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Polgári iskola.
Városunkban egy polgári iskola felállításá
nak kérdése ismét napi rendre került, és pedig
ezúttal illetékes helyen: a törvényhatóság köz
gyűlésén s ennek határozatából folyólaganépnevelésiigyi bizottságban, a mely egy 4 osztályú polgári
fiú- és leányiskola felállításának szükségét mon
dotta ki.
A bizottság behatóan tárgyalta ugyan ez
ügyet, de a részletes tervezetet csak a jövő
ülésben fogja bemutatni a bizottság egyik tagja,
s igy most nem szólunk az első tárgyalásról.
A polgári iskola felállításának tervét már
egy évtized előtt vetette föl egyik bizottsági
tag városunk törvényhatósági biz. ülésén; akkor
azonban még nem voltak erre alkalmasak
a körülmények, no meg a köztudatba sem ment
át egy ily intézet szükségességének az érzete.
Ma már másképen áll a dolog. A közönség,
kiválóan pedig a kevésbbé vagyonos közönség
nagyon érzi a szükségét oly intézetnek, mely a
kisebb állású polgár, iparos, üzletembernek nél
külözhetetlen műveltséget, ismereteket az ifjabb
nemzedéknek megadni van hivatva. Másrészt a
létező középtanodák tanférfiai is tudatában van
nak annak, hogy a középtanoda alsó négy osz
tálya, melybe a fent hivatkozott műveltséget elsa
játítani akarók egyéb intézetnek híján, járni kénytélének, nem felel meg azok czéljainak, a meny
nyiben ezek az osztályok hivatásuknak megfele
lően nem gyakorlati ismereteket terjesztenek, nem

TÁRCZA.
Don Juan.
Tilts el magadtól. Ne szeress engem.
Megátkoz, megver az én szerelmem.
Tekints lelkembe, kitárom néked:
Páránál semmibb, éjnél sötétebb.
Nem vagyok én az, kinek te ismersz . . .
Nincs velem áldás, nem volt, nem is lesz . . .
Bűnre születtem, bűnben is élek;
Nincs az enyémnél nyomorúbb élet . . .
Megejt ajkamról a csalfa komoly szó;
Jó áleza az arczom ha bús, lia mosolygó,
Gúnyom zsákmánya: a mi szent másnak
S imádom, a mit mások gyaláznak.
Kinek reménye, sem hite nincsen:
Magam vagyok én ördög és isten . .
Romlás a czélom, rontás a munkám,
Akkor leszek jó, ha sir borult rám . . .
Elkárhoztak mind, kiket szerettem, —
Tilts el magadtól, feledj el engem.
T«*l<*k<*8 HÓIM.

A tél.
— Es z mé nyi kép. —
(T él. Hó a földön ; hó a fenyőkön, m elyek m integy lugast képeznek
A h áttérb en . m ohalkotta term észetes nyugvó helyen a tél tü n d ére,
fiatal leány képében, félig ledőlve szendereg. A h á tté r felöl csön
des, lassú zene hallatszik.)

A t é l t Un d é r é :
(a zene h a lla tá ra föleszm él, lassan felegyenesedik, hom lokát v ég ig
sim ítja, fölkel, egy lépést előre lesz egy-két pillan atig a zenére
h a llg a t; lassan, ünnepélyesen):

Fölkeltenek az immár Összegyűlt
És uj elosztást váré mély érék
Halandótól nem sejtett hangjai,
Melyek bűvös zengése végtelen
És alkotó harmóniába olvad.

Felelős

VÖRÖS
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szerkesztő:

F E R E N C Z.
K iad ók :

J O E R G E S Á G O S T ö z v . é s F ia .
lapot illető szellem i közlemény a szerkesztőre, az an y ag i rész
pedig a kiadókra czimzendő.

az életnek készítik elő látogatóikat. Végül azt
sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az ezen
uj intézmény létesítéséhez hozzájárulni hivatott
tényezők, az intéző körök is hajlékonyabbak
most, mint egy évtized előtt.
Biztosra vehető, hogy e változott viszonyok
között most könnyen valósítható meg az évtized
előtt fölvetett terv, csak őszintén akarva a le
hetőséggel is számoljanak az intéző körök. Már
maga az a körülmény, hogy beható tárgyalás
alá került a kérdés és hogy „sine odio“ képezi
beszéd tárgyát, ez állításunk mellett bizonyít.
Hogy nem kis akadályok állják útját az
intézet életbe léptetésének, azt elismerjük, de
hisszük, hogy ez akadályokat az erős akarat
elhárítja, s igy az intézet, melynek szükséges
ségét a népnevelésügyi bizottság kimondotta,
rövid idő alatt életbe lép. Az azonban kérdés
tárgya lehet, vájjon egyszerre mind a fin- mind
a leányiskola is életbe lépjen-e; mert a két
nemre nézve nem egyformán bir érdekkel a terv
kivitele sürgősség szempontjából.
Nézzük csak, kik járnának a polgári isko
lába a fiuk közül? Szerintünk városunk nagyon
kevés tanulót szolgáltatna a fiuk közül, s a pol
gári fiúiskola növendékei nagyobb részt a közel
s távolabbi vidék gyermekeiből kerülnének k i ;
j mig a leányiskolának növendékeit nagy rész
ben városunk szolgáltatná, miként a tapasztalat
alapján föltehető, a mennyiben nagyon jellemzi
lakosságunknak legalsó osztályát is az a törek-I*S
I (M ég eg y -k ét lépést tesz előre, s kezével h allg atá st in t; a zene el
h allg at ; körülnéz):

Tündéreim, mint látom, már körül
Völgy és hegyen serényen szárnyaiénak!
A zuzmarás fák hajlott ágain
Fehéren csillog a hideg teher,
S itt leunt is elterül a hólepel.
Meredten csillan ott a tó s folyam,
S a csevegő patak elnémula.
Azt mondják most a föld szülöttei:
„A természet nyugodni tért, s az álom
Lekötve tartja működéseit."
Mily színtelen, mily egyszerű e hit;
S hogy ember elme tartja, nem csodálom:
Elaggott vénnek festi a telet,
Kiből az alkotó erő kihamvadt,
S a kit mint roskadót talál az alkony,
A melyre nincsen ifjú kikelet.
De emberész csak mindig úgy Ítél;
Mi puszta szin, azt lényegül fogadja;
A látszaton akad meg gondolatju,
Mint v íz színén a hervadt, hullt levél.
A tó fölé ha jégtükör borúi,
S a nagy folyam hullámai merednek:
A lüktető erő nem szunnyadó,
Csak láthatlan^emberi szemednek.
Tovább sietnek mindig a habok,
S gördül tovább a tóban is az áram
Hiszen a napfény is tovább ragyog,
S tovább kering a lét erője nálam !
Tovább kering, de rejtve, titkosan,
Es alkotását gondosan takarja,
S a leplet akkor vonja csak le róla,
Ha kész műve: a viruló tavasz.
Oh nézd, halandó, önön életed,
S a tél milyen? hamar megértheted.
Tekintsd a gyermeket, szolid szemében
A tiszta fényű, enyhe sugarat,

H IV A T A L O S H IR D E T É S E K

D IJ A :

100 szóig 2 frt., ezentúl m inden megkezdett 100 szónál 60 krrrJ több

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

I té ly e g d i j m i n d e n li I r d e t é t s é r A 8® h r .
Kéziratok nem adatnak vissza.

vés, mely a leány gyermekek iskoláztatására 0I7
kiválóan irányúi. — Gyakoriak azok az esetek,
hogy azon szülők, a kik fiaikat, még t z d esai
osztályok bevégzését sem engedve meg nekik,
sietnek inasnak adni, — leányaik iskoláztatásáért
a tőlük telhető legnagyobb áldozattól sem riad
nak vissza.
E törekvésre alapítva nézetünket, azt b.iazsztik, nem tévedünk, ha azt állítják, hogy a
polgári leányiskola életbe léptetése égetőbb
szükség, mint a fiúiskoláé, s igy ha csak ns
egyiknek felállítása volna kivihető, akkor fi
leányiskoláé bírna elsőséggel. Ha azonban caicdkettő életbe léphet, annál jobb.

