. És a Kis-PAris, az az Északi-Pária 
néma, mint a sir. A kiválóbb emberek börtönben ül
nek s Augustdva-Potoczka grófnő az itt folyó dolgok 
miatt érzett bánatában halt meg."

— Alidéra hói. „A királyi orvosegyesület igaz
gató tanácsa elhatározta, hogy a difteritisz gyógyítását 
egy, a jövő hónapban tartandó külön ülésen meg fogja 
beszélni. Az előadó Bókái János dr. az ismert gyer
mekorvos és kórházi igazgató lesz. Ez elhatározás oka 
az, hogy e betegség járványszerüen pusziit és hogy az 
utóbbi időben több titkos és nem titkos szer „jött for
galomba," melyekről elvégre is tudományos véleményt 
kell mondani, nehogy feltalálóik a közönséget továbbra

mus is nehézkes, döczögős, a technika sem mondható 
minden porezikajában művészinek.

A ki épen nem tud megbarátkozni az efféle köl
teményekkel azoknak melegen ajánlom régibb s jelesebb 
költőink szellemi termékeit, melyek között nem egy 
örökbecsűt, szivvidámitót s nemesitőt. léleküditőt ta
lálhat.

Ilyen költeményekre bukkanhat az olvasni szán
dékozó Aranynál, Tompánál, Garayná!, Czuczornál, Pe
tőfinél, Vörösmartynál s más nevezetesebb költőinknél.

Van a mai arany fiatalságnak, különösen a bájos 
hölgy világnak egy igen kedves olvasmánya ; és ez a re
gény. Hogy a regényolvasás nem mindig válik a mi fia
tal hölgyeink javára, azt ki merem bátran mondani. Ujjal 
mutathatnék azokra, a kiket a regényolvasás észre, 
szívre és képzelő erőre nézve tönkre tett. Nem egy csa
ládot juttatott már veszélybe a  regényolvasás! Nem 
mondom azonban mindezzel, hogy ne olvassunk regé
nyeket csak azt óhajtóm, hogy válogassuk meg azo
kat; mert hogy vannak rossz regények, azt senki tagadni 
nem fogja, ha csak igy nagyjából ismeri is regény 
irodalmunkat. Szedjük ki a javát, és ezeket olvassuk. 
Jósikának, Jókainak, Eötvösnek például igen jó regé
nyeik vannak, miért ne olvashatnék azokat? Olvassuk 
biz ezeket. A ki ilyen regényeket olvasgat, az nem 
igen lesz beteges képzelődésű, sentimeutálista, vagy 
a felkorbácsolt szenvedélyek és indulatok rabja. Nagy 
hódítást visznek véghez a német s franczia fércz mü
vek, különösen azok, melyek egyebei se czélozuak, 
mint az érzékiség felgerjesztését, a képzelem kicsapon
gását, a szelíd erkölcsök megmétclyezését. Ezektől 
nagyon tanácsos távol tartani a mindkélncmU fiatal
ságot. Eles kés az ilyen mű. Nem Ízletes a gyü
mölcs. ha korán érik. Nem teremhet jó gyümölcsöt a 
rosznl nevelt, ápolt és gondozott fa. Minden kornak 
meg kell lennie a maga olvasmányának. A mit baj 
nélkül élvezhet a tapasztalt higgadt s komoly gondol
kozásé. nem élvezheti azt, fa nélkül, hogy kára ne 
volna az ilyen szellemi élvezetből) az a kiben az életerő 
pezseg, aki t  vágyai, szenvedélyei, indulatai egyre nyug
talanítanak, a ki tüzes paripaként a hámfából kihág
ni kész, csakhogy kénye kedve szerint szágulkasson . . .

