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FEHENOZ.

A th le tik a .
M eglöktük már, hogyha valaki buzgón
arra törekedik, hogy önfeláldozó munkássággal
sok nehéz akadállyal ímgkiizdve s lcgtöbbnyire
a kinevettetésnek is kitéve egy habár nem uj,
mert régi eszmét felvet — sokan igen sokan
nem a jo akaratit tanácsukkal támogatják az
eszme keresztülvitelében, hanem csak ennek ne
héz oldalait tüntetik fel, a szerintük áthidalha
tatlan akadályokat sorolják fel, ezélzatos és hu
moros előadások közben s végre is azt öntik
ki — lehetetlen és nevetséges a terv, kár vele
foglalkozni, máshélyt beilleue, de itt Selineczen
a viszonyok egészen mások . . . újítani nem
lehet, bele éltük már magunkat, haszon nincs
az újításban . . . majd később . . . talán!
Megszoktuk.
De tisztelt u fái ín, önök nem gondolják meg
azt, hogy a tespedö visszamaradás átkozottabb
az irtó hadjáratnál.
Az öregség hamva . . . a közöny az, mi
a legrejtettebb és egyszersmint legnyíltabb ellen
sége a haladásnak s ne feledjük, hogy a lelke
sülni tudás volt mindig i g a z i alapja a legna
gyobb vívmányoknak s ennek i gazi nyilvamdasa
képezte a válasz falat a világtörténelmi korsza
kok között. A tespedés sextiója a haladás!
A legújabb kor kezd visszatérni a legrégibb
hez. A tudomány kora átlátja, hogy a testi ép
ség korának kivesznie nem szabad ; a túlzás
az egyikben összedönti az egész alkotmányt.

Nyilt-tér három hasábot, sorért 10 kr.

J O E R G E 3 A .G G S T ö z v . e a P i a .

Ité ly e g d lj m i m ién

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

Egyes szám ára 10 krajczár.

latit levegő előbb utóbb ezekké kell, hogy tegye
őket — számítunk a haladottabb kornak részé
ről ilyen kifakadásokra: „Milyen badar gondo
lat azt kívánni hogy egy a gyermekkorból ki
nőtt ember ugráljon, szaladjon versenygyalogol
jon, labdázzék, vívjon!“
Nos pedig uraim — ezek azok a tényezők,
melyekkel elérjük a testi épséget, vidám kedélyt
s kiűzzük az i d e g e s s é g e t , kábultságot és
sok mindent.
Olvastuk, hogy Erdélyben az egyetemi
tanárok, 48-as ezredesek és öreg urak állottak
össze a fiatalsággal s naponként 2 órán át fia
talos kedéllyel lapdázták a „kutyát44 meg a
„kifutót44, dorongokat dobáltak, súlyt emeltek,
versenyt futottak és nem volt nevetséges, csak
mulatságos és hasznos, sőt e f é r f i a s n a k tar
tott mulatságokban szívesen vettek részt hölgyek
is; sőt Amerikában tisztán a nők számára is
létesültek athletikai klub-ok.
A példa vonzó volt — a példa kedves volt
s országszerte kezdték űzni a mulattató és test
edző sportokat.
Itt Selmeczen a természet megáldott min
dennel csak egyet tagadott, volna meg tőlünk . ..
a lelkesülni tudást a szilárd akaratot.?
Alakítsunk athletikai clubot, mely már
minden haladó városban van, szerezzünk család
tagjainknak komoly testedzést létesítő mulattató
időtöltéseket s ha soraink viszhangra találnak
szívesen vállalkozunk a szabályok kidolgozására.
Leginkább van szükségük erre azoknak,
kik komoly munka közben őrlik le a nap óráit*S
8
Felhőkből dúsan árad az eső,
Mint éledez az eltikkadt mező!

V örös kérészi.*)
i (Asztal körül ülve egy nő ós 4 — 5 leány tépés csinálással fogalkoznak.)

B o 1o n d.*)
bolond, ki istenre szőrűi,
Vagy a jövő nyitját vitaija.
Bolond, ki még gyanútlanul
Őszinte csak egy pillanatra,
De bolondabb ezerszer is,
Ki nő könnyének hisz.
8 bolond, leit biztat becsület,
Vagy a ki még bízik magában,
bolond, ki élvekért eped
8 a tűrő koldus mind a hány van;
De az a legnagyobb bolond,
Ki nőért könnyet ont.

Telelte* lléln.

13 l a v. i r (.**)
Piros, mosolygó még az a rezom
Van pénzem és szeret babám.
Pompásan eszem, iszom, akzom,
Agyain meg csupa tudomány.
Még som lesz boldoggá az élei
bár meghalni sem epedek.
Vágy nem licvit, hiába élek
is halálom sem kell senkinek.

Telelte* bélit.
*) A „Hót" 42. számúitól.
A ..11őt“ 43. számiétól.

I

Tik l e á n y :
Oh értem én ! Kevés, sőt semmi az.
Mii itt az irgalomnak áldozunk;
S hol száz és száz beteg vár enyhet, irt,
Csekély erőnk ott gyönge és parány.
De ez ne fojtsa tétlen lankadással
A szép törekvést, mely most egyesit;
S habár szerény is csöndes működésünk,
A czélt elérni biztatón segít. —
A gyors erő, mely féktelen rohammal
Előre tör, csak rombol és ledönt; —
Nézd a villámot a borult egekből,
8 a gátat dúló vészes vizözönt!
Az alkotás csak lassú munka műve,
A mely teremtve biztosan halad ;
Így épít a kitartás gondos kézzel
Egekbe nyúló és szilárd falat.
Ki látja a természet bűverőjét,
Mely kis csirából pálmafát növel ? —
E példát értve, lelkesül a szellem,
8 nyer biztatást az emberi kebel.
És egy őzéiért ha száz szív lelkesül,
Es kéz kezet fog egymást támogatva,
Ült győz a jó, s áldása szép nyomán
A hála forró könnyeit hullatja.

No (<i leányok felé):
Csuk úgy tovább s vigyázva, gyermekim!
Legyen csomóikul s tiszta a fonál,
Melyet kitépve gyüjttök együvé !
Nem játék ez, melyet szeszély teremt
8 hiú dicsekvés érdemül kíván,
De kötelesség, melynek terheit
Megédesíti bennünk a tudat,
Hogy félre vetve önző érdekünk
Pártatlan érzelemmel jót teszünk.
1-ső 1e á n y :
8 e könnyű munka, mit mi végezünk,
— Habár serényen fáradoz kezünk, —
Jótétemény ?
2 ik l e á n y :
Hisz oly kevés, mi itt
Pebclyszcrön előttem halmozódik,
- Bár óra hosszat egyre növelem —
Hogy kis galamb a szárnyán civillel n e!
N ő:
Igaz, kevés, sőt majdnem semmi az,
Mit egymagad csak létesitni ludsz;
S ltol száz és száz sebet kötözni kell,
Egy gyönge kéz hiába fáradoz.
De íok kevés, ha össze- egybe gyűl,
Völgyet kitől Ilid, örvényt áthidal. —
Egy csöpp hu hullna csak, midőn a nyár
Egö bevetői fonnyad a virág,
t diilnc-e a lankadó levél!?
Es in zd, ha a sűrűn csoportosult
* ) Irta:
t<Sly“-iinkön.

