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Kéziratok nem adatnak vissza. —

Selmeczbányán, 1993. január 29. 
Selmeczbánya és Bélabánya törvényesen 

egyesített testvérvárosok számadásai vezetésé
nek egyesítését már a magas kormány is ki
mondotta, jóváhagyván az egyesítést kimondó 
közgyűlési határozatot.

E ministeri leirat oly fontos reánk selme- 
cziekre, hogy annak az egyesítésre vonatkozó 
részét szószerinti közölni kötelességünknek tar
tottuk.

A ministeri leirat a következő:
„A város törv.-hatósági bizottsága által f. évi 

október-hó 14-én tartott közgyűlésében 209/5(549 
sz. a. egyhangúlag hozott határozatot , mely 
szerint a fennállott Selmeczbánya és Bélabánya 
sz. kir. bányavárosok vagyonának jogilag és 
telekkönyviig való külön állása továbbra is 
fentartatni rendeltetett, ellenben ezen két külön 
vagyon kezelése 1893. évi január-hó 1-től egye- 
sittetni határoztatok, oly képen, hogy a fenn
állott mindkét város összes jövedelmei és kiadásai 
egy egységes költségvetésbe vétessenek fel, 
úgyszintén egy egységes zárszámadásban szá
moltassanak e l; az ezen határozat ellen Záhn 
Ágoston és társai selmecz-bélabányai lakosok 
által beadott fülfolyamodvány vissza utasítása 
mellett ezennel jóváhagyom, mert Selmeczbánya 
és Bélabánya sz. kir. bányavárosok az 188(5. 
évi XXI. t. ez. 1. §-a II. részének 15 pontja 
alatt „Selmecz és Bélabánya sz. kir. város“ elne
vezése alatt egy törvényhatósági joggal felruhá
zott várossá egyesittettek, mely törvényes intéz
kedés folytán két külön háztartás vezetése és 
fentartása most már nem csak indokolatlan volna, 
de a törvény czélzatával is ellenkeznék; külön-

T Á E C Z A
Mint az édes atyja . . .

Viskó előtt czigányrajkó 
Hegedűjét ezinezogtatja;
Pöfékelve a pipából:
Epén mint az édes atyja!

A vásáron czipót csent el 
A hunezut kis czigán/atytya,
S gyorsan el is inait vele:
Epén mint az édes atyja !

Egyszer csibét akart lopni,
De valahogy rajta kapták,
S a bűvösre tették menten :
Epén mint az édes atyját!

Lufi vak Sándor.

Ne kérdjétek tőlem . . .
Ke kérdjétek tőlem, hogy bús miért vagyok.
Hiszen, a mely gyötör, azt a nagy bánatot 
Ti úyy sem értitek.
Régen kiapadt már könycimnck árja,
S  lelkem c földtekén csak a halált várja,
— Ót csak ez váltja meg —

Mért is adtál testet te hatalmas Isten,
Hogy sárhoz lékötre a siralomvölgyben 
Szenvedjen a lélek?
Azért teremtettél, adtál szivet s vágyat,
Hogy, mint kóbor szellem, elhagyva siráyyát, 
Bolyongjak mig élek ?

ben pedig az egyesítés, ha Bélabánya vagyona 
telekkönyviig és zárszámadásiig elkülönítve 
mutattaíik ki. ezen városra nem csak hátránnyal 
nem jár, de kiválóig annak érdekében fekszik.

A most jelzett határozat alapján a város házi 
pénztáráról a jövő 1893. évre szerkesztett költség 
előirányzatot, mely szerint a bevételek 153,344 
frt 207* krt, a kiadások pedig 1G3,3(54 frt 22 krt 
tesznek ki s igy 9920 frt 02 krnyi hiány mu
tatkozik, ezennel szintén jóváhagyom és megen
gedem hogy a fent kitüntetett hiány fedezése 
czéljából a városban fizetett állami egyenes adók 
minden forintja után az 1 %-nyi ipar iskola pótadó 
hozzá számításával összesen huszonhárom (23) 
krajezárnyi városi pótadó vettessék ki.“

Nagyon szétágazók a vélemények abban a 
tekintetben, vájjon lesz-e s minő haszna a két 
városnak ebből az egyesítésből. Sőt a bélabá- 
nyaiak egyenest károsnak tartják azt magukra 
nézve. Mi azt hisszük, hogy a közös teher együtt 
hordva kevésbbé nehéz, s ez egységessé tétel
nek kedvezményeit már a legközelebbi jövőben 
Bélabánya testvérváros is érezni fogja.

A selmeczi dohányraktár elvitele.
Arról értesítenek bennünket Zólyomból, hogy a 

selmeczi dohányraktárnak Zólyomba áthelyezését vet
ték tervbe az illetékes körök.

Sietünk kijelenteni, hogy mi abban a hitben vol
tunk a hir vételekor, hogy dohány raktárunknak csak 
egy részét szándékozzák elvinni tőlünk, azonban a terv 
melynek kivitele elé mi akadály sem gördül, oda irá
nyúi, hogy a raktár csakugyan áthelyeztessék innen a 
szomszédos városba, melynek közönsége örömmel ragadva 
meg az alkalmat, olyan ajánlatot tett a közbenjárást

Könyörgöm szent Isten, — segítsetek egek —
Ha már itt e rögön boldog nem lehetek 
Vedd el életemet!
Fogadj trónod mellé, — honnan üdvünk fakad — 
Es a földi szenytől, a mely reá ragadt,
Tisztítsd meg telkemet.

Hallania Mihály.

A viztelen kút mint házasság- 
közvetítő.

i.
Sz . . . felvidéki városkában igen nagy tekintély

nek örvendett Grünspecbt Dániel, m. kir. adótárnok. 
Örvendett ugyan a tekintélynek, de oly nagy része 
volt-e benne igazán, mint a hogy hitte, azt okmánynyal 
nem tudjuk beigazolni. Nagy Germaniáffl szakadt ide 
az isten adta még a Bach korszakban talán, s itt. ra
gadt; itt tartotta a jó magyar kenyér. — no meg egy 
paráz88zemü magyar menyecske. Meg is tanult magya
rul a maga- és nehány „kosztos" diák emberségéből. 
Mily szépen hangzik az, ha reggel beköszöntve az iro
dába, az urak felé fordul: „Jól rekeld; hogyan bírtak 
aludni éj-tszaka?M

A mellett borzasztóan pontos ember az ..onkol 
Dániel. “ Óra hosszat is mosogatja válogatott czifra 
dorgatoriumban a szegény körmölő Írnok fejét, ha az 
véletlenül az „i“ fölött kifelejtette a pontot, miért az 
azután úgy bosszulta meg magát, hogy hivatalos átira
tok ily bevégzéssel kerültek rendeltetésük helyére:

„ . . s ezzel maradok
bazaíiui üdvözlettel

G r U n s p e c h t Da n i é  1,
m. kir. adótárnok.1“

teljesítő pénzügyigazgatóságnak, mely a raktár áthelye
zését lehetővé teszi.

A ministerium főként azért tartja szükségesnek a 
raktár áthelyezését Zólyomba, mivel Sclmeczbányának 
többszöri megközelitbetlensége az anyag pontos szállí
tását gátolja, Zólyom meg a vasúti fővonalon nagyon 
is alkalmas arra, hogy annak a kilcncz felvidéki me
gyének, melybe a selmeczi raktár a készletet szállítja, 
központja legyen.

„Az első megállapodás — Írja a Z. Hírlap — 
Zsolnára irányította a figyelmet, miután azonban ez 
ozélszcrllségi szempontokból nem látszott megfelelni,' a 
pénzügy-igazgatóság egy képviselője városunkban nézte 
meg azokat az épületeket, melyek polgármesterünk né
zetei szerint a nevezett czélra átalakithatók lettek volna. 
Városunk providens polgárai értesülvén e nevezetes 
tényről, Steel) Lajos gyógyszerész úr buzgó kezdemé
nyezésére és meghívására két Ízben gyűltek egybe a 
városi szállóban, a hol megbeszélvén az ügy fontosságát, 
városunk haladását, emelését eszközlő ajánlat mozza
natait, szóvá tették azt az álláspontot, melyet a köz
gyűlés határozatával szemközt elfoglalni kívánnak, ha
tározott egyértelműséggel híva fel a várost egy általa 
emeli alkalmas épület felajánlását nyújtó beterjesztésre.