De hagyom ezt! Legyen ebből ennyi elég. Még 
az idegen müvek olvasására vonatkozólag óhajtok
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is félrevezették .“ Ennyit mond n jc-leutes, Mindvégig 
érdekes dolgokról crtesit. Az orvoNgv tilos a jövő hónap
ban inog fogja beszelni, hogy mit tegyen a most gras/. 
szőlő difteritisz illett A gyűlést valóstinUleg Abderában 
fogja megtartani, bőr Nllrid :_bcii is tanáeskoz- 
hatna, ahol a tolvajokat tudvalévőié:: esak akkor 
akasztották fel, ha megfogták őket \ titkos és nem 
titkos szerekről szóló sor \alóban merlialo. Nem a/.t 
nezik, hogy a szer hasznait e, hanem azt. Iiogy a szegény 
beteg gyermeknek orvos ina e a gyógy ítészért V Akkor 
aztán akar ne is használjon. Az orvosok pedig több
nyire annak a r szabadélvű“ iránynak liivei, mely 
a ezéhrendszerrel szemben a szabiul ipart pártolja. 
Hja az ipar, esak ipar. a tudománynak ellenben lii 
vajaiból nem szabad csizmákat készítenie. M. 11.

—  Az u to ls ó  k e n v e o i i t n .  Egy régi földrajzban 
azt olvastam Zsarnóezáról, hogy : „sörei"! es kenyéri 
ről hires !“ llát azóta ennek a kél nevezetességnek regen 
vége. Sört ugyan most is gyártanak, de biz az olyan, 
hogy az embernek egy bélig fáj tőle a gyomra, ha 
egy pohárral megiszik. Kenyeret is sütnek, de már 
nem úgy mint hajdan, mikor péntek éjjelenként kara
vánhoz hasonlító hosszú kocsisor szállította a szép 
barna-piros, gömbölyít kenyereket a selme.zi heti pi- 
aezra. Akkor tájban Selmeez Zsarnóezáról elégítette ki 
kenyér szükséglétét s ebben a parányi mezővárosban 
családok tartották fönn magok at a sütő kenieueze után 
Most már ennek is örökre vege. F. bő lG-áu temettek 
el az öreg Adamesiknét, az utolsó siitöuöt, a ki még 
Selmeczre hordta kenyereit.

—  A v á n d o r ló * *, m il lió i.  Azzal a kérdéssel, lmg; 
a turisztika mily fontos nemzetgazdasági tényező, ná
lunk még igen kevesen foglalkoznak. Legalább adatok
kal nem bizonyították a nyári vándorlásnak népgazda- 
gitó hatását. Nálunk Magyarországon a turisztika még 
nemzetiségi, hogy úgy mondjuk, államalkotó szempont
ból is fontos. A járó kelő, pénzt költő, nyaraló úri nép 
a magyar kultúrának terjesztője s igy nagyban járul 
az állameszmének a nemzetiségek közt való terjeszté
séhez. A tiroli idegen-forgalmat előmozdít ó-egyesii lelek 
szövetkezete az 1890. évre megállapította a turisták 
költötte pénzösszeget. E kimutatás szerint Tirolnak né 
illetéktől lakott része 7.015,310 forintot szerzett a tu
risztika révén. Olasz Tirolban ugyancsak sokra rúghat, 
ez a jövedelem, hiszen Arco maga 810,000 írttal szere
pel a'jövedelemben. Tudja isten, hogy e milliók közül 
hány került Magyarországból ?

— ( iy é n ió n t  a m e te o rb a n .  Újabban Ariszono- 
ban olyan meteort t ’iídtak, a mely gyémántot is tar

talmtiz es pedig fillérei es feketét. Erre úgy jöttek 
reá, hogy a vas csiszolásánál a köszörülő kő elkopott. 
Eddig esak az órvamegvei magurai meteorban találtak 
a vastól oly idegen anyagot: gratitot. továbbá Auszt
ráliában Jondny bán, ('biliben ('arcoméban es u kazani 
kerületben l ívj ben. Az újabban talált gyémántos mete
orból Seliueczbányára is érkezett nagyobb mennyiség 
Rathgeb Albin ásványgyüjló részére, a ki nokllnk is 
megmutatta az érdekes leletet.

