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-----  Kéziratok nem adatnak vissza. ZZZZ

A „Rovna“.
Solmeczbányáiiak ez valódi kincse, melyet 

kiilömben csak az tud méltányolni, a ki egy i 
egy forró napon fölkeresi s különösen az azt ! 
körül futó régi vizvezetö árkot, s én egy csep- ! 
pet sem csodálkozom, hogy találkoznak nálunk, 
kik ezen helyet nyaraló települ a legalkalma
sabbnak vélik.

Ennek daczára, ezen szép hely elhagyatott, 
s ita kérdjük miért? a felelet erre: 1., hogy nem 
kapni semmi frissítőt, 2., hogy a liozzáférhetés 
nyomorult.

Hogy az első hiányon segítve legyen, szük
séges volna legalább egy szerény vendéglő, a 
minőnek fölépítése szerintem nem is járna kocz- 
kázattal tekintve: hogyRovnán meglehetős számú 
a lakosság s igy télen át is volna igénybe véve; 
s tekintve továbbá, hogy nyáron át aligha nem 
többen keresnék föl mint Kisiblyét, lévén az 
sokkal közelebb mint emez; s tekintve azt, hogy 
eme vendéglő volna az, mely elfogadhatóvá tenné 
az itteni nyaralást, a mi annál bizonyosabb, 
mint hogy már most is találkoznak, a kik üdü
lési helyül használják, a mikor a legapróbb szük
ségletet is máshonnan kell beszerezni.

Én úgy vélem, hogy a mi regale bérlőnk 
Iiell polgártársunk legkönnyebben tehetne s egy 
cseppet sem kételkedem, hogy jobb hasznot haj
tana néki, mint az általa újonnan úgy hiszem 
nagy költséggel fölállított korcsma, Erzsébet 
akna mellett, különösen ha a közönséget lehe
tőleg jó itallal étellel, s jutányos árakkal von- 
zaná. j

Tekintetbe kell ugyanis venni, hogy Rov- j 
nán számos ház van számos lakóval, kik úgy 1 
hiszem télen is elég foglalkozást nyújtanának ' 
egy korcsmáimnak, különösen ha ez a legszlik- j 
ségcsebb élelmi ezikkekkel s természetesen do
hányfélékkel is ellátná magát illetve a közön
séget, melyet felső „Euclislocli“ magasabban levő 
házaknak lakói is szaporítanának.

Más mód volna, ha a leendő meleg patak 
melletti telep- társulat létesítené, evvel kitűnő 
kirándulási czélpoutot nyújtván vendégeinek, 
föltéve, hogy vöröskuttóí a Paradicsom és Tanúd 
hegyek lejtőin vezető út jó karba helyeztetnék. 
De egyelőre ez a terv is sajnos az ábrándok 
sorába tehető.

A mi F o.l ső Rovna föllendülése második 
akadályát, a rósz hozzáférhetést illeti; ennek 
beszüntetését részint a város részint a Szituvá

De hát ki építse a vendéglőt?
Hallottam olyan véleményt, hogy ez a vá

ros föladata volna. Ez volna kétségkívül a he
lyes, miután ez egészségi s vendég csalogató 
szempontból közérdekű dolog. De én tói merész
nek tartom a reményt is, hogy a város közön
sége egy könnyen erre hajlandó volna.

osztály föladatának tartom.
1 )e mielőtt ezt részletezném lássuk előbb, 

mely utakat használ a közönség nagyobb része 
a Rovnára.

A legnagyobb rész az országúton András- 
aknán át, a Klingertárnai tó felé veszi útját, a 
kisebbik rész alsó Rovnán át megy neki az

innét még mindig elég meredeken fül menő ös
vénynek.

Mind a két iránynál egy ideig az ország 
utat kellvén használni, ez a körülmény maga 
már nem teszi kellemessé a kirándulást, hát 
még az ezután következő ösvény meredek és 
nagy részben kövecses volta. Mert tessék azt 
úgy érteni, hogy nem magam forma, a hegy
mászást és rossz utakat megszokott emberekről 
van itt szó, hanem arról hogy mentői több k<. 
zönséget csalogassunk oda, hogy oly utat létesít
sünk, melytől még a kényelmet igen, de mászni 
nem szerető se riadjon vissza, s ne találja túl
ságosan drágán megfizetettnek az élvezetet, 
melyet a Rovna gyönyörű kilátás s rendkívül 
üde levegője által nyújt.

Kényelmes liozzáférhetés létesitése a Rov- 
nára annyi mint lehetővé tétele sőt biztositása 
annak, hogy sok alföldi a városban magában 
fogadjon nyaralóra lakást, és pedig mennyi volna 
kiadható különösen július augusztus-hónapokban ? 
A Klingertárnai tógáton át való utat a föl me
netelre meredeksége teszi nem ajánlatossá, sőt 
kellemetlenné, mert a begy mászáshoz nem szo
kott ember ha kíváncsiságból el is megy egy
szer kétszer, de hogy nap nap mellett meg tegye 
ezt az utat, arra már semmi esetre sem fog 
vállalkozni.

A puskapor torony felé való fölmenetcl nem 
oly fárasztó ugyan, de a mellett hogy a poros 
országúton kell hogy sokáig menjen az ember; 
a gyalog ösvény még eléggé meredek s rend
kívül kövecses.

T Á lt CZ A.Forradalom Oroszországban.
Harmadik Sándor ozár óriási birodalmából város 

lázadások s széleskörű forradalmi előkészületek híre ér
kezik. A koldusbotra jutott éhező orosz nép szarezrei, 
a kik egy álló esztendőn keresztül küzdöttek az Ínség
gel, most, a második rossz termés küszöbén, a kolera- 
járvány kitörését alkalmid használják arra, hogy az 
orvosokat, rendőröket, katonákat s a ezár egyéb hiva
talos közegeit legyilkolják, a kórházakat, meg a többi 
középületeket porrá égessék s ezen az utón is siettesek 
a kanesuka-rendszer, legabszolut.iszlikusabb orosz kor
mányzat bukását. Asztrakanban már elfojtották a lá
zadást, de a szárátovi kormányzóság különféle pontjain 
még lobognak a máglyák s legújabban Nisny-Novgorod 
is meghallotta a forradalomra lázitó kiáltást. libben a 
városban, a melytől már Moszkva sincs messze, éjsza
kának idején falragaszok jelentek meg, a melyekben a 
nihilisták arra szólítják fel a nyomorgó népet, hogy 
ne tűrje tovább az éhséget, a tehetetlen atyáskodást 
és az orosz közegek zsarnokságát, hanem lásson ke 
nyere és szabadsága után és a Volga menti városok lakos 
ságának a példáját követve, gyilkoljon meg minden 
ellentálló közeget és romboljon le minden útjába meredő 
akadályt.

Kétségtelen, hogy a nihilisták keze más városok
ban is dolgozik, meri a Komanov-dinaszlia kormány
rendszere ellen az egész birodalomban általános az 
alattvalók elégedetlensége es gyűlölete, s ez a/, állapot a 
lehető kedvezőbb a nihilista eszmék terjesztésére és ezen 
az utón a nihilista elvek megvalósítására. Alig van hely 
az óriás területen, a hol titkos nihilisták ne laknának.

Az ilyenek összekötetésben élnek a legelégedetlenebb 
elemekkel s alkalomszerig ; a félbirodalmat lángba 
boríthatják, mielőtt a rendőrség csak neszét vehetné a 
készülő veszedelemnek.

