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nyújtott az ország törvényhozási érdekeinek s ezekkel
együtt a helyi érdekek méltó képviseletére.
Ennek tudatában a lelkesedés azon reményt kel
tette fél keblünkben, hogy Méltóságod a nyert közmeghivásban nemcsak a jelen országyülés törvényszabta
lefolyásáig fog eljárni, hanem hogy azontúl is hajlandó
lesz elvállalni polgártársainak képviseletét az ország
areopagjában.
Hőn táplált ezen reményünk egyik részét azonban
— fájdalom — a viszonyok előre nem látott s nem várt
fejlődése hiúsította meg, másik része meg azért nem
valósulhat meg, mivel azon okok előtt, melyek Méltó
ságodat a politikai ólet ác tűi fásának mezejéről való vissza
vonulásra késztetik bár fájdalmasan s megilletődéssel,
meg kell hajolnunk.
S az említettem két körülmény, jelesül a törvény
hozás legális folytonosságán: k hivatalosan bejelentett
s a legközelebb bekövetkező megszakítása, valamint
Méltóságod visszalépési szándékának köztudomásra hoza
tala ezen két körülmény arra indította a város értelmisége
által tegnap tartott nagy szabni értekezletet, hogy az
ország- általános politikai, valamint az ezen város
közéletéként váratlanul beállott ezen fordulat exigeufi
ait beható tanácskozás s megfelelő intézkedés tárgyává
tegye.
Ez értekezlet egyhangúlag hozott határozata folytán
s ugyanannak megbízásából azért jelentünk meg most
Méltóságod szine előtt, liGgr'iv.v magunk mint inegbi
zóink legforróbb háláját róvjuk le Méltóságod fáradtsá
got nem ismerő azon buzgóságáért, ritka körültekintés
sel párosuló azon tapintatáért, végül pedig azon önfel
áldozó bátorságáért, melyet mint e város országgyűlési
képviselője kifejteni szives volt.
Késztet erre nemcsak annak tudata, hogy a bá
nyászat érdekében annak előtte még soha sem hang
zottak el oly ékes s bátor szavak az országimban
mint a milyeneket Méltóságod alapos tudományossággal

Képviselőválasztási mozgal
mak városunkban.
Volt. országgyűlési képviselőnk Pécli Antal ministéri tanácsosnak a választóihoz intésselt beszámolója
alapján városunk polgármestere Ocsovszky Vilmos kir.
tanácsos c lió 2-án nagyobb értekezletet hívott egybe,
mely egyhangúlag fogadta el az elnök azon indítvá
nyát, mely szerint mondja ki az értekezlet, hogy a vá
lasztó kerület, hálás köszönetét fejezi ki eddigi képvi
selőjének, a jeles szakférfiúnak a város képviseletében
kifejtett tevékenységéért, mi őzéiből az értekezlet egy Szitnyai József főjegyző, Jezsovits Károly lye. tanár, I)r.
Sebének István kir. főbáuyatanáesos, Solez Vilmos,
Veress József bányatanácsosok, Tóth Gáspár tiszti ügyész
Vankovics Lajos tiszti), tanácsnok, GiUcksthal Gyula
kereskedőből álló küldöttséget választott kebeléből.
A küldöttség másnap eljárván tisztében, Szárnyai
főjegyző a következő szavakat intézte Pécli Antal orsz.
képviselőhöz :
Három évvel ez előtt osztatlan lelkesedés töltötte
cl ezen bányaváros választó közönségét a felelt, hogy
Méltóságodat e választó kerület képviselői mandátumá
nak elvállalására megnyerhette.
Jól tudta ugyanis, hogy az alkotmányos közélet
leghecsesebb ajándokát, a népszouverainitás bízó
inány át nemcsak az erre legméltóbb polgártársnak,
hanem oly hazafinak teszi le kezébe, ki a népet már
az előtt is, mindenkor megbízás nélkül, egyedül
atyai jósága szivének sugallatából teljes önzetlenséggel
képviselte, ki a haza alkotmányát, s ennek minden
intézményét a hazaszeretet lángoló tüzével egész az
öii feláldozásig védelmezte, s ki e fel ti I szeplőtlen
múltja s ragyogó jelleme mellett teljes biztosítékot

T Á R CZ A .

S ama régmúlt idők képét
Híven előbök rajzolta.

Régi mente . . .

Borzas állát vén mellére hajtva
Mesélgetett s mesélgető ajka
Nagyokat sohajta.
„Véres harezok, győzelmek, futások,
Árvíz, Ínség, kór meg lelki hályog,
Földi átok, égi átok
Verték már c rossz világot,
Hanem az csak most is álnok!“

Régi mente . . . Régibb a gazdája,
SítIŐ falum vén isterázsája :
Öreg Istók bátya.
Hej, pedig hát uj is volt. e meiilc
Pisla gyerek is gyöngy legény benne
Csakhogy — nagyon régen volt a*
Olyan régen, hogy azóta
Istók bá’ is elfeledte.
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így kesergett s hozzátette szóval:
„Bolond a ki maga ellen szólal,
Szegyeim valót vall, —
Hanem hiszen nem beszélnék én se.
Hogy ha lenne, a mi búm enyhítse
Hogy ha lenne, a mi volt nincs:
Tölt pohárban csillogó kincs . . .
Hajh ! de hál az ördög férge!" . .

Mert felejt ám, — nem is veszi észre.
Sok keserű dologba’ volt része,
Nem említi mégse’ !
Csak minap is azt dúdolták róla :
Mécsesei állt ki déli harangszóra
S fényes nappal olyast mondóit
bóbiskolva, álmosan, hogy
„Éjfélt ütött már az ó ra!“
„No hiszen hát ütött bizony kendnek !"
Szegény aggra gonosz, bitói- nyelvek
Ekkép kelepeitek.
Az pedig csak egy keserűt dörgölt
„Hogy csípne meg! . . . Hiába gyötörtök!
Tudom, elvisz az Ur isten,
De titeket, bizony isten,
Hamarább visz el az ördög!"
S fele vállát mentéjének vetve
— Odább osont a vénhedt levente
Es vele a mente.
Jó fészke volt: rozoga kis kolna . . .
Abban aztán dehogy busáit volna.
Ott ott fogta egyik népét

