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az anyagi rész

Hazai bányászatunk népszerűsítése.
Talán egy foglalkozás, egy üzemiig sem 

oly mostoha gyermeke a magyar társadalom
nak, mint hazai bányászatunk.

Sajátságos az a közöny, mely ezen ősi 
termelés iránt mindenütt mutatkozik: annak 
eredményei, belső szervezeti*, nemzetgazdasági 
fontossága alig válig közbeszéd tárgyává, alig 
mutathat fel egy-két pártfogót, a ki nemesük 
szellemi-, de tőke befektetések által anyagi párt- 
fogójává válnék, hogy így úttal a magyarosodás 
ügyének, a magyar társadalom izmosodásának 
úgy számbelileg mint vagyonosodat tekinteté
ben, úttörője legyen. Olyan a közöny, mint lia 
földi javakkal bőven megáldott hazánk műve
lésre méltó területekben szegény volna, vagy 
pedig a viszonyok olyanok lennének, a melyek 
a bányászatot teljesen fölöslegessé, vagy élet- 
képtelenné tennék.

Köztudomású dolog ellenben az , hogy 
Európa leggazdagabb arany termelő országa 
Magyarország. Kárpátjaink bérezei, mind-mind 
bölcsőjét képezik a legszebb kincses helyeknek, 
hol a természet gondos keze dúsan rejtő el 
érczeit, halmozá föl szénkészleteit, szóval a 
bányászat számára, a legszebb anyagot, a köz
vagyonnak bőven kamatoztatható tőkét fek
tetett.

Kifogyhatatlan az az érezcs vonal, mely a 
Kárpátok koszorújának értékét a magyar 
nemzetre nézve kétszeresre növeli, az a vi'dgy- 
medeucze, mely a vasúti alföld nyúlványait ké
pezi. s mely ép úgy termékeny külszínével, 
mint a benne lerakódott értékesíthető ásvá
nyok nagy mennyiségével, változatosságával, 
megérdemelte és megérdemli, hogy a legfor
róbb hazaszeretet tárgya legyen.

Az ásványországnak oly gazdag képvisele
tével találkozunk hazánkban, hogy büszkén 
sorakozhatunk a világ első rangú ásványter
melő országai közé; a körülmények pedig, me
lyek között a bányászat űzhető, oly kedvezők, 
hogy, úgyszólván, felhívják a nemzet figyelmét 
a termelésre.

Másrészt a bányászat szükségét minden 
müveit állam érzi, — s minél fejlettebb ipara, 
ndnél előhaladottab kultúrájára, annál élénkebb 
bányaüzeme is, animál inkább fordul a figyelme 
az ősi föld felé, a melynek adományait úgy a 
mezőgazdaságban, mint a bányászat áltál ter
melt fém, szén és sóban igénybe veszi a tö
rekvő emberiség. Nagyon gyakran hivatkozunk 
Anglia, Németország, Belgium hányatermelé
sére, üzemére, törvényeire s szervezetére, Hü
lyékről köztudomású tény, hogy ezen országok 
iparának, jólétének egyik kutforrása és nélkü
lözhetetlen tényezője: a bányászat.

Megbecsülhetetlen adománya a természet
nek az, ha valamely országban a termelvény 
az iparnak az anyagot, mind-mind be tudja 
szolgáltatni, a nélkül, hogy áldozatokra lenne 
kényszerítve : ha nemcsak egy oldalú gazdasagot 
folytathat, de termel úgy. hogy egyik tereli se 
legyen érezhető a hiány, sót kölcsönös ésToh tonos

fejlődés a közjólétet, a közvagyonosodást moz
dítsa elő.

S valóban < sak az az ország, csak az a 
nép boldogul, mely minden téren fejt ki tevé
kenységet . melynek munkálkodása , szilárd 
hasznos gépezethez hasonlítható, a hol az egyes 
részek a ezélzott munkát végezvén, az egész 
létesitéséi gyorsan és biztosan viszik keresztül. 
Csak az az állam felel meg igazi czéljának, 
mely minden talpalatnyi földjére kiterjeszti fi
gyelmét : mely hasznosítás, értékesítés alá vette 
a természet minden adományát; a nép csak 
akkor lelel meg a hazaszeretet magasztos ér
zetének. ha szorgalmas munkája által küzelé- 
gi.ilt.>égét teremtett, hazáját virulóvá s nagy- 
gyá tette.

Mert határozottan bűnnek mondható az, 
ha például oly vidéken, hol a természet mos
tohán ruházta fel a külszínt, kopárrá, kietlenné 
tette a tájat, inig ellenben fekvésénél fogva 
igen alkalmas más ipari ozélokra, avagy talán 
művelésre méltó telepeket is tartalmaz, — ott 
a földmivelést erőszakolni s ezáltal az Ínséget, 
a nyomort növelni. Az egyenetlen, következet
len munka felosztás nagyér- érezteti hiányait s 
kihatással van az állami életre, kihatással van 
a társadalmi rendre s a közbiztonságra.

(Folyt, köv.)

I tavi jelentés.
Városunk köziguzgálásának (. évi október lmvi 

állapotáról városunk polgármesterének következő jelen
tése ohasiatotl föl utóbbi közig, bizottsági Ulésüuköu:

Méltóságos Báró; Főispán Úr!
Tekintetes közigazgatási Bizottság!
lvzeu városi törvényhatóság közigazgatásának álla

pom a f e. ok tóból* hóban teljesen kielogilónek jelezhető 
ugv az állami ügyek közvetítése, mint pedig a hely 
hatósági Ügykörbe tartozó közigazgatás intézésében; 
kielégítőnek annál inkább, mivel a közszolgálat s az 
ügyvitel öszhangzalos folyásában mi fennakadás sem 
merült fel s a személyi természetű ügyek körében rend
kívüli intézkedésekre ok nem volt.

A törvény hatósági bizottság egy rendes havi köz
év üléséljen 2o ügyet intézett el érdemleges határo

zzék közül a következőket emelem k i:
1. a kétvárosi gyám pénzt ár 1 SOI. évi zárszáma

dások l'eln.Nizsgálasa s az ugyanazon évi vagyonmérleg 
megállapimsa, mire vonatkozóéig jelzem hogy a száma
dások helyessége ellen mi észrevétel sem merült fel;

2. kormányhatósági jóváhagyása a közgyűlés azon 
intézkedésének, melylyel a belvárosi rom. katli. egyházi 
ének s zenekar szervezete rend szeréé) ttetott:

a városi úthálózat s az érdekeltek által fentar- 
tnudó utak kőzgytilésileg megállapított hálózatának jó
váhagyása a kereskedelemügyi minislerium részéről s 
ennek során elrendelése annak, hogy a törzskönyvek 
no nap elkészíttessenek s a tekint, közigazgatási bizott
ságnak felülvizsgálás s megállapítás ezéljóból beinutal- 
tassanak ;

E megnyugtató tudomásul vétele annak hogy a 
f. é. augusztus--hó 11-én tartott számon kérő szék ered
ményéhez kipist a tiszti k a r a  közszolgálat minden 
ágában elismerésre méltó tevékenységet fejt k i ;

h. az ágostai liitvall. ev. egyház 1893. ovi segély 
hányadának megállapítása;

U. a városi bányászat lendítésére több fontos in
tézkedés megejt esc;

7. a városnál alkalmazott erdő i 
nyeiuek ujabhi rendszeresítő szabályozása ;

8. a legtöbb adó fizető bizottsági tagok 1893.
évre érvénynyel bíró névjegyzékének megállapítása;

9. Az L893. évre szerkesztett közköltség előirány
zat tárgyalása s elintézése jelesül olykép hogy

íSelmeczbánya szükséglete 153.101 Irt 55 kr.
„ „ fedezete 143.888 „ Tód „

irányoztatván elő a . . . 9212 frt 81 l/a kr.
hiány lat fedezetére beleszámítva az ismétlő iskola fen- 
tarlására szánt 1 % kot 23% kos pótadó szavaztatott 
meg; ellenben

Bél a bánya szükséglete . . . 10102 frt (58 kr.
f e d e z e te .................................... 9455 frt 47 kr.

