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Selmeczbánya fabr. 27.
Előttünk az ébredés hónapja. Nem a ter

mészet ébredését értjük, mert ez hegyeink 
között későbbre esik : hanem a szellemét.

A szellem, mely most a kiírók ha szorulva 
végzi építő munkáját, s mely az i A dák falai 
között, ad és nyer táplálékot, ebben az időben 
megkettőzi munkáját, hevesebben tör elő vá
gyak s örömök kifejezésére.

Vágya betegnek, egészségesnek, szegény
nek, gazdagnak, ifjúnak, öregnek, mindenkinek 
van: öröme is, kinek csak teste beteg, de lelke 
nem az.

Ámde e vágyak, ez örömök százféleképen 
nyilvánulnak, mivelhogy maguk ez érzelmek is 
különfélék.

Van azonban egy érzelem, a mely ugyan- 
egy a Duna Tisza közén, és itt a felföldön, 
széles e hazán, ez: n Márczius idusának, a 
szabadság, a nemzeti ébredés évfordulójának meg
ünneplésére irányul.

Városunkban ez évben a szokottnál fénye
sebbé igyekeznek tenni ez ünnepet.

A szervezés, rendezés ezúttal az akadé
miai ifjúság kezében van, mint a mely testület 
ezt a kötelességet, ezen jogot elődeitől örökölte.

Illő volna azonban, ha a polgárság is ki 
venné részét az ünnepségből. Hisszük, hogyha 
egyébként nem is, de mint szemtanú, nagy
számban jelenik meg az ünnep színhelyén, 
mert utóvégre is oda kell jutnunk, hogy a

í márczius 15-ikénok ünnepe nocsak egy-két tes
tület körében folyjon le, hanem hogy ez nép- 

i ünnep legyen, melyen a hazaszeretetre, a ma
gyar haza szeretető re buzdító oktatást nyerjen 
az a nép, ;i mely nyelvében nem magyar, de 
érzelemben az legyen.

Az idén még nem lesz népiinnep, de ezért 
impozáns lehet és lesz is.

így is jó, mert az az egy napra fellob- 
banó hazafias lelkesedés nem gyorsaiúlású,

: hatásában nem jelentéktelen.
Midőn e hatást méltatandónak tartjuk, el 

j nem mulasztjuk ismét, miként ezt évről évre 
| tesszük, azon óhajunk kifejezését: tegyük em- 
j lékezetescbbekké a márcziusi napokat, legyen 
j az az emlék, a mit e nagy ünnepen állítunk.
! maradandóbb, állandóan emlékeztető ama nagy 
| eseményekre, melyekből folyólag szabadabb lett 
| a szellem, világosabb az elme ; Állítsunk a mi 
i korlátolt viszonyainkhoz mérten emléket, mely 
I egyszersmind hálás érzületünkről tegyen tanu- 
| ságot!

S mi lehetne ez emlék? Nem más, mint 
az annyiszor sürgetett honvédsegélyzés rendsze
resítése.

Ha nem szedjük is korlátokat tartó parag
rafusokba a segélyzés mikéntjét, lm nem megy 
is az alapszabályzat minden hah SsAffi fórum 
késleltető retortájáu keresztül, azért létre jöhet 
ez mégis.

Álljon össze néhány ügyszerető polgára vá- 
I rostiaknak, Írja össze az eddig használatban le

vő „selmeezi honvédnévsortc alapján a vá
rosunkban még élő 48-as honvédek neveit, küldje 
szét minden hó elsején gyűjtői veit, melyekre 
ha kiki 4—5 krajezárt jegyez, el van érve 
czélitnk : el van érve az, hogy bányász honvé
dőink segélyre szoruló része havonkint 1—2 
frt segélyben részesül, a mi egyrészt megélhe
tésüket teszi könynyebbé, másrészt pedig agg- 
ságuk utolsó éveit, talán napjait édesítjük meg 
vele.

De a magyarság szempontjából is üdvös 
lesz a munkánk, mert hány ásznépünk körében 
tiszteletet, bálát ébresztenénk a magyar társa
dalom iránt s ha már létezik e tisztelet és hála, 
úgy fokoznék azt e fényünkkel.

Ez ajánlatunk korlátolt anyagi viszonyaink 
között is kivihető, tervünk megvalósítható.

Ki vállalkozik a megvalósítására?

Különfélék.
— Főispáui lá togatás. B. fioszner Ervin főis

pán ur ő méltósága holnap érkezik városunkba s hol
napután törvényhatósági biz. közgyűlésen, szerdán pedig 
a közigazgatási bizottsági Ülésen fog elnökölni.

— Fnrhnftv István orsz. képviselőnk tegnapelőtt 
érkezett vissza a fővárosból városunkba rövid időre.

Kinevezés. Farbaky Gyula bányagyakornokot a 
in. k pénzügyminister bányászati s erdészeti akadémi
ánkhoz tanársegéddé nevezte ki.

— Jótékonyczéíú sHni előadást rendez 
márczius-hó 7-én a Városi Vigadó nagy termé-

T Á R C Z A .
Üdvözlés

a felszázad óta tanárkodé líic/.nvik Jáiiotlio/,. 
Ünneped van, de én — nem Ünnepeitek; 
Mert hisz affélét, tudom, — nem szeretsz. 
Elég nekem, ha egyszerű szivednek 
Ez egyszerű dal pereznyi kéjt szerez.

Oh, merengj cl, mig c nóta szól . . . 
Mintha kezemben volna kezed, — 
Mintha Homér örök álmairól 
Ábrándoznám veled.

ügy, — úgy, — mint. egykor, — nem is- oly 
nagyon rég, -

— Igaz, nem sokat tudtam — görögül, —
De lelkem ott csügg most is ajkadon még 
S valami élő eszmény leng körül . . .

Mintha újra zengne — hallgatom —
Dal, csata vésze, átok, ima . . .
Majd jeligéd, a „kálón — khagathon“
8  az — „apo lóg ia“ . . .

Mert Hellasz a te lelked iIlletője 
S lelked, — mint Hellasz, — szép és egyszerű. 
Borúihatott télfehér fürtii fődre.
Szived s kedélyed: tavasz és derű.

