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i krajczár.
A lapot illető szélit közlemény a : 

g  a kiadókra c;
crkesztőre,
nzendő.

Állítsunk népkonyhát!
Azon segédeszközök sorában, melyekkel a 

szegényebb néposztály körében fellépő járvány 
ellenében sikerrel küzdhetünk, nem utolsó helyen 
áll a népkonyha, mely különösen a most fenye
gető kolera szomorú évadja alatt kezd felkarolná 
lenni.

Mint népszerű, s e mellett könnyen léte
síthető intézményt ajánljuk e sorokban városunk 
nagyközönségének figyelmébe és pártfogásába.

Midőn azonban ezt tesszük, nem akarunk 
valami chablonszerii intézményt létesittetni, 
olyat, mely más város, más vidék kedvezőbb 
anyagi viszonyai között jónak bizonyult, nálunk 
pedig előre láthatólag nem válnék be.

Oly módon véljük azt, vagy inkább azokat 
felállittaíni, hogy egyelőre csak egyet állítanánk 
fel valamely kiilvárosrészben, például a szivar
gyár közelében, a hol a munkások száma na
gyobb s a lakások tüinöttebi'ck, s csakis a ren
delkezésünkre álló eszközök mérvéhez képest 
meghatározott mennyiségű ételadag kiszolgálta
tására szorítkozva, — úgy, hogy az az intézet 
vagy társulat, — mi a Vöröskeresztet tartjuk 
erre alkalmasnak, — mely ezt felállítja, ne 
legyen kénytelen egy-egy ételadagra Sokat reá 
fizetni.

Ha aztán az intézmény jónak bizonyul, 
bizonyára szaporodni fog a segédeszköz is, mely 
annak tó. b helyen létesítéséhez majd hozzájárul : 
mert alkalom kínálkozik az emberbarátoknak, az

T Á 1 U Z A .

Árpád fiam sírkövére.
(Meiíliall mint solmerai lyceumi tanuló Korpánál! 1892. szeptember 

28-án 11 éves korában.)
Hintik, Isten minket szeret,
Midőn megáldott teveled.
Szép lelked, nemes szived jósága,
Volt családi körünk boldogsága,
S ime, ki tőlünk lelkedet 
Örökre elvette:
Ürömiül két, reményünket 
E sírba temette.

lábért íny József.

1885. őszén.
. . . És újra itt az ősz. hervadt tarlóit a rét.
Dús zöldjét az erdő sárgán hullatja szét.
Hangos szellő helyett a száraz galy között,
Honnan a dal s dalos rég lova költözőit,
Megrázó szél süvölt . . . rnegzörren a liaraszt . . .
Óh mért nem láthatóin még egyszer a tavaszt! . . .

És újra fáj e szív ez örök áldozat,
Melynek élni pokol . . . nem élni kárlmzaf.
Szerelme a porban . . reménye letörve 
. . . Elsírnám panaszom s nincs szememnek könye, ' 
Legyen hát kárhozat de szűnjön a panasz .
És én ne lássalak többe* . . . soha tavasz.

. . . Aztán eljött a lél a haldokló tájra . . .
Puha takaróval lágyan bi t,akarta 
Nem sajog ott a seb mi ide fenn fájna . . .

emberbaráti és egyéb ezélu intézeteknek, vala
mint hivatalok ík jótékonyságuk gyakorlására, 
pénzbeli s n\ termények, tűzifa stb. adomá
nyozására: — a mi nem jelent megint uj tekert, 
hanem csak uj módját az amúgy sem kikerülhető 
segélyadásoknak, melyekre nézve oly sok ol
dalról s oly gyakori esetben van igénybe véve 
közönségünk. így sok más idegenebb őzéi támo
gatása esnék el, s összpontosítva erőnket egy 
irányba, hathatósabban gyakorolhatnék felebaráti 
szeretetünket.

Nem bocsátkozunk ezúttal a részletekbe, 
bár meglehetősen megfontoltuk a dolgot s ki
dolgoztuk a népkonyha intézmény viszo
nyainkhoz mérten való létesithetésének tervét: 
annyit azonban máris felemlítünk, és pedig azért, 
hogy mások is hozzászóljanak a kérdéshez, hogy 
a mi tervünk szerint egy ebéti ára 10 krba 
lenne megállapítandó. Ez oly összeg, melyért, 
ha a rendező Vöröskereszt-egyesület egyelőre 
minden egyes adaghoz 2 krral járulna hozzá, 
két gyermek részére elegendőt nyújthatunk. 
Nem lehet kétségünk az iránt, hogy a nép
konyha cgy-két heti fennállása után már más 
intézetek is felajánlanák a hozzájárulási kraj- 
czárokat, s igy nemcsak egy. hanem több helyen 
állíthatnánk fel népkonyhát.

( ’sak megbeszélés tárgyául akartuk a fenti 
sorokkal a népkonyha felállításának kérdését 
tenni: :i részletekről, esetleg valamely kezde
ményezésről jövőre majd bővebben szólunk.

Szív esen ven nők egyébiránt másoknak ész

ott szenvedésnek niuőS. többé hatalma.
S fölötte megcsendül a gyászos karének 
Csöndesen reszkotőn . . . megszűnt itt az é le t!

S a fájó szívre is gyógyító ir fakadt,
Az elköltözésnek hideg verítéke.
Eltemették . . .  jó ott a hűvös liani alatt . . .
Es többé nem jutott senkinek eszébe.
Csupán a szél zokog néha a sir felett . . .
Teljesült . . . számodra nincs többé kikelet . . .

Zütíiiy István.

Szeretve mindvégig!
—  Eredeti regény egy kötetben.

Irta : T Io In n i -  A t  i l l a .  (8)

(Foly tatás.)
A szőke hadnagy hanyagul vont vállat, aztán 

ajkhigygyesztvo röviden annyit mondott:
— No azt én kereken tagadom !
Aztán a kapitány mintegy magához térve, lelke

sülten kiállja :
—- Igyunk hát, bajtársak, kiszárad a torkunk, 

ha annyit beszélünk. Végre nem is járja, hogy a szép 
asszony lelett vitatkozzunk most, mikor tarokkoznunk 
keltene Te Nanerl. — mondja a barna hadnagynak, 

igazán megérdemelnéd, hogy egy heti szobaárislo- 
mot kapj azért, mert igy kihoztál bennünket a sod
runkból . . . Most ismét csak (a szép asszony forog az 
eszünkben, holott veszélyes dolog reá sokat gondolni . .. 
Igyunk hát és folyjon a já ték !

Koczintottalc és ittak, aztán tovább tarokkoztak. 
A játék változó szerencsével folyt tovább. A kapitány
nak ma igen nagy szerencséje volt, a mennyiben már 
négy szóló volátot nyert meg egymásután, holott a fő
hadnagy vesztett, egyre vesztett.

revétőleit, hozzászólását a kérdéshez, hogy biz
tosabb alapon, több tájékozottsággal legyen a 
szép munka megkezdhető.

Kerpely Antal jubileuma.
A m. kir kincstári vasgyárak tiszti és altiszti kara 

Urassai lovag Kerpely Antal pénzügyminiszteri tanácsos 
és a kincstári vasművek központi igazgatója 25 éves 
szolgálati jubileumát ünnepelte f. hó 2i>-án Zólyom- 
Brezón, mely a kincstári vasgyárak legnagyobbika.