Közhírré tétel.
Hivatalból is észleltetvén, hogy e törvényhatóság területén különösen a vendéglők és korcs
mákban használt palaczkok és poharak s általában
üvegedények megjelölése és hitelesítése tárgyában ki
adott rendelctek egyáltalában betartva nincsenek az
1874: Vili. t.-cz. továbbá a 2162/1876, 28434/1889,
6858/1890, 80357/1890. VII. és 40515/1892. VI. sz.
K. M. rendeletek alapján mint érvényben álló rendel
kezések közhírré tétetnek a következők. 1. Közforga
lomban. azaz adás vevés esetében, midőn az áruk mér
ték vagy súly szerint adatnak, csak hitelesített mérté
keket, súlyokat és mérőkészülékeket szabad használ ni
2. A mértékhitelcsitést a mértékhitelesítő hivatalok és
közegek teljesítik. 3. Hitelesítve van valamely mérték,
súly vagy mérőkészülék, ha rajta a hitelesítő bélyeg
látható, mely a magyar azt. korona jelképéből és alatta
a hivatal megjelölésére szolgáló számból áll. 4. Mind-*S
A mely ragyog bár, nem hevít 8 a melyben
Nem ég, nem lángol még az indulat.
De szive mélyén ott a dús erő,
Mely most kelő csirában szendereg,
S mely izmosodva, öntudatra nő,
S az ifjú korral tettre lelkesít.
S az ifjúkor, miként a szép tavasz,
Virággal ékesíti életét;
Bimbó fakad; mi rügy volt, most levél,
S az illat ébredezve szárnyra kél.
És hol találja mind ez létokát ?
Hol szunnyad annyi vágy és szenvedély?
Virág csiráját éltető a tél,
S a gyermek keble rejti a tavaszt.
(L ág y , csöndes zene szólni meg):

Csak zengjetek, ti nem nyugvó erők,
Kiket hatásban lát csak földi szem,
Zengéstek rezgő szellcmhangjai
Dicsérik a hatalmas Alkotót,
Ki nektek czélt kitűz, irányt jelöl.
(A zene elh allg at):

És most siessetek, tovább-körül!
Pályátok ismert már előttetek.
Ezernyi változatban szálljatok
Emitt. amott az anyaföldön át,
Gondozva jul a gyöngéd kis csirát.
Melyből a fű, vetés, virág fakad.
Az elemek mély litku lényeit
Áldasthozón hozzátok működésbe,
Szétbontva itt és egybefözve ott,
Villamezikkázón hatva a parányra,
Hogy a természet ifjúi erőben
Fejlő szépséggel lássa önmagát.
A víz elillanó párázatát
Gyüjtsétek egybe és alkossatok
Belőle száz-milliónyi csillagot,
Fehéren villogót; hadd szánjanak
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HÍ RADÓ.