. . . lm köszöntlek s kívánom, hogy egykor, 
Majd ha rcám is már tél dere szállt, —
E dalomért karod ősz fejti Mentor,
Akkor öleljen át! —

Iíimfy dalai.*)
A közhasznú Esmeretek Tára VII. kötetének 

2;»8-ik s következő iiip.ii.hi egy Kolozsvárt épen 100 
évvel ezelőtt 1792 ról keltezett levél van közölve, 
melynek írója „a két hazának Magyarhon és Erdélynek 
nem magyar elemekkel való elhorittalásán, mit min
denfelé tapasztalt, fájdalmas meglepetését fejezvén ki, 
s a nemzetiség erősítését magyar nyelv, érzés és írás 
állal ismervén fel minden magyar te e n d ő jé ü lin á ra k 
kor húsz éves korában felfogadta magában, hogy ha
záját nemcsak karddal, de ez utón is fogja szolgálni 
E férfiú Kisfaludy Sándor volt.

Elmúlik egy év s a Bessenyei lelkes táborától 
letargiájából felriasztott nemzet egy munkás kézzel 
többet számlált szellemi harezosainak sorában. Midőn 
egy délelőtti órában gróf Esztcrházy Miklós testőrségi 
főhadnagy az akkor Becsben időző Spcnezerés Granrille 
lordokkal, rend kívüli követekkel, kik az intézet külseje- 
és belsejével meg kívántak ismerkedni szobájába léptek 
egy fiatal testőrhadnagynak, m g  volta li lepelvft midőn a 
magyar, gavallér hadnagyot Tasso komoly tanulmányo
zásába merülve tahiták. K fiatal tostőrhadnagy ismét 
Kisfaludy Sándor volt. Nemsokára a garnizon-ezredhez 
tételeit ál jó kapitányának Kszterházy Aulainak halála 
után és sorsa Milanóba vetette. Bonaparte a több Ízben 
megvert auslriai hadat a fellegvárban ostromolván 
megadásra kény szentelte és Kisfaludy hadi fogolylyá 
lett s Franeziaországha küldetett a dallelt Provenco 
Avignon és Vaukluse vidékeire, hol eg\ koron Petrarca 
istentől ihleteit ajakkal zengette halhatatlan sonctlóit.

*) Forrásaim: Kisfaludy S. Hiinfy dalai II. kiad ; Toldi F • 
Magyar költők élete: Toldy F : a magyar költészet történek*: \ 
Kisfaludy társaság évlapjai 1874 7.V. Gyulai I’ : Budapesti Szemle

S ezen Provenee volt bölcsője azon daloknak, melyek 
Kisfaludyt e magyar Petrarkává tevék, itt irta a szere
lem ama gyönyörű npotheosisát dalokban, melyek 
mindaddig élni fognak mint Toldy mondja, „mig a szív 
egyszerű., mesterkéletlen, való és mély hangjának hatása 
leszen a kedélyekre."

Időközben megszabadulván Klagenfurtba tétetett 
át, hol az ottani Kórház felügyelete reá bízatott. A lant 
mely Vaneluse közelében Dragnignanban Petrarka szel
lemétől ihletve a szerelmet dalolta itt is s tán még 
szebben, lelkesebben dicsőítette a szerelmet. E két helyen 
keletkezett a „kesergő szerelem", Hiinfy dalainak első 
része. S midőn 1801-ben a 200 dal ismertté lett, sem 
előbb, sem utóbb könyv ily hutást nem tett. ,,A 
Hiinfy név berepülte az egész országot s a nagy isme
retlen valódi bálványa lett az ifjúi és női közönségnek 
sőt kornol y arezu urak, a kik soha magyar könyv for
gatásához le nem ereszkedtek részvéttel, olvasták azt s 
a magyar költészetben hinni kezdtek," — igy szól, 
Himfy sikereiről Toldy g valóban az ideig igy még 
nem zengett magyar lant.

iánk hányattatás és csatákban való vitézkedés után 
mint az osztcrachi, stoUachi, minthertúri csaták sth. a 
hadseregből kilépeti, hazajön s régi tiszteletének tárgyát 
Szegedy Búzát, Szegedy Ignáez kir. tanácsos és zalai 
alispán leányát nőül vévé s boldog családi életet élt 
a vasmegyei Katiiban, majd Sümegben s itl született 
meg a „kesergő szerelmet" kiegészítő második része 
a szerelem apotheosisának a „Boldog szerelem." S a 
hogy a magyar közönség páratlan lelkesedéssel fogadta 
Himfy „kesergő szerelmét, úgy e lelkesedés 1807-ben 
a költő iránt a legfőbb fokra hágott, midőn mindenfelé 
az országban hangzottak a „Boldog szerelem" gyö
nyörű dalai.

Kisfaludy lassanként már ismeretlenné kezd válni 
s egy alkalommal volt szerencsém vagy talán mondhat* 
ni voltam szerencsétlen hallhatni Himfy da-

1YI< U* lléla.
február 12-én.
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ben Ocsovszky Markovit!* Mária úrnő. a Sz. 
Erzsébet egylet elnöke. Az estély műsora bő 
és változatos. Szerepelnek az óvódásuk, a tel 
sőbb leány iskola növendékei: lesz szavalat, 
felolvasás és jeles erők színmüvet is adnak elő. 
A műsor e napokban kerül a közönség kezebe.

— P lébános beiktatási!. Podhragyny Pál bel
városi plébánosunk beiktatása ma megy végbe, miként 
ezt lapunk előbbi számában jeleztük. A szertartást Kai- 
ner Lajos esztergom megyei kanonok, hontmegyei töes- 
peres és sajó, szent póteri apát, fogja végezni. Az ünne
pélyen részt vesz még Heiezl Kálmán herezegprimási 
levéltárnok s eerenioniárius is, városunk szülötte; vala
mint esperességtink több plébánosa is. Az egyházi ünnep 
bevégezte után több küldöttség fog Podliragyay plébá
nosnál tisztelegni; és pedig a városi tisztikar, a r. k. 
polgárok, a r. k. bányászok, a Sz. Erzsebet-egycsülct, 
az irgalmas nővérek felsőbb leáuyiutézetének, a r. k. 
tanítói karnak küldöttsége.