Kerpely rövid gyakorlati működés után 1868. 
évben a selmeczi bányászati és erdészeti akadémia vas- 
kohászati tanszékére hivatott meg, hol 1881. évig mű
ködött. Ez idő alatt nemcsak egészen uj szakképzett és 
lelkes vaskohászati nemzedéket nevelt, mely szerte az 
országban sikeresen működik hazai vasiparunk érdeké
ben és külföldi szakerők alkalmazását ma már felesle
gessé teszi, de e mellett megteremtette a vaskohászati 
magyar műszaki nyelvet és megállapította a magyar 
vaskohászati irodalmat, melyet ritka tevékenységével 
folyton uj és uj müvekkel gyarapítóit. Ebbéli tevékeny
sége által európai hírré tett szert, sok külföldi egyesü
let tagjává választotta és a porosz kormány 1874. év
ben a freybergi bányászati akadémia vaskohászati tan
székével kínálta meg, de sikertelenül.

A magyar tudományos akadémia 1877. évben 
levelező tagjává választotta, a király pedig már 1874. 
évben a III. oszt. vaskorona renddel tüntette ki. 1881. 
évben a kormány Kerpelyl miniszteri tanácsosi ranggal 
a sok éven át elhanyagolt és nagy veszteséggel dolgozó 
kincstári vasgyárak élére állította. Ezeket rövid néhány 
év alatt gyökeresen átalakította, hazánkban eddig meg 
nem honosított üzemágakkal kibővítette, korszerűen be
rendezte és jö v cd el m czőségö k e t biztosította, Vajda-Hu- 
nyadon pedig egy uj mintaszerti kohólelepet alapított.

Rí ki pajtás még egy ideig nézte a változó szeren 
esővel folyó játékot, aztán felkelt az asztaltól és a 
pénztári emelvényhez ment, hol a szép, barna Malvin 
tartózkodott. A mint a kaszirnő megpillantó a fiatal 
hadnagyot, észrevehető sötét pir árnyékolta be az ar- 
ezát. Kissé lehunyta a szemeit, mintha álomnak tartotta 
volna azt, hogy a fiatal hadnagy a múltkori összekoez- 
czanás után felkeresi.

A fiatal hadnagy a leány elé nyújtotta finom fe
hér kezeit és lágyan, behizelgően súgta neki :

— Malvin, hát haragszik reám ?
A leány szemei ragyoglak, mikor válaszoló:
— Bizony haragudnom kellene rád . . .  de mikor 

éu oly balga vagyok ! . . .
Aztán azzal a  csábos mosolylyal. mellyel e lények 

még a fájdalom, lelki küzdelem pillanataiban is bír
nak, a karcsú Malvina megszorította a deli huszárhad
nagy kezét.

A szőke hadnagy kissé megfeledkezve arról, hogy 
mily sokan vannak a kávéh ázban, közelebb lépett a 
leányhoz, arcza szinte érintette a leány haját; azonban 
a leány hirtelen elfordítva fejét, halkan suttogta :

Vigyázzon az Istenért, hiszen látnak bennün
ket! —- aztán mosolyogva, kedélyes hangon mondta, 
hogy a többiek is meghallhatták: — Hars úrék már 
oly hamar visszatértek a gyakorlatról, holott sokan 
azt Inti k, hogy csak holnap reggel fognak viszatérni.

Köszönöm Mai.in! — rebegte a hadnagy. 
Aztán ö is vidáman szólt; — Talán bizony magácska 
is azt hitte; lám csalódott ez esetben, mert imé itt va
gyunk fáradtan, kimerülve. Különben, hogy érzi ma
gát, kedves Malvin, régóta nem láttam?

A leányka rejtélyesen tekintett a fiatal ember 
szemeibe, nézésében egész lelke, egész lénye visszatük
röződött. Aztán bágyadt sóhajjal tette hozzá:

— Mint rendesen, lián  úr!
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A jubileum Imrmonikus visszhangot keltett szerte 
az országban ott, bol vasiparunk <s annak feji ód ém* 
iránt érzékké! bírnak. A jubilánsnak turnénak számos 
személyes barátja és l.s/.ieléje r̂ytiIt össze az alkalom- 
búi Zólyom-Br.zon, de ott voltak a lioni vas- «s pép- 
iparnak legelső kepv is lói is.

Ült volt Uiaeiizen.-tein Béla min tanácsos, Farbakv 
István orsz. képviselő, Meebvart A. a r (Sanz és társa- 
gépgyárának es Förster Nándor a ni. kir államvasutak 
gépgyárának igazgatója, Borhch Lajos a ri maiim lány 
salgótarjáni vasmű részvény li.rsaság \ zérigazgatóin, 
azon kívül Kisele, Láng. Mitller es Hűek budapesti gép 
gyárosok, Tomesáliyi Gyula erd< igazgató, Alleuder vas- 
gvari igazgató, a selmee/.i bányászati es erdészeti aka
démia. a kerttleti papság és érd szét, valamint- a pénz- 
ligyniinisteri vasinllosztaly képviselői. A vajdaliunyadi, 
kudsin. kabolapojnnai, rojalndai, tiszole/.i es libetbá- 
uyai kimstári vasgyárak 9U tagú küldöttséggel. Vajda 
llunyad városa pedig a polgárin esi r ve/i t.se alatt egy 
négy tagú küldöttség által képviseltette magát. Az ün
nepély fénypontja a vasgyári lisztek es altiszteknek 
lisztéig* se volt Xávay Gyula bátiyaianáesns vczvtvse 
alatt, melyet több kUIcl iltsegek követlek. Az előbbiek 
és a budapesti gépgyárosok egv-eg\ emlH tárgyat nyílj 
toltak át az Unuepeltnck.

Az ezt követő dis; ebéden 12f> en veitek részt, a 
jubiláns a királyra és az uralkodó csalódra, Uraenzens 
lein Béla min. tanácsos kerpelyre, Staudn r Jenő v.-isgy. 
főniérnök a kormányra és Wekciic Sándor pénzügyim 
niszterre, Wagner Vilmos fóbányatanáesos a vasgyári 
tisztek és altisztek névében az Untiepelire és Slrojny 
Román főmérnök a vendegekre emelt poharat, melyeket j 
még számos poliárköszöntó ltövi tett. \Y. korié Sándor 
pénzügyminiszter. Láng es Fejér államtitkárok, Monde 
Imre beszterczebánvai püspök, a pénzügyminisztérium 
bányászati ügyosztálya, a magyar bányászati és kohá
szati egyesület, a selmeczi bányászati és erdészeti aka
démia és az ünnepeknek számtalan barátja és tisztelője 
táviratban és levélben üdvözölte a jubilánst.

Az ünnepélyt este tánezmulatsag egészítette ki és 
fejezte be. A király ez alkalomból a Lipótrend lovag- 
keresztjével tüntette ki Kerpelyt a vasipar terén szer
zett érdem* :n, k elismeréséül.

I
;

TTj találmányok és műszaki leírások. !
közli: Bergl Sándor első budapesti $/:*li;nlalini irodája VI. And- | 

rássy-út 30. s/.

A m a lm o k  k o ra . A malmok oly idősek, hogy \ 
nehéz megállapítani, ki és bol találta fel azokat. Kö- j 
vessők a régi görögök hagyományait, ni 4yek szerint | 
a malmok feltalálójaként Lelex spártai királynak ! 
Miliő nevű fia szerepel A régi rómaiak l’iluinnus isié- I 
nűknek, rnus.isiuus fiver nek tulajtloniiják e találmányt. ! 
Hogy azonban már a legrégibb korban feleztek mai 1 
tnok, azt bizonyossá lesz* az a lény, melyet Mózes 
beszélt el, hogy Abraliám féleség, női, Sáránál kalácsot

sütött vendégei számára a legfinomabb lisztből, — va
lamint a/, hogy midőn Sámson fogolyként a filiszleu 
>"•' kézébe kerül k« uyszerittetett a malmot hajtani.