— Az ultiul, segítő egyesület liálja ez évben
is jau. 14-éu i szokott ténynyel lett megtartva. A ron
dezóseg kivaló buzgalmat fejtett ki a báli terein diszi
tese körül, mely buzgalmának meg is lett a kívánt si
kere. mennyiben a terein, igazán díszes volt s általános
tetszésével találkozott a közönségnek. A bálanya
Dr. Fodor Lászlóm* úrnő kedves leányával együtt 9
órakor megjelenvén, a rendezők bosszú sorától kísérve
a díszes emelvényen foglalt helyet, mire azonnal kezde
tét vette a tóuez, és pedig kivételesen koringével. A
rendezőség a hölgyeket izh-ses tánezrenddel lepte meg,
mely szív alakon nyugvó alumínium ezimerból állott,
mezején S. E. B. monogrammal. A négyeseket 2*> pár
tánezolta s a tánez a reggeli órákig tartott. Mint érte
sülünk, az anyagi eredmény, melylvel a rendezőség a
segítő egyesület vagyonát gyarapította : so frtot teszi ii.
Az alábbi névsor, melybe a jelen volt hölgyek nevét
foglaltuk, tanúsága annak, hogy Ízléses öltözékekben
s szép nőkben nem volt hiány, kiknek varázsliatalma
alatt ki-ki tört a jókedv, s állandó maradt a vidám
hangulat a reggeli órákig. A jelen voltak nevei, leányok :
Lehoczky Eltua, Herrmann Melanie, Urban Ilma, Nyitray
Margit, lvrausz Lujza, Tóth Adrienné, Tóth Mathild,
Winkler Klotild, Kaull'mann Anna, Heirovszky Ilona,
Selimer Alice, Szécsi Valéria, Liszkay Ida, Priviezky
Emma, Joerges Gizella , Richter Évi, Szarkássy Etelka,
Hartmanu nővérek, Gretzmacher nővérek, Halmay
Ida , Muszka Margit, Cseh liermin , Bellusich Gabriella.
Asszonyok: Fodorné, Farbakyné, Tóth Gáspárné, Csehné, Gretzmacherué, Wagnerné, Winklerné, lvrausz Vil
mosáé, Krausz Kálmánné, Wankovits Lajosné, Joergesné,
Hartmanné , Riehterné , Chauerné , Szécsiné , Kauffiuauné stb. úrnők.
z.
P én z tá ri je le n tés. A f. hó 14-én ta; itt
akad. segélyegyleti bál pénzügyi eredményéről van
szerencsém a következő rövid jelentést közzé tehetni.
Az összes fennmaradt tiszta jövedelem 77 frt. 70 k r ;
ebből esik 04 frt 50 kr. felüllizetésekre. A szives felül
fiz etók névsora: Dr. Fodor Lászlóul* 10 frt, Ileinez
Ágosta úrnő 10 frt, ('zárán Gyula ur 7 frt, Margótsy Já 
nos ur 5 frt, Nagy Iván ur (Horpócsról) 5 frt, Hllltl Jó
zsef ur 3 Irt. 50 kr, Sebének Gyula ur 3 frt. 50 kr, Herr
mann Emil ur 3 frt, Farbaky István ur 2 frt, Slaudner
Jenő ur 2 frt, Nyitray László ur 2 Irt, Takáts Miklós ur 2 Irt,
T. N. 2 frt, Heinez Hugó ur 50 kr, A.lv. 50 kr, Löwenstcin Zs. ur 50 kr. A áves lélülli/.etők fogadják oemes
adakozásukért legőszintébb Uöszönelünket. A bá’bizottság nevében C s a t ó P á l , segélyegyleti bb. péuztáros.
h. v. alk ap itán y
— Izraelita <‘*kiivó. Válságos esemény számba
ment Dr. Tandlich Ignácz orvosunk
Iío.sou0 !d Berta
kisasszony esküvője, mely e hó 17-én ment végbe
— Tanító választás. A városunk kegvurasága az uj zsinagógában. Nem a vendégek számának nagy
alatt levő r. k. belvárosi elemi iskolánál üresedésben sága, s az esküvő után következett lakoma tette emle
volt tanítói állásra városunk tanácsa e hó 19-éu tartott kezdéssé e családi ünnepélyt, hanem a/, esküvőnél
ülésében Barátin József malaczkai tanítót választotta meg. fungáló Dr. Spira losonczi főrabbi és Weisz (Ede
— Ilciczl ká liu á n primási és fószentszéki jegy budai
főkántor , kiknek szereplése
kellemesen
zőt városunk szülöttét a herczegprimás vörös övvel tün lepte még azt a nagy közönséget, mely a zsina
tette ki.
gógát ez alkalommal zsúfolásig megtöltötte. A főrabbi
szép magyar beszédét meg nem szakadó figyelemmel s
E csillagok egymást űző játékban,
élvezettel üalgatla a közönség, s a fókán tor éneke
Oly tisztán és ártalanul, miként
szintén magyar és művészi vala. Nem vélünk túlozni,
A zsenge gyermek gondolatai.
ha azt állítjuk, hogy a közönség nagyobb részét a
Röppenjetek, erők, a légen át,
kíváncsiság s nem a tudni vágyás vitte a zsinagógába;
Üdítve lebbenó fuvallatát:
s azt már határozottan állítjuk, hogy a szertartás vé
Mi benne rossz, az semmisüljön meg,
geztével nem a szokásos megjegyzések, észrevételek
Győzzön felette tiszta lényetek!
megítélésére pazarolták a jeleuvoltak kritikai képessé
güket, hanem kizárólag a két egyházi férfi tudomány
Tovább, tovább
s művészete által nyújtott élvezete képezt a beszéd tárgyát.
Röppenjetek!
A zsidó hitközség nagyon előnyösen mutatta be ma
Hol a föld mélyei
gát városunk lakossága előtt óhajtandó volna, hogy
Sötéllenek.
az ezúttal is kiérdemelt becsülést rokonszenvet továbbá
Föl a magasba,
is megtartaná. Melyik út vezet ehhez? Az, a me
Hol könnyű szárnyán
lyikre már rá lépett: a magyarosodás és a művelődés.
A szél lebeg!
— .Nem l<**7. bejelent i hivatal. A b jelentés'
A vizen által,
hivatal létesítésének tervét azon értekezlet, mely ennek
A kis ereeskén,
tárgyalása vegeit a közgyűlésből kiküldetett, elejtette,
!S a hol zajongnak
s igy egyelőre nem lesz a lakosság nyilvántartását ve
zető rendörbejeleutesi hivatal életbe léptetve.
A tengerek.
Tovább, tovább
— A 1 .11. k . E. per* Iveit, melyek városunk
Siessetek!
több intézetében s hivatalában ki vannak teve, Krausz
Uralmam s füradástok
főkapitányunk e napokban ö s sz e síte tte -tartalm ukat
Nem késő szép jutalma
a F. M. K. E. itteni választmánya'::: adta al. Az egész
A viruló
összeg mintegy 37 írtra rúg, mi igy egybegyűlt, mely
Az ifjúi tavasz!
összeg a következő helyeken gyűlt egybe: 1. Városi
Hadd áldja művetek
Vigadó 1 Irt 151a kr, 2. magyar kaszinó 3 frt 40 kr,
Az Alkotó, (Imára tcs/i üssze kezeit)
3. v. kapit. hiv. i frt 34 kr, , Walthcr testvérek ezuk
Kit mind a hányán,
rászata 1 Irt 60 kr, 5. tn. kir. dohánygyár 8 frt 28 kr.
6. Molnár János vendéglős 3 frt ;)1' , kr, 7. Tekézó
Csodálva böleseségét, (Térdre ereszkedik)
Magasztalén imádunk !
egylet 39 kr, 8. Szituvá hegyen az Sz. E. 7 frt 21 kr,
0. v. jegyzői hivatal 1 írt 78 kr, 10. hodrusi alsó korcsma
(Villamos fény gyullad ki. a zene ünnepélyes dallamot hangoztat: 8 kr, 11. Gasparik-féle sörcsarnok !' kr, 12. lJányatárs5 -6 másodpercz múlva a függöny legördül s a zene elcsende
pénztár 1 Irt 15 kr, 13. Polg. lövész-egylet 2 Irt 45 kr,
sedik, elhallgat).
összesen 37 frt 66 kr.
Almi Ottó.
A tűzoltók halja február-hó 1 én lesz a Seml>cry -tele teremben , miként erről az elóleges értesí
tésből értesülünk.
azon helyiségekben, melyekben az 1887: XXXV. t.-ez.
értelmében kiadott ilaliuérési engedély alapján italmerés gyakoroltatik — ital csak bitelesitett Üvegekben,
pala.’zkokban-avagy poharakban mérhető ki, a nagyobb
terjedelmit rövid nyakú üvegedényeken a mérték határa
két egymással atelleuben levő oldalon jelölendő meg
egy-egy czentiuieter hosszú az edény szájával párhuzazamos fekvőért vonással, bosszú nyakú palaezkokon
egy vonás is elégséges s ennek a nyakon kell alkal
mazva lenni; a szám és a korona nagyobb edényeknél
a batárvonás mellé, palaezkokuál ezek oldalára edzcndók be. 5. Csak oly 2, 1, O ö, 0 3, 0 2, 0*1, 0-02, 0 01
literes Uvegpalaezkok, boros vagy sörös poharak hite
lesíthetők, melyeknél a hitelesítő vonal és a palaezk
szája közt legalább 3 cmmnyi tér marad illetőleg az
1 I. 0 5 és 0 3 literes seres poharaknál e felttlméreti tér
legalább 12 mm, a boros poharaknál pedig az 1 lite
resnél legalább 20 mméter 0 5 literesnél legalább 15
mméter, 0*3 literesnél legalább 12 mméter, 0*2 literes
nél legalább 10 mméter. 6. Kivétetnek ezen szabályzat
alól a tinóm borral töltött palaczkok, melyeket a terme
lők erősen bedugaszolva, lepecsételve vagy más alkal
mas módon maradaudóiag elzárva az eredeti ezég je
gyével ellátva hoznak forgalomba. A hitelesítési dij
maximuma úgy a palaezkokra. mint a poharakra nézve
űr tartalom különbség nélkül 4 t'rt, mig ha egynél több
mérték jegyeztetik fel ugyanazon pohárra, minden egy
nél több mértékért illetőleg megvizsgálásáért különkülön még 2 frt fizetendő. 7. Azon >vó poharak, melyek
a palaezkok mellé (service gyanánt) adatnak mérté
keknek nem tekintetnek, hanem csak azon poharak,
melyekben az ital palaezk nélkül szolgáltaik ki. 8. Az
italmérési jog tulajdonosa a rendőr-hatósággal szemben
felelős a mérték helyességéért, miért is ha hiányos,
hogy a fenálló rendcletek határozmányainak meg nem
felelő palaezkokat és poharakat s általában ki nem
hitelesített mértéket, súlyt, vagy mérő készüléket a
közforgalomban használ, kihágást követ el és azjelkob
zásou felül 100 frtig terjedhető, behajthatatlanság esc
tén 5 frtot egy napba számított fogság büntetésre átala
kítandó pénzbüntetéssel és esetleg az italmérési jog
megvonásával is büutetendő: a csalási szándék fenforgásáuak valószínűsége esetében pedig az illetőnek ren
dőri megfenyitése után az ügy az illetékes büntető tör
vényszékhez teendő át. 0. Azon gyáros és üveg keres
kedő, ki hamis jelzéssel ellátott üvegeket szállít, mint
bűnrészes büntetendő.
Sztancsny Mi kló*.