állapi Itatván meg elrendeltetett, hogy az ekkép mutat
kozó 707 frt 21 kr. hiány fedezetére 27%-kos pótadó 

k i; illetőleg azon esetre, ha a két város ház- 
egycsittetik a selmeczbányai pótadó 23%-ra 

szállittassék ; e mellett kiemelendő hogy ugyanez alka
lommal határozatba mcut:

ai hogy a város régi cselekvő szenvedő hátralékai 
liqnidaltassanak;

b) a járda rakatás tovább fejleszlessék;
c) a lakosság nyilvántartása berendezi essék;
d> több légszesz lámpa berendeztessék s illetőleg 

a légszesz világítás a vasúthoz vezető utczára is kiter
jesztessék ;

el a város alsó részében vonuló nyílt csatorna 
beboltoztassék;

0 az önkéntes tűzoltók segélyezésére külön alap 
alkottassák ;

g> az iparos tanoncz iskola szervezete javítás alá 
vétessék; továbbá jelentem, hogy

10. Ugyanezen közgyűlésen a) a korházi b) a 
szegény ej a Heinrieh d) a Hitszeggel* ej a Zmeskall és 
í) a nyugdíjalap 1893. évi költség előirányzata is tár
gyaltaiéit s megállapittatott.

1!. továbbá hogy az 1893. és 1891. évi közúti 
költségvetés a tekint. Bizottság határozatához képest 
változatlanul elfogadtatott;

12. az iparos s kereskedő tanoncz iskola bizott
sága :i évre újból megalakittatott;

i:>. a városi állatorvos szentélyei pótlók czirnén 
felemelt javadalma véglegesen rendszeresittetett;

14. a helypénzszedési javadalom házi kezelésére 
uj szabályrendelet megalkoltatott s több gazdasági ügy 
tárgyaltatott.

A tanács ügyforgalma a következő volt:
b e é rk ez e tt....................................................623
elintézést n y e r t ..........................................547
hátralékban maradt ......................... 7(5 ügy

két Illésében a tanács 7(5 ügyet tárgyalt s intézett el 
A szakbizottságok közül az építészeti, a közren

dészeti. az egészségügyi, az erdő és a gazdaságügyi 
bizottság tartott üléseket az azokhoz utalt ügyek előké
szítő tárgyalása ezéljából.

Fegyelmi esel fel nem merült; az egyik pénztári 
tiszt az egy évi önkéntes szolgálatiétól ezéljából egy
évi szabadságidőt nyert s az árvaszéki iktató súlyosan 
beteg.

A rendőr kapitányi hivatal ügyforgalmát a csatolt 
kimutatás igazolja.

Tekintettel pedig arra. hogy az előadottak érdem
leges tárgyalást s intézkedést nem igényelnek, előterjesz
tett jelentésemet tudomásul vétetni kérem.

Selmecbányán, 1892. évi nov.-hó 14-én.
OeKOVKzky V ilm os,

A ko le rá ró l.
Sok mindenféle baj érheti az egyes emberi, de 

vannak olyan bajok és ezek között betegségek, melyek nem 
csak a/, egyrsek egészségét vagy életét veszélyeztetik,

I hanem egész községek, városok, országok, sőt messze



m
világrészekből) végig vándorolván mint az Isten ostora 
pusztítanak. Ilyen betegség a kolera.

A koleráról nem lehet azt mondani „se országa se lut 
zája“, mert ez van, csak az a baj, hogy ott meg nem 
maradt, hanem szárnyra kelve pusztulási hoz oda, n 
hol ellene az emberek okosan neui védekeznek.

A kolera hazája messze a keleten van, Indiaiam, 
ennek Also-Hengáliának nevezett részében folyton ural
kodik : de olt nem pusziit oly erősen, mint más. ezen ha 
zajútól — melyben „mália-mari" névén már az óB-idók 
ben ismertek, — távolra eső országokban, ha ezekbe 
hehurezoljak.

Ezen veszedelmes betegségei Indiában már évszá
zadokkal ezelőtt ismertek a portugál hajósok, de ak
koriban ennek más világrészbe való behurezolasa nem 
következett be. A jelenlegi század elején azonban a 
kolera, melyet addig esak Indiában honos táj beteg
ségnek tartottak, megkezdte első vándorlását es hat 
év alatt a mi világrészlink azaz Európa határáig eljut 
ván. ott kiveszett

Nem igy volt 182ö-bnn. akkor megwit felütötte 
hazájában ezen betegség a fejét és terjedi nyűgöt tele, 
újból áthaladt Pcrzsiáu, bejött Európába es a Volga 
mentén haladt fölfelé, terjedt felénk; 1801-beii juioit el 
Poroszországba, azután hozzánk es meg van eh g elő 
ember a ki emlékezik, hogyan pusztítóit és vasvillás 
emberekkel hogyan akarták akkor a betegség terjedésé
nek utjái allani; a mi nem sikerüli, mert ezt hajókon 
még a tengeren túlra Amerikába is elhurczolták

Ugyancsak az elmondott utón jöt be hazánkba 
a kolera 1848-ban, de ettől kezdve mintha megunta 
volna a száraz földön való lassú utat, a tengeren át 
kereste föl a mi száraz földünket és lSöd-bun a tenger 
partvidékről hozzánk is eljutván szedte áldozatait.

Mindig küzdöttek ellene az orvosok, fárad hatat
lanul és önfeláldozóul) sok ember életét mentettek meg, 
de ba ismerték is a betegséget, non tudták kellően ir
tani azért, mert nem ismerték a betegség okozóját.

Hogy ezt megkeressék, útra kel néhány franczia 
és német orvos, elmentek Egyiptomba, hol a kolera 
uralkodott, sót egy nemet orvos, kil Kocli-nak hívnak, 
elment a kolera hazájába, hogy ezen betegség okozóját 
fölkeresve, pusztítására módot találjon s igy az emberi
ségnek hasznára lehessen

.Munkálkodása sikeres vala és i88ö bán csakugyan 
kitapasztalta, hogy a kolera okozója egy kis élősködő, 
mint mondani szokták haczillus, melyet göibltló alakjá
nál fogva ..kommá baezillusnaku neveznek , de ez 
olyan apró, hogy ezt esak igen erősen nagyító üvegek
ből készüli szerkezettel, „mikroskopiuimmil'‘ lehet meg
látni.

A kolera betegség okozója, a kommabaczillus, az em
bernek a beleiben férzkel és ott általa olyan anyag 
képződik, mely a megfertőzött embert súlyos beteggé 
teszi és gyakran megöli. A kommabaczillust az ahoz 
értő orvos a beteg ember bélUrUlékében tudja megta
lálni és ha azt megtalálja, akkor a betegséget biztosan 
megállapi tóttá.

Az a derék orvos, a ki a betegség okozóját fölis
merte, elmondta, hogy az ételnemltekkel, ivóvízzel vagy 
szennyes kezekről juthat az ember szájába, innét a 
gyomrába, hol a baezillusok, ha ép egészséges a gyo
mor, elpusztulhatnak, ha azonban a gyomorból a be
lekbe kerülnek, a hol, mert ott a szaporodásra való 
kellékek megvannak, a szaporodásuk hekövetkezik, a 
mérges anyagok fejlődnek, ezek hasmenést, hányást, 
görcsöket, végre a beteg halálát is okozzák.

A kolerát okozó véghetetlcn apró baezillus nem 
szereti az emberi testnél jóval nagyobb meleget, a 
forró viz megöli, nem szereti a szárazságot, azért telje
sen száraz helyen elpusztul és szinten ez történik vele, 
ha eczetes vagy bármi más erősen savanyú italba- 
étolbe kerül.

(Vége köv.)

L e v e 1 e z é s.*)
Tek. Szerkesztőség !
Tanító választás előtt állunk. Bizonyos hogy bár 

az egész várost érdekelhetné ez az általános fontos
sággal biró ligy, bizonyos lanyhasággal avagy u Ijesen 
nem törődve várja a nagyközönség ama napot a mikor a 
városi iskolák számára egy uj tanító választatik, melynek 
kimenetelétől egy generáliénak a jövője, ezreknek szel
lemi műveltsége, mind megannyinak tudom ánvbeli 
alapletétele függ.