Mielőtt a kövek alkalmazva lettek, helyettük 
in*.,sarat használtuk. Ebben megtörték a gabonát és 
azt.m megszitálták. A gabonaszem lisztté való változta 
tanának legegyszerűbb módja — mint Plinius beszéli, 
Numa király alatt a rómaiaknál esakliamar más pro 
e* ssusokkal egészitletell ki. E processus módszere a 
k**velkezó volt: uiielöu a gabona megtör, telt vagy meg
zúznod, azt niegpiritolták, hogy hüvelyétől könyebben 
elválasztható es a mozsárban •megtörhető legyen; a to
vábbi lisztté való megmunkálás ug,nucscen módon kö
vetkezett. A romaiak csak egy étién fajtájú süteményt 
tudtak e lisztből készíteni, meiy nem felelt meg a mi 
fogai maink szerinti keny érnek, minthogy a pirított liszt 
nem volt erjeszthető.

Az etruszkoknál, egy népnél, mely Itáliában telepe
dett meg, a mozsarak liengerszerU alakot vettek föl;, 
a mozsár belseje és feneke barázdákkal volt ellálva, 
ep úgy a török, melyek alul erős bunkóban végződ
tek A berendezés ezen neméből következtethető, Imgy 
e bunkónak a mozsárfenek Közepe felé való visszalé
pésével a törő talajsikja körsikká változott át. A szer
kezet művelet ezen egy szerű módjából fejlődtek ki a 
malmok lukról fokra

A mi n malmokat üzemük szempontjából illeti, 
az első malmok kézimalniok voltak, főleg a keleten 
használtattak a bol ezek egészen a mai napig fen tar
tották magukat. Ezek két malomkőből, a futó és alap 
köböl állottak. A hajtásra nőket, rabszolgákat és go
nosztevőket használtak. A polgárosodás haladásával a 
leggazdagabbtól a legszegényebbig naponkint mindenki 
készített lisztet es kenyeret; és Mózes elrendelte, hogy 
a malom ne legyen zálogtárgyként adósság fejében le
foglalható A Pompcjiben eszközölt ásatások alkalmá
val a régi rómaiaknál használt malmok találtattak, 
melyek két köböl állanak, melyeknek alapköve lapos 
teke vagy golyó alakjával bírnak, mig a futókő ennek 
ni. gfelelőleg ki volt vájva, úgy hogy körűié mozog
hatott.

A gabona egy tölcséralakú nyíláson az őrlőfelttle- 
tek köze vitetett, melyek közepükön egymástól jobban 
távolodtak, mini szélükön. A malmoknak vizerővel 
való hajtását úgy látszik legelőször Milbridnt.es hozta 
be, ti annak időpontja pontosan meg nem állapítható. 
Mindamellett b zonyos, hogy a vízimalmok a nyugaton 
csak Pompeji király bukása után lvr. szül. e ül. évben 
jöttek használatba. Európában az első vízimalom Rómá
ban volt a vízvezetéknél és teljesen magául) aszná latra 
volt felállítva. Ezek közül a legtöbb Róma körül a 
Janikulus dombon volt. A nyilvános malmok csak 
llonoriuB és Arkadius császárok alatt, Kr. u. 885. évben 
keletkeztek, mely kortól az első malomlőrvény is da
tálódik.

Hogy mikor épültek az első szélmalmok, az nem 
olyan könnyen Állapítható meg. Némelyek állítják,

I

hogy Augusztus idejébe esik eredetük , körltl-belül 
Krisztus születése idejére, mig mások azt állítják, hogy 
az első szélmalom Kr. u. 718 bán épUlt Csehországban 
Bizonyossággal tudjuk, hogy Frauezia és Angolország- 
hun Kr. u. az 1050ik évben hozatlak be a h/.elmal
mok. Az elsó liajómalom Róma közelében a '! .bérén 
8Bt)-bau építtetett. Az első gőzmalmot az urvímvezett 
„Albin MilP-t Londonban l78J-ban emeltél;. őrlés 
sel egybekötött szitAlás behozatala a Ili ik szazadba 
esik. Mégis csak a 17. század középénél későbben vált 
szokássá Fram ziaországban, hogy a lisztet a malomban 
megörülték és otthon megszitálták. Ezen illőben úgy ne- 
vezeti szitálóK jártak házról-hazra, hogy a szitál ást 
ellássák minthogy nem miudonkinek volt szita a bir
tokában.

K ülönfélék .
— Kitüntetés A király Farbítky István

; fobáiiyatanácsosnak és a selmeczí bányászati és 
j erdészeti akadémia nyugalmazott rendes taná

rának és volt igazgatójának, a tanári pályán és 
I különösen igazgatói minőségében, nemkülönben 
| ti köztigyek terén kifejtett sok évi kitűnő és 
I sikeres szolgálatai elismeréséül, a harmadik 
j osztályú vaskorona-rendet díjmentesen adomá- 
| nyozta.

— Főispáni látogató*. Főispánunk ő méltóságú 
városi törvényhatóságunk közig. biz. ülésének napjául 
nov.-bó T ikét, a közgyűlés napjául pedig uov. b ikát 
tűzte ki. Mindkét ülésen ő méltósága fog elnökölni.

— Irodalm i estély. Legközelebbi „Irodalmi és 
művészeti estélyiünk uovember-hó 7-cn lesz a Scmbcry 
teremben. Az estélynek pénteki napon tartásától azért

1 térünk el ez úttal, mivel az itt időző színtársulat a hőt - 
, fői napot választotta pihenőül. De másrészt azért is elő 

nyösebb ránk nézve az estélynek e napon rendezése, 
mivel az esetleges változást, valamint a műsort is kellő 
időben közölhetjük lapunk vasárnapi számában, a mi 
eddig nem volt mindig lehetséges, mivel a műsort az 
estély előtt gyakran csak egy két nappal sikerű.; Össze
állítanunk. Majd lm egyletté szervezkedünk, másképen 
lesz ez is.

A koleráról i lündátt szándékozik tartan* 
Dr. Tóth Imre bányakor, főorvos a helybeli természet 
tudományi társulat legközelebbi ülésen. A tudós főor
vos nemcsak eme rémes indiai vendéget ismerteti, 
hanem azokat a módokat is, a melyekkel beliurc/olása 
és föllépte ellen védekezhetünk. E bir közlésekor azon 
óhajunknak adunk kifejezést, hogy a jel/.ett előadási 
minél tágasabb helyiségben f irtatnék meg, hogy ig*y 
azon minél többen vehessenek részt.

Az ipoly-áni-koi pólus! vasúti vonal eset
leg ipolysági-zólyomi vasuli vonal kiépítése tárgyában 
e ho 19-én. Lestyánszky Sándor alispán elnöklete alatt

■A/lan kö/.ónyös dolgokról, napi hírekről kezdtek 
el beszélgetni, a leányka kitörő vidámsággá!, n fiatal 
ember kissé vigabh kedHylvH.

A kasziruő nagyon csinos ieányku volt. Olyan 
mint egy üvegházi növény, mely vad talajban nőtt 
meg. Oyönyörfl dús hajzata, mini vastag koszorú övezte 
körül gyermeteg fejét, f, bér arczáí, melyből sötét kék 
ábrándos tekintetű szemei a gondatlanság bizonytalan 
érzésével mosolyogtak Hó. Piczi piros ajkai nedvesek, 
melyeket mindig oly kedves bigygyeszléssel vont ösz- 
czcbb olyan nagyra, mint egy mogyoró. Ártatlan, gyer
mekded kedély Ivei lóri , melyet romlott környr-etoben 
is meg tudott őrizni. Parányi kezeivel folyton babrált 
a ezukordarabkákkal, mik előtte bevertek egy nagy 
túle/.áu.