Különfélék.
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A M'liiuTzbányni poltS- dal ők zenekül
f. é februárius lió 11-én a Városi Vigadó nagy térni.*
ben hangversenyt rendez, mely úgy a műsor változatos
ságánál mint a t. közönség érdeklődésénél fogva kedé
lyesnek s élvezetesnek ígérkezik, mely feltevést, egyéb
iránt az egyesület eddigi szereplesei is igazolják. A
főrendezői tisztet Singer Henrik, városi állatorvos viseli.
A műsort jövő számunkban közöljük.
— \ Sz. ErxNŐhct r • k. nőegyehiilei f. évi
február 4-én a Városi Vigadó termében jótékony ezélú
bált rendez, melyre a meghívók e napokban küldet
tek szét.
— Az v hó 1'i-éii rendezett akad segély egy.
leli bálon, melyről e számunkban külön megemlékezünk
a szokásos csárdás helyett keringő volt megnyitója az
e l i t . balnak; ez alkalomból kaptuk a következő
sorokat lapunk s az ifjúságnak egy barátjától. Közöl
jük minden megjegyzés nélkül de szívesen adunk bár
mikor helyet lapunkban a hasonló eszmecseréknek.
C s á r d á s-e v a g y k e r i n g ő ? Alig két évtizede
annak, hogy Selmeezbányán az első csárdást tánczolták;
alig tiz éve, hogy e város annyira haladott a magya
rosodás terén, hogy a bálokat csárdással kezdhették.
Nem olyan jelentéktelen dolog ez, mini a milyennek
tán első tekintetre látszik. Ha valamely város vagy
vidék, melynek lakói nem a magyar nyelvet beszélik,
elfogadja, sőt elébe teszi a magyar táuczot, a magyar dalt
az idegennek, úgy ama város vagy vidék lakossága
vagy nagyon előre haladott már a magyarosodás te
rén, vagy ha nem, úgy legalább kedvet, hajlandósá
got mutat ahhoz, hogy magyarosodjék. 8 vájjon kinek
az érdeme az, hogy Selmeczcn csárdást tánczollmtunk ?
Nemde az akadémiáé? Elődeink fáradoztak azon, elődeiuk törekedtek oda, hogy megkedveltessék Selmeczbánva tót ajkú lakóival a magyar szokásokat, a ma
gyar táuczot, a magyar dalt, hogy igy lassankint
megbéküljenek a magyar nyelvvel is s megmagyarosodjanak a nélkül, hogy észre vennék. S most, alig tiz
év lefolyása után, ismét mi vagyunk azok, kik tíelmeczbánya legelegánsabb bálján, az akadémiai segély
egyleti bálon a csárdást eltörüljük az első helyről s he
lyébe a koringét tesszük. Fel nem foghatom, mi ok
ból tették ezt a tisztelt rendező urak. Talán igy szokás?
Mondhatom sok elite bálon voltam már s meg több
tánezrendet olvastam, de azt még nem értein meg,
hogy valzerrel kezdtek volna egy bált. Bőt mi több,
nem rég olvashatta mindenki a hírlapokban, hogy több
helyen már a közös hadseregbeli tisztek is csárdással
nyitották meg mulatságaikat. Vagy talán szebbnek,
kedvesebbnek, kényelmesebbnek találják a keringet a
csárdásnál? Nem hilletem, hogy annyira kificzamitott
Ízlésük volna a tisztelt rendező uraknak. Vájjon melyik
tánez annyira szeszélyesen gazdag, oly fesztelen mint
a csárdás? Melyik táncznak a zenéje annyira ragyo
góan képlctező s hajlékony, oly dallamosan ábrándozó
s hangzatos, mint a csárdás-é? Melyik tánez ébreszt
bennünk oly büszke önérzetet, mint a csárdás s
melyikben nyilvánulhat a testnek oly délezeg tartása,
mint a csárdásban ? Talán a koringében fedezték fel
a tisztelt rendező urak mind eme szép tulajdonokat,
melyről, mint tánczról egy nagy német zeneköltó csak
azt tartja érdemesnek kritikául mondani, hogy orgiaszerű? No már én is részemről csak azt hiszem, hogy
nincs az a valzer, legyen annak a szerzője bármeny
nyire is Straus, Waldteufel vagy Ivanoviö mely a
csárdást pótolhatná. No de különben mit is beszélek.
„De gustibus non est disputandum." A hány ember
annyiféle az Ízlés. Hisz a tisztelt rendező urak nem
tehetnek arról, hogy nekik jobban tetszik a valzer,
mint a csárdás. Kezdjük hát a bálokat ezentúl ismét
keringővei , tánczoljunk a négyesek után egy kis
tarantellát vagy krakoviankát, a „szünóra utáni t meg
kezdjük bolcroval. sarabande-dal, bourréo-vel, vagy
allemandedal. A csárdást pedig hagyjuk a németeknek,
francziáknak meg a cseheknek.
Satyr.
—- llontm cge Yürüxki rcs/.t rg y lilc f. évi feb
ruár-hó 11-én Ipolyságon a vármegyeház termében jóté
konysági sorsjátékkal egybekötött tánczvigahual rendez
a megyei kórház javára. Ez alkalomra a rendező bizott
ság a következő kérelemmel fordul a hölgyekhez és
urakhoz: Eme tánczvigalmat a jövedelem fokozása érdé
bében és a hölgyek leghccsesebl), lelkes pártfogása re
ményében kötöttük össze, jótékony ezélú sorsjátékkal.
Kérjük tehát mélyen tisztelt hölgyközönségünket, méltoztassunak bánni csekély nyeremény tárgyat, február-hó
5-ikeig, a rendezőség czinn re beküldi ni. A megjelenés
ben akadályozottakat kérjük, méltóztassanak i legezél
szerübben póstai utalvány utján) Borbély Pál úrnál sors
jegyet vásárolni. A tánczvigalom alatt is kapható sors
j'*gy ár 30 kr. A közszemlére állított nyeremények, a
' ; ,,m szünórája alatt sorsoltatnak és személyesen vagy
megbízott által egy lió alatt átvehetők. Az át nem vett
nyeremények a czél javára elárvcreltetnek. Póstai utón
vásárolt sorsjegyek tulajdonosai jegyzékbe vétetnek, —
hogy a sorsjegy benyújtása nélkül is a nyeremény tár-
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<ry:ik kiszolgáltatható!* legyenek. A nyerő számokat és a p. h. 1. 1893. febr. 5. 3 Bibics-féle egyenkint 210 frt, és legkevesebb augusztus hóban (naponaint átlag 60).
nvilvános számadásunkat a vármegye hivatalos közlö a p. h. 1. 1893. febr. 5. 10 Győri kir. árva-alap egyen- Különös figyelemmel volt a vörös-keresztegylet vagyon
nyébe közzé tosszllk.
A rendező bizottság.
kint 100 frt, a p. h I. 1893. jau. 20. 1 Győri Dlabács- talan betegek gyógy .vczelesi-re: a múlt évben az ápo
— Kik inéi h e t mk v áro su n k b an sic n i I ? Tudva félo árva-alapitvány 100 frt, a p. h. 1. 1893. jan. 20. lási dij felének elengedése mellett 86 beteg láttatott el
van, hogy városunkban Mell Jakab, a kizárólagos 1 Győri gr. Eszterházy-fele árva-alapitvány 100 frt, a az Erzsébet kórházban 3160 uapon át és ingyen 12
szeszmérési jogosultság albérlője; a kinek előterjeszté p. h. 1. 1993. jau. 20. 9 Polgárosított magy. határőrvi- beteg 452 napon á t ; ebből a vörös kereszt egyletre
sére a város tanácsa a következő czógeknek adott en déki tanulmányi alap, és piaiig 7 egyenkint 300 frt, 8646 fi; 60 kruyi költség háramlóit. Azonkívül a
gedélyt a szesz kimérésére, és pedig a) a szeszkimérés 1 100 frt és l 150 frtos, a p. b. 1. 1893. jan. 20. 3 központi választmány több tagja szives volt szegény
külön e czélra szolgáló helyiségekben poharanként álló Váczi püspök-féle egyenkint 120 frt, a p. b. 1. 1893. betegeket az Erzsébet-kórházban saját költségén gyógyés ülő vendégek részére is. Immerblum Ignácznak 68/Vl., jan. 20. 3 Széchényi győri püspök-féle egyenkint 120 kezeltotni. A kórházi ágyalapba befolyt kövesgyüri