j

8 azzal kezét ökölre szorítva
A levegőt foga közé szíttá
Majd elfakadt sírva.
. . . Mert ez is e rossz világ miatt van.
Tudtam én azt, rég is mondogattam !
Most is mondom, hogy ma holnapUj özön lesz! Ránk omolhat
Akármelyik pillanatban!“
„Tyliüli! De hát c’ csöppet se vón üdvös!
Óbégattak - kapván üstök ükhöz —
A sok vén meg lleskös.
Istók pedig szólván jövendölte,
„Felhő szakad . . . Ezer patak dől le . . .
Hanem Noé lesz belőlem
Szőlőtőkét untig bőven
Szerzek a lélek vésztőmbe!"
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felszínre hozott, de késztet annak méltatása is, hogy a
nemsokára záródó országgyűlés a lehető legszenvedélye
sebb válságokkal küzdve a feladat magaslatán álló
képviselőt valóban nehéz, nem irigylendő helyzetbe
sodorta.
Mihez képest kettős azok. érdeme, kik a jelzett
viszonyok közepette is kitartók s politikai meggyő
ződésük hívei maradtak. 8 kétszeres kötelessége a vá
lasztó közönségnek a hála nyilvánítása.
Fogadja kegyesen polgártársainak szívből fakadó
hálás köszönetét s legyen meggyőződve, hogy hálánk
érzete Méltóságod iránt mind végig keblünkben fog
lángolni azon kívánat ápolása mellett, hogy Méltóságod
még igen igen sokáig s mind végig felhőtlen boldog
ságban éljen, családja örömére, e város díszére s a
haza javára.
Mire Ő méltósága meglmtottan válaszolva kiemelte,
hogy három évvel ezelőtt komoly czélúl tűzte ki, hogy
egész odaadással kíván a törvényhozás terén működni
s esetleges megbízást azontúl is elnyervén, a hazának s
e városi választó kerületnek tovább szolgálni. Agg ko
rára való tekintetből azonban ezen illusióról lemondott
s azon óhajának adott kifejezést, hogy nála fiatalabb
képviselőt nyerjen a város. Ekkép a politikai élet teré
ről visszavonulván, biztosítja a választó közönséget, hogy
mint egyszerű polgár s tehetségéhez mérten kedves vá
lasztóival egyetemben fog a .áros s a haza javának
előmozdításán törekedni; kérvén a küldöttséget, hogy
továbbra is részes!ttessék kartársai szeretetőbeu.
A küldöttségre mély benyomást tettek képviselőnk
érzéssel elmondott szavai.
A küldöttség ezután Farbaky István főbányatanáesos akad. igazgatót kereste fel lakásán, a kihez Szitnyai József főjegyző, mint a küldöttség szónoka e sza
vakat intézte:
Erre aztán lett mosolygás is mán.
„Hát bennünket, — faggatták hamiskán
Itt hagyna, kend István?!"
. . . Addig, addig . . . Köny is tilt a szemben.
„Látom, látom, — szerettek ti engem!
Tág is lesz a lélekvesztőm,
8ok is a rügy a borvesszőn, —
Együtt széliünk a baj ellen!"
De nem igy lett. Másként esett minden.
Elment Istók, — el, messzire innen —
Szép halottas ingben.
Szűk koporsó, lett lélek vésztője,
Abban vittek ki a temetőbe
Rorvesszót is tettek rája —
Úgy siratták a sírjába . . .
Hátha tőke nő — belőle!
Függ a mente. Alszik a gazdája
Szülőfalum vén isterázsája
öreg Istók bátya.
Pedig egykor — heh más volt c mente
Gazdája is beli más legény benne . . .
Csakhogy bizony régen volt a ’,
Olyan régen, hogy az óta
Már mindenki elfeledte.
Teleké* llcIn.