E hó 1(5 án hívta egybe a polgármester a rend
kívüli közgyűlést, a melyen az érdemleges határozat 
volt kimondandó. Az elnöklő polgármester valamelyes 
magánház átalakítására irányuló véleménye után egy 
képviselő úr fejezte ki abbeli aggodalmát, hogy az el
vállalt építkezés foganatba vétele a városi pénztárra 
szokatlanul terhelőleg hatna vissza, mely a város kezeit 
kiterjedtebb működésében megkötné. Eloszlatta az aggo
dalmakat az utána fellépő képviselő, ki kitüntetve az 
előnyöket, melyek az ily ajánlatnak az elfogadásából 
szükségképpen következnek, utalt azon haszonra, mely 
a befektetett összeg néhány év múltán bekövetkező 
fedezése után tisztán fennmarad. Indítványozta aunak 
okáért, hogy tekintve a fennforgó ajánlat kedvező és 
fontos voltát, mondja ki a közgyűlés beleegyezését egy 
a város által emelt és az igazgatóság által tervezett 
épületnek a felajánlásához, melynek költségvetése * S

Később rájött arra „onkcl Dániel,“ hogy a mit 
vele az az Írnok elkövetett, tulajdonképen turpiszság s 
beállt az a nem ritka eset, hogy a körmölő úrfit, liaza- 
fiságának nem illő helyen való nyilvánítása, illetőleg e 
hazafiságnak ármánvos módon föllebbvalójára való tuk- 
málása miatt, kitelték a szellősre.

Hja. igy jár, a ki fából vaskarikát, Grüuspechtből 
magyar hazafit akar csinálni.

Hanem egy jó tulajdonsága mégis volt az öreg
nek : gyönyörű hajadon leánya, Ilona.

Nem hiába, hogy Bodros Géza mindig utolsónak 
érkezik az irodába.

('gyes, szorgalmas fiatal ember Bodros; de mit tehet 
ó róla, hogy GrUnspeehték ablaka előtt viszi el útja?

S az az ablak különös vonzerővel bir rá!
Meg nem állbatja, hogy ne vessen rá nem egy 

pillantást; bizony néha jó ncgyedórácska is eltelik, 
mig bizonyos szőke fürtű fejecske lesz látható benne, 
mely édes mosolylyal, nyájas bie/.ezentésscl integet a 
barna ifjú felé, ki azután boldogan baktat tovább, s 
szerelmi mámorában belebeleütközik a szembejövők 
orraiba, rátapos néhány tyúkszemre s mit sem törődve 
az utána hangzó nem épen hízelgő felkiáltásokra, tütyö- 
részve toppan az irodába, hol Dániel bácsi gyanakvó 
arezeznl fogadja és siet őt a szeszadó titkaiba elmé- 
lyeszteni, hogy a füle begye se látszik ki belőle Géza 
úrfinak. Mert sejti ám az öreg Dániel, hogy fiatal tisztje 
Ilonkára vetette szemét, de nem tudta őket még együtt 
kapni.

Dejszon ! majd megmutatna annak a springinsz- 
feldnek, hogy az ő lánya nem a féle magyar úrfinak 
van szánva! Legalább is „Iicrr Bárón" legyen, a ki 
elveszi!
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14000 írtban állapíttatván meg, abban a megfelelő 
raktár — s mini hogy ezzel karöltve az adóhivatal meg 
ajánlása is jár, — ennek megfelelő helyisig, egy tiszt
viselő és egy szolga szamára való lakás és a tőzsde 
találná elhelyezését.

Az indítvány elfogadtatott s a telek a „Csillag'1 
vendéglő mellett szenteltetett ki.u

Hogy Zólyomban nagy örömet okoz a raktár át
helyezésének Ilire, ezt térin'szétesnek tartjuk, s méltá
nyoljuk azon egvének eljárását, a kik mindent elkövet
nek arra nézve, hogy még áldozatok árán is megnyer
jék a raktárt; az iránt azonban nem nyertlink meg
nyugtató felvilágosítást, vájjon nem szenved-e csorbát 
ezáltal városunk közönségének érdeke mely ez áthelye
zésről tudomást sem vett mindeddig 'i

Helyén valónak tartottuk e kérdést most fölvetni, 
a mikor az áthelyezés még csak tervben van, s hisszük 
hogy kudó sorainkra megkapjuk illetékes helyről a 
választ.

Különfélék.
— Pál napját az irgalmas nővérek helybeli 

leányiskolája Podhragya) l'ál prépost-plébános és az 
iskola igazgatójának tiszteletére, kegyelete Unnepély- 
lyel ülte meg. Az ünnep műsora a kővetkező volt : 
Megnyitó ének. Alkalmi üdvözletek. Zongorajáték. A 
tavasz tündére, színmű egy felvonásban. Melodráma. 
Rákóezy Fereuez Rodostón, Váradétól. (Szavalta: Alt- 
hold Józsa). Egy csésze kávé, vígjáték egy felvonásban; 
Vörös Sarolta. Ocsovszky Emma. Zubka Mariska, Füs
tös Erzsiké, Gregor Mariska, Gasparik Margit, Groll 
Anna, Sziklay Irén, Vikiszalv A. és lvuntzl G., Bikkál 
Anna szereplőkkel. Ének. Vorbeivitung zum Namcnsfeste. 
Zongorajáték. Deutsches Lustspiel. Zongorajáték. 
Végző: Rakóczy induló. Volt biz e jelzetteken kívül 
még sok szép produkezió , melylyel a kis gyermek- 
csoportok a nagyszámban megjelent érdeklődő közön
séget meglepték. A kicsinyek játéka, táncza gyönyör
ködtető. a nagyok szavalata jatéka ügyes volt. Dionysia 
főnököd, Edigna és Placida sororok buzgalma kiváló 
eredményt mutatott föl.

— A Mflnicczbáiiyai kir. knth. n.igygymiin-
xium segélyző-egyesülete folyó hó 25-én tartotta a félévi 
számadások és folyó ügyek elintézése ezéljából rendes 
választmányi ülését. A segelyzó-egyesület a tanév elején 
telvett 21 növendéket részint ingyen, részint fél- és 
mérsékelt ár mellett a tápintézetbe. Miután a tápintézeti 
jótékonyságot élvező gymnasiumi tanulók közül csak 
egy ügy magaviselet, mint szorgalom tekintetében az 
alapszabályoknak meg nem felelt, a választmány az 
illetőt a tápintézetből kizárta és elhatározta, hogy az 
illető mindaddig tápintézetben részt nem vehet, inig 
tökéletesen meg nem javul. Több folyamodvány kedvező 
elintézést nyert, mely szerint több tanuló élelmezési dija 
leszállittatott. egynek pedig 32 frt 50 kinyi tápdija 
elengedtetett. A választmány megbeszélte az egyesület 
jövő működését, mely alkalommal az intézet igazgatója 
megpendítette, hogy a segélyzó egyesület még nagyobb 
lendületnek örvendhetne, ha lehetséges volna az egye
sület felügyelete alatt internálást nyitni, hol 30—40

De hát a fiatalok nem sokat törődtek az öreg úr 
elveivel s szándokaival s szerették egymást; igaz, több
nyire ónak távlatból; de majd eljön még azaz idő, hol 
a kedvező alkalommal élve . . . No, de ne áruljuk el 
titkos gondolataikat, hanem keressük fel Dániel bácsit, 
ki olyan munkába vágta fejszéjét, mely (nem a fejsze, 
de a munka:) szotroppanással fenyegette gyönge kopo
nyáját.

Kutat akar ő ásatni az adóhivatali épület udvarán ! 
Kutat !

