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Selmeczbányaí Híradó.
t á r s a d a l m i "  h e t i l a p .

Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési á rak :
F elelős szerkesz tő : 

V Ö R Ö S  F E R E N C  Z.
Egész é v r e ...............................
Fél é v r e ...................................
Negyed é v r e ...............................

Egyes szám ára 10 krajczár.

4 Irt.
2 „

K iadók :
J O E R G E S  Á G O S T  ö z v .  é s  F ia .

lapot illető  szellemi közlem ény a  szerkesztőre, az anyag i rész 
pedig a  kiadókra czimzendő

HIVATALOS HIRDETÉSEK DIJA:
100 szóig 2 frt., ezen tú l m inden  m egkezdett 100 szónál 50  k rra l több 

Mayánhirdetések megállapodás szerint számit tat mik. 
N y ilt-té r három  hasábos so ré rt 10 kr.

B é l )  c g d l j  i n i i i « l o n  li 1 r « l t é mé r t  8  0  k r .

------ Kéziratok nem adatnak vissza. ------

B.-gyarmaton . . . . . jun. l-től jmi. 30-ig
Nagysurányban . . • ■ jul. 1 „ jul. 15 „
Pöstyénben . . . . • ■ jul. 15 „ aug. 8 „
Érsek aj várott . . . . . aug. 8 » szept. 30 „

A társulat télen, nyáron saját 12 tagból ! 
álló zenekarral fog bírni, műsorába felveszi az j 
összes drámai műfajokat és az operettet, és az i 
Egyesület gondoskodni fog arról, hogy minden j 

I tekintetben a magasabb mlligényeket is kielé
gítse.

Miután ily kisebb városokban, mint a fent 
elősoroltak, csak úgy tarthatja fenn magát egy 
jó társulat, ha azokban semmiféle versenytől j 
nem kell tartania, és biztosítva van, hogy az 
előre meghatározott időben akadálytalanul fog
lalhatja el állomását; — az Egyesület megke
reste a hatóságokat az iránt, hogy a fenti állo
másokon más magyar színtársulat egyáltalán, 
az egyesületi társulat ott mliködöse alatt pedig 
semmiféle cirkus, daltársulat, bűvész, szavaló 
és efféle, helyhatósági engedélyt ne nyerjen.

Azt hisszük a F. M. K. Egyesület ezen 
tervének kivitele elé nem fognak az egyes 
hatóságok akadályt gördíteni s igy valahára 
mégis csak lendíthetünk valamit a vidéki ma
gyar színészet ügyét, melyre nézve mi is oszt
juk a F. M. K. E. azon véleményét hogy 
„egy müveit és magyarosodé városra valóságos 
életszükséglet, hogy ha rövidebb időn át is, 
de rendesen évenként színtársulata legyen,

mely a nem túlzott, hanem a lehetőség határait 
számba vevő közönségnek valódi műélvezetet 
szerezhessen.“

Nehány szó a helybeli dohány
gyárról.

Csak a múlt héten lön e lapban említve, 
mily áldozatokra hajlandók a zólyomiak, csak 
hogy megkaphassák a dohányárudaraktárt. Váj
jon a selmecziek fejtenének-e ki oly buzgalmat, 
ha arról volna szó, hogy, ha ilyen nem létez
nék még itt, dohánygyárat kapjanak V I

Lehet, s szeretnék hinni, hogy csalódunk 
azon állításunkkal, hogy az itteni közönség nem 
becsüli meg kellőkép, vagy legalább nem mél
tatja úgy ama tényezőt, melyet az itteni dohány
gyár nemzetgazdasági s más tekintetben is 
képez.

8 ez a közöny — majdnem mondtunk: 
kicsinylés — melyet talán nehányan mutatnak 
a dohánygyárral szemben, csak azt mutatja, 
hogy teljesen tájékozatlanok az iránt, mily, 
mondhatjuk, jótétemény ez a dohánygyár az 
itteni vidékre.

Azt hisszük, senki sem fogja vitatni, hogy 
azon tőke, mely valamely körzetben bevételbe, 
de viszont nem kerül kiadásba: tiszta nyere
ségnek tekinthető.

Felvidéki szinikerület.
A F. M. K. E. 1890-ben Pöstyénben tar

tott közgyűlésében, sőt megelőzőleg a beszter- 
czebányai közgyűlés is tárgyalta már a felvi
déki szinikerület alakításának kérdését, s fel
hívta az Egyesület körébe eső hatóságokat egy 
közös színtársulat támogatására.

A közgyűlési határozatok, felhívások, saj
nos, nem vezettek kívánt eredményre. Csak 
nehány helyen alakult meg egy-egy szintigyi 
bizottság s ez sem fejtett ki tevékenységet.

Most a F. Al. K. E. arról értesíti az illető 
hatóságokat, hogy hosszas tárgyalások után 
sikerült Weszprémy Jenő színigazgatóval, a 
ki a nagy vállalkozáshoz szükséges erkölcsi 
és vagyoni kvalifikatioval bir, ily értelmű meg
állapodásra jutnia és a szinikerületnek Tren- 
csén, Nagyszombat, Nyitra, Beszterczebánya és 
Selmeczbánya téli, továbbá Losoncz, Balassa
gyarmat, Nagysurány, Pöstyén és Érsekújvár 
nyári állomásokkal való létesítését az egyesület
tervbe vette.

A szini évad tartama:
Treüosénben......................... október 1 -15-ig
Nagyszombatban...................  „ 16—31 „
N y i t r á n ................ nov. 1-től jan. 31 „
Beszterczebányán . . . febr. 1 „ marcz. 31 „
Selmeezbányán . . . .  apr. 1 „ apr. 30 „
Losonczon............. máj. 1 „ május 31 „

T Á R C Z A .
Tűzoltó-dal.

Szól a je l ! Tettre fe l! Harcéra a tűz ellen 
Mind a hány! Szaporán, fel a házfalán !
Itt csavard a fecskendőre a tömlőt hamar!
Mászó/c gyorsan csak előre ! KelTTitt minden kar!
Ide vízzel a vedert, kézről kézre adva;
Drága most a gyors idő minden piüanatja!
Ide vízzel a vedert, kézről kézre adva;
Vészthozó; mulasztva most, minden pillanat!

Csak közel! Hol lövell, lobhal ég a láng Jel,
Arra jár, mint az ár, sűrű vizsugár.
Erre tarts, hol a zsarátnok izzó gőzt lehel!
Győzünk rajta s veszt az átok, csak ne lankadj el! 
Menteni siessetek be a házba bátran ;
Döntsétek be a tetőt, vésznek vetve gátat!
Menteni siessetek be a házba bátran,
Döntsétek be a tetőt, rajta szaporán!

Jajsikoly ! — Merre ? — hol ? — Emberek a tűzben ! ? 
Ily veszély! Már segélyt szívok nem remél!
Mentők, rajta ! Egy-kettőre ! Gyorsan, mint lehet! 
Menteni tehát, előre, emberéletet!
Faltör őket most elő] csákány, csáklya kézbe!
Bontva, mégis mentve szál művetek a vészbe. 
Embertársak életét lángokból ragadva 
Fel-leszálni vakmerőn, Isten ád erőt!

Fojtva már a tűzár, bősz dühét legyőztük!
Istenünk volt velünk, — s vígan elmegyünk.
Teljesítve szép kötelmünk, és e jó tudat 
Enged vig kedélyre kelnünk s bő jutalmat ad.
Édes érzet: menteni, hol rész réme nő Jel. ;
Tartsuk is e czélt tehát egyesült erővel!
Édes érzet: menteni, hol vész réme nő Jel ;
Tartsuk is e czélt tehát, tartsuk is híven!