Almi

Oltó;

elöiulatott

c hó

7-iki

h i r d e t ő d é r t 8 0 kr.

ZZZ Kéziratok nem adatnak vissza. ZZZ

Es nézzük uraim mennyiben látjuk megvaló: sulva ez elveket, melyek nem újak . . . itt. e
természet áldotta helyen. Az akad. ifjúság tart
fenn athletikai klubot, de sajnálattal kell constatálnimk, hogy az eredmény nem felel meg a
várakozásnak ; a Szitnya osztály működik ugyan
— buzgóan működik de nem képes viszhangra
találni. És tovább? hiába keressük, többet nem
találunk, pedig az egyetlen czélnak. hogy a
lélek és test növelése arányos legyen — ez újab
ban már kivétel nélkül a kormányok által is
; támogatott czélnak — igen igen sok eszköze van
s meg kell találnunk ezeket itt is.
Nem úgy értelmezzük mi az athletikát, hogy
zárt szobákban a karizmokat erősítő huzodásoí kát és forgásokat végezzünk, szóval gymnastij záljmik; kétségtelenül ez is előnyös, mert ligyej sekké, merészekké tesz, megtanít a lélek jelenI létet megőrizni, de nem tesz edzettekké, mégis
éppen fáradságos s nem mindig gyönyörködtető
I voltánál fogva inkább csak az ifjabb nemzedék
I által müveltetik. Czélunk e sorokkal az i g a z i
Í a tb 1é t i k á t meghonosítani Selmeczen, a szabadI bán való gyakorlatokat, hol a mell tágulása
1 mellett tiszta üde levegő hatol a tüdőbe.
Es éppen itt kell számolnunk újólag a
mindig fclemlittetni szokott nehézségekkel — szá
mi tünk arra, hogy igen-igen sokan állanak elő
azok közül, kik egész nap poros akták közt
j ülve a hivatal
bűzös levegőjét szívják s több
nyire divatosan i d e g e s e k , mert a felekkel
való folytonos érintkezés, a szellemnek mindig
! más és más irányban való lekötöttsége s a fül-
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kezdett 100 szónál 50 krral több

Mayánhirdetések meyállapo<. • szerint számíttatnak.
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Nő. (A harmadik leányhoz :
Te úgy beszélsz, mint szived erezi,
Mely a világot még nem ismeri,
Jótéteményért mindig jót ne v árj!
Ki most tetőled enyhülést fogad,
Orvul utóbb vesztedre tör talán.
De épen az magasztos es dicső,
Hogy dijt nem várva, mégis jót teszünk. —

182

s nincs alkalmunk a kimerült lelket a test mu
lattató edzése Által vidáuiitani. Polgárok és akad.
itjuság tömörüljün, egyesüljön s erős szilárd
akarattal s buzdító nagyobb versenyek rende
zése által is hassanak oda, hogy az üdvösnek
elismert testedzés itt is lueghouosuljon.
Az alkalom itt van a téli testedzésre a ví
vásra — mert mint értesültünk Peér M. nyug.
csendőr százados szép sikerrel fogja befejezni
a vivási tanfolyamot — alkossuk meg először
a „vívó club ot“ s készítsük elő tavaszra az
athletikai club szervezését!
Philanthrop.

A Forgalom biztonsága elleni kihá
gások.
(Folyt, és vége.)
121.
Községek helterliletéu cgyáltalálnin, köz
ségeken kivttl pedig járművek, illetőleg szabadon baj
tól t állatok közelében ostorral oserdiloni, lőni -. agy
robbanó töltényekei elduirantani tilos.
Az. ezen határozat ellen vétók 50 írtig terjed belő
pénzbüntetéssel büntetendők.
126.
Tilos az útpatkáknak és árkoknak, kő,
kavics, föld vagy inas anyagok nyerése szempontjából
kivájása, az útárkok betömése, azok vizfolyásának el
gátlása, szemét, kó, fold, trágya, Iá vagy más anya
goknak azokba hányása, más mederbe folyo patakok
források, vizclvezetéseknek, trágyalé, pflczegüdör-, iszapés szennyvizeknek bele vezetése, hidaknak, csatornáknak,
csővezetékeknek betömésé, azok levezető árkainak cl
gátlása, beültetése az árok vizének clfolyása ellen
védgátak vagy sövények emelése, az útnak vagy bár
mely ahhoz tartozó résznek magánhasználatra elfogla
lása és átalakítása, a mennyiben az 1885: XXI11.
t.-cz. mást nem rendelne.
Az ezen szakasz határozatai ellen vétók 50 frtig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők, és a megbün
tetett cselekmény állal okozott károkat is megtéríteni
kötelesek.
129. §. Az útpályának s tartozékainak fentartása
érdekében tiltva van:
a) fedauyag-halmoknak szándékos elgázolása, út
árkok ba leszórása vagy niagánczélokra felhasználása;
b) az útpályára és padkákra kőnek, sárnak, hó
nak, szemétnek, trágyának stb a szomszéd telkekről,
földekről vagy máshonnan való kihordása, átbányása;
e) udvarokon összegyűlő vagy ereszekről lefolyó
vizitek nem az útárokba, hanem a pályára vezetése,
bárminő folyadéknak arra kiöntése;
d) szálfáknak fa törzseknek , vasalkatrészekuek,
ekéknek és boronáknak, vagy más tárgyaknak akár
előtaligáwd, akár a nélkül az útpályán végig, vagy az*12
Mióta ember él a föld színén,
Es nem nyugodva, harczezal kénytelen
8 örök tusával védui létjogát:
Hogy el ne fogja lankadt bágvadás,
Miként sötét, vészes felhők közül
Kivillan egy-egv tiszta napsugár,
A szenvedélyek zűrt hulláimból
Örök nagy eszmék kelnek fényesen,
8 az eszme hódit; lánggal tölti cl
A lelket és fel bűzeiül a kebel
Oly érzelemre, mely a köznapit
Bátran felül szárnyalja s magasan,
Miként a sas a röpdöső királykát.
Tik I e á n y :
tí ez eszmék egyike a szeretet!
N ő:
A mely legyőzte az önérdeket;
Mely nemcsak egyre tárja kincseit,
Melynek nem tárgya az egyéniség;
Csak azt tekinti, ki a szenvedő?!
S ott enyhét adni, vigasztalni jó.
1ső 1 e á n y ;
S reményre kelt, mint fénysugár az éjben,
Felbátorítva a már csüggedőt.
2ik le á n y :
S rózsát fakaszt figyelmes gondozással
A hol tövis volt, tüske az előtt!
3*ik l e á n y :
Ölt szép e szeretet, a mely ledöntve
Előítélet s párt korlátáit,
Nem alvó hévvel csak mentésre gondol,
S kerüljön áldozatba is segít,
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oldalárkokon ál csúsztat ás a es vonszolása , lejtőkön a
kerekeknek surló vagy alahor nélküli megkötése:
e) jégImsitő lánczoknak máshol, mint síkjégeu
való alkalmazása.
Ugyancsak a fentebbi érdek szempontjából;
aj a járműveknél a keréktalp vasa lehetőleg la
pos és kiálló szegek vagy csavarfejek nélkül készült
legyen ;
bt oly útszakaszok, melyek szabna, széna, vagy
egyéb termények nagyobb mennyiségben való szállítása
következtében a szállított termények hulladékai által
nagyobb mérvben ellepetuek, a fuvarosok, illetőleg a
szállított termény tulajdonosai által tisztirandók.
Az ezen szakasz határozatai ellen vétők íá) frtig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők.
I s j . JárműieRkel való átjárás czéljából az
utak árkait betömni, clgátolni, az utak padkáit Icásui
stl>. tilos.
Kiágazó utezákra és utakra valamint telkekre és
mezei birtokokra csak az titárok fölött épített, a víz
folyás ezé íjaira kellő nyilassal bíró Indákon szabad
átjárni.
Ily hidak külső területeknél, szántó- és
rétföldcknél hordozhatók is lehetnek, ellenben állandó
telepek és tanyáknál, oldalúinknál és utezáknál szi
lárd szerkezettel építendők.
Valamennyi ilynemű Ilid építése és fentartása az
illető tulajdonosokat, ház és föld stb. birtokosokat,
illetőleg az érdekeltségeket vagy községeket terheli. —
Oldalutczáknál és oly kiágazó utaknál, hol az titárok
folytonossága a vizlevezetés eszéljábol nem múlhattanul szükséges, a hidak elmarad hatnak, továbbá elhagy
hatók községek belsejében a házakhoz való bejárások
nál, ha útárkok helyett kőburkolatú folyókák építtetek.
Új útvonalak építésénél vagy régiek áthelyezésé
nél a hozzájáró utak és oldalutczák betorkolási helyein
építendő hidak és átereszek első építéseinek költségeit
az útépítési alap viseli, a fentarlás és a későbbi újbólépítés azonban a mellékút tulaj dv nosait, illetőleg a
községet vagy érdekeltséget terheli.
A hatóságok által a fentebbi határozatok értelmé
ben kiadott meghagyások ellen vétók 20 frtig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendők.
Iö7. §. A ki az utak árkait, padkáit, a töltések
és bevágások rézsűit, állatokkal legelteti, feltúrni en
gedi vagy az utón etet, 100 frtig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő. Ezen tilalom a baromfi legeltetésére
nem terjed ki.