likőr az influenzáról akartam írni.
íróasztalom előtt ülök, de a toll nem illik jelen
lelkiállapotom mellett, a kezembe. Gondolkozni akarok,
de erőtlen vagyok minden szellemi munkára. Néma,
csendes körüliem minden ; Még a napsugár sem keres
fel, pedig vele nagyon jó barátságban élek, felkeres
minduntalan, bekopogtat az ablakomon és kedves tno‘ soly kíséretében belekaezag a szemembe, aztán mesélni
| kezd, mesél száz meg száz történetet, a hópehelyról,
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s azon önzetlen lionszereleteiiek müvei is, melyet a i az emberi kebel egyik legnagyobb kincsének n megNagyságos Kót)ányaMuAc$o» l r!
varos úgy társadalmi mint közművelődési, ugv politikai, vásároliiutatlan bizalomnak, és szabad talán hozzá ten
Szerelve tiszteli Polgártárs!
Az élet sóim meg mm szitué mozgalmas l’olyft- mint közliatósági elviében osztatlan buzgósággal, kitar nem, a szeretetnek is kifolyása És minekutána életem
ben soha sem vontam ki magamat a polgári kötelessé
tással s odaadással kifejlett.
sábau azon mozzanatok kötik le s foglalkoztatják lég
Az óta ujabbi ö ev folyt le, s ez alatt nem csak gél; teljesítése alól; minekutána azon akadályok, melyek
erősebben a közönség figyelmét, 'u.-yek általános ter
|
;l
ev előtt lehetetlenné telték a választók nagy becsit
folytatta de hatványozva fokozta a közügyéi; ápolását
mészetűek s közenlekllek.
All ez különösen s térim szelesen a politikai élet s megnyerő magaviseletével, tapintatos eljárásával, s ajánlatának elfogadását, tudomásom szerint jelenleg
szeplőtlen politikai jellemével annyira megnyerte pol már nem léteznek : ennélfogva röviden csak azon kije
általános mosnatial a iróI.
Ily mozzanat jelenleg »/. is. mely hazánk parla gártársainak bizalmát s szeretetek hogy azok ma azért 1 leütéssel válaszolok: L e g y e n m e g az Ö n ö k és
mentjének Jánus képét tárja elén:;, egyik tekintetet a ajándékozzák meg legszebb bizalmukkal, mert tudják ! k 111il ó i k n e I; a I; a r a t a !
Ajándékozzanak meg a jövőben is becses barát
komor múltra, másikát a hetes - bizonytalan jövőre hogy azzal neinesak lioupolgári beesülésüknck adóz
tak, hanem a haza jól felfogott alkotmányos érdekeit ságukkal és bizalmukkal, melyre — hu Isten is úgy
vetve.
akarja mint önök
nékem még több. még nagyobb
S miután nyilvánvaló, hogy e két orczájlt Képről is a legméltóbban érvényesítik.
A lioupolgári érdem ezen elismerése annál igazol ! szükségem lesz m;nt eddig volt. Ajánlom magamat szi
a lepel néhány óra muiva hivatalosan is lehull, mi tér
meszetesebb, mint a válasz’ó közönség ország szerte tabb, mivel inig mások önjolétitk biztosításán s emelé vés jó indulatokba
megindult mozgalma a jövő országgyűlés megalakítása sen fáradoznak, addig Nagyságod élete javát oly alko
tásokban töltötte, melyek gyümölcsét az ifjú nemzedék
iránt
ez utján a haza éhezi és Nagyságod a honfiúi kötőEnnek köztudomású volta s eddigi országgyűlési
V
V
képviselőnk azon Ünnepélyes kijelent' se. hogy ezentúl , iesség teljesít* senek érzetével érte be.
A magyarországi Kárpátegyesülol Szitnya osztálya
Ide járul politikai jellemének tisztasága s szilárd
a politikai élettől visszavonul, mellőzhetetlen kötelessé
! a lefolyt év végével kilépett a M. 0. Kárpát egyesület
gévé tette az itteni választó közönségnek, hogy hova sága, a vallott elvek Ilii hirdetése, mind oly tulnjdoeleM) állást foglaljon s minden késedelmet mellőzve, j nők, melyik a köz megbízhatóság elengedhetetlen kel- , kebeléből s hálás köszönetét fejezve ki az anya egyesitj let részéről tapasztalt támogatásért, belépett a Bmlapesmindazt megtegye, mi a rövid tartamú aetiólioz képest ; léke s első leltétől a törvényhozó magasztos hivatásáj ten alakult magyar országos turista egyesület kebelébe.
megoldást vár, még pedig oly megoldást, mely úgy [ nak sikeres és méltó betöltésére.
T íz éven át volt a szepesi egyesület tagja, fiókja,
A miért is engedje hinnünk, hogy választó kerliálalán a népképviseleti el\ Ilii *rv< nvesitését, mint a
legszebb politikai jog zavartalan gyakorlását biztosit ja ' létünk ezen közkívánatát teljesiti s az ezennel felaján j annak a kebelén nőtt erőssé, szilárddá; az anya büszmind azon igénynek megfelelvén, melyeket e város lott jelöltséget elfogadva bátrán bocsátja ezen missiojá- ! kén tekinthet reá, de az elválásnál minden szemreháintelligens közönségé tanúsít
nak hajóját a politikai élet nyílt tengerére, hogy ennek ! iiyás nélkül nyújthatja búcsúra kezét, mert a SzitnyaEzen honpolgári kötelesség érzetétől áthatva a mélyéből az ott elrejtett kincseket úgy n haza, mint i osztály híven szolgálta a turista ügyet és fényes ered
mény nyel.
tegnap megtartott értekezlet azon egyhangú megállapo ezen választó kerület javára kiaknázhassa.
Föllépte idején a turistaságot érdemileg méltató
dásra jutott, hogy ezentúl is követve eddig vallott po
Mi pedig szívvel lélekkel csatlakozva a kibontott
litikai meggyőződését, oly jelöltet állít, ki a kormány zászlóhoz, biztosítjuk Nagyságodat, hogy azt az óhajtott ritka volt vidékünkön, mint. a fehér holló, — s hóbort
számba jött a turista egylet, kezdeményezése; s most a
vagyis az u. n. szabadelvű párt zászlóját követi, s győzelemre visszük. Éljen !
miután a város érdemdús t;« pviselője beszámoló jelen
Erre a felkért képviselőjelölt Következőleg vá. legműveltebb osztályból a föld népéig városunk s vidéke
lakosságának minden rétegét a turistaság raéltánylóitésében azt adta a választók tudtára, hogy az ujabbi Iaszóit:
nuk sorában találjuk.
jelöltsegre nem reflektál; a méltán kiérdemelt közbele
igen tisztelt Uraim, kedves Barátaim !
Egyébiránt bosszúra nyúlnék ez osznielánczolat
egyezéssel abban állapodott meg, hogy megköszönve az
.Mélyen érzem az Önök ajánlatának nagy becsét j
eddigi képviselő elismerésre méltó működését, ezen vá és jelentőségét; fogadják érte már mostan is őszinte, folytatása ; térjünk át. a kilépést kimondó, illetve felosz
lasztó kerület jelöltségéi Nagyságodnak ajánlja fel s forró köszönetéinél. Jól tudom, hogy nagy felelősség lató közgyűlés határozatára.
A m. é. decz. 28-iki közgyűlés kimondó, hogy 1.
minket bízott meg Nagyságodat annak elfogadására terhet vállalom magainra; elég erősek lesznek-e vállaim
felkérni.
annak elviselésére, úgy a mint azt magam is szeretném a Szitnya-osztály ezcnnal feloszlik ;
2. Az ügyrend 21-ik ij. értelmében az osztály va
A közhangulat, heh esehln n : a közakarat ezen osz s a mint azt ezen városok közönsége méltán megkí
tatlan nyilvánnlása már magában i> a legfényesebb b'zo- vánhatja ? meg tudok-e állani azon sikamlós pályán, gyonát befektetéseit, műszereit stb ; a S<‘lmee/,bányán
nyiték azon közbizalomról, mely Nagyságodat választó melyen már annyi jeles, annyi kiváló erő elcsúszott és létesülendő Magyar Turista Egyesület Szitnya-Osztályákerületünk mezején környezi s mely mi további bizo elbukott? ezen kérdésekre egyelőre csak akaratom nak birtokába adja át.
d Kiküldetett egy 5 tagú bizottság, mely a vég
nyításra sem szorul.
őszinteségével és szilárdságával válaszolhatok. Politikai
IS mégis szabad legyen Nagyságod megnyugtatá nézeteimről, azt hiszem, e pillanatban nem kell nyilat elszámolást eszközleudi.
4. Értesítedk azonnal a Magy. Karp. Egyesület
sára azon motívumokat kiemelnem, melyek elhatározá koznom ; ösmerotesek azok évek hosszú során át, s
sunkban arra nézve vezettek, hogy Nagyságodat illő meg vagyok győződve hogy a szószólójuk által érintett igioí központja a következőkről:
a) Az osztály kilép a M. K. egyesületből.
bizalmunknak népképviseleti bizományosává tenni ki elvek és az én véleményem között nincsen eltérés.
bj Január iö-ikig időt enged a tagoknak arra
váltják.
Mégis az elfogultság némi érzetével állok Önök előtt,
Három évvel ez előtt 2ü évre terjedő itteni műkö mert érzem, tudom hogy munkás életem csendes folyá nézve, hogy a M. K. Egyesületnél való i'ietúni mara
désének megünneplése alkalmából is jeleztem már, sában nevezetes forduló ponthoz értem. Hogy mit ha dásba nyilatkozhassanak.
o) Január végéig a hátralékos tagsági dijak be
Imgy a mily örökke tartók az eidemeslillség azon gyok el? mitől válók meg? azt én is, önök is jól tud
szedéséivel és a végelszáinolássaf elkészülve althoz a
babérjai, melyeket Nagyságod a tudomány buzgó mű ják, de hogy mii takar a jövőnek áthatolhatatlan fá
közgyűlési jegyzőkönyvet, a kellő névjegyzéket és évi
velése által kivívott, ép oly mélyen s ellörlillietctlenül lyola, arról senkinek, még csak fogalma sincsen. Bár
bevésvék lelkűnkbe Nagyságod azon tevékenységének miként legyen azonban, az Önök megtisztelő felhívása, számadást be fogja küldeni.