Be kell vallanunk, hogy a kultur haladás tekinte
tében vagy nem az igazi úton haladunk, vagy nagy
ban visszamaradtunk.

Kezünket szivünkre teve váljak he őszintén. Iiogv 
sokan, nagyon sokan, egy újonnan megérkezett tánez

*) Midőn az alábbi soroknak lapunkban helyi adunk, el nem 
hallgathatjuk azon észrevételünket, hogy a hivatkozott pályázatiam
tudomásunk szerint a pályázóktól a tanításban vaL jártasság, ügyes
ség első sorban kívántatik meg, Sz.
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mester kilétéről, avagy egy jövendő színtársulattal 
jobban törődnek , mint a bekövotkezeudó tanitovalasz 
tussal.

Midőn véleményemet, nézeteimet e lapok hasáb
jain nyilványosságra hozom , nem bizonyos egyenek 
erdekebeu teszem, azt, kik tán szinten pályáznak o 
magasztos állásra , ezélom nem provokálni azon tiszte
letre méltó egyéneket kiktől e választás sorsa íiigg, de 
szavamat ama szent ügy érdekében cinciéin, mely 
ügyért harczolni, mely ügyet támogatni minden igaz 
honpolgárnak legszentebb kötelessége.

Mielőtt azonban nézeteim fejtegetésébe bocsátkoz 
uek, dóré ki kell jehnn nciu azon tisztelt olvasó közön
ség elolt, mely nevem alatt s soraimból a melyeket 
leplezve irui sohasem szoktam, tan személyemre ismer
nének, hogy soraimat ez ügyben, az érdeknek meg 
árnyéka sem vezeti, de igenis vezet a tanügy, mely
nek szolgálatában evekig dolgozom, s mely ügy magasz
tos voltának, teljes tudatában állok.

Észrevételein mindjárt a pályázat kiírására terjed. 
Nem helyeselhetem azt, hogy oly város mint öeimouz- 
bánya a tanügyit összekapcsolja az egyházi Ugygyel, 
mely semmifele szervi összeköttetésben, összhangban 
nem áll. Ez intézmény hogy a tanító egyúttal kántor 
is, megtűrhető falun, hol a község e két hivatalt egy 
egyénnek is fizetni alig képes.

De feltehető volna ez Selmeczbányánál ? Tegyük 
fel azonban hogy a város nehíz anyagi viszonyokkal 
kliziiödik, nem hihetjük el azt hogy akkor ha a város a 
jelenlegi 7UÜ frt fizetéshez illetve jövedelemhez még 
2t>0 Irtott áldozna, nem választhatná el e két egymás
tól nagyon elütő hivatalt.

Ez azonban a dolognak jelentéktelenebb részé 
esak. Szervi hibája az, hogy a megválasztatandó ta
nítónál nem annyira a paedagogiai ismeret, a tanítási 
ügyesség, a módszer kerestetik es bírálta tik, de igenis 
kerestetik egy jó muzsikus, egy kitűnő prímás, mely 
hivatva van hetenkint egyszer az ájtatos híveket zeué- 
jé\ el gyönyörködtetni.

Nem az atheisták logikauélkltli hangja ez, ezé 
lom nem vitatni, azt hogy a choruson jó muzsikus le
gyen vagy nem, de utalni arra hogy a megválasztott 
tanítóban kire majd egy nemzedék fejlődése bizatik, 
első sorban a jó pcadagógus, a jeles tanító tisztel- 
tessék és csak esetleg mint kedvező mellékfeltételnek 
tekintessék az, ha az illető jó zenész is.

Ne legyen azonban feltétele a megválasztatandó- 
nál hogy kitűnő muzsikus legyen, mert ki biztosit ar
ról, hogy az a konzerv atommá képzettséggel biró ze
nes/., jó tanító is S gondoljuk picg mily irtóztak) bűne 
a társadalomnak volna az, s hogy a sors büntető keze 
utolérne akkor, ha egy kitűnő zenetehetség kedvéért 
esetleg a tanügy rovására választanánk tanítót, mert 
bármily vallásosak, bármily elfogult jámborok lehetünk 
nem hihetjük el hogy a Mindenható, ki az igazi tu
dományok , a világosság a bölcsességnek jelkepe 
eszménye, megkövetelné hogy az istentiszteletnél segéd
kező muzsikus művész legyen, de nagyon világos, sőt 
büntetésével sújtja ama szülőket kik gyermekeik neve
léséről teljes szívvel nem gondoskodnak.

Lehetséges ugyan hogy majd a megválasztott 
tanító kitűnő tanerő s egyúttal jeles zenész is, de a 
tapasztalás bizonyítja és psychologiai törvény hogy 
minden ember, lelki tehetségeit fejleszti s igy a való
színűség hogy a ki zenében műveli magát, paedago- 
giailag nem. s viszont. Száz legképzettebb tanító, tán 
csak csekély avagy semmiféle zenei tehetséggel 
sem bir.

S végül még rejtély előttem az : tnikep győződ
nek meg ama tani tó képzettségéről, ki a karnagynál 
kétszer háromszor próbán nem jelentkezik ?

Ha tisztái) muzsikusi állás vólna szóban, ez el
járás nem volna kifogásolható, de minthogy ez egy
úttal tanító is, kitől joggal finomabb érzést, társadalmi 
eleganciát követelhetünk, ez az eljárás miszerint egy 
egyént ki egyúttal tanító is, próbának vessünk alá, az 
ily magasztos állásra derogáló.

Ismétlem hogy soraim ezélja nem provokálás 
sem szemrehányás csak utalás arra nézve, hogy a 
megválasztatandó tanitótótól követeljük, hogy első sor
ban jé* tanító legyen.

í«á**pár Ármin.

ív iílön (élők.
Stiiudncr Jenő vasgyári főmérnök bányászati 

s erdészeti akadémiánkon az építészei tanárául nevez
tetett ki.

Irodalm i eslé lv  Holnapi inov. 21. nyilvá
nos előadásunkon egyebek között Vörösmarty ,.Marót- 
bán" tragédiájának egy jelenete kerül szirne, előre 
láthatólag jó előadásban. Ennek fölein Ütése mellett 
felhívjuk városunk n. e. közönségének figyelmei . zen 
és többi estélyünkre, mert bár városunk közönsége szép 
számban látogatta mindeddig estélyeinket, még

sem vagyunk abban a kedvező helyzetben, hogy azok 
poutos megtartását biztosítva látnok. Buzgalmunk,

| lelkesedésünk nem szállt ugyan alább, az erkölcsi és 
1 szellemi támogatásnak sem érezzük hiányát, de az 

előadások rendezésével járó kiadások (terem bér
lése, színpad, világítás, kisebb beszerzések) nem talál
nak a csekélyre szabott belépő dijak jövedelmében 

| kellő fedezetet.
—- \ dviizlö ira t a m iniw .tiirliiöhliöz. Városunk 

lörv. hatósági bizottsága elhatározta, hogy dr. Wekerle. 
Nándor miniszterei nőkhöz üdvözlő iratot intéz miniszter- 

' elnökke kineve/tetése alkalmából. Ez lidvözlőirat a kö
vetkező : „Nagymeltóságu miniszter u r! Kegyelmes uram ! 
Sí ,meez- Béla bánya sz kir. bányaváros törvényhatósági 
bizottsága mai napon tartott havi ülésében osztatlan 

I lelkesedéssel egyhangúlag azon határozatot hozta, hogy 
i a magas trón országszerte közlctszéssel fogadott ama 

ténye fölött, mely a ni. k. ministerelnöki méltóságot 
Nagyméltóságodra ruhássá, hazafiui örömének üdvözlő 
feliratban is kifejezést ad. Vámsunk közönségének eme 