Uj találmányok és műszaki leírások.
Közli: liergl Sándor első budapesti szabadalmi irodája \ i. Andrássy-út 30. sz.*)

Az e ls ő h i v a t a l o s s z a b a d a 1ni í k a t a I og u s m e g j e l e n t . Az érdekelt körökben, főleg az
iparvilágban általános és kellemes meglepetést szült a
hivatalos szabadalmi katalógus megjelenése, melyet
*) A fenti iroda lapunk előfizetőinek szabadalmi és ipari
ügyekben díjtalanul szolgál felvilágosítással.
Nő
8 e őzéit tüze ki a „vörös kereszt"!
Elölte nincs ellenség és barát,
Es nem tekinti, hogy kit ápol, az
Az ég felé mily nyelven küld imát. —
Ha harczi kiirt rivall, a dob pereg.
S csatára indul a vitéz sereg,
A honmaradtak jajja felzokog.
Szülő fiát, a lányka kedvesét.
A nő hú társát könnyivei siratja :
Hisz tőrdöfés a válás pillanatja,
Melynek nyomán ott fáj, ott ég a seb.
Hiszen ki tudja azt, nem vetlek-e
Örökre búcsút?! Meglehet talán,
Hogy ott, hol ágyú bömböl és a kard
Az eltűnő életnek nyit kaput,
Szerettük ott hever, élettelen,
8 vérét feliszsza a tiprolt mező.
Vagy átlőtt mellel ott vergődik, és
Hogy ápoló kéz kösse be sebét,
Láztól libegve várja hasztalan ! —
De nem, nem hasztalan ! lm ott közéig
Golyó zápor közt rettenthetlenlll
A szeretet vitéze, bajnoka,
Segítő karján a vörös kereszt.
Ott két ellenfél fojtja kínjait;
Talán egymásnak ütöttek sebet,
Es mind a keltőét enyhíti most
Irgalmazón a tiszta szeretet,
Hisz a „vörös kereszt" testvért, anyát
Helyettesit, s mint gondos jó barát
Ápolja a levertet nyughelyén.
1-só I e á n y :
Mily hősi feladat!
.Tik 1e á n y :
F.s mily nemes!