Német utáu : Almi Ottó.

A viztelen kút mint házasság- 
közvetitő.

ii.
(Folytatás.)

„De uram fia! Hogy lehet£annak örülni, ha tisz
tességes, józan úri ember vénségérc bolondul meg s 
kezdi kissé tágra ereszteni a gyeplőt?!"

Tessék elhinni, nem olyan rendkívüli dolog az, 
hogy papból katona, sőt néha — de ezt csak súgva 
mondom meg — apáczából színésznő legyen, miért ne 
kísértené meg Grünspecht bácsi is egyszer-másszor világ 
tiuak lenni, kivált, mikor e vakmerő experimentumokra 
— hivatalos oka van !

Jaj, kisült a titok! De annak csak Bodros Géza 
az oka, ki némileg rúgójára jött Grünspecht úr rejtélyes 
olui változásának.

A megásandó kút zökkentette ki Grünspecht úr 
eszmejárását, cselekedeteit a rendes vágásból!

Nőm is késett e tapasztalatát Ilonkával közölni 
mert most alkalma nyílt vele közelről — s néha nagyon 
közelről — értekezni.

Az öreg úr ugyanis este irodájából azonnal a ka
szinóba vagy vendéglőbe sietvén, Gézának szabad be
járása van most lionká-ékhoz. A még mindig tűzről 
pattant Grünspcehtné szívesen látja a csinos, jó modorú, 
barna fiatal embert, ki ma is, miután főnöke elment, 
siet, nem, -  rohan Ilonkához.

A mint röpül fel a lépcsőn az emeletre, utolérve, 
majd halomra dönti a cselédet, ki vagy tiz boros pa 
laczkot czipel kosarában. A leány ijedt sikoltására az 
asszony búvik ki a konyhaajtóból, neki pirult arczcznl, 
főzőkanállal kezében.

„Mi az, Lizi?! Összetörted az üvegeket?! — Ah, 
Bodros úr! örvendek! Nézze csak, bámuljon! Sütünk, 
főzünk ! Teli boros palaczkokból egész ütegeket állítunk 
fel! Felforgatjuk a házat! S mind ezt Grünspecht pa
rancsára! Hallja, uram?! Az ő parancsára! Határozott

parancsára! Jaj! Nem tudom, hová kell lennem! Meg 
kell bolondulnom! Mert a férjem már úgy is megbomlott. 
De képzelje csak! se névnap, se születésnap, se keresz
telő, se eljegyzés, s a férjem ma estére egész tábor 
vendéget esődit a nyakamba! Ezt én ki nem tartom! 
Nem é n !“ S oly erélyes mozdulattal suhintotta meg 
főzőkanalát, hogy a zsir róla mind oda fecscnt Bodros 
Géza arczába.

Szerencséje, hogy a konyhából hallatszó erős sis
tergés és kilóduló gőz gyorsan becsalta a sopánkodó 
hölgyet, s igy Géza megmenekült a többszöri lefrces- 
csentetés veszélyétől. Sietett is befelé a szobába Ilonká
hoz, kit ünnepi ruhában talált.

Géza kezdte kissé érthetetlennek, furcsának találni 
az egész dolgot, s meg nem állhatja, hogy e fölötti 
bámulatának kifejezést ne adjon.

„Igen, apa parancsára történik mindez!" -  Felel 
Ilonka, kedves duzzogásra vonva el szájaeskáját — 

Még ezt a ruhát is rám parancsolta, mert, mint délben 
jelentősen hunyorítva, megjegyezte, vendégeket vár ma 
estére, s köztük olyat, ki szereti a — a -  szép ruhát!“

„De mit jelentsen ez mind?! Csak-csak nem — 
ah! Az lehetetlen! Ilonka! Szóljon! Csak - nem az 
eljegyzését tartják ma ?"

Nyögi ki végre szoruló torkán Géza.
A vidáman felcsengő kaezagás némileg megnyug

tatta ugyan, de nem tudott bizonyos l'eszélyt legyőzni, 
mely öt izgatottá, szórakozottá tette.

Azt tartják, hogy néha sejtelmes érzet szállja meg 
az embert, mely ritkán csal.

Win tudjuk, mennyiben áll ez es t Gézánál! any- 
nyi bizonyos, hogy ina meghasonlott saját én jévél. Menni, 
szökni szeretett volna innét; maga sem tudta miért?! 
S ha megint rápillantott Ilona gyönyörű alakjára, áb
rándos és mégis csintalan szemeire, valami varázs lekötve 
tartotta. Nem ment el, az órák perczekké zsugorodtak 
össze a fiatal szerelmesekre nézve, kiket ma még a 
mama sem háborgatott. Pedig hát nem jó az ilyen tűz
veszélyes portékát felügyelet nélkül hagyni !
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Annál nagyobb erkölcsi értékű e nyereség*, 
ha kivált oly néposztály részesül benne, mely 
a nélkül talán a nyomornak vagy teljes clenio- 
ralizácziónak volna kitéve.

Ily nyereség pedig e üdékre nézve a hely
beli dohánygyár.

De bizonyítsanak a számok.
Az 1892-ben dohánygyári munkásoknak 

bér fejében kifizettetett: Ili'>,050 frt 38 kr.
Megjegyzendő a mellett, hogy e pénzt a«z- 

szonyok. fiatal leányok, részben gyermekek ke
resték. Nem egy bányász esalád van. hol e 
család tulajdonképeni eltartója a nő, a leány, 
mint dohánygyári munkásnő.

Megbetegedett s igy ez időre keresetkép
telen dohánygyári munkásnőknek „kórpénz4* 
ezimén a lefolyt évben 2810 frt 88 kr. fizette
tett ki. az ezek által használt gyógyszerekért 
pedig 1550 frt 77 kr.

Talán még sem olyan megvetendő összegek 
ezek ?!

8 nem vettük be a gyári tisztviselők és 
altisztek járandóságait, melyek évenkénti körül
belül 9000 frtnyi összege nagyobbára a hely
beli s környékbeli ipar és gazdaság javára ke
rül ki.

Nem említjük, hogy a dohánygyári üzem 
említetteken kivid még nem egy helybeli ipa
rosnak is nyújt keresetet; a felhozott adatok 
eléggé bizonyítják, hogy az itteni dohánygyár 
megbecsülhetlen intézmény számba megy, s 
melynek mindinkább való felvirágzása minden 
elfogulatlan polgárnak, már a saját érdekében 
is, mélyen érzett, igaz óhaja kellene legyen, 
melynek teljesülésén ő is fáradozzék.

** *

Különfélék.
— Esküvő. Múlt hó 20-én esküdtek egymásnak 

örök hűséget Krausz Adél kisasszony, Krausz Vilmos 
György ‘kereskedő úr kedves leánya és dr. Hittrieh 
Ödön, ev. lyeeumi tanár, kit e lapolvasói és estélyeink 
látogatói elassieus felolvasásairól előnyösen ismernek. A 
közönség részvéte oly nagy volt, hogy a nászme
net alig juthatott a zsúfolásig megtelt templomba. A 
nászházban összegyűlt család és vendégei a legjobb 
hangulatban és sok érdekes fel köszön tő mellett a reg
geli órákig mulatott. -  mi pedig tartós boldogságot 
kívánunk az uj

beesteledett. Homály vette be magát 
is, s takaró fátyolként szerepelt, mely elrej

tette a fiatal leány pirulásait.
De fiát miért is pirult? — Ki tudná megmon

dani?! — Talán érezte a fiatal ember égó tekintetét, 
s ennek tltzétól gyulladt ki a lángoló lió arczán?!

