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T Á R S A D A L M I *  HETILAP.
Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési á rak :
Egész é v r e .........................................4 frt.
Fél é v r e .............................................2 „
Negyed é v r e ....................................  1 „

Egyes szám ára 10 krajczár.

Felélés szerkesztő:
V Ö R Ö S  F E R E N C Z .

Kiadók:
J O E R G E S  Á G O S T  ö z v .  é s P i a .

A lapot illető szellemi közlemény a szerkesztőre, az anyagi rész 
pedig a kiadókra czimzendö.

HIVATALOS H IR D E T É S E K  DIJA:
100 szóig 2 frt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál 50 krral több 

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

B é l y  e g d t j  i n i n i l c n  l i i r d e t Ó N Ó r t  # 0  k r .

ZZZZ  Kéziratok nem adatnak vissza. ZZZZ

Akadémikusok otthona,
Egy régóta táplált óhajt igyekszik az alábbi ja 

vaslat, melyet Sztancsay Miklós it'j. köri elütik minap 
akad. ifjúságunk egyeslllele elé. terjesztett, megvalósíta
ni, - s melyet mi, mint közérdekűit, s mint nézetünk 
szerint kiválóan ezé lm vezetőt, kivonni!. ;;i :ik.

Az indítvány a következő :
Tisztelt közgyűlés!
Nem uj az eszme, melylyel én a t. közgyűlés 

elé lépek, ifjúságunk műiden egyes tagja, ki tudott 
lelkesedni körünk érdekéért, jövőjéért szivén hordotta 
ennek vnlósulását s midőn alakult, a „magyar társaság" 
harezra hívta a régi „Hursehenschaft" megszilárdult szel
lemét, tette azon reménynyel, hogy a győző magyar 
körnek itt Selmeezhányán igazi magyar saját otthont 
szerzem! s a győzelem kezdetén a lelkesülő magyar 
fiatalság lelkes pártolói s pártolónői igaz magyar áldó 
zatkészséggel adakoztak körünk százakat érő díszes 
zászlójára, mely fennen hirdeti, hogy e kör mindenek 
előtt magyar s mint ilyen kell, hogy fennmaradjon s 
kllzdje a hármas szent eszme nemesítő harezát.

Lelkesít a gondolat, hogy e kör, mely elé oly 
igazán nemes czélok vannak kitűzve, igazán saját olt- 
hont szerezzen, saját telket, saját házat, saját helyisé
gekéi. Szerény véleményem szerint, ha el is tekin
tünk e terv valósításával körlinkre m ára közeljövőben 
háramló financzialis előnyöktől melyeket alább számbeli 
adatokkal is leszek bálor megvilágítani — ha meg
gondoljuk azon erkölcsi társadalmi előnyöket, melyet e 
terv kérésziül vitelétől remélhetünk elfogadhatóvá 
lesz indítványom.

Tisztelt közgyűlés! Mostan bérben liirl helyiségei
ért fizeti a kör rendes számítás mellett 8000 frt. évi 
kamuiját 400 frlol s ennek (laczára a köri tagok mi 
kényelemben sem részesülnek; a kör olvasó, s játszó

T Á R C Z A .Tiieophrastos jeliemrajzai *)
— Folytatás —

A s z ín l e l  ö. A színlelést úgy foghatjuk fel, hogy 
az rom karain tettet, s szóban és tettben. A színlelő 
olyan, hogy ellenségeivel találkozva a nélkül, hogy 
gyanítanák gyűlöletét szépen társalog velük ; s jelen
létükben dicsőit! azokat, kiket hátuk mögött gyalázott 
s ha baj érte őket., szemük előtt sajnálkozik esetükön 
és megbocsát azoknak, a kik ö róla valami roszat be
széllek. Nyájasan ítészéi azokkal is, kik ó ellene be
széltek, meg azokkal is, a kiket ő sértegetett. A ki 
vele sürgősen akar beszélni, annak azt mondja, hogy 
jöjjön máskor. Semmit sem vall be a mit lenni akar, 
hanem azt mondja, hogy majd gondolkozik a dologról; 
telteti magát, hogy csak az imént jölt haza, vagy 
hogy neki már későn van; vagy, hogy gyengélkedik. 
A kik kölcsön kérnek vagy közös lakomára hívják, 
azoknak azt mondja, hogy rögzül megy az üzlet, s ha 
csakugyan nem megy üzlete akkor dicsekszik, hogy mi
lyen jól megy. Ha valamit látott is, azt mondja, hogy nem 
látta. Ila valamit bevall, később nem emlékszik rá Azt 
mondja, hogy ezt majd meg lón tol ja ; amazt, hogy nem 
tudja, emezen, hogy csodálkozik, majd, hogy maga is 
ugv gondolta. Általában jól érti az ilyenféle szólásokat: 
Nem hiszem ! Fel nem foghatom ! — Meglepő rám 
nézve! Azt mondja, hogy : Nem ismerek önmagámra ! 
Flőttem netn igv beszéli! Nekem biliét ellen ez a dolog ; 
másunk beszéld el, N in tudom neked ne higyjek-e 
vagy u benne kételkedjem. De vigyázz magadra hogy 
hamarosan el ne higyjed az ilyen szavakat s keies 
eilcnmondásokal. Nincs ennél gonoszabb. Az ily agya
fúrt ravasztól jobban kell óvakodni mint a kígyótól.

_ *) Felolvasta Ór. Hitlrich Ödön Ive. tanár úr az „Irodalmi 
és művészeti estélyé11-!). Szerk.

| termei illetőleg szobái legkevósbbé sem felelnek a mai 
I kor legkisebb igényeinek sem s nélkülöznie kell a bi 
I zottmánynak az aulonomikus szervezetekben seholeem 

hiányozható tanácskozási külön szobát, s helyiséget, 
mely nagyon is elősegíti a jó vezetést, a kör jó kor
mányzását vagy legalább ezt a tagok rendes élveze
teinek bábontása nélkül teszi lehetővé és különösen

I

nélkülözik a köri tagok a közös tásalgót, melynek elő
nyei oly sokszor lettek már tárgyalva s nagy irók ál
tal is fejtegetve, hogy puszta említését elegendőnek 
tartom ; nincs közgyűlési termünk, a tisztviselőknek 
nincs az őket megillető külön helyiségük, hivatalos 
órákat nem tarthatnak oly értelemben, a mint azt venni 
kell s ennek következtében az ellenőrzés is csak a köz
gyűlésre szorul, a mely pedig éven kint aránylag ritkán 
szokott tartatni.

Sok — igen sok hiányt sorolhatnék még föl, de 
nem a hiányok felsorolásával akarom a tervet tetsze
tőssé tenni, hanem az előnyök nagyon is hiányos s 
gyönge eesetelésevel bár óhajtanám, a t. közgyűlés ti- 
gy e I m é t felél) rész leni.

Körünket s szervezetei csak részben szabad össze
hasonlítanunk más felsőbb tan intézetek hallgatói között 
alakult egyesületek s körökkel, azok rendesen csak a 
czólból alakitvák, hogy a szorosabb értelemben vett 
casinó szükségletet pótolják; nekünk azonban nem sza
bad s nem üdvös szakítanunk a régi hagyományokkal, 
mert özeknek követése. »es.' bennünket mindannyiunkat 

a mint azt gyakran szeretjük, fájdalom csak han
goztatni — egy gye, nem szabad felednünk azt az híres 
jelszót, mely elődeinknek buzditója volt s tette Őket 
az európai hírre szert tett egyetértő ifjnsággá, hogy: 
egy mindnyájáért s mindannyian egyért! casiuo kell 
nekünk is de olyan, mely lánglelkű Széohenyink felfo
gásának felél meg !