111, évfolyam. 46. szám.
Bergl Sándor mérnök kezdeményezése folytán a m. k.
kereskedelemügyi ministerium adott ki. Baross Gábor
volt kereskedelemügyi min isler hazafias éleslátásának
és a rossortjába tartozó magyar szabadalmazás ügy iránt
való meleg érdeklődésnek köszönhető e mű megjelenése,
mely egy új haladó lépést jelez a magyar szabadalma
zás terén, annyival is inkább, mert már hosszú évek
sora óta ez az első rendszeresen kiadott hivatalos sza
badalmi katalógus. Az 54 nyomtatott ivro terjedő mű
felölelt az 1891. évben engedélyezett, érvém ben tartott
és érvénytelenné vált összes szabadalmakat és pedig
tárgymutatóval és névjegyzékkel ellátva. E mű kiváló
szolgálatokat vau hivatva tenni az iparosoknak, ipar
vállalatoknak, iparteslületeknek, iparhatóságom) uk és
az ezekkel összeköttetésben álló összes köröknek, lo
iáhbá a jogvédőknek, a kik már rég erezik egy ilyen
mű hiányát, minthogy az magában foglalja mindazon
adatokat, a melyek esetleges szabadalmi kihágások, egy
általában a szabadalmi peres esetekben mérvadók le
hetnek. De sok érdekkel bírhat a katalógus a nagy
közönségre nézve is, mert megismerteti az olvasói az
emberi genialitás legfrissebb termékeivel, melyeket még
sem a lexikonokban, sem más ismerettárakban fel nem
lelhet. A hivatalos szabadalmi katalógus terjesztésével
a in. kir. kereskedelmi minister a ..Magyar Szabadalmi
Közlöny" czimtl szaklap szerkesztőségét (Bergl Sándor
mérnöki és szabadalmi irodáját, VI. Andrássy-üt JO.)
bízta meg, moly a katalógust kizárólag a lap előfize
tőinek ingyen adja, minthogy a mű a könyvkereskedés
beli forgalom kizárásával jelent meg és más úton be
sem szerezhető.
G y o r s a n m e g m e r e v e d ő a r a u y o zó ö u tő 
a n y a g e lő á l l í t á s a . A gipsz, kréta és enyvből álló
öutőanyagnak, melyet az aranyozók képkeretek, díszí
tések cs alakzatok előállítására használnak, 6—8 órai
időre van szükség, mig annyira megszilárdul, hogy a
formából kivehető legyen. A timsó és ólomezukor hozzá
tételével eszközölt kísérleteknek nem volt lényeges ered
ménye. Ellenben a káliumsülfát, káliumbissulfát vagy
kaliuincarbonáttal, de főleg croratimsóval való keverése
gyors merevülést idéz elő. A merev ülés úgy is elérhető,
ha a formát gaze-vet vagy vászonnal berakjuü, melyek
az említett sók oldatába vannak itatva. Ez utóbbi el
járás talán annyiban lenne czélszerübb, mivel ez esetben
az öntött, anyag felületén a sók aligha hatnak keresztül,
a mi a rá következő aranyozásra nézve fontossággal bir.
U j i z z ó g á z-v i I á g í t á s. Egy angol vegyésznek
sikerült izzógáz-világosságot a szó tulajdouképeni értel
mében alkotni, mely a feltaláló nézete szerint minden
más világitó rendszert, melyet ezen n -vve! ruháznak
fel, valószínűleg le fog szorítani e fórról. A tiszia plafinavilágmik koránt sincs oly fénye, mint a mágnestűm-,
mész-, asbest- vagy ciikonvilágitásnak. A feltaláló tehát
a kísérleteknek hosszú sorát ejtette meg, hogy a pla
tinavilágnak a szükséges fényt, vagy jobban mondva
a kívánt erőt megadja, és végre sikerült is neki a
platinasodronynak cirkonnal való oly sajálszerll oomI binálióját feltalálni, mely egy intensiv fényforrás iránt
Nő:
De nemcsak a dúló csaták zajában
Kagyog dicsőén a „vörös kereszt ;"
Tekints körül a béke idején is,
8 mindig illő helyén találod azt,
Hol bérelt szolga langy türelme fogy,
Hol meg a hitves, a szülő is borzad,
Es a betegnek el kell vesznie,
Ha nem könyörül rajt’ az irgalom;
Ott látod újra a „vörös keresztset.
Ö-ik I e á u y :
Nem rettegi a leskelő halált,
8iivöltse bár a harezban őt körül,
Vagy rejtse azt a gyilkoló ragály !
Mentésre gondol, bárha életét
Áldozza is fél embertáreiert!
8 a láng neve, mely Őket lelkesíti,
Kik a „vörös keresztihez esküvéllek,
8 mely minden terhet elfeledni hagy
Nő :
A szeretet mint Isten gondolá!
Fogadjátok meg hogy e szent tüzet
Ti kebletek is híven őrzi meg.
Hisz oly magasztos, oly dicső a czél,
Hogy érte édes minden áldozat.
!•» 2-, 3 ik l e á n y (szivükre tett kézzel):
Fogadjuk! (A nő felé nyújtják kezeiket).
N ő:
Áldjon érte a nagy é g !
(Jobbjában egyesíti a leányok nyújtott kezeit).
A háttér felgördül. Magasan egy „vörös kereszt/*
mely mögött villanyos fény, alatta, kissé elöl két el
lenséges katona, bekötött fővel felkötött karral egv
másnak kezet nyújtva, a „vörös kereszt" fölött, e fölé
olajfa koszorút tartva nemtó.
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támasztott igényeknek teljesen megfelel. Az izzósodrony,
azaz izzófouál egy vagy több tekercsesei ellátva egy
üvegliurangba helyeztetik és ez egy közönséges bunseii*
lámpára tétetik tel, azonban úgy, hogy ez utóbbi ne
éljen á harangba. A meggyújtás az által történik, hogy
a gázcsavar kinyitása után a fonalat egy forró sod
ronynyal megérintjük A gáz lefejtésére a harang felsó
részébe egy csövecske van illesztve, melybe azonban,
ha több lámpát egy gázforrásból akarunk megtölteni,
egy második lámpa és igy tovább helyezendő.

K ü lö n fé lé k .
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Hilda és Ilona, llerrmann Melánia, Horváth Jolán, j
Joerges Gizella, Kaufmuim Anna (fezt. Antal), Krausz i
Lujza, Lehoczky Elma, Liszkay Ida, Maciinn nővérek, j
Nyitray Margit, Pauohly E telka, Priviczky Emma. |
Richter Évi, Bzarkássy Etelka, Szécsy Valéria, Schró- í
dér Etelka, Tóth Mathild, Urbáu Ilma és Karolin,
— Eredeti regény egy kötetben. —
Waukovits Hedvig, Winkler Klotild, Zabn Gizella,
Irta: M o l n á r ( i j i i l i t .
(5)
Asszonyok: Cserei né, Filkorn né, Fodorné, Gretzinaclierné, j
(Folytatás.)
Krauszné, Nyitray ne, Makónyné, Priviczky né Rioblerné, J
Kiütötte az egyiknek a botját a kezéből, másik
.Szűcsiné, tíebrédorue, Tóthné, Libáimé, Waukovitsué, :
nak a ezi Undorét vágta ketté, ezek pedig látva, hogy
Winklerne,
------- a.
a dolognak fele sem tréfa, gyorsan, tántorgó lépteik a
Színészet. E hétről ugyan nem sokat mond
mennyire megengedte, kelten kétfelé elneszeltek. Riki
hatunk, mert mindössze csak négy szinielóadás volt,
hadnagy ekkor a megtámadott hölgyhöz lépett és felezek közt is egy reprise. Özombaton, november ó-én
ajánlta karját oltalmul egész a lakásáig. A leányka
özigligethy énekes színműve a „Szökött katona" csak
reszketve, bizalmasan simult a bátor férfiú oldalához,
gyér közönséget látott. Beke ügyesen választott maszaztán még mindig félós, didergőén mesélte el, hogy
kirozáhbau jó Monti gróf volt, bár a támadó gyanú,
éppen haza akart menni, mikor az útezán ez a két ema féltékenység, fájdalom, lelki liarcz kiváló mozzana
j bor megtámadta és erőszakoskodni akartak vele. Szetait nem tüntette ki kellően, s nagyobb hatást aratha
I rencsóre épp közel volt a segély, miért is hálás köszö
tott volna, be szerepét behatóbban tanulmányozza. E
|i tekintetben Szabóim mint Camilla határozottan sikerül- netét nyilvánította megmeutőjének.
A hadnagy nem késett megkérdezni, hogy miként
r tebb játékot mutatott be, melyet csak ott tévesztet el,
j midőn a talál 1-'". az ezredes helyett férjét pillantva történik az, hogy egy fiatal leány egyedül já r éjnek
idején, mikor mindenféle kellemetlen eshetőségnek ki
| meg, c miatti ...... lését a férj előtt is igen láthatóvá
1 s igy valószínű .. . hihetetlenné tette ennek elámi- lehet téve. Ekkor a leányka csaknem sirva, szivet meg
indító módon mesélte el a hadnagynak szomorú élettör| tását. Tér
rl • miatt nem bocsátkozhatunk ez
! előadás részletesebb fejtegetésébe, csak azt je- | ténetét.

C s a r n o K.