Érdekes, hogy ezeket az állapotokat 1882-ben, 
tehát tiz esztendővel ezelőtt, éppen igy megjósolta Va- 
szilij Jakszakov orosz tanár, aki a szibériai ólombá 
nyákban vege/le be szomorú életét. A most uralkodó 
czárhoz intézett egyik levelében ugyanis, foglalkozik 
egy általáuos Ínség lehetőségével s annak következnie 
öveivel. Levelének azt a részét, a mely a legmegdöb
bentőbb logikával vezeti le az Ínségből a Romanov-di- 
nasztia bukását, s amely a mostani viszonyokra nézve 
és az eshetőségek dolgában megbecsülhetetlen tájékozást 
nyújt, részletesen adjuk az alábbiakban, már csali azért 
is, mert belőle a nihilisták mostani mozgalmának jelen
tőségét alaposan megismerhetni.

Az clégületleuség érzéséhez, — Írja a czárhoz 
Szibéria foglya, a mi egyformán uralkodik már a 
pétervári palotában és a Neva-menti viskókban, csak 
egy kis bántalom szükséges még hogy az az érzület 
egy csapásra átváltozzék a nihilizmus gondolatává. Egy- 
egy ütésnek a nyomán a miben nem fukarkodnak po
roszlóid, kész nihilistáknak egész légiói kelnek. Es 
hogyha valaha meglátogat az az igazságos Isten, a 
kire oly szemérmetlenül szoktatok hivatkozni, s azt az 
Ínséget, azt a nyomort, a mit Szibériába száműzött alatt
valóidra te mértél, kiterjeszti a birodalomnak arra a 
felére is a melyben te lakói, meglesznek számlálva, 
uralkodásod napjai. A kit a szabadság fenséges eszméje 
nem tud mcglióditni a nihilizmusnak, azl a halálnál is 
tűrhetetlenebb állapot, nz ínség fogja a nihilizmus kar
jaiba vezetni. Az Ínségesek egyike másika följaj dúl: az 
ilyenek számára ott van Szibéria. De már is jóval 
kevesebb a kész fegyveres erőd, mini a mennyi rabod,

számüzötted és szabadon járó ellenséged lesi az alkal
mas pillanatot! Es azok, a kiket Szibériába küldesz, 
cgytől-egyig a fölkelők hadát s nem a te véderődet 
szaporítják. Egy napon megjelensz katonáid arezvonala 
előtt. Az ország csendes, mert a panaszkodókat megva
salják és elkísérik, a türelmesek pedig szó nélkül múl
nak ki az országút árkaiban. De most már éhesek a 
katonák is. Egyik-másik föllázad; azt agyonlöveted. A 
butábbak nevedet áldva roskaduak össze ott a sorban. 
Azt hiszed, hogy a többiek közül azok, akik nem 
buták, de szintén éhesek, hajlandók lesznek meg
adással bevárni az elpusztított bajtársak sorsát? Es hogy 
akadnak majd elegendő számmal olyanok, a kiknek 
ilyen körülmények közt bátorsága is, meg kedve is le
gyen uljába állni a személyedet fenyegető végzetnek? 
Mikor ennek a végzetnek a beteljesedése saját szemé
lyim szabadulásával együtt az orosz birodalom összes 
népeinek és rabjainak a szabadulását jelenti! Átkozui 
lóg uralkodással, kormányrendszereddel egyetemben 
a leggyávább katonád is, a legfegyelmezetlebb rendő
röd is, s gyűlölni fognak azok is, a kiknek valaha 
tanácsát fogadtad. Leghűségesebb embereid elhagynak, 
mim a levegőég lakói a magasságot nagy vihar jövetén. 
Parancsszavadra nincs a ki hallgasson és ha palotád
ból kilépsz, vagy ablakában megjelensz: parádés had- 
oszlopok tisztelgése helyett vad ordítás fogad . . , 
Mikor ezt a vészkiáltást meghallod, jussanak eszedbe 
alattvalóid eltiprott jogai, a rabságra vetett, a vérpadra 
hurczolt milliók, s jusson eszedbe a nihilizmus: „Gon- 
summatum cst.w

Eddig van a zseniális orosz bölcsésztanár levele, 
a melynek a legújabb idők oly sok passzusát igazolták, 
Az orosz népet ugyanis, a mint kétségtelenül be vau 
már bizonyítva, nem a kolera veszedelme, hanem az 
ínség tUrlietetlensége tartja forrongásban. A járvány és
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Két utat lehetne szerintem nem nagy költ
séggel helyreállítani, melynek egyike részben 
ugyan meredek maradna, de mindkettő pormen
tes volna.

Kiindulási pontja mind a kettőnek Erzsé
bet vagy is l'jakna volna, melyhez a legké
nyelmesebb út azon szekérút, mely a volt Ilonig 
féle ház illetve kert és Harskor féle kert között 
megy. Ezen út újonnan fültoltve lévén, jó kar
ban tartása egy oldalárok és egy pár nyílt át
eresz helyreállítása által biztosítható.

Innét a némelyektől most is használt a 
Klingertárnai tó felé vezető ösvény, volna oly- 
képcn helyreállítandó, hogy legalább két szemé y 
egymás mellett elférjen rajta. A bitó-dombig az 
ösvénynek ilyképpeni helyreállítása nem is va
lami nagy föladat még akkor sem, ha a vagy 
két helyütt való mélyedést eltüntetnék. A bitó 
dombtól a tógátig való utat szabályos lejtéssel 
vélném újból helyreállitandónak, a mi szintén 
semmi nehézséggel sínes összekötve, a mely 
módon a tógáthoz való férés a legkellemesebb 
sétává válnék, különösen ha az ösvény délkeleti 
s még jobban mind a két oldalán ültetendő egy 
két sor fa által, árnyékot teremtünk.

A tógátra érve innét a Szituvá osztály ál
tal újabban helyreállított Serpentinán Rovnára 
mehet, a ki. a még mindég eléggé nagy mere
dekséget nem bálija, vagy pedig a puskapor 
torony felé kerülhet a szép árnyékos utat él
vezve s innét tetszés szerint, vagy az erős erdei 
régi árokra, Rovnára, vagy vissza a városba 
mehet.

(Vége köv.)

í j találmányok és műszaki 
leírások.

Közli: Bergl Sándor első budapesti szabadalmi irodája VI. And- 
róssy-út 30 sz.

E 1 e k t  r o ni o s k o c 8 i k k ö •/ ö n s é g c s u ta k  o n 
v a ló  k o c s ik á z á s r a .  Két olasznak majdnem egy 
és ugyanazon időben, különböző irányban sikerült e kér
dést megoldani. Az első feltaláló .'i kerekű kocsiját ac- 
cumulátorok hajtják, tiszta súlya 2'/4 mázsa, (! láb hosz- 
szú, 3 láb széles és 2 személy fér el rajta. Az ébenfa- 
szekrénykébe elhelyezett 10 drb aceumulaior-eella ŝejt j 
2.'» Ampere órát szolgáltat pro t kg. lap után. A töl
tés 12 Ampere hatás mellett 10 óráig elengedő. A mo
tor P42 Wattot használ el és pcrczenkint 300 forgási 
végez. A második kocsi-tipus számára, melyet egy pri- 
mar-telep mozgat, a feltaláló egy egészen különös rend
szerű priiniir-telepet gondolt ki, mely egyszerűsége mél

áz ezzel járó fejetlenség csak alkalomképcn szerepel a 
forradalomra, mint a hogyan a szidóüldözés is az Ínség 
miatt való clkeresedésnek volt a kitörése. Lerombolni 
minden létezőt, semmivé tenni a közállapotokat, a 
mik többé boldogulásra nem nyújtanak reményt, s meg 
térni a nihilizmus édes anyjához, a halálhoz: ez az 
irányeszme vezérli a fellázadt orosz népet. Ez az irány 
eszme pedig a nihilizmus irányeszméje.