Homály Síeli körül a két fiatalt; alig látják egy
mást; de mindegyik ballaui véli á másik szive dobba
násait, érzi a forró iehelletet, mely vágyat árul el, 
vágyat ébreszt.

Rég hallgat mind a kettő; úgy ülnek ott egymás 
mellett, kéz a kézben, mintha varázslat hatalma vett 
volna rajtok erőt; valami édes bódulat lelki gyönyörébe 
merülnek, míg kinn a konyhában a mama épen az 
utolsó kappant húzza ki a autóból. A derék asszony rég 
elfelejtette, hogy llodros Géza ott van a lányánál; s 
esak akkor bili el, midiin égó gyertyával betoppanva, 
szétriasztja az egymáshoz bujt — gyerekeket.

De nem ért rá meghökkenését szavakban nyilvá
nítani,

Hangos beszéd, léptek zaja hallatszik kividről, s 
nyomban rá tárul az ajtó » belép rajta hat űri ember 
s bálul hajlongva, kezeit dörzsnlge.ve -  Grllnspeckt 
Dániel űr.

Szegény llodros Gézát majd megtltötte a guta, 
midőn Ielismerte főnöket. No hiszen lesz most ne nevess! 
gondolja magában, s minden módon igyekezik magát 
láthatatlanná tenni, a mi sehogy sem akar sikerülni! 
Grtlnspeellt már észre vette s egyenest feléje tart, Géza 
homlokát törli s valami mentegetódzés felét hebeg. _  
Grtlnspeellt megáll előtte, leírhatatlan gúny kifejezésevei 
arczán; a homlokára feltolt szemüveg csillogása mintha 
még szúrósabbá tenné tekintetét ; Grtlnspeellt úr felemeli 
kezét — Gézával fordul egyet a világ, — kezet mint
egy védóleg előre terjeszti; szeme elborul ..  mig végre
hatalmas csattanán felrázza ót kábultságából.

(Folyt, kőv.)

— Ilii ve*z estél) . A lieke Kálmún 111-ad éves 
bányász akadémikus által folyó hó 2-án a .Vigadó- 
bán" rend.zett bűvész estély nem várt sikert ért el. 
Csak gratulálhatunk lieke Kálmán urnák, hogy a mu- 
kedvelőst-ödósnek e szokatlan módjával gyakorolt juú 
konysngot s valóban „párját ritkító*4 kellemes eoiclyt 
szerzett a nagy számben cgybegyttlt közönségnek sót 
elvarjuk, hogy igazán “közkívánatra- gyakrabban fogja 
isin telni e már is közkedveltségre szert telt bűvész 
estelyekot, a melyeket a hivatott bűvésztől talán nem 
vés/, szívesen a közönség, de a műkedvelő bűvészt maga 
is mint varázspálezát respektálja. Az ifj. körnek a 
lieke úr estéivé mintegy 5U Irtot jövedelmezett, 
üsszcsbevetel v»8 frt 80 kr volt, melyből felül 
fizettek: lh inez Augusta ó nagysága 8 frt 80 kr. 
Czárán Gyula úr 1 frt ISO kit, Borcsúuyi Gyula úr 
tiu krl; Sclienek Gyula úr GO krt, Staudn.t Jenő akad. 
tanár úr 2 Irtot és Schcuek Gyula úr ('■ > krt.

— A -< Iiik c/.hnuyüi óul, 1 ii/.ollócgylet f. Iió 
1 -én rendezett tánezmulafsága víg kedély Ivei s élén
ken folyt le a Se mbery-terem ben, bár a tánezoló közön
ség nem jelent meg olyan nagy számmal, mint ezt a 
vendégszerető egylet s a buzgó rendezőség, mely min
dent elköveti arra nézve, hogy a vendégek jól érezzék 
magukat, méltán elvárhatta volna. A négyeseket 20—25 
pár tánczolta , s a láncz reggeli 4 óráig tartott, 
mi világos jele annak, hogy a jelen volt közönség jó 
kedve kifogyhatatlan volt, s jól mulatott azok helyett 
is, kik hiányoztak. Mint igazán örvendetes eseményt 
ez alkalomból felemlítjük tűzoltó polgártársaink azon 
dicséretes törekvését, hogy egy magyar tűzoltó dalnak 
óhajtván birtokába jutni, felkérték Abai Oltó munka
társunkat egy német, különben lelkesítő szövegű tűz
oltó-dalnak lefordítására. A munkatársunk által s pen 
sikerült szabad fordítást lapunk tárezarovatában közöl
jük. Ez átültetett költeményt a selmeezbányai önk. 
tűzoltó egylet több száz példányban kiuyomatta, s le 
kottázva a többi hazai egyleteknek is elküldi, hogy a 
magyar szövegű dalnak érvényt szerezzen. E hazafias 
irányú törekvés felett csak örömünket nyilváníthatják 
annál is inkább, mert valamint a bálon lelkesen énekelték 
tűzoltóink, úgy most is rokonszenvesen hangzik ajkukról: 
„Szól a jel : Tettre fel.“

— Iparliatósógi meghízol lak. Az 1893. évre 
újonnan választott iparhatósági megbízottak szervezkedő 
gyűlése január hó 31-én tartatott meg Krausz Kálmán 
v. főkapitány elnöklete alatt, mely alkalommal elnöknek 
újólag Csiba István, választatott meg, és jegyzőnek 
Klein Frigyes rendeltetett ki. A kiküldetések pedig 
következőleg eszközöltettek: i. iparlajstromok ellenőr
zésire: Csiba István. Fizély Károly, Glüekslhál Gyula, 
Őszváld Gusztáv. 2. iskolák látogatására: Friebert Fe
ró néz, Matzán Ferenc/., Gasparik János, Lamer János, 
Grescho Mihály, Takács Miklós: 3. műhelyek látogatá
sára: Kralik Vilmos, Tornán Ágoston, Duda János,

A kerékpársportról.*)
ügy tetszik nekem, hogy lm a jó Ovidius fel

támadna , bátran megírhatná uj „Metamorphosisát", 
mert csakugyan a világ és az emberi foglalkozások 
áramlata nagy mértékben megváltozott. A régiek rab
szolgatartását perhorreskáljuk, még jobbágyainkat is 
felszabadi tol tűk : de ezért rabszolgákat mi is tartunk. 
Ezek a mai kor rabszolgái: a gépek, melyekkel he
lyettesítjük izomrendszerünk munkáját s ezzel megsoka- 
sitjuk, milliárdokra szaporítjuk a munkás kezek és lá
bak millióit. A helyváltoztatást és közlekedést eszközlő 
gépek sorából ezúttal csak a kerékpárról szólok, mely
nek valóban sok rendbeli a baszna: izom és tüdőedzó 
házi patika; elme frissítő szer, a közlekedés pompás 
eszköze s az utazás új fajának a szerzője.

A nemzetgazda és az orvos egy társadalom vagy 
a nemzet tagjainak értékét az egyének átlagos testi 
ereje és egészség foka szerint mérlegelt. A 
tőkéjének az egyes ember ereje és égé 
zetes faktora. Az egyének megannyi erő rcservoirok s 
a tesli erő es egészségi mértéke szerint bírja vagy nem 
bírja valaki a szellemi munkát. Ha ezt szem elölt tar
tanok, százszorta több gondot fordítanánk ifjúságunk 
testi erői gyarapítására s nem néznék közönnyel, hogy 
miként pazarolja a nemzet szemefénye tesli erőit — 
füstös kávéházakban, dohos levegőjű sörházakban s er
kölcsi levegő tekintetében — meg veszélyesebb helye 
ken, a helyett, hogy férfin- gyakorlatokkal gyarapí
taná s a várakozó szellemi és erkölcsi munkákra ma
gát kellően előkészítené.