Szeretve mindvégig!

j

— Vttnismiii'ty-cMcly. Legközelebbi „Irodalmi
és művészeti estélyünk* műsorát Vörösmarty ball hatat
lan koszorús költőnk műveiből szándékozunk összeál
lítani. Felhívjuk már ezúttal is ez estélyre városunk
müveit közönségének becses figyelmét. A'< estély e bő
21-én lesz megtartva.
— H alálozás, lloffmann Sándor, az alapítvá
nyoknál alkalmazásban volt ni. kir. miniszteri tanúesős szélliüdés következtében e hó 11-ón elhalt.
— A „.Vörös k e re sz te s-ért. Utóbbi „Irodalmi
és művészeti estélyünk" • nek nem volt más czélja,
mint a Vöiöskereszt-egyletnek méltatása. E ezélnak
vélt szolgálni e lapok szerkesztője a csatatér borzal
mának, a sebesülések, halál eseteknek statisztikai
A fiatal ember, most, mikor alá s felsétál a hold
adatokkal is támogatott leírása által. — Azt a szé I győzzük meg, hogy Beke a saját érdekében cse
lekednék, ha mindig csak ilycuféle szerepeket vá világos éjben, szinte maga előtt látja újra azt a félénk
pen megirt költeményt, melyet lapunk mai „Tárczá
jában közlünk, lelkesen adta elő Vörös Fercnezuc lasztana ; s lehetőleg kerülné az oly alakok személyi- galambot, ki pibegő kebellel félénken simult Ő hozzá.
úrnő, ki mellett Szép Vilma kisasszony a harmadik tését, melyek öt lehetetlen torzításra csábítják, mi
Igen, a kis leányka egész őszintén, megható naivmellett tehetsége hamis irányba kerül. De térjünk sággal fecsegte el, hogy ó bizony szogény árva ki keleány szerepében és V. ö. k. a. az 1. és 2-ik leányé
bán dicséretle méltóan működött közre, mindnyájan tap „Szép Dartnká-*ra, mely vasárnap szép számú közön 1 nyerét most azzal keresi, hogy egy kávéimban teljesiti
sokat aratva a szerzővel együtt. Majd 1leim Gusztáv ur ség eltilt- került színre. Erdei Berta mint Lidi, nem i a pénztárosuői teendőket.
mulattatta a szép számú közönségét jeles fütyülésével, me hanyatló pajzán jó kedvével, élénk játékával elisme
Mint szegény szülők gyermeke már kis korában
lyet cziterra-játékával kisért. Meglepően ügyes fütyülé rést vívott ki, s Bánfalvi Csörgő szerepében tetszett. hozzá szokott a nélkülözésekhez, hát még azután mily
sével bőven kárpótolt rekedtsége miatt elmaradt da Dórin ka (Bánfalvyné) csinos is volt, ügyesen is játszott, sanyarú körülmények között kellett néki tengődnie ak
laiért mindnyájunkat, kik készséggel tüntettük ki de lágy hangja nem felelt meg mindenütt szerepének. kor, mikor apja, Juhász Péter, hajó ács meghalt és nem
tapsainkkal. Irodalmi vállalkozásunk, azt hisszük, he Érdeklődéssel vártuk, mily választott darabbal lepi hagyott bátra mást a családjára, mint temérdek adóslyesen cselekszik, ha egyes intézményeket akkor ismer meg a közönséget jutalomjátéka alkalmával Krasznay | súgót, miket a szegény özvegy anyján akartak behajtet, méltat, a mikor ezek a cselekvés terére akarnak s ime „Egy dalárda ünnepély viszontagságai* ábrándí I tani. Kénytelenek voltak ekkor kimenekülni a hitelezők
lépni vagy a mikor a körülmények a tett mezejére tották ki a közönséget. A gyenge siker nem a szereplők elől, magukkal vivőn azt a kis ruházatukat, mit még
hibája; jól megáiIták helyüket Bekenő, Lendvay, I rajtuk meghagytak. A fiatal leányka csak homályosan
hívják azokat.
— kopác.ty Juliska mint értesültünk, legközelebb BánfaBy ; Mártírig fárasztó de hálátlan szerepében . emlékezett vissza azokra a szomorú napokra, mikor alig
Selmeczbányát is meglátogatja. A jeles művésznő, aki Krasznay elkövetett a mit lehetett s jó Ízlése megenge j volt betevő falatuk; rendesen csak száraz kenyeret,
Beke Gyula színigazgató meghívására jó hozzánk ven dett, de — (nem hiába, hogy nemet) üres bizony az a , meg almát ettek. Az édes anyja mosott és vasalt egyes
dégszereplésre, a -n ült évben is meg akarta már láto vígjáték, kár volt annyi fáradságot rá pazarolni ; leg házakhoz, ekkor még sanyarogtak úgy, a hogy tudtak.
gatni városunkat, a mikor Beszterczebányáu hangver alább jókat kaczaghatott a közönség a csütörtökön De később . . . oh! később.
senyzett, ide jövetelében azonban meggátolta a Bárdy- másod ízben guuyorát éreztető „Bolondok bázán*-n.
A leányka könnybe lábbadt tekintettel mesélte el
— A 2 7 un im iss/.ony Közül, a kikről lapunk
féle színtársulat itteni hosszas tartózkodása.
a létért folytatott kínos küzdelmet. A hadnagy a lég
— Színi éh dnlchtély. Az állami leány és felső ban már több ízben tettünk említést, ismét eltávozott
népiskola tanerői Szkladányi Kornél ur közreműködé egy városunkból. Múlt vasárnap vezette ugyanis oltár szesz lámpa kétes világánál könyeket látott rezegni a
sötét pillákon. Később az édes anyja betegeskedni kez
sével növendékeikkel 1892. nov.-hó 20-án Korpouán a hoz a helybeli ovang. templomban Fábry Andor bá
dett. de azért erején túl dolgozott, hogy kis leánykáját
város nagytermében szegény tanulók felségé kezesére jó
tékonyezélú színi és dalestélyt rendeznek, melynek műsora nyatiozt Joerges Ida kisasszonyt. Midőn az ifjú párnak az iskolába járathassa és megfelelően ruházhassa. Meny
a következő: 1. „Szózat* 2. „A levél*, ó. „A drága tartós boldogságot kívánunk, nem mellőzhetjük annak nyit sirt, mennyi drága könnyet hullatott a derék lény,
perecz,“ 4. „Barkarolla*, 5. „Haldokló virág*, ti. „Szegei constatálását, hogy midőn a menyasszonyok száma egyszeggel*, 7. „Fókámé*, 8, „Tiéd vagyok tiéd hazám !* gyei apadt, az előbbi létszám pár napra reá ismét ki látva, hogy ereje napról-napra fogy és kis leánykája ki
lesz téve a bizonytalan lét, félelmes rémének. Beteg volt
Az estelyt tón ez követi.
egészítődön, a mit az a körülmény bizonyít, hogy ismét
— T áne/.m nlathág. Jól sikerült tánczmulatságoi egy uj pár jegygyűrű készül sebtében az aranyműves a drága lény testben és lélekben egyaránt, érezte, hogy
a láz gyötri, zsibbadás fogja el dolog közben a tagjait,