Nem kis súlyt fektetek magam részéről különö
sen arra. hogy az ifjúság gyakrabban s nagyobb szám- *

A h íz e lg ő . A hizcigés rút, haszonleső buráiko 
zás. A hízelgő olyan, hogy a kivel sétál, annak igy 
szól: Látod hogyan néznek rád az emberek ? A város
ban ez senkivel sem történik meg, csak veled. Tegnap 
a közcsarnokban ugyancsak dicsértek téged; több mint 
ó() ember együtt, iill s szólni jött, hogy ki a logdcre- 
knsabh, egytől egyik mind a te nevedet hangoztatta; 
és más effélékét, beszél. Kubádról leveszi a pelyhel 
vagy ha valami pelyvát főtt a szél hajadba, szépen 
leszedi s hozzá nevetve mondja látod alig két napja, 
hogy nem találkoztam veled s imc szakákul tele van 
ősz szálakkal, bár ha valakinek, akkor neked korod
hoz képest elég fekete hajad vau. 11a az illető mond 
valamit, a többit cseinlív inti s dicséri a mit tőle hal
lott s ha abba hagyja beszédét azt mondja, hogy na
gyon helyes. Pompás! Ha az illető ügyetlen ólczet 
mond, ruhájával dugja be száját, mintha alig bírná 
elfojtani a nevelést; a szembejövőket inti, hogy térje
nek ki az illelő úr htjából. A gyermekeknek almát s 
körtét vesz s elhozva nekik adja, mikor az apjuk is 
látja; s megesókolgalva őket igv szól: Kiváló apának 
fiacskái. Ha az illetővel « lábbeli kereskedőhöz megy; 
azt mondja, lábad sokkal sz.bb idomú mint a lábbeli. 
Ha az illelő úr valamelyik barátját akarja meglátogatni 
előre elszalad bejelenteni; aztán visszajővén mondja: 
már bejelentettelek. Vendégségben első a ki a bort 
dicséri. Szomszédjához igy szól,: keveset eszel. Majd 
fölkapva valamit az asztalról mondja: oh de pompás 
falat! Kérdi a szomszédját, hogy nem fázik-e, s habé 
akar íaknrodzutii, gyorsan betakarja. Aztán szomszéd 
jálioz hajolva fülébe suttog s mindig a házi úrra néz, 
ha mással beszélget is. A szolgálói a színházban elve
szi a vánkost s maga leszi az úr alá. Házadról azt 
mondja hog\ gyönyörű épület, biliokodról, hogy az 
ininlagazdaság, arczképedról azt mondja, hogy a meg
szólalásig hű. Általában a hízelgő a kiknek tetszem 
akar mindent tüntetőleg mond és tesz. Ma is sok a

bán legyen együtt, mert ez által vélem megszilárdítani 
az együtt tartás, a barátság szellemét, a folytonosabb 
érintkezés növeli az egymásiránti bizalmat s a közös 
támogatás nagy eredményeket létesíthet, mit egyes 
szétszórt s csak csekély tagot számláló clubok soha él
űéin érhetnek, legalább a kívánt arányban nem. E 
szempontból legfontosabbnak tartom, ha a t. közgyűlés 
elfogadja azt, hogy saját helyiséget szerez --  a közös 
étkezés ügyét. Gondoljuk csak meg a mostani állapo
tokat - (reális akarok lenni és igy a szavakban nem 
válogathatok) midőn egy-egy helyt 10—30-au koszto
lunk drágán és rosszul s gondoljuk hozzá azt, hogy 
hány szegény de igazán szegény ifjú él avagy inkább 
tengődik közöttünk — a segélyegylettől kapott na
gyon is csekély segélyből s ha ugyan egy helyütt kosz
tolókban fel is ébred egy ilyen küzdő, az élettel küzdő 
akadémikus társ iránt a könyörüld érzete s segíteni 
óhajtanak, nem tehetik ezt a nélkül, hogy a jótéteményt 
élvező ne érezze azt, hogy vele szemben saját pajtásai 
könyörülhet gyakorolnak, mi mindig fájó s soknak 
szégyenitő érzet, de másfelöl bizony az is igen gyakran 
megtörténik hogy maguk a jótékonyságot gyakorlók 
unnak bele s vonulnak vissza, mi még nehezebbé teszi 
az arra szoruló sorsát.

Ha azonban kimondja az ifjúság azt, hogy az ét
kezést közös ügynek tekinti, maga az egész ifjúság 
segíthet egyes arra szoruló s a segélyezésre érdemes 
akadémikusokon, mondom az egész ifjúság s nem egye
sek ; minek következtében a segélyben részesülőnek 
nincs oka pirulnia s szégyellne magát. Ez által maga 
kör üdvösebb segély egylet, ennek is megkönnyíti a 
a segélyzést s maguk a köri tagok is olcsóbban kosz
tolhatnának, mint jelenleg s jobban.

Tervezésem ez irányba a következő:
F.pitessen a kör az építendő saját házban egy 

nagyobb étkező termet 100—200 étkező számára, e te
rem használható ifjúsági estélyekre s talán egyébb al-

hizelgő. Mindenkihez eljön a róka egy felebarát, 
tisztelő vagy jó akaró képében s biz a hiú emberek 
hamar kiejtik szájukból a sajtot s elkezdenek énekelni. 
Cromwell azt mondta katonáinak- Imádkozzatok és vi
gyázzatok a puskaporotokra. Mi ezt az erkölcsi figyel
meztetést mondjuk felebarátainknak, hogy vigyázzatok 
a sajtra.

A fe c se g ő . A fecsegés sok meggondolatlan do
lognak elbeszélése. A fecsegő olyan ember a ki le ül 
egy egészen ismeretlen mellé s elkezdi a maga fele
ségét dicsérkedni: majd elmondja, hogy mit álmodott 
az éjjel; aztán sorban elmondja, hogy mit evett ebédre. 
Majd tovább húzódván a dolog elmondja, hogy sokkal 
roszabbak most az emberek mint hajdanában ; hogy a 
búzának mi a piaczi ára; hogy sok idegen vau a vá
rosban; hogy a Dionysiák idejében a tenger ismét 
hajózható: hogy ha az Isten esőt adna, nagyon jó vólna 
a vetéseknek ; hogy a jövőre földmiveléssol fog foglal
kozni; hogy milyen nehéz az élet: a mysteriák alkal
mával Damippos adta a legnagyobb fáklyát; hogy 
hány oszlopa van az Odcionnak: hogy ő tegnap rosz- 
szul volt; hogy micsoda nap van ma. Ha valakibe 
bele kapott, azt cl nem ereszti; elmondja azt is, hogy 
micsoda hónapokban micsoda ünnepek vannak. Ha 
valaki nem akar idegessé lenni, annak le kell ráznia 
magáról az ilyen embereket. Biz nehéz az olyanokkal 
együtt lenni akik az alkalommal és mások dolgával 
mit sem törődnek.

*
Ma is el ez az ember. Beszél a phylloxcrárúl meg 

az influenzáról; aztán elmondja, hogy mikor lesznek a 
választások, hogy Amerikában forradalom van, hogy 
egy ember végrendeletében meghagyta, liogy neki sajt
ból készítsenek emlék szobrot, hogy nem sokára tavasz 
lesz, hogy a borjú hús ára olcsóbb lett, hogy ma este 
a Setnbery leiemben felolvasás lesz. Ha látogatóban 
van, mikor el akar menni, botjával s kalapjával kézé-



64 8 E L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó . Ili, évfolyam. 14. teám.

kalmükkor is. Évenként választ a közgyűlés egy bi
zottságot, mely az étkezésre, illetőleg a mennyiben bér
lőnek vólna átadva — a bérlőre felügyel (természete
sen a módozatok megállapítása e rövid tervezetbe 
nem tartozhalik s annak idején külön volna kidolgo
zandó i e bizottsághoz volnának beadandók a folyamod
ványok az ingyen vagy féláron történendő kosztolás 
iránt, mely tekintetben javaslatot tesz a közgyűlésnek. 
Ugyan ezen étkezesi bizottsághoz történhetnének a be

jelentések azok részéről, kik a közös étkezésben részt 
óhajtanának venni, mert véleményem szerint ezt egé
szen kötelezővé nem szádod tenni s a helyes vezetés 
vagy felügyelet fog esak eredményre juthatni.