A testi erők fokozására való készülékek közül 
egyet sem szabad kicsinylenünk ; ily eszköz a kerék 
pár, mely a mellett, hogy a biciclista derekát két karját 
es két lábát ugyancsak gyakorolja, őt teljesen a maga 
urává teszi. Hiszen mikor teste hajtásával a kerékpárl 

azt képzeli, hogy izomerélye átsugárzott a ke-

*)  M utatványu l a „K erékpáros Ú jság" ez évi első szám ából.

Kozák János, Langauer József, Kneszko András, Dopita 
Ferencz, Bicéin Alajos: 4. Gyárak vizsgál átlóra: Kaspa- 
rek Ede, Horváth József.

— (Wu*«l»*-c vnuy keringő ? Tiszteli szeri s/tö 
ur! Csárdás é vagy keringő cziui alatt néhány jóaka
rata megjegyzésemre, melyek szives engedőimével ez 
év 4 diki számban láttak napvilágot ..válasz’ -t kaptam 
melynek úgy hangját, mint belső tartalmát illetőleg 
viszont álaszom el nem maradhat Különösen az első 
mentegctődzcbl es „felvilágosítás- nak szánt támadást 
tartottam igen is különösnek, jelesen azt, hogy „elité 
bálon a táncznak keringővei való megkezdése ille
tékesebb körök által elfogadott méltányos szokás, mely 
a bálanya iránti előzékenységből veszi eredetét*1! Uram 
lsieiiem ! Nem íigyelmetlcnscg-e az olifeskedő „hazafiat 
lanság javára" (bocsánat én nem mertem volna ez 
igm is erős kifejezést használni, de maga a választ 
iró — i — r czikkiró ur jelezte ennek) a mindig 
közbeesülésbcti állott bálanya személyét tolni előtérbe 
s úgy tüntetni fel a dolgot, mintha a bálanya iránti 
előzékenység követelte volna , hogy az elité bált, ne 
csárdással kezdjék!? En magam részéről a segély 
egyleti bál igen tisztelt és közszeretetben álló bálanvjái 
úgy ismerem és ismeri az egész város, kedves modora, 
számtalan Ízben tanúsított jótékonysága, jó szive és 
sohasem palástolt honleányí érzelmei után, hogy lm 
esak sejtelme is lett volna arról, hogy a tisztelt ren
dező urak iránta való előzékenységből mellőzik a 
csárdást, talán megmagyarázta volna, hogy a csárdás 
tekintetében nem áll „egészen máskép a dolog oly 
mulatságokon, hol bálanya nincs.“ És bizony nem is 
áll! Mert vegyük ez „előzékenységet" például annak 
hogy terhes lett volna a bálanyának csárdással megnyitni 
a bált (legalább szeretném hinni hogy csak ez volt az 
ok), vájjon tisztelt rendező urak nem fárasztóbb-e egy 
keringót bármily negédesen is körüllejteui, mint a 
csárdást kevés ideig, — mert liiszeu csak megnyitóról 
van szó és nem G— 10-szeres „újra" meg „hogy volt" ról, 
igazán elite méltósággal tánczolni? Én magam részé
ről nem vagyok hajlandó elhinni, hogy — i — r úr 
válasza tisztán csak „a Szatyr ur, meg a netalán 
Satyr úrral egy elite bálról megegyező véleményben 
levők hazafias aggodalmainak szétoszlatását" nem pe
dig a tisztelt elite rendező urak eljárásának helyessége 
igazolását ezélzó sorok „valóban illetékesebb körök" 
által sugalmazott válasz lett volna, úgy szintén azt sem 
hogy „kellő előzmények" után az elite bál bármely 
más tánczczal, esak a csárdással nem nyitható meg. 
mert ezek a „kellő előzmények" éppen az akadémiai 
ifjúság 20 éven át folytatott hazafias küzdelme g ily 
„kellő előzmények után" legalább az akadémiai ifjúsági 
rendezőségtől elvárható, hogy minden általa rendezett 
bál Selmeezen csárdással kezdődjék, hacsak azt nem 
akarja kitüntetni, hogy Selmecbányának, hála az ég- 
ncK már a hazafiasság utján haladó polgárságáét! egy

lékbe s az, az mélynek emez átöntése következtében; 
mintegy az ő szervévé és új érzekévé lett.

A hegedű művészről mondják, hogy utoljára egy
nek érzi magát hegedűjével: édeseggyé válik a kerék
pározó az ő bicyclejével, akaratának hűséges teljesítő
jével. Aztán az sem kicsinylendő a függetlenségre, 
hogy a kerékpározó maga szabja meg, hogy rövid 
vagy hosszú utat tegyen-e; hogy sima vagy nehéz utón 
járjon, hogy szél ellenébe vagy szél mentén haladjon-e ?

Mit mondjak a kerékpár-sportnak, a szabad és 
legjobb levegőhöz való szoros viszonyáról? A jelenkor 
civilizáló embere sok dolognak bőségében van; de na
gyon szűkölködik tiszta levegőben. A czivilizáczió gócz- 
pontjai: a nagy városok a levegő romlásának főfész
kei. A városok szennyes levegője megtámadja izmain
kat, petyhüdtté teszi tüdőinket s mint újkori rozsda 
naphosszat marja kedélyünket. & űrkor az irodájában 
kifáradt hivatalnok, ügyvéd, bíró vagy az osztályában 
nehezen lélegző tanár érzi, hogy „elbutitja e zagyvalék, 
s feje zug, mint malomkerék" : minő áldás, hogy gépére 
ülhet s villámgyors paripáján levegőt változtathat: a 
szennyes helyett üdítőt, mely megaczélozza izmait, nyu
galmassá teszi tüdejét s az életkedv érzetével tölti el
eim ej ét.

A falusi embernek főfő tápszere az izomteljes 
levegő; a kerékpáros könnyen módjába ejti hogy 
ezzel az ősi tápszerrel teleszívja tüdejét s jól tartsa 
izom és idegrendszerét. Az orvosok a levegő változ
tatását . mint nevezetes kúrát ajánlják: e részben 
a kerékpár valóságos házi gyógyszertárnak a kép
viselője.

Ám az egészség nem esak az izmok és a tüdő 
kérdésé, hanem a jókedvé is. A rósz levegő butító, 
lehangoló hatású; ellenben a szabad és friss levegő, 
a melyet a kerékpározó szí inspirál, ihlettel tölt el s 
nemes érzelmeket és lénkéit gondolatokat ébreszt. A 
rósz levegő megássa sírjál az embernek, a tisztult le
vegő ellenben feltámasztja a félhalottatt, s isteni szár
mazása és nemes rendeltetése elóerzetével tölti cl. A
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úton haladni nem akar Lám, lám, mire vezet az olito 
okoskodás IV Nem akartam májram részéről sem toll- 
liarezot kezdeni s lia estik ujól. g kiliiva nem leszek, 
abban a reményben, hogy mégis esik sokan vannak e 
városban is , kik velem „&atyr úrral" egy vé
leményen vannak és hogy soraim még a tisztelt elite 
rendezd arakban is viszlmngnt. találtak és nyomot 
hagytak, — érinteni e dolgot addig nem fogom.