Mire ez a túlságos ismertetés napvilágot lát. talán 
már Moszkva, sót úgy lehet Péten ár is meghallja azt a 
.vad ordítást", a miről a fönnebbi levélben említés van 
téve. A minden oroszok ezárja eltűnődhetik majd a 
keserű végzeten, a mely a Rotimnov-esalád trónja ellen 
a jogtipró erőszakot, tehát ugyanazt az eszközt viszi 
harezba, a mclylyel ez a dinasztia kevéssel ezelőtt ki
vette zsidó alattvalóinak a kezéből a verítékkel szerzett 
kenyeret, s a melylyel ugyanez a dinasztia most negy
venhárom esztendeje megfojtotta Magyarország hősi 
véren vissza szerzett ősi szabadságát.

A magyar nem kárörvendő. De a dolgok ilye 
ten állása közbuu lehetetlen meg nem illetődnie annak 
a nagy, vigasztaló igazságnak a láttára, hogy: Elégtó 
telt ad az idő mindenkinek minden sérelemért.

(«y.Aziz szultán ári: tómban.
Naszr-Eddin szállnak, Perzsia fényes ábrázatu nagy 

urának, annyi felesége szokott lenni, a hány napja 
van az esztendőnek. Akad köztük fölös számmal tejfe
hér nyakú, bársony puhabórö, hosszú fekete pillaju eu
rópai, barna keblű, rövid derekú amerikai, meseszerűen 
apró lábú kínai, sót a legforróbb égöv alól való, ében | 
jekete arczu vadasszony is. Az asszonyoknak kacsintani

lett, közönséges utakon való elektromos tovnmozgás 
pioblemáját gyakorlatilag is megoldja. Közelebbi érte 
sitést meg nem kaptunk e telepet illetőleg, de annyi 
tóuy hogy a holt eró minimumra redukáltatott és a 

’ kocsin 3 személy fér el.
A v a s ú t i  p e r r o u o k  e I e k t r o m o s m e g- 

vi h í g í t á s a  a v o n a to k  á l t a l .  A közbeeső 
' állomások és megálló helyek elégtelen világítása 

ismeretes Ezen állomások megvilágítására szolgáló 
nagyobb berendezések nagyon költségesek volnának, 

i uii\rl az idő, mely alatt a jó világítás szükséges volna, 
igen rövid. Ezen hiányok és kellemetlenségek Kikerü
lése czeljából Krizik, ismert nevű elektrotechnikus egy 
berendezést szerkesztett, mely abban áll, hogy a bodés- 
koi-sibaii egy elektromosság forrást és minden kocsi 
klibejcii egy vagy több elektromos lámpái alkalmaz. 
Az állomásra való közvetlen beérkezés előtt egy átkap 

i csokival a beszállási oldalon levő lámpák sora össze- 
’ kapcsolható és az árain megindítható, miáltal a perrou 
i igen kitünően es a mi fő igen olcsón megvilágítható. 

Azon kívül a vonat jellámpái állal megkívánt áramot 
szinten ezen fényforrás szolgáltatja, a mi kitűnő eszme, 
mivel az elektromos lámpákat sem szél, sem egyébb 
időjárási tényező el nem olthatja.

L e v é l f e lb o n tó  k é s z ü lé k .  Egy németor 
szági kereskedő levél felnyitó készüléket hozott forga
lomba, mely oly sikerűben van összeállítva, hogy egy 
másodpercz alatt körlll-bclül száz levelet lehet vele fel
bontani. A boriték-fej valamint a bélyeg és a levél 
megrongálása teljesen ki van zárva. A készülék tartós 
és használata tetemes idő megtakarítással jár.

Gőz és lő p o r .  Kiszámították, hogy egy pint 
vizuck, ha egy vörösen izzó kazánba öntve, gőzzé vál
tozik, 7ö0u0*szer nagyobb robbantó ereje van, mint 
egy \l.2 kgr. lőpornak.

P a p i r b ó 1 k é s z ü l t  p a t k ó. Goldberg wcissen- 
scei lakos (Berlin mellett) papirosból készít patkókat, 
melyek állítólag igen tartósaknak bizonyuMak és mint
hogy rugalmasak megkönnyítik a lovak járását. Kitűnő 
sajátsága a papiros patkónak, hogy sem a nedvesség 
sem az istálló ammóniák nem támadja meg. Ezen 
patkók készítése oly kép történik, hogy pergament pa
pirosból telt patkó formák vágatnak ki, melyek aztán 
alkalmas ragasszal összeragasztatnak. Az ily módon 
összeragasztott papirosok közepe ki lesz vágva, a sze
gek számára lyukak furatnak és végre erős nyomás 
alá helyezve szilárd testé préséltetnek.

A f o n o g r a f li a s z n á 1 a t a a z á l l a t i  li a n - 
g ok  t a n u l  m á n y o z á s á n á 1. Garner tanár a was
hingtoni állatkerlben fonográffal tett kísérletet annak 
kimutatására, vajon az állati hangok érthető szótagok-c 
vagy sí in. A tudós két hosszabb ideig együtt lakó 
majmot választatott egymástól. Most a nőstény ketrcczc 
elé egy fonográfot állított, melybe az állat azonnal 
bebeszéii, a mire ő a fonográfot a him ketreczo elé 
vitte cs a hangot ismételtette. A him majom meglepe
tése nagy volt, A fonográf kűrijébe válig bedugja kar
ját, de csakhamar csalódva visszahúzta azt és észreve
hető érdeklődéssel bámulta meg a készüléket. Miután si-

som szabad másra, mint ő reá, ő pedig szabadon ren
delkezik mindenikkel s azon kívül annyi szép asszonyt 
ölelhet, a mennyi csak a karjába fór.

Naszr-Eddin sálinak Perzsia hires dón Juánjáuak, 
mindez kevés vala. Ott hagyta háremét, a mely úgy 
tündököl, mint napkelet kapuja; idegenre bízta dús 
államkincstárát, a mely színig volt aranynyal; búcsút 
vett harczias katonáitól, a kiknek már a klaszikus kor
ban világraszóló Ilire volt s búcsút vett alázatos, hűsé
ges népétől is, a mely clérzékenyülvo kívánta neki, 
hogy Allah növessze hosszúra & szakállának az árnyé
kát, .Egyetlen egy lényre volt szüksége, akivel európai 
felfogás szerint való boldog házas életet élhessen. Azt 
kereste.

Szegény Naszr-Eddin sáli, bejárta a félvilágot., 
mint az üldözött vad, hogy álmai tündérét megtalál
hassa. Ejet-napot cgygyé téve bujdosott, keresett, fá
radott, szomjazott, éhezett sokáig, a nélkül, hogy czél- 
lioz jutott volna. Végre, nagysokára, mégis sikerült 
fölfedeznie az óhajtva óhajtott egyetlen lényt otthon, 
Perzsiában, trónusának közvetlen közelében, u hol előbb 
is megtalálhatta volna. Akkor belátta, hogy ezért ugyan 
kár volt Indiákon járni.