I határozata az igazi érdemet illeti, azokat az érdemeket, 
j melyeket Nagyméltóságod aránylag rövid időben, de 
! a haza javát előmozdító tettekben gazdag közpályáján 

elév Hihetetlenül szerzett; s azon jeles szellemi tulajdo
nainak szól, melyeket e haza minden polgára, az egész 
nemzet, politikai pártkülönbség nélkül elismert, s me
lyeknek az elismerés betetőzéséül most a királyi kegy 
egy magyar., államferliu által elérhető legmagasabb pol- 
ezot, a kormányelnökséget jelöli ki, mint legszélesebb 
hatáskört, melyben hazájának s kbátyának legtöbbet 
használhat az, a kinek keblét hazaszeretet, e magyar 
hazaszeretete dagasztja, felséges uralkodója iránti alatt
valói hűség érzete tölti be, s elméjét tudás ékesíti. Mi 
ilyennek tanultuk ismerni Nagy méltóságodat, ilyennek 
ismeri a haza; innen a mi örömünk, innen az általános 
lelkesedés országszerte a királyi kegy tenli nyilváuulása 
fölött. De e mellett tapasztalatból tudja azt ez ős bá
nyaváros minden lakosa, hogy Nagy méltóságod fó törek
vésének tartotta mindenha ama tényezőket, alapjukban 

' megismerni, melyek e sok balsorsot átélt haza anyagi 
i helyzetének jobbra fordultához alkalmas eszközökül hasz 

Hálhatok föl, s ezek ismeretét nemcsak a bureaukban, a 
tanácstermekben s az Isten szabad ege alatt tett számtalan 
utazása közben igyekezett megszerezni, ile mélyen a 
föld alatt, ott a hol az anyai öld kebele csak a szorga- 
galomnak, a kitartó munkának engedi át kincsét. Ezt 
tudva, kétszeres a mi bizalmunk ama magasztos hivatás 
iránt, melyet a magas trón Nagy méltóságodnak újabban 
kijelölt, s kétszeres az örömünk, melynek e pillanatban 
kifejezést adni jelen sorainkban kívántunk, azon óhajunk 
hangoztatása mellett, tartsa meg az Eg még sokáig ama 
jeles szellemi és testi erők birtokában, melyek Nagy- 
méltóságodnak oly bőven jutottak osztályrészéül, hogy 
teljesedjen a költő remeine: az „édes haza fél fog virulni 
meg'.

Színészet. Minden igyekezet elismerést érde
mel, s ez okból meg nem tagadhatjuk azt az itt mű 

I ködő színtársulattól sem a lefolyt héten színre került 
előadások revén. Igazán sajnálatos, hogy most, midőn 
az összevágó gondos játék nagyobb igényekkel biró 

j nézőt is kielégíthet, a színészeknek nincs módjuk és 
j alkalmuk a csorbái kiköszörülni; nincs alkalmunk azért, 
I mert az utóbbi, igazan jó estéken közönség csak gyé- 
j mi volt, s az sem a rendes színházlátogató. Bánfalvy- 
I inban szép tehetséget láttunk kiválni, mely a néző 

téren nem egy néző téren nem egy hölgy szemébe a 
meghatottság könnyeit csalta ki. Igazaán megérde
melné most e deficittel sújtott, részvétlenség által elbá
tortalanított társulat, hogy sűrűbb látogatottság által 
helyzetén könny Ültessen. Miután a közönség megmu
tatta, hogy műizlése felületes játék által ki nem elé- 
githotó, kívánatos volna most azt is kimutatni, hogy a 
szép törekvést, a jó játékot méltányolni tudja akkor is, 
ha kissé elkésve is nyujtatik; ne legyen e társulat 

I megfosztva azon elégtételtől, hogy hírnevét javíthassa. 
Csak rövid ideig marad még itt a társulat; pártoljuk 
ókét addig is, mert most megérdemlik , pártoljuk, lm 
egyébbéri nem hát haxafiságból; feledjük el, mi volt, 

I hibáikat; tekintsük azt, hogy most fáradozásuk jót 
nyújtani, tekintsük, hogy ők a szép magyar szó apos
tolai, s mint minden apostolók is sokszor a mindennapi 
kenyérrel (ha van) keserű falatot nyelnek. Térjünk át e 
nehány ezó után,melyet olvasó közönségünk, reméljük, 
megbocsát, a lefolyt heti műsor rövid méltatására. Szom
baton, 12-én Lendvay ésnejejutalomjátékáulJ„A szerelmes 
diákok" derült hangulatban tartották a kis közönséget. 
Lendvay mint l’ctcrdi, pompás alak volt; kiemelendő hogy 
ezen elakitásnál Lcndvny soha túlzásba nem csapott, 
hanem következetes tennészethflséggel adta a jó kedé
lyű. szelíd természetű mukkanni nem igen merő, s 

i «'zért ártatlan ravaszsággal lóiuíorkodni akaró öreg 
j urat Dicséret illeti továbbá Szalumét, kinél jó játékán 
| kivtil meg azon jeles tulajdonságát is föl kell említe

nünk, hogy szerepet mindig úgy tudja mint a vízfolyás,
, Erdei Bertát, Krasznait, Kisst; egyszóval az egész elő-
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adás sikerültnek mondható, úgy mint a vasárnap szilire 
került . Kintornás család- hun, melynél Bánfalvym'f első 
sorban kell említenünk. Krasznay mint mindig, itt 
in kituti magáért: de azt hisszük, nem ejtett volna csor
bát kedveltségéu, ha a megkapó, hatásos jeleneteknél 
kaczagást keltó művészetét kissé pihentette volna, .lói 
játszott Kis mint Bimbó Lnczi. s ennek komoly test
vérét életliiven adta Beke. Erdei Berta, Szabóm* sike
resen hozzájárultak az est élvezetessé tételéhez. Kedden, 
15-én mérsékelt helyárakkal „A czigany- több közön
séget érdemelt volna. Csütörtökön Erdei Berta jutalom
játékául a „Házasság tévedésből- került színre, jól el
osztott szerepekkel. A jutalmazandó csengő hangja nem 
egyszer aratott tapsot, miből a többinek is kijutott. — 
Miután, mint értésünkre esett, színészeink már c bél 
folyamán tovaköltö/.nek, e lap útján mondunk nekik 
„Isten hozzádu-ot. #**

— Vivő club. Örömmel vettük a hirt, hogy mull 
számunkban megjelent soraink nem maradtak csak írott 
belük. Több helyt képezte umr az ügy megbeszélés 
tárgyát s az eddigi megállapodások szerint a vívó club 
megalakulása biztosra vehető, a mennyiben e hó 20-án
d. u. 2 órakor az érdeklődők előre láthatólag: nagy 
számban a Heincz-féle teremben, hol Peér M ny. esen
dői- százados, vívó tanár jeles sikerrel oktatja nagy 
számú tanítványait — fognak előertekezletre összegyűlni 
s megbeszélni a módozatokat, s a szabályok megalkotá
sára is meg fognak tétetni az előmunkálatok. Úgy ér
tesültünk. hogy a vívás nemes sportja meg a nők kő 
zött is tért hódított s hogy a nők is szándékoznak a 
vívó clubban részt venni, dicsérendő buzgóság ! mely még 
kellemesebbé tenné a különben is kellemes Össze jöve
teleket. Legczélravezetöhbnek s legbiztosabbnak tarta
nuk a magunk részéről az ügy sikerét, lm n polgárság 
is az akad. ifjúság tömören egyesülne , mert 
tapasztalati tény, hogy ily nemű egyesületeket sem a 
polgárság, sem az akad. ifjúság egymagában s külön
ült lön tartósan leutaltam nem képes, mig együtt tartva 
a remélhető legjobb sikereket volnánk képesek felmu
tatni; erről azonban nézeteinket majd alkalomadtán 
bővebben fogjuk kifejteni: A vi\ő c.ub vezetésére úgy 
halljuk, Krausz Kálmán v. főkapitány van kiszemelve 
s e szerencsés jelölés maga is már biztosítja a club 
fennállásának tartósságát. Kuniijuiv magunk részéről is!