S a t y r.
— O i'nz. bányászati kohászati egyesület. A

rima-murányi salgótarjáni vas- és aczélgyár részvény
társulat elhatározta , hogy az országos bányászati 
egyesület alaptőkéjének gyarapításához ezer forinttal 
járul és öt éven át évenként 200 írt adománynyal tá
mogatja az egyesületet czéljainak elérésében. Á társulat 
műszaki vezérigazgatója, Borbély Lajos, három éven 
át évenként 300 koronát bocsát sajátjáhó' az egyesü
let rendelkezésére, oly őzéiből, hogy minden évben két 
dij, még pedig egy 200 koronás és egy 1.0 koronás 
tűzessék ki a legjobb szakszerű dolgozatra, mely a 
„Bányászati és Kohászati Lapok" bán 1892. jul- I töl 
számítva megjelenik.

— \  Kclmee/ ln Inbányni ipartársulat f. évi 
február-hó 12. saját temetési pénztára gyarapítására a 
helybeli nemzeti és bányász zenekar közreműködése 
melletti a Sembery-félo teremben tánranulatságot ron 
dez, melyre a nagyérdemű közönség tisztelettel mcglii- 
vatik. Belépti jegyek előre válthatók : Joerges Á. ke 
reskedésóben, és este a pénztárnál. A b i z o t t s á g .

— Háláló-, kimenetelű h iteset. F. évi január-hó 
31-én egy halálos kimenetű balesetnek lelt áldozata 
egy szerencsétlen zúzóinü ács legény; a részleteket a 
következőkben adjuk: jelzett napon d. u. 4 óra felé 
Babják András, Binder Márton és Sebantz Mátyás dol
goztak a felhagyott Mehrer féle zúzómfiben, fürészelés- 
sel s a fák szedésével voltak elfoglalva, munka közben 
átfázván a nagy hidegben Retten Binder és Sebantz a 
szomszéd zúzóba mentek melegedni, de Babják András 
ki nagyon pontos és lelkiösmeretes munkás ember volt

azt állítván, hogy nem fázik — ott maradt. Kevés 
idő múlva a munkások vissza jőve keresték Babjakot, 
de sehol sem találták, majd nevét kiabálták, mire ő a 
felhagyott zúzó fedélszékéről szólalt meg, hová a fel- 
menés éppen a veszélyességnél fogva megtiltva volt. 
Figyelmeztették, hogy szálljon le, mert leesik, de erre 
— alig ejtő Babják a rövid választ, hogy „megyek 
már, csak egy deszkát szakitok le" a támasza vesz
tett gerenda lecsúszott s ezzel együtt Babják zuhant le 
a mintegy 3 méter magasságról fejjel lefelé. A fagyott 
földön gerenda darabok voltak s úgy látszik ezek egyi
kében szenvedte fején a kemény ülést, melynek követ
keztében agyvérzés állott be s 4 óra múlva már halva 
volt s most neje és 2 gyermeke siratják.

— Az auyakünyvekböl városunk mull évi né- 
pesedérére vonatkozólag a kőzetkező adatokat vettük

kerékpározás nem nyújt ugyau annyi anyagot a küzde
lemre, az erők versenyére és összemérésére, mint a tár
sas játékok (pl. labdázás); de kárpótlásul ott vannak 
azok az érdekes és nagyszámú tárgyak, melyeket út
közben lát, s melyek élő érdekkel töltik el a termé
szet élele és az emberek működése iránt.

A természet és a nép élete: mindkettő nagyon fon
tos és igen becses kincstár, s belőle a biczyclista sokat 
szerezhet. A kerékpározást divatossá lelte, a természethez 
való visszatérése, mert a városi c/ivilizúló ember hűte 
leu lett a nagy természethez, s csak könyvek leírásá
ból ismeri; pedig beszéljünk csak a fákkal, a sziklák 
kai, s megtanítanak bennünket, soha nem sejtett igaz 
Ságokra; megtanítanak, hogyan kapjunk ttj életről, 
mint ahogy kapott Antaeus az anyaföldtől. A mi IúI- 
lerhelt ifjúságunk s kifáradt hivatalnokaink serege oly 
dolgokat leshetnek el a természettől, melyek élőtöket 
megédesítik.

Hát a népélet megfigyelésével járó élvezetek, 
minő becsesek! A kerékpározó fölkeresheti a népet 
az ö naiv és eredeti vonásaival ékeskedő vasúinktól 
félreeső falvaiban : ellesheti észjárását, foglalkozását, ter
mészetes ősi vonásait, s hazatérve nem fog ugyan annyi 
hotelről, tomplomról, s gyűjteményről beszélhetni, mint. 
a mai tuczat-turista: de a helyest ismerni fogja, azokat 
a népies vonásokat, ősi szokásokat eredeti szólás formákat, 
melyek a nemzet életének fenntartó gyökérszálai. Ezek, az 
igényteleneknek látszó gyökérszálak tartják fenn és táp
lálják nm is a nemzeti jellem fájának törzsét; belőlük 
níilt ki a nemzet tiszteletet parancsoló jelleme, mint a 
hogy a Dunát az erdei források és patakok ezrei nö
velték és tették nagy, méltóságteljes büszke folyóvá.

íme, hogyan lehet a kerékpár, ez az igénytelen 
gép, a legtanulságosabb ismeretszerzés eszköze. A né
pek életében szintoly nevezetes szerepe van az önisme
retnek, mint az egyes ember életében. Ragadjunk meg 
minden eszközt megszerzésére! ivim érv Lajos
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■ : ^‘‘Imeoz és Banka r. k. plébániai hivatal 1892. | mernyit sem volt
| évi anyakönyvei szerint a szülöttek szama 200, eske. 
j féké 120, h a l o t ta k . -  2'.7. Selineezi ág. ev. tót egyház 
| anyakönyve szerint i s/ulőtteké 39, eskettoKé 20, 
j halottaké ti:.. A solmcezi ág. ev. magyar német egy- 
I házban a szülötteké 13, esketteké 7, halottaké 18. 
i A bclabányai r. k. egyházban a szülötteké 13, ha- 
! lottaké 41.

— Ilarninli tenyésztők bu)elm ébe. Az állat
kert ismert jó nevű, legrégibb i\ukászata részére, te- 
nyisztes ozeljából a földmivelésügyi in. kir. miniszté
rium hozzájárulásával a haszon, vagyis bástyák fajok, 
u i. sárga Coehinkina, világos ok sötét Bráma, Plymuth 
Roeks es fekete Langslmu tenyeszlörzsek : mindeu faj
ból 2 kakas és 4 tyúk, továbbá különféle sport-tyúk- 
fajokbúl (viadorok) egy egy törzs egyenesen Angliából 
lettek a legbizlmtóbb londoni baromfi-kereskedő által 
magas árért beszerezve. A remek fiatal állatok már 
megérkeztek az állatkertbe és ügy azok, mint egyóbb 
szintén kitűnő példányokban tartott más fajtyúkok 
tojásaira megrendelést elfogad az igazgatóság, és kí
vánatra küld egyszerű árjegyzéket ingyen, bérmentve. 
Képes árjegyzékek 50 krajezáruak készpénzben vagy 
levéljegyekben leendő előleges beküldése után adatnak 
postára bérmontve. Az állatkert baromii-teuyészdéje 
nagy hangú reklámokra nem szorul. Legjobb ajánlat 
az okszerű tenyésztő közönség pártolása, mely évről- 
évro fokozott mértékben keresi fel megrendeléseivel.