Szép volt a hölgy, büszke, fiatal és kecses, öze
mének huuyorilásával megverte a hatalmas, a rettene
tes urat 8 hatalma alá kerítette az egész háremet. Abba 
ugyan be nem lephetett többé Naszr-Eddin sáli, de nem 
is vonta már oda semmi. A hetedik égnek minden 
öröme csak az imádott hölgy körében oyilt az ő szá
mára s volt esze, vagy szerencséje neki is, meg a nő
nek is, hogy a boldogságot közönséges európai házas
sági szertartással aprópénzzé ne váltsa. Európai értelem
ben vett „áldás" nem is követte azt a frigyet, de a 
szclidebb családi örömökből mégis kijutott a sálinak :

került Garnernek a fonográffal a csiinpúns nyelven ki
fejezett „tej" hangot utánozni, elvitte a készüléket egy 
kapucziuus majom ketreczo elé és óit ismételtette a 
hangot. A majom azonnal felé fordult és miután Gar- 
ner 3 vagy 4-szer ismételtette e'szót, u majom ugyanazt 
hallatta, odafutott csészéjéhez, melyből rendesen inni 
szokott, a rácsozathoz hozta és auélklll, hogy Garner 
tejet vagy niás iható folyadékot mutatott volna, a ma
jom többször hangoztatta a „lej" szót, már tudniillik 
majoninyelvcn. Ugyancsak ily módon örökítette meg 
Garner a fájdalom és félelem hangjait is. Ha az utób
bit 3—4-szer hangoztatta, a majmok eszeveszetten fut
kostak kctreczeikbon. Garner ez alkalommal 8 vagy 
í) hangot tanult megismerni; ezek magánhangzók, me
lyek a majoiiinyolv elemeinek tekinthetők. Megjegyez 
zük még, a niftjoinuyelv dialektusokban gazdag és 
benne leggyakrabban az ,.u“ és „i“ hang fordul elő, 
inig az „e" és „o" teljesen hiányzik.

H o v á  le sz  az a r a n y ?  Egy franczia tudós 
— Így beszéli a „Gil Blas“ — már hosszabb ideig 
azon kérdés megoldásával foglalkozik, hogy a föld ne
mes órczei hová lesznek, ötatisíikai számítás alapján 
kimutatta, hogy az amerikai orvosok évenkiut 80U kgr. 
aranyat használnak fel lukas fogak plombirozására. Az 
elhasznált arany mennyiség értéke 2'/2 millió frank. 
Tehát 8(i0 kgr. arany az emberek elhalálozásával, a 
lukas fogakkal együtt, visszajut ismét a földbe. Ha ez 
még bárom századik igy tart, akkor Eszak-Amerika te
metőiben 7őO millió frank értékű arany lesz lelialmozva, 
mely pedig igen közel all az amerikai Egyesült-Álla
mokban jelenleg forgalomban levő arany pénzmennyi
séghez.

F e l tc r  vas. Egy valoncziai (Spanyolország) ipa
ros oly vegyi práparatumot talált fel, mely folyós vas 
közé keverve, azt egész tömegben, rögtön raegfehériti. 
Az ily módon előállított fehér vas törési és polirozási 
felülete fényes mint az ezlls ós nagyon kemény. A fel
találó Spanyolországban már kapott szabadalmat és úgy 
hírlik, hogy Eurápa többi államaiban is vesz szaba
dalmat.

S ó d  ro ny-ü v eg. Az üvegipar terén kétségén kívül 
az újhoz legfontosabb találmánya a sodrony-üveg; azaz 
egy oly üveg, amely még folyós, vagy alakítható állapot
ban fém vagy sodrony betéttel lett ellátva. Ezen sodrony
üveg sajátságai nagy mértékben melepők. Mig egy 
közönséges üveglap a nyílt tűznek kitéve, nehány perez 
alatt összeomlik, addig a sodrony-üveg a legszélsősége
sebb hőmérsekletváltozást, sót a nyílt tüzet is kiállja, 
a nélkül hogy összetörnék. Sőt kiállja, ha nagyon föl
hevített állapotban hideg vízzel leöntjük. Az ez álltai 
benne keletkezeit szakadások és hasadások daczára 
nagy tartósságából miiseni vészit, mert az Üveg a sod
rony betéttel nugtartja benső összeköttetését. Ezen elő
nyös sajátságok és nevezetesen a hirtelen törés elleni 
teljes biztonság a sodronyüveget sok technikai czélra 
igen értékessé teszik. Minthogy állóedényekct is készít
hetünk sodrony betéttől, azért ezen üveg a vegyi iparra 
nagy fontossággal bir és igen óhajtandó dolog, hogy 
ebben az irányban minél előbb tétessenek kísérletek.

ott volt Aziz, egy csinos, értelmes, pajzán fiúcska, imá- 
dottjának az unokaöescse. Ezt a fiút. tekintették házas
ságuk gyümölcsének.

Egy napon jövendőt is mondattak neki. A jöven
dőmondó azt jósolta, hogy a gyermek daliaa ifjúvá 
serdül s olyan világraszóló hős válik belőle, a milyet 
nem mutat fel a perzsák története. Ez azonban csak 
úgy teljesülhet, ha Aziz mindvégig megtudja tartani 
magának a sáli kegyét: Viszont a sáli bú nélkül él 
holta napjáig, a mi csak a saját kívánságára követke
zik cl, ha Azizt folytonosan maga mellett tartja s nem 
lankadó szeretettel biztosítja hűségét. Mihelyt ez a vi
szony megbomlik, előbb Aziz s utáua nemsokára a sáli 
is elpusztul.

Sokszor fölkelt meg lement e jóslat óla a próféta 
napja s Aziz, a ki időközben stultán lett, mindig ott 
volt a sáli oldalán. Ifjúvá ugyan nem serdült még, de 
már kamaszodon s állítólag titkos pillantásokat vetett 
pártfogójának teljesen átalakult, érintetlen tisztaságban 
ragyogó és fejlődő háreme felé. Sőt egy ízben az is 
megtörtént, hogy ennek a csinosan berendezett hetedik 
menyországnak egyik tubafája árnyékában addig tur- 
bókolt, a mig az erős, de már deresedé Naszr-Eddin 
sáli rajta nem érte és a fülcczimpájánál fogva el nem 
vezette onnan.

Úgy kell lennie, hogy ezzel Aziz sultán nagynén- 
jénck megtört a varázsa és a sáliban ismét fölébredt a 
régi sáli a ki annyi feleséget óhajt, a hány napja van 
az esztendőnek, inért az „egyellen“-nel szakított, a há
rem kormányzásának a jogától megfosztotta, Aziz szultán
urat pedig Teherán városában áristumba tétette, Nyil- 
ván úgy gondolkozott, hogy mit ér neki a bú nélkül 
való élet Aziz mellett, ha az ő számára nyíló örömö 
két Aziz szakitja le.



A sodrony-üveg építészeti ozélokra, nevezetesen tété- | 
pndlóüvegro használható, mivel sokkul nagyobb az j 

ellenállása mint a tábla.* és nyersüvegé . s i.isebb , sis- 
tagságbaii is, folytonos igénybevételnél, csak a sodrony- 
liálo elszakadása után törhető szét. Ennélfogva haszuál- 
liató a sodrony-üveg felső világitó ablakokra a sodrony 
védráes mellőzésével, miáltal egyrészt megtakarítást 
eszközlünk, másrészt meg a különböző bajokon, melye
ket a rács megerősitése, tisztántartása és megrozsdáso 
dása okoz, segítünk. A sodrony-üveg bizonyos fokig 
védelmet biztosit betörések ellen, mert sem gyémánt
tal el nem metszhető, sem más közönséges eszközökkel 
nagy zaj nélkül bo nem zúzható. A sodrony üveg bizo 
nyos mértékben az úgynevezett kemény-üveg kiegészí
tője, mely kis vastagság mellett is nagyon tartós, miért 
is számos gázgyárban és vasútnál lámpákhoz és jelző
táblák gyanánt használják, A sodrony-üveg, mely csak
8—10, lő, 20, 25 min. vastagságban készíttetik, czél- 
szerüeu használható oly tárgyak üvegezésére, melyeknél 
nagy és igen erős táblák kívántainak meg.