A jelentkező kosztolok száma szerint lehetne az
tán az ingyen vagy feláron kosztolok számát is meg
állapítani. Minthogy igy remélhetőleg többen jelentkez
nek a közös kosztolásra, a bérlő olcsón lesz képes jó 
kosztol adni s mi fő, maga az ifjúság ellenőrzi. E 
mellett alkalom vau adva a gyakori együtt létre a 
nélkül, hogy a kiesapongó mutatások megtüretnének.

A saját helyiség szerzésének egy második előnye 
abban állhatna, hogy a kör egy rendes vívótermet sze. 
relhet löl s tudni való dolog hogy a vívás a testi 
Ügyességén kívül fejleszti a férfias lovagiasság érzetéi, 
mi szintén körünk ezé Íjai köze tartozik. Szüksége van 
körünknek, mint részben fennebb is említem közgyűlési 
teremre (ez azonban még mellőzhető is volna), de kit 
lönösen legalább 2 kényelmes olvasó teremre, bol a 
köri tagok a játszók lármája által nem háborítva csend
ben olvashatnának, 1 közös kisebb étkezőre, egy na
gyobb billiárd teremre, 2 játszó szobára, könyvtár he
lyiségre és 2 hivatalos helyiségre, egyik volna az elnök 
és titkár számára, a másik, a pénztáros, ellenőr és lap- 
kezelő számára rendelve, ezeken kívül a megkívántaié 
mellék helyiségekre. Kiváló fontosságúnak tartom, hogy 
az építendő telken kerti helyiség is legyen, mert ez 
nyáron által mulató helyűi szolgálhatván, a férfias idő
töltéseken kívül az akad. zenekarnak válhat különösen 
előnyére. Ugyanis már régibb szokás szerint a zenekar 
a kör részéről élvezett jótéteményeket azzal szokta 
visszonozni, hogy időnként a köri helyiségekben játé
kával mulattatja a köri tagokat. Ezen alkalmakat le
hetne rendszeresíteni s állandósítani, a midőn az ifjú 
ságon kivlll a rendezett estélyeken nem köri tagok s 
különösen nők is jelennének meg; ezáltal közvetlenebb 
s közelibb volna az érintkezés az akad. ifjúság és a 
selmeczi társadalom között s a nők jelenléte az akad. 
ifjúság társadalmi csiszolUiágára s modorára volna üd
vös befolyással.

Ezek rövid felemhtése után szabad legyen szintén 
röviden azon kérdéssel foglalkoznom,- miként lehetne 
szert a kör a bizonyára tekintélyes összegre, melyre e 
terv keresztül viteléhez szüksége van. Vegyük a leg
rosszabb esetet, mintha a kör teljesen magára volna 
hagyatva s absolut semmi pénzbeli segélyt másoktól 
nem nyerhetne, hanem tisztán saját erejére volna utalva :

ben képes az ajtóban még másfél óráig beszólni, aztán 
nagy nehezen elmegy; a legboszantóbh a dologban, 
hogy még azt is kell mondanunk neki. hogy: Nagyon 
örültünk a szerencsének! Csak mikor elment, akkor 
sóhajtunk fél végkimertiléstinkben: Csak hogy elvitte 
az ördög. (Folyt, köv.)Illúzió,

— Elbeszélés. —
(Folytatás.)

Márczius is vége felé közeledett és egyszerre csak 
el kellett Seleatey-éknek Nizzából utazniok, mert az 
öreg bárót különben is a birtokrendezési Ugye haza 
szól i tóttá.

Bármennyire is rosszul esett Zoltánnak a válás 
megszokott honfiaitól, mégis Nizzában maradi tovább. 
Az öreg báró meghívta az ifjút magához a birtokára, 
aztán kisütötték, hogy tulajdonképpen szomszédos bir
tokaik vannak Berettyó határán.

A szép Gizellának is, mintha nehezére esett volna 
a válás, kissé fátyolozott hangon szólt Zoltánnak az 
utolsó pillanatban :

— Aztán ne feleddje el, uram, hogy Ígéretét bír
juk arra nézve, hogy fel fog bennünket keresni.

Zoltán kezet csókolt és a gyorsvonat elröpité a 
kedves ismerősöket.

Mintha magára maradt volna az élénk, zajos vá
rosban. Mintha nem találta volna a helyét és hiányoz
nék, valami a kcdelyhangulatából ? . . . Unatkozva 
járt-alá és fel a promenade des Auglais-n, majd átment 
Monte-Carlóba, hol a rouleltc játék izgalmaiban keresett 
szórakozást. A trente-ct quaranle szerencsés volt reá ; 
nézve, a mennyiben csakúgy ininel-ámmal játszott, hogy 
pénzét pazarolhassa valami Kép, de a szerencse melléje 
szegődött makacsul és kétszázezer frank nyeresége volt, 
mikor az asztaltól felkelt. Mit tegyen a nagy összeg
gel? . . .

vegyük tekintetbe azt, hogy körünk, mint emlitém 
8000 Irt. kamatját fizeti bérben olyan helyiség után, 
mely semmi kényelmet nem nyújt s vegytlk tokiutetbe 
azt, hogy helyes rendes s szigorúan ellenőrizett gazdái* 

, kodás mellett körünk pénztára évenként 300—500 frt.
• fölösleget mutathatna föl s úgy mi sem akadályozná, 
; hogy valamely pénzintézettől különösen ha ebhez a Ngs. 
i tanári kar hozzájárulása s ajánlása is járul a melyre 

nézve, hogy megtörténne, nincs okunk kételkedni, bizo
nyos szükséges összeget pl 10—12 ezer forintot venne 
föl, mely telek vásárlásra s esetleges átalakításokra 
volna fordítandó — a pénzintézet az előlegezést minden 
veszélyeztetés nélkül tehetné, mert hiszen követelése a; 
házra lévén betáblázva, de meg e pénztári főkönyvek 
alapján is biztosítva leendne.

A felhozott eset azonban a legrosszabb lévén azt 
jelenleg számításba nem óhajtom venni, de igen is szá
mítok arra az édes emlékre, mely minden valetáló sel- 
meczi akadémikust elkísér bármily távol otthonába és 
édes ragaszkodással csüng e régi bányavároson s 
társadalmán.

Hazánkban körülbelül 2000—3000 ember él, kik 
edesen emlékeznek vissza Öelmeczre, kiknek e város 
társadalma nyújtotta az életkedvet, s akadémiánk a 
kenyér keresetet, nem merem hinni, ha ezekhez eljutna 
mozgalmunk Ilire, s forró kérésünk, évenkinti csekélyebb 
anyagi áldozattal ne járulnának ügyünkhöz, melynek 
vágya talán bennök is élt s él. Indítsunk országos 
gyűjtést, ne hagyjuk ki belőle a ministeríuinot melynek 
figyelmét az uj akadémia felavatásakor közvetlenül is 
felhívhatjuk törekvésünkre, ne az uralkodó család tag
jait, de különösen ne azokat, kik e selmeczi akadémia 
jótéteményeit élvezték, szóval a még életben levő s 
Solmeczen valaha járt akadémikusokat. S lia t. közgyű
lés, ügyünk iránt a nagy közönség s az érdeklődők 
figyelmét a napi sajtó s felhívások utján kellőleg fel
ébresztettük. akadni fog pénzintézet, mely a szükséges 
összeget előlegezi, avagy magára vállalja, hogy a szük
séges épületet egy csinos kidolgozott terv szerint fel- 
épitteti oly képen, hogy a befolyó adományokat maga 
illetőleg egy kikllldendő vegyes bizottság ellenőrzése 
mellett, kezelvén a körrel' szembeni követelését leírja 
mindaddig, míg teljesen teher nélkül bocsáthatja az 
épületeket a kör tulajdonába.