rendezett szerdán este az akadémiai ifjúság. Minthogy nél c sorok írásakor. Hogy kió Y nem áruljuk cl.
újjni megmerevednek és a vasaló kiesik a kezeiből.
ezen mulatság első volt valamennyi közölt és egyszersmind
.ló ki d ve volt egy fiatal bevernek s az ő ked
bejelentője a bosszú farsangnak, igen nagy számban ves kis feleségének ; betörtek egy kis családi gugyira Kissé pihent, aztán újra dologhoz látott, mert sietős
gyűlt össze a közönség. Ritkán esik meg itt, hogy a esapszékbe s édesen mesélgettek egymásnak egy el volt a munka és pontos akart lenni az elvállalt munkát
pontosan lehessen elkezdeni egy mulatságot, de ma értő jó barátságban a telt pálinkás poharacskák csábító illetőleg. S mig a gyermeke csendesen pihent az álom
mosolya mellett., s csak az Ízelítő kortyok zavarták a
kivételesen sietett mindenki, hogy el ne késsék a be esapszek mélalni.s csendjét. Később aztán még jó ked rózsás karjaiban, a derék nő lelki túsát vívott a lázzal,
kezdő csárdásról , melyben hódolatát mulatta be a vűén tréfáltak is, s a boldog férj játszva becsúszott a a testét elnyomni akaró zsibbasztó bágyadtsággal és
táuezospárok sokasága a táncz istennőjének. Vidámság, raktárba is. a feleség pedig megbüntette férjét - rá Kimerüléssel. Főtt a feje, zúgott a füle, lázban didergett
mosoly, jó kedv honolt minden arezon, a czigany tűz zárta a ktilso ajtót ; nukor aztán kiengedte, megengesz- a teste, megtört a lelke; szemei elhomályosodtak és az
zel játszotta a csárdást s dicséretére legyen mondva, telődve férjét, szépen karonfogva hazaballaglak. A rak édes anyja elaléltan esett össze a szobában; szájából
tár olt maradt a helyén, de a raktárból két doboz kávé
hogy mamidon először hallottuk őt mulatságon játszani, s egyéb apróságok eltűntek, s a rosszakaratú rendőrség erősen omlott a vér. A zajra, mit az édes anyja bukása
valóban meglepett mindenkit ez a kitartás. Mindég nem hagyta a fiatal házaspárt további zavartalan bol és erős Ittődése okozott a kis leány is felébredt és tel
újabb és újabb nótára gyújtott, látszott játékán, hogy dogságban elfogyasztani a véletlenségből elvitt két do jes erejéből sikoltozott. A szomszédok felébredtek és
segítségére siettek az özvegy asszonynak.
készült bandájával a mai estre, szépen tanulta be az boz kávét.
— Ilek iitö rteit. Tisztelt szerkesztő úr! Mióta a
Rögtön orvosért küldtek, ki meg is jelent és meg
egy'cs nótákat — minden igényt kielégített. A négye
seket harmineznégy pár tánczolta, a rendezőség mindent Híradóból azt olvastam, hogy íSelmeezeii 25 menyasszony rázva a fejét, orvosságot rendelt. Két hétig feküdt esz
s
ergo
25
vőlegény
van
—
m
m
merek
az
utezán
járni,
mólodén állapotban a szegény asszony, aztán egy nap
elkövetett, hogy a jó kedv így pillanatra se lankad
jon , s a sonper csárdás alatt tetőpontját érte mindenki olyan irigy szemekkel néz reám mintha engem arra egész tisztán emlékszik magához tért valamennyire,
is
vőlegénynek
tartanának,
pedig
Isten
látja,
hogy
sen
kezébe vette kis leánykája fejét és könyes szemekkel
el a jókedv — de ekkor mintha varázsütésre tör
ténnék, a csárdás befejezte után ritkulni kezdenek a kinek sem lehet e tekintetben felőlem alapos feltevése, hosszan csókolta meg az arczát, a szemeit.
mert
bűzén
7
derék
leányom
van.
Csak
arra
kérem
a
párok, gyors léptekkel közeledik vége felé a mulatság,
Csak annyit mondott kissé érthetetlen hangon:
még egy gyorspolka, egy keringő és vége-végo minden lek. szerkesztő urat — Írja ki az újságába hogy az én „A leányom . . . a leányom . . . mi lesz a . . .* aztán
7
leányom
nem
tartozik
a
25
menyasszony
közé
s
én
újra bátra hanyatlott és egy nagyot sóhajtott. Csöndes
nek. Kiürül a terem, eloltják az égő csillárt sötétség
borúi már mindenre. Csodálatos, hogy itt ininálunk sem vagyok vőlegény (elég volt egyszer!) csak azért volt minden. A kis Malvin előtt úgy tűnt fel az egész
kérem
erre
kérem!
hogy
szabadulhassak
a
kiváncsi
dolog, mintha édes anyja alud h ó k . Nem is akarta za
nem ismerik a „csárdást világos kivirradlig*, hiszen
másutt ez a végpontja a mulatságnak, ekkor lesz lég szemektől s szabadon járhassak kelhessek magan is az varni, csöndesen tanulta a más napra kijelölt, feladott
utczáUon.
Gönezölszekér.
lcczkéjct. Mikor megtanulta oda ment az édés anyja
kedélyesebb a mulatós. Ezt kellene meghonosítani mi— l e i m é * . Felhivalnuk mindazok, kik péuz* ágya mellé, megfogta a kezét, jéghideg volt ét mere
nálunk is, úgyis olyan gyorsan múlik el tánczközben
tárezájukat elveszítették, de azt cddigolé hatósági utón
az idő, karoljuk fel c csárdást mely végtelenségig szo nem kerestették, hogy a rendőrkapitányi hivatalnál je  vedni kezdő. Kifutott a szomszédokhoz, kik aztán legott
kott tartani, a közönség ne a félelmes klopacska egy lentkezzenek és a közszemlére kitett s drb pénztárosát megértették a dolgot, a jó asszony bizony meghalt. O h!
hangú kopogása mellett vonuljon haza, hanem a kelő tekintsek meg, s a mennyiben ezek közül valamelyiket Istenein! csak ekkor sirt, csak ekkor zokogott az árva
a 12 éves Polónyi Mária kétségbeesetten, mikor megtudta, hogy immár nincs
nap arany sugarai világítsanak a távozók utaiu. Re magukénak (ismernék lel,
által kárukra elkövetett lopás körülményeit adják jegy senkije, egyedül, elhagyatottan áll ezen a nagy világon
méljük, hogy legközelebb már igy lesz. A jelen voltak
zőkönyvbe.— Selmeesrbánya, 1892. november-bő 11-én.
ő a gyenge csenevész kis teremtés. Hogy fájt a szive,
közül sikerült feljegyeznünk: Leányok: Bellusicli Gab ö z t a n c s a y Miklós, h. alkapitányi mily szivet maré/,angoló vad kétségbeeséssel riógatta az
riella és Mariska, Berzeviezi Margit, Cseh Henriin,
édes anyja nevét, hogy kcljeu fel a koporsóból, no
Filkorn Ella, Gallé Gizella (Bártfa,) Grclzinacbcr Etelka,