A kritikus napol, Falb Rudolf most adta 
ki 1892. ovi kalendáriumát, mely szerint ebben az esz
tendőben 23 kritikus nap lesz. És pedig: Első rendű 
kritikus napok ; Február 28. Márezius 28. Április 2(5. 
Május J t:. Szeptember ii. Október (> November 4. 
Masoilrendltek : Február i2. Márezius 13. Április 12. 
.luniús 24. Augusztus s. Augusztus 22. Szeptember 21. 
Október 20. Ilarmadremlüek : Január 14. Május 11. 
Június 10. Július 10. Július 23 November 19 Dce/.em- 
her IP. Ennek a lajstromnak van egy nagy hiánya: 
az, hogy Falb epei) január 2" át hagyta ki Pedig bi
zonyos, hogy elsőrendó kritikus nap lesz ez a mikor 
a választások legtöbbjét megtartják.

— Színészei. Hárdy Lajos jól szervezett társu
lata a lefolyt hét alatt három ttj darabot mutatott be 
közönségünknek. Es pedig szombaton f. hó 23-án Lu
kácsé Sándor énekes bohózata került szilire a .;Fene- 
leányok" leit ház előtt jó előadásban. A darab kassza- 
darabnak vált be nemcsak Budapesten, de a vidéken 
is es nálunk is három előadást ért, mindannyiszor telt 
ház előtt és élénk előadásban. A darab meséje nem lép 
tél nagy igényekkel, de az abban előforduló mulatsá
gos, bohózatos jelenetek élénk hatást teltek közönsé
günkre. Nem mulasztjuk el megemlíteni, hogy színészeink 
lehetőleg kerülték a frivolitást, miért dicséret illeti meg 
őket. A feneleányok nagyon csinosak voltak és indu
lójukat többször kellett megismételniök. Hárdy né Anna, 
Kovácsira Sarolta. F Hegyi Janka, Varga Anna, Mar
kó Emília, mint feneleányok ügyesen játszottak és sok 
tapsot arattak. Igen jó alakítás mellett adta Csurgós 
Erazmus nyugalomba vonult piócza kereskedő 
és házi úr szerepét Kunhegyi, csaknem minden 
szavával élénk derültséget keltve. Mellette Mokány 
Herezi szerepében Nyitrai játszott jól, zaftos mondásai
val számtalanszor megnevetette a közönséget. .Jól 
hozzá járultak a teljes euscuiblée-hez még Mezey, Nagy né. 
Pintér, Aranyossy. A kis Markó Olga ügyesen mondta 
el a szerepét, miért meg is tapsolták nagyon. Az előa
dás általában rendezeti volt és simán folyt Mezey ren
dezésében. Másnap azaz 24-ikén újra megismételték a 
Feneleányokat tolt ház előtt. 25-ikén zóna előadást reu-

Heti naptár.
Havi és heti nap KMhollku. naptár Protest. naptár Izraelita naptár

SÍ Vasárnap C 4 Virgil C 4 Nol. J'éler 2
1 Hétfő Ignáoz pk. vt Ignio. 3
2 Kedd Gyertyasz. Jt A Gtrtyasz.B. A 4
3 Szerda Balázs pk. vt Balázs 5
•1 Csütörtök Korzini András Veronika (>
5 Péntek Ágota sz. vt. Ágota 7

6 SMmb“ Dorottya sz. Dorottya 8 Sah. Bo.

N yilt-tér . *)
Í té l i  H( ly e n m z ö v e te k e t  iiTéterenkint 55 krtól 

9 Irt 85 krig mintegy 300 különböző árnyalat és 
sziliben) szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
végekben is póstabér-és vámmentes I I c iiiic Ih t k  fi. 
ies. kir. udvari szállító) s e ly e in g y á r a  Z ü r ic h b e n .  
Minták póstftfordulóval küldetnek. Svájczba eziiuzett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 3

*) K rovat alatt kö/Jötteknok 
nem felelős a

tartalmáért som alakjáért 
Szerk.

Kiadó bolthelviséfr és lakás!
Az uj akadémiával szemben fekvő házam

ban a b o l t lu d y tK é g  hozzátartozó l a k £ nn» 1 
kiadó.

