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Polgármesterünk havi jelentéséből.
Városunk közigazgatásának múlt havi álla

potáról, melyet rendesnek s a közigazgatás me
netét fennakadás nélkülinek mondja a jelentés, a 
következőket említjük fel az e hó 16-iki köz
gyűlésen felolvasott polgármesteri jelentés alapján.

Személyi ügyek tekintetében sajnálattal 
jelenti, az elnöklő polgármester, hogy főispá
nunk ő méltósága egészségének helyre állítása 
érdekében a délvidéket volt kénytelen orvosi 
rendeletre fölkeresni; tartózkodási helye Lussin 
picoolo, az adriai tenger partján, a hol valószí
nűleg a tavaszig fog maradni.

A városunk lakosságát oly közvetlenül ér
deklő vízvezetékünk jelenlegi állapotáról azt 
tudjuk meg a jelentésből, hogy a vízvezetéki 
tárna ki van tisztítva, és abban igen nagy meny- 
nyiségű viz áll rendelkezésünkre. 10 körülmény
ből folyólag oda terjed a polgármester javaslata, 
hogy a mai közgyűlés kebeléből egy bizottság 
küldessék ki az eddig elért eredmény alapján 
netán igényelt további intézkedések és annak 
megállapítása iránt, vájjon szükséges * a magas 
kormánytól kultúrmérnököt kérnünk a munkának, 
melyet tavasszal okvetlen meg kell kezdenünk, 
tovább folytatására.

A város pénzügyi műveleteiről, adóügyéről, 
az adóbeszedésről bővebben szól a polgármes
teri jelentés, s megemlítve még a marhák közt 
észlelt a ragadós tüdőlob felléptét, ártér a város 
népesedési mozgalmának ecsetelésére.

A lelkészi hivataloktól beérkezett adatok 
alapján kimutatja a jelentés, hogy a/, egész vá

ros területén összesen 288 fi és 238 leány, az 
az 52G gyermek született.

Meghalt pedig ugyancsak az egész város 
területén:

280 fi és 258 leány az az 530 ember, 
s igy 4-el halt meg több, mint a mennyi szü
letett.

Ha azonban a belvárosi születések és ha
lálesetek számát hasonlítjuk össze, akkor a kö
vetkező eredményre jutunk :

született a belvárosban — 2'>3 gyermek
meghalt a belvárosban 35 :> ember, 

tehát (ítí-al több halt meg. mint a mennyi szü
letett.

Még elszomorítóbb az eredmény akkor, ha 
a meghaltak korév szerinti statistikai táblázatába 
vetünk pillantást.

É szerint a belvárosban elhalt 353 ember 
közül 158 öt éven aluli gyermek volt: az egész 
város területén elhalt 530 egyén között 241-et 
tett az öt éven aluli gyermekük száma.

S ha ez elszomorító jelenség okát kutatjuk, 
— mondja a jelentés — azt rtA/Tcn népünk 
szegénységében, nyomorában tabuink fel, mely
nél fogva képtelen lakásviszonyait úgy rendezni 
hogy azok a közegészség igényinek megfelel
jenek, továbbá képtelen magái a kellő táplálék
kal ellátni, s igy az éleim. irkintetébcn 
szerfelette sok a kívánni való.

A mi pedig kizárólag az 5 év. h aluli gyer
mekek oly nagy mértékben történ" elhalálozá
sát illeti, erre nézve egy praeventiv eszköznek 
a felkarolását ajánlja a Tek. Törvényhatósági

Bizottságnak, városunk területén minél több 
bölcsödének létesítését.

Ilyenek felállítását különösen az a körülmény 
teszi indokolttá, hogy a bányamunkás szülők, 
különösen, ha az anya is kenyérkereső, a nap
nak nagyobb részén át magára kénytelenek 
hagyni gyermeküket, mely az idő alatt elha
gyatva, a gyermek által annyira igényelt gon
dozást, ellátást teljesen nélkülözve, gyakran a 
legnagyobb veszélynek van kitéve s legtöbb 
esetben egész életére kiható bajok csiráját veszi 
testébe.

Vízvezeték és nyaralók.*)
Hoyg lehetne Selmeczbánya város vizmizeriáján és némi 
eyyébb bajain segíteni, főtekintettel a város korlátolt va

gyoni erejére.
Ha éu tisztelt elnökünk fölhívására e helyen az 

imént megjelölt tárgyról egy némely gondolat apadá
sára vállalkozom, azt tekintettel hogy a ezél itt is 
csak a polgártársaink javát tőlünk telhetőleg előmoz
dítsuk ; a mint a természettudományok is leginkább e 
ezél miatt kiváló gondoskodásunk tárgyai.