III. évfolyam 4(5. szám.
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hagyja itt kedves gyermekét, ki meghal utána; vagy
vigye el ót is messze a túl világra az édes apához . . .
A azegéuyes deszkakoporsót leeregclték a rideg
nyirkos sírba, a pap keresztet vetett még egyszer reá
a szenteltvízzel, aztán a földnek a göröngyei koppanlak
meg a mélységben. Sírva naont vissza a szegény árva
a szomszédjaikkal, kik két napig tartották a lus leány
kát. midén a második nap érte jött egy nagynénje, ki
aztán magához vette.
A nagynénje! sohasem ismerte es a tiz éves gyer
mek leány félt eleinte ettél az idegen nőtől, kinek oly
esunya vörösek voltak a kezei. Hosszú idő telt el, inig
meg tudotv barátkozni a helyzetté]. Itt még jó dolga
volt, mert a nagynénje, ki egy irodaszolgának volt az
özvegye, nyugdijat élvezvén, birt annyi vagyonkával,
hogy belőle szerényen keiteesken megölhettek. A nagy
nénje ruházta, iskolába járatta ezentúl, egészen anyai
gondoskodással bánt vele es ó tanult, csakhogy szor
galmas lehessen.
És az idő lassan, de biztosan pergett le az örök
kévaló mindenségije. A kis leányka napról-napra nőtt,
fejlődött testben es lélekben egyaránt. A nagy m iije
pedig látszólag örült, gyönyörködött a kedves gyermek
élénkségén, ki mint szorgalmas gyermek elvégezte aleányiskolát és már, mint tizenhat éves leányka a ház körüli
dolgokkal is kezdett bíbelődni.
Egy nap, pénteki napon, éppen mikor nem volt
odahaza, nagynénje valamiért felmászott a padlásra a
létrán, hogy onnan valamit lehozzon. 1elics volt az idő
és sünt köd esett a földre, mi síkossá tette a talajt és
a tárgyakat. A mint lassan lépett fel a létra fokain
valamiképpen elcsúszhatott a lába és a szegény nő el
vesztvén lábai alatt a biztos talajt, (elbukott és a ma
gas padlásról oly szerencsétlenül bukott alá, hogy a
földön nyakát szegte. Pillanat alatt vége volt a derék
asszonynak.
És a kis leány csak akkor tudta meg az iszonyú
szereucsélleuséget, mikor hazaérkezett; az öreg nagy
néni ekkor már ki volt terítve és ily állapotban fogadta
az unokabúgat. Szegény ifjú kis leány ekkor újra át
élte a temetés szomorú fázisait, hiába sirt, zokogott, a
halottat többé nem tudta életre kelteni; eltemették egy
szerűen a boldogtalan asszonyt és a szép kis Malvin
újra magára maradt, most már igazán egyedül és elha
gyatottan éppen abban a korban, mikor a leánynak
a n y á r a vau szüksége, ki meg tudja leányát az élet
szomorú kísértéséitől es esábjaitól védelmezni, oltal
mazni.
Mennyi kinos napot, mennyi ki nos pereset töltött
el az ifjú leányka egyedül, magában, a tágas szoba
ablakmélyedésében himzó rámájára hajolva, miközben
folyton azon a problémán töprengett: mihez kezdjen? ...
mit tegyen, hogy a jövőjét biztosítsa. Az igaz, hogy
hímezni, kötni, kicsit varrni is tud, de vájjon ez elég
séges lesz-e a megélhetéshez? Vájjon ebből meg fogja-e
tudni keresni a kenyerét? . . . Es a napok egymás
után teltek; két hónap múlt el a temetés óta midőn
egy este váratlan látogató érkezett a házba.
Az idegen férfiú nem volt más hivatására nézve,
mint csavargó, származására nézve pedig a nagynéni
tulajdon édes fia, ki évekig oda kóborolt és most haza
tévedt elzülötten, tökéletesen megfontolva. A kis leány
ka nagyon megijedt, mikor meglátta ezt a torzon borz
piszkos kinézésű embert, ki legott jogait kezdte érvé
nyesíteni az anyja hagyatékát illetőleg.
Az ifjú Malvin nem emlékezett arra, hogy a uénje
valaha tiáról tett volna említést előtte; de a most jött
egyén Írásaival bizonyította be eredete azonosságát. A
nagynenjére pedig valójában meghalt a fia akkor, a
mikor lopásért első Ízben csukták el.
(Folyt, köv.)

H i r d e t é s e k.
Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az
ipolvsági kir. járásbíróság 1802. évi 255. száma vég
zési* Következtében Mühlstein Gábor ügyvéd által
képviselt SzUgvi Márk javára Zmeskall József ellen
258 fit 2 kr. s jár. erejéig foganatosított kielégítési
végrehajtás utján lefoglalt és 433 írtra becsült takar
mány, bútor nemitek és zongorából álló ingóságok me
lyekre az árveres Mongold 11. felltlfoglaltató 4-1 Irt.
In kr. követelésre is kittizotik nyilvános árverésen elá
ll at na K.
Mely árverésnek az ipolvsági kir. járásbíróság
.'12'.'.'> is i*2. számú végzése folytán 258 írt. 2 kr. tőkekövetelés, es járulékai erejéig A. Sipéken leendő
eszközlésére 1892 évi november-hó 3 0 . napjának
délelőtt 9 órája határidőül kittizetik és ahhoz a venni
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. »*s
íiis. ij-a értelmében készpénz fizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek becsAron alól is el fognak adatni.
Költ Ipolyságon, 1892. évi okt. hó 29. napján.
Itiiii; Mór.
kir. jbirósági végrehajtó.
2 11 szám .
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Árverési liinlelmém •

A selmcczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság részéről közhírré tétetik, hogy Baumanu Seidel
Clotildnak a selmeczi 501. számú tljk. A f. l.sor. 174
helyr. szám alatt bevezetett 180 111. számú ház, udvarra
ISO frt. A | . 4. sor. 17ó In*, szám alatt foglalt2UÖ/1I1.
számú ház és udvarra 1200 frt. A f. 7. sor. 1221 b.
hr. számú rét 35 frt. és A f . 8. sor. 177,/a. hr. számú
kertre 317 frt. adó szerint megállapított becsárakban
selmeczi takarékpénztárnak 3(53 frt tőke és járulékai
nak kielégítése végett végrehajtási árverés határnapul
az 1 8 9 2 . évi novem ber-hő 21-én reggeli 9 óra a
selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál
tűzetett ki azzal, hogy a fentebbi fekvöségek fent kitett
becsárokon alul is, az utóajánlatnak fentartása mellett
eladatni fognak.
Kikiáltási árak a fent minden egyes fekvőségnél
kitett adó szerint megállapított bocsárak.
Árverezni szándékozók tartoznak a fentkitett becsáraknak 10% készpénz vagy óvadókképcs értékpapírok
ban bánatpénzül letenni.
Vevő köteles az ígért vételárt 90 nap alatt az
esedékes (!% kamatostól selmeczi kir. adóhivatal mint
bírói letéti pénztárnál kérvény mellett lefizetni.
Vevő az árverési cselekmény jogerőre einelnedése
után haszonélvezetbe lep, tulajdonjog javára azonban
csak a vételár lefizetése után hivatalból bekebelez
tél ni fog.
Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen
biztosítani.
11a vevő az Ígért vételárt a megbatározott idő
ben le nem fizetné, bármely érdekelt föl, kérelme foly
tán viszárverós elrendeltetni fog.
Az árverési föltételeknek tüzetesebb pontjai ezen
eljáró telekkönyvi hatóság és Selmecz sz. k. bánya
város tanácsánál megtekinthetők.
Selineczou, lö92-iki október 15-én,
llc y d e r .
kir. jbiró.