A ÍSzitnyaosztúly,

esőcseppről, meg az ón egyetlen szerelmemről. Most ezt Az utat mindenütt mezei virágok szegélyezték a karcsú
is nélkülöznöm kell; künn lassan-lassan bulldogéi a fűszálai; udvariasan bólintottak fejeikkel mikor a két
hó, a pelyhek ablakomra szállnak is bcliomályositják délezeg alak előttük elsuhant. A játszi madarak víg
az üveget. Csupa fehér a föld mindenütt. Semmi nesz, dalokat eresztettek a légbe, mely illatos és üde volt,
csak a szivem dobogásál szárnyalja túl a kályha vígan mint a tavasz. A ssellő szorosan ölelte magához a kar
pattogó tüze.
csú és szerény ibolya omlattag termetét és lágyan sut
Valami ismeretlen erő lenyűgözve tartja a leiké togta fülébe:
inél, úgy fáj a bennsőmben valami, mintha valamilyen
Szeretni fogsz-e engem mindig, állhatatosan
ér pattant volna el a szivemben és a vér a kamrákba egész az örökké valóságig, egyetlen drágaságom?
tolulna. Oly fojtott, oly m héz c pillanatban az élet,
A szerény ibolya lesütötte szendén a gyönyörű
mintha óriási spleen tartami varázslat alatt a lénye kék szemeit és nem felelt, csal; fehér kis kacsáival
met, l ’gv felek az ily pillanatoktól, rendesen télen fog megszorította a szellő férlias kezét. Oly egyszerű volt
el e lelki állapot és nem más az mini egy örökségem, e mozdulat, de egyszersmind oly ékesen szóló, hogy a
melyet az influenza hagyott ivám Közel vagyok ilyen szellő elragadtatással ölelte karjaiba az ibolya könnyed
kor az órüléshez, tompa gondolatok ezikáznnk végig a alakját és a belső érzelemtől kipirult arc/,át sokszor,
lelkem* n, ’ • semmi nyomot sem hagynak maguk után, sokszor megcsókolta.
óiméinak, mi / egy szép tűnni, im-lynek csak veget
Boldogok voltak nagyon mind kettőn. A szellő
Őrzi meg az emlékezet.
nők aranyos jó kedve támadt i has levegőt suhintott
Künn szeszélyes eséssel tapad egymásra a hó és az emberek arozához, kik nagyon ölűitek ez udvariashideg van átkozottul. Csak nekem faj a fejein és neki kodásnak. Az ibolya rejtélyesen megvonult a kaczagó
támasztva fejem az ablaktáblannk, rajta vagyok, liogv túszaiul; közé és kellemes illattal láila el a szellőt,
lehűtsem forró halántékomat, melyben tompa zúgással hogy azt szórja szét a levegőbe, juttatván belőle mind
lüktet a vér. Erről tudom, hogy ébren vagyok, erről azoknak, kik boldogoknak érzik és vallják magukat.
tudom, hogy jóleső meleg élezi ki a véremet.
Nap nap után múlt és a szellő mind annyiszor
Volt, nincs. Elmúlt oly gyorsan, mint mily sebe, örült valahányszor az ibolyával együtt lehetett. Ilyen
sen pereg az idő múló pénzé a végtelen tér birodal kor alig beszéltek egymáshoz, nőnek is lelt volna az,
mában. Pedig utána sajog a szivein, pedig utána sza mikor elég volt nekik, ha egymás szemeibe tekinthetkad a lelkem a szép ábrándnak.
teli és onnan olvasták ki azt a kedves titkot, mely
Alom volt, mint álom minden ezen a világon.
édesebb, mint a nektár, boldogít óbb, mint az éden.
Oly kedv vel, oly lelki megnyugvással szőttem ezt j
A szellő belenézett az ibolya kél; szemébe, áthaló
a téli reget, mintha az eleiemhez lett volna hozzá nőve. tekintete fényesen regélte:
Oly fájó kin rajtolja ki szemeimből a könnyeket, hogy
— Te vagy nekem a napom, mely teám moso
elviselni is alig bimm
lyog, reám vesztegeli áldott sugarait. Mig a nap mcleÚgy történt az egész a mint most következik.
gitó sugaraiban fürdik a föld, midig andalító mosolyo
*
dat egyedül csak magam élvezhetem. Te vagy szá
Elindult vala az ibolyalevél a szellővel egy kis momra az elel. az üdv, a boldogság. Nélküled puszta
sétára. Gyönyört! idő kedvezett a kirándulásuknak. minden. Egyetlenem, boldog miiulenségcm.