Jelentés
a MMagyarországi Kárpátegycsiilet Szituyaosz- 

tályúnak* működéséről az 1891. évben.
A „Magyarországi Kárpát-egyesület Szitnyaosztá- 

lya- a múlt évben is azon irányt követte, melyet 10 
évvel ezelőtti alakulásakor, a közjóiét előmozdítása iránti 
tekintetből maga ele tűzött ki. Vidékünk szépségeit 
megismertetni, a kies fekvésű helyeket hozzáférhetőkké 
tenni volt a múlt évben is a vezéreszme, mely a Szit- 
nvaosztály működésének irányt adott.

Ez eszmének minél tökéletesebb keresztülvitele vé
gett a választmány, mely az osztálynak ügyeit vau hivatva 
tárgyalni, a lefolyt évben 5 gyűlést tartott s több üd
vös határozatot hozott. A választmányi gyűléseket meg
előzőleg havi estélyek reudeztettek, hol a nevezetesebb 
ügyek megbeszéltettek, hogy minden tagnak módjában 
legyen az osztály érdekében befolyását érvényesíteni 
s a választmány elé indítványt előterjeszteni. Bár meg 
kell jegyeznünk, hogy e havi estélyeket a tagok a múlt 
évben nem igen látogatták.

A választmány határozatai folytán a múlt évben 
is legfőbb gondunkat képezte az utak s források tisz
títása s jó karban tartása; nevezetesen az elnökség a 
S'dtnyára vezető utat a Grctzer forrás alatti völgyben 
kiszélesítette, amit a f. évben is eszközölni kell. A 
roszgrundi tó melletti gyalogút kijavíttatott és rendbe 
hozatott. Továbbá a vöröskutra a volt Lestyáuszky-fóle, 
jelenleg pedig a város tulajdonát képező kerten keresz
tül egy uj út készíttetett, mely nagyobb költséget igé
nyelt. végleges elkészítése azonban a folyó évre ma
radt Ezút a kirándulókra nézve nagyon előnyös, a 
mennyiben n vöröskutat könnyebben hozzáférhetőbbé 
teszi, kivált ha tekintetbe vesszük, hogy a városi törvény
hatóság az út széleit fasorral fogja beültetni. Végül pedig 
a Gedeou tárnái forráshoz vezető út egy más, kedvezőbb 
irányba, a hányán lefelé lett vezetve. Mi a forrásokat illeti, 
a Tirts s Gedeon tárnái források ldtisztittattak s jó karba 
helyeztettek, a szklenói utón lévő, valamint a Scboszlhál 
kunyhó melletti források ismételten megrongáltattak, 
tisztításuk nagyobb költséget fog igényelni. A roszgrundi 
tó mellett jó forrásra véltünk akadni, a nyár végén 

I azonban kiderült, hogy feltevésünkben csalódtunk, a 
j mennyibben az ott lévő viz esak napviz, s igy annak 
| a gondozását abbahagytuk.

Az osztály a múlt évben a következő befektetése- 
; két eszközölte: A Tirts-forrás menedékháza újonnan s 
: erős anyagból helyre lett állítva, a Gedeon tárnán az 
I asztal és padok helyreigazittattak, a f. évben pedig 

az eluökség még egy asztalt s padot szándékozik oda 
' felállitatni. A roszgrundi tó mellett két alkalmas ponton 
! valamint a szent. Háromság hegy erdőnek szélén egy 
í szép kilátást nyújtó ponton Asztalok és padok állíttattak 

fel. A hodrusi völgyben lévő honvédsír kemény fából 
felállított kúp által újólag megjelöltetett s festékkel be- 
mázoltatott, a felirat pedig a  f. évre maradt. A már
vány táblán lévő betűknek bearanyozása szükségessé 
vált, mi azonban az osztály pénzügyi állapotától tétetik 
függővé. Úgy szintén czélszerünok látszik a Grefzer 
forrásnál egy menedékház felállítása, mi csak
idő kérdése s ha a bevételek megengedik, mielőbb 
létesittetni fog. Továbbá a Szitnya hegyi pavil
onban egy kályha fog felállittatni, ez ügyben a ber
ezegi erdőhivatal megkercstetik. Az osztály a múlt év 
ben egy új látcsövet szerzettbe, a régi távcsövet pedig 
dr. Sohwaivz Ottó, osztályunk választmányi tagja hely
reigazította, mi által osztályunkat hálás köszönetre kö-

Másnap az összes nizzai lapok vastag betűkkel 
nyomtatva hozták a hirt, hogy Felinéry Zoltán magyar 
földesúr, ki egyike Nizza legrokonszenvesebb alakjai
nak, kétszázezer frankos alapítványt tett egy gyermek- 
mcnliely létesítésére. Persze ez elég volt arra, hogy 
még jobban ünnepeljék. Április elején kénytelen volt 
elútazni Nizzából, mert nagyon ostromolták, másrészt 
pedig mert nem találta sehol a helyét. Hiányzott oldala 
mellől egy kedves lény, kinek csinos, pikáns arczocz- 
kája oly nagy emléket hagyott hátra a szivében. Sze
relmes volt-e Zoltán ? . . . Nem lehetett tudni bizonyo
san, mert azt ő maga sem tudta.

April elején már Magyarországban volt és beszál
lásolta magát ősi kastélyukba, melynek verandájáról a 
tavasz üde illatát élvezve, magába szívta a szerelmet 
is. A kedves Gizi báronesse csinos árezoskája, azokkal 
a nevetős szemekkel, folyton előtte lebegvtt. A kastély 
nagy termében felfüggesztett ősök arezképei mintha 
megszólaltak volna: „Fiú! ne késlekedjél, hanem há
zasodjál már meg!" Sokat gondolkozott Zoltán már 
arról, hogy itt volna már az ideje a nősülésre. Nagyon 
egyhangú igy az ólet, mindjárt vidámabb volna a kas
tély is, ha kedves angyal tartózkodnék a közelében.

A húsvéti ünnepeket a megye székvárosában töl
tötte el hol, különben is csinos emeletes házzal bírt.

i

Egy nap, a mint sétalovaglásából hazatért, mcsz- 
sziről egy négylovas fogatot látott maga előtt elrobogni, 
melyben egy feltűnő szépségű fiatal hölgy tilt, mig a 
fogatot egy vézna fiatal ember hajtotta. Maga sem 
tudta miért, de megdobbant, a szive. Kérdezősködésére 
megtudta, hogy a fogatban tilő fiatal hölgy Selestcy 
Gizella báronesse volt, mig a fiatal ember gróf Bánbidy 
Elemér, a bárónak távoli rokona.

Felmerv Zoltán visszaemlékezve a szívélyes meg* 
hívásra, megállapodott abban, hogy másnap legott fel 
lógja keresni Selestey-éket és megújítja azon ismeret- 1 
séget, melyet még Nizzában kötöttek volt. Különben \ 
s kénytelen volt igy cselekedni, mert a vére lángba I

borult nevének hallatára. Igen! ha szeretni fogja öt is 
Gizi báronesse, hát feleségül fogja őt kérni, hiszen elég 
gazdag hozzá, aztán a Felméry név ősi név, mely sok 
század előtt a magyar király udvarában általános tisz
teletnek örvendett. Valami jóleső öröm élezte ki a vé
rét annál a gondobitnál, hogy nemsokára viszont fogja 
őt, a kedves lényt látni.

Megtörtént. Az öreg báró szívélyesen fogadta az 
ifjút, mig Gizella bárónő mosolyogva nyújtotta felé a 
kezét, melyet az ifjú tiszteletteljesen emelt ajkaihoz. 
Bemutatták Bánbidy grófot is, kivel nemsokára szoro
sabb barátságot kötött. A fiatal gróf egyike volt a leg
udvariasabb mágnásoknak. Nem szép. de kedves min
den izében és lovagias ember.