Dr. T ó t h  S m r o ,
1_3  m. k. b. főorvos.: LE GRIFFON
; a legjobb szivarkapapir

: a legji'ali szivarba Imvelyefc.
5—13

Kiadd lakás,
A

egy-két szerény megjegyezést tenni. A mennyire esak 
lehetséges, legyünk rajta, hogy előbb nemzeti irodal
munk termékeivel ismerkedjünk meg, s csak ezután 
lássunk hozzá a külföldi irodalom termékeinek olvasá
sához. Mindenesetre jobb a szellemi termékeket a 
maguk eredeti valóságában élvezni, mint fordításban. 
A németre lefordított Petőfi nem az igazi magyar Pe
tőfi. Hogy az idegen müveket megérthessük, kellőképen 
felfoghassuk, méltányolhassuk és igazán élvezhessük, 
szükséges mindenek előtt megszereznünk ama eszközt, 
melylyel mind e hármat elérhetjük. Ez az eszköz nem 
más, mint az idegen nyelv. Valamely nemzet irodalmi 
müveit csak az esetben olvashatjuk haszonnal, ha jól 
tudjuk ama nyelvet, melyen az illető nemzet gondola
tait, érzelmeit fejezi ki. Az egyes nyelvek géniusáról 
azonban sohasem feledkezzünk meg; tisztelettel közeled
jünk feléje és törekedjük vele megismerkedni; ez 
nyújtja majdan ama kulcsot, melylyel nemzete szel
lemi birodalmába juthatunk.

*■■■■ #
Íme ama tényezők, melyeket én a művelődés 

eszközlésére vonatkozólag a fonnebbiokbeu megismer
tetni bátorkodtam. Nem mondom, hogy ezeken kívül 
nincsenek még más tényezők is Vagy igen. Ilyenek 
például a társas élet, a különféle egyletek, a kasinók, 
az egyes ünnepélyek, szinielöadások s több ötfélék. 
Ezekről azonban most nem szolok; nem engedik 
ezt tennem a tér szűke és az illem. Hiszen becses tü
relmüket nyájas olvasóimnak amúgy is kelleténél 
túl igénybe vettem. Fogadják nemes tűn Imiikért hálás 
köszönetemet. Engedjék in g meg azonban, hogy ez 
óhajomat kifej zhessem :

Legyünk rajta édes mindnyájan, hogy műveltsé
gűnkön rajta legyen n nemzeti bélyeg. Erre töreked
tek dicső elődeink, a kiknek műveltsége magyaros volt, 
s a kik. hogy jó irányban haladtak, bizonyítja jele
nünk. Ha van valami szép es jó a mi nemzeti műve
lődésünkön, ez elődeink érdeme. A jelen a múlton 
épül. Tartsuk mindenben szemelött a költő eme bűz 
ditó szavait:

Minden igaz honfi köteles gyarapítani díszét,
S élni hazájának, mennyire tőle lelik!

Ez legyen vezérlő elvünk, midőn művelődni törekszünk' 
M a jo ro s  J ó z se f .

dezetí az igazgató fél helyárakkal, újra zsúfolt ház 
előtt. 20-ikán Strausz híres, dallamos zenéjű operette-je 
a ..(V.igány báró" került szilire itt először szép számú 
közönség jelenlétében, mely a gondos és ügyes játék 
mellett bemutatott darabot élénk tetszésével kísérte és 
nem is késett annak tapsban kifejezést adni. Konsta
táljuk. hogy az előadás, mennyire egy ily kis színpa
don lehetséges, nagyon ügyes volt. Főleg Hegyi Janka, 
közönségünk kedvencze, énekelt Szafli szerepében ked-

sen; ügyesen játszott, mint mindig, eleven mozgása- 
d, szép dalaival derekasan kiérdemelte azt á sok tap

sot, melyet kapott. Mellette Hárdvné Anna asszony 
énekelte Cipra szerepét figyelemre méltóan, miért clis- 

illeti meg. liarinkay nehéz szerepét Pintér já t
szotta jóllehet e szerep nem való neki, mégis dereka
san megállta a helyét, habár egy kis indiszpozitioval is 
küzdött. Zsupánt Nyitrai adta eléggé élvezhetőén. Markó 
Emiiia Arzén a szerepében csinos es jó volt, Megemlít
jük meg Mezeit Kun hegyit es Arauyossvt. 27 ikon Bissou 
pompás vigjáteka „A válás ttláu" került színre Hárdy 
ügyes rendezésében. A kedves mulatságos jelenetek