Sokáig törték fejüket tisztviselői, de még a véli 
szolga is, mi vihette az öreget erre az eszmére ? !

Már arra a gondolatra is jöttek, hogy az öreg 
talán csupa lelebaráti szerétéiből akarja azt a kutat 
ásatni, már t. i. ha a tekintetés hivatal tagjai kissé 
nagyon rózsaszínben látják a világot , mi ren- 
desen minden másodnnp reggelén szokott kezdődni 
s másnap reggel sűrű fohászok közt bevégzödni — hogy 
legyen mindjárt kéznél az üdítő szer s ne kelljen a vén 
szolgát félórányira küldeni félpoliár vízért, melyet az 
urak elunván várni, brevimanu sörrel pótoltak ; mely el
járás ugyan nem szolgált a tisztes hivatal hasznára s 
Dániel bácsi épülésére, de melyet megakadályozni sem 
erélye, sem szava nem volt. De lett légyen akárhogy, 
a terv megrögzött Grünspeeht űr agyában, s annak 
mielőbbi kivitele képezte most fótörckvését, annyira, 
hogy még pápaszemet is elfelejtette homlokára tolni, 
mikor e tárgyról értekezett.

( sak az a bibi, hogy a kútásatásra való engedély 
elnyerése végett szakértő jelentést kell tenni az ill,-tő
kés pénzügy igazgatósághoz.

Szakértő jelentés!

tanuló teljes ellátásban és gondos nevelésben részesül
hetne, de ez egyelőre függőben maradt.

A nzcgéuyek -cuélyezése. A városi szegény 
alapból a legutóbbi megállapodás szerint az 1893-ik 
évben a belvárosban 1231) frt ÖO kr., Hnnkán 11)3 in, 
E. Fuelisloelion t!2 frt, Steflultón M frt, Hodrusb.uiyán 
Hl fit fog kiosztatni, llodrusbányán ezen felül még a 
8<>*N> fi tót meghaladó Deszát-alap kamatai is szétosztás 
alá kerülnek az ottani szegények között felekezeti kü
lönbség nélkül. Az egész, város területén levő árva 
gyermekes 222 irtot kapnak a szegényalapból.

— Lazító rüpirnt. Említést tettünk volt, hogy 
a felvidéken a Prágában dr. Gregra Ede könyvnyom
dájából Jllask rodic.om slovenskym" eziuiü allamellenes 
tót nyelvű röpirul terjesztetik nagy számban postai utón 
és más titkos utakon. Rendőrségünk erélyesen hozzá
látott a nyomozáshoz s nem sokára már hivatalos tel 
sóbl) meghagyások alapján is eszközölnie kellett a sürgős 
nyomozásokat, s bár mindenki által könnyen belátható 
nehézségekbe is ütközik a nyomozás, reméljük sót el
várjuk a rendőrségtől, hogy eredményt fog elérni s a 
titkos terjesztőket át fogja szolgáltatni a büntető igaz
ságszolgáltatásnak, mert magunk részéről nem tudunk 
nagyobb bűnt s a közös anya ellen nagyobb vétket, 
mint hogy egyesek — sajnos, legtöbbször büntetlenül ! 
és hozzá igen gyakran nem faiiatisniusből, hanem saját 
anyagi érdekeik szem előtt tartásával a békés né
pet izgatják s valótlan adatok terjesztésével a nem
zetiségi gyűlölködést szítják. Még e törvényhatóság 
szivében, itt Seltneezbánya belvárosban is tért hódított 
már a lázitás, kitűnik ez a következő nyilatkozatokból, 
melyeket privát értesüléseink szerint egy tisztességes 
bányász ember tett többek füle hallatára : „mi nem 
vagyunk magyarok, mi „uhor“ vagyunk; a magyar 
jobban szívja vérünket, a dicső szláv vért, mint a zsidók 
a keresztényekét; Debreczenben a magyarok egy tót 
fiút a piacz közepén megschachtoltak" slh.stb. Felhívjuk 
erre a körülményre a t. bányatiszt és bányafőnökök 
ügyeimét, mert úgy látszik, hogy az izgatás a foglal
kozásánál fogva az izgatásokra különben is fogékony 
lelkű báuyásznép között terjed leginkább, használjanak 
fel minden alkalmat a tévútra vezetett szegény nép 
kiábrándítására, s rántsák le az áiarezot a nagyszájú 
izgatókról; hassanak oda, hogy a bűnösök kiuyoraoz- 
tassanak s elvegyék méltó büntetésüket. A lázitó tót 
röpirat hangja, iránya, citátumai és tájszólásai után 
ítélve — szerzője c g y h o z z á nk  k ö z e l  e s Ő h e l y e n  
l a k ó  l e l ké s z .  Gondoljuk, polgári hazafias kötelessé
gének fogja mindenki tartani, ha e dologra vonatko
zólag adatokat szolgáltathat, ezt nekünk vagy az ille
tékes helyeken megadni, mire kérjük is olvasóinkat.

keringő helyett eső idő*.! Az Erzsébet-egylet 
elnökségének megbízásából értesítjük az egylet bálja 
iránt érdeklődő közönséget, hogy a meghívóval együtt 
szétküldött tánezreudre tévesen nyomatott a szállóra 
utáni csárdás helyett keringő, — miként erről a terem 
részére készült eredeti tánezrend is tanúskodik.

— Az Erzsébet egylet február-hó 4-iki bálja 
iránt nagy érdeklődés mutatkozik, és pedig nemcsak 
városunkban, hanem vidékünkön is. Az elnökség minden 
lehetőt megtesz a bál sikere érdekében, azon törekedve,

Ez a öreg Dauiel bácsi kisértő réme, mely nappal 
összekuszálja gondolatait, hideg verejtéket sajtol ki 
fényes teje búbján s éjjel nyugalmát mérgezi meg, úgy, 
hogy kapát, ásót ad az álomkép az ő kezébe, s ás, ás, 
mélyen le a föld közepéig, s nem talál vizet! Felülről, 
magasan mint a torony teteje, gúnyos hangon lekiált 
hozzá a rezes orrú pénzügy igazgató : „Nos, Harkály úr: 
Talált-e már vizet ? !*‘ S ő kétségbeesésében csak túrja, 
fúrja tovább is a kemény kősziklát, mely száraz, mint 
a gyalu forgács vagy a vén hivatalszolga torka.

Végre zseniális ötlete támadt!
Meg lesz a szakértő jelentés! —
Az öreg úr, ki azelőtt sohasem járt vendéglőbe, 

kaszinóba; ki pinezéje mélyén rejlő boraiból sóba sen
kinek sem adott de még egy gyász finyit sem Ízelítőül; 
ki esti 9 órakor rendesen már párnái közé rejtette 
füleit: mintha egyszeribe kicserélték volna, úgy meg
változott.

Eljár a kaszinóba, korcsmába, s néha csak az 
éjfél veti haza; rózsás kedvében az utezá széltét hosz- 
szának nézi s haza érve, minden áron az ágy alá akar 
feküdni, kedves élete párja nem csekély bosszúságára 
s bánatára, ki húsz évi házas éltük alatt még eddig 
soha sem tapasztalt férje uránál ily ki- és berúgási 
hajlamokat, s utóvégre avval igyekezik magát vigasz
talni : hogy most tisztul az özeg Grünspeeht esze.

De vannak kelten, kik e változásnak örülnek: í 
Géza és Ilona.

(Folyt, kiiv.j

hogy a kiadások ■inéi kisebbek s az erkölcsi siker 
mellett az anyagi is elérhető legyen. Egyebek köziül 
azt a csekélynek látszó intézkedést is megtette, hógy 
a ruhatárt saját kezelésébe vette s igy annak : levé
tele is az egylet pénztárába foly.

Ivem en  v u y  i l la Mik. A legközelebbi időkben 
kél esetben volt városunkban kéménygyulás; szüksé
gesnek tartjuk megjegyezni, hogy tűzrendészet! szabá
lyaink szigorú betartása föltétlenül megkövetelhető 
mindenkitől, mert építkezési viszonyainknál fogva a 
legkisebb gondatlanság óriási, kiszámíthatatlan követ
kezményeket vonhat maga után.