Klónk szellemesseggel, az ilyen teremtéseknél szo
katlan naivsággal és természetességgel csevegett kony
á iu l modorban pajzán játsziságual.

A szőke hadnagy szemmel látható örömmel hall
gatta a kedves lény csevegcset, ki most hirtelen elko- 
morodva, búsan mesélte el az ifjúnak a családját ért 
szcrenesoileiisegct.-Tiszta szemeiben a ki>ny fatyolozottá 
tette tekintetét.

Igen, kép/xtje, úgy történi az egész, hogy tegnap 
elölt mikor innen éjfélkor haza menteni, kissé fájt a 
fejem, tehát hamarosan lefeküdtem. l)e alig tudtam 
elaludni. Oly rémes álom gyötörte lelkemot! Nagy tűz
ről álmodtam, mely fejem felett lángba borította a há
zat. Alig bírtam megmenekülni a veszélyből, lm idejé
ben egy csinos szőke férfiú meg nem ment. Üli! mily 
keservesen sírhattam, mert n párnám kénytől ázott 
volt. Azonban örvendtem módfelett, mikor visszaeinl - 
ke/.von kínos almomra, a bátor megindítóm arczkepc- 
ben az ön vonásaira ösmertem.

Hiszen az még nem oly nagy szerencsétlenség, 
ha reám ismert, Mnlviua kisasszony! Ellenkezőleg kö

szönettel tartozom önnek, hogy reám is gondolt álmá
ban, — mondja mosolyogva a hadnagy.

— Várjon csak ezután jön a java történet, az 
én nagy boldogtalanságom története. Hiszen emlékszik 
még arra, Hárs úr, hogy említettem ön előtt, mennyire 
szerelem én a galambokat. Tartottam is két szép párt, 
olyan Mária-Ötuárl-gallérut; ezeket becsézgettem, etet- 
gitlom mindennap jó szóval és Hőséggel. E két pár 
galamb \óit elhagyatoltságöm vigasztaló támasza, csa
ladom, mindenem. A házi asszonyom ketrcezében tar
tottam Őket. mint valami kis királyokat. Úgy szereltek 
is engem, alig pillantottak meg, látásomra örvendezni, 
búgni kezdtek, tudván, hogy friss Hőséggel jövök hoz
zájuk. Mikor kieresztettem őket, vátlamra, a fejemre 
szállottak és a kezemből ették meg az eledelüket, 
Most ennek is vége van. A sors megirigyelte ezt az 
egyetlen örömömet is és nagyon lesújtott, szivemen 
sebzett. Gondolja csak cl, mikor felöltöztem, aztán 
megkávéztam, kimentein az en kedveseimhez. A regg 
oly friss, üde volt, a nap melegen árasztotta szét a 
sugarait. A ketreez lel*' mentem, mely háttal támasz
kodott az udvaron egy nagy eperfának, mely csaknem 
beárnyékolta A mint közeledtem a ketreez felé, meg
lepett a nagy némaság és ijesztő aggodalom kapói meg 
a szivemet. Semmi nyoma a bugásnak, csendes volt 
minden, mert az en drágáim meg voltak . . . fojtva. 
Csak most ereztem igazán ellmgyatottságomat, csak 
most tudtam, mily kínos az árvaságom. Sem atyám, 
sem anyám, egyetlen rokonom nem lévén, ez a két 
pár galamb úgy odanőtt a szivemhez!

A leányka kis szünetet tartott, mintha erőfeszítési 
tenne, hogy kebléből feltörni akaró zokogását elfojtsa. 
A hadnagy neki támaszkodva a pénztári emelvénynek 
részvéttel nézett a leánykára, ki ismét belefogott a 
történetének folytatásába :

— Igen, sajgó fájdalommal nyitottam fel az ajtót, 
a galambok ott hevertek egy rakáson, megfojtva, vé

rüket vesztve. Megfojtotta őket egy álnok görény, 
üli! a szivem majd meghasadt, nem tudtam mit csinálni 
e pillanatban, csak keservesen zokogtam. A házi asz- 
szonyomuak kellett erőszakkal az ól elől elliurc/olnia, 
aztán szobámba zárkózva tovább sirdogáltam. Még 
most. is könybe lábbad a szemem, ha a Imlottnimra 
gondolok. Tolláikul, lássa, itt Őrzöm a keblemen. 
Oly kinos volt azon este a kávéházban vidámnak len
nem, mosolyognom akkor vikor úgy fájt. úgy sajgót! 
a szivem. Látja ilyen a m leiünk, akkor is nevelünk, 
mosolygunk a tréfákon, udvarias bókon, mikor lelkünk 
beteg, szellemünk bágyadt. Hanem ha annak úgy kell 
lenni! . . . Most imé nincs senkim . . . egyedül vagyok, 
magamra hagyatva!

Es a leányka szomorúan néz maga elébe, inig 
a fiatal hadnagy halkan mondja:

Igazán megindított történetével, Malvina kis
asszony, — válaszolta Riki hadnagy mcgindultan, — 
de hát nézze még sincs egyedül, ha elfogad engem: 
. . . barátjának, ki megosztja önnel bánatát aggodal
mát . . . Aztán mondja, ugye, hogy nem haragszik 
reám a történtek miatt? . . .

— Talán nem! -  feleli a leány rejtélyesen, — 
De, legyen óvatos • és hagyjon el, mert társalgásunk 
mar is figyelmet kellett . . . sokan néznek reánk . 
Aztán nem akarom, hogy a kósza kir is szárnyára 
vegye a nevemet, elég sanyarú így is nekem t\ lét!
. . . De, mondja csak Hárs ur, megvár-e újra, mikor 
innen haza megyek?

Haza kiserem Malvina; künn az utczán 
várni fogom, — jegyzi meg a hadnagy. -  Isten 
önnel!

Riki pajtás visszatért társaihoz , mig a fiatal 
leányka utána néz sötét kék szemeivel a távozó deli 
liuszárhndnngynak. Szemeiben édes boldogság tükrözik, 
keble mintha gyorsabban emelkednék, aztán észrevétlen 
szivére nyomja a kezeit; pár perczczel később már vi-
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Knrpoiiáu közgyűlés tartnlotl, melyen a. alispán részié 
tesin lej tette ki azokat a módu/oiukat. melyeknek 
megráiIn|»itAsa az cpiicmlö vasútvonal előmunkálataként 
okvetlen szükséges. 15 munkálat kérészit!Ivin lero egy 
szltkebb körű bizottság választatott, ne y működésének 
eredményéről még ez év november 20-ig kütdus beszá
molni

— I»knlui liitotts-iu. Városuuk törvényhatósá- 
gának utóbbi közgyűlése a helybeli iparos s keres
kedő tanulok iskolájának bizottságát az ib93 1894 
és 1895 ik évre terjedőleg e következőleg alak itá meg: 
Elnök: 8zilny>ii József, aleluök: Muszka József, biz. 
tagok: Bánik Lajos, Csiba István, Frieberl Ferenez, 
Fizély Károly, Knehelmami Károly, Gregus Antal, llor- 
nyaesek István, Jiilni Vilmos, Joerges Ágost, Langauer 
József, Poseli Károly, Öztankay Ferenc/, Sleiuer Bern&l, 
Wankovits Lajos, jegyző: Vörös Ferenez.