— Tudja-e, Felméry, — mondta nyájas mosoly - 
lyal Gizi báronesse, — hogy most a menynyországban 
lehetnék már, ha ez a rossz Elemér gróf meg nem hiú
sítja az odamenelclemet?

— Hogy-hogy bárónő? — kérdő Zoltán.
— Egy hét előtt, mikor sétalovaglásra mentünk, 

megbokrosodott Aliee, a kedvencz lovam és elragadt ; 
elvesztettem eszméletemet és kétségtelenül áldozatául 
esem, ha véletlenül Elemér gróf meg nem ment a biz
tos halálból.

A báró kisasszony hálás pillantást lövőit a grófra 
ki közönyös, egykedvű maradt.

— Ez derék tett volt, gróf úr! — mondta Zoltán 
a grófhoz fordulva.

— Csekélység volt az egész, — felelte a gróf 
egykedvűen, — más is azt tette volna helyemben, a 
init én tettem, feltéve, ha alkalma lett volna hozzá.

Aztán bizalmasan indult meg a társalgás a fiata
lok között. Szóba került ugyanis az árvamegyei ínsége
sek javára rendezendő kenézért is, melyben Sclestey ék 
és a gróf is tevékeny részt vesznek. Gizi báronesse fel 
is szólított a Feltnéry Zoltánt, hogy ö is működjék közre 
os adakozzék, valami kis Összeggel járuljon ő is a gyűj
téséhez. Zoltán apró hetükkel irt alá ezer forintot Gi-
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te|0Zte le. A Szituya begyén lévő ágyak el vannak ron- 
^Iv:,, azoknak kijavitása szükségessé vált, mi annál i« 
inkább indokolt, mert az ágyuk s pokróczok használati 
dija a kiadási költségek felét már is fedezte.

Az osztály a lefolyt évben 3 kirándulást rendezett, 
2-ői a Szitnya begyere, l et a zsakili tengerszemhez. 
\  tervezett niódertánm-kocbutovai kirándúlás, valamint 
egyéb kirándulások a kedvezőtlen időjárás miatt elma
radtak. Itt fel kell hoznunk a budapesti osztálynak 
pünkösdi látogatását, melynek a folytonos esőzés miatt 
nem volt meg ugyan az általunk kívánt sikere, de a 
vidám kedély s jó hangulat a rossz időjárást kárpótol
lak. Egyébiránt e kirándulásnak részletei a lapokban 
közölve voltak.

A .Szitnyán lévő erdővédnél az ételek s italok 
ára mint az előző években szabályoztalott, azonban a 
látogatók száma az előző évhez képest, épen az említett 
rossz időjárás miatt fogyott. Vidékünknek ismertebbe 
tétele ezéljábúl az utazó közönséghez körözvényeket 
bocsájtottunk ki, s azokat nyilvános helyeken közszem
lére tettük, minek folytán a nyaraló közönség váro
sunkban és vidékén mindinkább szaporodik. Evvel kap
csolatosan meg kell említenünk, hogy a budapesti szün
idei gyermektelep Miksa-aknán és Szélaknán a múlt 
évben és letelepített gyermekeket. Továbbá fel kell e 
helyütt hoznom, hogy az osztály a múlt évben felvetette 
a városunk vidékén felállítandó nyaraló telepek kérdé
sét, mely ügyben egy külön alapitó bizottság alakult, 
mely a további intézkedések megtételére van hivatva.

A házi ipar terjesztése körül a múlt évben is Ver- 
sényi Róza k. a. tagtársunk buzgólkodott leginkább. 
Az általa vidékünk flórájából díjmentesen s csinosan elő
állítóit képek aSzituyáu lévő erdővédnél lettek elhelyezve. 
Az osztály ezek és egyéb tárgyak eladásából 11 frt uO krt. 
nyert. Kötelességünknek tartjuk, hogy Versényi Róza 
k. a. Ugybuzgóságáért s munkálkodásáért az osztály 
nevében e helyütt is meleg köszönetét nyilvánítsunk.

Köszönetét s elismerést érdemel továbbá, még 
pedig első sorban buzgó alelnökünk, Tirts Rezső, ki sem 
időt, sem fáradtságot nem kiméit, hogy a turistaság 
érdekében elvállalt kötelességét minél buzgóbban és 
pontosabban teljesítse, s osztályunk vívmányai leginkább 
az Ő buzgó munkálkodásának eredményei.

Végül felesleges említenünk, hogy e jelentés a 
,.Magyarországi Kárpát-egyesület Szitnya“-osztályának 
ulolsó jelentése, ment mint a tisztelt közgyűlés az imént, 
felolvasott jegyzőkönyvekből is értesült, a M. K. E. Sz. 
O. m. évi docz. 28-án feloszlott, s megalakult a „Ma 
gyár Turista Egylet. Sz. Ü.“ Ennek következtében osz
tályunk 20 taggal fogyott ugyan, a mennyiben jelenleg 
134 rendes, .i ,<) pártoló tagunk van, mind a mellett 
alapos a remény, hogy a turistaság városunkban is 
minél inkább kiterjedni, s tagjaink száma szaporodni 
fog, a közös jó s édes hazánk javára Adja Isten hogy 
igy legyen.
OesoYHzUy Vilmos s. k. Állmán Imre s. k.

elnök. titkár.

Különfélék.
I

Fn japán  i lá to g a tá s . 11. Roszuer Ervin fóis- j 
pánunk ma éikezik városunkba, k holnap a törvényba- j 
tóság és a Vöröskereszt-egylet közgyűlésén, kedden j 
pedig a közig. biz. ülésén fog elnökölni.

— r o d h ia g y n y  I»ál belv. plébánosunknak Ö 
Felsége a Király u Hold. Szűz Máriáról nevezett turóczi 
ezimzetes préposlságot adományozta, mely legmagasabb 
helyről jött kitüntetésről városunk közönsége örömmel 
vett tudomást. A túrót zi préposlság a legrégibb királyi 
alapítványok egyike, melyet IV. Róla király annak 
emlékére alapított I 2 évben Zniováralján, hogy a 
tatárok előli futásában ugyancsak Turóezban menődé i 
két talált. Az ezen prépostsághoz tartozott gazdag jöve- 
debneket a király a praemonlreiek rendének adómé- ; 
nyozta, mely is azok s a praepozitura birtokában Uoes- i 
kay idejéig maradt, ekkor a beuefieiumok lefoglalása 
után a prépostság ebbeli rendeltetése megszűnt s ez j 
időre csupán a királyi adományozás tárgyául szolgáló j 
egyházi diguitás az érdemesítitek kitüntetésére, mely ! 
mint ilyen több főpapnak, többi közt Pázmán Péternek  ̂
is adományozta to lt; a praopostsági templom azonban \ 
még ma is fennáll. Egyházmegyei tekúitetből a besz ! 
lerczebányai püspökséghez tartozik, melynek egyedüli 
prépostsága.

— E ljegyzés. Valkovils István beszterezebányai 
kir. törvényszéki aljegyző m. hó lö-én tartotta eljegy
zését özv. Ammau Arzénné kedves és művelt leányá
val Margit k. a.-al. Boldogság e frigyre!

— V ö rö sk e rcsz tcg y le tiin k iick  holnap (hétfőn) 
lesz a közgyűlése főispán ur ő méltósága elnöklete 
alatt, melyre az egyleti tagok ez utón is megbivatnak.

- -  S c lm sz te r  L a jo s  a lk a p itá iiy u i ik  állapota 
iránt oly élénk az érdeklődés, de egyszeismind oly 
elágazók a róla szóló hírek, hogy késztetve érezzük 
magunkat állapotáról e helyen, megemlékeznünk. Egy 
távirat azt jelenti, hogy egyik lábának elvesztése 
után állapota javult, s veszély nincs.