— Különös végrendelet. Alában nemrég elhalt 
egy Giambattisti Pezziui nevű földbirtokos, kinek az j 
ottani színházban örökös páholya volt. — A kegyes j 
férfiú e páholyt végrendeletileg az ottani kapucziuus ; 
barátokra hagyta, lelkűkre kötvén, hogy járjanak el 
minden estve a színházba s győződjenek meg saját 
szemeikkel, ha frivol darabokat adnak-e ott vagy sem.

— Az angol királynő és a krinolin. Az 
Angliában alakult krinolin ellenes liga feliratot intézett 
Viktória királynőhöz, hogy e divatkérdésben nyilatkoz j 
zék. A királynő azonban azt üzente udvarmestere által J 
az érdemes társaságnak, hogy nincs hivatva ily kér- I 
dést eldönteni. A ligára, mely 7000 tagot számlál, 1 
nagyon lesujtólag hatott e válasz; de azért elhatároz | 
ták a liga hívei, hogy újabb erővel folytatják, a har- 
ezot az angol divat e retrograd kinövésé ellen. Emlí
tésre méltó, hogy a krinolin ellenes liga tagjai között 
feltűnő nagy számban vannak karcsú termetű szép nők, 
mig a krinolin pártolók, többnyire kevésbbé karcsú 
termetnek.

— Mitvcsz-hosszii. Mikor Carolus Durau meg 
nem volt oly híres festő, mint most, egy előkelő pá
risi hölgytől megbízást kapott, hogy fesse meg az arcz- 
Itépét. A hölgy valamikor ünnepelt szépség volt, de 
a megrendelés idején már túllépte az ötödik x-ct. 
Az arczkép fényes toilettc ü , kecses magatartásu, 
előkelő hölgyet mulatott, mely azonban a kép- n sze-

iljabb és üdébb, mint az életben, 
(Linó épen ez-rt nem akart a elfogadni, mert 

„nem basonlii hozz i Durau nem akarta könnyedén 
elszalasztani a kikötött 3000 frankot, s azért elhatározta, 
hogy ezt minden áron megkapja. Pár nap múlva 
kiállításra készültek a Louvre-bau. A kiállítás előtt a 
delnőnek azt mondták az ismerősei, hogy Durau az 
ő arczK. pet is kiállítja, de némi változtatással. Rögtön 
elment Durau műtermébe, hol az arczkép meg ott 
pompázott az állványon. A képén a delnő lmja meg 

i volt ritkítva, s a kezében két hatalmas fonatot tar
tott álbajból. A mellett!' levő asztalon különféle kozme
tikus szerek voltak, .iiiomviz", „szépségviz", „ráncz- 
os/.lató víz" stb fo.irásssal. „Hisz" ez borzasztó", ré
müldözött a delnő. „De kérem asszonyom, ez nem 
ön, a mint maga is kijelentette. Ez nem egyéb esz
ményképnél, s mint ilyent akarom bemutatni a közön
ségnek." „Csakugyan ki akarja akasztani a képet?" 
„Persze hogy ki, de nem mint arezképét, hanem mint 
egyszerű tanulmányt ezzel a czimmel: „Az ötven éves 
kokéit." A delnő egyik ájulásból a másikba esett, 
de végre is kifizette a 3000 frankot. De megvárta, 
mig Duran a kellemetlen részeket lekaparja a képről.

— Zola vallom ásai. Franeziaországban éppoly 
divatos a nagy írókat livre de confessions-nal zaklatni 
mint nálunk emlékkönyvvel. Ott őszinte jellemvonásokat, 
itt szellemes apeiyuket kérnek. A livre de. eoufessions 
épp úgy rovalokra van osztva, mint nálunk a bejeleutó 
lap, csakhogy nem mindig egyforma hitelességgel. Zola 
igy felel a vallató levél kérdéseire:

Mi a férfiúnak legszebb jellemvonása ? A jó
szívűség.

Mit szerel a nő jellemében legjobban ? A szerető 
nyájasságot.

Mi kedvencz foglalkozása ? A munka.
Mi lebeg szemei előtt, mint a boldogság ideálja? 

A semmittevés.
Mi a legnagyobb szerencse? Az egészség.
Mitől fél legjobban? A vallásos kétkedésektől.
Mi kedvencz szine? A vörös.
Mi kedvencz virága? A rózsa.
Minek hiányát sajnálja legjobban? A szónoki ké

pesség hiányát.
Micsoda különös kívánsága vau? Hirtelen halál. 
Mi a jeligéje? Nulla dies sine linea.

— Kir. József-Műegyetemi Olvasókör. A kir.
ifjúsága

Papirszeletek.
A szép hölgy hasonló olyan hódító vezérhez, a ki 

midőn győzött, sajnosán tapasztalja, hogy a zászlójához 
hűseget esküdött imádóinak serege raeglmhatlan.

megfontolatlanul cselekszik, mert vastag hályoggal bo 
ritott szemeinek, és bomlásnak indult őszének beteges 
állapotában nem számit, csak ellágyult szive szavára 
hallgat.

A férfi csak akkor lép igazán az élet iskolájába, 
midőn megházasodik. Ha okos. tapintatos tanítónőt kap 
nejében, akkor jó, — de ha neje nem tudja annak 
módját, miként kell szerető férjet nevelni, akkor rósz 
diák válik belőle.

*

Az Isten jó, igazságos, nem részrehajló, tehát a 
kepére teremtett emberek vallási türelmetlensége, fele
kezeti gyűlölsége előtte nem lehet kedves; mert csak 
egv istenbeni bit, testvéri egyetértés, nemes felebaráti 
szeretet azon közös szentháromság, melynek diesőilesc 
által lehet csupán az ó tetszését, elérni, es a magunk 
boldogságát megalapítani.

Jozsef-műegyctem ifjúsága a múlt 1891 92. tanév
második felében megalakította a régen nélkülözött és 
óhajtva várt „Kir. József-műegyctcmi olvasókörül. Meg
teremtéséhez a mi anyagi erőnk magában nem lett 
volna elég; hogy mégis létesült, az első sorbau mű 
egyetemünk tanári kara nemesszivű erkölcsi és anyagi 
támogatásának köszönhető. Magyarország technikusai eme 
lite-jének támogatása egyúttal a legerősebb bizonyíték 

olvasókörünk létezésének szükséges volta mellett. Ha 
! valaki, úgy a kir. Jözsef-műegyetem tanárai azok, a 

kik e tekintetben irányiadók lehetnek ; ők vannak 
hivatva véleményt mondani arról, hogy a technikai 

i tanulmányokon kívül mi hasznos és mi szükséges a 
* jövő Magyarország technikusainak. Körünk czélja — az

A fiatal ember, midőn szerelmes lesz, többnyire j alapszabályok 4. §. értelmében — „a műegyetem
ifjúságának önképzési- és a társulati szellem fejlesztése. 
Szaktudományok hallgatása az ifjak művelődésében 
szükségképen bizonyos egyoldalúságot eredményez. 
Körünk éppen ennek megakadályozását czélozza. Al
kalmat nyújt a műegyetem hallgatóinak, -- hogy ala
pos szakképzettségük mellett,-melyet műegyetemünkön 
a kor magaslatán álló előadások nyújtanak — elsajá
títhassák azon képességet, hogy értelmesen és élvezhe
tőén bárkivel megértethessenek még szakkérdéseket 
is. Alkalmat nyújt erre körünk : pályázatok kitűzésé
vel, nyilvános visszaestélyek r endezésével, könyvtárá
val, napi és heti lapok olvasásával. Czélja továbbá a 
társulati szellem fejlesztése. Szorosabbra akarja fűzni 
a technikusok közötti kapcsot, hogy egymást támogatva 
a kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő 
mérnöki kart alkothassanak, a mely egykor a haza 
javára munkálkodjék. Nem hihetjük, hogy társadalmunk 
ne ismerné azon fontos, de nehéz feladatot, mely a 
technikusoknak jut osztályrészükül; nem hihetjük, hogy 
társadalmunk bármely része ne látta volna működé
sük lms/.nát. Bizalommal fordulunk tehát hazánk kö- 
közönségébez azon kéréssel, hogy a nagy mélt. Belügy 
miniszter nr állal engedd,) e/.ett országos gyűjtés utján 
körünk alaptőkéjét gyarapítani szíveskedjék. Budapest, 
1892. november-hó. Hazafias tisztelettel Sz. J á r m y  
T a m á s  e. i. elnök. J e r  íny S á n d o r  e. i. titkár. 
Dr. K ö n i g  Gy u l a  e. i rektor, mint az olvasókör 
tiszteletbeli elnöke.

