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Megjelenik minden vasárnap.
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Turistaság s a selmeczi nya
ralók.

(Folyt, és vége.)
Valóban keserll érzés fog' el mindig, olvasva 

például a dunántúli városokból való hirdetése
ket, fölhiva a közönséget az ottani nyaralásra, 
holott Selmecz mélyen hallgat, a melynek úg-y- 
szólva mértfoldnyi sétányai vannak gyönyörű 
fenyvesekben s ezekben a legtisztább hegyi 
levegő, a legkellemesebb vizű lide források; 
melynek közelében alkalmas kirándulásul ott 
van a két látogatott fürdő, itt van a páratlan 
kilátást nyújtó Szitnya, Kálvária stb.

És min múlik ez?
Azon hogy nincs bennünk érzék a város jö

vője iránt, összedugott kézzel nézzük, hogy tor
nyosulnak az enyészet hullámai fejünk fölé, 
csak is a bányászat fölvirág-zásába vetvén min
den reményünket. Nem térit észre a bánya vál
lalatok napról napra való csökkenése, a munká
sok számának apadása, s mint ennek legköze
lebbi folyománya a dohánygyári munkásnők 
fogyatkozása is.

Távol vagyok íiitól, gondolni hogy Selinecz- 
nek tűnő bányászatát mint ('létforrást n várható 
bárminő nagy idegen forgalom lielyette-dthetné. 
de ha jobb ma egy veréb, min holnap egy tú
zok, én azt állítom, hogy jobb a veréb minden
kor a semminél, s hogy minden forint, melyet 
ide vonznnk egy-egy, bár picid szemccske azon 
lánczban, mely hivatva volna lejtőnek indult 
jovoltunkat, ideig óráig s annyira mennyire fön-
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tartani s lm kérdezzük, mi is tulajdonképen az 
a nagy dolog, a melyet ezen ezél elérése végett 
véghez vinnünk kellene, a felelet: egyelőre i 
lnisz-lmrniiiiczezer forintnak előteremtése; hogy 
vendéglőt s egy pár villát építsünk vagy Rov- 
nán, vagy a meleg patakon, vagy is azon he
lyek egyikén, melyeket a közvélemény ezen 
czélra alkalmatosaknak tart. Nem kicsinyleni a 
nehézséget, melylyel ezen összeg előteremtése 
járna különösen akkor, ha a részvények alapára 
5U forintban állapíttatnék meg, a mint ter
vezve van.

A Stooszi fürdő Abaujnlegyében 10 forin- 1 
tos részvények alapján jött létre alig 10 ezer ! 
forintnyi kezdetleges kiadással. S alig 10 esz
tendei fönállás után igen-igen számot tevő üdü
lési telepe az országnak. Pedig a hozzáférhetés 
a v íz  s a séták tekintetében össze sem hason
lítható Selnieczczel. Hogy megalapítása sikerült, 
a részvények árának csekélysége az oka. Úgy 
hiszem senki sem fogja tagadni, hogy sokkal 
könnyebb 1Ö0 embert összehozni, ki 10 forin
tot megreszkiroz, mint 2o-at 50 forintra, s an
nak ki többet akar áldozni, váljon mennyivel 
nagyobb az áldozat ha i részfény helyett ötöt 

| őriz fiókjában V
Csak tegyünk szert némi népszerűségnek 

örvendő úri emberekre Hont, Bars s talán Zú- 
lyommegyében s alig kétséges, hogy egy-egy 

| kedvet keltő alkalomkor ne toborozhatnának 
számos részvényest. Hát a Szitnyaosztály ürö- 

I kos tiszt, elnöke Dr. Tcry, meg volt )>olgártár- 
sunk Dr. Boleman, váljon nem volnának hajla.ii-

HIVATALOS HIRDETÉSEK DIJA:
100 szóig 2 írt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál 50 krral több 

Magánhirdetések megállapodás szériát számíttatnak. 
Nyilt-tér három Imábos sorért 10 kr. 
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dók s képesek szinte egynéhány részvényen 
túladni, az utóbbi igen tisztelt Dr. úr semmi- 
kéj) sem félthetvén vilniyei vendégeit a Selme- 
czen létesítendő nyaraló helytől, mind a két üdülő 
helynek más más fajta vendégre lévén kilátása.

Igen igen sajnos, hogy a város tehetősebb 
polgárai annyira bizalmatlanok az e nembeni 
vállalat sikere iránt. Mert másnak mint ennek 
alig lehet tulajdonítani ama sajnos tüneményt, 
hogy a telej) helye iránt sem tudnak megálla- 
|)odni. Azt hogy az egyik rész csak Rovnán 
akarná, a másik résznek kedves ürügyül szol
gál a házödozásra, mert ezek szerint a meleg 
patak az egyedüli Üdvözítő hely.

Az egyik hely alkalmatlan voltát a vízhi
ánnyal sí másikét vadonszerüségévcl bizonyít
gatják. De miután a Rovnai telep nem fiirdöző, 
s csak is klimatikus telep volna, mily czélra 
rendkívül alkalmas, ivó vízzel jiedig legjobb 
meggyőződésem szerint ellátható, s miután más
részt a meleg patak tájéka fürdő intézethez 

I szükséges vízzel rendelkezik, ha ilyet akarunk,
; ezen hely megint e czélra kiválóan alkalmas,
! kétségkívül legjobb volna, mind a két. helyen 

egy-egy telepet létesíteni. De úgy e bár ilyenre 
gondolni rettenetes merészség? Hiába, nem va- 

! gyünk mi utódjai azon vállalkozó régieknek, a 
kik az itteni bányászatot virágzásra emelték, 
ámbár a kezdőknek közülük vagyonuk nagy 

! része áldozatul is esett.
Maradjunk csak a meleg patak mellett. 

ITgy hiszem e mellé talán sikerülne többséget 
összehozni, ha egyrészt a Rovnáért is valamit

T Á R C Z A .Oroszország a pusztulás utján,
-  Egy Tifliszbon költ magánlevélből. -

Az orosz birodalomnál jóval nagyobb birodalomnak 
is sok lett volna az a temérdek csapás, ami egy esztendő 
lefolyása alatt a/, orosz alattvalókat érte. Képtelenné 
váll falvak, ugarban maradt szántóföldek, a vagyono
sabb osztálybeliek távozása az ínséges nagy városokból, 
az ipar szünetelésé, a kereskedelem pangása megannyi 
kiálló jele Oroszország pusztulásának.

Mi más volt itt az élet még tavaly ilyenkor is! 
A földmiveléssel foglalkozók szorongva nézlek ugyan 
a semmi vigasztalót nem Ígérő termés elé, de az ipar- 
űzök, meg a kereskedő nép csak úgy járták a uisny- 
novgorodi és az asztrakháni híres vásárt, mint azelőtt. 
Nyüzsgőit, az idegentől, a vásárosok tarka tömegétől az 
odavezető utak minden vonala. Perzsia, Ciliim szomkáp 
rázlak) portékáival elárasztóba az egész orosz pinezot, 
sőt még Izibéria is ott szerepelt a sátrak alatI termé
nyeivel. a küszöbön álló rósz termés daczára. Muzsika
szó hangzott a pálinkás butikokból s a lalián komódi* 
ásbódék körül kiváncsi sokaság tolongott késő éjsza
káig. Ezekre a mulató vásáros helyekre ma már alig 
ismerni rá.