Meghívó a selmeczi gyógyászati és természet
tudományi egyesület folyó év november-hó 2(3-án d. u. 
5 órakor az akadémia uj épületének vegytani termében 
tartandó népszerű előadásra. Tárgy : dr. Tóth Imre: 
„Az ázsiai koleráról.- Hölgyek, valamint nem tagok 
szívesen láttatnak. Selmeezbáuya, 1892. november 18-án. 
Gschwaudtner Gusztáv, egyleti titkár.

— Taiie/.lauitás. SzóllŐS- Manó tánczUnitónk 
ismét körünkbe érkezett, hogy • tánczh.nilást folytassa. 
Hosszú időn át szerzett tapasztaltok alapján állítják a 
hozzáértők s mi is, hogy a Szőllo .v láncztneslerünU tan
folyamán elért eredmény nagyban különbözik az itt járt 
tánezm esterek által felmutatható eredménytől, s nagyon 
felülmúlja azokét. (3 a tancz elemi oktatásánál oly alap
vető munkát végez, melynek a növendék testi fejlődé
sére évekeu át megvan a jó hatása. A szívós, kitartó 
gyakorlatok által nemcsak szép magatartást sajátít; el 
nála a növendék, de teste is edzetté, rugekonynyá s a 
nehezebb tánezfigurak elsajátítására is képessé teszi. Ily 
előnyökkel bíró tanfolyamát melegen ajánljuk a t. szü
lők figyelmébe.

— A d in iem  »7,om*zcduiikbau ! A Zólyomból 
e hó ló-én jött hivatalos értesítés szerint Dobronyán e hó 
8—10-ike közt 4 egyén mint agórcsövi vizsgálat tanúsítja 
ázsiai choleráhan balt el. Midőn tehát e sajnos körül
ményt a közönség tudomására hozzuk — óva intjük a 
ehoiora elleni védekezésekre vonatkozó rendszabályok 
szigorú betartására, mert mint a példa mutatja a hideg 
beálltával sincs kizárva a lehetőség a cholera bucii lusok 
terjedésére.

— közliirré  tétel. A losouczi v. kapitányi hi
vatal 4702/92. vk. sz. a. iktatott megkeresése alapján 
ezennel közhírré tétetik, hogy f. év és hó li án d. u. 
b órakor a Budapest felól érkező személyvouatról lo- 
sonezi állomáson egy ismeretlen kötni vés, vagy komi- 
vések mellett napszámoskodott, Budapestről a XIV. 
vonalszakaszra váltott jegyével Butika felé utazó beteg 
férfi lett kiszállítva, a ki általános Icsoványodásáról 
s testi gyengeségéről Ítélve már a fővárosban huzamo
sabb idő óta betegeskedett s kilétének megállapít ha 
tása előtt a vaggonból történt kiszállítása után nehány 
perezre meghalt s ott e hó 7 én el is temeltetett. Az 
ismeretlen tót anynnyehö 8 utazási irányát tekintve 
a felvidékről való férfi, személy lei fása a következő: 
termete közép, testalkata gyenge, lesoványodott, kora 
32 3f> év, aroza hosszas, szemekék, szemeidéivé szőke,
haja gesztenyebarna, bajusza szőke, álla borotvált, ru
házata vastag vászoning, ugyanolyan lábravlo, vékony 
barna nyári kabát, ködmön pruszlik, fekete szúr pót/Jó 
kabát, barna német nadrág, ócska czipő, lején feliér j 
kis kalap. Személy azonosságát igazoló semmiféle ok- j

mányai neiu tollak, ti it/.újában 8 drb. 5 frtos, 4 drb.
1 frtos és 30 kr. váltó pénz összesen 44 frt !0 kr. 
találtatott Kétségtelen, hogy az illető felvidékről való 
azon lót munkások egyike h betett, kik nyáron át főváros
ban nagy számban dolgoznak s télre összekuporgatott 
keresményükkel visszamennék községökbe — miért is 
felhivatnak mindazok, kik ez ügyben fehilágositást 
adui vagy útbaigazító adatot szolgáltatni képesek — 
jelentkezzenek a reiidőrkapitáuyi hivatalban. Selraecz- 
bánya 1»92. nov. 18-án S z ia  i m . s  a y M ik ló s  h. alk.

— Kölese tok. Egy áes munkás éppen midőn a 
fa bárdolásával volt elfoglalva, kellemetlen tévedésből 
bánijával a fa helyett a combjába vágott, a szenvedett 
sérülés nem nagyon súlyos természetű, mit bizonyít az 
is, hogy a t. áes munkás mérgében ’/* pálinkát kebe
lezett he hamarjában valószínűleg sziverősitoül; lélek- 
jeleulete mint értesülünk — most is víg. Szomorúbb 
lefolyású volt az e hó i6-An a Pacbertárua 10 nyila- 
mában történt baleset. Özeleczky Alajos áll. vájár a 
kifúrt lyukak elrobbantása után a meglazított fóte és 
oldalak ledolgozásához fogott hozzá, e munkája közben 
mintegy 3 métermázsás kőzetdarab hullott ie a pászta 
oldaláról s a szeren esetlen munkást a jobb oldalfalhoz 
szorította; szer. neszre a vájárnak, bár oldalán súlyos 
sérülésükét szuiv.delt — maradt annyi lélekjelenléte, 
hogy a szorito kinek közül ki váuszorgott s a munká
sok segítségül jőve hátukon szállítottak ki s vitték haza 
lakására, hol most gondos ápolásban részesül s teljes 
felgyógyulásához remény van.

— A rc u d ö rk a p i tá n y i  h ve tn i a forgalomra 
vonatkozó rendszabályok keresztül vitelével úgyszintén 
a bérkocsikra megállapított intézkedések végrehajtásá
val egyidejűleg kijelölte e héten a vasúti állomásra járó 
bérkocsik helyeit, úgy hogy ezek ezután nem összevissza
ságban, iiáiiem a hatóságilag megállapított helyeken 
kötelesek állani; igy is van ez csak rendjén! Nemso
kára már sipkás hordárokat és bérszolgákat is fogunk 
láthatni!

KI- ptoniaiiia. Mégsem vagyunk mi kis város 
hiszen \an egy olyan nevezetességünk, mellyel kevés 
hasonló város, mim mi vagyunk, dicsekedhetik — egy 
kUpiouiátiiában szenvedő asszonyság! csakhogy az a 
bökkenő, hogy az az asszonyság nem az üli osztályhoz 
tartozik s igy jogtalanul s indokolatlanéi öiiorolja ezen 
csak az úri osztályt megillető kiváltságos megjelölését 
rendszeres lopásainak avagy kísérleteinek. Ennek az 
asszonyságnak csak az a furcsa szokása vau, hogy a 
mit csak apróbb tárgyat lát — azt mind kosárba rakja 
s hozzá még a kosarat is mindig lopja . . . lopás nél
kül nem tud létezni (élni talán csak tudna!) s bármikor 
rajta kapják sohasem vallja be hogy lopott, mindent 
tagad s azt állítja, hogy ő semmit sem látott, semmit 
sem hallott; hát persze, hogy persze! A múlt héten 
azonban megjárta ; magától az egyik rendőr biztostól 
merészked. tt elklcptomániásni egy konyhai ereklyét! A 
következményeket úgy is lehet gondolni s ki érdeklő
dik ülése iránt (mert ül ám!) tudakozódjék a járásbí
róságnál.

Megkerüli tolvajok. Egy népszerű s tekin
télyes selmeczi polgárnál több ízben történt már betöré
ses lopás, de miként magáról a tényről úgy a körül
ményekről is mindannyiszor hallgattunk, mert oly hi
hetetlen és képtelen hírek voltak ezekhez fűződve, hogy 
még érinteni sem akartuk az ügyet. A megejtett nyo
mozások kiderilettrU hogy az elterjedt s Pischl János 
volt gazd. intézeti hallgató rovására némelyek által 
terjesztett, hirek tel'esen alap nélküliek, mert a valódi 
tettesek e héten 2 kocsis Személyében kézre kerültek 8 
a további .-ztikséges vizsgálat erélyesen folyik ügyükben.