— Válasz S a tym ak . Tele. Szerkesztő u r! Becses 
lapjának január-hó 22-cn kelt 4. számában a „Külön-
l. b k“ rovatában egy czikk jelent meg, melynek isme
retlen szerzője azon kérdéssel foglalkozik, hogy az eddigi 
szokásoktól eltérőén, miért Kezdődött a segélyegyleti 
bálon a táncz koringével és nem csárdással ? Ezen 
czikkre legyen szabad tisztelt Satyr urnák a következő 
felvilágosítással szolgálni Elité bálon a íáneznak ke
ringővei való megkezdése nem általunk behozott uj 
szokás, sem Imzafiatlanság, vagy nyilvánítása azon ér
zelmünknek, hogy a keringőt jobban szeretjük-e a 
csárdásnál, vagy megfordítva; amint ezt tisztelt Satyr 
ur feltünteti; hanem igenis más.  illetékesebb kö
rök által elfogadott, méltányos szokás, mely a bál
anya iránti előzékenységből veszi eredetet. Egészen 
máskép áll a dolog oly mulatságokon, hol bálanya 
nincs. Itt mindenesetre a táncz csárdással kezdendő 
meg, inig ellenben oly bálokon, minő a segélyegyleti 
bal is volt, a csárdás a Rákóezy-indulóval van pótolva, 
mi mellett az ily bál — a bálanyának terembe lépé
sekor - raegnyittatni szokott. Hazafias aggodalmainak 
szétoszlatását, nem pedig eljárásunk helyességének iga
zolását czélozza e nehány sor tisztelt Satyr ur, mert 
teltünket illetékesebb körökbeu nemcsak okadatolva, 
de méltányolva is látjuk, miért is e tárgyról vitát kez
deni vagy folytatni érdekünkben nincs, s nem is fogunk. 
Csak annyit óhajtunk még ezen sorok által elérhetni, hogy 
ha ugyan akadnának olyanok, kik Satyr úrral egy elité 
bálról megegyező véleményben vannak, azok szinten 
beláthassák azt, hogy elite bálon nem kell a táncznak 
csárdással Kezdődnie, hanem kezdődhetik bármely más 
tánezczal is, kellő előzmények után. / —/•.

I l im  •‘•/.éli előadást tart felír, bő 2-án a Vá
rosi Vigadóban Reke Kálmán akad. hallgató az akad. 
ifj. kör pénztára javára. A programúi változatos es sok 
érdekeset tartalmaz, s mint tapasztalásból állíthatjuk, 
az előadó nagy jártassággal kezeli a varázspálcát.

Ilont várm egye \  ttröskeree/fegylete által 
a megyei Kórház javára, 1893. február hó 11-én Ipoly
ságon, a vármegyeház termeiben tartandó, jótékony- 
sági sorsjátékkal egybekötött táuczvigalom rendezősé
gének névsora a következő: a hontvármegyei vöröske
reszt-egylet tisztikara és választmánya : gróf .Siainlein- 
Saalenstein Leontina díszeinek, gróf Oliorinszky Igó elnök 
gróf Oberndortf llugóné elnök, Forster Frigyes jegyző, 
dr.Kovács-Sebestyén Endre orvos, Cborinszky Igó grófné, 
Ivánka Lászlóim, Ivánka Leouie, Jankovioh Béláué, 
dr. Kovács-Sebestyén Endréné, Lestyánszky Sáudorné 
Üzv. Nyáry Adolf báróné, Somogyi Lászlóné, Schiller 
Autalné, Winter Sándorné; Bolgár János, Bolgár Endre, 
Borkő István, Braumüller Sándor, Horváth Miklós, 
Ivánka László, Oberndorff Hugó gróf, Roszner Ervin br. 
Somogyi László, Schiller Antal. Rendező bizottság 
Lestyánszky Sándor elnök, Héderváry Lajos jegyző, 
Borbélyi Pál pénztárnok, Bedrosz Péter ellenőr. Barényi 
Jenő, Báró Gyula, Baumaun Márton, Bakó István, 
Berkó István, Bolgár Endre, Bujkovszky Gusztáv dr. 
Utiliskovics György, Forster Frigyes, Halász Fereuez, 
Hajdú József, llalmay László Ilerczeg Vincze, Himmlcr 
Sándor dr., ifj. Holczer János, Horch Oszkár, Ivánka 
Oszkár, Ivánka István, Jankovics Béla, Képes An
dor dr., Kovács-Sebestyén Endre dr., Králik Adolf, 
Laszkary Pál, Luka Pál, Marék Károly, Markó Islván, 
Mariséban Béla, Márton Fereuez dr., Mészáros Gyula, 
Nagy Lajos dr., Xedeczky Pál, Nyáry Alfonz báró, 
Okolicsányi László dr., Placliy Gyula, Podliorszky 
László dr., Pongráez Elemér, Szabó Géza, Szabó Dávid dr, 
Sághi Benő ifj., Sántlia Béla, Sárpy Jenő, Somogyi 
Béla, Sántlia Kamii, Szpál János, Szclke Árpád, Toldy 
Zsigmond, lotovics Kálmán, Trautman Sándor, Winter 
Fereuez.

~ Oltványok adom ányozása. A m kir. föld 
nm éles ügyi ministerinm városunk közönségének 10 000 
darab facsemetét ajándékozott, és pedig 2000 alma 
2(KI0 körte, 1000 birs, 2500 szilva, 200 eseresnye és 
;>00 diót. ^

A ragadó** Didóink a szarvasmarha állományban 
mind nagyobb és nagyobb mérvekét ölt s az intéző 
körök a járványos betegség továbbterjedésének meg- 
gátlására komolyan hozzálátnak a szükséges törvényes 
eszközök alkalmazásba vételére, s legközelebb törvéuy- 
Imtosági intézkedések is várbátók a járvány teljes ki
irtására. Legújabb hivatalos értesülésünk szerint Felső- 
Almás községe is zár ala vétetett.



IV. évfolyam 5. szám

Ki llaeKwe a c*clc(Uzr'-7.c* d ijá t?  Ez a
kérdés sokszor foglalkoztatta már gazdasszouyainkut s 
úgy tudjuk, boszantotla is ékel, mell a cselédszerzók 
minden egyes esetben akként értelmezték a eselédszer 
zést szabályozó szabályrendelet ide vágó szóvegét, liogy 
a munkaadó és a eseléd is köteles fizetni, s igy kettős 
dijat szedtek a cseléd szerzők. Törvény hatósági bizottsá
gunk e hó 24 ki közgyűlése segíteni vélt egy határozatá
val e bajon, a mennyiben a szabályrendelet 4. íj ának 
utolsó előtti pontja helyett, vagyis e helyett: Fenti dij 
az altul fizetendő ki a közvetítő szolgálatot igénybe 
veendi“, azt vette be a szabályrendeletbe, hogy: ,.Fenti 
dij minden egyes cseledszerzési Ügyletéi- esak egyszer 
fizetendő, és pedig vagy a cseled, vagy a munkaadó 
által egyedül vagy mindkettő által közösen.“ Felhív
juk c módosításra gazdasssonyamk ügyeimét!