(irüinvald Vilmosunk 81/1., özv. Donner Annának 120/11., frt, a p. h. 1. 1893. jau. 20. 3 Lippay győri püspök-féle Freystttdtlor Antal hagyatékából IUU0 frt; ezzel együtt
Gutfreund Samunak 7/11 és 229/1V., Gemeiuer Bcrnát- egyenkint 120 frt, a p. h. 1. 1893. jau. 20. 1 Matya- az ágyalap 137,099 fit 72 kit tett ki, mely összegből
nak, Weisz Dezsőnek 200/111., Reif Miksának 84/11.. sovszky-féle 90 frt, a p. h. 1. 1893. jan. 20. 2 Latino- 10,500 frt még befizetetlen. A betegek rendelkezésére
Soldt Jeanettenak 44/11., Roth Miksának, Láng Mórnak i vies-féle egyenkint 150 frt, a p. h. 1. 1893. jan. 20. álló könyvtár is becses adományokban részesült és
288 IV., Oparenyi Jánosnak 52/1V., Longauer Alajosnak, | 1 Harraeh-féle, 120 frt, a p. b. 1. 1893. jan. 20. 1 Budapest fő- és B/.ékváros tanácsa a csatornáilletók
Ötáhl Lipótuak 88 IV., Spitz Samunak 23/11., Kozák Motkó-féle 48 frt, a p. h. 1. 1893. jau. 20. 1 Marozi- gyanánt befizetett 2ö6 frt 86 krt segelyképen visszaLajosnak 17 IV., Geiger Márkusnak 63/1., Finkelstein ; bányi-féle 120 frt, a p. b. 1. 1893. jan. 20. 1. Gázsi-féle utalványozta. A kórházat számos kitűnő vendég közt
Katalinnak 234/1V , b) következő üzletekben a szeszuek j 160 frt, a p. h. 1. 1893. jau. 20. 1 Okoliesányi-fóle 36 meglátogatták József fóherozeg U Fensége és ismétel
utczára való kimérése az álló és Uló vendégeknek kizá- i frt, a p. h. 1. 1893. jan. 20. 1 Szvoboda-féle 150 frt, ten is Vaszary Kolozs lierczegprimás. A kórházi igaz
rásával: özv. Eicliel Sándornénak 65/IV., Mendl Mórnak a p. b. 1. 1893.jan. 20.
gatón és főorvosokon kívül jogában áll az egyleti
229/lV., özv. Sommer Jánosnénak 4 1., Krausz V. G.-nak
— A yorki lierezeg esküvője. A yorki lierczeg- egészségügyi tanács minden tagjának, továbbá minden
5/1., Takáts Miklósnak 9/1., Marscbalko Gyulának 26/III., nek Teck Viktória herezegnővel való eljegyzését a leg egyetemi rendes, rendkívüli és magántanárnak, vala
Trauer Gyulának, Geiger Zsigmondnak 101/III Ernszt közelebbi napokban teszik közzé. Teck Viktória, akit mint a közkórházak igazgató, tó- és rendelő orvosai
Zsigmondnak, Sauer Jakabnak 71/1., özv. Megyeri bájos megjelenéséért az angol királynő „májusnaku ne nak I. osztályú beteget az Erzsébet-kórházba behozni
Idának 54/IV., Baris G. A.-nak 2/III., Priviozky Rezső
vezett el, s kit közönségesen May lierczegnőuek nevez és kezelni, sót a vörös-keresztegyleti igazgatóság a
nek 24/11., Dimák I. E. uak 2/1., Weincr Lipótnak nek, nagyanyai ágon magyar származású s a London kórházi igazgató meghallgatása után a gyógykezelést
29/1. engedélyeztetik.
ban elő magyarok iránt többször tanúsított élénk rokon- bármely más orvosnak is rövid utón megengedheti.
— Az izr. tan ító k l'iijárandóságn. Az izraelita szenvet.
Az ápolónők kiképzése sikeres volt; két tanfolyam
tanítók azon kéréssel fordultak városunk tanácsához,
— k isasszonyok egyesülete. „Sol.se megyünk rendeztetett 6 —6 havi tartammal. Kiképeztetett 16 vi
hogy nekik is adna a város tűzifát, a hogy a többi férjhez!“ Ezt a jelszót Írták ama lobogóra, a mely alá lági és 4 szerzetes tanuló, kik a képesítő vizsgát mind
felekezetek tanítóinak adott. Kérvényükre a népnevelés a fő- és székváros egyik előkelő vendéglőjében e ua- annyian sikerrel letették.
ügyi bizottság oda nyilatkozott, hogy az izraelita taní pokbau barmincz lelkes kisasszouy gyülekezett, hogy
- írod.dini pályázat. Alulírott egy hazafias és
tóknak egy évre 20 köbm. tűzifa volna engedélyezendő. a zászlóval kezükben az agglegények ellen hadat in vallásos szellemben szerkesztendő s a legközelebb
— A gyors h a jtá s ellen rendőrségünk kellő dítsanak A kisasszonyok egyesületének tagja lehet megindítandó gyermekkarnál első sorban tanítás- és
szigorúsággal szokott eljárni. Ezt tudva felhívni bátor minden nő, a ki túl van a tizenkettedik évén, de nem nevelésügy tollforgató munkásaiból óhajtván egy irói
kodom rendőrségünk ügyeimét az alsó utczán Sz. Antal több 18 évesnél. A ki őszintéu meg meri vallani, hogy gárdát szervezni, úgy az említett vállalat érdekében,
felé hajtó fuvarosokra, akik behozott árúikon túladva, 18 éves elmúlt, az nem lehet tagja az egyesületnek mint abból a őzéiből, hogy a magyar tanító-testület
s szeszszel felvillanyozva ugyancsak suttogtatják ostora az menjen férjhez. Czélja az egyesületnek lángra lob - hivatott munkásai számára a gyermek-irodalomban is
ikat s a Pacbertárnától kezdve lefelé rendőrtől nem bántani az agglegények szivét s a mikor, mint az megfelelő működési tért nyisson, pályázatot hirdet
tartva röpítik szánjaikat úgy, hogy az arra járók testi alapszabály mondja: „e nyomorultak egyike már a 1. erkölcsös, vagy hazafias irányú gyermek elbeszélé
mamával óhajtana beszélni" — őt irgalmatlanul kiko sekre. A munkák terjedelme az iró tetszésére van bízva.
épségé minden pillanatban veszélyeztetve van.
y.
— A ezigányok ö sszeírása országszerte e hó sarazni. Illetékes körök az egyesületnek fényes jövőt Az ezen műfajra beérkező, viszonylagosan legjobb, de
irodalmi sziuvonalou álló, első pályamű jutalma: 3 db
öl-én megy végbe, a mely napon Faraó ivadékai egy jósolnak.
— K oldusiskola. A maga nemében egyetlen 20 koronás, a másodiké pedig 4 db 10 koronás arany;
helyhez lesznek kötve inig az összeírás tart. Tudtuukiskola
nyílt
meg
nemrég
Pétervár
környékének
egyik
2. humoros tárgyú, a gyermek kedélyére ható verses
kal városunkban nincsenek az összeírás tárgyát képező
falujában. íáetinin a neve a nagy emberbarátnak, aki
vándorezigányok ; csupán zenészek, a kik az általános ezt az iskolát megnyitotta, s szerény működésének jel elbeszélésekre. A viszonlagosan legjobbnak Ítélt első
népszámlálásnál az állandó lakosok sorában szerepelnek. legéből is látszik, hogy mit tudna művelni, ba milliói ilyen pályamű d ija : 5 db 10 koronás, a másodi ké
A m illiókat kereső örökö-ök száma ugyan volnának. Osszekcregetett 60 rubelt ismerőseitől s ezzel pedig 3 db 10 koronás arany; 3 kisebb terjedelmű:
csak megszaporodott újabb időben Selmeczbányán. Mióta a saját lakásán iskolát nyitott elhagyatott koldusgycre- tetszés szerint választható tárgyú gyermek-versikére
ugyanis hírül hozták a lapok, hogy Amerikában egy kek számára, akiket úgy szedett föl az utczáról. Kez D ija: 3 db koronás arany. A pályamunkák idegen,
detben id-ot gyűjtött össze ezekből az elhagyatottakból,
KŐkler nevű milliomos halt meg, a kinek Cseh- és s Írni olvasni tanította ókét. A szomszédokat nagyon kézzel írva, a szerző nevét rejtő jeligés levéllelel ellátva
Magyarországban vannak rokonai, igen sokan emlékez meghatotta a dolog, mikor látták, hogy a kis koldusok 1893. évi márezius-hó l-ső napjáig, alulírott ozimre
nek vissza egy Kóklerre, a ki városunkban „viertel- felhagynak eddigi életmódjukkal, s egész lélekkel adják (Budapest, VII. Murányi utczai községi iskola) külden