Az ibolya játszi mosolyra fakadt., mosolya boldo
gító, angyali szelidsógü volt.
— Egy esztendő óta szeretjük egymást, — mondja
a kék ibolya, — egy esztendő óta, pedig úgy tűnik
fel előttem, mintha a világ teremtése óta egymásnak
lennénk teremtve . . . Pedig szerelmünknek nincs na
gyobb dátuma, mint egy év . . . Hányszor elmentél
mellettem, észre is alig vettél . . . magam sem tudom
mikép történt meg az, hogy észre vettél; csal; arra
emlékszem, hogy szemeimbe kellett nézned, hogy tied
a lelkem, minden üdvösségem.
Az ibolya oly tiszta tekintettel nézett a szellő
kipirult arc,zaba, hogy annak vére sebesen pezsdült. fel
és láng csapott fel a szemeiben.
— Egyetlen reményem, mondd, ha valahogyan
eltűnném a föld felszínéről é« nem látnál többé magad
mellett, úgy mint most, mit tennél?
Oly kedves egyszerűséggel felelte az ibolya :
— Ha messze akarnál elröppeni, karodba csimpajkodnám és te magaddal vinnél oda, hol meleg a
kikelet, hol békésen együtt élhetünk; pillanatig sent
haboznám veled menni, akár a tnindensóg végére is.
I>** mondd ha én elhervadnék, a halál birtokába ragadna
engem, mit tennél te, imádott boldogságom ?
— Ha a halál érted jönne, utána menuék és
, addig könyörögnél; előtte, mig szabadon nem bocsá
j tana vagy pedig magával nem vinne engem is.
j
Eszn, sem vették, hogy elszomorodtak mind a
j kettőn. Valami bánatos érzelem fogín e! sziveiket,
maguk sem tudták honnan ered ez, de rejtélyes lehanj golt súg szállott le reájuk. Mi volt ez ? Semmi. Csak
j a zavartalan boldogság egy múló, felleges, perezo. Aztán
ismét derült lón minden. A boldogság verőfénye árasz
totta cl ismét égi kincseivel a két szerető lényt.
I jra boldogok, kimondhatatlanul boldogok voltak
de csal; rövid ideig.
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■). Kimondja u közgyűlés, hogy azon tagjaival kik nyála általában nem a szükségletnek megfelelő arány
j,sp-. január ló ik másképen nem nyilatkoznak a Hu- : ban létesittetnek.
da|H‘**ien szekció M. T. egyesit leihez csatlakozik „M.
Oka e körólménynek, köztadomás szerint, abban
]' Ív Szitnya-osztály” neve alatt.
rejlik, hogy az artézi kutak fúrása ez időszerűit, mond
0 Felhatalmazza a közgyűlés a jelenlegi elnöksé
hatni az egész országban egyetlen megbízható szakértő
get és választmányt az ügyek további vezetésére a kézében van, úgy hogy az e tekintetben fennálló mo
iiiarcziusinm tartandó rendes közgyűlésig, midőn az ui nopólium folytán, s az ország geológiai viszonyai rend
választások toganatositalnak, az ügyrend megállapitatik szeres megállapításának hiányából eredő nehézségek
és a végelszámolás valamint az 1892. évre szóló költ következtében az artézi kutak furatása jelenleg oly
ségvetés tá rgy a 11a ti k.
sokba kerül, hogy a költségek fedezésére csakis a gaz
7. Ezen határozatokról értesíted k szívélyes űdvöz
dngabb községek képesek.
les mellett a M. '1'. Egyesület.
Tekintve a közegészségügynek rendkívüli fontos
8. Felhatalmazza a közgyűlés a választmányt. ságát, tekintve, hogy annak előmozdítása a hatóságok
I,0.ry belátása szerint értesítse a történtekről llg. Szász és a kormány egyik legkiválóbb feladatát képezi; s
Coburg Got Imi Fllllip ő királyi fenségét és kérje fel 1 tekintve, hogy az artézi kutak a közegészségügy javí
újólag a védnökség elfogadására.
tásának (a forrásokkal nem bíró vidékeken) egyik leg
Ezzel a Szitnyaosztály bizonyságot tett erről, hogy I fontosabb tényezői a hatóságoknak okvetlenül egyik
szive az ország központja felé hajlik, czélzatai nem ; legkiválóbb feladatát kell hogy képezze az artézi ku
helyi, de országos jellegűek, szereti a Tátra vidékét, tak létesítése körül tapasztalt nehézségeket eloszlatni, s
de a turistaság előnyében az egész magyar földel kí módot nyújtani arra, hogy az alföld községei általában
vánja részesíteni.
artézi kutakkal láthassák el magokat.
E határozatával a Szitnya osztály nemcsak belé
A magas kormánynak a közegészségügyi érdekek
pett egy uj egyesületbe, egyszersmind magasabb is lé
előmozdítása iránti buzgó érdeklődésű ösniert lévén: a
pőt!, oly nívóra, melyen közvetlenül is szolgálhat orszá
fentebb vázolt ezél elérhetése tekintetéből bátrak va
gos érdekeknek, s csakhamar alkalma leszen a szepe
gyunk Nagy méltóságodat, mint a legfőbb közegészség
sik Aggodalmának eloszlatására.
ügyi hatóságot felkérni, hogy a jelzett nehézségek el
oszlatása tekintetében a szükségesnek mutatkozó intéz
kedéseket megtenni méltoztassék.
Nézetünk szerint e nehézségek eloszlatható!; vol
nának. ha a belügyministerium kebelében k ö z e g é s z 
s é g ü g y i m é r n ö k i h i v a t a l szerveztetnék, mely
Városi törvényhatóságunk múlt havi közgyűlése hivatalnak az általános technikai egészségügyi szolgá
tárgyalás alá vette Hékés-tnegye azon feliratát, melyet laton kívül, hova a községi belvíz levezetés építési,
a megye a in. k. belügyministeriumhoz közegészségügyi egészségügy slb. tartozik, — legfőbb feladatát képezné
az ország egyes vidékeinek, első sorban az alföldnek
mérnöki hivatalok szervezése ózdijából intézett.
Minthogy ezen a közegészségügyet mint mindnyá geológiai viszonyait a lehetőséghez képest pontosan
junknak legközvetlenebb érdekét felkaroló feliratra megállapítani, s tagjait az artézi kutak fúrásában ki
nagy súlyt fektetünk s minthogy azon hitben vagyunk, képezvén, azok létesítésé,t akként mcgkttuynyiteni, hogy
hogy a most már beállott általános képviselő mozgal e hivatal bármely község megkeresésére, a mely artézi
mak sem csökkenthetik annak értékét s nem ronthat ludat*; szándékozik furatni, egyik tagját tartozzék a
ják le érdekességét, egész terjedelmében közöljük azt helyszínére kiküldeni, ki ott a tényleges kiadásoknak
a község által való fedezése mellett tv munkálatok
;>/. alábbiban:
Nagy méltóságú magyar királyi beltlgyminister Ur ! szakszerű vezetését i n g y e n v a g y i g e n c s e k é 1y
A vegyészeti és mikroskopieus vizsgálatok az d i j m e l l e t t l e g y e n k ö t e l e s teljesíteni.
utóbbi években kétségtelenül kiderítették, hogy ragá
Ekként az egységes tervszerű munkálat folytán a
lyos betegségek, sohasem támadnak külső hatás nélkül, geológiai viszonyoknak megállapítása sikerűiéiül vén,
eredetüket mindig valami külön életet élő mikrobák remélhető, hogy ez alapon a* Artézi kutak fúrásának
idézik elő, s hogy a ragályos betegségek e csirái leg sikeressége is megKözclittetik, s másrészt, hogy a fúrási
költségek a nyerészkedés kizárásával csupán ' befek
inkább az ivóvízben rejlenek.
Nyújtsunk egészséges, minden fertőzött anyagtól tetési tényleges kiadásokra szűri Itatván, az ártézi kutak
incnl ivóvizei a közönségnek, s a tífusz, vörheny, dif- építési költsége oly annyira leszáll, hogy minden egyes
tcrilisz, kolera terjedése bizonyával a legkisebb uo rvre községben, a szükségletnek megfelelő számban lesz ar
tézi kút létesíthető.
fog leszól lani.
Jó, és tiszta ivóvizet az alföldön kétségtelenül
Mindezeknél fogva tisztelettel felkérjük Nagymél
csupán ártézi kutak által lehet nyerni és mégis, mint tóságodat. hogy az egészségügyi mérnöki hivatalnak
tapasztaljuk, az ártézi kutak a közegészségügy hátrá- aképen való szervezését mielőbb foganatba venni, s a

Közegészségügyi mérnöki
hivatal,

Egyszer, szerelmes vitatkozásaiöan. összezördültek . . . messze, elűzte onnan a szegény szellőt, ki búsan
ismét a szellő és az ibolya levél. Hiában volt. a szellő szállott el messze, hol szükségét, érezte a föld és hol bá
minden igyekvese, hogy a bájos ibolyát kibékítse. natosan kisírhatta magát egyedül, elhagyatottan
Nem sikerült
Tavasz múlt, tavasz jött, de a szellő még mindig
A szellő bánatosan, teljesen lesújtva kérdezte egyedül a múltnak él, ápolgalja szép reményeit, könymeg az ibolyát:
nyeivcl öntö/geti azokat, mint valami féltett virágokat.
— Haragszik veám és vájjon micsoda csúnya ok
Talán ismét ki fognak nyílni, talán ismét üde
férkőzött, közibénk, hogy elváhissza szerető sziveinket? balzsamos illatot lehelnek a légbe és vigaszt fognak
Az ibolya csak annyit felelt:
elhinteni megsebzett szivébe . . . Ki tudná azt meg
— Nem haragszom.
mondani ? . . I)c azért bánatos arcza egészen másról beszélt.
Es vájjon mi lett az ibolya levélből? . . . A
A szellő szomorúan Hajtó 1c a fejét és csak any napsugár beállott vigasztalójának, sok, sok pajzán cs
uéit kérdett,:
vig történeteket regél el neki, melyekre kaczagnia kel
— Nyujlsa kezét békcjobbul, ha nem harag lene szívből, egész leikéből . . . de nem teheti, mert
szik reá m
remek kékségű szemei előtt olt lebeg egy alak, ki sze
Az ibolya szelíden válaszolta:
retve volt, ki szerettetik és ki szeretett . . . Szegény
— Nem, nem haragszom.
napsugár, ha tudná, hogy mily hiába való munkát
De azért n e m n y ú j t o t t a oda a kezét.
végez! . . .
A kölcsönös bizalomnak vege volt, mint egy rö
Igaz és mélyre ható szerelem csak egy van, mely
vid álomnak. Mi volt ennek az oka ? Talán semmi . . . magából táplálkozik «'s nem szűnik meg soha. hanem
Taláu a sors hamis tréfája. A szellő sokat búslakodott a végtelen örökkévalóságig tart bánatával és gyönyö
c fölött, úgy szinten az ibolyalevél is, de sokkal büsz rével . . .
*
kébbek voltak, semhogy egymást kölcsönösen megéltgesztéi lék volna.
Tok. Szerkezztó úr! Bocsánatát kell kérnem, ön
Egyszer aztán a szellő nagy elhatározásra
tárczát várt tőlem, én tárezát akartam is Írni az influ
szánta el magát, örökre el akart búcsúzni az ibolya enzáról. Már előre is kigondoltam mi sok minden roszlevéltől, hiszen csak kinzó fájdalmat okoz neki a szat fogok Írni erről a gonosz orosz bevándorlóit ven
bizonytalan állapot. Nem is gondolt arra, hogy dégről, hogy fogom szidni, annyira feketén fogom
halálos ellensége a napsugár még ezt az utolsó viga bemutatni annak a rózsaszínű világnak, hogy megszé
szát is elrabolja tőle.
gyenülve el fog tőlünk osonni . . . De lám ! éppen
A szellő szomorúan indult el fájdasmas útjára, ellenkezőjét érteni cl annak. Kifogott rajtam ez az
hogy örökre búcsút vegyen az általa még mindig na átkozott persona, mert először, mikor meghallotta, hogy
gyon imádott ibolyale.vcltól, mikor útjában, p dig már sokat emlegetem, látogatásával tisztelt meg . . . Most
közel volt a szeretett lényhez, a kaján sors a napsu immár meg a nyakamról sem rázhatom le . , . Influ
gárral hozta össze. A napsugár legott gyanított valamit enzás vagyok, még a toliam is az, ezért reméli ve, hogy
és hogy minél kínosabb fájdalmat okozzon ellenségének, bocsánatát ki fogom érdemelni, maradok őszinte tiszte
verófénycs csillogásaival bearanyozott mindont és tova lője:
JIllés.