— Ihhierkedéoi estély. A selmeezbányai s vi
dékén tartózkodó nyugdíjazott és tartalékos tisztelt no- 
vember-lio A én a Bogya helyiségben ismerkedési esi 'vi 
tartanak Steiusdorfer százados elnöklete mellet.

H alottak náipjón úgy az akad. ifjúság, mint 
a polgári dal- és zenekor, valamint az öuk. tűzoltók 
is kivonulnak a temetőkbe, hogy elhányt társaik iránt 
a kegyelet adóját leróják.

— Színészet. Beállott Sclmeczcti is a szint évad 
s néhány élvezetes estére ad reményt azoknak, kik a 
mű elvezetni, nem kiemelt sikamlós szólamokban s köny- 
nyfl leples operettekben, de igazi becsesei biró művek 
szabatos előadásában keresik. 15 czélt tűzte ki magá
nak derék szinigazgalóuk, Beke Gyula, s elismeréssel 
mondhatjuk, hogy, a mi vidéki színpadokon, sajnos, 
oly ritka, a tisztességet, a mint eddig alkalmunk 
volt. meggyőződni, megtartatja ott is, hol attól kissé 
eltérni nem is valami vigyázatlanságba kerül 15 diese
lei mellett azonban el nem kerülhetjük ama megjegy
zésünket, hogy részéről talán nem helyes választás volt 
az, midiin első előadásra Csiky Gergely remek színmü
vét, az „Örök törvény" t tUzte ki. A hosszú úttól még 
ki sem pihent, s részben még egymást nem ismerő sze
replők a legjobb akarat daczára sem nyújthattak oly 
előadást, milyent az itteni közönség várt s milyen
nel no gelégedett volna. Hogy ennek oka nem az il
letők tehetsegliianyában, de valószínűleg a fennebb 
érintett körülményekben rejlett, mutatták a következő 
előadások. Így a folyó hó 23 án színre került „Kis ma
daram" bau a közönség mar látta az erőket kibonta
kozni, s ki kell emelnünk Lendvay Nándort (Barkóm 
Miklós) Krnsznai Andort (Heczegán Kristóf) — bár e 
szerepében, azt hisszük, néha kissé túlzott — ; Beke 
kaczagtató természetsséggel adta Kifli Adolárt 8 Erdei 
Berta (Mariska) csengő hangú dalaival tapsokat is ara
tott. 15 népszínműnél magasabb színvonalon állott már 
Bisson szellemes vigjátékámik „A megboldogulténak 
előadása. 8 nem vélünk tévedni, ha kivált a vígjáté
kot s könnyebb színművet tartjuk a társulat ícnoiségei- 
liez mért szerepkörnek. Krasznai mint Dupperon és

dáinau nevetgél és fecseg egy úri emberrel, ki udva
rol neki csinos bókokkal halmoz\ a ei liúszcsztondős 
szépségét.

— Épen jó, hogy jösz -  mondja a kapitány, — 
alig bírunk Feri barátunkkal, ki ma úgy latszik nem 
tud játszani sem, de miduutalan bosszús arezezal néze
getett a Malvina kisasszony felé, kivel te nagyon is 
bizalmasan csevegtél, m; (elkeltette főhadnagyunk szí 
vében a féltékenység alvó ördögét.

— Lehetséges volna? — kérdő csodálkozva Kiki
Bizony az úgy van, Kiki pajtás, — szólt 

Hideg főhadnagy kissé gúnyosan, — Feri egymásután 
követte el a baklövéseket. Elfogjuk már i ;>/.<•( |.u.
szón egy ősit, aztán kimondja velem együtt a tous les 
trois-t. tlégy királyt, pagát ultimot a volattal együtt 
is szépen megcsinálja a partit éppen abban a pillanat
ban ; mikor te a leány feje hajolva valamit súgtál 
neki halkan.

Szórakozott ez a Feri, Ián csuk nem vagy
komolyan szerelmes abba a Malvinba ? . . _ kérdi
nevetve Náuerl.

— Ugyan hagyjatok bókén már azzal az örökös 
históriával, egyszerűen peches napom van ma, — kiáltó 
bosszúsan Balzsamos főhadnagy.

— Te Feri, nem szeret az a leány senkit sem, 
olyan ne nyúlj hozzám virág, üvegházi növény, melyet 
nem lehet egy könnyen hszakas/.lani, mert tövisei van
nak az ártatlannak és szúr! -  jegyzi meg tréfásan 
Náuerl kisasszony. — Verd ki fejedbe! azt a leányt, 
hiszen el csak nem veheted.

— Van is eszemben ilyeneket gondolni, hiszen 
láthatjátok, hogy mily keveset törődöm azzal a leány
nyal ! — mentegetőzik a fóöadnairy bosszúsan.

— De hagyjuk ezt. 8nló játék ! — teszi hozzá 
kártyáit nézve.

- Tartom! mondja a kapitány nevetve. — 
Segit a huszas. (Folyt, köv.)

Bánfalvy mint Matliie sikerült alakítást mutatlak be, 
jó volt Beke Gyula (Valory.) Bekenő (Valentiné) s 
Bántalvyné (Angolé) is (megsúgjuk csendesen hogy 
Angolé kit. é elevenebb, csintalanabb lehetett volna). 
2li-uit „A vadgalumb" röppent a színpadra, s tapsok 
kai fogadták kedves szeméiyesitójét, Boezkó Dórát, 
kit dicséret illet azért is, mert akkor is játszik, midőn 
nem beszél, s nem tesz úgy mint némely más, ki azt 
hiszi, lm nincs mondani valója, állhat mint a czövek. A 
már előbbi enililetettekcn kivié, kik szerepeikben mind, 
egy egy jelentéktelenebb botlást kivéve, jól megállták he
lyüket, kellemesen hatott ránk Kiss Sándor sikerrel jutal
mazott azon igyekezete, hogy a szerepéhez való hangot elta
lálja ; meggyőződtünk egyszersmind arról, hogy Lendvay 
jó népszinmúénekes, mely megjegyzéssel Kiss S. érdeméit 
nem akarjuk kissebiteni. Heti rcfYládánkat bevégezzük 
néhány szóval a „Hitves"• lóI, mely összevágó előadás
sal a közönség meg lehetett elégedve, s melyben Leud- 
vay, Kiss és Bekené dicséretet érdemelnek. Krasznay 
ról nem szólok; felismertük már a jó komikust, kinek 
az a jó tulajdonsága van, hogy ismétlésekbe nem esik ; 
Bánfalviról mini izogány pedig csak annyit mondok, 
hogy látásánál •« inbe jutott Petőfinek az a verse: 
„Őseimnek véres ,...rdja . . De talán, tisztelt höl
gyeim c.s uraim, azt mondják: „Hiszen ez nem színházi 
kritika, hanem fecsegés!" Elfogadom e szemrehányást, 
s mentségül csak azt hozom föl, hogy a kinek érteni 
kell belőle, az megtalálja a neki szólót a sorok között 
is; nem mint orvul szogzett tört, hanem négy szem 
közötti baráti figyelmeztetést. I5s ha e soraimat fecsegésnek 
veszik, szabadjon azon reménynek adui kifejezést, hogy 
a jövő hetekben egész komolyan konstatálhassam azt, 
hogy nemcsak a közönség volt megelégedve a színész- 
szél, hanem a színész is a közönséggel. ***

— A lövöldéről. A folyó hó 23 án, daczára a 
hónak, a lövészet megtartatott. 299 lövésre 318 köregv- 
ség lövetett 7 drb. négyeskör lövéssel. A dijadé Krausz 
Kálmán egyleti tag volt. Gazdának ez alkalommal a 
két lövészmester készült, az egyik étel és a másik ital 
adás áltál, de úgylátszik a Kis hó visszatartotta a ta
gokat a megjelenéstől, mert összesen csak 7 tag volt 
jelen. Az első dijat nyerte Sóidéi Ágost és a másodikat 
Krausz Géza. Négyest lőttek még; Scidel Ágost l et, 
Fiedler Gyula 1-et és Krausz Géza B-at Ezúttal figyel
meztetve lesznek az egyleti tagok, hogy még két dijadó 
van, tehát legalább még két lövészei megtartandó volna, 
mindez lenn- szelesen főleg az időjárástól függ. Ez utúlsó 
lövészeteken, tekintettel a rövid napokra, a lövészet 
már délelőtt l/a 11-kor veszi kezdetét.