Különfélék.
Stefánia folicrczcgnö és a médiumok.

Érdekes jelenet játszódott le e hó 28-án Selmeczbányán 
az özvegy trónörökösné elutazása alkalmával. Amint a 
be,rezegi fogatok az akadémia nj palotája előtti térre 
értek, három akadémiai hallgató azonnal kivált az ott 
várakozó közönség sorából s egyikük szép virágbokrétát 
vive egyenesen az özvegy trónörökösnéhez tartott, át 
nyújtva hódolata jeléül a díszes bokrétát. Stefánia fő- 
berczegasszony mosolyogva fogadta az ifjakat, s körül
ményesen kérdezősködölt hogylétök s azon indító okok 
iránt, melyek Őket a tisztelete, nyilvánítására késztették. 
Az ifjak bevallottak, hogy egyikük ellentállhatallan 
ösztönétől indíttatva két Ízben is járt az utóbbi napok
ban Sz.-Antalban, hogy biztosan és pontosan tudja meg 
a főherezeguő elutazásának idejét. S mikor a fóudvar- 
mesterlől az indulás idejéről értesülést nyert, az a gon
dolata támadt, hogy ő fenségét virágbokrétával tiszteli 
meg. Ezt közölte két társával is, a kik helyeselték ter
vét 8 itt meg is jelentek. (3 fensége élénk érdeklődéssel 
kísérte az ifjak beszédét, a kiknek ezt a virág átnyuj- 
tást e hó 23-án Sz.-Antalban Dl*, tótli Imre bányakor, 
főorvos mint hypnotizáló adta feladatukul. A tróuörö- 
kösue ö fensége már akkor érdeklődését fejezte ki a 
parancs teljesítése iránt, s igy nem csoda, ha meglepetve 
fogadta a feléje közelgő tisztelgőket, kik csak ekkor 
tudták meg. hogy ók eredetileg nem önszántukból ha
tározták el magukat e tisztelgésre, hanem a hypnotizáló 
parancsából. Ő fensége jövő alkalommal újabb kísérlete
ket kíván látni, mint moudá, mert ezek felette érdeklik.

— A ^tollúitói r. Katii, templom lol-zt nteléhi 
ünnepélye. Az Uniiepies liarangkongásra nem csak 
btett’ultó külulcza apraja-nagyja sietett háláiéit szívvel 
az ünnepélyre, de a vidéki lövők sokasága között részt 
vett az ünnepélyen a Kegyúr, Oesovszky Vilmos kir. 
tanácsos és polgármester, mint kegyúri Elnök úr ó nga. * 8

A perzsiai újságok, a melyeknek a sáli legutóbbi 
európai körútja óta felsőbb rendeletre nagyon megsza
porodott a száma, hitelt kövelő alakban azt Írják ugyan, 
hogy Aziz szultán fogságba helyeztetése valami puskapor 
miatt történt, a melylyel a nyílt szemű gyermek á pá
rizsi anarkisták divatjának a hatása alatt „inerónyle- 
tesdit“ játszott a sáli közelében s hatalmas pártfogójá
nak megpörkölte egy kicsit a szakállát; de a szom 
szódos államok egyik-másik liberálisabb hírlapja 
komolyan emlegeti a liárembeli tubafát, meg az Aziz 
szultán fiilét s az egész eselct az alatt a ezim alatt 
közli hogy: ..Cheréhez la feminew.

E szerint Aziznak csak a paradicsomból való ki 
tiltás után jutott eszébe az „anarkia".

Ha ez igy van, nehezen fog egyhamar kiszabadulni 
a teheráni áristomból. Es a sáli, ha Aziz nélkül sokáig 
nem esik baja, verheti falba a fejét s tépheti a pró
féta szakállát, hogy a jövendőmondónak felült, leg
szebb férfikorát a hetedik egon kívül töltötte el s vala
mikép egykor Indiákon bujdosott egy szép leányért, a 
kit végre is otthon talált meg, Európában kereste a bú 
nélkül való élet fakovát érő jótéteményét, a mikor ott 
Ázsiában a/, igazi öröm szédítő illatú, édestövisü rózsái 
között övig gázolhatott volna.

8 ha komolyan vesszük, akkor sem lesz igaza 
Naszr-Eddin sálinak. Rá is elkövetkezik egyszer az élet
kor tele, behinti a fejét az egykedvűség szürke havá
val, szivét a nyugalom után való vágyakozás, a végső 
lemondás szenderével. Akkor visszavágyik a bú nélkül 
való élet csendes örömeihez s ezek hiányában igazat 
fog adni a megbántod prófétának: az első tévedésnél 
nagyobb a második; de a hnrmanik — az még a má
sodiknál is nagyobb.

III. évfolyam. 31. szám S E L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó .

vezetése alatt, továbbá a uagytekintetü Kincstár képvi
selve méltóságon llültl József, miniszteri tanácsos és m. 
kir. báuyaiguzgató ár által. Az ünnepély a megáldási 
(beuedicálási) szertartással vetie kezdetét, melyet ft. Li- 
tassy János esperes plébános úr végzett, az engesztelő 
sz. mise áldozatot ft. Astlieubrier Antal theologiai jog- 
tanár ár mutatta be a Mindenhatónak, a remek s szó
noki hévvel elmondott alkalmi szt. beszédet pedig ft. 
Saudnk József plebáuos ár tartotta, lelkes szavukkal 
adván hálát az lir Istennek, hogy múmiáját az 0  se
gedelmével bevegezte, s fölajánlva a fölavatott templo 
mot a magasságbelinek. ezután fordult a Kegyárhoz és 
a uagytekintetü Kincstárhoz s magyar nyelven a leg
melegebb érzelmeinek adta kifejezését azon szívélyes 
támogatásért- melyben e nehéz munkánál részesült, majd 
a nagyérdemű vállalkozókhoz fordult- német nyelven 
fejezvén ui báláját, s végül pedig híveihez, megköszönve 
ezek. bizalmát s felmutatva áldozott filléreik gyümölcsét 
buzdítva őket a jóra és nemesre. Sok volna mind ama 
lelkes és szívből jött bálatell-nyilatkozatokat leírni, iné 
lyek ez alkalommal a nép ajkairól halntszottak. Az 
isteni tisztelet után küldöttség tisztelgett ft. Sandrik József 
plébános árnál, melyet kóunyes szemekkel fogadott és 
bocsátott el magától kedves lelki atyáuk. Isten éltesse ő t!

Ballon István tanító.
— A lövöldéről, folyo évi julius-bó 24-én tartott 

lövészetet Beueze Gergely lövötag rendezte’ Ez alkalom
mal 681 lövés esett 528 köregységgel. Négyest lőttek: 
Óchteudung Iguátz 1-et, Szécsi Zsiga 1-et, Dr. Stuller 
Gyula 2-őt, Bencze Gergely 2-őt, Krausz Géza 1-et, 
Laugauer József 4-ot, Sóidéi Ágoston 4-et. Az első dijat 
nyerte Seidel Ágoston, a másodikat Laugauer József és 
a harmadikat Szécsi Zsigmond. Ezen lövészet is, ámbár 
a résztvevők száma csekély volt, a szokott élénkséggel 
és kedélyességgel folyt le.