...  Elgázoló*. Egy úri nót, a ki hosszabb idő
óta, távol lévén Scltneczbányáról szülővárosát megláto
gatni jött, a \asuti állomásnál egy kocsi elgázolt. 
A súlyosan megsérültét Zlinszky András bérkocsi tulaj
donos szállította a Szőlő vendéglőbe, hol azonnal ápo
lás alá vették.

— Az árvamegyei ínségesek részére váro
sunkban eddig összesen 784 frt. 94 kr. gyűlt egybe, 
mely összeget városunk polgármestere az árvamegyei 
alispáni hivatalhoz tett át. Az adakozások közlését la
punk legközelebbi számában folytatjuk.

— Az iiidiáiiiisnk és a zsidók. Nemrégiben 
Garrick Mailen amerikai ethnografus „A zsidók és 
indiánusok" czim alatt jelentékeny irodalmi müvet bo
csátott közre. Ebben kimutatja, hogy igen sok hasonló
ság van a zsidók és az indiánusok származása történő
iében. Az indiánusok is tiz törzsből származtatják magukat

éppen úgy, mint a zsidók, midőn nemzetséggé alakultak, 
vagyis letelepedtek, felhagyván a nomád élettel. Ugyan
csak ebben a korban keletkezett az indiánusoknál az 
írás művészete. Ez a kor az indiánusoknál épen arra 
az időpontra esik, midőn Columbus felfedezte Amerikát. 
Ekkor az indiánusok körülbelül azon a műveltségi fo
kon állottak, mint a zsidók Dávid király trónralépte 
előtt. Megegyeznek az indiánusok szokásai a régi no
mád-zsidókkal annyiban is, hogy ezek is állatneveket 
adtak egymásnak, mint a zsidók. így p. u. Juda 
(oroszlán), Izachar (szamár), Dán (kígyói, Napthali 
(kutya), Benjámin (farkas), Ephraim (ökör), Manasseb 
(bölény) stb. Az indiánusoknál is ott találjuk a „lex 
talionisu t (szemet szemért, kezet kézért) és a vérboszut. 
Mallery a következőkben foglalja össze véleményét, a 
zsidók és indiánusok ősi szokásairól elmélkedvén: A 
bit és a vallási szokások főbb vonásaikban és lénye
gükben egy és ugyanazok az indiánusoknál és a zsi
dóknál a fejlődés ugyanazon fokán. De ugyanilyen a 
többi népeknél is. Mindkettő kiváltságos népnek tartja 
magát. Az emberiség fejlődése ugyanaz, mert természete 
ugyanaz. De az időbeli és a műveltségi fokozatokban 
szétválnak az egyes népegyedek. Ez tovább igy fog 
menni a kultúra cs a haladás pályáján".

— Gyilkos pnpngnlyok. Említettük már, hogy 
egy Dubois nevű franczia több száz papagálylyal érkezett 
Párisba Buenos-Ayresből s azok közül, akik a papagá- 
lyok közül vásároltak, számosán megbetegedtek és 
meghaltak ragályos tüdővészben. Hatan vesztek el e 
ragályban rövid pár nap alatt Párisban. A ragály m á
sik fészke Vaugirard, ahol még jobban pusztít. Dubóis- 
nak volt egy üzlettársa, Marion, aki a papagályok felét 
máshová hurczolta eladás végett. Maga Marion halálos 
beteg lett, de már kigyógyult; egy fivére meghalt, 
azonkívül az ő papagályait vevők közül szintén meg
haltak eddig hatan s betegek vagy buszán, a lehető

I egnagyobb fokú ragályos tüdővészben. Ez az eset ter
mészetesen felköltötte az orvosi körök figyelmét s ala
posan szemügyre vevén a dolgot, kiderült, hogy már 
Dubois és társa betegen érkeztek Európába, de hogy 
ók kapták-e a bajt a papagályoktól, vagy ezek tőlük, 
az még nincs kiderítve. Mert a kísérletekből kiderült, 
hogy a papagályokról is elragadhatott és el is ragadt 
a baj. így azok az állatok, amelyek a papagályokkal 
érintkeztek, egytől egyig elpusztultak. Úgy kell lenni, 
hogy a madarak a tolláikon hozták át Európába a ra
gályt, mert Dupardin-Beaunietz orvos több papagályt 
felbonczolván a szállítmány közül, valamennyit egész
ségesnek találta.

— (189*1. tavaszi d ivat.) Az ismert Hcnneberg 
G. féle zürichi selyemszövet gyárból a következőket Ír
ják : Az ezidei divat jellege a csík és az apró, elszórt 
virúgocskák. Az első helyet megint a nyomtatott min
tás indiai foulardok és ugyanolyan belföldi (európai) 
surah-k, úgynevezett rongeant-szövetek foglalják el, 
melyeket sok oldalról nálunk megrendeltek; ezen szö
vet feladata, az ind. foulardnak kiszorítása lenne, mely

zella báronesse gyűjtő ivére, aztán szerényen megem
lítő, hogy egy kicsit czim halmozni is tud.

Gizella kisasszony legott meg akarta tudni, hogy 
ezi m bal mozik Zoltán, bevallván egyúttal hogy a czim 
balom egyike legkedvesebb hangszereinek, bár ó csak 
zongorázni tud. Alig kezdett el Zoltán czimbalmozni, 
a kedves báronesse tapsban tört ki és örömét fejezte 
ki a felelt, hogy a műsor ismét egy piecé-szel gazda
gabb, lm Folméry lesz szives közreműködését meg
ígérni.

Persze, hogy megígérte, sót azt is, hogy az élő 
képekben is részt fog venni Aztán, mivel meghívták 
ebédre, ott maradt. Zoltán kimodlmlatlanul boldog volt 
Gizella oldala mellett. Most már azt is tudta, hogy sze
reti mérhetetlenül á kedves lényt, ki bűvös mosolyával 
elbájol mindenkit.

Mindennap megláttogatta Belest,ey-éket, kik szívé
lyes, fogadtatásban részesítették a fiatal embert. Zoltán 
és Elemér gróf megbarátkoztak egymással és együtt 
leltek sétalovaglásokat ezentúl Gizi baroncssel. A hang
verseny is sikerültnek Ígérkezett, melyben különben a 
vidéki ariszlokráczia is tömegesen részt vett. A próbák 
napokat vettek igénybe, de Zoltán azzal keveset törő
dött, sót örült, hogy minél több időt tölthet el Gizella 
oldala mellett.

Felniéry czimbalomjátékával egészen meghódítóita 
Groaskóy Miczi grófnői, ki, mint Gizi legjobb barátnője 
nagyon sokat foglalkozott a csinos és roppant gazdag 
ifjúval. Szerelmes is volt bele és szívesen lemondott 
vólna rangjáról, csakhogy Zoltán neje lehessen. Hanem 
a fiatal ember nem igen látszott észrevenni a grófnő 
feltűnő érdeklődését, csak Gizi létezett reá nézve, ki
vel az élőképben különben is a szerelem tavaszát mu
tatták be. Fehér, egyszerű ruhában, leeresztett szőke 
bajjal áll u bájos lény, karján tartva virággal felt 
szalma kalapját, mig Zoltán térdelve lábainál, a szere
lem magasztos boldogságával tekint fel n gyönyörű 
arezba. Egyike volt ez a legkedvesebb tablean-knak.

Miczi grófnő eleget is irigykedett e miatt Gizi barones 
sere, mert sokért nem adta volna, lm ő ábrázolhatná 
a szerelem tavaszát.

— Gizi, mond, milyennek találod te Felniéryit V 
— kérdezte Miczi grófnő barátnőjétől.

- Kellemes, művelt, szellbmdús embernek, kire 
büszke lehet, az a nő, kinek udvarol.

— Mondd csak régóta ismered ezt fiatal em
bert? kérdő Miczi grófnő hangsúlyozva az utolsó 
szavakat,

— Nemrég ismerkedtem meg vele Nizzában, hol 
sok. időt töltött a körünkben. Nagyon megkedveltem 
akkor! — felelte Gizi báronesse.