hivatal szolgálatát a községek rendelkezésére bocsátani
méltoztassék.
Kelt Gyulán, Békesvármegye törvén)-hatósági bi
zottságának 18'JI. évi őszi rendes közgyűléséből.

Különfélék.
— A mai felolv. ó estélyre,

melyhez a
következő meghívókat küldöttük szét, különö
sen felhívjuk t. olvasóink figyelmét: Meghívó
a másutt oly sikereseknek bizonyult „filléres
télyek u mintájára tervezett (első) felolvasó cstély-hez, melyet e h. 10-én (vasárnap) a Semhery teremben Faragó Gyula, Koller János
akad. tanársegéd, Koller Károly, Majoros József
tanár, Ronchetti Gáspár, Telekes Béla, Vaszary
Antal urak szives közreműködése mellett ren
dez a „Selmeczbányai Híradó” szerkesztősége.
Belépti-dij: ülőhelyre 20 kr., állóhelyre 10 kr.
A tiszta jövedelem felolvasó-, illetve irodalmi s
művészeti estélyek állandósítására lesz fordítva.
Kezdete pontban 8 órakor. Selmeczbányán,
1892. január 6-án.
N évm agyarosítás. Klein Lajos m. k. bánya
igazgatósági számtiszt és fia Béla, lapunk olvasó közön
sége előtt előnyösen ismert munkatársunk vezeték nevét
Telekes re változtatta. Jeles munkatársunk születési he
lyének : Telekes községnek a nevét vette fel.
— Ösztöndíj. A Di-. Tóth Imre hányakor, főor
vos által alapított ösztöndíjat az iSDO/l-iki tanévben
Kriszta Pál a belvárosi r. kát. elemi iskola III-ik oszt.
növendéke kapta. A 10 frankos aranyat e napokban
vette át a kis bányász fiú.
— A szegény iskolás gyermekek között
Hodrusbányán a lovag Berks Róbert igazgatása alatt
|evő Gcramb-bányaegycsület tetemes ajándékot osztott
ki karácsonykor. Az alsó óvodába járó kisdedek valamenynyien kaptak ruhaneműt cs 14 elemi iskolás tel
jes ruházatot. A kiosztott ajándékokra mintegy 160
frtot adott ki az igazgató. E mellett közadakozás utján
is gyűjtöttek némi összeget, melyhez a bányatárspénztár is járult, s igy a felső iskolásoknak is jutott az
ajándékból.
V képviselő v á la sz tá s napjául központi
választmányunk febr. hő 1-ct tűzte ki.
Képviselő v álasztási mozgalom . Jan. 5-én
alakul! újra az újbányái kerület szabadelvű pártja
Zsarnóczán. A gyűlés ogybobivója Kaehelinann Károly
a párt elnöke, ki e tisztében továbbra is megmaradt,
jegyző Mállassy János dr., Balbacli Béla dr. ügyvéd
indítványára gróf Szapáry Gyula min. elnök jelenlegi
képviselő ismét jelöltetett és e-/, úgy vele, mint a sza.
badelvü Clubbal sürgönyileg tudatva lett. Ellenjelölt nincs.
A iiiúkt dvelöi előadás jövedelm e. A Vörös
kereszt egylet részére múlt évi decz. 12-én rendezett
műkedvelői előadás 97 frt 91 krt jövcdelmeztt, mely
összeget Farbaky-Kürthy Piroska úrnő egyleti elnök
gyümölcsöztetőleg helyezett el.
— H angverseny, A selmeczbányai polg. dal és
zenekör f. évi hangversenyét febr.-hó 6-án tartja meg,
mely alkalomra a főrendezői tisztel dr. liittrich Ödön,
ev. lyc. tanár vállalta magára. Az előkészületek seré
nyen folynak s biztosra vehető, hogy a törekvő egyesü
let eddigi szerepléséhez híven dal- zene- s tánczkedvelő
közönségünknek ismét élvezetes s kedélyes estét nyújt.
— A* ip a ro s segédek üuképzö köre múlt va
sárnap Fizély Károly elnök vezetése mellett népes fel
olvasó estélyt tartott, melynek lefolyásáról a követke
zőket közölhetjük : Az elnök meleg szavakban üdvözölte
az egybegyűlt tagokat s az új év kezdetén alkalomsze
rűnek találta Őket az önképzés ügyének támogatására,
kitartásra, szorgalomra buzdítani. Majd dr. Cserei Adolf
lyceumi tanár vette át a szót. s nagy figyelem közt
folytatta az előbbi estélyen megkezdett előadását az
emberi szervezetről. Ezúttal a vérről értekezett s szavait
a magával hozott papinuucké figurákkal érdekesen
illustrálta. — Ezután Visnyovszky Dániel önk. köri al
elnök Arany János ,.A fülemüle4* ez. művét szavalta.
Burdáls Károly vál. tag „Állj meg édes feleség4* ez.
költeményt ssavalta. Weisz l'ernáth köri titkár Mraftsák
László önk. köri tagnak nagy szorgalommal kidolgozott
tartalmas munkáját olvasta fel e cziminel: „Az ipar
Köréből.“ A tisztán szaktárgyú felolvasás élénk eszme
cserére adott alkalmat, az egyleti tagok közül többen
szólották hozzá, mely felszólalásokra Vörös Fercncz
szerkesztő egyenként reflcclálva, a hazai ipar múltjából
felhozott epizódok és tanulságokkal igyekezett az eltérő
nézeteket kiegyenlíteni.
Bitó János Petőfinek „Ezrivol terein u fán a meggy” ez. költeményét szavaim
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Árverési hirdetmény.