—  Irodalmi és művészeti estélyünknek e
hó 2()-án következő volt a tuösora:

1. Theoplirastos jellemrajzai. Felolvassa: Dr. 
Hittrieli Ödön ev. Ive. tanár ur. 2. Egy családi je 
lenet. iDialóg.' Irta Sztanesay Miklós ur, előadja: Tirts 
Jolán k. a. és Küzdy Árpád ur. •! Az ismerős idegen. 
Irta Lajka úrnő, felolvassa: Téglás Károly akad. ta 
nársegéd ur. 4. Hegedű solo. Előadja II Vas/.arv An
tal ur. 5. A hullám. Irta s felolvassa : A bili Oltó ur.
6. Loco. Irta Gaal Mózes; előadja: Marcsek István ur

Müveit közönségünk ezúttal is nagy szánt
ban jelent meg s személyes tapasztalatunk 
alapján állíthatjuk, hogy jól töltötte el azt a 
két órát, melyet előadásunk igénybe vett. Dr. 
Hittrieli Ödön tanár ur szellemes és világos 
felolvasása, Tirts Jolán k. a. élénk, színezett 
előadása, a ki mellett Küzdv Árpád ur sike
rülteit játszotta a felgmatikus férj szerepét, 
mindvégig derült hangulatban tartotta a hallga
tóságot, mely zajos tapsban adott tetszésé
nek kifejezést, a szerzőket s előadókat éltetve. 
Lajka úrnő szellemes replikája, — mert rep
lika volt ez, melyről még szólalniuk kell — 
írónője találékonyságáról tanúskodik: a műnek 
ügyes a formája, szerzőjét s felolvasóját Tég
lás Károly urat megéljenezte a közönség. Va- 
szary Antal hegedű játéka mint mindig, ügyes 
volt, és tetszést aratott; megujráztattuk. Abai 
Ottó ur csinos felolvasásának nem volt meg 
a megérdemlett hatása, minek okát a felolvasó 
hangjának gyengeségében kell keresnünk. Mar

Iáiról lévén szó külömben igen előkelő s igy tehát 
művelt hölgy ajkairól, hogy mily lapba is Írja 
ezen Himfy o-y nagy feltűnést kellő költeményeit, 
s hogy csodálja miként kerülhették el figyelmét. 
A 1UO éves jubileum a mivel szerény felolvasásom 
kezdtem és eme körülmény bírtak engem arra, hogy 
szerény tehetségemhez képest ismertessem Himfy 
..kesergő és boldog szereiméi4 mindazon szempontokból 
a melyek egyszersmind kulcsul szolgálhatnának 
applicálva más szerelmi dalok hasznos olvasásánál, 
mert azokat, sajnos, magába szívni s igy lelki kórálla
potot okozó mérget hordani keblében — nem ezélzás, 
de nem is túlzás ez — hibája a mai mindkét nembeli 
ifjúságnak, bár magamat is azok közzé kell számítanom. 
Teszem azért, mert mint epén Toldy mondja Himfy 
dalairól s arról ki azokal úgy olvassa mint kell: „Sze
rencsét kívánhatunk azon ifjúnak, ki általa el bir ra
gadtatni: az meg van óva az elaljasodástól, az érzé
kiség kábító és kimerítő maszlagétól," mert ez a könyv
nek költói és morális jelentése.

Mit énekel a költő ezen dalokban*?
„Himfy megpillantja Lizát és szereli. Nem nyer

vén a visszontszcrelmet futja, látását, sót hazáját is s a 
távolban, a barezok viharában keres belső bekét vagy 
éltének s ezzel kínjainak vegét. Mindkettőt hiába. Az 
imádott tudja szenvedéseit, de folyton érzéketlen marad. 
Változnak az érzések, de gyötrelmei maradnak Az ön- 
gyilkosság gondolata támad benne: de épen Liza által 
csügg az életen, sőt néha n sejtelem reményt kápráz
tat eléje. Vége c háborúnál-. de keblében nincs vége 
a harcznak. Elhatározza, hogy haza megy megnézni 
szeretettjét: látja, szebb mint az előtt, gyötrelme na
gyobbodik. Azt hiszi, Liza szereti es jeleit véli észreve
hetői, de bebizonyodik, hogy Liza mást szeret. Lelke 
lassú halálnak ered." Ez a kesergő szerelem. A „bol
dog szerelemben4 a boldogított szerető diadalmas öröm
ben zengeti lantját. Választottja mindig szerette : rága-

! esek István úr szavallata általános tetszést \ 
aratott s végeztével a köz nseg ennek kelle- j 
ntes hatása alatt távozott teremből.

A/, uj m illió  alapszabály tervezetét e napok- 
| bán elkészítette egy bizottság, s megbízta Gregus Antalt 
í mint az előkészítő bizottság tagját, hogy annak tár

gyalására gyűlésre hívja egybe a jelentkezett tagokat. 
Mint értesülünk a gyűlés e napokban fog megtartatni.

— Yig> l»ohói*ze*lcly lesz! Mikor? s hol? 
Elmondja okos bolondsággal az az egy öles plakát, a 
melvet az itt működő színtársulat holnap kiragasztat,/ 
A plakát maga is színdarab szamba megy; tartalmas 
es mulattató, s ismerve a rendezőség ügyességét, mi js 
c(hisszük azt az állítását, hogy „ilyen estély még nem 
volt Selmecbányán". Ki a tréfát szereti, s mulatni 
vágy, az látogássou cl marezius 1-én e nagy bohócz 
estélyre!

— A vegyes ipnrtársulat a múlt héten ülést 
tartott, melyen jegyzőkönyvileg örökítették meg elhalt 
elnöküknek Gecsánvi András építőmesternek az érde
meit, a ki az egyletnek alapitója, s oly sok éven át 
fejlesztője vala. Egyúttal uj elnököt is választottak es 
pedig Lcstyánszky József személyében, a ki iránt a bi
zalom oly szépen nyilvánult, hogy megválasztatása egy
hangúlag történt Mi e választást szerencsésnek tartjuk, 
mert az uj elnök az ö tisztségének megfelelő Intel legen
dával bir, s e mellett magyar, A választást dús lakoma 
követte a „Városi Vigadó" nagytermében, a melyen 
kitűnő jókedv uralkodott.