Először a termőföldnek érezte meg mostoliaságát. 
a nép; a gabona még kevesebb volt, mint az előző 
esztendőben. Itt -olt már az őszi hónapokban bekövetke
zett, a szükség, a mindennapi kenyér hiánya. Egyidcig 
némán tűrte rossz sorsát a benszülölt orosz, de a gaz
dagok megélhetésének és résztvétlenségénck a látása 
kihozta a türelméből. A vagyonos orosz urak birtokait 
nem merte megtámadni, pedig mindenáron ülni és ra 
bolni akart. Ráment tehát a zsidóra. Az elégületlcnség

érzete a zsidóüldözésben oly megdöbbentő erővel jutóit 
kifejezésre, hogy a kormány szigorú rendszabályok al
kalmazása helyett jobbnak látta a zsidóság kiutasítását 
Oroszországból.

Ezzel természetesen nem lett több a kenyér, és 
az elégedecMeuség oka el nem enyészett. Az üldözött 
zsidókat tél Középen kiverték hajlékaikból, s egy-egy 
batyuval a hátukon elindították a bizonytalan idegenbe; 
de a földönfutóvá lett emberek, asszonyok, gyermekek 
sírásába lépten nyomon belevegyüli az éhező orosz nép
nek a pajták belsejéből kihallatszó sírása is. Ez igy 
volt az ország legnagyobb részében.

Itt-otl föl hangzott a panasz a kormány ellen. A 
nagy drágaság miatt néhány hónap alatt koldusbotra 
jutott intelligens, vagyonos családok bekerültek az Ínsé
ges néphez, a pajták födele alá s lassan-lassan megér
tették vele, hogy az ország veszedelmének a kormány
zás az oka, mert előrelátó, gondos gazdasági és keres
kedelmi politika mellett oly vagyonos országot, mint 
amilyen Oroszország volt, egy két gyöngébb termés nem 
juttathat a puR/lulás útjára. Hihetetlen gyorsan ment át 
<z a felfogás a köztudatba: de a népnek mégsem ma
radt ideje sokáig gondolkozni a kormány mulasztásain, 
mert az ilyen falvak népét a rendőrség lámzra fűzte 
(s útnak indította a szibériai ólombányákba.

Körüli)elől száznegyven helységet ürítettek ki ily 
módon, azon a czinien, hogy az ottiakók a nihilistákkal 
konspiráltak s merényletet forrallak a ezár ellen. Egy 
száznál több főből álló számkivetett karavánról annak 
idején a nyugat európai lapok is tudomást vettek. Ki
ből a rendőrség, meg a katonaság tagjai közül szintén 
bebörtönöztek többeket, a kormányellenes hangulat tit- 
kolása s más, hasonló vádak alapján. De az alattvalók 
mesterséges elhallgattatása mégis kevesebb helységei 
iiéptelenitcll el, mint a bányai az ínség kipusztitolt.

Általános pánik vett erőt a nyomorgó népen a tö
meges elfogatások meg-megújuló híreire, és ezt a páni
kot fokozták a Szibériába tolouczolt, útközben megfa
gyott vagy lázadás miatt agyonlövöldözött száműzött ék
ről a rendőrség által tervszerűen, czélzatosan terjesztett 
liirck. Annak, aki ezeket a híreket hallotta, nem volt 
kedve a kormányt vádolni. Panaszukat visszafojtva vár
ták az irgalmat, vagy titokban egy-egy zsineggel meg
váltották magukat a nyomorgók a nyomortól. Az ében 
haltak közt annyi volt az Öngyilkos nemsokára, hogy 
az őrjárat orvosai nem győzték az erőszakos halállal 
kimúltak számbavevését, és külön kimutatását; ezért az 
ilyenekről pontos adatai máig sincsenek az államnak.

Tavasz elmúlt, némely gyümölcsét, meghozta már 
a nyár, de azért még mindig tart a drágaság cs az 
általános éhség. Tiflisz és Eriván városok környékén 
oly kevésbe veszi a nép a Kás|)i-tó felöl fenyegető ko
lerát, mintha nem is az öldöklő, hanem a megszabadító 
angyalt látná benne. Pedig lia a kolera kitörne, alig 
vihetne véghez nagyobb pusztítást, mint amilyet az 
éhtilusz okoz máig is.

A nomád kalmükök, a doni kozákok vidékén alig 
teng egy ])ár szegényes falu; a többiben üresek az ólak, 
műveletlenek a mezők, térdig ér a burján és a fű az 
utczákon. Tizenöt kormányzóságban hasonló állapotokat 
lehet tapasztalni. És ebben a tizenöt kormányzóságban, 
amely Oroszország óriási területét öleli lel, az idén sem 
várnak termést. Ha egyetlen rossz termés, a milyen a 
múlt esztendei volt, ily messzire vitte az országot a 
pusztulás utján, hová sodorja majd egy újabb esztendő 
alatt a most következő, második rossz termés?
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tennénk, másrészt ha a meleg patak körüli rét 
illő áron való megszerzése lehetővé tétetnék.

Hogy hátulról kezdjem, úgy hallom, hogy 
a kérdéses rétet a birtokosa kész becserélni. 
Miután a nyaraló telep létesítése a város kö
zönségének kiváló érdeke, s a város közönsé
gének egész közelben ott van a vörös kuti rét. 
s melynek elég kis része elég volna kárpótlásul, 
egyátalján nem találom nehéznek ezen csere 
létesítését s nem is hihetem, hogy e tekintetben 
akár a város igen tisztelt tanácsa, vagy akár 
a képviselet nehézséget támasztana ha ezen ügy 
tárgyalás alá kerülne.

Mert hiszen nem kellene, hogy a város 
inak esem nyit is veszítsen, miután végső eset
ben. a vörös kuti létnél támadandó jövedelem
hiányt, a nyaraló telepi vállalat, úgy hiszem 
szívesen fedezne.