Ha vevő az Ígért vételárt a meghatározott idő
ben le nem fizetné, bármely érdekelt föl kérelme
folytán költségére és veszélyére viszárverós elrendel
tetui fog.
Az árverési feltételeknek tüzetesebb pontjai ezen
eljáró bíróságnál és Selmecz városi tanácsnál megtekint
hetők.
Selmcczcu, 1892. október 15-án
llcyder.
kir. jbiró.

A steingrubeni utón a bányászés erdész akadémiával szemben,
levő vendéglő bérbe kapható, jutá
nyos föl létetek melleit, bővebbet a
tulajdonos
gZVi Gulrich Józsefnénél,
leli erlaube mit* das P. T. Publikum auf die

Wassercur und Másságé
aufmerksam zu maciién, da dieselbe die uuiversale Heilmolhode ist, und nur durcli dicse
kann mán die rationelle lleiluiig erlangeu.
Nicht nur Pinoff und Kneipp etc. etc. sitid
im Standé etwas in dér Hydropathie und Más
ságé zu leisten, es sitid auoh andere Miinner
da, die auch dasselbe, wenn nicht inéin*
zu leisten im Standé siud, aber es felilt ihnen
noeb dér Ruf; mán muss Eiuem die Gelegenlieit bieteu und sieh zuerst zu überzougen,
bevor mau Eiueu gar zu frtthe beurteilt.
Bitté das P. T. Publikum nöthigeufalls
mii* das Vcrtrauen zu sebeuken, und fülire
zugleich einige Krankheiten au, wie z. B.
Bluthannuth, Nervenschwache, Herzklopfen,
Kllekentnarksdarre, Katarrb des Magens, MagcngescliwUr, Verjlingungs -Gesiclits • Másságé
und viele andere Krankheiten. Die Curen
können iu den eigeuen Wohnungeu, so wie
aucb bei mir vollzogeu werden.
-------- -— - Eiu Besuch 50 kr. -------------HocbacbLungsvoll
Sebem ni tz.

Wl
U
^

Alois Filkorn,

n

Hydropath und Mnss.-ur.
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H ir d e tm é n y .
A selmeczbányai dohánygyári igazgatóság
részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a
dohánygyári és árudái ezikkek az 1893. évben
leendő í i e i y i f i i v á r o z a M t i n i i k biztosítása
iránt 1892. évi november-hó 22-én délelőtt 11
órakor zárt ajánlatok utján versenytárgyalás fog
tartatni.
Felhivatnak a vállalkozni szándékozók,
hogy 50 kros bélyeggel és 5%-nyi bánatpénzzel
ellátott ajánlataikat az árlejtés napján délelőtti
11 óráig annyival is inkább nyújtsák be, mivel
későbbi ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.

22-12. szám
1892.
Az ajánlati fuvarbér:
A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
a) a vaspálya udvartól a dohánygyár- és
tóság részéről közhírré tétetik, hogy ezen kir. járásbíróság
területén lévő Tcrgina János és Zalicli Juliannának a árúdaraktárba vagy viszont métermázsánként;
b) a dohánygyárból az árúdaraktárba és
selmeczi 563 számú tljk. A f. I. sor 109 helyi*, szám
alatt foglalt 55 IV. számú ház és kertre 900 frt. adó viszont métermázsánként;
c) a dohányárúdaraktárból a dohánygyárba
szerint megállapított becsárban, Marschalko Gyulának
Izraelita naptár
Havi és heti nap Katholikus naptár Protest. naptár
70 frt. töke és járulékaimra kielégítése végett végrehaj átfuvarozandó üres edényekért pedig fuvaronként
13 Vasárnap
lí. 23. 15-A. olt. H. 22 Árkád
28
tási árverés határnapúi az 1 8 9 2 . évi novenibei’-liő szóval és számmal írandó ki, szintúgy határo
14 Hétfő
Jiikund pk. hv. Juknnd
i 24
22-én reggeli 9 óra selmeczi kir. járásbíróság mint zottan megemlítendő, hogy a vállalkozó a fel
15 Kodd
Lipót hv.
Lipót
25
telekkönyvi hatóságnál tűzetett ki azzal, hogy a fentebbi tételeket ismervén, ajánlatát azok alapján teszi.
1Ü Szerda
Ödön pk. hv.
Ödön
i 2(5
Az általános szerződési kötelezettségek és
fekvŐség 900 frt. becsáron alúl is a 15 nap alatti utó17 Csütörtök
Csodát, Gergely
Alfeus
27
feltételek a gyári irodában a szokásos hivatali
ajánlatnak fentartása mellett eladatni lóg.
18 Péntek
Odo ap. Jolán
Ottó
28
órák
alatt bárki által megtekinthetők.
10 Szombat
Erzsébet
29
Sáli.
Told.
Erzsébet
Kikiáltási ár 900 frt. adószerint megállapított
Selmeczbányán, 1892. évi november-hó 1-én.
becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak 900 frt. becsK kir- dohánygyári igazgatóság.
árnak 10% készpénz vagy óvadókképcs értékpapírokban 2-3
az árverésnek megkezdésé előtt bánatpénzül letenni.
Fekete, fehér é* *7.ines -elynieket méte
Vevő köteles az Ígért vételált 6% kamatostól az
renként 45 kitől 1(5 Irt <55 ki ig sima és mintá
árverés napjától számítva 90 nap alatt selmeczi kir.
zott mintegy 240 különböző fajta és 2000 külötubözó
adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál kérvény mellett
színben szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy
végekben is póstabér-és vámmentesen llcm icherg
lefizetni.
<>. (es. kir. udvari szállítói »clyetngynui Zürich
Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése
ben. Minták póstnfordulóval küldetnek. Svájczba
után haszonélvezetbe lép, tulajdonjog javára csak a
czimzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó
l
vételár teljes lefizetése után, hivatalból bckebclcztctni fog.
Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen
ló m ki á r a iinaytö/xléhcn.
(*,_13
* ) E rovat alatt közlőiteknek sem tat (almáért sem alakjáért
biztosítani.
nem felelős a
Szerk.
Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1892.

Árverési hirdetmény.

H e ti naptár.

N yilt-tér.*)
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