meisteri" minőségben volt alkalmazva, s a ki állítólag magukat az uj életre. A kereskedők élelmiszerekkel, a dők be. A beérkezett műveket a vállalat élén álló
közeli rokona volt az amerikai örökhagyónak. Sajátsá papirkereskedők Írószerekkel, mások ruházattal látják szakférfiak legkésőbb 1893. évi márezius-hó 15-ig fog
el a kis telepet, több iparos pedig arra ajánlkozik,
gos hogy most olyan családok is rokonokúi ismerik fel hogy hasznos mesterségre tanítja őket. A fiukat szabók ják megbírálni, a mikor az érdekeltek a pályázat ered •
egymást, a melyek azelőtt mit sem tudtak egymásról. nak, könyvkötőknek, asztalosoknak nevelik, a leányo menyéről haladéktalanul, sajtó utjáu fognak értesittetni.
— A ravasz róka. Hogy ravasz, ezzel nem mon kat pedig hasznos kézimunkára oktatják. Setinin kol A nyertes művek a szerzők tulajdonai maradnak ugyan,
dottunk újat, mert hisz a róka nevét e jelző nélkül dusiskolája jelenleg húsz növendéket számlál, s messze de azok első Ízben való közótétcléuek joga alulirottat
már nem is szoktuk kimondani; de a ravaszság azon
határban élénk rokonszeuvvel kisérik a humánus telep illeti Megjegyeztetik, hogy a pályadijat nem nyert
de közlésre alkalmas művek szerzői közzététel esetén
nemét, melyet egy hodrusi rókánál tapasztaltak a minap működését.
bizonyára újnak ismerik el t. olvasóink. Elmondjuk.
— A vörös-kereszt egyleti Erzséhetkórház szintén megfelelő irói tisztclctdijban fognak részesttetni.
Hodrusbányán L. polgártársunk tyúkólában fényes nap igazgatósága már összeállítván az 1892. évi működésére A pályázatból nem tanitássai foglalkozók sincsenek
kizárva. Budapesten, 1892. deezember hóban.
pal tyúkot fojtott meg egy róka, s annak nemesebb részeit vonatkozó adatokat, azokból a következő részleteket
J u h a y Ant al .
ott a hely színén az iskolás gyermekek lármája ellenére közölhetjük: Az Erzsébetkórliáz — rendeltetéséhez hi— A réz-sziták konyhai h a sz n á la tán a k k á r
is elfogyasztotta. A hallatlan esemény hírére fegyvert ven — a múlt évben is mint számottevő hazai gyógy
tékonysága körűi folytatott tárgyalás alkalmával a m.
ragadtak a puskások közül nehányan s üldözőbe vet intézet működött és azonkívül a betegápolóuők iskolá
k. belügyministerium bekivánván az orsz. közegészségi
ték a rókát, mely lassú léptekkel vonult a hegyoldalba jául szolgált. A betegforgalom volt az 1892. évben:
tanács szakvéleméuyét, ebben a rézsziták konyhai alkal
s kiválasztva egy kiemelkedő pontot, onnan mosolyogva a belgyógyászati osztályon 234, a sebészetiu 334, a
mazása határozottsággal a közegészségügyet veszélyeznézte le a reá lövő vadászokat. Futni csak akkor fu nőgyógyászain 274 és a szemészeti osztályon 71 beteg,
tetbetóuek mondatott ki. Ismeretes ugyanis, hogy a
tott, mikor valamelyik vadász reá ezélzott; a.; lövés ol- összesen 913 beteg és 70 kisérő 27464 napon át, vagyis
sárgaréz 24—30% zinkből s a megfelelő mennyiségű
dördülése után azonnal leült, s ismét a gunyolás volt naponkint átlag 77 beteg. A kórházból gyógyulva tá
veres rézből áll. E fémclegybÓl higitott savak fóképon
látható róka ábrázatán. Egyszer azonban mégis talált vozott 527, javulva 212 és gyógyulatlanul 77 beteg.
a ziuket, de részben a rezet is feloldják, savak vagy
egy lövés még pedig bojtos díszének, farkának a végi Műtéti beavatkozás 526 esetben vált szükségessé.
sók oldatai levegő jelenlétében mind a két fémet meg
ből szakított el egy darabkát. No erre hosszat néz a Mellhalt 19 férfi és 25 nő: visszamaradt a kórházban
támadják, a midőn azután mérges zink- és rézvegyüleróka s megváltoztatva taktikáját s futásnak ercd- 1893. évre 53 beteg. A tulajdonképeni kórházban azaz
tek állanak elő. Minthogy a sárgarézdrót-sziták felü
\e, kerülő utakon fölkeresi a vadásznak udvarát, be a II. osztályon mint főorvosok működtek: Ür. Elischer
lete nagy, a fémnek levegővel és folyadékokkal érintke
ront a tyúkólba és boszútől lihegve megfojtotta vala Gyula, dr. Goldzielier Vilmos, dr. Puky Ákos és
zése a megtámadás feltételeire nézve kedvező körülmé
mennyi tyúkját s „re boné gesta“ visszavonult még ed dr. Takács Endre egyetemi magántanárok és dr. Far
nyek között történik Miután pedig az eledeleknek,
dig föl fedezetlen odújába. A hodrusi puskások pedig kas László Kókusz kórházi főorvos. A sanatoriumban,
tápszereknek, nagy része big savakat és sókat tartal
félve bosszújától nem merik üldözni az emberi tulaj vagyis az I. osztályon az emlitettekcn kívül a betegek
maz, ha ezek ily szitákon szüretnek vagy töretnek át,
donságokkal (bosszúállas , gúnyolódás stb.) felruhá gyógykezélésében részt vettek: dr. Kézmárszky Tivadar,
nagy mértékben ki vannak téve a zink- és rézzel fer
dr. Müller Kálmán, dr. Navratil Imre és dr. Tauffer
zottnak látszó állatot.
tőzésnek, mi az ily ételeket élvezők egészségét nagyobb
Ö sztöndíj-pályázatok. A vallás és közokta Vilmos egyetemi tanárok, dr. Bartha Gábor, dr. Dirner
tásügyi ministerium „Hivatalos Közlöny-ébŐl közöljük Gusztáv, dr. Ilabcreru Jonathán Pál, dr. Janny Gyula mérvben veszélyeztetheti. Ennélfogva felhívja a törvényhatóságokat. hogy a rézszitáknak konyhai használatát
az alábbi pályázatokat: 8 Budai Mária-Terézia-féle igazgató, dr. Irsai Arthur és dr. Lichtcnberg Kornél és
nyilvános In Iveken, korcsmákban, kórházi konyhákban,
150 frt. a pályázati határidő lejárta 1893. január 15. dr. Tóth István egyetemi magántanárok. A bonczolákifőzdékben stb. méltányos záros idő kitűzése mellett
1 Budai Mária-Terézia-féle'-300 frt, a p. h. I. 1893. Hokat dr. Pertik Ottó egyetemi tanár végezte. A szá
tiltsák be, egyszersmind figyelmeztetve a nagy közön
január 55. 2 Váezi Mária-Terézia-féle egyenként 300 madási mérlegben a remélt javulás azon okból nem
séget a rézsziták konyhai használatából reája háramolfrt, a p. h. I. 1893. január 15. 1 Lubrinyi ifj. Zrinszky következhetett be, mivel a kolerajárvány fellépte óta
liató veszélyekre, hassanak oda. hogy magánosok is a
László-féle 200 frt, a p. h I 1893. január 20. 7 Budai nemcsak a kórházban volt betegek tetemes része távo
rézszitákat konyhájukból küszöböljék ki s helyettük a
Mária-Terézia-féle egyenkint 120 frt, a p. h. 1. 1893. zott, hanem vidékről alig jelentkeztek az év végéig uj
teljesen ártalmatlan szőrszilákat alkalmazzák.
január 26. 2 Váczi Mária-Terézia-féle egyénkint 120 frt, betegek; bár az Erzsébet kórházból minden fertőző be
a p. h. I. 1893. január 25. 10 Alapy-félc egyenkint tegség, tehát a kolera betegek is ki vannak zárva.
210 frt, a p. h. 1. 1893. febr. 5. 1 Alapy-féle 150 frt, Legtöbb beteg volt május hóban (naponkint átlag 91)
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C s a r 11 0 k,
Szeretve mindvégig!
— E redeti regény egy kötőiben. —