útjában 1»84 és öfi-ben elkísért volt. Különösen érde
kes az, amit Stanley szívtelenségéről és kíméletlensé
géről mondott. E tekintetben a felolvasó két magyar j
A selmeczi kir. járásbiróság mint tclekkönyxi ha
tiszt sorsát beszélte el, akik Stanley oxpedieziójában tóság részéről közhírre tétetik, miszerint ezen bíróság
voltak, de általa a legnagyobb nyomorban hagyattak. területen fekvő Keuscli (’ollinászy Apolóuia, lvenst-h
— Ynln»xtii*i g y ű lt* Tiszáéit Polgártársak ! Köz
Az egyik budapesti \ olt, meg pedig egy Se Iramaim uevii C/.obor Ilcruiin, Keuscli Szabó Mária »•-. Keuscli Valko
tudomású immár az, bogy az 1887— I892 évi országgyűlés
huszártiszt. Ezt ui*rt megnelegedett, Stanley egyedül vics Francziska néven álló a selmeczi 512 sz.iuiú íjk.
berekesztetett és, bogy legkegyelmesebb uralkodó kiró
hátrahagyta a vadonban, úgy. hogy midőn Westmark A f 1. sor, lan lielyr. szám alatt foglalt 218 ü l. számú
ívunk U Felsége ez évi február bú IS-ára bivtn egybe
ót megtalálta, a Icgszouiorubb helyzetben volt és duezára ház és kertre az 1892. évi január-lio 14-én reggeli 9
az uj országgyűlést, felbiván hazánk választó polgárait
annak, hogy ruhával és élelmiszerekkel ellátta, Seliu- óra a selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi haló
az országgyűlési képviselők záros batáridőben való
i inaim mégis rövid időre rá a kiállott fáradalmak lőly
Ságnál örkéutes árverési határnapúi tűzetett ki.
megválasztására. A legmagasabb királyi egybehívó ok
j tán, betegségébe belehalt. A második tiszt, akiről a
A kikiáltási ár 20Ü0 frt adószerint megállapított
irat a legszebb polgári jogok egyikét a választó pol
I felolvasó említést tett, Kalinti volt, aki a Congo vize- becsár.
gárok kezébe tette le 1 Éljünk e jogunkkkal a közügy
i séséucl betegedett meg, d • Stanley expediczioja által
Árverezni
szándékozók tartoznak a 2000 frt.
javára hazaszeretetünkből folvólag méltóan! Felhív
; ugyancsak minden segítség nélkül csőrben hagyatott: után 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes értékpa
juk e őzéiből városunk választó polgárait, gyűljenek
I A Cougónál azt a helyet, hol társai visszahagytak, még pírokban, bánatpénzül letenni.
össze e h ó 13-á u d. u. 4 ó r a k o r a V á r o s i V i g a d ó
i most is „Knlina-pontnak" nevezik. A felolvasás nagy
Az Ígért vételárt 180 nap alatt
kamatostól a
(Felső-Major) nagytermében választó gyűlésre, s mond
j tetszésben részesült.
selmeczi kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál kér
juk ki miszerint múltúnkhoz híven n jövő országgyű
(oliiinhii* Kristóf, o franczia. Hollandiában^ vény mellett fizetendő le.
lésre is a szabadelvű párt elveit valló képviselőt kívá
I a hol bizottság alakult, hogy Amerika felfedezésének
Az árverési feltételeknek egyébb tüzetesebb pontjai,
nunk. akarunk küldeni, és állapodjunk meg oly férfiú
négyszázadik évfordulóját megünnepeljék, nagyban lóg' az eljáró selmeczi kir. járásbiróság mint telekkönyvi
kiküldésében, a ki jellemével, tudományával, llgysze
retetével, egész múltjával bizonyítékot szolgáltatott arra lalkoztak azzal a kérdéssel is, vájjon elfogadlnitó-e az hatóságnál és Selmecz-Bélabáuya városi tanácsnál meg
bogy választó kerületünk erkölcsi s anyagi érdekeinek ! az újabb verzió, a mely szerint Columbust franeziának tekinthetők.
Selmeczbányán, 1891. évi deczember-hó 18-án.
lelkes felkarolása mellett az összhaza érdekeit híven j kell tekintenünk, mert Calviban született Corsica-szigeten, amely akkor is franczia fenhatóság alatt állott GeIleyder. kir. jbiró.
és hasznosan fogja szolgálni. Tisztelt Polgártársak ! I jból •
felhívjuk önöket az egybegyülésre, kívánva, bogy a nuávnt együtt. Brouwers nevű tudós hangsúlyozza, bogy
ez
újabb
adatok
szerint
Colunibus
mftr
gyermekkorában
kitűzött helyen, választói jogunk gyakorlása szili terén
mindnyájan találkozzunk! Selmeczbányán 1892. jan. a franczia király alattvalója volt, első tengeéi útját, Bárt
belémy testvérével együtt, a franczia Anjou bcrczcg szol
8-áu. (Negyven aláírás.)
gálatában levő nagybátyjuk parancsnoksága alatt álló
— H alálozás. E hó ő én temették Selmeczbányán | hajókon tette meg 1459-ben. Époly bizonyos az is, hogy
borsiczi Borsiczky Antal Ignácz nyugalm. ni. k. posta- j Genua, a hozzá tartozó területekkel, igy Corszicával együtt
mestert, ki e hó 2 án 74 éves korában hunyt el. A Fráncziaorszaghoz tartozott. A bajó, a melyen az ifjú
boldogúlt bosszú időn át volt beteg s ezen betegségé Coluiubu8 először liarczba vonult, szintén franczia hajó
ben önfeláldozó gyermeki szeretettel ápolták leányai. volt és 30 évvel később, mikor nagy felfedező útjára
Benne városunk egy „régi polgár" át vesztette. Béke ,-üdült, a franczia király még mindig uralkodott Genua
poraira!
es Cnlvi városi felett is, sőt mikor Genua pártot ütött
— A lapítvány óvodákra. Kernápoly Károly i Francziaomág ellen, Colunibus Kristóf és fia hívek
volt magyar pénzügy mi nister végrendelet ileg akkép maradtak a franczia királyhoz, A kérdésnek az a része ■
intézkedett, hogy hagyatékának egy általa megjelölt azonban, hogy a mikor Columbus született, Cnlvi város
módon növekedő bozadéka ötödéből évrol-évre oly köz már franczia fenhatóság alatt állot-e, nem dönthető cl,
ségek kapnak segélyt, a melyek kisdedovodát, három mert Colunibus születésének évét pontosan nem tud
ötödéből pedig azok a községek, melyek a balaton uk. A francziák nagy büszkeséggel reklamálják
füredihez és tótlipeseiliez hasonló szereletliázat kívánnak maguk részére Amerika felfedezőjét, de Spanyolország
felállítani. Zalamegyei birtokát egy ott lélesitendő sze- amelyet második hazájául fogadott, azt véljük, nem keretetbázra szánta. Kiköti azonban Kerkápolyi, bogy az vésbbé alaposan vallhatja Columbust magáénak.
ovodák és 8zeretetbázakoak a nyelve m a g y a r legyen.
— Vidéki pénzintézetek szövetkezete, A po