- -  A Imii ’ hál, melyről lapunk előbbi számában 
említést tettünk csakugyan meg lesz, csakhogy nem 
abban a formában, mint. eddig szokott megtartatni. 
Ugyanis nem nz első eves akad. hallgatók adják azt, 
Imiiéin az összes ifjúság, és pedig, mint. értesülünk, 
azért rendezik igy közösen, mivel az előző két évben 
nem volt fuehsenóal, vagy a hogy most nevezik: balek
bál. A bál napjául f. é. november-hó 9-ikét válaszlot-

— A ‘í ’} mcnyn**7.<Hiy száma rohamosan fogy 
városunk hun. Az utóbbi napokban hárman esküdtek örök 
hűséget szivek választoltjának. Legyen az örök húsig 
jutalma örök boldogság, melyet őszintén kívánunk, a 
boldog pároknak. Mint értesülünk, a legközelebb jövő
ben isnv’t többen leszik föl a kedves menyasszonyok 
közül a menyasszonyi koszorút, s igy a 25 szám csak
hamar leapad, a mi annál ham ír tbb következhetik 
be, mivel azon hírünkre, hogy városunkban 25 meny
asszonyt. számláltak össze, az ahhoz értő szaktekinté
lyek, (azt elhallgatjuk, hogy a kávé mellett), három 
Írásbeli s egy szóbeli protestacziót kaptunk, a melyben 
a vőlegény számba jöbetók ebbeli minőségük ellen til- 
lakoztak. A négy közül egynek ellőttük, de a három
nak nem, mert szemes reporterünk, a ki már versbe 
is foglalta a boldogok neveit, utána járt a dolognak 

• s a legillctékesehb helyről vett értesítést erről, dystichon 
jaiban nemcsak a verslábak jók, de tartalmuk is való. 
A Riporterünkkel szemben kikötött föltételt — bizto
sítjuk a kedves nyilatkozókat, mi is megtartjuk, a 
három tiltakozó előtt. Csak azért is 25 menyasszony !

— ir»!iyan útogntláU rn««g ez idén S z itu já t ? 
A Bzitnya-hegyünk pavillonjábau levő névkönyv adatai 
szerint ez időn 750 látogatója volt a Szitnyának, a kik 
között az előző évek látogatóinak számához képest 
aránytalanul csekély a selmeeziek száma. A messzebb 
vidékről jövök számának e szaporodása a turistaság 
fejlődése mellett tanúskodik s nem csekély mértékben 
növeli Szunya-osztályunk érdekeit. Kívánatos volna 
azonban, hogy c mellett városunk falai között is növe
kednék az érdeklődés a turistaság s az ezzel kapcsolatos 
érdekek iránt, s oda fejlődnék, hogy egyebek között a 
nyaralók egy időben annyira felkarolt tervének lenne 
a megvalósítója.

— A ln'ostilcti's ezigányok. Az almási czigá- 
nyok a minap egy könyvecskét találtak hazafelé men
tőkben az országúton, a melyben 13 frt készpénz volt.

A szerencsés megtalálók körülnéznek, zajt csapnak, de 
senki sem jelentkezik vesztesül. Erre eszébe jut a cso
port egyik tagjának, hogy ó néhány perez előtt egy 
leányt látott Gyekés felé sietni, bizonyosan az a vesztes. 
Ezzel neki iramodtak abban az irányban, a merre a 
leány szemük elől eltűnt, s csakhamar utolérték azt, s 
átadták neki a talált könyvecskét a pénzzel együtt.
A leány a gyekósi koresiuárua csclódleánya volt, a kinek 
rémületénél csak a fölötti csodálkozása vult nagyobb, 
hogy a czigányok ily „becsületes megtalálók". A mily 
csodálatra méltó, ép oly dicsérendő is az almási czigá- 
nyokuuk u tette; u mit szívesen is jegyiünk föl.

— Vigyázni lanság  folytán e hó 22-én szinte 
nagy szerencsétlenség történt s igazán csak a véletlen 
szerencsének tulajdonítható, hogy emberélet is nem esett 
áldozatul. Mendl Mór helybeli bérkocsis kocsisa a szom
bati napon rendezett „próbából" alatt lovait a Szila- 
veczky vendéglő előtt vártatva s a lovakat őrizetlenül 
hagyta ; e közben nem tudni mi okból talán a házte
tőről lezuhant hő tömegtől a lovak megijedve őrült vág- 
f a fással rohantak lefelé a lejtős utón s a ezukrászat 
előtt Érti Vilmos kocsijának neki menve a kocsi hátsó 
részét összezúzták a kocsin, ülő kocsis a nagy lökés 
következtében messze kibukott a kocsiból, könnyebb 
Utüdősen kívül azonban egyébb baja uem történt, de a 
lovak szintén megbokrosodva rohantak lefelé — úgy 
hogy a 2 vágtató lópár elöl képtelenség lett volna ki
térni, szerencsére azonban kévés járó kelő volt s csak 
két kisebb természetű sérülés esett.

— Baleset. Az elmúlt héten is történt önhibá
ból okozott sérülés. A Sándor zúzóműben alkalmazott 
Juszko nevű munkás daczára a szigorú tilalmaknak a 
henger pár közé került, nagyobb quarcos kőzetdarabot 
a vaskulcsa! akarta eltávolítani, de a heugerpár ezt be
kapva jobb kezét a vascsőhöz szorította s a mutató ujj 
felső Ízületét lekapta s a vaskulcsot is ketté törte.

— Az uj busz koronás a ranyak. Az aj veretű 
körmöczi busz koronás aranyak ellen némely részről azt 
hozzák fel, hogy azokon hibás ő felsége álló alakja és 
helyesebb lett volna azokra ő felsége raellképét veretni,

| másrészről pedig hibáztatják az érme rajzának lapossá
gát. E két ellenvetésre szakértő kézből a következő 
észrevételekei közöljük: „Két kifogást tesznek lapjaink 
az uj körmöczi aranyai; ellen. Az egyik Ő felsége alak
jának rajzára vonatkozik. De hát az, vájjon pénzeinken 
az uralkodó egész alakja vagy csak mellképe legyen-e 
látható, ízlés dolga. És igy ezen nem akarok vitába 
bocsátkozni. De azok, akik a rajz ellen e kifogást te
szik, bizonyára nem tudják, hogy a körmöczi pénzver
dének századokon át megőrzött szokása, hogy arany
pénzeire az uralkodó király egész alakját vereti. Ha 