— Az árion hegedő t és a citerát igen ügyesen 
kezelik a Szabó testvérek, a kik múlt héten városunk
ban két hangversenyt adlak. Saját találmányu hegedűjük, 
mely aczélhurokkal vau ellátva, nehezebb kezelésű ugyan 
a rendes hegedűnél, de hangja erősebb és tisztább 
emezéuél, miről személyesen is meggyőződhettünk, de 
másrészt elismert zenész tekintélyek is állítják ezt. Az 
aczélhár ugyanis már előnnyel bir a bél húr fölött s e 
mellett oly módon vau a hegedűre felhúzva, hogy leg
erősebb fogásnál sem érinti a hegedű nyakát, s igy 
mit sem vészit hangja tisztaságából. A művészek abban 
a szerencsében részesültek, hogy Szt. Antalban Stefánia 
özvegy trónörökösné főberczegasszony előtt is játszottak 
elismerést nyerve.

— A kirándulótok az utóbbi betekben nagyon 
gyakoriak, az időjárás kedvez kirándulóinknak. A leg
többen a Tirtsforrás és Gedeon tárna tájékát keresik fel. 
Itt oly sok a szebbnél-szebb hely, hogy a kiránduló 
családok, társaságok akár külön is szórakozhatnak, ha 
egyébként, esetleg feszélyeznék egymást. A sétáló he
lyeken járó kelők minduntalan más más mulató cso
portokra bukkannak a fenyvesek közli tereken, s hol 
magyar hol német társalgás csevegés hangjai ütődnek 
föl hozzájuk. Vajba az időjárás még soká kedvezne ez 
élvezetes kirándulásoknak.

— I nilörmist a rendőrségnek. A rendőri 
eljárás közbeu gyakran fordult elő az az eset, hogy az 
eljárásra okot adók nem ismervén a polgári öltözetben 
megjelent rendőri tisztviselőt, vonakodtak neki enge 
delmeskedni. Ez ismételten előfordult esetekből folyólag 
kívánatosnak mutatkozik az, hogy a rendőrtisztviselők 
egyenruhát viseljenek. Városunk tanácsa már foglalko 
zolt e kérdéssel, s erre vouatkozó javaslata a legköze
lebbi közgyűlés elé fog kerülni.

— Hibás mértékek és súlyok. A rendőrségünk 
részéről e napokban foganatosított szemlénél kitűnt, 
hogy több kereskedésben hibásak voltak a mértékek és 
a sulyok. Van oly kereskedés is, a melyben az 5 de
kagrammos súly csak 3 és '/a dgr. súlylyal bírt. A vá
sárló közönségre eme felette káros visszaélést, mely a 
súlyok kopásából eredt, a rendőrség lefoglalta, oda uta
sítván az illető kereskedőket, hogy kopottak helyett úja
kat használjanak s egyáltalán évenként újakat vásárolja
nak s vegyenek használatba.

— llor*ókáM virslii. Rendőrségünk a napokban 
arról vett tudomást, hogy egy hentesnél borsókásak a 
virstlik. A nyomban megindított vizsgálat azt tüntette 
ki, hogy a megvizsgált virstlik legnagyobb részében 
borsó nagyságú borsókák voltak. A készlet azonnal meg- 
semnusittetett. Ez az eset is annak a tanácsnak a kö
vetésére indíthat bennünket, a melyet az egyszeri heu- 
tosmester bála telt szívvel adott Deák Ferencznck, a 
haza bölcsének, hogy t. i. „ne egyék nyáron virstlit".

Éretlen gyümölcs elkobzása. Rendőrségünk 
naponként foganatosított gyümölcs szemléinek az az ör
vendetes eredménye, hogy naponként néhány kosárnyi 
gyümölcs kerül a csatornába. Különösen a sárga Imraozk 

j és sárga szilva esik e szemlének áldozatául melyet tér- 
| melóik a betegséget rejlő éretlen állapotban szállítottak 
I piaczunkra.
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Pályázati hirdetmény. Selmecz-llélabánya szab. 
kir. bányaváros tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a 
sehneezbányai róm. kath. egyháznál rendszeresített kar
nagyi állomásra a f. évi augusztus hó 25-éh terjedőleg 
pályázatot nyitott azzal, hogy a pályázók ugyanazon 
hó 21) illetőleg 30-án próbaverseuyre a városi tanácsnál 
jelentkezzenek. Az ezen állomással nyugdíjigény jogo
sultság mellett reudszeresitett állandó javadalom évi 
1100 frt fizetés azzal, hogy a megválasztott ebből két 
énekes fiút tartani s a 3% kos járulékot a városi nyug
díjalapba fizetni köteles ; mellékjövedelme: az egy házi
lag reudszeresitett hirdetési, stola s alpitváuyi illetmé
nyekből áll. A karnagy kötelessége: a) a róm. kath. 
ének és zeuekar tagjainak oktatása s működésének ve
zetése, jelesül ily módon a megállapított isteni tisztele
teknél, köz és ünnepnapi miséknél, körincueteknél, te
metéseknél, egyéb egyházi szertartásoknál és alkalmi 
ünnepélyeknél való közreműködés s vezetés, b) Két éne
kes fiú tartása, ellátása, oktatása s állandó alkalmazása
c) az egyházi éuek és zenének lehető fejlesztése a hívek 
körében. Ezen teendők részleteinek s terjedelmének kö
zelebbi meghatározása külön kimutatásban foglaltatik, 
mely a plébánia hivatalnál s a város tanácsánál meg
tekinthetők. Pályázati kellékek: 1. róm. kath. hitvallás,
2. feddhetetlen erkölcsi magaviselet, 3. a magyar német 
és tót nyelv ismerete, 4. szakképzettség, jelesül teljes 
jártasság az orgona s hegedű játszásában, a geueralbassus 
.és az iustruineutálás- ngy elméleti mint gyakorlati ala
pos ismerete, végül pedig kellő jártasság a gregorianum 
énekbeu, 5. a magyar honosság valamint az életkor és 
családi viszonyoknak okmányolása. Az ekkép felszerelt 
folyamodványok a Yáros tauácsára cziraezve a kitűzött 
határidőn belül adandók b e ; a később beérkezett kér
vények figyelmen kivül hagyatnak. Selmeczbányán, 
1892. évi julius-bó 23-án. Oesovszky Vilmos kir. taná
csos, polgármester.

— A kolera elleni óvó indtezkedések. Rendőr-
főkapitánynak a következő kirderményt teszi közzé a 
kolera elleni ovóiutézkedések megtevésc czáljából: Az 
Oroszországban hevesebb mérvben fellépett ázsiai- 
cholera alkalmából a járványos kór behurczolásának 
ineggátlása ezéljából a Nagy. m. kir. BelUgymininiste- 
rium f. évi 50092 és 53061 számú magas reudelete foly
tán felhívom a közönséget, hogy: 1. Mindazon utasok, 
kik Oroszországból érkeznek iite és akár vendéglőkben, 
akár magán szállásokban szállnak meg, ide legott be- 
jeleutendők. 2. A lakások és udvarok tisztán tartassa
nak, nevezetesen a lakások meszelt falai gyakrabban 
újból meszel tessenek, a padlók forró lúggal felmosattas- 
sanak, az udvarok pedig vasgáliczoldattal locsolandók.
3. Az árnyékszékek, pöczegödrök és csatornák fortötle- 
nitessenek és pedig megelőzőleg tiszta vízzel és közvet
len utána vasgáliczoldattal, ezen fertőtlenítés legalább 
minden másodnap ismétlendő. 4. A korcsmák, vendég
lők, ezukrázdák, szóval a nyilványos és sűrűn látoga
tott helyek szobáinak padlói betenkint legalább kétszer 
forró lúggal felmosandók és a lakó szobák jól szellőzte- 
tendők. 5. A házak között lévő trágyadombok naponta 
kihordandók, előbb azonban vasgáliczoldattal fertőtleni-

: tendők. 6. A szemét naponta elhordandó. Ezen rende- 
’ letet puutos keresztülvitelének ellenőrzésével a kerületi 
. biztosok bízatnak meg. A ki e rendeletnek eleget nem 

tesz, az 1879. évi XL. t. ez. 135. §-a alapján 100 írtig 
: terjedő büntetéssel fog Bujtatni. Selmeczbányán, 1892. 
i julius 29. Krausz Kálmán, v. főkapitány.