— Áradó* Hol landiában.  Hollandiában a Maas 
és a Rajna, mint a „P. LI.“-nak távirják, óriásilag 
megduzzadt. Egész Délhollandi a viz alatt vau. Az ár

I

A napjainkban most mindig jobban kidomborodó 
vallásfelekezeti bajsza úgy tűnik lel a felvilágosodott 
elmék előtt, mintha regi korból visszakerült keresztes 
hadak árnyai akarnák elhomályosítani vészes felhőkkel 
a világosságot.

*
A mi alkotmányunk olyan mint a vagyonbukott 

adós kötelezvénye; megvan papiron a jog, és nem 
lehet érvényesíteni.

liilM-rtini József.
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a Muksód négy Ilid sít elszakított, egy hajót pcdi í̂ ki
hajtott a tengerre. A hortrecht mellett !e\ö nagy vasúti 
hidat is veszély fenyegeti.

— A ti I Oi ONiorx/.iit*Imii. A t.-l Oroszország
ban. a lmlc-r klaszikus hazájában is rendkívül szigorú 
az iilni. i hótömeg |u*dig szint ■ hihetleii. Iszonyú fa 
gyök mellett roppant hózivataruk dúlnak az. Jogos/ 
országban. Némely kormaiiyzosagban a vihar oly hó- 
homlokot Hitt össze, hogy n g távíró-oszlopok som lát
szanak ki belőlük.

—  I j  intézmény A budapesti ni. kir. állami 
vetőmag \ i/sgalo állomás kimutatásokat hoz nyilvános
ságra az altala leplouibozott magvakról. Az első kimu
tatás szerint, inelv a „Köztelek" ezimü szaklap jan. 
is  án megjelent ez idén, jan. hó 17 ig az alább meg
nevezőit budapesti magkeroskodók os elárusítók szá
mara k''aeiki-z.i'i mennyiségit magvakat plombozta 
le. n. m Mautliuer Ödön 5b'> méterinázsa luezerna, 
i' *.» nii'terma/.sa lében llaldek Ignáez 36 metermázsa 
luezerna, 51 metermázsa lóhere l llmann Károly 17ó 
írn ttnnaz.sa luezerna , 55 inéterm. lóhere. Magyar 
korosk. részvény társaság 185 méterm. luezerna, — 
lóhere. Magyar mezőgazdák szövetkezete — luezerna 
il mm. lóhere. Szávoszt Alphous 20 mm, luezerna, 
22 mm. lóhere Eromnier A. llerrman fi mm. luezerna, 
•1 mm. lóhere. Statistikai szempontból a ni. kir. 
magv i/.sgalo állomás fenti kimutatásának az a legérde
kesebb momentuma . hogy e ezégek közül az. egyik 
nev szerint a Mautner ezeg egymaga több luezernát 
ploinboztatotl, mint az összes többi budapesti nmgke- 
reskedó együttvéve. lvözga/.da>agi szempontból pedig 
nagyon is helyeselhetjük e kimutatások nyilvánosságra 
hozatalát, minthogy általuk világosan betekinthet a 
gazda a különféle magárus ezegek tizemébe és forgal
mába es e csalhatatlan kimutatások révén aztán vilá
gosan láthatja azt is, melyik ezeg felé irányul légin 
kabb a gaz.dakö/.önseg általános es legnagyobb bizalma.

(’ sa r íi o k.
Szeretve mindvégig!

— E rede ti regény  egy kötetben.
Irtii: M olnár (>) illa . (17

(Folytatás.)

Tizenegy órakor pompás vacsorát tálaltak fel a 
tanezterem melletti mellék-helyiségben. Az egész társa
ság zsibongva, jó kedvűén tolult ebbe a nagy terembe, 
hol a hosszú asztalon az evőeszközök ezüstje csillogott 
a nagy csillár ezerszinü fényében. Kiki megkereste a 
helyét és leült.

Czifra livrées-szolgák jártak fel és alá az asztal 
mellett, különféle étkekkel kinálgatva meg a vendég
sereget, mely a táneztól kissé elfáradva, most ujjúit 
erővel látott hozzá az evéshez és a kedvet meghozó 
poharakból egyre ürült a zamatos, tinóm bor,

A vacsora alatt elénk társalgás folyt, melyben 
huszártisztjeink is élénk reszt vesznek.

Náuerl hadnagy igen jó helyre került. Két szép 
kisasszony közepette pajkos jó kedvvel udvarolgat 
llertelendy Belláit es Sz.ókeö Ilonka kisasszonyoknak. 
Belláit olyan ábrándos, sokat mondó pillantásokat lóvéit 
Náuerlre, hogy azt meg eg\ faltál) is átérezné, de úgy 
látszik a hadnagy szive meg nem nyílott nteg e szere
lem előtt. Később . . . később . . .

Balzsamos Ferenc/, egészséges humorral fűszerezett 
társalgása derült hangulatban tartja a (Ivurkovies leá
nyokat. kik mint gazdag partik talán nem vetnék meg 
a főhadnagyot leánykérö minőségéhen. A legidósb pél
dául igen tneresz ezélzásokat tesz melynek nem tudna 
cllentállani egy regiment sem, pedig a főhadnagy is 
elértette, de hát a s z ív , hogy ha nem szabad? . . .

A e/.igányzenekar olyan összevágó harmóniával 
játsza a szebbnél szebb bánatos, bús magyar népdalokat 
melyben annyi a poé/.is es oly tinóm a valódi érzés. 
Mintha villanyo/.uá a kedélyeket, oly jól esnek azok a 
szomorú darabok a jó kedv eme kitöréseiben . .

< ’supa hangulat a terem levegője . . .
Bu lláid kitűnő helyre jutott. Jobbról ül mellette 

az imádandó, gyönyörű asszony, ki most jobboldali 
szomszédjával, az. ezredessel beszélget, miközben néha- 
nclia oldalpillantásokal vet a fiatal hadnagy felé, ki a 
katonai tanácsnok bájos kis feleségével van elfoglalva.

Báró Szepfaludy Ödön kapitány átellenben ül a 
szép asszonyával; alkalma van arra, hogy egész ügye
lőmmel kisergesse a remek özvegyet, nem feledkezve 
meg udvarias kötelmeiről s- m, hogy a mellette ülő llcr- 
e/.eg Melaniet lehelő jól mulattassa. Tartozik ezzel alez
redesének. kinek leánya katonai szellemben nevelt es 
igen szellemdús társalgó. Balról egy szék üresen áll 
mellette, oda csak m lia telepszik le egy egy pillanatra 
a szorgalmas lia/.iasszony, ki személyesen ügyel fel. 
hogy vend'g' i semmiben szükséget ne szenvedjenek. 
Olykor-olykor szakit magának egy pillanatot, hogy alvó 
gyermeKct, a kis Zoltánt is megszemlélhesse.