I feltennók azt a kérdést, hogy okadatolt lett volna-e 
i  ezúttal eltérni az ősrégi hagyománytól és a magyar 

aranyokon — melyek azelőtt egész Európában hosszú 
j időn keresztül kedvelt fizetési eszközül szolgáltak, sőt 
1 számolási értéket képeztek — a megszokott álló alak 

helyébe mellképet tenni, hogy helyes lett volna-e a ma
gyar pénzek ez egyedül álló specziális vonásával sza
kítani, azt liiszsztlk senki sem válaszolna igennel és 

1 mindenki a régi szokás fentartása mellett volna. A má
sik felmerült kifogás, mely az uj aranyok rajzának la- 

í posságát panaszolja, még nagyobb értelmetlenséget mu- 
! tat, mint az előbbi. Tudvalevő, hogy sí valutatörvény 

kötelességévé teszi az államkincstárnak a természetes 
kopás áltál bizonyos határig súlyából veszített aranya
kat, uj. teljes súlyú aranyakkal beváltani. Fontos fela
dat yolt tehát, hogy a forgalomban való kopás lehető
ségét már a pénz eredeti veretéscnél a lehető legkisebb 
mértékre redukálják. Ezért látszik az uj pénzes rajza 
laposnak. De csak látszik. Mert az uj aranyak reliefje 
ép oly kiemelkedő, mint bármely más európai pénzé, 
csakhogy a kopás csökkentése érdekében került az uj 
érmét metsző művész minden oly éles kiemelkedést, 
mely könnyen és gyorsan kopik le a forgalomban és 
igyekezett a relief széleit lejtőssé tenni. Az uj érmek 
metszésének művészi voltát épen ez a körülmény mu
tatja legjobban. Egyébiránt az uj aranynak vereteséért 
kára körmöczi pénzverő intézetet gáncsolui. A körmöczi 
verde 10 és 20 frankos aranyáról a numizmatikusok mind 
elismerik, hogy technikai szempontból a legjobb és leg
helyesebb pénzei a világnak és még legutóbb is egyik 
legnagyobb szaktekintély a pénzverőid technika terén 
ugyanígy nyilatkozott a körmöczi intézetről. Az uj ara
nyak veretesénél pedig a pénzverde épen nem tért el 
hagyományától, sót mint a pénzekből minden elfogulat
lan szemlélő lálliatja, igyekezett meg jobbat nyújtani, 
mint' a mit eddig nyujlolt "________________________

I.nuto* im  ák ; A mutatványhoz még többet 
is kérünk, — s ha a bcküldöttel egy színvonalon álla
nak, megkezdjük a közlésüket.

— V— urnák  l'j-M oldova. A küldöttek bevál
nak; hosszabb levél megy.

— T. Szórni)■ hely. A versalakba foglaltak jó 
kerekded jó nyilatkozatnak válnak be, melyet a czim- 
zetnek bátran átadhat. Az őszinte igazolás bizonyára 
nem téveszti el hatását; de említett előnyei mellett a 
szép költi menyhez kötött követelményeknek meg nem

| felel. Ismételjük, prózának jó lesz a kívánt czélra; van 
1 benne igazság és logika.

— II. urnák  Pécsett. Szívesen vesszük.
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Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz 

102. 4j-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy az 
ipolysági kir. járásbíróság 1892. évi 224 1. számú vég
zése következtében Dr. \Ye'nbciger Miklós ügyvéd Által 
képviselt GrUumann Arnold javára Patkós Adolf ellen 
30d fit 59 kr. s jár. erejéig foganatosított kielégítési
végrehajtás utján lefoglalt 
bór és bútor nemUekböl álló nyíl

krra
árve

:;:i8 fit 
álló ingóságok

résen eladatnuK.
Mely árverésnek az ipolysági kir. járásbíróság 

3751 1892. számú végzése folytán 221 fit. 5 f> kr. tőke- 
követelés, ennek 1892. évi julius-hó 27 napjá
tól járó 6 % kamatai erejiig Ipolyságon leendő 
eszközlésére évi uovcmber-hő Jí napjának
délelőtt 9 órája batáridőül kitti/.etik és ahhoz a venni 
szándékoz, k oly megjegyzéssé! hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. $-a értelmében készpénz fizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek becsárou alól is el fognak adatni.

Kelt Ipolyságon, 1892. évi okt.-hó 12. napján.
l i n i u  M ó r .  

kir. jbirósági végrehajtó.

Árverési fel lételek.44-iCU. sz.
III. 1892.

A m. kir. pénzügyi kincstár tulajdonát Uöpező 
Pjoi'fr-Szclnkniu „].inci.li" korcsma cpfiicl rs larlozcka 
inuk nyiháuos árver. sen való ci.olása lár^vában.

Az 1W2, évi október-hó „uik napján délelőtt 9 
órakor Pjerg kiizscp: liazanal megtartandó nyilvános ár
verésen árverés alá bocsáttatnak a péiizlipvi kincstár 
lulajdonát képező Pjerp-szélaknai „LökmI." kore.-ma 
épület és tartozékai 800 fit kikiáltási árban.

Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 
10% -át vsgyis 80 Irtot készpénzben, vapy óvndekké|ies 
értékpapírokban az árverés napján délelőtt í) óráig a 
kiküldők kezeihez bánat pénzül letenni.

A legmagasabb ajánlat tevőre nézve a tett ajánlat 
azonnal kötelező, a m. IPr. pénzügyi kincstárra nézve 
pedig a/ csak a nagyméltósőgú ni. kir. pénzügyi mi 
ntstoritiDi jóváhagyása után válik kibelező erejűvé.

\ evő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben 
és pedig az elsőt az árverés napjától számított 30 nap 
alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó lin a 
harmadikat ugyan azon naptól számítandó 90, nap alatt, 
minden egyes vétolári részlet után az árverés napjától 
számítandó (i% kamatokkal egy tilt a selmeezbáuyai kir 
adóhivatalba befizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámiltatui.
Az ingatlanokat terhelő, mindennemű kiizadóbeli 

tartozások vevőt terhelik, s ugyanott terhelendő a jog
ügylettői kiszabandó illeték fizetésének kötelezettsége is.

Vevő a megvett ingatlanok birtokába, az árverés 
ogerőre emelkedése után a Ili ik napon belép, s azok
nak baszna, s a netnláui veszély is ót éri.

A tulajdon jognak telekkönyvi bekebelezése csak 
a vételár és kamatainak teljes lefizetése, után fog meg- 
engedtetni; mi melleit k itöltetik, hogy eladó fél az 
adásvétel tárgyát képező ingatlannak a hiteltelekkönyv- 
ben feltüntetett térmértékéért semminemű szavatosságot 
nem válni és az esetleges eltérések miatt vevő a kincs
tár irányában soha semmiféle jogigényt nem támaszthat.

A mennyiben vevő az árverési feltéttelek bárme
lyikének a kitűzött időben eleget nem tenne, az általa 
megvett ingatlanokra az ö vtszclvcre cs költségére bá
nat pénzének elvesztése mellet l újabb árverés fog kií
ratni.

M kir. Pénzügy igazgatóság.
Léván, 1892 október hó 1.4 án. öati/.i.