kedvet keltettek. Hárdy 
ni Henri, Nyitrai mulatságos 

(Iné kitünően

kivá-
Nyitrai 

Honivardn 
y szintén Rúzsai Etel 

:erepét. Jól játszott 
aztán Kunhegyi és

élénk derültséget és 
lóiul játszott, mint, í 
liourgnneuf volt. Nagynő, mint 
játszott az anyós szerepéhen, úg 
gondos játék mellett adta Diana's
meg Marki) Emília, mint Cábriclln, ........  iUllim:w, «
Mezei. 28 án Nagy né K Mari jutaloin játvkául Totli Ede 
hatásos népszínművét adták a Tolonczot, melynek drá
mai jeleneteiben a jutalmazott átérzeti es 'intelligens 
játékával tinit ki. Nagy ne gyönyörűen játszott, tisztelői 
tapsokkal halmozták el. Mellette nagyon jó volt Ková
csuk Sarolta, ki Angyal Eiszka szerepet érzéssel adta elő 
Népdalait meg is tapsolták. Pintér is jó Miklós volt 
megjegyezzük meg. hogy pár szép dalt érzéssel énekelt 
ll'gyi Janka, Ruzsay Etel, Hárdvné, Markó Emília, 
\ arga Anna mint zsidó kisasszuivok eleven jelenségek 
voltak. \vitrin Mravcsák szerepebon remekelt Mint 
Kontra !• ri dőli n kittiül Aranvossv. ügyes Lóri néz 
zsidó legény volt Mezey, ki elénk derültséget kelteit. 
Az előad aduin a iutalnia/.ott iránti szívességből a tár
sulat elsőrendű tagjai vettek részt és igy az összhang- 
zatos előadás Kunlicgvi rendezéseben' kívánni valót 
min igen hagyott hátra. Ezekből láthatni, hogy Hárdy 
Lajos jól sz-Tvozett társulata minden lehetőt elkövet 
arra nézve, hogy pártoló közönségének élvezetes esté- 
,' ,‘I //m . Kívánatos tehát, hogy közönségünk is
méltányolj,( buzgalmát és maradjon meg oly szolgaI- 
m i> sziaha/ látogatónak, milyennek nem egyszer mu
tatta magát. ‘ e*..

A Scbaimer féle házban az első emeleten egy út- 

ezai lakás három szoba, konyha, élés kamra, padlás 
futár bérbe adó, bővebbet Polereczky Dénes úrnál u. ott.

A legjobb SZOP vizkór minden neme, 
valamint utóbajni ellen m. sárgaság- húgy 
és hói agiiumt, légzésibántalmak, májbaj 
st,b. a hires

( H M  H » S I
(orvosok Által ajAnlva)

Grobstein Seeapotheke,
<« in ii ii <1 «* ii. I (>l s ő 4  ii s  t  r  i a .

1 palaezk ára útmutatással l frt. csomagolással 
1 frt 20 kr. 7—10

Bor-kivonat.
Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez 

melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem 
lehet, ezen k ip ró b á lt különlegességet ajánlom.

i Két kilo (l(X)^liter borhoz elégséges) ára 5 frt 60 kr. Re-

Jó siker és egészséges gyártmányért jótállók.

n i r s l i i h s i r í f á *
érhető el felülmulliatlan szesz  e rcsitö  e s s z e n c iá m 
m al- ez az italoknak kellemesen vágó izt kölcsönöz s 
esak nálam kapható.

3 frt 50 kr. kilónként (600-1000 literre) lms/.müati 
együtt.

r.-T Ezen különlegességeken kivülRum, Cognac, 
finom L iqueurök sth. gyártásához szükségelt össses 
e sszen c /iák a t ajánlok felülmulliatlan minőségben. Re- 
ezeptek ingyen mellékeltetnek. Á rjegyzők bérm entve.

■*«>llak F i i lü p  K á r o l y
esszenczia kniöiilegessöEBlt gyara Prágábau.

.Szolid ügynökök kerestetnek 18 50
Xj-onmlott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost fent. ét l'ia kfeiyvnjomdájábui gglmmbtajtfá. 189a'.
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