Irta : .M olnár í i j l l l t t .

pihenni egy zsölyébe.
lette tartózkodott és élénkeu beszélgetett a leányká
val, inig a kapitány éi nem hagyta táuezosnőjél.
Hirtelen köszönt a leánynak és ruganyos léptekké
haladt a sztp asszouy felé, ki pihenni látszott. Rögtön
felkérte egy tourra, de csak a harmadikat kaphatta
meg, a mennyiben az elsőt az országgyűlési képviselő
számára tartotta fenn, másikat az alezredesének.
Aztán mosolyogva moudá a tiatal hadnagynak:
Legalább ideje marad, Fodor, hogy Belláhuak
udvaroljon ez alatt, ki úgy látszik vonzó-erőt gyakoiol
nemes szivére.
— Nagyságod nem veszi tekintetbe, hogy mi
porban heverünk lábai előtt,
1 földi halandók már
had) meghódolva remek szépsége előtt! — felelte

Heti naptár.
Havi és heti nap
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Csütörtök
P én tek
Szombat

Katholikus naptár

Protest. naptár

Izraelita naptáJ

A 3 \ inozoszp. vt A 2 Vinezt*
Hold Assz. élj. Izaias
T im ót
T im ót pk. vt.
P ál lord.
P ál fordulása
P o ly k á rp pk. vt. P o ly k árp
K rizoszt
Ar. sz. János
Alex. C irill pk. | N agy károly
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Klára megismerkedett az 'dót valódi prózaiszmusAval. Az . lót tehát nőm olyan, milyonuok az ember
elragadtatása pillanatában uepzeli. Magasztos álmok,
veróféuyes ábrándoknak nyoma sínesen, de rideg be
tűkben van elé Írva az embernek a sorsa, mely tövises
göröngyös utakon vezet végig es éppen nem biztat kéjes
gyönyörrel . . .
Itáli HclycniKztfvctckct méterenként 4 5 ki től
A fiatal asszony másfel évet szenvedett végig be
II Irt <»5 ki i g. valamint fe ke te , fe h é r és * z íii c h
teges, ideges férje oldalán, mely évtizedekre látta el
selyemszöveteket is méterenként 45 kitől II frt
I nagy mély bókot csapva.
keservesen szerzett tapasztalatokkal.
0 5 ki i g — sima, csíkozott, koczkázott mintázott,
Az veszélyes dolog nagyon és semmi haszon
d a maszolt sth. minőségben (mintegy 200 különböző
Édes atyja alig fél évi házassága után meghalt
fajta és 2000 különböző szili s árnyalatban) póstaszélütésben. A derek ember csakugyan felkereste áldott nal sem jár. legfeljebb bekeverik a ruháikat, ha olyan
bér és vámmentesen szállít: llciinchcrg <*. (cs. kir.
emlékű nejét, kit feledni nem tudott és kihez vissza- oktalanúl cselckesznek! —. mondja kissé csípős gúny
udv.
szállító) selyenigyórn Zürichben. Minták
nyal Klára az ifjúnak, kivel szívesen társalgóit, de
kivánkozott.
póstafordulóval küldetnek. Svájczba ezimzett leveKlára esak nagyon bajosan tudta elviselni édes nem szerette, ha az éppen örökösen szépségének töm- i lekre 10 kros és levelező lapokra b kros bélyeg raj gasztandó.
4
atyja halálát, kinek óhajtását teljesítette akkor, mikor jéuczett.
Aztán a képviselő karjába tette kezét és pár
szerelem nélkül ment hozzá férjéhez, kit a helyett, hogy
ö i í <*t nsy i l v á 1 j i t it ís .
pillanatnyi séta után a keringő dallamos ütemei szerint
tisztelni tudott volna, megvetni tanult.
Milyen életot folytatott a tialal asszony féltékeny egéé/, lelkesülten tánczolt. Szinte feledte, hogy hol van,
Fogadják mindazon jóakaróink és barátaink,
és idegbeteg férje mellett V . . . Arra Klára nem sze de úgy érezte, hogy egy misztikus világban bolyong, hol a kik boldogult férjem Schosztliál Ede volt r.
retett soha vissza gondolni. Reánézve megváltás volt, jól eső gyönyör élezi ki a vérét és a kellemes élv k. belvárosi karnagy betegsége s temetése al
mikor egy nap az urát halva hozták haza a vadászat csattantja ki nedves, piros ajkait.
kalmával irántunk részvétüket nyilvánították, ez
A tiatal hadnagy alig várta, hogy a sor reá által is enyhíteni szíveskedvén fájdalmunkat,
ról, hol Szombathyt a lova elragadta és oly szereucsétkerüljön ; éppen, mikor a szép asszony mellé ért az leghálásabb köszünetemet.
lenlil vetette le. hogy rögtön szörnyet halt.
Klára minden hibája daezára is, megsiratta és ezzel a szavakkal fogadta:
SchoH/.thál K atalin.
Jó hogy jön, Fodor, — mondá a szép asszony
ünnepélyesen temettette el.
A esinos özvegy asszony egy évig gyászolta visz- gondolkozva. Megmondja legalább, ki az a szőke had
N y ila tk o za t.
szavonultan az urát, ki oly gazdaggá tette halála által nagy ott a terem ajtajában állva, félénk néz ábrándos
N éh án y ip aro s (V) segéd falragaszokon és elegáns m eghívókon
hogy egyike lett ama pártiknak, melyekre rendes hajtó szemeivel ? . . .
kürtöli, hogy „A selm eczbányai ip aro s ifjúság" czirn a la tt s a j á t
A huszárhadnagy az ajtó felé nézet és meglátta z s e b ü k r e n ag y álarozos b ált ren d ezn ek . M ivel eg y részt a czim
vadászatot tartanak azok a nagy ezimű férfiak, kiknek
szerin
tü n k n ag y o n is tisztességes, czélja és erkölcsi sik ere azo n b an
ott
társát,
Riki
pajtást,
ki
egy
kissé
későn
jelent
meg
bisztos ehauee-jai lehetnek keze elnyerésénél.
A gyász év betekével a szép fiatal özvegy meg az estélyen. Miután mentegetőzve, kissé ^rosszullétét kétes, m ásrészt p ed ig a n é. közönséget ta lán azon téves hiszem ben
ta rtják , h o g y a solm eezi iparos ifjúság tö rekvőbb része is m ár
nyitotta termeit az előkelőség és a szellem emberei előtt adva ürügyül, kezet csókolt a ház úrnőjének, a zene ezekhez csatlak o zo tt: több ip aro s segéd tiltak o zik a selm eczi iparos
kik felesleges hozzá is tennünk, hogy kitüntetés számba dallamos hangjait követve a tánezterembe lépett, útjá ifjú ság n ak ily m ódon való b em utatása és m egh u rczo lása ellen, m ert
e m u latság — tek in tv e szintén ezek á lta l az előbbi években ta rto tt
véve a meghívásokat, siettek is estélyein megjelenni. ban köszöntve ismerőseit
Persze egész udvar alakult előtte és körülötte, számos
Aztán megállóit a terem ajtajában honnan né u g y an ily m u latság o k at, — nem lesz egyéb a kétes existontiák gy ű limádói versenyeztek kezéért és azzal együtt óriási va mán, elgoudolkozva nézte az előtte ellejlő párokat; a hely én él, jo b b an m o ndva c s e l é d b á l n á l . A tisztesség érdekében
kijelen tjü k , hogy a ren d ező k közt nem v a g y u n k s e m ulatságon
gyonáért.
kivágott ruhájú csinos hölgyeket, kik teljes odaadással részt nem veszünk, — m ely k ö rü lm én y t a n e tá n i félreértések kik e
Klára vigadott, kedvtelését kereste mindenben és és kéjjel lejtettek tova ügyes tánezosaik karjain, piros rülése v ég ett hozzuk a n. é. közönség tudom ására.
S elm eczb án y án , 1893. ja n . 22.