A dolgok igy állván, talán mégis jó volna, 
hogy a bizottmány, melynek föladata e dolgot 
kezdeményezni, életjelt adna maga felől. Vagy 
nincs a bizottmányban ember, a ki magára vál
lalná a koczkázatot, hogy a polgártársakat a 
vállalatban való résztvételre fölszólítsa? Hiszen 
az esetleges sikertelenség nem a kezdeménye
zőre vetne homályt, de bizonyára az egy rövid
látónak saját érdekét föl nem ismerőnek s mond
hatni a szükebb honát képező város javát sem
mibe sem vevőnek bizonyult polgárságra. Bizony 
máskép gondolkoztak Stoosz Gülniezbánya la
kosai, kik szinte a bányászat és ipar hanyatlása 
folytán élet forrásukat vesztve siettek fürdőin- 1 
tézeteket állítani s a kezdet nehézségeit legyőzve, 
azokat csakhamar jövedelmezőkké tenni. 8 a 1 
mi azoknak sikerült, nem sikerülhetne az a 
sokkal számosabb, intelligentiában s vagyonban 
sem hátrább álló lakosságú Selmecznek? Azok
nak sikerült közelében a már liires Fekete hegy
nek s közelében Szepesmegye számtalan inté
zetének, s nekünk ne sikerüljön, a kik minden 
ilyen intézettől igen messze vagyunk, a hová 
Budapestről egy pár óra alatt eljuthatni, a hol 
a tervbe vett hely tengerfeletti magassága a 
Szepesség minden alsó telepével vetekedik, sőt ] 
fölülmúlja. Valóban érdemes doh ; volna, ha I 
cgypáran tehetősebb polgáraink közül egy ki- ; 
rándulást tennének e két fürdőintézet megtekin
tése végett és pedig vagy Kutka vagy Miskol- i 
ezon át Kassa felé Göllnitzig s onnét Szómul- j 
nőkig-, mely utolsó helytől a Slooszi fürdő gya- i 
lóg is megtekinthető, s meg t agyok győződve, 
hogy a selineczi telep minden bizonnyal léte
sülne, miután az ezen utón szerezhető tapaszta
lat fényesen bebizonyítaná Selmecz vidékének 
előnyeit.

Utódaink, majd nagy bűnül fogják fölró
hatni, ha e dolog létesítését halogatjuk, miután 
ha mások megelőznek könnyen örökre oda vész 
az alkalom, Pedig figyelembe kell vennünk, 
hogy a garamvölgyi vasút kivitele nem lehet 
nagy idő kérdése s miután ezen völgynek még 
a szép vidékekkel bőven megáldott hazánkban 
is párjukat ritkító szép völgyei vannak, mily 
könnyen esketik meg, hogy egy vállalkozó szel
lemű embernek szemébe ütlik egyik másik e 
ezélra csábitó. S akkor majd késő lesz a bánat 
a midőn Uovnának felvirágoztatása iránti néze
teim előadását legközelebbi időre tolltartóm, 
végre is honfiúi bizalommal a nyaraló telep 
létesítési bizottsághoz ismételten ama kérést in
tézem, adjon életjelt!! | ) .

Vizsgák után.
A fejlődő ismeretek csarnokai rövid időre bezá

rultak, jelezve hogy egy hosszú év ismét lefolyt a rö
vid élet tengeren. Egy év, mely evvel is közelebb viszi 
a serdülő ifjúságot a kitűzött ezél felé.

Dobogo szívvel hagyja el a gyermek az iskola 
terem falun, melyeknek minden zege zuga egy-egy em
lékezetes órát rejteget lelkében. Lehetetlen leírni e pil
lanatban a szív érzését a kebel hullámzását a gyermek

lelkiállapotát midőn a reá vigau mosolygó társainak 
bosszú időre avagy örökre „Isten üozzádoP mond.

Az egyiknek lelkében az önmcgclégedes tudatán 
felülkerekedik a viszontlátás édes öröme, szauilálgatni 
kezdi az órákat, a lomban uiulo perezeket, a melyek 
elmúltával karjaiba borul a reá cpedőu váró édes auy- 

j jánuk.
A viszontlátás édes öröme, az anyai esők feledésbe 

temeti azt a sok fájdalmat melyet a távolban időző 
! gyermek nélkülözése okoz a gyengéd anyai szívnek, 
i Ezt leírni, ecsetelni nem, csak érezni lehet.

Egy másik kinek s/.iliói helyben laknak, kocsihoz 
támaszkodva, búcsúzik a vidékre menő buraijától. K<>- 
nyezö szemeikből az őszinteség s bizalom tükröződik. 
Lelkűk érzi hogy szivük a vúlrokonság isteni törvénye 
szerint egymáshoz van fűzve.

Egy harmadik meg, kinek az iskolai élet sohasem 
vált őrömére, kinél u gyermekkor vig iskolai élményei 
is keserűséggel vamunk egybekapcsolva, örömmel búcsú
zik az isiiolútól s mégis csak félve örül a szülői viszont
látásnak. Pirulva fogadja édes atyját, ki fürkészve te 
kint levert fiára, gyanítja hogy a zsebéből kandikáló 
bizonyítványa rontod a meg kedvéi. Reszketve nyúl utána, 
a gyermek szemében köny ragyog . . . ez a válságos 
perez. Atyja feddőleg tekint reá, a haragot és szigort 
akarja szimulálni szemei többet beszélnek mint ajkai, 
de most megszólal a gyermek a félelem hangján: édes 
jó atyám kérem ne haragudjék. A szigorú tekintet jó
ságos szemekké változva könybe lábadnak. Magához 
szorítja drága gyermekét, mert hisz a remény még 
nincs kizárva hogy fiából derék iparos ne váljék.

Van ki tanulmányait be végezte. Szorgalmáról jó 
magaviseletéről tanúskodik jeles érettségi bizonyítványa. 
Mig társai vígan valétáznak, regressáiva magukat az 
utolsó napok fáradságáért, kiki gondtalanul tekintve a 
jövőbe, hisz nekik nyit . a all az élet mert támaszuk, 
gondviselőjük, szerető atyjuk él, kiékel elkíséri a uyil- 
ványosság életpályájára addig ö mert szegény, szerény 
öltözéke is elárulja ezt, neki nincs minek örülnie. Jobb 
szeretne még egy évig az intézet falai közt maradni a 
hol reszt vevő szivek még ellátásáról is gondoskodtak. 
0  nem mehet haza mert ez a s/,ó ismeretlen fogalom 
elölte. Atyját anyját nem ismerte s csak jó szivü em
berek támogatásával tudott tanulmányai jelen pontjáig 
emelkedni.

De az Öröklétű, ki gyermekeit egyaránt gondozza 
felette is őrködik. Ép midőn sovány kézi táskájával 
szobáját elhagyni akarja hogy a bizonytalan jövő is
meretlen utjain életpályáját keresse, belép az az igaz
gató, kisérve egy úri emberrel ki ólet gyermekei neve
lésere kéri fel. Felajánlva viszont házát, fényes ellátást 
s bőséges fizetést. Még ugyanabban az órában temeti 
örömtől könnyező szemeit a tovareppenő hintó puha 
párnáiban.

Legjobban örül az A. R. C'-és könyvvel vizsgá
ról haza térő kis nebuló, ki előtt a komoly gondolko
dás és a világ gondjai ismeretlenek. Ö a valódi boldog
ságot, édes anyja ölelő karjaiban, fejét temetve puha 
ölében találja. Ö az iskolai életet kényszer munkának 
tekinti s a szünidői a szép nyári napokat lelke kedvé
ből elmulatja.

Gyermek és szülő örül most egyaránt, de ne feled 
ifik el a harmadikat sem, a tanítót illetve tanárt.

Tiz havi nehéz munkáját befejezve, elégedetten 
tekint tanítványai seregére, lelke önérzete súgja hogy 
kötelességét kiven teljesitette. (j nem vár sem erkölcsi 
sem anyagi jutalomra (mely utóbbi amúgy sem jut 
osztályrészéül), ueki a serdülő ifjúság, a bennük fejlődő 
lélek a nemesbbedő szív okozza a legnagyobb örömet.
8 ha elvétve egyik vagy másik szülő meg is közeledik 
feléje hogy egynéhány s/óval kifejezze háláját, öröm
teli szívvel nyújtja neki jobbját a köszönő szavakra 
válaszképen ezt mondva: csak kötelességemet teljesí
tettem.