N y i l v á n o s  l« i s z ü n e t .
M indazon tisz telt hölgyek és u rak . kik  a 

selnieczi r. kath. plébánia templomban f. hó 22-én 
végbe ment esküvőin alkalm ával a Oziezka S án
dor k arnagy  ú r által ez alkalom ra szerzett és 
szem élyes vezetése mellett gyönyörűen előadott 
vegyes karban közreműködni szívesek voltak, 
fogadják ez utón hálás köszönetéin k ife jezésé t: 
mivel esküvőm  után történt azonnali elutazásom 
annak szóbeli lerovásában gátolt.

lleszterezebánván 1892. okt. 23-án.
Ilonnert Oltsa 

férj: Discciitiní Jánosáé.
*) K rovat alatt közhiteknek sem tartalm iért setn alakjáért 

nem felelés a Szerk.

is
éinber-hó
Selmecz-

Szállítási hirdetmény.
A sclmcczhanyai m. kir. kohóliivatalnak 189.3. év 

foíyaniáu szüksége leend 4000 (négyezer’ métermázsa 
ut .'ka öntött vasra, melynek szállítására ezennel nyilvá 
nos pályázat hirdettetik, megjegyezvén, hogy az egyes 
daraboknak 10 iliz'l kilogrammnyi súlyt tulhahulniok 
nem szabad é» hogy szállítási ajánlatok kisebb meny- 
nyiségre is tigyelembi

Ezen öntött ócska vas
leg az erre vonatkozó ajánlat elfogadása után a 
mányok a kohónál megtnázsálva vétetnék át és 
szállítmányért járó pénzösszeg a -záHttmány kifogásta
lan átvételi- után szabályszertten bélyegzett nyugtató 
ellenében fizettetik ki.

Az öO krros bélyeggel ellátott zárt ajánlatok, me
lyekben a szállitandő anyag beszerzési forrása 
j'elöleiidó, bánatpénzzel ellátva 1.-92. ovi nov 
ló óig este ti óráig a in. kir. kohóhivatalhoz 
bányán küldendők be. Az ö"„ -nyi bánatpénz 
drs megkötésekor, készpénzben vagy hisztositék képes 
ért kpapirokban 10 (tiz) % ra egészitendő ki. A ni. 
k:r. koliohivalal fentarlja magának ti jogot a beérkező 
ajánlatok küzdi tetszése szerint azt elfogadni a mely 
no/i-ie s/oriul a legtöbb biztosítékot nyújt esetleg azon
ban valamennyi beérkezett ajánlatokat, is visszautasít
hatni.

A szállítandó négyezer métormásza ócska öntött 
vas, melynek legfölebb 25%-ka forgács alakban á tv é 
tetni fog, tizenkét lehetőleg egyenlő, Imvi részletben 
adandó át.

Magv. kir. kohóhivatal.
Selmeezen, 1892. évi oetóber-hó 2i-cn. 1—2

l l " ’' . Á r \ I t i n l c l i i i t H i i  i k i o t i i t I .1SU2. tkvi.
A korponai kir. jbiróság mint tkvi hatóság köz

hirré teszi, hogy lloderváry sz. SzivAk Anna végrehaj- 
tatónak özv. Antalor sz. Kriskon Anna mint kk. gyer- 
mt-kei Antalor Mária, Anna és Katalin t. és t. gyámjuk 
végrehajtást szenvedő elleni 100 frt tőkekövetelés és 
jkai behajtása iránti vhajtási ügyében a korpouai kir. 
jbiróság területén lévő Litra község határában fekvő a 
litrai 77-ik számú ijkvbcn A. I. 1 —15 sor. sz. a. fog
lalt 1 V4. bel és kültelki birtokból és tartozékaiból kis
korú Antalor Mária, Anna és Kati 'k  »'l >™r.t Mpezó 
hányadukra az árverést 882 frt Imn ezennel megállapi 
tolt kikiáltási árban eirendclte, es hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok az IWMi. évi novem ber-hó 23-ik  
napján délelőtti 9 órakor, Litra községben a községi 
bíró lakában megtartandó nyilvános árverésen a megái- 
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. Árverezni 
szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át 
készpénzben, vagy az 1881. LX. tez. 42. $-ábán jelzett ár
folyammal számított és az 18*1. évi november l én 333.4. 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. fcj-ában kije
lölt óvadék képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. tez. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elólegcs elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Korponán, 1892. évi augusztus-hó 31-ik napján.
Kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

Min* i-tiny.

Y ó g e l a d á s
S T E IN E R  B E R N  A T

r a k  t ú i-ti l>a n .

Alulirt bátor vagyok a 11. í. közön
ségnek b. tudomására hozni, hogy fiók
üzletemben (a Wankovits-fólc házban) ha

tóságilag engedélyezett

vé g  e 1 a d A s t
rendezek, miután az illető Üzletemet fel
oszlatom és a benne levő l e l t á r o z o t t  
á r u k a t  u. m. férfi- és gyermek ruhá
kat és felöltőket, női- és leány kabátokat 
és felöltőket, nagy mennyiségű barcliet- 
teket, posztókat, cartonokat, női divat 
kelméket és flaneleket, szőnyegeket, ágy- 
és aszlalteritcíkct, téli kendőket ezérua 
vásznakat és n többi leltározott árukat

bámulatos olcsó árakon
a n. é. közönségnek rendelkezésére bo
csátom. Midőn a n. é. közönséget becses 
pártfogását saját érdekében kérem

í—io maradtam teljes tisztelettel
S t e i u e i -  J l e r n á l .

H ird etm én y .
A Selmeczi Népbank-nál lejárt és 

ki nem váltott vagy meg nem hosz- 
szabbitott zálogtárgyak folyó évi 
november-hó 7-én és 8-án a délutánii
órákban az intézet helyiségében nyil
vános árverésen fognak eladatni.

i- 2  Az igazgatóság.

__ GRÍFFON
legjobb  szí varka papír

s z i M a  I m i j é t
l  ö ra k tá r  a nagytözsdélM-ii. 4—i:t

44406. szám. 
III. 1892. Á rv erés i h irdetm ény,

A nagy méltóságú ra. kir. pénzilgyministerium folyó évi május- hó 21 -én 34926/1892, szám 
alatt keli rendeleté következtében közhírré tétetik, hogy a m kir. pénzügyi kincstár tulajdonát 
képező alább megnevezett állam javak örök ároni eladása végett, az alább kitüntetett helyen és 
időben nyilvános szóbeli ajánlatok tárgyalásával egybekötött árverés fog megtartatni, melyre a 
venni szándékozók ezennel meghivatnak.

Bánatpénzül á kikiáliási ár 10%-a követői telik, mely az árverésre kitűzött napon dél
előtti 9 óráig a kiküldött kezeihez leteendő.

A bánatpénz a vétel ár utolsó részletébe fog beszámíttatni.
Az eladandó ingatlanok tulajdonjogának telekkönyvi Átírása csak az egész vétel ár és 

járulékainak teljes lefizetése után fog megengediotni.
Az árverésben azok vehetnek részt, kik honi törvényeink szerint birtok szerzési joggal

bírnak.
A részletes feltételek a sebneezbányai kir. adóhivatalnál, a zsarnóozni m. kir. pénzügyőri 

biztosságnál és Pjerg község elöljáróságánál megtekinthetők.
a /  e l a d a m l ó  l» ir (« !«  r é s z l e t e i t  ;s l í ö v e t k e / Ő k  :

5 Az eladandó Becaórték
s A község megneve

zésé melyben a bir
tok fekszik.

A z  e la d a n d ó  in g a t la n  meg- ingatlan tér

nevezése fogata

mint kikiál
tási ár

k. hold j öl frt, kr

1. Pjeig-Széiakna ,.L ö v ö ld e ' korcsm a épületi

f a * .  ic K . i i .  „ a  . . .1 1 a3 800
l ’jerg-Szélakna 1.892 
okt. 30-dik napján 
délelőtt 0 ómkor

Magyar kir. IViizügyigazgatóság 
Léva, 1892. évi október-hó Lián.

Nyomatott kiadó tulajdonosok Joerges Ágost özv. es Lin könyvnyomdájában beimet/bányán 1892.
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