— Ah: — volt erre a bosszús válasz Miczi grófnő 
ajkairól.

— Miczi, mit jelentsen ez a felkiáltás? — kérdő 
Gizella rossz kedvvel.

— Semmi, semmi! — felelte Miczi grófnő és 
igyekezett más tárgyra átvinni a társalgást.

A hangverseny pompásan sikerült és az is igaz, 
hogy az élőképek közül a szerelem tavasza sikerült a 
legjobban Nagyon tetszett ez az élőkép, melyben Gizi 
báronesse olyan volt, mint egy angyal, ki az emberek 
boldogitására szállott le a menyekből. Zoltán alig birt ma 
gán uralkodni, szerette vólna karjaiba kapni az imádandó
lényt és elfutni drága terhével a kiváncsi szene '!< sokaság!
elől; végig csókolni kedvesi arezoeskáját,, melyet i
belső lelkesedé,b pírja bont ell. Oh! ha Övé vólna ez i
kedv'cs leremtés! Zoltán is megállotta bel;yót dereka
san, olyan szerelem ittas telcintcl tel nézett Gizi csoda
szép szemeibe, hogy szinte c■gi-tni látszott e tekintet ;
fehér arezbört, melyet rózsás pir futott el azonnal.

Az clőadíis után Miczi grófuö a Követkeiző öpergu-
jegye zte meg <Gizellának ;

-  Gizi, ha Felniéry eddig nem volt még szerel 
mos beléd, úgy az élőkép után okvetlen lialálalos 
szerelemre lobbimat fel irántad.

És olyan jóizüt nevettek mind a kelteu ezen.
Igen ! Zoltán érezte, hogy ez érzelem mily óriási 

mérveket ölt és mennyire hatalmába keríti lényét. 
Alig volt egy nyugodt pillanata, melyben nem gondolt 
arra a szép alakra, kinek képe folyton szeme előtt le
begett.

így tartott ez egy teljes hónapig. Zoltán mind
jobban megérlelte a tervét, hogy nőül vegye Gizellát. 
Miért ne? . . . Hiszen csak azt tapasztalta minden al
kalommal, hogy a leány vonzódik hozzá, hogy szívesen 
fogadja mindannyiszor, vala hányszor Őket kastélyuk
ban felkeresi. Egy-egy barátságos kézszoritás, nyájas 
mosoly, biztató tekintet vájjon nem arról a kimondha
tatlan boldogságról regél-e, melynek megvalósítása 
életczélját-képezi ? . . .

Igen! nagyon gyakran és sokat érintkezett Gizella 
barouesse-szel és mindannyiszor csak arra a meggyő
ződésre jutott, hogy Gizella örül jelenlétének. Vájjon 
viszont szereti-e őt ? . . Arra még gondolni sem mert, 
de bizony tahinál remélte . . .

Nem mintha elbizakodott lett volna talán eddigi 
sikerei miatt, melyeket, a nők körül elért, de még sem 
tartott Elemér gróf udvarlásától. Elemér gróf kedves 
ember volt, jó czimborsi is, ki, úgy látszik, nem igen 
szándékozott egyhamar megnősülni, mint elejtett sza
vaiból Zoltán kivebette. Hanem azért minden alkalmat 
megragadott, hogy Gizella báronesse kedvébe járjon. 
Más la Ián komoly udvarlónak tartotta volna a grófot, 
ki esetleg még elnyerheti a báronesse kezét.

Hanem Zoltán nyugodt volt eziránt, hiszen nem
rég nyilatkozott Elemér gróf a következőleg;

Nem, barátom, arra még nem gondoltam, 
hogy egyhamar megnősüljek. A legény életnek is meg 
vannak a kellemes oldalai, várjuk be tehát azt az időt, 
mikor ebbe is beleuntunk már.

— De, Elemér, Gizella báronesse esetleg megvál 
biztathatja véleményedet a házasságra vonatkozólag! 
— koczkáztatá Zoltán. (Vége köv.)
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kérdésnek eldöntése a legfelsőbb hatóság- a httlgyek- 
vélemenyere les/, bízva; az ind. toulard talán jutányo
sabb, mert a rongeaut csak drágább minőségben állít* 
ható elő szolidan ! Csíkos és koezkás aurait, merveilleu, 
tafteia* stb. stb. Közt nines újdonság, minek daczára 
azok epeit soha nem mellőzhetők, ha divatos sziliekben 
előállhatnak, egyszeri! és praktikus viselhetőségük miatt. 
Parisból nagyszerű mennyiség rendeltetett changeant 
kétszint játszó' szövetekből. és pedig tatíetas alsó 
ruhák számára és surah r lavallierekre,“ melyek 10 évi 
nvugalom után újra, és pedig szelesebb és hosszabb 
alakban divatosak lesznek ; nem sokára ^eaehenezu-l egé
szen kiszorítván, mivel amazok sokkal fesebhek Fekete és 
színes damast, kis mintájú és esi kos, moire-antique, két 
és három szinti damast, fekete, egy és kétszínű peekins, 
satin •morveilleux. surahs, foitlards, arinures, bengalines. 
satiii-duehesse, satin de Lyon, erepe de ehine, tailles 
franezaises. tatíetas stb. számtalau összetételekben és 
színekben rendeltettek, úgy hogy valamennyi Ízlés ki
elégíthető. Legkedveltebb divat-sziliek: gris, beige, hé* 
liotrope, fraise, electrie és lae-Letnan i Genfi-tó, egy 
zöldes- kékes- eleetric) a legváltozatosabb árnyékosatok 
bán. Nagy fényűzés uralkodik egész, selyem alsőruliák- 
ban a legnehezebb kelmék azokhoz haszna Itatnak-szint
úgy bélleltetnek a selyem ruhák tátiét vagy faillelel, a 
mozgás rs járásban az előkelőnek feltűnő suhogás el
érésére

— I,. József urnák Korpona. A tormás levelet 
köszönetlel vettük. Közöljük.

— Endre, untak helyben. Az irodalmi és mű
vészeti estélyek jövedelme ti helyi). Népb.-uál 2175 sz. 
betéti sz. a. van elhelyezve, s tesz tőkében 1)8 Irtot.

— ül. Gusztáv. urnák Beszterczebánya. Közlésü
ket legközelebb megkezdjük.

— S. A. Bpest. Az ilyen fájtából nagyon sok áll 
rendelkezésünkre. Nem közölhetjük.

,ai Árverési hirdetményi kivonat.
1892. tkvi.

A korponai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a korpouu-vidéki takarék
pénztár végrebajtatónak Krajcs Viezian János végrehajtást 
szenvedő elleni liü fit tőkekövetelés és járulékai behajtá
sa iránti végrehajtási Ügyében a korponai kir. járásbíróság 
területén lévő, Cseri község határában fekvő, a cserii ti5 
sztjkvbeu A. 1. 1. 11 brsz. a. foglalt */4-cd bel és kül
telki birtokból és tartozékaiból Krajcs Viezian János 
‘/j-ed reszt képező hányadára az árverést 721 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennek b megjelölt ingatlanok «iz IM I2 évi 
n p ril ish ó  21 ik napjait dél i*. 10 ó rak o r Cseri 
községben a községi biró lakában megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatui fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlanok beesáiának 10 át készpénzben, vagy az 1881. 
JA. te/.. 42. £ ábán jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november i-éti 3333. sz. a. kelt igazságügy- 
miniszteri rendelet 8. ig ában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. tcz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek ti 
bíróságnál elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt áts/.olgáItatni.

Kelt Korponán, 1892. évi január-hó 22-én.
Kir. jbíróság, telekkönyvi hatósága.

Cseh
kir. aljárásbiró.

S E L M E C Z B A N V A I  H I B A D O . ........