8 ezzel pihenni tér drága családja körébe, hogy 
napját egy időre az övéinek egészen szentelhesse s ne 
hány hét múlva fidült egészséggel megitjodott erővel 
kezdhesse fenséges hivatását: a népnevelést.

(náspár  A n n in .

Tanüü'v,
A M'liiieczlwinyiii kir. kntli ii<tgyuymná*iiiinn;ll 
fen miliő ulti tiiurti innak 1892 . évi jun. 12-én tar

tott küzgyiilé.téröl szőlő jegyzőkönyv.
(Folyta tás).

Lz uj tagoknak a közgyűlés háláját és örömét 
fejezi ki a töltött, hogy szerencsés őket kebelében 
tisztelhetni. Az örvendetes gyarapodással kapcsolatban 
részvéttel emlékezi km cg a jelentést tevő ama vesztesség • 
rol, mely ez egyesületet, a megboldogult Kvassói Kvassay 
Mór, prépost-plébános, elhalálozásával érte. E veszteség
ről szomorúan emlékeznek meg az egyesület évkönyvei 
is. A választmány í. é. jan. hó 2Vén tartott gyűlésén

] jegyzőkönyvileg fejezte ki mély fájdalmát o buzgó tag 
í elvesztése fölött.

Az egyesület tagjainak összes száma: 168*). Ezek 
| fizetéses kötelezettségüknek miuduydjan eleget tettek;

de sajnos, hogy többen közölök, mint rendes és pártoló 
. tagok, az egyesület kebeléből kilépni szándékoznak. A 
j közgyűlés ezeket tekintve elhatározta, hogy felkéri őket 
j szíveskedjenek 40 frtuyi, illetőleg évi 5—5 Irinyi dij 
! ráfizetésével alapitó tagokként az egyesületben továbbra 

is bennmaradni.
d) Az egyesület vagyoni állapotát nézve a tőkék 

; részint a helybeli népbank, részint a helyi takarékpénztár
ban vannak elhelyezve ö% mellett. A jövedelmi források 
a régiek. Ilt a közgyűlés hálásan emlékezik meg a sel- 
méczbányai takarékpénztárról, mely minden évben segíti 
szegény sorsú növendékeinket, s mely ez idén is 20 frttttl 
járult azok segélyezéséhez; továbbá az Ipolysági és a 
zsarnóczai népbankról, melyek közül ez előbbi 10 az 
utóbbi 4 írttal segítette az egyesületet, illetőleg annak 
szegény sorsú növendékeit,

E nemes keblű jótevőknek a közgyűlés forró kö
szönetét fejezi ki.

A jegyzői jelentés felolvasása után a közgyűlés a 
jegyzőnek és a választmánynak buzgó fáradozásukért 
hálás elismerését nyilvánítja.

Az évi jelentést tekintvo a közgyűlés elhatározza, 
hogy azt az elnökség a nyilvánosság tudomására hozni 
szíveskedjék. Az elnökhelyettes Ígéri, hogy e határozat 
értelmében fog eljárni. Ezek végeztével a számadásra 
került a sor.

B e v é t e l .

a) elkölthetleu (tőkésítendő) bevétel.
1. az alapitó tagok által befizettetett 100 frt -  kr.
2. a rendes tagok által befizetett járu-

j  l é k o k ..........................
3, ii pártoló tagok járulékai . . . 22 n -

í 4. elhelyezett tőkék utáni kamatok . 405 „ 98
I 5. befizetett tápdijak . . . . 1027
j  0. alapitó tagok kamatjai . . . . —

7. g y ű jté s e k ......................................... 10 n - -
8. különfélék . . . . 40 „ 54
9. felmondott t ő k é k ..................... 709 n -

összesen 2459 frt 90 kr.
Ehhez a pénztári maradvány . . 15 „ 07 n

Összes bevételi forgalom 2475 frt 57 kr.
melyből leütve a kiadást . . . 2380 ., 59
mutatkozik pénzmaradvány . 83 frt 98 kr.

K i a d á s.
1 Étkezési költségek cziinén kiadatott 1425 frt — kr.
2. Házbér . . . 120 n _
3. Egyéb segélyezés . . . . 00 w _
4. Leltár . . . . _ _
5. Közköltség- . . . . 70 „ 25
(5. Elhelyezett tő k e ............................... 220 n _
7. Elhelyezésbe hagyott kamatok . . 485 „ —

Összesen 2380 frt 59 kr.
Az egyesület vagyoninak gyarapodását a követ-

kező számok mutatják:
Elkölthetlen vagyis tőkésítendő bevétel

a tn. é. 1890/1. évi jelentés szerint
befolyt. . 8003 frt 45 kr.

a tárgyilagos évben pedig ezen jelen-
tés 1. és 2. bevételi tételei szerint 155 — „

Összesen 8ii;8 frt 45 kr.
Ezzel szemben ellielyeztetett:

a múlt évi jelentés szerint tőke és
k am atban ............................... 10281 frt 73 kr.

a tárgyilagos évben pedig elhelyez-
tetett: ....................................
a) tőkében . . . 220 frt kr.
b) elhelyezésben ha-

gyolt kamatban 485 „ 34 „ 711 34 kr.
Összesen 10993 frt 7 u\

Ebből azonban levonva a bevétel 
f- é. jelentés 9. tétele és a m. é. jelen
lés 9. tétele szerint felmondott tőkét 909

marad elhelyezésben 10064 frt 7 kr. 
vagyis 1925 frt G2 krral több, mint az elkölthetlen ősz - 
szeg, megjegyeztetvén, hogy a tárgyilagos év bevétele 
33 frt 10 krral nagyobb volt a múlt évinél.

Az egyesület vagyona jelenleg áll:
1. az előbbi részletezés szerint elhe

lyezett tökéből és értékpapirosokból 10064 frt 7 kr.
2. készpénz, mint pénztári készlet 88 „ 98
3. leltári tárgyak é r té k e ................176 „ 3 „

Összesen 10349 frt 8 kr.
(Vége köv.)

*) Illetőleg ISO a mennyiben 0 méltóságát, a főispán urat, 
a közgyűlés óta tisztelheti az egyesület tagként.
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Különfélék.
Stcl  Viliin fülirrezt-gashzoiiy a trónörökös öz

vegyi* e lio 12-én érkezik Sz.-Antalra, több heti tartóz
kodásra. Mint értesülünk ó kir. fensége mindennemű 
fogadtatást mcllőztetni kíván.

Irodalm i estély. Irodalmi és művészeti esté
lyeink folytatásaképeu ma Vilmyén rendezünk előadást, 
es pedig Tirts Jolán k. a., Liszkay Ida k. a. Faragó 
Gyula es Marosak István urak közreműködésével.

— Yilinyc fiirdó vendégeinek száma e hő 4-ig 
42<>-ot lett, a mi szépen bizonyítja e kiváló előnyökkel 
bíró női fürdő látogatását.