A si-lmeezbányjii tfiikéiiytcs tűzoltó egylet 
f. hó 20 án rendezett tánczmulatsága igen szép sikerrel 
s vidám kedélyességgel folyt le. Ott láttuk képviselve 
szép számmal különösen az urak között városunk inte!- 
ligentiajál s tánczolni vágyó hölgy annyi jelent meg, 
hogy kezdetben csaknem aggódni lehetett vájjon akad-e 
elegendő tánezos s vidám mulatság helyett a sok szép 
fiatal hölgynek nem jut-c ki majd a lehangoló üres 
sóvárgás s unalom osztályrészül; ámde e feltevésünk
ben csakhamar kellemesen csalódnunk kellett; mert a 
derék tűzoltók fiatalja s idősbje szives s vendégszerető 
házi gazdához illően tánezra perdült, s oly kitartóan 
áldozott Terpsichore istennőnek, hogy a legkedélyesebb 
mulatság fejlődött ki, melyen az unalomnak nem volt 
helye. A négyeseket ö5—GO pár tánczolta. Szituéra köz
ben poliárköszöntó is volt. Nevezetesen Patter János, 
bányász s érd. akadémiai titkár s tűzoltó főparancsnok 
felköszöntötte Wankovits Lajos bálelnököt, kiemelve 
azon buzgóságot, melyet a mulatság sikerének előmoz
dítása ezéljából kifejtett. Majd Backer Alajos tűzoltó 
hadnagy emelt poharat Pauer János főparancsnokra, 
továbbá Gregöss Antal alparancsnokra, még pedig ma
gyar nyelven, s csak beszéde folyamán csapott át a 
német szóra, midőn a kifolyó gondolatnak a még tel
jesen el nem sajátított nyelv nem állhatott rendelkezé
sére. A szép törekvés azonban igy is általános tetszést 
aratott, s lia német ajkú polgártársunk igy halad, kön-

lom volt a hidegség oka. Hymen szentesíti e frigyet s 
Himfy immár a legboldogabb életet éli." Ez a fonal 
melyre gyöngyökként vannak felfűzve az egyes dalok 
s igy képez a dalgyűjtemény egy egészet.

A ki Petrarka szerelmes sonellóit és canzonéit ha 
nem is teljesen, de csak részben akár fordításban ismeri 
melyekben isteni Lauráját énekli, lehetetlen hogy 
egyszersmind Kisfaludyra és Lizájára ne gondolna. 
S talán Petrarka volt indító oka ezen gyöngysorok
ként egymásba fűzött szerelmi daloknak ? Vagy talán 
más körülmény ? Hogy tehát Ilimfy dalait teljesen meg
értsük, szükséges hogy nemcsak a gondolat menetet, de 
keletkezésének külső és belső körülményeit is ismer
jük: s ez tárgyalásom második pontja.

Igaz marad örökké az, hogy minden aetio reac- 
tiót szül, hogy minden hatás visszahatást gyakorol. 
Mutatja ezt csekélyben a mindennapi bármily prózai 
élet, bizonyítja nagyban a történet. Ha mi Kisfaludy 
Himfy dalait visszahatásnak tekintjük költőnk életében, 
úgy okvetlenül egy actiónak, akár belső akár külső hatás
nak találkoznia kell életében, mely költeményeinek tár
gyát lantjára adta, mely a költőt dalaiban ihlette, mely a 
dalok keletkezésének oka. S mi természetesebb, ha 
szerelmi dalok okának első sorban a szerelmet alajtjuk?! 
8 valóban úgy volt.

Ha tehát szerelem volt ama hatás, mely e költe
ményeknek letet adott, minő szerelem volt ez a mi 
költőnké „volt e valódi ösztöne, tárgya, alapja, vagy 
csak eltanult, mintegy szerepül viselt, erőszakkal fel
csigázott, nem természetes, talán nem is létezett szen
vedély ?“ Kell, hogy erről egy két szót szóljak, aunyi- 

j  val is inkább, mert e kérdés eldöntése a költemény 
1 beeM-nok megismerésére vezet, pedig azt akarjuk.

1794-ben ősszel mint fiatal hadnagy szabadságon 
otthon leven, a badacsonyi szüreten Szegedy Ignácz 
kir. tanácsos *és zalai alispán leányával Kozáliával 
megismerkedett. E Szegedy Róza lett később nejévé.

nyen megérhetjük, hogy a jövőben az egész dikeziót 
majd magyarúl mondja el, mi igen örvendetes s idegen 
ajkú polgártársainkra nézve követésre méltó példa lenne. 
Utána még egyszer Pauer János föparancsuok. emelt 
szót s éltette az egyletet, s ennek elnökségét, valamint 
működő s pártoló tagjait egyaránt. A szép mulatságnak 
csak a derengő hajnal vetett véget. Az anyagi ered
ményről a jövő számban számolunk el. i*.

— Fölíilllzelcxok. A múlt héten lefolyt tűzoltói 
báUalkalmával Dr. Tóth Imre főorvos ur 2 frttal N.N.

’ 1 míal fizetett fölül, u mely szives adományért e 
helyen mond Köszönetét a bál elnöksége.

— llaiiKVeiseny. A Ivceumi ifjúság hangverse
nye, ámbár a, meghívókat a rendezőség korántsem 
intézte a szükséges pontossággal, f. hó 21-én este a 
rajzteremben mégis eléggé számos, intelligens közönség 
előtt folyt le. A műsort Wagner lt. „Nihelimg induló"- 
javai nyitotta meg a zenekar, miután Egressynek „Be
teg leányát" adta elő a vegyeskar. Mindkét darabot 
üss/.evágóan, kellő készültséggel mutatták be a fiatal 
műkedvelők s a zajos tapsok, melyeket főként a 3 
pont („Dalegyveleg") után a zenekar aratott, legvilá
gosabb bizonyítéka játékuk sikerének. Az ismételten előa
dott magyar népdalok után Bender Ottó karmestert 
hallgattuk meg, ki valóban művészies játékával, melyet 
Figu8eb Vilmos a liarmoniumon igen ügyesen kisért, az 
„Adeste fidéles" czimü zenedarabot adta elő általános 
tetszés közepette. Az „Angyalok dalá“-ban a két fuvo
lás játéka, valamint a nagy és kis bőgő szakavatott 
kezelői nem csekély mértékben járultak hozzá az estély 
sikeréhez. Az egész koronáját azonban az érdekes mű
sor utolsó darabja képezte, melyben a férfikar a zene 
karral egyesülten szerepelvén, Katona József „Bánk- 
bán“-jából a „Bordalt" énekelte el. A lelkesülő közön 
ség közkívánatára Clement Károly és Bender Ottó kar
mesterek, kiket a fáradságos betanításért is kiváló elis
merés illet, a karoknak ismét megadván a jelt az ódái 
szárnyalásu dal végső hangjai után a jelenlévők elé- 
gülten oszlottak szét. —I.