K iadó lakás.
Posch-tVIe házban (> 1 sz. ül. kér. 
co/,s;i uteza. 3 szoba konyha öles 
kamara 1891 jiilnis I-(öl kiadandó.

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

3 Vasárnap B. Judica B Bikáid 6
4 Hétfő Izidor pk. Izidor 7
5 Kedd Forr. Vincze hv. Doiilor 8
tí Szerda Coelestin pp. Czölesztin 9
7 Csütörtök Gpifán pk. vt. Kpifán 10
8 Péntek Fájdalmas sz. ii. Ménes 11
!) Szombat Dömötör vt. Dömötör 12 Sab. Z

Nyilt-tér.*)
K áli sí d y e in s z í iv e ie k e t  m éteren kint 55 kitói

9 frt 85 krig mintegy :,<>o különböző árnyalat és 
sziliben) szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
végekben is póstabér-és vámmenle* Henneherg í«. 
u-s. kir. udvari szállító) se lyenigyéu'it /.inielilien. 
Minták póstafordulóvül küldetnek. Svájezba czimzett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 3

Egy okleveles zongora tanító jutányos áron 
ad zongora órát, •

Egy jó karban levő bútor garnitúra szabad 
kézből eladó.
(Bővebbet mindkettőre nézve e lap kiadóhivatalában.)

Van szerencsém a n. é. közönségnek, rak
táramon készletben lévő,

h o m o k  é s  m á r v á n y  k o h o l .
a legujjabb minták szerint készült

fölajánlani. Ki a* Író ito k  sít. és építkezésnél, kő
faragó munkát a legjutányosabb árak mellet, 
nem csak helyben de vidéken is elvállalok.

Özv. 1 1 1 i I ó z s c I e:

*) K rovat alatt közlőiteknek 
i felelős a

130.
1892. tkvi

tartalmáért sem alakjáért 
Szerk.

A korponai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható- | 
ság közliirré teszi, hogy llrudka sz. Gáliul Katalin j 
végreliajtatónak Yalent Pasztir János ügygondnoka j 
Knezovies János korponai ügyvéd végrehajtást szenvedő j 
elleni 30 frt tőkekövetelés és járulékai behajtása iránti i 
végrehajtási ügyében a korponai kir. járásbíróság te- ' 
rületén lévő Cseri község határában fekvő a eserii j 
109 sztikvben Valent Pasztir János fulajnonául jegyzett l 
A. I. 1. 13 brsz. a. foglalt */4-ed bel és kültelki birto- ' 
kára és tartozékaira az árverést 1404 frt ezennel meg
állapitott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanok a /, . vi n p rilis lió  .
2 0 - ik napján dél e. 10 ó rakor Cseri községben a 
község házában megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapitott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. Ár
verezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárá
nak 10%-át készpénzben, vagy az Ib8l. évi LX. 
tcz. 4.: § óban jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november 1-én 333.). sz. a. kelt igazság- 
ügy miniszteri rendelet 8 íjában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881: LX. tcz. 17(1. Sj a érlelniében a bánatpénznek a 
bíróságnál időleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
el isme rvé ny t á t szolga Itatni.

Korponán. 1892. évi január-hó 22 napján.:
A kir. jbíróság telekkönyvi hatósága

Cm Ii,
_________________ _ kir. aljárásbiró.

világhírű nemes fajok,
1888- as vörös portozi borok literje 24— 30kr.
1880-os „ kiválogatott. „ 35— 40 „
Í884-CS „ cabinet „ -tő— (50 „
1891-os feliér asztali borok „ 22— 24 ,,
1889- es „ „ „ „ 26— 24 „
1880-os „ pecsenyebor „ 35- 40 „
1884-es muskntely vagy rizlingi „ 45 - (30 ,,

-Siller borok „ 18 2ü „
Fehér s vörös asszu borok „ 80— 150 „ 

Törköly pálinka „ 50— 00 „
o szilvórium „ 80 100 ..

Cognac - 150—-250 „

Reiideliiienyekil 50 literes 
MordokI,)I kezdve feljebb vasúti 
illán eI el jo 1 ;i11;ís me11elI szállít

a \ aradi-féle pinczegaz- 
dastíg Villányon

3 ''' i-m 'irt ) Pálinkák *
ü .1 l, ii ' . n i  [,,*-• i c s n -  
m iu'ok..;m i „zá Mi m u  őr
ölik hérnii'iil ve \ issza véle nrk

Hirdetés*.
A „VllrUs kút“-i út mellett fekvő Gecsányi- 

féle ké t emeletes ház au gusz tus 1-tól kez-ivv,
méltányos feltételek mellett bérbe adé. — Rész
letes felvilágosítás ugyanott a 2-ik emeleten 
kapható

Kereslelil< berbe, >íiji> telein 
t>iry ház, mely etiy asztalos (ízlelnek 
me gfelelne.

> 1  i K ' / . t i i i  K e r e n e z .
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I a legjobb szivarkapapir

j a l e p t l )  szivarka l i im l f e t
< 1 —13

_________Ifi, évfolyam. 14. szám

DOOOC DOCC DOOOOOOOOO IOOOOCOjj ISTEN
legnagyobb ajándéka az egészség!

A köhögés, rekedtség és elnyúlkásodás szo
morú következményeitől csak egy szer óv meg ben
nünket teljes biztossággal

Egge r díj jutalmazott

I E L L - P A S T I L L A I
Számtalan bálairat tanúskodik erről és senki el 
ne mulaszsza idejekorán ezek használását.

Kaphatók 25, 50 kros és 1 fVtos eredeti do 
hozókban a monarchia valamennyi gyógytárában, 
valamint az Eggci- A. lia ez ég gyógyszerkii- 
lönlegesscgi gyárában, llécs VussdoiT.

Kapható Öelmeczbányán: Sztankay Ferencz \ 
és Margótsy János gyógyszerészeknél. Korponán: 
ifj. Eisert Pál gyógyszerésznél. Ipolyságbou : Berko 
István gyógyszerésznél. 14—15
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S X X X X X X X X i l X X X X X X X X X *

Van szerencsém a n. é. közön
ségnek tisztelettel jelenteni, hogy

bádogos-m űhely* |
emmel az „ó postához“ ez. házba köl
töztem, hol
Ifts íriogoM -cpito  n i i i i i l i a k ,  <9i- 

K z i f i i i é n y c k
és mindennemű

j i i v i t t í s o k

átvétetnek és a legolcsóbb árak mel
lett is mindig főtörckvésem leend 
minden reáni bízott munkát a legjob
ban és gyorsan elkészíteni.

Kiváló tisztelettel 
kuliéi Itezsn,

2—3 bádogos.

r i X X X X X X X X i X X X X X X X X X X

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost o/.v.
m O Ű O & O O M

és Fia könyvnyomdájában !5<

Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez 
melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem 
lehet, ezen k ip ró b á lt különlegességet ajánlom.

Két kilo (100 liter borhoz elégséges) ára 5 frt 50 kr. Re- 
czept ingyen mellékelteiül.

Jó siker és egészséges gyártmányért jótállók.

Í z p m z  ■iH‘f f t a k a i , i l á s
érhető el felttlmulhallan svesz e rősítő  esszeno iám 
m a l' ez az italoknak kellemesen vágó izt kölcsönöz s 
csak nálam kapha'ó.

Ara 3 frt 50 kr. kilónként (600—1000 literre) használati 
utasítással együtt

Ezen különlegességeken kívül Rom, Cogoac 
finom L iqueurök stb. gyártásához szükségéit össs.-s 
ess enc iákat, ajánlok fellllniulliallaii niinóségbeii. Be 
ezeptek ingyen mellékelteinek, , rjeg' zek  berment.ve.

l*o lls ik  Fii l«ip IáiiriiM
esszenczia kttlönlcgosségelc gyara Prágahaii.

Szolid ügynökök kerestetnek 27—50
lmeozbányán. 1892.
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