élénk szerepet vitt a város társadalmi életében hol va a rezük kai, a kéjtől nedves ajkukkal.
T öb b i p ar o s segéd.
gyona és neve által magas fokon állott, inig szépsége
Mindenki élvezte a jelen kellemes perczeit és
és kellemessége előtt fejet hajtott csaknem mindenki. nem volt olyan, ki ne igyekezett volna leszakítani a
*) E ro v at a la tt közlőiteknek sem ta rta lm á é rt sem a lak jáért
Uralkodott és ez a szerep kissé hizelgctt is a hiúságának. tovareppenő perczek gyönyört adó virágát.
nem felelős a
8 zerk .
Meg volt az a gyarlósága, hogy szerette, ha tömjéneztek
Kissé elgondolkozott azon, hogy tulajdonképpen
neki és meghódoltak előtte. Persze eme hibája is erény helye sincs itt, hiszen gondolatai messze kóborolnak
számba ment az emberek előtt kik imádták, bálványozták innen : ott a kedves leányka mellett, ki bizonyára egész
a szép özvegyei, mert nagy vagyona mellett sokat is érzelem, világával ábrándozik róla és alig várja, hogy
áldozott a szegényeknek.
már újra felkeresse! . . . Kissé megkésett, mert nem
llártaynéval igen jó viszonyban állott és valódi akart eljönni addig, inig nem látogatta meg Malvint,
Selmeczről való elutazásom előtt nem mu
örömmel kereste fel mindannyiszor a derék nőt, va kit karjaiba véve-, -szenvedélyesen- össze-vissza -esókolt.
laszthatom el, hogy azon mélyen tisztelt vevő
lahányszor esak körülményei engedték. Kölcsönös ha
Oh ! az a hosszú csók, melylyel elvált egymástól, mintha
rátságuk erős, tartós kapcsokkal volt megszilárdítva, most is ott égne ajkán és lángba borítaná egész testét imnek, kik engem itt tartózkodásom ideje alatt
melynek biztosítéka hasonló természetükben rejlett.
minden csepp vérét! . . . És minő szent odaadással becses bizalmukkal megajándékoztak, ezúton
Klárát sokszor nógatta a báronesse arra, hogy várja Malvin mindannyiszor őt, kit szenvedélyes ter őszinte köszönetemet kifejezzem.
udvarlói közül valakit válasszon k i és menjen férjhez, mészetének minden idegével oly rajougóan szeret. Ta
Egyúttal van szerencsém szives tudomásukra
hiszen oly sokan vaunak azok, k ik kezéért versenyge- lán megsemmisülne a leányka ez érzelem nélkül, mely adni, miszerint a mélyen t. vevőimmel való ösznek, nemcsak vagyona miatt, de azért mert szeretik, élteti, boldogítja . . .
szeköttetés fentartása ezéljából Selmeozen f. évi
imádják ót ssepségeért.
Riki hadnagy egészen elmerül ábrándjaiba, és
márczius-hó 20-ától kezdve fióküzletet nyitok
csak
akkor
rezzen
fel
álmadozásából,
mikor
az
ezredese
A tiatal asszony csak fejét rázta és hosszú beszéd
Kőszegi Blanca budapesti k. a. vezetése alatt.
ben fejtette ki nézeteit az újból való férjhez menés vállát érinti az ifjúnak.
Magamat továbbra is mélyen tisztelt vevőim
felett, elmondván, hogy nem szeretne oly választást
— Hát handnagyunk nem is tánczol? — kérdi
tenni, minőt első férjével tett, de ha reá szánja magát, az ezredes mosolyogva. — Reméltem nem mondott még kegyes pártfogásába ajánlva, maradtam
hát akkor szivének kell megszólalnia és annak a sza le erről az élvezetről, Hars ur, hiszen, ha jól tudom
Selmeczbányán, 1893. január 22.
vára fog hallgatni és az mindezideig némán ver, még már láttam tánczolni is a múltkor?
kiváló tisztelettel
nem szólalt meg.
— Igen, ezredes úr! — felelte a fiatal hadnagy
K eh a lk J a n k a ,
Igen, Klára már régen elhatározta, hogy csak kisssé zavarodottan. — Szoktam tánczolni, de ezúttal
divatárásnő.
szerelemből megy férjhez, akkor, ha eljön az a férfiú, nem tudok, illetve nem merek, mert megbibbantottam
ki rabul ejti szivét szépségével, nemes egyszerűségével a lábamat.
1893. évi
és hősies alakjával. A szép asszony lelkében ismét fel
— Ahá! az már más! — mondja az ezredes részvét
77. sz.
szabadultak azok az ábrándok, melyek rózsaszínű ködbe tel. — Most csak szemlődésscl elégszik meg, no az is nagy
burkolva gondolatait, oly édessé, oly magasztossá te gyönyörűséget okoz a fiatal embernek. Vannak sokan,
szik a létet és hevesen dobogtatják meg a szivet . . . kik közül választani is lehet . . . Próbálja meg,
Alólirott kir. báuyahivatal közhírré teszi, hogy a
selmeczi raktárában készletben levő 2(30 darab olajos
A zenekar pompásul zenditett reá egy dallamos hadnagy! . . .
— Megpróbálom , ezredes úr, feleli Richárd és hordó nyilvános árverés utján el fog adatni.
valzerre. A már teljes számban egybe gyűlt közönség
Árverési helyül a selmeczi kir. szertári helyiség
lassan a tánezterembe tódult, hol kéjes mozdulatok katonásan üdvözli ezredesét, ki a szép asszonyok cso
portjához lép.
és idejéül folyó évi február-hó 16-én délelőtti 9 órája
mellett lejtettek a párok.
A fiatal hadnagy megpróbálja ezredese tanácsát tűzetik ki.
A szép asszony báró Szépfaludyval tánczolt, ki
követni. Körülnéz és kellemesen lepte meg a csinos
Árverezni szándékozók tartoznak a becsárnak
csaknem elnyelte a remek teremtést szemeivel.
A báró nem tagadta, hiszen minden mozdulata, hölgyek sokasága. Kezet fogóit Balzsamos főhadnagy- (kétszáz forintnak) 5 %-át készpénzben a kiküldött ke
minden pillantása elárulta rejtett érzelmét: hogy a gyal, ki kövérsége daczára roppant sokat tánczolt, úgy zeihez letenni.
csinos özvegyet szereti. De másrészt szomorúan volt ar hogy az izzadtság csurgott végig patakként az arczán
Végre megjegyeztetik, hogy Írásbeli ajánlatok is
ról is meggyőződve, hogy nem igen lehet reménye ke át a nyakába.
elfogadtatnak, szükséges azonban, hogy azok az alul
—
Jól
mulatsz,
Feri
?
—
kérdi
az
ifjú.
zét elnyerhelni. jóllehet Klára szívesen társalgóit és
írott kir. bányahivatalnál az árverés határnapjáig
— Meglehetősen, csak olyan átkozottul ne izzad r Ajánlat olajhordók megvételére" czimmel és a fenti
beszélgetett mindannyiszor vele. Most pedig boldog volt,
nék
!
—
feleli
bosszús
hangon
a
huszárfőhadnagy.
—
hogy karjaiban tarthatja omlatag, karcsú alakját és
j készpénz biztosítékkal ellátva legyenek.
llát te mit állasz itt, mint egy leezövekelt fa? . . .
tánezolhat vele a zene lágy akkordjai mellett.
M.
kir. Bányahivatal,
Belláit egészen kipirulva köszönte meg „Náncrl Nem tánczolsz? . . .
í
Szélaknán 1893. évi január 7-én.
kisasszonynak" a fordulót, aztán kisssé fáradtan ült le
(Folyt, köv.)
Svchln.
Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. cs Eia könjvnyomdájiliau Selmeczbányán 1893

Nyílt-tér.*)

H i r d e t é s e k.

Igen tisztelt vevőimhez!

Árverési hirdetmény.