— KUiiM fogy ver. Egy fegyveres úri ember az 
erdőőrök sorából minapában bortól jó kedvében betérve 
egy kisebb fogadóba fegyverét a kályha mellé támasz
totta, mire a fegyver annyira íu kilievtilf, hogy elsült és 
go yójál a padlásba röpítette, szerencsére ember életben 
kár nem o -lt, alúz. . sem aludt k i . . .  a rész-g ember 
azonban rögtön kijózanodott a durranástól s csak egy pár 
forintocskája bánja a kelletlen meglepetéssel párosult 
időtöltést, ezt a pár fonntoeskál pedig a rendőrség ku- 
nyorálta ki tőle, hogy a városi szegényeknek szerezzen 
vele é l e t r e  v a ló  időtöltést.

Tel all telién Egy garambcrzcnczei molnár e 
lm 10-iken egy télien el talált s mert úgy sejtette, hogy 
a tehén valamely seiine.czbáuyai lakos tulajdonát képezi 
az itteni v. kapitányi hivatalnak is jelentést tett. A 
tulajdonos jelentkezzék a rendorkap. hivatalban, Imi is 
a kellő utasításokat meg fogja nyerni.

A kiváncsiján  m<gndn/.titlÓMii. Egv német 
városban az evang. hitközség elöljárósága kimondotta, 
Imgy ezentúl mindazok, a kik az esketésekre puszta 
kíváncsiságból mennek a templomba, bizonyos illetéket 
fizessenek, a belépési dijat egy személy után Í0 fillér
ben állapítván meg, mely a templom vagyonát lesz hi
vatva gyarapítani. Ajánljuk ezt az uj adónemet egyházi 
elöljáróságaink figyelmébe Azt hisszük, szívesen adóz- . 
mik ennyivel a kiváncsi nézők, különösen ha ezáltal 
még jótékonyságot is gyakorolnak.

' Irodalom.
- Elull/etesi felhívó* a „Hontvármegyei Alma- 

naeli“-ra. A „Ilontvármegyei Almanach** szépirodalmi, 
társadalmi, életrajzi, statistikai és egyéb apróbb közle- 

. menyeken kívül melyeket oly kiváló erők, mint báró 
Bosznei* Ervin Hontvánnegye és Selraeez-Bélabánya szab. 

i kir. város főispánja, Lestyánszki Sándor llontvármegye 
alispánja, Nagy lián  és Körösi József a magy. tud. 
akadémia tagjai, Horváth Béla orsz. gvül. képviselő, 
Pongrácz Lajos, Bajor István, Ocsovszky Vilmos Sel- 
meez-Bólabánya sz. kir. város polgármestere, Vitális Mór, 
Szabó Géza, Hederváry Antal, Sági Benő, Ivánka István 
Tóth Gápsár, Vörös Ferenez, dr. KovácsSebestény Endre, 
Vertess József, Sajó Sándor, Juhász Lajos, dr Bujkovszky 
és meg mások írnak — egy teljes hontvármegyei és 
Selmecz-Béla hánya sz. kir. városi ezim és névtárt fog 
üozni. Tartalom: 1. llontvármegye és Selmecz-Bélabá- 
nya főispánja és tisztikara. 2. Országgyűlési képviselők 
és főrendek. 2. b) A m. kir. erdészeti és bánya hiva
talok tisztikara. 3. Ipolysági kir. törvényszék és járás
bíróságok. 4. Római katli. 5. Ágostai evang G. Evang. 
reform, anyaegyhúzitk a fiók egyházakkal, keletkezési 
és anya könyv vezetési évükkel stb. J. Zsidó hitközségek. 
7. b) Főiskolák. 8. i iont vármegye és Selmeez-Bélabanya 
legtöbb ádóttizotő és választott törvényhatósági és vala
mennyi más többi bizottsága tagjainak névsora. 9. Kir. 
tanfelügyelő és az összes iskolák. 1(J. Kir. közjegyző.
11. Ku*. adóhivatalok. 12. Magy. kir. államépitészcti 
hivatal kimutatásával az állami, törvényhatósági stb. 
utak hosszának. 13. 48-as honvéd egylet. 14 Magy. kir 
posta cs távírda állomások. 15. Magy. kir. pénzügyi 
biztosság. 10. Takarékpénztárak és hitelegyletek. 17. 
A Casinók és egyéb társas körök. 18. A Veres kereszt, 
Jósziv, Nő és más jótékonyczélu egyletek. 19. Lövölde. 
20. Az összes önk. tűzoltó egyletek. 21. A községi elöl
járók és képviselő testületi tagok. 22. Az ügyvédek, 
orvosok, mérnökök, kereskedők és iparosok névsora.
23. A csendőrség. 24 Gazdasági és gyüraölcstenyésztő 
egylet. Továbbá Különböző statistikai kimutatáson kívül 
(pl. a községi lakosok anyanyelvűk és hit felekezetűk 
szerint stb) a megyében és a szab. kir. városban lakó, 
vagy ut birtokos; -. Valóságos belső titkos tanácsosok. 
2. (Js. es kir. kamarások. 3. Főrendiházi tagok. 4. Kir. 
tanácsosok. 5. Az < sszes érdemrend tulajdonosok. G. A 
tettl. vagy tart. és nyugd. katonatisztek. 7. Az országos 
tudományos, irodalmi, sport s jótékonyczélu stb. társu
lati tagok névjegyzékét is tartalmazni fogja. Ennek le
hető teljessége minit kérjük a m. t. közönséget, hogy 
minden — a fentebbiekhez szükséges adatokat velünk 
mihamarább közleni szíveskedjenek. Az „Almanach- 
előfizetési ára 1 frt. mely összeg a szerkesztő (Ipolyság) 
vagy egyenesen az. alispán, illetve a polgármester urak 
czimére küldendő. Miután az egész tiszta jövedelem 
llontvármegye alispánja és Selmecz-Bélabánya szab. kir. 
város polgármestere által meghatározott jótékony czólra 
fordittalik, felülfízetések köszönettel fogadtatnak és hír
lapikig nyugtáztatnak. P o n g r á e z  E le m é r  a „Hont- 
vármegyei Almanach" szerkesztője. A „IJontvármegyei 
Almanach- fentebb tervezett tartalmával oly kiválóan 
hasznos segéd eszközt!I fog szolgálni a vármegye nyil
vános életébe, hogy annak létesítése közérdeket képez. 
Erre való tekintettel készségesen támogatni kívánom e 
vállalatot, különösen pedig a jótékony czélra való tekin
tettel a legmelegebben ajánlom n vármegyebeli tisztelt 
közönség és a hatóságok szives pártfogásába. Ipolyság, 
1892. november 4. L e s ty á u s z k y  S á n d o r ,  kir. 
tan. alispán.