— ,,Sebek" ezim alatt Vértesi Gyulától, a jövő 
i hó elején egy kötet elbeszélés fog megjelenni, ö t bosz-

szabb elbeszélés lesz a kötetben :Megölt lélek. Becsüle
tes ember. Az idealista. Lajos ur hangulatai. Egy gyön
ge pillanat. A kötet 15 sűrűn nyomott ivén fog megje
lenni s megrendelési ára fűzve lfrt 50 kr, diszkötésben
2 frt 50 ki*, bolti ára pedig fűzve 2 frt, diszkötésben
3 frt lesz. Megrendelhető a szerzőnél Debrcczenben.

0 s a r n o LNoblesse obiige.
— Elbeszélés —

I r ta : M olnár Gyula.
(Folyt, és vége.)

Hat hétig feküdt a grófnő élet-halál közt, de a 
gondos ápolás és erős szervezete diadalmaskodott a be
tegségen.

Felgyógyult. Egy szép, verőfényes, melegebb napon 
Dzsina grófnő egyedül ült egy bársony ebaise-lougue-on 
elterülve. Arcza még halvány volt a kiállott betegségtől, 
aztán gyenge még, alakja kissé megfogyott.

A gróf lépett a szobába cs gyöngéden csókolta 
meg a leányát. Dzsina grófnő szeretettel kérdé atyjától:

— Ügye nagy beteg lehettem, kedves apuskám?
— Bizony veszélyes beteg voltál, kedves gyerme

kem, — feleli a gróf nyájasan. — Csakhogy már job
ban vagy! ügy féltettünk Dzsina! . . . Már megijedtem, 
hogy az én édes, jó leányom itt akar hagyni engem. 
Talán már nem szeretsz?

— Oh ! apuskám!
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— Nem tudtuk, mi bajod van. Oly hirtelen bete
gedtél meg:, az orvos agyrázkodlntást említett Mi történt 
veled akkor'?

A leányka gondolkozni kezdett, a/tau halvány 
areza mélyen elpirult. Valami juthatott eszébe Aztán 
csak auii) it felelt:

— Nem tudom, oly hirtelen lettem rosszul.
A gróf nyájasan ezirógatla meg leánya arezát.
— Károlyváry herezeg is roppant aggódott miattad 

Mindé-n nap hatszor tudakozódott hogy léted felöl. — 
Mondta a gróf, leánya vonásait vizsgálva.

A tintái leány pillanatig gondolkozott, aztán elha- 
tározottan szólt:

— Apus, ha még óhajtód, hogy nŐlil menjek a 
berczcghez, hát nólll megyek!

— Dzsina, te aranyos gyermek ! — kiáltá a gróf, 
karjaiba vonva leányát és raegesókolla.

Károlyváry herezeg a legboldogabb vőlegény a 
föld kerekségén. Nőül veszi azt a fiatal leányt, ki lial- 
váuyságákan oly szép, mint egy fehér liliom. Hogy 
fogja szeretni ifjú szép nejét!

*
Három hónap múlva a fővárosi lapok hymenhirei 

közt volt olvasható:
F ő ú r i e sk ll rő .  Fényes esküvő ment végbe a 

lipótvárosi bazilikában. Károlyváry herezeg vezette ol
tárhoz arisztokraeziánk egyik csodaszép, kellemes, meg
nyerő módorú szépségét: Hárskuthy Dzsina grófnőt, 
Hárskiithy Aladár gróf egyetlen leányát. A menyegóz 
pazar pompával ment végbe. Jelen voltak, arisztokrati- 
ánk valamennyi tagjai, A templom impozáns látványt 
nyújtott. Megemlítjük ugyanitt, hogy a herezeg a mai 
nap emlékéül százezer forintos alapítványt tett a szegény 
gyermekek felhególyezésére. Kimondhatatlan boldogság 
legyen osztály része a nemes és adakozó főárnak.

Különös véletlen ! a fővárosi lapok ugyanez nap 
közölték, hogy Gárdossy Bertalan, a jó hint plein-air 
festő, kinek pár képe oly nagy feltűnést keltett nemrég, 
öngyilkosságot követett el, valószínűleg elmezavarban. 
Magára lőtt. de a golyó nem talált nemesebb részeket 
s igy valószinUleg fel fog gyógyulni. A művészetet nagy 
esapás érné, ha Gárdossy Bertalan, ki különben egyike 
a legrokonszenvesebb férfiaknak, — nem maradna 
életben.

Az emberek, kik rendesen megszokták bolygatni 
embertársaik féltett titkát és mindenben egy-egy csomót 
szeretnek keresni, miből egész történetet lehet kikom- 
binálni, most nem tudtak a két lnr között összefüggést 
találni. Aztán miért is találtak volna V . . .

Az élet pedig végig vezeti mindkét szenvedő lel
ket rögös útján, megkinozva, meggyötörve. A sors meg 
teheti azt a kegyetlen tréfát, hogy újra összehozza majd 
őket és akkor ki fog derülni a tévedés . . .

Ki tudja?
A nő, kivel Gárdossy oly bizalmasan csevegett, a 

nővére volt.
(Vége.)

Kikiáltási ár 960 írt. adó szerint megállapított 
becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak 10%-át kész
pénz vagy ovailékképes értékpapírokban bánatpénzül 
letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt az esedékes 8% 
kamatostól 9«i nap alatt a selmeezi kir. adóhivatal mint 
biroi letéti pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelke
dése után haszonélvezetbe lép tulajdonjog javára azon* 
bán, csak a vételár lefizetése utáu, hivatalból bekebe
leztél ni 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 késedelmezó vevő költségére és veszélyére uj ár
verés elrendeltetni fog.

Selmoczeu, 1892-iki július hó 20-án
Hej dér ,

* kir. jbiró. j

1030. szám. •
Ym. Árverési hirdetmény.

A selmeezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság részéről közhírré tétetik, miszerint végrehajtási 
árverés az ezen bíróság területén fekvő Maszlis Ladzány 
Máriának a bakabányai 2504 számú tljköuyvben.

Az árverési feltételeknek egyéb tüzetesebb pontjai 
ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és Selinecz-Uclabáuya 
városi tanácsnál iucgtekiuthetők.

Selmeczen, 1892-iki julius-bó 23-án.
Ileydei.
kir. jbiró.

OKXXX'X'XXXXXXX)

Hirdetmény.
A közeledő évad alkalmából van 

szerencsém a a. é. közönségnek szives 
tudomására adni, hogy vaskályhákon 
kivid- k i t ö m i  j ó  m i i ia s é ^ i i  h a 
z a i  t> j á r t a i  A a.vrt- ó  n é n ié t  
a  la  k it

l ’

A f. 1 sor. 2957 b helyr. számú rétre 162 frt.
„ 2 „ 3284(1 n n szántó rétre 153

n „ 3 „ 4364 b n n szol lőre 44 „

_ „ 4 „ 4319 b „  „ rétre 12 n
n „ 5 .. 2471 b „ „ kertre 3

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

31 Vasárnap B8 Lov Ignác/. In M 7 (jormán 7
1 Hétfő Vasas sz. Péter Vas. Péter 8
2 Kedd Liguori Alfonz Gusztáv 9 BójtJ.elp.
3 Szerda István vt. megt. Kleázá r 10
•1 Csütörtök Domonkos hv. Domonkos 11
5 Péntek Havi Bőid.-A. Osvald 12
t> Szombat Urunk szia vált. Űr. szinv. 13 S. Wo.S..\.