— A polg. dal és /.cnckür hangversenyének  
jövedelme a következő: a bevétel 188 frt 75 kr, a 
kiadás 127 frt 53 kr, s igy a tiszta jövedelem 59 frt 
22 kr. a mi eleg szépnek mondható, ha meggondoljuk, 
hogy a belépti dijak nagy. alacsonyak voltak,

— A nyaralók építéséhez a selmeczi népbank 
is hozzájárul, miként ezt e hó 19-ilti közgyűlésében el 
határozó. E pénzintézet ugyanis 1000 frt értékű rész
vényt lóg vásárolni, ha a villaépilő részvénytársaság 
létre jön.

— A selmeczi takarékpénztár a nyaraló te
lepért. Ez intézet igazgatósága tekintettel a Szitnya- 
osztály által kezdeményezett villaépitési vállalatnak a 
lie'yi közgazdaságra kiható fontosságára, azon javasla
tát terjeszti a  közgyűlés elé: határozza el a közgyűlés, 
hogy az intézet ezen nyaralók építésére irányuló rész
vénytársaság alapításában részt vesz, és felhatalmazza 
az igazgatóságot, hogy ez 50 drb. esetleg több rész

ügy hitte tellát a magyar olvasó közönség a leg
újabb időkig az irodalom szak fél fiaival együtt, hogy a 
dalok írására Kisfaludyt a Szegedi Róza iránti szerelme 
lelkesítette, utóbbi szakférfiak azért mert önéletrajza 
erre engedett következtetni, előbbi, a közönség mert a te
kintélynek hódolt.

Végre 1874-ben decz. 30-án Toldy Ferencz a kis- 
falndy társaságnak bemutatta költőnk leveleit egy-két 
szó kíséretében többek közt mondván: „Himfy szerel
meivel a magyar iljú s a magyar leány két ivadékon 
át együtt érczett, Kesergett örvendett de én azt mon* 
dóm önöknek, hogy Himfy csak akkor fog igazán meg
értetni, ha Kisfaludyt fogjuk érteni — ismernünk kell 
Kisfaludyt mielőtt házasságra tökélvén el magát Sze
gedy Róza kegyét komolyan kereste. Az ő ezt megelőző 
élete a kulcs Himfy megértéséhez. S imé e kulcsot 
nyújtják az itt előterjesztett levelek". S hogy az érde
mes Toldy Fereneznek igaza volt, bizonyítják az újabb 
tanulmányok.

E szerelmi dalok között az elsők a Provenceban 
születtek meg. Kisfaludy tiszt, hogy azt mondjam ga
vallér volt, a legszebb, leglüzesebb és legműveltebb fia
tal férfiak egyike, nem csodálatos tehát s rósz néven 
sem vehető, ha hányt vetett életében itt is ott is mint 
virágról virágra szálló lepke szívta a szerelem hódi tó 
mézét, hisz istenem mi, a mai fiatalok sem vagyunk 
külömbck! Nem csodálható tehát ha Becsben Viganó 
egy világhírű pantomimszerző nejének Donna Mediná
nak imádotlja és imádója volt.

Elhelyezték Pécsből s ő férfias elhatározással le 
tudott mondani, daczára az emésztő tűznek, mely keb
lében lángolt.

Küllőnk a Provenceba kerül, s ha tekintetbe vesz- 
szűk, hogy mindenkor a legcsinosabb társaságokban, a 
legválogatottabb s cgyszersmint legfelsőbb körökben 
forgolódott, hogy sorsa által a világesemények színpa
dának kellő közepére vezettetett s ha akkor oly lény-
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,i.,iyl isjcgyezlieasen. Egyúttal nzoubau kiluiezemloiiuk 
mitjH n/.iiii kiváualAt és véleményét is, hogy u nyara
lód nti :l rRt>vná"-n, mely hely főleg vízhiánya miatt 
merőben alkalmatlan, hanem a „Meleg patak" ou épít
tessenek.

— \  -cliiicc/.i laUai'ékpéii/.tár. e napokban- 
megjelent évi kimutatása szerint, fennállása óta már 
oviiul Irt ló Űrt adott jótékony ezélokra. Évközben az 
igazgatóság kiadott 78 Irt 50 krt ugyancsak jótékony 
ezélokra. Ez évre a tiszta nyereményből a következő 
összegeket ajánlja kiosztásra az igazgatóság : a helybeli 
általános szegény alapnak: 100 Irtot, az ipar- és kereske
delmi alapnak : 20 irtot 1. A helybeli rom. kath. szegények
nek 80 frt. 2. A helybeli evang. szegény-alapnak 40 Irt,

A helybeli evang. nőegylétnek üO frt. 4. A helybeli 
iont. kain. nőogyletnek 80 frt, í>. A helybeli evang. 
felső leányiskola felszerelésére 100 frt. 0. A helybeli 
kereskedelmi iskolának 20 frt. 7. A helybeli rom kath. 
népiskolának 2.) frt. 8. A helybo.li evang. népiskolának 
25 frt. 9. A hodrusi rom. kath. népiskoláknak 20 frt.
10. A hodrusi evang. népiskolának 20 frt. 11. A béla 
banyai rom. kath. népiskolának 20 frt, 12. A bélabá- 
nyai evang. népiskolának 15 frt. 13. A Ininkai rom. 
kath. népiskolának 10 frt. 14. A bankái evang. népis 
kólának 10 frt. 15. A stcfultói rom. kath. népiskolák
nak 20 frt, 16. A helybeli tűzoltó egyletnek 50 frt 17. 
A belabányai tűzoltó egyletnek 10 frt. 18. A helybeli 
rotn. kath. tápintézet alapjának 20 frt. IV. A helybeli 
evang. tápintézet alapjának 20 frt, 20. A helybeli gyer
mekbarát egyletnek 10 frt. 21 .A helybeli akad. segélyző 
egyletnek 10 frt. 22. A hodrusi alsó kisdedóvodának 
40 frt. 23. A helybeli kisdedovodának 2 > frt 24. A 
steffultói kisdedóvodának 20 frt. 25. A helybeli alsó 
fokú ipariskolának 10 frt. 20. A belabányai kisdedóvo
dának 20 frt. 27. A bérház házmesterének 30 frt. 28. 
Az intézeti szolganónek 50 frt 78 krt. összesen 1,000 frt 
28 krt.