— A közönség ügyeiméin'. A m. k. posta és 
távirda igazgatóság f. é. 35,902 sz. körrendeletének 
közlésére kérettünk fel, mely is a köuikező: A keres
kedelemügyi m. k. minister Úr Ü Nagyinéltúságának
m. é. dccz. 9-én 70315 szám alatt kelt magas engedé
lye alapján felhatalmazom a kir. hivatalt (e körrende
let a budapesti kerületbeli vidéki kincstári posta és tá
virda hivatalokhoz van intézve [kivéve Szarvast]), hogy 
a postautalványokat f. é. julius-lió 10-től kezdve napon
ként délelőtt 8 órától 12 óráig, d. u. pedig 2 órától 
csak o ‘/2 óráig vegye fel és fizesse ki. A távirati utal
ványok kifizetésének idejét a hivatalos órákon belül ez 
intézkedés ncra korlátozza. Erről a kir. hivatal az ottani 
közönséget a postairodának a közönség részére szánt 
helyén kifüggesztendő hirdetmény illetve a helyi lapok 
utján megfelelő módon értesítse. A hírlapok utján az 
értesítésnek mint közérdekű közleménynek dijmentesen 
kell történnie. E rendelkezés a vasárnapi muukaszUnc- 
tet nem érinti. Budapest. 1892. jul.-hó 1-én.

Elüli öswzeii'ÓKji. Rendőrségünk elrendelte, 
hogy a városunkban előforduló ebek e hó 20-áig be- 
jelenteudők összeírás végett. Azon tulajdonosok, a kik 
a bejelentést e határidőn belül elmulasztják, bírságot 
lesznek kénytelenek fizetni.

— A rossz  cselédek ellen czim alatt lapunk 
előbbi számában közzétett közleményünk, illetve az 
abban hivatkozott rendőri intézkedés számos észrevételre 
adott okot, melyekre nézve azt jegyezzük meg, hogy 
ily szigorú intézkedésre a rendőrségnek erkölcsi szem
pontból nagyon is alapos okai voltak, és hogy a ke
nyéradója megbízásából esti 10 óra után kimenő cse
lédet a ki küldetését igazolja, semmi báutódás éri a 
rendőrség részéről.

— IL lo h á n y á ró l  í r j ák  n e k ü n k :  Folyó hó 5-én 
egy igen kedves esküvő volt Bélabányán, mely alka
lommal T. Ács József, városi pénztári ellenőr ur s 
Papszt Jolán bélabányai óvónő, esküdtek egymásnak 
örök hűséget. A násznép a roálkap.iron khiil csak a 
szükséges tanúból állott s ezek voltak : Nagyságos 
Oceomky Yilnms kii. tanácsos polgármester űr a 
menyasszony s Nagyságos Zsifkovies Elek „Duna" biz
tosiló társasági igazgató ur, a menyasszony nagybátyja, 
a vőlegény részéről; de a nászmenet még is meglepő 
szőj) volt, mert abban részt vett24 fehérbe öltözött kis leány, 
fejükön fályolt és koszorú, kezükben fchér-liliomszáílal. 
Ez utóbbiak mentek elől, virágot hintve a menyasszony 
útjára, kit a nsigys. kir. tanácsos ur vezetett, utánunk 
a vőlegény, lantijával; a menetet a kiváncsi közönség 
Bélabáuya apraja nagyja zárta be. A menet a paro- 
chiáról indult, mert ftdő Oldinger Antal plébános ur 
valódi jótevője es pártfogója volt n menyasszonynak 
s az esketist is ftdő Oldinger Antal plébános ur végezte, 
ki az előirt szertartás végeztével, szivreliató beszédet, 
intézett az aj párhoz; ennek végeztével a menet ugyan
azon rendben, mint jött, visszament a templomból a 
paróchiára. Itt legelőbb egy iskolás leányka üdvözölte 
az uj párt, után na a nagys, tanú urak végűi: ftdő Ol
dinger Antal plébános ur, kívánva sírig tartó boldog 
Ságot az uj párnak. Most következett az ebéd, mert 
már 12 óra a zónaidő szerint is elmúlt: ebed után a 
bobing pár, a délutáni vonattal nászúira ment; kisérje 
őket a boldogság Útjukon s el se hagyja soha ! ezt ki
váltja nekik : egy igaz barátjuk.

— I' <»*Mitli b a j' s születésének 90-ik évforduló
ján. Örömönnepe van a magyar nemzetnek, nem párt- 
ünnep ez, liánéin országos ünnep, melyben minden igaz 
hazafi részt vesz. Kossuth Lajos nagy hazánkfia ez év 
szeptember hó 19-én tölti be születésének 90 ik évét. 
Kossuth szelleme és lelke bejárta az egész országot. 
A pártszellem báltérbe szorul, s az ország polgárait 
egy érzelem,t egy gondolat hatja át, s millió torokból 
hangzik: „Éljen Kossuth Lajos !*' Hangzik pedig ez a 
lelkesedés ama Ünnepélyességével megható bcnöfégóvel, 
ntcly érezni engedi, hogy mi mindent fűz Kossuth La
jos dicső nevéhez a magyar. Most pedig midón a jó
ságos Isten megengedte nagy hazánkfiának, hogy ily 
magas kort érjen el, e napon nekünk emlékünnepé, 
politikai ünnepé kell emelnünk, mely a legszentebb 
eszmék kultuszával, fel frissítésével, megszilárdításával, 
mérhetetlen fontosságú. Ünnepelje az egész ország e napol, 
minden város, falu, község, minden kunyhó. Meri a lelkes 
él jeneket, melyek e napon elhangzanak az országban, meg
int lija a száműzött, hontalan, agg remete. Megeuy hifik szén 
védéséit, megnyugtatják a felöl, hogy a magyar nemzet 
soha, de soha nem fog megfeledkezni jogairól és kö
telességeiről, melyeknek védelmében és teljesítésében 
a legdicsőbb példát adta. Emeljük országos örömünnepé 
e napot a következőképpen: 1. E napon az összes 
templomokban fényes miséket tartsanak; 2. az a város, 
vagy község, mely még nem tisztelte meg magát av
val, hogy Kossuth Lajost díszpolgárai közzé sorolja, 
c napon ne mulassza el azt pótolni; 3. a nagy emlék
napon úgy a főváros, mint az ország összes városai, 
község városai, községeinek ablakai kivilágitassanak ;
4. az iskolákban szünet rendeltessék el; 5. a in. tud. 
akadémia válassza meg rendes tagnak, miáltal csak 
nimbuszát emeli: (i. az összes megyékből egy nagy 
küldöttség menesztessék Turinba, hol szóval is tolmá
csolnák a magyar nemzet ragaszkodását nagy fiához.