— K örrendelet. A rézsziták konyhai használatá
uak kártékonysága körül folytatott tárgyalás alkalmá
val bekivántatván az orsz. közegészségi tanács szakvé
leményé, általa a rézszitáknak konyhai alkalmazása 
határozottsággal a közegészségügyet vcszélyozteihetönek 
mondotta ki. Ismeretes ugyanis, hogy a sárga réz 
24—30% czink s a megfelelő mennyiségű veresrézből 
áll. E fémelegyböl hígított savak főképen a cziuket de 
részben a rezet is feloldják, savak vagy sók oldatai 
levegő jelenlétében mind a két fémet megtámadják, a 
midőn ezután mérges czink és rézvegyületek állanak 
elő. Minthogy a sárga rezdrótsziták felülete nagy a 
fémnek levegővel és folyadékokkal érintkezése a meg
támadás feltételeire nezve kedvező körülmények között 
történik. Miután pedig az eledeleknek, tápszereknek 
nagy része hig savakat és sókat tartalmaz ha ezek ily 
szitákon szüretnek vagy töretnek át, nagymértékben ki 
vaunak téve a czink és rézzel fertőzésnek, mi az ily 
ételeket élvezők egészségét nagyobb mérvben veszélyez
tetheti. Felhívom ennélfogva a törvényhatóságot, hogy 
a rézszitáknak konyhai használatát nyilvános helyeken, 
korcsmákban, kórházi konyhákban, kifőzdékben stb. 
méltány záros idő kitűzése mellett tiltsa be, egyszers
mind üg-yelmeztetve a nagy közönséget a rézsziták 
konyhai használatából reája háramolható veszélyekre 
hasson oda, hogy magánosok is rézszitákat konyhájuk
ból küszöböljék ki s helyettük a teljesen ártalmatlan 
szőrszilákat alkalmazzák. Budapesten 1892. deczember 
l (J-én a ministől' helyett Andrássy s. k. államtitkár. 
Fennti u5284/Vl. 11. számú körrendelet oly ügyelmez 
tetés mellett tetetik közzé, hogy azon korcsmáros, ven
déglős, kifőző stb. kinél 1893. évi február-hó 15-én túl 
konyhai használatban rézsziták találtatnak az elkobzáson 
felül az 1876. XIV. t. ez. 7 §-a értelmében az 1879. 
XL. t. ez. 16. által történt korlátozás figyelembe 
vétele mellett, behajthatatlanság esetén szabályszerű 
fogságbüntetéssé átalakítandó 100 frtig terjedhető pénz
büntetéssel büntettetni fognak. Selmeczbányán 1893. 
január hó 26-án. Sztanesay Miklós, h. alk.

— K özhírré tétel. Különösen a kereskedők ér-
tesülhetése czéljából közhírré tétetik, hogy a szerb kor
mány a kereskedelmi ezikket képező rongyok, szennyes 
ruha és fehérnemű, valamint ócska használt vatta kül
deményekre még érvényben maradó beviteli tilalom 
kivételével a ekolera miatt elrendelt összes forgalmi 
korlátozásokat beszüntette. Selmeczb. 1893. január 
hó 26-án. S z t a n e s a y  M. h. alkapitány.—  K ö z h i n  é té te l. Közhírré tétetik, hogy Zólyom- 
megye alispánja 808/1893. számú határozatával a nagy 
mértékben constatált ragadós tüdőlob miatt s a folya
matban levő irtás sikerének biztosítása czéljából a vár
megyének a zár alól leendő felmentéséig, az 1888. évi 
VII. t. ez. 36. §-a alapján Zólyomvármegye területén 
úgy az országos valamint a heti marhavásárok tartá
sát, eltiltotta. Ehhez képest a folyó évi január-hó 30-ára 
eső nagyszalatnai országos marhavasár sem fog meg
tartatni. Selmeczbányán 1893. évi január-hó 26-án.

S z t a n e s a y M i k 1 ó s, h. alk.
— A usztria füstölése. Az osztrák dohányjöve

dék bevétele az elmúlt évben 84 millió forintra rúgott. 
Megemlítésre méltó, hogy a czigarette fogyasztás Ausz
triában 1887 óta rendkívül emelkedett, úgy, hogy 
azóta 6s2 millió darab czigaretta fogyott cl. Emelke
dett ezen felül a fogyasztás a finomabb szivarnemekben 
és apadt a rosszabbakban. Virgina az elmúlt évben 
85 millió kelt el, britanika 20 millió és rövid szivar 
24 millió.

— A világ összes borterm ése a legújabb 
statisztikai adatok szerint körülbelül 123.000,000 bek 
toliterre, az összes szőlőterület pedig 7.500,000 hektárra 
becsülhető. Legnagyobb szőlőterülete Olaszországnak 
van, mely 1.926,832 hektárra rúg. ezután következik 
Franeziaország 1.763,474 hektárral, Spanyolország 
1.706,501 hektárral, Magyarország 340,000, Ausztria 
232,000 és Portugália 200,000 hektárral. A többi ál
lamok szülőterülete kétszázezer hektáron alul van.

— A«uy Sándor pénze « l< ■'«<' leneken. 
Pár héttel ezelőtt az athéni öbölben egy szivacs halasz* 
bajó búvára szivacs helyett egy marék ezüstpénzt ho-

zott tel tizenöt méter mélységből. A pénzt átadta gaz
dájának. Étitől kezdve természetesen ugyanarra a 
helyre bukott le s szivacs helyett sokszor markolt 
ezüstpeuzbe . végre pedig felhozott egy nyitott vaslá
dát is. melyben a pénzek voltak. K-d-három hétig a 
dolog titokban maradt. De vagy az osztozkodásnál 
veszhettek össze, vagy valaki elárulta a dolgot, elég 
az hozzá, az athéni fegyvergyár kormányzója neszét 
'evén a dolognak, az illetők*-! maga ele idéztette s 
Int kiló régi ezüst pénzt szedett ,4 tőlük A pénzeken 
maczedoniai Nagy Sándor alakja látható, egyik kezé
ben királyi pálezával, a másikban madárral.

— Az átlyukasztott érni. k értéke. Az ország
némely vidéken azon szokás van elterjedve, Imgv a la
kosság a törvényes pénzt képező érmeket átlyukasztja 
a végből, hogy azokat ékszerül használhassa. Ezen át
lyukasztott érmék a fennálló szabályok értelmében 
akkor sem fogadhatók el fizetésül vagy átváltásként, 
ha különben törvényes pénzt képeznek is. Hogy ezen 
átlyukasztott érmek közül a pengő pénzláb szerint vert 
es a múlt év végéig törvényes forgalommal birt, de a 
pénzügyminisztérium m. é. aug. 23-án 55093 sz. a kelt 
rendeletével forgalmon kívül helyezett érmek értékesít
hetők legyenek, a pénzügy ministől- utasította a körmöez- 
bányai kir. pénzverő hivatalt és az annak alárendelt 
összes ni. bír. fémbeváltó hivatalokat, hogy a pengő 
pénzláb!) szerint vert ezüst érték pénzeket a melyek 
át vannak lukasztva, vagy egyáltalán olykép megcson 
kitva, hogy ezen csonkításból arra lehet következtetni, 
hogy ékszerül való használat miatt vesztették el forgalmi 
képességüket s az idézeti pénzügyministeri rendelet 
értelmében beválthatók lettek volna, lm nincsenek át
lyukasztva, a f. évi márczius-lió végéig, finom ezüst 
tartalmuk arányában és az ezüstnek piaczi ára szerint 
készpénz ellenében váltsák be. Ezen megtérítendő árt 
a pénzügy mi nister egy-egy bóra állapítja meg, s
igy január-bóra a finom ezüstnek kilogrammját 66 frt 
40 krban határozta meg.

— Orosz cenzúra. Orosz-Lengyelországban újab
ban az ujság-cenzurát még jobban megszigorították. 
A német és osztrák lapok olvasását nagyon megnehe
zítették s a lengyel regényírók kötelezve vannak kéz
irataikat is cenzúra alá bocsátani.

— Egyiptomi lakodalom. Kairóból írják, hogy 
e hónap 9-én fényes lakodalmi ünnepély volt ott. 
Kiaz pasa egyptomi ministerelnök fia, Malmaid pasa, 
elvette Kasain pasa leányát. Az ünnepélyek bét napig 
tartottak. 2000 vendég volt hivatalos e lakodalomra. 
A selyemsátor, melyben étkeztek, 100 méter bosszú és 
40 méter szeles volt és 1500 velcnezei lámpa, 1500 
gyertya, 50 kristály-csillár és 2000 villamos láng vi
lágított. A konyhában 70 szakács száz szolgával dol
gozott. A lakodalmi ünnepélyeket követő napon, Kiaz 
pasa, a vőlegény atyja rendezett egy ünnepélyt, mely 
százezer frankba került.