— Egy ki* meglepetés számba mehet a „ Ma
gyar Nők Lapjának- e heti száma. E szép kiállítású 
hetilap, melynek a magyar családi élet fejlődésében, 
a közízlés emelkedésében oly nagy érdemei vannak ti
zenkét éves pályafutása alatt: e legújabb számával 
óriási emelkedést mutat. Változás történt a lap szer
kesztésében U, a mennyiben a szépirodalmi rész veze
tését Zempléni Árpád ismert költő, a könyvbirálói tisz
tet Hóina Béla fiatal eszthetikus vette át. A szöveg kö
zölt sikerült tollrnjzok vannak Szánthay István fiatal 
magyar művésztől, ki a múlt évi lárlalon tűnt fel 
„Csata után-czhnú nagyszabású képével. Szúntlmy kü
lönösen főrangú körökben ismert és kedvelt egyéniség. 
E toll rajzok valóban a legszebbek, a miket eddig ma
gyar hetilapokban láttunk. Zempléni Árpád Széchenyi
ről is egy mélyen járó történelmi rajzot, Méry Károly 
Lajthánluli népdalokat közöl oly sikerült fordítások 
bán, melyek vetekednek az eredetiek zenéjével és üde- 
ségével. Illusztrálva jelent meg Morocz Jenőnek, a fia
tal költő generáció egyik szép reményekre jogosító 
tagjának „Este" e/.imú költeménye is. Bródy Sándortól, 
kinek Regény tárgyak- czimú legújabb kötete valódi 
irodalmi cs mény, elbeszélés vau a lapban „A fehérhaju 
Domoszlniné- meséje,. Szánthay I. két gyönyörű tollraj- 
zával élénkítve. A forradalmi ereklyék megőrzése tár
gyában Vajda Jánosnak, a legnagyobb magyar költőnek 
erélyes felszólalását olvassuk a tárezában. Hóna Béla
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Bródy uj könyvét ki
bán ismerteti. Érdekes ndnlék a ma-y ai-országi 
káuypttrök történet ékes Pataki István „Al 
cziuiű dolgozata is, mely Ktu-rs György ismert 
bari, uovella stílben adja éld a száraz történelmi tényé
két. A népes irói versenyben maga a szerkesztőnő 
Marótli Erzsi is reszt vesz Gizi eznnfl kedves humorú 
novellelljevel. A lapot háztartási, orvosi, íuűvés/.eti Mb. 
rovatok zárják be. E számmal egyidejűleg küldötte szét 
a kiadóhivatal a Női szépség tankönyvét is, mely egy 
nagyvilági hölgy hálrahagyot iratai u.án készült s biz
tos útmutatásokat kö/.öl a szépség ápolása, fentartasa 
i*s a legmeghizlmtóhh szepitó szerek bevásárlási forrásai 
felöl. E könyvet a lap negyedéves előfizetői ajándékba 
kapják. Előfizetési ár: félévre* forint, negyedévre: 1 
fi t .'><• kr. Melegen ajánljuk oh ásóinknak

f s a  r  n  i i  k .

r ISzeretve mindvégig!
— Eredeti regény egv kötetben. —

Irts M o ln á r  u ln .
(Folytatás.)

A leánykának immár nem volt maradása a nagy
nénje házában, hová csavargó ti a egész otthoniassaggal 
letelepedett; nem, azért sem, mert a esuuya kinézésű 
férfiú neki adta magát az ivásnak es már arra az útra 
lépett, melyen végig haladva, megissza a ház árát 
Persze hitelezői akadtak könnyen a biztosra. Mit tehe
tett mást ebben az esetben, minthogy elfogadta egy 
vén szomszédasszony tanácsát, kinek szemeken a fiatal 
leány eszményi szépségé nagy kincs gyanánt tűnt fel, 
melyet kiaknáznia oly könnyű lett volna, ha a véletlen 
is társul szegődött volna a gonosz emberek aljas csele
kedeteinél. Azonban a véletlen, a sors is gyakorta ki
segíti zavarból a tudatlanokat és ártatlan tévelygőket, 
ha egyéni akaratuk szilárd erkölcsi alapon áll. Megme
nekült a vén asszony körmei közül egy becsületes kávés 
jószívűségé folytán, kinél aztán három esztendeig szol
gált, mint pénztárosnö.

Az életnek annyi kísértései közepette, derék em
berek Őrködése mellett a tiszta liliom megőrizte 
ségét. bájos, naiv szendeségét és olyan maradt 
most is, vig, gondatlan, őszinte lélek. Mennyi 
pillantást, tolakodó arczátlauságot kellett e leánykának 
kiállnni, de f> mégis diadalmasan haladt végig azon az 
úton, melyen egy félrelépés sárba rántotta volna magá
val a tapasztalatlan leánykát, kinek csak homályos 
fogalmai voltak a világ erkölcstelen romlottságáról. 
Bájos kis virág volt most is, tiszteletet gerjesztő őszinte 
becsületességében, szirmait nem hervasztolta cl a kávé
házak füstös, romlott levegője, nem érintette még meg 
sem a piszkos vágy.

A hadnagy még mindig alá s (elsétált az utczán. 
Olyan kellemes érzéssel gondolt erre a kis Malvinra, 
kinek gyönyörű kedves kék szemei oly gyermeki báj 
jal és ártatlansággal nevettek elő téliéi* arczából. Ki ki 
pajtás maga sem tudja, csak érzi, mintha valamely 
titkos erő, megfejthetetlen vonzalom fűzi ót e leány
hoz, kinek egész jelenése oly tiszteletet kifejező volt. 
Az ember szinte képtelen elhinni az ilyen teremtések 
ről kik éjnek évadján egyedül járkálnák az ulezá- 
kon , hogy angyali tisztaságuk virágát nem csípte 
meg a tisztáikul vágyak undok légköre ; és Kiki 
pajtás akár megesküdt volna arra is, hogy a leányka 
nem nagyképüsködö, kitanult kaezér, de az a szerény 
és természetes ibolya, ki a szemétdombon nőt: fel, de 
illatozik és pompázik, mint a legjobb talajban fakadt 
virágszál.

Maga sem tudja, hogyan történt, de, azonnap 
óta mikor a leánykát Üldözői és megtámadói kezéből 
kimentette, a kávéházban beszélgetni igyekszik vele. 
éjfél felé pedig rendesen haza kiséri. Nem tudja bizto
san megfejteni saját magaviseletét a leányuyal szem
ben ; szeszély e ez vagy érzékeinek nagyobb mérvben 
való felizgatottsága? . . .  Hat mi ezélja van a leány 
nyal? . . . Kiki hadnagy meg van róla győződve, 
hogy semmi. Úgy van, semmi. Különben lebilincselte ót 
a leányka naiv kedély világa, természetes elevensége 
abban a környezetben, melyben oly sokáig megtudott 
tisztán, mocsoklalamil maradni. Igen, ez a leányka 
jobban érdekelte a fiatal hadnagyot, mint az úri höl
gyek képmutató, kaezér és szívtelen csapatja, kik 
atlV*kiált érzelmeket szemelegnek és az Unnepeltetés 
eziíra komédiáját jáfszák, csakhogy feltűnést keltsenek, 
A csinos fiatal ember, mint a felé idealista a szerel
met a saját fogalmaihoz mérten más szemmel nézte, 
mint a prózai emberek. A szerelmet magáért szerelte es 
még ih*iii igen akadt olyan nőre, ki lebilincselte volna 
gondolatvilágát. Pedig mennyi csinos nő sóvárgott ti
tokban, aztán nyíltan a csinos és fiatal hadnagy sze
relnie után. Hanem ó nem tudott szeretni vagy legalább 
még nem jött meg az ideje erre a kedvtelésre.

Igen , Kiki pajtást mélyen érdekelte a fiatal 
leányka nyílt egyénisége*. Nagyon is jól érezte magát 

kellemes volt cl fecseg nie a leánykával, ki

ílóukeégóvol néha annyira megtudta indi- 
11a nem látta, folyton róla gondolkozott azzal n 

rejtélyes, titokteljt-a víigygyal. melynek nem ismerte 
Iiorderejét. Vonzódott a szép Malvinhoz és lassanként 
bizonyos fokú bizalmasság jót létre közöttük. Szerelem 

] Aolleoz? . . . mit tudták dk ezt! Annyit azonban 
tudták mindketten, begy vágynak egymás látása után.

A fiatal hadnagy drizkedetl azonban áltól, hogy 
tarsai megtudjanak valamit a pénztáros kisasszonynyal 

: folytatott bizalmas léte á tét,-jóiról. Nem szeretné társai 
I gúnyának czéltnblájávn kitenni önmagát. Aztán az a 
I balzsamos fóliád nagy is szentéi vetett volna a leányul? 

nevetséges i Es a fiatal ember kissé bosszankodik e 
miatt. No csak az hiányzik még!