7. a nemzet közadakozásból létesítsen „Kosstli alapít
vány  t, melynek évi kamatai kulturális és magynro- 
sodási ezélra fordítandók; 8. rakjuk össze filléreinket 
es emeljünk Kossut ltunk szobrot. A fraueziák llugo j 
Viktornak életében enmltok emléket, miért nem emel
hetnénk mi Kossuth Lajosnak az élő titánnak szobrot, 
annak a titánnak, ki a világ szabadság, egyenlőség és 
testvériség buzgó apostola volt. Tegyük méltóvá o na
pot, a nemzet ezredéves múltjához méltóvá, mert ol- 
mulhatik újabb erzredév, inig egy oly lUneméuyszerű 
alak fog születni, oly láuglelkii hazafi, mint: Kossuth 
Lajos. Legyeit országos öröiubnnep e nap, melynek 
boldogságát fokozza, hogy az Ünnepelt az ég kegyel
méből jó egészségben érhette meg e napot. Hadd kiált
suk mi is bele az általános örömzajba: „Eljön 
Kossuth Lajos!"

A lövöldéről Folyó évi julius-hó 3-án a pol
gári lövő egyesülőt ismét ünnepnapot tartott, a meny
nyiben városunk szeretve tisztelt főispánja Dr. B. Kosz- 
ner Ervin mint belépett uj lövő tag első lövészetét 
tartotta meg. A ragaszkodás és szeretetnek legfénye
sebb tanú jele volt ti megjelentek nagy száma. Jó kedv
ben sem volt hiány, és a lelkes tósztok egész árja 
leginkább a bőkezű uj lövőt éltette. A lövőidén eddig 
nem igen látott vendégek is voltak ez alkataimnál jelen 
s a számos felköszöntés egy része ezeket illette, össze
sen 723 lövés esett 481 köregységgel. Lövetett 2 szeg 
és 8 négyes. Az első dijat nyerte Horváth József, a 
másodikat Seide Köbért, a harmadikat Dr Stuller 
Gyula, és a negyediket Ochlendung Ignátz. Négyest 
lőttek még: 8/écsi Zsigmoud 1-et Bencze Gergely 2 őt 

j Langauer József 2-őt, Krausz W. G. 2 Őt. Adná Isten, 
hogy az uj lövő főispán ur szerény lövőhelyiségünket 
minél elebb és minél többször szerencséltetné megjele
nésével, mert szeretett személye a széthúzó elemekei 
az egyletben ismét összetartásra és a lövészet kiterjed
tebb gyakorlására ösztönöző, t.

— A flchrcczcni kereskedelmi akadém ia 
1881/2-ki értesítője megjelent és a tekintélyes kötet 
teljes képét adja ezent kiváló szakiskola szellemi álla
potának, valamint híven mutatja be az ifjúság komoly 
munkásságát. A gazdag fölszerelések, ifjúsági és tanári 
könyvtárak, különösen gazdag áruismei, földrajzi és 
'ecbnologiai fölszerelései eléggé tanúsítják, hogy a ileb- 
reezeni kereskedelmi akadémia a hazai szakiskolák 
között elsőrangú helyet foglal el. A inár most is virágzó 
intézet bizonyára még inkább fog emelkedni a kereske
delmi akadémia uj palotaszerű épületében, mely Deh- 
reczen városának, valamint az akadémiát föntartó ke
reskedőtársulatnak egyaránt díszét és büszkeségét kc-

i pezheti. Az értesítő Dr. Szántó Sámuel czikkc „A föld- 
! rajzi tanítás fontosságúról" nyitja meg, melyben az 
i eddig nálunk méltatlanul elhanyagolt földrajzi oktatás 
I érdekében szólal fel, párhuzamban állitván a földrajzi 
| oktatást hazánkban és a külföldön. Az igazgatói jelentés

ből látjuk, hogy a tanulók száma ezen évben is rend
kívül emelkedett, úgy hogy az alsó évfolyamon pár
huzamos osztályt kellett nyitni. Az akadémián az összes 
tanulók száma ti bárom évfolyamon 188 volt, az első
fokú (kereskedó-tanonezok) kereskedelmi iskolába 13 J 
tanuló járt, a mely számhoz az esti szaktanfolyam bő 
hallgatója — köztük hét nő — is járult. A tanári kar 
hitoktatókkal együtt! IS tagból állott. Az ifjúság szak
szerű kiképeztetésén ki\ül a kereskedelmi akadémia 
tanári kara nagy súlyt fektet az ifjúság szellemi és 
erkölcsi nevelésére. Ennek előmozdítására szolgálnak 
részben az ifjúsági egyesületek. Az önképzŐ-kör magyar
éi idegen nyelvi szakosztályai az ifjúság szerény mun
kálkodását jelzik, a dalegyesület, valamint az ifjúsági 
zenekar igen nemes irányban hatnak az ifjúság erköl
csi neveli sere. A dal- és zeneegycsülelnek 1892 már- 
ezius hó 2t ikán tartott nyilvános estelye az ifjúság 
komoly törekvésének elég fontos jelét adta. Szépen vi
rágzik a segélyző-egylet is, mely az akadémia szegény 
tanulóit, tankönyvekkel látja el és havi segélyezésben 
részesíti. Ezen derék egylet az elmúlt tanévben 340 frlot 
költött segélyezésre, alaptőkéje pedig már mintegy 
„'500 fiira emelkedett. Az ifjúság egy iskolai lobogóra 
is adakozott, melyre már mintegy 200 frt gyűlt, össze.

— Az i szabadságharc zunk emlékei
nek a fővárosi vigadóban levő gyűjteménye, képek, 
fegyverek és egyéb!) ereklyék megszerzése folytán oly
mértékben gyarapodott, hogy ma e muzeum a főváros 
legszebb és legérdekesebb látványosságai közé tartozik.
A képek, fegyverek és egyébb ereklyék sokasága a 
fővárosi vigadó termeinek jó részét annyira megtöltötte 
hogy az eddigi termőkhöz egy újabb nagy terem kibér
lése vált szükségessé. A gyűjtemény tulajdonát a kö
vetkezők képezik : összesen 1YOO kép a szabadság- 
liarczból, ezek közt 2<i0-ou felül olajfestmény és aqua- 
rell. 300 különféle fegyver (puskák, kaszák, kardok stb.) 
több százra menő apróbb ereklyék, ruhák okmányok, 
hírlapok es 1848--i9-i proklamácziók. A gyűjtemény 
rendezőség gyönyörű s/.innyomalban készült emléklapot 
adott ki az 1848-49 i honvédek számára. Az emléklap 
minden családnak, kinek valamelyik tagja honvéd voU ; 
valódi büszkeségét képezheti, mert az emléklapon n 
Hungária által megkoszorúzott, főhelyen olvasható az 
illető 1848-494 hős honvédnek neve és tettei. Ez em
léklapok az 1818-49-i emlékek kiállításban a fővárosi 
vigadóban közszemlére vannak kitéve.

0 s a r n o K.
loblesse obi ige.

Elbeszélés —
Irta: Mólnál Gyula.

I Folytatás.)
Nem régen, mindössze háromnégy hónap előtt 

történt, Imgy Dzsina grófnő egyik barátnőjénél meg
ismerkedett egy nagyon csinos, fiatal emberrel, valami 
Gárdossy Bertalan nevű festővel. Keveset beszéltek egy
mással, de az ifjú leányka nagyon sokat hallott e szép 
ifjúról mes Ini. mi elég volt arra nézve, hogy szivében 
a vonzalom felébredjen iránta. Gárdossy Berlalau egyi
ke volt a legújabban feltűnt pleiu-air- festőknek, kik
nek szerencséjük mesés és rohamosan haladnak a hír
név dicsőséges útján.