— A z sirn o rz n i mitU. kör jan. l én szinelőa- zsonyi első takarékpénztár igazgatósága — mint a „M.
felhívást intézett a vidéki pénzintézetekhez,
dnssal egybekötött tánczmulatságot rendezett, melyen a P. Írja
„Tűz a zárdában" ez. vígjáték került sziure. Szerepel hogy csatlakozzanak az általa tervezett takarékpénztári
Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez
tek : Cselka Irén k, a, l'dvardi Ágost, Oberaygner Osz — szövetkezethez. Ezen korlátolt felelősségit szövetke melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem
zeiben
minden
pénzintézet
csakis
a
közös
5%-uyi
biz
lehet, ezen lapról: ' l t különlegességet ajánlom.
kár, Gombossy József, Koralevszkv Géza és Roykó Béla
Két kilo (Kit) liter borhoz, elégséges) ára f> frt 50 kr. Reurak. Különös elösmerés illeti Cselka Irén k. a. t, ki tosítéki alapnak az általa igénybe vett záloglevelek ezepl ingyen
niollckeltotik.
arányában
Őt
tényleg
terhelő
összeg
erejéig
volna
.ló siker és egészséges gyártmányért jótállók.
Adrienné nehéz, fárasztó szerepét nagy szorgalommal
felelős.
A
szövetkezetnek
tehát
ép
úgy,
mint
tauúlta be s értelmes, árérzett játékával méltán érde
Ü k c s k
in e e liik iiii- ilá N
melte ki a tapsokat. Minden szava, mozdulatainak cor- a m agyar ipar- és kereskedelmi bank által ter
rect8ége, a különböző helyzeteknek megfelelő arezjátéka vezett,, központi jelzálogbankinak, főczélja a vi érhető el felülniulhaflan s esz e rő sítő esszenoziám nem csak a komoly tanulmánynak volt bizonyítéka, déki pénzintézetek jelzálogkiilczöuei alapján zálog m a l- ez az italoknak kellemesen vágó izt-kölcsönöz s
csak nálam kapható.
mely szerepének minden parányi részére kiterjedt: de leveleket kibocsátani, melyek az esetleg szükséges
Ara 3 frt 50 kr. kilónként (600—1000 literre) használati
a tehetségnek is, melylyel szerepének nehézségéit oly pénzkészlet előteremtésére segédeszközül szolgálnának. utasítással együtt.
Az
ügy
megbeszélésére
a
pozsonyi
első
lakarénpéuztár
könnyedén sikerült legyőznie. Balogh Laczi zenéje mel
' r,' -~Ezen különlegességeken kívül R um , C ognac,
a fővárosban megtakarandó értekezletet fog egybehívni. finom L iq u eu rö k stb. gyártásához szükségelt össses
lett reggelbe nyúlt az est.
ess7,enc. iá k a t ajánlok felülmulbatlan minőségben. Rc— Színészet Sclmcc/.eii. Bárdy Lajos 30 tag
czeptek ingyen mellékeltetnek. Á rje g y z ék b é rm e n tv e .
ból álló jól szervezett o p e r e t t é színtársulata, melyet
P o l l i i k l'i i li ip k á r o l y
úgy egyes hatóságok, mint szili ügyi egyletek melegen
Havi és heti nap Katholikus naptár Protest. naptár
Izraelita naptár
ajánlanak, nálunk is működni fog f. hó 14-tól kezdve.
esszéim kniöulegességBk svára Práfiáüan.
lt) Vasárnap
C 1 Vilmos pk. 0 1 Pál rém.
10 HöjtJor. o.
Mi nem ajánlottuk ugyan Jlárdy igazgatónak az ide 11 Hétfő
Szolid ügynökök k c rc sltln c k
15 50
Uygín p.
Fiukhoz
11
jövetelt, mert az év első és második hónapját nem tart 12 Kedd
Taczián vt.
! Taczián
12
juk alkalmasnak a színház látogatására; de ha mégis 13 Szerda
Vidor pk.
Vidor
13
Hódog áld. vt.
Hódog
jön, bál melegen ajánljuk társulatát közönségünk párt 1-1 Csütörtök
14
Pál remete
Laski .1.
15
fogásába. A társulat egyes tagjai a budapesti színhá 15 Péntek
16 Szombat
Marczel pk. vt. Marczel
lBSiib.Wiijech
zakban is vendégszerepeitek és működtek s miként a
közelebbi alkalommal dcez. 27-én is a társulat egyik
nőtagja a Pesti Hírlap szerint: „diseréten, szép felfogás
sal és érzéssel" játszott. A társulat többnyire operetteket
Fekete. feliéi és színes -clviiickct m éte
ren k én t
k iló i Ifi frt ($5 k iig sima és mintá
készül szinrehozni s az elölegcs jelentésen hirdetett da
zott
mintegy
240 különböző fajta és 2000 külömböző
rabok közül a választást, a közönség köréből alakítandó
sziliben szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy
bizottságra bízza. Bérlet árak: 12 előadásra I. r. hely
végekben is póstabér-és vámmentesen lleiinelierg
8 frt, 11. r. h. (5 frt 12 állóhely szelvény a földszinten
<». (es. kir. udvari szállító) selyenigyára Z ü ric h 
egyszerre váltva 4 frt.
ben. Minták póstnfordulóval küldetnek. Svájczba
ezimzett levelekre 1(, kros bélyeg ragasztandó
í
I'iixö-aiitoilnl'é. Észak-Amerika Sydleham
államának Kingstow városában, a nők meetiiigel tartván,
(* K rovnt uhut közlőiteknek som tartalmáért som alakjáért
elhatározták, bogy a fűzőt száműzik. E határozat fo nem felelős
A leg jo b b sz e r v íz k ö r minden neme,
»
Szerk.
ganatosítására a nők nagy máglyát emeltek, melyre
valamint utóbajai ellen m. sárg asú g liúgy
és
hólyaghurut., lé g z ésib d n ta lin a k , m ájbaj
felrakván a halálra Ítélt fűzőket, a szerencsétlen áldó
A kopogó alatti IlirschiHM* G nspnr-féle házban n
stb. a lilrcs
zatokat elégették. A mint az áldozat véget ért, a nők
szoba, konyha és stb. hozzátartozókból álló
a tűz köré gyűlve, ünnepélyes fogadást tettek, Imgy
H V D B t
W
„úgy balnak míg, a mint születtek*, azaz nem viselnek
(orvosok által ajánlva)
midért
Grobstein Secapotheke,
fi in II II (I «> II. l e I n íf A II H t r i II.
— M agyarok Stanley m ellett. Bécsben a tu
1 palaezk ára útmutatással 1 frt, csomagolással
dományos klubban Westmark svéd afrikautnzó felolva m ájas 1-töl. megjegyezve, bogy a ház elölt csinos vi1 frt 2U kr.
5—ío
Bővebb felvilágosítást szerezhetni
sást tartott, amelyben különösen Stanleyről beszélt, akit rág-is kert van.
a fenni nevezeti tulajdonosnál.
ügyesen. A szn valók előadása bírálat alá esett s dicsé
retére legyen mondva a bírálóknak és a szavalóknak,
hogy ezek uebeztelos nélkül fogadták amazok észrevé
teleit es hogy ez észrevételek tárgyilagosak voltak.

H eti naptár.

LE GRIFFON

Nyílt-tér.*)

légj óbb szivarka papi r

a iBgjolii) szivarba Mvelyek.
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Ágost űzv es Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán. 1892.