Nyilt-tér.*)
I.e*/.AlIitott á r u  sc l y m e iic t  méterenkint 25% 

—33'/3°o ős 50% árleengedéssel az eredeti áron alul szállít, 
megrendelt egyes öltönyökre, vagy végekben is juistabér-és 
vámmentesen ll c i i n e b e r g  <■. (i\s. kir. udvari szállító) «.<*■ 
lyeing.vrira Xliriclibeii. Minták posta fordulóval küldet
nek, Svájczba címzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 2

*) K rovat alatt közlötteknek sem taitaImáért s 
nem felelős a

i alakjáért 
Szerk.

i r d  e t é s e k.
Az O-postálioz

ez. házban több helyiség vendéglőnek, magán lakásnak 
' agy ipari c/.élokra kiadó.
1(530. szám. • .
~i892. Árverési hirdetmény.

A selmeezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság részéről közhírré tétetik miszerint ezen bíróság 
területén lévő Justh Emmának a selmeezi 443. számú 
tljkvbcn A *j\ 1 sor, 2(58 holvr. szám alatt foglalt 74/111. 
számú ház és kertre 900 fit adószerinti becsárban, 
Sztankay Fereneznek 75 fit tőke és járulékai na k kie
légítése végett árverési határnapul az 18W2. évi «*zep- 
t em berim  2 0  án reggeli 9 órára a selmeezi kir. já 
rásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál tűzetett ki azzal 
hogy fentebbi fckvAség becsáron alól is az utóajánlatnak 
fentartása mellett eladatni fog.

88 Számú lljk. A f. 1 sor. ti14 hrsz. szám alatt, foglalt 
393 számú ház, udvar és kertből illető ‘/4 részére löö 
írt adó szerint megáiUipitolt beesárakban. a 88 számú 
tljk. A. f. 1 sor. számú fekvőségre Ladzany Mihály és 
Scliwarz Anna javára bekebelezett szolgalmi jognak érin
tetlenül hagyása mellett öehöustein Mórnak, t J \  Irt. 
tóke és járulékainak kielégítése végett az IMIÜ. évi 
szeptember-hő 5-én reggeli 9 órára Bakabánya köz
ségi bázáuál tűzetett ki azzal, hogy fentebbi fekvŐsé- 
gek fent kitett beesárnkon alul is az utoajánlatok fen- 
tartásával eladatni fognak.

Kikiáltási árak a fent minden egyes részletnél ki
tett adószerint megállapított becsárak.

Árverezni szándékozók tartoznak a fent kitett 
becsáraknak 10% készpénz vagy óvadekképes értékpa
pírokban a bírói kiküldött kezeihez bánatpénzül letenni.

Vevő köteles a vétélárt 90 nap alatt az esedékes 
8% kamatostól a selmeezi kir. adóhivatal mint bírói 
letéti pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevő a megvett ingatlannak az árverési cselek
ménynek jogerőre emelkedése után haszon élvezetbe lép, 
tulajdonjog javára azonban a vételár lefizetése után hi
vatalból bckebeleztetni fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosi tani.

11a vevő az Ígért vételárt a meghatározott időben 
le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelme folytán a 
késedelmező vevő kárára és veszélyére uj árverés elren 
dcl tét ni fog.

Az árverési feltételeknek többi tüzetesebb pontjai 
ezen eljáró telekkönyvi hatóságnál és a Bakabánya 

j község házánál megtekinthetők.
Selmcczen, 1892 iki julius-lió 20-cn.

Ilcydcr .
kir. jbiró.

1650. szám. - ,
1892. Árverési nirdelmény.

A selmeezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság részéről közhírré tétetik; miszerint ezen bíróság 
területén levő Zacliar Károly és Moczilc Máriának a 
selmeezi 362. számú tljk. A f .  1 sor. (505 helyr. szám 
alatt foglalt 174IV. számú ház és kertre az 18í)t£. 
évi szc*p lr i i i Ih t  -hó 21-én reggeli 9 órára önkéntes 
árverés a selmeezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál tűzetett ki azzal, hogy a kérdéses fekvőség 
1500 frt alúl el nem adatik.

Árverezni szándékozók tartoznak 150Ü frt után 
járó 10% készpénz vagy óvadékképes értékpapírokban 
bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az ígért vételárt az árverés napjától 
számítva 90 napon belül az esedékes 8% kamatostól 
a selmeezi kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál 
kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése 
után haszonélvezetbe lép, a tulajdonjog javára azonban 
a vételár teljes lefizetése után hivatalból bekebelez* 
telni fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztositani.

Ha vevő az Ígért vételárt. a meghatározott idő
ben le nem fizetné, bármely érdekelt fél, kérelme foly
tán költségére és veszélyére uj árverés elrendeltetni fog.

is tartok raktáron, melyeknek teljes 
felállíttatását — úgy helyben mint vidé 
ken is, elvállalom.

Kérem a t. ez. közönséget, hogy 
engem megbizásaival szerencséltetni szí
veskedjék, a jutányos és pontos kivi
telről előre is biztosítást nyújtok.

C s i b a  I s t v á n ,  
vaskereskedő

2-io  Selmeczbányán.^ x x x x x x x x x ix x x x x x x x ^
1 z ie t  mogtiy itás.

Alulírott bátorkodom a n. é. közönség be
cses tudomására hozni, hogy f. évi augusztus
hó 10-én Stanga-féle házban posta mellett egy
a mai igényeknek megfelelő

női ős férfi (livatárn üzletet
nyitok.

Tisztilettoljes kérelmem oda irányul, hogy 
a n. é. közönség nagy becsű bizalmát belém 
helyezze én pedig legjobb feladatomnak fo
gom tekinteni, hogy arra magamat mindég mél
tóvá tegyem.

Kiváló tiszteld
1—3 M V is y , ftÍE iio m .

c o o o o c  o o o o o o o o o o o o o o o

Kitűnő, egészséges és tar
talmas cognac pillanat alatti U 
készítésére, mely a valódi P 
franczia cognactól semmiben p  
sem különbözik, ajánlom e a 
jó in k  bizonyult külöule- X 
gessóget. v

Ára 1 kilónak (elég 100 0  
liter cognac készítésére) 1(5 Q 
frt o. é. Készítési utasítás in- X 
gyen mellékel te tik. a

Legjobb síkéiért és egészséges gyárt- x 
Hiányért kezeskedem. 0

0 Spiritusz megtakarítás o
0  érhető el felülmulhatlan pálinkncrösitö-U i\ono 0  
P tóm által; ez az italoknak kellemes, erőteljes ízet P 
A ád és csakis nálam kapható. Ára kilónként, 3 frt A 

50 kr. (600 — 1000 literre) használati utasítással 
egylttt,

E különlegességeken kívül ajánlom meg vala
mennyi esH eneziániat. n in i .  szilvopáíinl •. ». 
törköly, flikeseríi, valamint a létező likőrök, 
szeszes italok, eczet és boreezet készítésére

V felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítások in* V
v gyen mellekoltetnek. 3-50 V

V Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok, v

0 Pollák Károly Fiilop q
A e88cnczia-klilönlegcs8égok gyára Prágá-ban. X 
P ------- ’i ' is / . t es  K é p v ise lő i t  U e r e w l e t n e k ._____  A
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1892.
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