— Színészet. Bárdy jól szervezett társulata 
a lefolyt heten ismét csak azt bizonyította be rendes 
előadásaival, hogy ügyes direktor vezetése alatt képes 
kielégíteni a közönség mindennemű, még kényesebb 
igényeit és hogy gazdag repcrloirral rendelkezik. Kí
vánjuk is, hogy a közönségünk mindvégig szor
galmas látogatásával tüntesse ki a derék társulatot, 
mely megérdemli a pártolást, mert előadásai alkalmas 
színvonalon állanak és jók. Felír. 20-án nagy zóna 
előadásul fél helyárakkal „Luuipáczius Vagabundus, 
vagy a három jó madár- került színre temérdek gyer
mek és diák jelenlétében. 21-én Dálnoki Gaál Gyula 
jutalom játéka gyanánt Oberuyik Károly nagyhatású 
történelmi drámája került színre ..Brankovies György 
Szerbia fejedelme" igen szép közönség jelenlétében, 
brankovies György szerepét a jutalmazandó Dálnoki 
játszotta igen szép, intelligens játéka mellett nagy 
hatást aratott alakításával; minden felvonás után 
többször tapsolták ki a „rokonszenves öreget," 
Mellette Tímárt kell kiemelnünk, ki Gerö szerepét ügye
sen adta elő, igazolva egyúttal azt is, hogy tud szépen 
szavalni, ha neki megfelelő szerepkörben alkalmazzák. 
Dicséretére vált a vállalkozás. István szerep t Markó 
Emília tolmácsolta rokonszenves szavakban és ügyes 
játék mellett. Rúzsai ismét szokott intelligens játékával 
gyönyörködtetett bennünket Mara szerepében. Mellette 
Bárdy Lajos Murát szerepében sikerültén mutatta be 
a szultánt, ki Brankovies leányába szerelmes. Mulats.i 
gos derültséget kelleti a karzat közönsége előtt-Cselebi, 
mikor Fruziuát ölbe kapván, elrabolta. Különben 
Kuuhegyi megállta helyét, valamint Bárdy ne, Mczey,

nyel találkozik, mely „a legszebb burokban a legszebb 
lelket rejtette", csodálatos-e akkor, hogy szerelem fogja 
el szivét, oly érzés, melyet kikiáltani szeretne a világ 
nak, de kimondani nem tud s hogy ezen érzései da
lokban nyernek nyilvánulásl kilété? Egyáltalán nem. 
8 itne Kisfaludy sorsa mindtltt ez volt : a Provence 
daltelt mezői s Petrarca szelleme csak külső s talán 
gyenge ok lehetett althoz képest, melyet D’Eselapon 
K:\rolin képviselt.

VisszajŐ Klagenfurtba s irne bár a Provenceból 
fájdalommal vegyes emléket hozott magával kedély élete 
megújul. Találkozik egy fiatal német grófnéval, kit 
Pepinek nevez és „kigyúlt köztük azon szenvedélyes 
szerelem, melytől azontúl llimfyhez ezt az egész való
ját elfoglaló lángot vette"; ö maga mondja leveleiben, 
hogy igy Ő meg nem érzett. Csak azon helyeket idé
zem franezia nyelven irt leveleiből hogy hosszúra ne 
nyújtsam felolvasásomat melyekre röviden Toldy is leg
inkább hivatkozik, midőn a valót kiderítette. Yizkelelv 
tiszttársának 1795-ben máj. 5-én igy ír: „írj sokat 
arról az asszonyról, ki most mindenem a világon. Ked
ves barátom el vagyok veszve! Írjad meg kérlek ha 
megérdemli e ö, hogy oly bolondul szeressem ?" — 
Kissé később Pepi feleletére mint ő mondja „a még 
mindig a dültösségig szeretettnek" levélére igy ir: „Sze
letem még jobban mint szerettem." Leírja, hogy egész 
valója Pepiben olvad fel, napokig arczképe előtt ül s 
igy társalog vele némán; annyira el van vele foglalva, 
hogy kerüli síz embereket.

Szerelmére s hogy e szerelnie — hogy o szóval 
éljek szerencsés voil, amennyiben szerelme tárgya 
férjes nő volt, legtöbb világot vet Takátsltoz intézett 
levele midőn már Ausztria felé útban volt Reiiningen 
hói júl. 7-én. Ebben leírja búcsúját kedvesétől, 'főbbek 
közt mondja: „En őt egész Sopronig kísérem. Maga 
a gróf ritkán vala velünk. Sanct Veit és I nzniarkt, az 
oz a két hely nekem a mi a helvetn ifjúnak, ki Júliá
ért égett a Meillerie és Clareus volt: kivált l ’nzmarkl! 
Édes emlékezet"! Leírja igy továbbá egy púszloróráját 
és folytatja: „Csodálom, hogy akkor kettőnk szivének 
öss/velobogó lángja cl nem emelt bennünket erről a 
földről".

(Folyt, köv.)

! és Nagyin* is. Igen szépen sikerültek a márvány kéj) 
j leiek is, mikben Palóczy Lujza, Aradi Méláidé. Füzesi 
j Bziili és Feketém: vettek részi, utóbbi szépen énei eke 
i a Gabiiben „ébredő" áriáját. 24-én Kováesies Sarolta 