Tizenkettőt ül az óra lassan, méllósúgosan. A Ha
la! ember megáll egy pillanatig az utcza közepén és a 
kávéim irányában tekint el hosszasan, kissé, már 

i türelmetlenül. Vajon mi az oka annak, hogy Malvin 
oly sokáig megvárakoztatja ót, hiszen tizenkét óra cl*

1 múlt már, ő pedig pontosan szokott volt távozni a 
a kávéházitól. Ki tudja vájjon mi dolga akadt még; 
nemsokára jön. Aztán meg ma meg is kell engesztelnie 
a leánykát a tegnapi durva sértésért. Maga sem |tudja, 
hogy történt, de arra tisztán emlékszik, hogy a mint 
az utcza ajtóban elbúcsúztak egymástól, valami hirte
len gerjedt vágy fogta el az érzékeit; karjaiba kapta 
a karcsú kis alakot, vad, szilaj hévvel szorította a 
karjaiba, aztán ajkát a leányka ajkára tapasztotta és 
hévvel, forrón megcsókolta. Oh! oly kiuiondhutatlnnúl 
jól esett neki a csók, a melynek a leányka is a meg
lepetés első pillanatában, oly szabadon átengedte ma
gát. Aztán hevesen bontakozott ki a fiatal ember kar
jai közül és szemrehányó hangon kiáltott fel :

— Kichárd!
A megsértett önérzet, szendeség és ártatlanság 

naiv ijedelme volt e szóban kifejezve.
Pillanatig önmaga is meg volt lepve saját merész

sége felett és alig tudott magához térni, a leányka vil
lám gyorsan tűnt el a fehérre meszelt házban.

Talán meg is haragudott nagyon reá Malvina azért 
a durva sértésért, melylyel illette a kedves lényt. Át
kozta magában érzékeinek hirtelen való föllob bánását. 
Még sokáig bámult a becsukott ajtóra, szinte álomnak 
gondolta az egészet.

Aztán mély gondolatokba merltlten tért haza a 
lakására, hol sokáig tűnődött magában, mily módon 
leheti jóvá ismét a hibáját. Sokat töprengett azon érze
lem felett, mely, érezte, hogy. ereiben forrásba hozza a 
veret es oly kéjes melegséggel önti el a testét. Es az a 
csók, melyet oly' érzesse! szívtak fel ajkai, ott égett, 
ostoba gondolatokat keltve fel a lelkében.

Csak hosszas tanakodás után tudott végre elaludni 
azzal az elhatározással, hogy másnap az inasával gyö
nyörű csokrot fog a leánykának küldeni, melybe név
jegyét rejti és reá pár bocsánatkérő szót ir.

Kitünöeu aludt, rövid ideig ugyan, mert hajnalban 
már gyakorlatra indultak. Alig hogy fölkelt azonnal 
meghagyta inasának, hogy egy gyönyörű csokrot ké
szíttessen számára a kertésznél tliearózsákból, aztán 
megírta névjegyét, a melyet inasának adott át, hogy a 
csokorral együtt a leányka szállására vigye majd. Az
tán felöltözött egyenruhájába és lovára iilt, hogy a csa
patához csatlakozzék. Egész nap folyt a fárasztó lovaglás 
és a gyakorlat; a hadnagy pedig kissé szórakozott is 
volt. Szemei előtt ott látta a fiatal leánykát karcsú 
alakjával, csodálatosan szép kén szemeivel, a mint a 
felháborodás hangján kiállá neki: „Kichárd!
Hangja nem a belső izgatottságtól reszketett e avagy 
mély szemrehányás volt abban kifejezve? . . . Mit tudta 
Ó azt? . . . talán a szerelem fejlődő ábrándvilága is? .
Es a buszárbadnagyban e gondolat annyi ostoba eszmét 
keltett fel . . . (Folyt, köv.)

Nyilt-tér.*)
Egész selyem, mintázott l'ou lutri okát mé

terenként S"» kitol egész \  irt f»"» krig (mint
egy 450 különböző árnyalatban) megrendelt egyes 
öltönyökre, vagy egész végekben is szállít házhoz 
szállítva, postakör- és vámmentesen lleinielieig  U. 
n*s. kir. udvari szállítói selyemgyára Kiiriclilieii. 
Minták posta fordulóval küldetnek. Svájczba czimzett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 0

M y i l v á n o K  lí ö « / ,ö i  t‘l .
Alulirt melegen érzett köszönetét mond a rokonok 

nevében is mindazon kedves ismerős és barátoknak, kik 
szeretett veje, boldogult dr. Schillingcr Ferencz temetése 
alkalmával megjelenésük által fájdalmát enyhítettek.

Sznjlnly Emília.
!<i ü s z ő n é l  n y í l  v a u i t : ! * .

Alulirt ezennel mindazoknak legmélyebb köszö
netét mond, kik a nyári évad alatt keni fürdőjét igénybe 
venni szíveskedtek.

I'izély Károly.
fürd

H i r d e t é s e k .

Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végrehajtó az itjtji, óvi EX. t.-ez 

102. 8-“ értelmében ezennel ktizliirré teszi, hogy tíz 
ipolvsóei kir. júrúsbirósóg 1222. évi 41123. számit vóg- 
zl-so Következtében Balázs József ligyvétl által képviselte 
ligyurniati l.tkaivk és hitelintézet javára Zracskall József 
és neje ellen 430 frt s jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtói alján lefoglalt es 1(24 írtra heesltít sortész, 
burgundin és bnlornemllekból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eiaclatnaK.

Mely árverésnek az ipolyaági kir. járásbíróság 
4031/1822. szánni végzése folytán 2(10 frt. töke- 
követelés, ennek 1822. évi február-hó 26 napjától járó 
ö l, kamatai és eddig összesen 32 frt 15 krimit biróilag 
már megállapított költségek erejéig Sipéken leendő 
eszközlésére évi n (iv.iiih'-r-hó **ít napjának
délelőtt 10 órája batáridői!] kinézetik és althoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
ÍOS. §-0 értelmében készpénz fizetés mellett, a leg
többet Ígérőitől; beesáron aló! is el fognak adatni.

Kelt Ipolyságon, 1322. évi nov.-hó 3. napján.

Il i i ig á lt íf ,
kir. jbirósági végrehajtó.
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Táncztanitási jelentés.
Alulírott tisztelettel értesítem a helybeli és 

vidéki nagyérdemű közönséget, hogy 1892. évi 
november-hó 19-én

a táacztaaitást
megkezdem. Az eddig tanított tanított tánezokon 
kivlll a jelen évadban a legújabb társas tánezot, 
a „T á rs  a 1 g* ó t“ is tanítani fogom.

A t. ez. jelentkezőket, szállásomon, a Scm- 
bery-házban elfogadom. Beiratások naponta d. e.
10-töl 12 óráig* eszközölhetek.

Selmeczbánya, 1892. évi november-hóban.

Szőllősy Manó,

I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I
Hirdetmény.

A sclmeezbányai dohánygyári igazgatóság 
részéről ezennel közli Írré tétetik, miszerint a 
dohánygyári és árúdai ezikkek az 1893, évben 
leendő m <* Ö y i I s iv s í-«»/.:m á ank biztosítása 
iránt 1892. évi november-hó 22-én délelőtt 11 
órakor zárt ajánlatok utján versenytárgyalás fog 
tartatni.

Felhivatnak a vállalkozni szándékozók, 
hogy bokros bélyeggel és 5%-nyi bánatpénzzel 
ellátott ajánlataikat az árlejtés napján délelőtti 
11 óráig annyival is inkább nyújtsák be, mivel 
későbbi ajánlatok nem fognak figyelembe vetetni.

Az ajánlati fuvarbér:
a) a vaspálya udvartól a dohánygyár- és 

ár Adóraktárba vagy viszont métermázsánként;
b) a dohánygyárból az árűdaraktárba és 

viszont métermázsánként;
e) a dohányárúdaraktárból a dohánygyárba 

átfnvarozandó üres edényekért pedig fuvaronként 
szóval és számmal Írandó ki, szintúgy határo
zottan megemlítendő, iiogy a vállalkozó a fel
tételeket ismervén, ajánlatát azok alapján teszi.

Az általános szerződési kötelezettségek és 
feltételek a gyári irodában a szokásos hivatali 
órák alatt bárki által megtekinthetők.

Selmeczbányán, 1892. évi november-hó 1-én.
3-8 M. kir- dohánygyári igazgatóság.

*) K rovat alatt közlőiteknek gom lai (almáért som alakjáért 
felelős a Szóik.

LE GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Jocrges Ágost ősv. ős 1 itt könyvnyomdájában Selmeczbányán 1822.
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