— Előkelő haram iák. Viterbóban és környékén 
az utóbbi napokban az utón állókkal való összeköttetésük 
és orgazdaság miatt! 15 embert elfogtak, kik között 
számos előkelő személy van. Újabb jelentés szerint 
ismét 23 embert tartóztattak le. köztük egy községta- 
náesost és egy törvényhatósági titkárt, sőt még több 
elfogatás is várható.

A világ c7.iiliorkcK7.letc 181)2. év végen.
A ezukortermelés és fogyasztás mérlegéről a franczia 
„L’Eelio Agricol" igen becses adatokat közölt s kinin- 
tatja az egyes államok területén mutatkozott csukor- 
készietek mennyiségét s arra az eredményre jut, hogy 
a czukorkészletek 691,850 mmázsával nagyobbak, mint 
voltak 1891-ben. Ugyanis Fraucziaországban a készlet 
295,869 tonnára rúg (1891 ben 217,305 tonnával szem
ben), Angliában 97,071 tonnára (110,830 tonnával szem
ben), Németországban 403,029 tonnára, (319,075 tón 
nával szemben), Hamburgban 50,400 tonnára (97,250 
tonnával szemben), Ausztria és Magyarországon 280,000 
tonnára (235.000 tonnával szemben), Németalföldön 
22,591 tonnára 142.703 tonnával szemben), Belgiumban 
48,631 tonnára (12,537 tonnával szemben), egyebütt 
Európában 26,154 tonnára (18,131 tonnával szemben), 
összesen Európában 1.221,744 tonnára (1.082,831 tón 
nával szembeni; az Egy * sült Államokban 45,00'* 
tonnára (71,960 tonnává: szemben), egyebütt 12,457 
tonnára (58,185 tonnával szembeni és igy a világ 
ezukor készlete 1.281,201 tonna, 1891-ben 1.212,016 
tonnává! szemben kedvezőbb arányt mutat.

Egyveleg.
.1 tele/on-háló:af legjobban kifejlődött aránylag 

Honoluluban, a Sandvieb-szigetek fővárosában, hol a 
lakosság öt százalékának van egyenes telefon-összeköt
tetése. Érdekes az is, hogy a sótartalmú légkör hatása 
ellen itt kizárólag ivzsodronyokat használnak. A nagy 
városok közt legtöbb telefon ■összeköttetés van Berlin
ben, de itt is esak egy százaléka a lakosságnak hasz
nálja ezt az intézményt.
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A'"/'/ IVter arragóniai király idejében egy kasz- 
libái kanonok megölt egy csizmadiát s ezért a törvény
szék arra ítélt**, : uy egy évig nem volt szabad a 
templomba mennie. A csizmadia tia felháborodott ezen 
az igazságtalan Ítéleten s elégtételt akarván magának 
szerezni . megölte a kanonokot. A törvényszék halálra 
ítélte a szegény ezizmadiát, de a király, kihez az 
ügyet felebhüzték, megkegyelmezett neki s csak arra 
ítélte, hogy egy évig ne csináljon csizmát.

/érdekes hin t, s  \res mellett egy franczia porezel- 
lángyar munkásai, régi földalatti épület-romok között, 
egy aranyérmekkel telt fazekat találtak. A legrégibb 
meghatározható ér. in 11. bői van Kr. e. 8 a legújabb 
814-ból, tehát Nag\ Károly korából. Sok közöttük az 
uj darab.

Több száz Iriii/ihiiii-kupohít vizsgált meg újabban 
a berlini doni építője, Knsehdortf, s arra az eredményre 
jutott, hogy a 16-ik es 1 Tik században épült kupolák
nak kitűnő visszhangjuk van, a későbbieket azonban, 
legalább e tekintetben, sokkal rosszabul építették.

.1 fok-földi gyémántok sárgás színét egy franczia 
vegyész gyenge vanilin oldattal képes eltüntetni, úgy 
hogy ezek a gyémántok sokkal drágább kelet-indiai 
vagy brazíliai gyémántokkal egyformáknak tűnnek fel. 
A csalást dörzsölés utján vagy nagyitó üveggel nem 
lehet észrevenni, de egy kis nitriu sav vagy alkohol 
már megmutatja s ezért a gyémánt kereskedők most 
azzal is szoktak kísérleteket tenni.

hjen érdekes pún leletet talált Bellt angol régész Dél- 
Afrikában; egy 16 láb vastag és 40 láb magas templom- 
tornyot, melyen föníciai ékítmények voltak s egy oltárt 
zománcznyomnkkal. A lelet nincs messze a Fokföldtöl 
s ez is egyik bizonyítéka hogy Afrikát már régen kö- 
rülhajózták.

A fénykép és a tojás ára. A legtöbb fényképet 
tudvalevőleg albumiu-papiron állítják elő, melynek ké
szítésére igen sok tojás feliére szükséges. A legnagyobb 
albumin papírgyár a franczia Kives városban van, hol 
óvenkint 40—43.000 rizsmát, azaz mintegy 24 millió 
ivet készítenek , s erre naponkint 50 —60.000 tojás 
szükséges, úgy hogy erős télen mivel friss tojás nem 
kapható, a munka szünetel. A tojás sárgáját a gyár 
bőrgyáraknak adja el, hol tinóm keztyük készítésére 
használják. A fénykép, keztylt és tojás ára sokkal 
szorosabb összeköttetésben áll egymással , mint azt a 
nagy különbség folytán gondolhatnék.

A csecsemők besózása. Mivel a bús tartóssá tételére 
a só oly hatásos, már régen szokássá lett, különösen 
keleten, az újonnan szülötteket is rendesen besózni. 
Ezt a szokást Ezekiel próféta is felemlíti, habár — 
legalább későbben -  a zsidók megelégedtek azzal, hogy 
a csecsemőket sós vízben meglürösztötték. Jelenleg a 
kisdedek besózása különösen az örményeknél divatos. 
Erivan vidékén az egész testet megdörzsölik por-sóval, 
különösen a váll, torok, ujj fctb. mélyedéseit, s ezen
kívül a gyermek három órán kerszlül sóban van. Ott, 
a hol ezt a szokást már abba hagyták, a többiek Őket 
a „be nem sózott" örményeknek csúfolják. A görögök
nél az újszülötteket sóval hintik be, Kis-Azsiábau Ízaura 
hegyi lakói 24 óráig tartjuk a kisdedet sóban, úgy hogy 
nem ritkán görcsöket kap az „erősítő" szertől. A régi 
szokás nyomai még műveli népeknél is megmaradtak. 
A Rajna mellett ugyanis a német paraszt sót tesz a 
kisded füle mellé, pólyájába vagy nyelvére, mert azt 
hiszi, hogy a gyermek értelmesebb lesz s megmenekül 
a gonosztól.

Az első világító tornyot Leschos görög építette a 
Lignion-előlbkon Kr. e. 655-ben. Később több ily torony 
épült a görög kikötőben, a leghíresebb volt Alexandria 
kikötőjében a pliarusi torony, melyet Kindori Sostratos 
építtetett mintegy .-.00-ban Kr. e., s mely pompásabb 
volt, mint bármely később is épült hasonló torony. 
Strabo leírása szerint pyrumis alakja volt, kívülről tel
jesen márványnyal fedve; volt benne öt emelet, miu- 
deuik 100 100 láb magas s rajta tiszta mouolithokból
készített oszlopok. Ez a műremek 1600 évig állott fenn 
s az arabok rombolták le ; most csak aljából van még 
némi rom. Későbben nevezetes volt a De Foix Lajos 
által Oordananban a Baromié egy sziklaszigetén II. Hen
rik rendeletére épült torony, melyet szabadon lebegő 
serpenyőkben égő kőszén által világítottak. Az argaudi 
lámpák használatát a világító tornyokban csak a jelen 
század elején kezdték meg.