jutalomjátékaul ..Az í'dvöske" került szilire a jutalma- 
zaadóval a cziuiszerepben, ki ügyes játékával igazán 
kedves üdvöske volt, s kit hölgyeink közül többen művé
szete elismeréséül díszes bokrétával tiszteltek meg. 
Mnrko Emíliát, (Fiametta), valamint Nyitrait s Mezeit 
ismeri a közönség, fölösleges megjegyeznünk, hogy 
játékuk kiváló. Ki kell még emelnünk Aranyosit 
ki Pippo szerepében, valamint 25-én mint tábornok az 
„Egy katona története" színműben jól megállta helyet. 
E dráma bizony nagyobb közönséget érdemelt volna; 
Bárdy átgondolt, át érzett járókával könnyekre indította 
a közönséget, mely öt felvonás után háromszor is ki
tapsolta. Rúzsai Etel, mini Adrienné, most is méltán 
megérdemel te az aratott tapsot. Nagyué elegáns játékát 
kiemelnünk nem tartjuk szükségesnek. Különösen ki 
kell emelnünk a kis Kováesies Margitot, ki ily gyer
mektől nem várt biztossággal mozgott a színpadon, s 
szép reményekre jogosít. Mily pompás őrmester volt 
Nvitrai, arról mindenki meggyőződhetett, ki nemcsak 
az operetteket, de a komolyabb színmüveket is jár 
meghallgatni. 22-én újra zóna előadásban ment a „IV- 
lcskei nótárius." 28-án Duraanoii és D’Enneiy kitűnő 
vigjátóka „Don Caesar de Bazair ment sokkal keve
sebb számú közönség előtt, semmint e jó darab és előa
dása megérdemelt vólna. A czimszerepet Bárdy Lajos 
olyan sikerültön, hogy e helyen kell gratulálnunk neki; 
játszotta a kalandor lovagot azzal a természetességei és 
élénk vonásokkal színezte, mely éppen jellemét teszi e spa
nyol donnák. Nem volt erőltetett, de könnyűvérű, ter
mészetes kalandzi, milyennek vártuk. Maritalul szere
pében Rúzsai Etel bizonyította be újra, hogy tehetsé
ges színésznő, ki alakítani és játszani jól tud. Mezey 
a cselszövő dón Jósé de Sartarein szerepét játszotta 
sikerültén, nyugodtan, eltalálva annak a férfiúnak a 
jellemét, ki cselszövő fondorlataival a királynő szerelme 
után áhítozik. Igen kedves Lazarille volt Markó Emília 
és játékával csak emelte a teljes ensembléet. Míg 
Kun hegyi eléggé találóan mutatta be II. Károly királyt 
bár hiányzott belőle az a könnyű vér és fenség, mely 
épp e király jellemét teszi. Megemlítjük még Nyitrayt 
Aranyossá és Moörinét. Rúzsai, Bárdy és Mezey tap
sokat kaptak. El nem mulasztjuk e helyen ezúttal fel
hívni közönségünk szives figyelmét márezius-hó 3-án 
tartandó jutaloinjátékára Markó Emíliának, ki csak
nem minden eddig előadott darabban játszott és sze
replésével kiérdemelte azt a rokonszenvet, melyet fiatal 
tehetsége iránt tanúsítanak. Különben egyik legjobb 
szerepében Follinus, 100 aranyat nyert pompás darab 
jában ..Náni“-ban fog fellépni. Őszintén kívánjuk, 
hogy telt ház nézze végig az előadást. De kiválóan 
ajánljuk „Dobó Katicza" mai előadását illetve regi 

| ismerősünket. Aranyosy-t, a kinek ma lesz a jutaloinjá - 
I téka, n. é. közönségünk figyelmébe.

Nyílt-tér.*)
Egész selyem, mintázott Foulardnknt mé

terenként 85  Urfiíl egész, k  Irt t»A krig imint
egy 450 különböző árnyalatban) megrendelt egyes j 
öltönyökre, vagy egész végekben is szállít házhoz 
szállítva, posta bér- is vámmentesen llemicln rg U. 
(cs. kir. udvari szállító) selyemgyára Gimehbcn. 
Minták posta fordulóval küldetnek. Svájezba ezinizett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 0

:,;) E rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért sem alakjáért 
nem felelős a S/.erk,

Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-ez. 

102. $-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az 
Ipolysági kir. járásbíróság 1892. évi 324. számit vég
zése következtében Tluminszky Zoltán ügyvéd által kép
viselt Heh varez Hermáim javára Sclivarez Bernát ellen 600 
fit kr. s jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 1110 Írtra beesült ökrök, lovak, 
szekerek, juhok, takarmányból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatuuu.

Mely árverésnek az Ipolysági kir. járásbíróság 
882/1892. számit végzése folytán 600 frt. tőke
követelés, ennek 1850 évi julius-bó 29. Hajijától 
járó 6% kamatai és eddig összesen 58 Írtban birói- 
lag már megállapított költségek erejéig Egegen le
endő eszközlésére 181)2. évi m árezius-hó 16 Hajijának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-ez. 107. és 
i()8. §-a értelmében készpénz fizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek becsáron alól is elfognak adatni.

Kelt Ipolyságon, 1892. évi febr.-hó 20. najiján.
Ibiig Mór, 

kir. bírósági végrehajtó.

Bérbeadó,
Selmeczbányáu a Rózsautczában a Kabina 

i ház első emeletén ti szobából, konyhából, két 
éléskamrából álló lakás, melyhez kertrészlet is 
tartozik, jó kúttal, f. év. április hó 1-től kez- 
dödőleg-. Bővebbet a Kabina ház földszintjén. 
\  L E G Í J A i n t  i  s

POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI NAPILAP

Laptulajdonos:
l)r. Fenyvessy Ferencz orsz. képviselő. 

I'.löli/.otési ái'iili : Egész évre 12 frt.
Félévre U frt.
Negyedévre 3 frt.

A ..Magyar Újság" jeles politikai, köz- és mezőgazdasági, társadalmi és 
szépirodalmi <7.ikkek(m ki vél állandóan két kitűnő regényt közöl.

A ..Magyar Ujság“ kiadóhivatala egész éves és féléves előfizetőinek azt 
az állandó kedvezményt nyújtja, hogy a ..Magyar Újság"

vnlfiincE;ejyi xorsjegyeirt*,
melyek Magyarország és Ausztriai összes törvényesen engedélyezett 

sorsjegyeinek két csoportjából állanak
és a Magyar leszámítoló és Pénzváltóbanknál letétbe helyeztettek, 

játszanak és évenként és esoportonkint 65. 
tehát 130 húzásban részesülnek és esoportonkint 3'/2, tehát összesen 

7 m illió  ii.vci cinéii.vrc já ts z a n a k .
A felosztás úgy történik, hogy a „Magyar Újság" mindazon 

esetben, melyben valamelyik sorsjegye kihu/.atik, a nyereményösszeg 
; telét előfizetőinek engedi át. oly formán, hogy egyik budapesti kir. 

közjegyző előtt egész éves előfizetői sorából 30, s féléves előfizetői
ből 20 sorsoltatik ki. Ezen 50 előfizető között osztatik szét az egész 
nyeremény fele.

Mutatványszámokat kívánatra ingyen küld a
..MAM A II V.ISÁfí“

kiadóhivatala
1—4 Budapest. IV. kerület. Granátos-utcza I. sz.

Igen egészséges és ió bornak azonnali készítéséhez 
melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem 
lehet, ezen kivjroV-alt különlegességet ajánlom.

Két kilo (100 liter borhoz elégséges) ára 5 frt 50 kr. Rc- 
ezept ingyen mollékeltctik.

Jó siker és egészséges gyártmányért jótállók.

Mx *»% i i i c g t i ) k a i  itii!«
érhető el feliilmnlhailan szesz erősítő  ess/.enc. iám 
mal • ez az italoknak kellemesen vágó izl kölcsönöz s 
csak nálam kajiha’ó.