A vendégek vígan társalognak és nem ritkán jóízű 
kaezagás vegyül bele a harmonikus ozigáuy zenébe.

A fiatal asszony hirtelen a huszárhaduagy felé 
fordulva mondá :

_  Hárs, a közöttünk öt év előtt történtek nem 
akadályozzak meg, reméllem abban, hogy engem lel
kei essen. Szívesen látom hazamnál mindenkor azt, kinek 
az előtt ideálja voltam ! . . .

— Mindenesetre megragadom az alkalmat, hogy 
jóv a tegyem a bűnömet, melyet feledékonységemmel 
igv szép asszony ellenében elkövettem ! felelte Richárd 
kissé élesen, jóllehet különös hév járta át tagjait, a 
mint a szép asszony hó fehér nyakára esett a te
kintete.

— Bizony hosszasan kell majd vezekelnie, inig 
helyre ütheti az elmulasztottakat . . . Lássa, hadnagy, 
a kis kékruhás leányka még sem volt égból alá szállott 
augyal, a mennyiben most mint földi halandó, özvegy' 
asszony minőségében akarja rabul ejteni a férfi világot 
egy újabb házasság reményében . . .

Klára oly különösen néz a szép ifjú arczába, hogy 
Kichurd szinte elcsodálkozik. Vájjon a régi, boldog ér
zelem újjá ébredését hirdetné az a különös hízelgő te
kintet, mely mintegy belekapcsolódni törekszik a lei
kébe . . . Bohó önhittség! . . .

— Pedig nem is nehéz munkára vállalkozott, 
nagyságod; imé a pillantások özöne mutatja, hogy a 
férfiak, kik még szívvel rendelkeznek, sietnek hódoló 
tisztelettel azt rendelkezésére bocsátani . . .

— Igen, de azok között . . . fájdalom ! nincseu 
az, ki egy időben már kezeimbe adta szívügyeinek ren
dezését . . . Pedig az többet érne, mert már emléket 
hagyott a múltban és reménynyel kecsegtetne a jövőre 
nézve . . . Azt hiszem, ön nehezen fog meghódolni már 
előttem . . . Reméllem igazat mondtam ? . . .

Klára szavaiból még mindig kiérzett a gúny, 
melylyel a huszárhadnagy egykori érzelmét temette el. 
Richardot ez bosszantotta és visszavágott:

— Udvarias feleletet vár tőlem, asszonyom? . . .
Imé kijelentem, hogy én is oda állok azok közé, kik 
szépsége állal elbűvölve, azt magasztalni (igyekszenek, 
de őszintén megmondom, hogy a szívnek ahhoz már 
semmi köze . . . (Folyt, köv.)

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

5  V asárnap A. H atvanadé . A. Á gota i 19
tí Hétfő D orottya sz. vt. D orottya 20
7 Kedd Rom nak! ap. R ikárd 21
8 Szerda Matli. J á n . hv. Salam on 22
9 Csütörtök A pollón ia sz. vt. A pollónia 23

10 Pén tek S kolasztika sz. S kolasztika 24
11 Szombat Dezső pk. vt. ( Dezső i 213 S. M isek.

Nyilt-tér.*)
Báli selyeiiiszöveteUetjnétereiiként 45 Úrtól 

II irt (Iá Űrig. valamint fekete, fehér és színes
selyemszöveteket is méterenként 45 Űrtől 11 frt 
(15 Űrig — sima, csíkozott, koczkázott mintázott, 
damaszolt stb. minőségben (mintegy 200 különböző 
fajta és 2000 különböző szilt s árnyalatban) pósta- 
bér és vámmentesen szállít: llenneherg ti. (cs. kir. 
udv. szál ütő) selyciiigyárn Zürichben. Minták 
póstafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett leve 
lekre 10 kros és levelező lapokra 5 kros bélyeg ra
gasztandó. 4

*) K rova t a la tt közlöttoknok sem ta r ta lm á é r t sem  a lak jáé rt 
nem  felelős a Szork.

II i r d e t é s e k.
ii3. szám. » , .

i8st3. Árverési mrdetmén .
A Bclmec/i kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha 

lóság részéről közli Írré tétetik, miszerint végrehajtási 
árverés Prokop Mihály és Paskay Júlia nevén álló a 
selraeczi 64b számú tljk. A f. 1. sor 847 helyi*, szám 
alatt foglalt 202/1V. számú ház ós kertre nézve 407 frt 
adó szerint megállapított kikiáltási árban Longauer Jó
zsefnek (3 frt 19 kr. per és még felmerülendü végre
hajtási költségnek kielégítése végett a solmeczi kir. já
rásbíróság mint telekkönyvi hatóságuál az 1893. évi 
inúrczius-liő 9-án reggeli 9 órára tűzetett ki azzal, 
hogy fentebbi fekvóség 407 frt. becsáron alul is, legtöbb 
ígérőnek 15 nap alatti utóajánlatnak feutartása mellett 
eladatni fog.

Kikiáltási ár 407 frt. adó szerint megállapított
becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak 407 frt. becsár
nak 10% készpénz vagy óvadékképes értékpapírokban 
az árverésnek megkezdése előtt bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt 90 nap alatt 8% 
kamatostól a solmeczi kir. adóhivatal mint bírói letéti 
pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése 
után haszonélvezetbe lép, tulajdonjog javára csak a 
vételár lefizetése utáu, hivatalból bekebeleztetui fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

Ha a vevő az Ígéri vételárt a meghatározott időben 
le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelme folytán 
visz árverés elrendeltetni fog.

Az árverési feltételeknek többi tüzetesebb pontjai 
ezen eljáró bíróságnál, valamint Selmeoz-Béhibátiya ez. 
kir bányavárosok tanácsánál megtekinthetők.

Selmeczen, 1893. évi január hó 15-én,
Ileyder. k ir. jb iró .

Kerestetik bérbe, vagy vételre 
egy ház, mely egy asztalos üzlet
nek megfelelne.

>Ia<  • z á n  F e r e n c z

A selmeczbányai kereskedelmi- és hitelintézet

i v £  é  :es  x - : e  g f -
Vagyon 1892-ik üzletévre. Teher

frt kr. frt kr.

Pénzkészlet 1892. decz. 31-én 58G4 2G R észvény tőke .............................. ö O O ü O --  ;
Váltó tárcza.......................... 303066 95 Tartaléktőke.......................... 18G4 08
Jelzálog kölcsönök 28960 27 B e té t e k ................................ 175040 44
Előlegek értékekre 3577 25 Visszleszámitolás . . . . 119314 01
Folyó szám lák ..................... 12781 34 Átmeneti kamatok . . . . 1815 73 i
Váltó ó v á s .......................... 105 34 Fel nem vett osztalék . . 8 —  j
1. eltilt-..................................... 896 67 Különfélék számlája . . . 90 24
Lakbér óvadék ..................... 422 98 Nyereség................................ 7G15 86
Szervezési költségek . 73 30

355748 36 355748 36

Fenti mérleg kapcsán van szerencsénk a t. ez. közönség becses tudomására hozni, hogy 
betéteket f>°,0 azaz öt százalékkal kamatoztatunk és azon felül a betétek utáni kamatadót is az 
államnak mi fizetjük.

i - 4  A z  i g u z g a t ó x á g .
Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczblnyán 1893
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