.1 halálozások száma jelenleg a földgömbön per- 
czenkint mintegy 62. E szerint minden órában 3720, s 
minden nap 89,280 ember hal meg. Az emberek közül 
a neirvedrész nem éri el a 8-ik s fele a 18 ik életévet 
s a 100-ik évet 10,o 0 ember közül esak egy lépi át. 
Ezer ember közül, kik 7’0-ik életévüket elérik, van 24 
orvos, 27 tanár s tanító, 32 katona, 33 munkás. 40 
földmives s 43 pap.

.1 női hozomány legrégibb történeti adaléka egy 
nem rég 1 lillolmm egyptomi községben felfedezett ős
régi végrendelet, melynek keltezése is van 111. Ame-* 
nemka király idejéből, azaz Kr. e. mintegy 2220 évvel
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A végrendelkező minden vágyónál nejének hagyta, 
jeleül. hogy már jóval 4000 évvel ezelőtt teljesen el
ismertek az egyptomiak a nők jogát arra, hogy ónálló 
birtokosok legyenek.

.1 (inlf-íram irányának megállapítása u-gett 
.uiomik.li litrracg lSWi l.Hn W  «omú Üveget dobott 

t.iigc-rhe, melyekben íl nyelven az a kérelem vult 
ni. - Írv a, liogv az esetleg kifogott Üveget a luinczm 
kornmnylioz küldjék. Az elsó üveget a múlt év elején 
küldték be Jamaikn partjairól.

.1 ::<> éret IMoru történetére nézve is találtuk 
igen beeses iratokat a dorpnti egyetem könyvtarában. 
A mintegy ótldrb okirat közt van De la tiardia Jakab 
svéd hadvezér levelezése t txenstierna Jánossal, küld- 
nitsen a vvealfaliai béke előzményeire vonatkozó dolgok 
s ezen kívül tluszláv Adolfnak is mintegy hátvan sajat- 
kezűleg irt levele. _____

0 is a r n o k.
Szerelve mindvégig!

— E redeti regény  egy kötetben. —
Irta: M olnár <á.VUla. (ll»i

(Folytatás.)

— A mint láthatod!
— Miért ? . . . Reméltem nincs valami komoly 

bajod ? . . .
— Az nincs . . . Mindössze fáj a lábam . . . De 

nini, most veszem észre Náuerl kisasszony komolyan 
udvarolgat Bellak kisasszonynak . . Talán csak nem 
fordított köpönyeget? itt van a szép özvegy, Feri?

— Itt, látod az a remek, kívánatos asszony, ki 
most ott iil a 1 likőr alatt és az udvari tanácsossal be
szel. Most lépett hozza Ödön kapitány éppen.

— Valóban szép asszony! monda a fiatal had
nagy hoszszú szünet múlva.

— Meghiszem azt! — felelte a főhadnagy és a 
mennyire testének terjedelme engedte elvalzerezett mel
lőle, hogy egy holdvilág arczú, szőke kis leánynak ál
dozza fel szellenulús társaságát.

Ricbárd magára maradt és valami ellentállhatat- 
lan hatalom befolyása alatt nézte figyelemmel azt a 
szép asszonyt, ki vidáman mulatozik udvarlói társasá
gában. Nem tagadhatta meg tóle, hogy szép, kívánatos 
egy asszony, különös kifejezésit kék szemeivel.

Mikor az alezredese karján közvetlen előtte tán- 
ezolt el, figyelmesebben is megnézte és észrevette, hogy 
bódilóan feher nyaka van . . . Eh! mondja aztán ma 
gábau, mit érdekli ez ót? . . . Hanem azért nem tudja 
megállani, hogy reá ue szegezze merev tekintetét . . .

íme lám, a fiatal asszony is észre vette, mert pil
lanatig rajta legeltetve tekintetéi, figyelmesen nézett 
az arezába, Ricbárd érezte ezt az arczába felfutó 
véréből, — aztán fejét elfordítva, megint vidáman be
szélt k örnyezetével.

— Bizonyára a szemle nem ütött ki előnyömre! 
— gondolá Ricbárd hadnagy szintén elfordulva és a 
lapszerkesztővel bocsátkozolt társalgásba.

Mindazáltal nem állhatta meg, hogy párszor a szép 
asszony helye felé ne pillantson és ilyenkor mindig 
úgy tetszett neki, hogy a remek kinézésű asszony gyor-

A fiatul uó rcA fUggeratelte oBudalatos mély pil
lantásé szemeit és biszlaluau mosolyog oló legyezője 
mögül.

Riki pajtás engedélyével elfoglalta a mellette me
sén álló széket és banális táisalgást kezd a szép asszon
nyal, ki kiváucsiuu fürkészi a huszárhadnagy ;uez\o- 
uásait, tuiertis Ricbárd kissé telpirul.

Reg van itt, hadnagy ? — kérdi Klára érdek
lődéssel.

— Rég óta! — felelte Ricbárd közönyösen, — a 
menynyiben egy fél éve múlt annak, hogy az ezredhez 
áthelyeztek.

Klára gondolkozni látszott egy kissé.
E pillanatban egy fiatal ember t&nczra kérte fel 

a fiatal asszonyt, ki mentegetőzni kezdett:
— Roppant el vagyok fáradva! . . . Kévéssé 

pihenni akarok . . . ugyebár nem veszi rósz néven ?
- -  Kérem! — felelte az ifjú és meghajtva magát 

távozott, hogy Belláit kisasszonyt kérje fel a sebes 
polkára.

A csiuos özvegy hirtelen e szavakkal fordult a 
mellette ülő huszárhadnagyhoz:

Mondja csak, llái‘3, nem emlékszik mar reám?
A fiatal ember csodálkozva néz ábrándos kék

szemeivel Klárára.
— Nagyságod zavarba ejt kérdésével! — felelte 

Ricbárd.
— Úgy-úgy! — mondja Szombathyné mosolyogva, 

— már bizony elfelejtette, hogy mi az előtt találkoz
tunk és ismertük is egymást! . . .

Valami szemrehányás féle csengett ki a szavából. 
Kiki hadnagy igazán zavarban volt, a mennyiben meg-  ̂
erőltetve gondolkozási képességet, nem tudta megköze- | 
liteui a valót. !

— Bocsánat, nagysád! — mentegetőzött a fiatal 
hadnagy, — de a rósz emlékező tehetségem cserben 
hagy . . .

— Szép-szép . . .  - moudá Klára nevetve, — 
éppen nem hízelgő reám nézve, hogy egykori ideáljáról 
oly hamar megfeledkezett . . .  Öt év előtt a martonosi 
zárda majálison, kivel mulattam és táuczoltam én oly 
sokat . . .  Az a „világos kék ruháju, földre szállott 
angyal*', kinek bájos arezvouásait nem fogja soha j 
ebben az életben elfeledni, mert képe a szivébe van 
vésve örökre! . . . Emlékszik, hadnagy úr ? . . .

A fiatal asszony vidáman kaezagott.
Kiki hadnagy most már visszaemlékezett az egész j 

mulatságra, melyet a martonosi zárdauövoudékek tar-  ̂
tottak öt év előtt meg és melyen maga is, mint a bécs- i 
újhelyi katonai akadémia növendéke részt vett abban 
az időben egyik rokonuknál tartózkodva.

Tehát ez a csinos, fess asszony volna az a kis, 
kékruhás leányka, kinek akkortájban udvarolt és kibe 
szerelmes volt, mint egy deák. Igen! emlékszik, hogy 
minő szenvedéllyel .táuczolt a bájos teremtéssel, kinek 
hűséget esküdött és kiért csaknem párbajt is vivőit egy 
czivil kamasz fiatal emberrel . . . Tehát csakugyan ő 
volna ?! . . .

Richárdnak arczát mély pír borította be és ön- 
kénytelenül lesütötte szemeit a földre, nem mervén a 
szép asszony kaczagó arezába nézni.

Pillanatig némán, szótlanul ültek egymás mellett.
A zenekar vidáman játszotta a sebes polkát, melyre

Ricbárd, ki felkelvén székéről, üdvözölte az ezre
desnél, most némán hajtotta meg magát.