Ara 3 frt őt) kr. kilónként (600—1000 literre) használati 
utasítással együtt

Ezen különlegességeken kívül Rum, Cognac. 
finom L iqueurök slb. gyártásához szükségelt össses 
esszouo iá k a t ajánlok feltllmullmtlan minőségben. Re 
ezoptek ingyen mellékelteinek. .■ rjegezok  bérment.ve.

P o l l i i k  P i i lo p  lá ó ro lv
Kzeiiczia ktllönlegességck avara Prágabau.

Szolid ü g y n ö k ö k  k e r e t ié in e k  22—50LE GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

a le f lo M  szivarba M i s i i t

í 1 5 e c  • s ó t  v e s z t i
! a legyálasztákosalil) élei Is, lia nincs étvágyunlí.

Az étvágy gerjesztésére, úgy mint minden
nemű gyomorbajok ellen melegen ajánljuk t. olva
dóink figyelmébe Éggel* dijjiitnlnm zott

S2ÓDA-PAS2TILLÁIT,
KaplmtóK 30 kros eredeti dobozokban a monar

chia összes gyógyszertárában, valamint az
l K (iííiE R  A. Fiai rzóg

gyógyszer különlg. gyárában Becs, - - *; 
Kapható Selmeczbányáu : Sztankay Fercncz és Mar- 
gócsy János gyógyszerészeknél. Korponán: itj. 
Eisert Pál gyógyszerésznél. Ipolyságiam: Berko 

István gyógyszerésznél. 9—16

• • • • • • • • • • ■ • • • • • • • a
?  A legjobb szer Vizkór minden neme, 
J  valamint utóbajai ellen in. sá rg aság  liúg.v 
W  és hol aghurnb. lógzésibántalm ák, májbaj 
A  stb. a híres
•  S I V D I Í O I ’ S Í ’N
W  (orvosok által ajánlva)
#  Grobstein Seeapotheke,
9  (• ni ii ii <1 v n. I e I x ö A ii n t  r  i a.
A  I palaezk ára útmutatással 1 frt. csomagolással 
a  1 frt 20 kr. 9—10
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i  valuta rendezés.
Az a r a n y - v a l u t a  behozatala iránt az eg-y heh ivandó értekezlet in A rle /, é v  f e b r n i i r  l£5-én m e g k e z d i  m ii-

k ö d é s é f ,  Ezen a mi pénzügyi és gazdasági viszonyainkat egészen átváltoztató, legbensőbb életviszonyainkba mélyen bevágó 
állampénztlgyi művelet minden tőkepénzes és

pír-tulajdonosra
nézve a lc g iia ^ y o h l, ' fontossággal bir. — Ugyanezért minden ily értékpapír birtokosra, kiváló előnynyel bir, ha az aranyérték 
behozatala, valamint több állampapírnak konverziója előtt tájékozva van arról, hogy mely é r t é k p a p í r o k  lesznek m«‘$»;tart- 
l i a tó k .  k i  c s e ré lő  n<l ffk vagy e la d a  i rd o k . Miután én a kimerítő választ díjtalanul adom, mindenki nyugodt lehet, mert 
minden kártól megóvandom: ezen nagyszerű hitelműveletnek pénzügyi részét, a magyar- és osztrák bankok eszközük és e ban
koknak biztos és nagyon jövedelmező munkateret szerez, tehát mindazok, kik azon nézetben vannak, hogy sok értékpapir-nem

X E T
S E T• n a g y o b b  á r e m e l k e d é s r e  k é p e s 5l.1T

6 ^

L Ó R I  J .
Q '

BUDAPEST, H ATYANI-UTCZA 17.

■
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lesz az aranyérték ausztriai-magyarországbani behozatala folytán és hogy legtöbb értékpapírjaink vásárképesek lesznek egész Euró
pában, miután a külföldiek ezen értékpapírjaink megvásárlása által nem lesznek többé az aranyagio árhullámzásának kitéve; mert 
ezen értékpapírok kamatai teljes értékű aranyban lesznek kifizetve. Elfogadokspekulációra szóló megbízásokat
a legkedvezőbb feltételek mellett és mindennemű e szakba vágó kérdésre teljes és kimerítő tájékozást nyújtok.

Ezen értékrendezés a legnagyobb befolyással lesz a takarékpénztárakra, miután e mivelet a még most magasb kamatozás 
nyújtó állampapíroknak, kisebb kamatot hozó papírokkal való kicserélését vonja maga után. Ez által a pénz tetemesen olcsóbbá 
válik és ig y  a  t a k a r é k p é n z t á r a k  i* k é n y te l e n e k  l e s z n e k ,  b e t é t e i k  i its in  k i s e b b  k a m a t o t  f i z e tn i ,  ez 
által pedig a betevő jövedelme is lényegesen csökken. Ezek oly tények, melyek kézzelfoghatók és bővebb magyarázatra nem szo
rulnak, e  c z é lb ó l

felhívom az összes

hogy a bosszú időn át l e g jo b b  és kétségtelenül a l e g b iz to s a b b  állami jótállással összekötött értékpapírjainkat, melyek m a 
g a s a b b  kamatokat hoznak, mint a takarékpénztári betétek, h a l a d é k t a l a n u l  vásárolják meg. Ausztriában elsőrendű takarék- 
pénztárak már mos. is legfeljebb Ö'/.i % -ra kamatoztatják a betéteket. Hogy a mi, még relatíve magasan kamatozható állampapírja
ink, az adott viszonyok között lényegesen emelkedni fognak, ezen senki sem fog kételkedni. Az általunk ajánlt államértékek meg
vásárlása által a takarékpénztári betevő tehát legnagyobb biztosíték mellett magasabb kamatokat, továbbá a papírok áremelkedése 
által tőkeszaporitást is elér. Hogy államilag és jelzálogilag biztosított értékpapírok a betéteknél b i z t o s a b b a k  és jo b b a k ,  azt 
minden józan gondolkodónak el kell ismerni.

Mindazoknak, kik ez iránt érdeklődnek és ezen közgazdasági lendületből hasznot szándékoznak bűzni, kívánatra a legna
gyobb készséggel szolgálok k é r d ő ív e k k e l  bénnentve. írásbeli vagy szóbeli kimeritő válaszok haladéktalanul azonnal megadat
nak, megjegyzem, hogy a kérdezősködés senkit sem kötelez a bevásárlás avagy cserének nálam való eszközlésére
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Nyomatott kiudó-Uiluj(<< i < m-Ü Jotigt.' á g o i özv. l ia  könyvnyomdájában tóelmecz bányán. 1892.
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