Mialatt a szán lassan siklott végig az utón, ad
dig Dzsina grófnő elmerült ábrándjaiba. Végig dőlve a 
szán puha ülésén arczát felpirositolta a téli csipős le
vegő, de ezzel nem sokat törődött, hanem szivdobogva 
gondolt arra a Kellemes külsejű ifjúra, kinek képe szü
net nélkül szemei előtt lebegett. Maga sem tudta volna 
megmondani, vájjon micsoda tesz reá oly mély benyo. 
mást a fiatal embernél . . . Talán a szerény modora, 
talán kellemes megjelenése avagy szépségé ? . . . 
Dzsina grófnő csak azt tudta biztosan, hogy szereti, 
hogy imádja ezt a festőt azzal a gyermekes csodálat
tal, melylyel a leánykák viseltetnek tanáraik iránt. 
Mentői több dicséretei hallott Gárdossy Bertalan tehet
sége felől, annál jobban erezte, hogy meleg hév árasztja 
el ‘lényét és szivébou valami jól eső érzés élezi ki 
vérét.

Asztán azzal a finom ösztönuel, mi csak a nők
nél van nteg, Dzsina grófnő legott kitalálta, hogy az 
ifjúban is élénk érdeklődés él iránta. Hiszen elárulta 
azt az a csodálkozó tekintet, melyet réá vetett akkor, 
mikor legutóbb énekelt zougorakisérlet mellett barátnője 
szalónjában . . . Es ez kimondhatatlan örömmel töltötte 
el a leányka keblét.

Maguk sem vették észre hogy a sors minő hamar 
összehozta szerelő sziveiket. Úgy történt a dolog. So
kat, nagyon szokat, — mintha keresték volna az al
kalmat, . - találkozott a két egymást szerető lény a 
közös bará ő szalónjaiban. Még egyik sem nyilatkozott, 
de azért mindkettő megvolt arról kölcsönösen győződve 
hogy szer. tik egymást. Észrevétlenül, ti kölcsönös bá
mulat átment a legszentebb szerelembe, mely kimond
hatatlan boldogsággal tölté el sziveiket.

Egyszer Eárolyváry herczeg azon óhaját fejezte 
ki, hogy szereltté, ha a gróf lefestetué kedves leányát 
valamelyik nevesebb festővel. A grófnál sem szült visz- 
szatefszést a herczeg kérése, immár csak azon fordult 
meg az cg.:/,, vájjon Dzsina grófnő hajlandó-e a festő
nek ülni és melyik festőre essék a választás.

Dzsina grófnő semminemű kifogást sem tett az 
arczképlestés ellen, de fenntartotta ama kívánságát, 
hogy arezképét a nemrég feltűnt, már is jó hírnévnek 
örvendő Gárdossy Bertalannal festessék meg, A gróf 
és a herczeg ennek nagyon megörültek, minthogy vá
lasztásuk is éppen ő reá esett. E szerint semmi sem 
állott a terv kivitelének út'ábn.

Gárdossy Bertalan megjelent a gróf Andrássy- 
úti palotájában és műtermét a grófnő egyik kisebb 
szobájában rendezte be. Mondanunk sem kell, hogy az 
ifjú a föld legboldogabb halandójának lekinlé magát, 
kinek legmerészebb álma közeledik a teljesedéshez.

Hozzáfogott nagy h kiuraloiunml az arczképhez, 
mely csak lassan készült, minthogy vásznán a festő 
lehelő mását akarta megteremteni a bájos leánykának. 
Sokszor mélázott el Bertalan egy-egy vonást téve a 
grófnő gyönyörű arczán, melyen ott tündöklött az élet, 
maga a boldogság. Néha-nélm rajta kapta magát, hogy 
sokkal tovább nézi a grófnőt, semmint kellene. Ilyen
kor zavarba jött és hebegve tudta csak a társalgást 
tovább folytatni, mit maga Dzsina grófnő is észrevett, 
de nem hogy nem haragudott meg érte, sőt ez kimond
hatatlanul jól esett neki.

Mástél hét telt el azon idő óta, hogy Bertalan 
Dzsina grófnő arczképéhez hozzáfogott. A kép lassan 
de pompásul haladt a bevégzés felé. A herezeg és a 
gróf, kik megnézték, Valóban elragadó dicsérettel illet 
lék a mű'esz tehetségét. Bertalan pedig kedvvel, va
lódi lelkesedéssel, ihlettel dolgozott az arezképen, me
lyen Dzsina grófnő kedves arcza bájos vonásaival oly 
élethűen \ olt feltüntetve.

Egy nap, a mint Bertalan újra hozzáfogott az 
arezkép festéséhez, szokta ián, szinte ünnepélyes ko
molyság uralkodott mindkettőjükön, bár úgy a hutai 
grófhölgy, mint az ifjú szivét a szel patt másig megdo- 
bogtatlá a titkolt érzelem. Majd elnyelték egymást te
kinteteikkel, aztán mintha érezték volna, hogy van va
lami a levegőben, mely kitörni készül.

Bertalan újra felmerült a kedves lény bámulásába, 
aztán csak szórakozottan teli egy cgv ccselvonást, 
azon gondolkozva, hogy mennyiért nem adná, ha ma*
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gáéuak vallani! ezt a gyönyörű teremtést, kit szeret, 
imád, mint egy oltA.kcpel, de ki oly magasan áll tár
sadalmi állásánál fogva felette, hogy már is nagy me
részség volt tóle reá emelnie szemeit arra a királynői 
alakra, ki uralkodásra van tekintve*. Szerelte volna 
karjai köze kapni a bájos leánykát, aztán eltűnni vele 
a világ zsibongó zaja elöl valamely távoli, esendes, 
nyugodt helyre, Imi egymásnak élhetnének, mint azok 
a földi halandók, kik csak a saját boldogságuk veró- 
féuyébeu imádják a természetet. Hiú, kába álom! mely 
szétoszlik az első fuvallatra! . . . Igen, a fiatal festő 
szerény családból származott ifjú ember volt, ki okta
lan, merész ábrándokkal népesítette be a fejét, mik 
soha meg nem valósulhatnak bár mennyire is előre 
emelkedik a hírnév ingadozó létráján . . .

(Folyt, köv.)

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

10 Vasárnap B 5. Amália B 4 Amália 15
11 Hétfő p i -  pi>. 't . Piacid 1G
12 Kedd Oualb. János Henrik 17 Böjt. At. o.
13 Szerda Jenő pk. vt. Margit IS
14 Csütörtök Bonaventurn Bonavent. l!l
15 Péntek Apóst, oszlása Apóst. őszi. 20
ló  Szombat Knrmelh. B Asz. Buth 21 Pindias

Nyilt-tér. *)
C sik ó sé*  koezkás  selyemszöveteket . Lőn i 

siiiji, l''oiil<ird-Siii‘ab-TnHétn- nem Különben Mi t - 
vei llcus selymeket  is méterenként 45 krtól 3 frt 
85 kiig egyes öltönyökre, vagy egész végekben is 
póstabér- és vámmenteseit szállít ll cmieln  rg  fi. (es. 
kir. udvari szállító) se lyemgynia  Z ü r i c h b e n . Min
ták postafordulóval küldenek. Svájczba ezimzetl leve
lekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 10

*) K rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért sem alakjáért 
nem felelős a Szerk.