Szombathyné az ezredesné karjába fűzte ke/, t és 
jobbját a fiatal buszárbadnagy felé nyuihán,  dves 
hangon monda :

— A második négyessel rendelkezem, hadnagy.
— Kegyes engedőimével fogom kérni! — felelte 

Ricbárd. Aztán a távozó hölgyekhez fordulva : — Kö
zöket csókolom! — tette hozzá mélyen fejét hajtva 
előttük.

Aztán maga is hozzá csatlakozott egy csomó fiatal 
leányhoz, kik csodálkozva kérdezték tőle, hogy miért 
nem tánczol. Richárd felvilágosította őket, hogy meg
hibbant lábával nem tud keringőket táuczolui, de négye
seket tánezolni fog.

Szórakozottsága, mely kezdetben elfogta, hirtelen 
varázslat folytán tova tűnt. el. Vígan csevegett a leány
kákkal, kik szinte szemrehányó tekintettel várták, hogy 
a deli hadnagy, a közkedveltségü fiatal ember, mulat- 
tatásukra, hozzájuk csatlakozzék.

Bizonytalan körvonalakban lelki szemei előtt fel
tűnt a kedves Malvin alakja és úgy tetszett neki, mintha 
szemrehányó kifejezéssel nézne reá.

Kissé megremegett és behunyta szemeit egy pilla
natra . . . Két arcz czikázott előtte el . . . Az egyik
nek areza boldogságtól sugárzott, mig a másiknak arczát. 
mintha szomorúság árnyékolná? . . . Jelentene ez va
lamit? . . .

(Folyt, köv.)

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

29 V asárnap A. H etvened  v. A. Ju v en t. i 12
80 Hétfő M ártonka  sz. | M ártonka 18
81 Kedd N o l. P é te r hv. V igil 1-1

1 Szerda Ignácz  pk. vt. Ignác/, 15 Pák ünn.
2 Csütörtök G yertvasz. B- A, G yertvasz. B -A . 16
3 P én tek B alázs pk. vt. A nszgár 17
4  Szom bat | V er. K orz. A nd. j V eron ika 18 S. J i th ro

Nyilt-tér.*)
Ilcmiclici'g ti. (cs. kir. udvariszállilóf selyem- 

gyáiii Zürichben. privátiiiegreiidelökncU köz
vetlenül szállít: fekete, fehér és színes selyem- 
szöveteket, méterenként 45 krtól I I  fi t 05  Űrig, 
póstabór és vámmentesen, sima, csikós, koczkázott és 
mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 külöm- 
bözö minőség és 2000 Ufilömböző szín s árnyalatban). 
Minták póstafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett 
levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 1

*) E  rovat a la tt közlőiteknek sem ta r ta lm á é r t sem  a la k já é r t 
nem felelős a S zerk.
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1893. Árverési hirdetmény.
san más felé tekint el róla . . . Csalódott volna ? . . .

E pillanatban Náncrl csatlakozott hozzájuk és 
miután néhány szívélyes szót váltott a lapszerkesztővel, 
hirtelen igy szólt hozzá.

— Bocsánat, szerkesztő úr, de elviszem a hadna
gyot társaságából.

— Kérem, csak tessék ! — feleli a lapszerkesztő, 
ki barátságosan üdvözölve a két deli hadnagyot, egy 
más csoporthoz csatlakozik hozzá.

Riki hadnagy csodálkozó tekintetet vetett Nánerlre.
— Valami fontos beszélni válód van velem? — 

kérdé.
— Igen ! — viszonzá Náncrl komolyan.
— Talán csak nem valami affairc? . . .  — kér

dezte Ricbárd kíváncsian.
— No persze, hogy az! — esettintett nyelvével 

Náncrl pajkosam — Riki, a szép özvegy asszony meg
ismerni kiván téged . . . Bemutatlak neki . . . Az imént 
észrevett és felőled kérdezősködött . . . Ricbárd, ez 
jelent valamit! Szinte irigyelni kezdelek . . .

— Van is miért! — felelte a fiatal szőke hadnagy 
nevetve. -  Asszonyi kíváncsiság az egész! . . . Nyil
ván észre vette, hogy a társaságban van még valaki, 
a k: még nem hódolt meg babonás szépsége előtt s 
most azt akarja, hogy megkapituláljak előtte . . . Ez 
esetben rendelkezésére bocsátom magámat . . .

— Igazad lehet! dünnyögte Náncrl elgondol
kozva.

Pár pcrezczel később Náuerl bemutatja Kiki had
nagyot a fiatal özvegyasszonynak, ki előtt az ifjú mély 
búkot isap.

a párok sebesen keringtek. Könnyű fehér por szállott 
fel a levegőbe.

Szombathyné törte meg először a csendet.
Kaczagva mondta:
— Fejet fel, ne süsse le a szemeit, Iiárs, — egy 

bátor katonatiszt merészen néz szembe mindig a veszély 
jyel . . . Vagy talán veszélyes volna megint önre nézve 
az angyal ? . . .

I Riki leküzdötte zavarát, mely elfogta és felnézett 
Pillantása találkozott a szép asszony mosolygó tekin
tetével.

Aztán komolyan felelte:
— Igen, úgy történt minden . . . Emlékszem már 

reája . . . Egyike volt az a pillanat életem legszebb 
perezcinek . . .  de az idő, mely a sebeket beheggeszti, 
a feledés fátyolál vonta reá . . . Higyje el, nagysád, 
nem az én hibám, bár restellem a dolgot . . .  De az 
az öt év, melyet oldalától távol töltöttem el a katona 
élet próbáltalásai között, nem lett elfeledve . . . csak 
moha rakodott reá . . . melyet rögtön eltávolított onnan 
nagysádnak egy szava . . . oh! ne gondoljon oly köuy- 
nyelműnek, hogy ama bájos jelenetnek emléke kihalt 
volna belőlem . . .

Látja, Hárs, — viszonzá a fiatal asszony, — 
különösek az élet útai . . . Összetalálkoznak azok, ki
ket a sors annyi éven keresztül távol tartott egymástól.

A báronesse kereste fel a fiatal asszonyt. Nyája- I 
san mondá: ,

— Reméltem nem háborgatlak K lára; megengedi, I 
hadnagy, de elrablóm maga mellől az ünnepély király- | 
nőjét, mert szükségem van reá . . .

Hivatalos jelentés, szerinte Lougauer Józsefnek. 
Prokop Mihály elleni 6 frt. tőke és járulékainak kielé
gítése végett á sclmeczi 648 számú tljk. A f .  1. sor 
szám alatt foglalt lekvőségre nézve az 1892-iki deczem- 
ber 15. 2667. szám alatt kiadott, az érdekelt feleknek 
kézbesített árverési hirdetmény és feltételek ellen jogor
voslat be nem adatott.

V é g z é
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tőimében Prokop Mihály és Paskay Juliannának a sel- 
meczi 648. számú tljk. A f. I. sor 847 helyi*, szám 
alatt foglalt 202/IV. számú ház és kertre nézve a selme- 
járásbiróság mint telekkönyvi hatóságnál i*z ISiHí. 
évi tnái'cziiiH-lió (I án reggeli 9 órára kitűzött ár
verés foganatosításával Frauciscy Béla megbizatik.

Az erre vonatkozó árverési hirdetmény az ezen 
vidéken megjelenő lapokban és selmecz város területén 
dobszó utján közzététetni rendeltetik.

A dobszó utjáni közzététel végett Selmecz városi 
tanács jelen végzés által megkerestedk.

Longauer Józsefnek pedig az árverési hirdetmény 
valamelyik lapban közzététel végett kiadatik, tartozván 
az ezen hirdetményt tartalmazó lapot az 1893. évi feb
ruár-hó 28-ig törvényes következések terhe alatt beter
jeszteni.

Miről az érdekelt felek, értesittetnek.
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Selmeczeu, 1893. évi január 15-én.

Ileyder,
k ir . jb iró .

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost őzv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1893
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