Árverési lii'delmény.
1513. szám.

1892^
A selmeezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság részéről közhírré tétetik, hogy az ezen k. járás* 
biróság területén fekvő Klein Mátyás és kk. Klein An
nának a selmeezi 106 szánni tljkvbcn. A v. 1 sor. 048 
helyr. szám alatt foglalt 8 ' 1 számú ház és kertre 969 
frt adószerűit megállapított becsárban selmeezi népbank
nak 200 frt tóke ennek az 181.0-ki julius 1-től járó 
8% kamatai, 21 frt c0 kr. és még felmerülendő vég
rehajtási költségnek kielégítése vegett a selmeezi kir. 
járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál az 181)2-ki 
évi augusztus-hó i í-é n  reggeli 9 órára árverési ha
tárnapul tűzetett ki azzal, hogy fentebbi fekvóség becs
áron alul is az utóajánlalnak fen tartása mellett ela- 
dalni fog.

Kikiáltási ár 969 frt. adó szerint megállapított 
becsár.

Árverezni szándékozók tartozunk 969 Irt becsár
nak 10% át készpénzben vagy ovadékképcs értékpapí
rokban bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt 90 nap alatt az 
esedékes 8% kamatostul a selmeezi kir. adóhivatal mint 
bírói letéti pénztárnál lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelke
dése után haszonélvezetbe lép tulajdonjog javára 
azonban, a vételár lefizetése után, hivatalból bekebe- 
leztetni fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

Ha vevő az Ígért vételárt a meghatározott idő
ben le nem fizetné, bár mely érdekelt fél kérelme 
folytán költségére és veszélyére uj árverés elrendel
tetni fog.

Selmcczen, 1892 ki jtilius-lió 1-én.
Ileyder.
kir jbiró.

2310. : 7 7
1892. tkvi.Árverési hirdetményi kivonul.

Az ipolysági kir. törvényszék mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Hexner Szidónia korábbi 
és Hiúm R. kereskedői ezég későbbi v ita tatónak Hexner 
szül. Hozenczveig Netti mint vhajlást szenvedő elleni 
600 frt. illetve 213 frt 52 kr. tőkekövetelés és járulé
kaiknak kielégítése iránti végrehajtási ügyében az ipoly
sági kir. törvényszék területén lévő Dagonya községben 
fekvő a bagonyai 229 sztjkvben Hexner szül. Hozenczveig 
Netti tulajdonául bejegyzett I. 156 (írsz. a. 50-ik sztjk. 
szánni lakba/, udvarral ég kerttel az árverést 1020 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási álban elrendelte, és 
hogy a fennebh megjelölt ingatlan ni. 181)2. évi 
mimiMtiis-lió 31-ik napján délelőtti iO órakor Da
gonyán a község házánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fog. Árverezni szándékozók tartoznak az igatlan beesá- 
rának 10%-át vagyis 102 frtot készpénzben, vagy az 
1881. LX. tez, 42. §-bnn jelzett árfolyammal számított

és nz 1881. évi novembe-rhó 1-éti 333 ’ sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-bnn kijelölt óvadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1 1. LX. tez. 170. §-u értelmében a bánatpénznek
n bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Ipolyságon, 1892. évi npril 1 napján.
Kir. törvszék, mint tkvi. hatóság.

\o v o tn y  Int váll.
kir. törvszéki bíró.

S1S, . Árverési hirdetményi kivonul.1892. tkvi.
A korponai kir. jhiróság mint tkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Valent Pál vógrehajtatónak özv Krajes 
Viezian sz. Koezul Mária térin, és lörv. gyám által kép
viselt kiskorú Krajes Viezian végrehajtást szenvedő elleni 
100 frt tőkekövetelés és járulékai behajtása iránti vliaj- 
tási ügyében a korponai kir. jbiróság területén lévő Cseri 
község határában fekvő a cserii t>ö sztjkvben A. 1.
1 11 brsz. alatt foglalt bel és kültelki birtokból és
tartozékaiból kiskorú Krajes Viezian Katalin 7g-ed részi 
képező hányadára az árverést 455 Írtban ezennel meg
állapított kikiállási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 181)2 évi jú liu s-hó  2?. 
napján dél e. 1) éirakor Cseri községben a község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatui fognak. Árverezni szándé
kozók tartoznak az ingatlanok bcesáráuak 10%-át kész
pénzben, vagy az 1881. LX. tez. 42. igában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §  ában kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. tez. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt álszolgáltatni.

Korponán, 1892. évi május hó 6-ik napján.
Kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

Lih er t in y .
kir. járásbiró. ,

II i r d e I é s e k,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXI

Dr. Tótii Imre kincstári főorvos új akadé
mia melletti lakásában 4 szoba, konyha, padlás 
j u 9i iik- liú  13- to l  k i a d ó .  Értekezhetni a 
tulajdonosnál.

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXf

Jó házból való (in. íi ki légiiItibl) 
3 vagy 4 gyinn. osztályI vngy pol- 
gtiri iskolát végzett

tanulóul felvétetik
S t e i i H T  K e r n á t

kereskedésében, Sclmeczbányán.

H ely iségvá ltozta tás.
Van szerencsém Igen 'risztéit vevőimmel 

tudatni, miszerint
— =  (liviit-iizléli'inet —

folyó évi jiilius-hó 1-tfíl kezdve a „Kneszkó“- 
féle házba (mostani helyiségem szomszédságá
ban) teszem át.

Igen tisztelt vevőim eddigi irányomban ta
núsított becses bizalmát és szives pártfogását to
vábbra is kérve, maradtam.

Sclmeczbányán, 1892-ki junius-havában. 
Mély tisztelettel

8í  szili. t i í o F i l i n t iH  
divatárusnő

B:e í t k : i

4-0

F elvétetik
eg\ t s i . B n i ló  >z('|)!embüi' 1-jetől.

L e v é l h c l i  v n g y  s z ó b e l i  é r t e s í t é s  

I v u k i u ' ^ i c i i  .  í  o v s m o í  r í i - 'Z e r -

lifre-kedónól ltod' u-bány m nyer-
l i e lő .

LE GRIFFON |
legjobb szivarkapapir
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a legkitűnőbb szer minden rovar

■Süss? ,

- a « v  M Z ,

^ s » l « r < l i * ; i i j e l e l i  : S, legpt $ . . í í a e l i i e r L *  ; t é v .

ib.víí Jt: Sommer A. JáiíOS özv., Krattsz V. G., Marsebalko Gyula 
J raucr Gyula, Sztnnkay Ferenc/, 'lakáts Miklós uraknál: i t : Mendl Fri
gyes úrnál: K o r ^ o n á n :  Sehlils/er F. úrnál; n p o ly i i á g o u :  Doniba Károly úrnál.

Nyomatott kiadó-tulajdon1 sok Joerges Ágost össv. és Fia könyvnyomdájában Selmecz bányán. 1892.


	28