De tárgyunkra térve, lássuk mi is a baj.
A múlt száraz nyár okozta vízhiány úgy hiszem 

mindnyájunk elég fris emlékezetében van. Tudjuk, 
hogy a használati vizet szolgáltató tartóink is annyira 
kimerültek volt, hogy éjszakára elzárni kellett, hát az 
ivó viz hiányát ki nem érezte, mely ha kapható volt 
is, annak folytán hogy mindenütt szűkén folyt, annyira 
át melegedett, hogy szomjúságot oltani vele nem 
lehetett.

ügy hiszem fölmenthetem magamat attól, hogy az 
ilyen állapot káros hatását egészségi s közgazdasági

*y Felolvastiitott a selmeczbányai természettudományi társulat 
e hó tl-ik i ülésén. Szerk,

T Á R C Z A .
Csak ringatózik*)

Csak ringatózik egyre mosolyog ro 
Hintázó székén az én asszonyon/
S  egykedvűn, mintha vérem Jól se h /•■•//u 
Olvasom neki egy pajkos dalom,

Sok szép aszzonyomnak tetszett mi - < "óin .- 
Asszony szerelme — csalfa szerelem . . .
Es nem tesz az én asszonyom se róla,
Hogy az a dal oly' édes — szertelen.

Egykedvűn, mintha vére fö l se forrna —
Mig szép testét szememmel csókolom 
Csak ringatózik egyre mosolyogva 
Hintázó székén az én asszonyom.

Teleké* lléln.

Emlékezés.
—  Orosz népda l, líonew ka után.

Emlékszem a szép alkonyra —
Patak partján lépdelek,
Az estcsillag mosolyogva 
Ragyogott le mi Jelénk .
Remegett a kezem, midőn 
Megszorít ám kis kezed :
Fürtciden a holdvilág 
Ezüst fénye reszketett . ■ .

Emlékezem mikor szemed 
Tekintetét rám veled

*) „A Hót“-b51.

Csókolódzva Jolyt a patai 
Csergő habja szerteszét:
Üdvöt nyújtó ajakad m 
Ajkam forrón rátapa/ll.
S eltűnt az üdv éden élű. a 
Csillag fénye, — játs.'i bab

I j. S.

A vi/telen kút mini lutzasság- 
közvetitő.

(Folytatás.)
III

A tárnok úr irodájában összeült a nagy komissió. 
Igaz, egyelőre nem a megárandó kút volt beszédük 
tárgya, de Grünspeeht úr kitűnő egri bora, melynek 
segítségével szerezték meg a következendökre szükséges 
tudományos ihletet.

Nem egy nehány üveg kiürítése után ünnepélyes 
I menetben megindultak.

Legeiül Grünspeeht Dániel úr, utána nyomban 
i líodros István, építész-mérnök : ezt követte < Ricsi Ferein z 

treologus, mögötte a szikár adóellenőr es lierokesztein- 
a diszlelvonulást Bodros Géza. honnal es irlapp.il 1.1- 

I fegyverkezve, mint a ki a megállapítandó adatokat es 
[ környülményeket megörökítendő, akarom mondani: fel- 

jegyzendő vala.
.Midőn az udvar közepére érnek, Grünspeeht bácsi 

ulánozhatlan fenséges mozdulattal terjeszti ki jobb keze 
l'clgyürüzött mutató ujját a föld felé, ünnepélyes han
gon felkiáltva: „ ltt!“

S mintha valami csodajegyet látnának a kijelölt 
helyen, mind kinyujtogafja nyakát s dülleszti ki sze
mei! még líodros Géza is.

Gáesi Ferenez, a geológus, lecsücsül, mintha maga

is koprolythtá akarna változni, s gondosan megkopog
tatja a homokos talajt. Bodros István, az építész mér
nök, megint a körül látszó vidéket, talajviszonyokat 
látszik szemügyre venni; az ellenőr bambán néz maga 
elé; Grünspeeht bácsi feszült figyelemmel vizsgálgatja 

i a két szaktudós arczvouásait és Bodros Géza unalma - 
| bán verseket farigcsál Ilonkához.

A geológus fejét csóválja, — Grünspeeht bácsi 
fakul; az építészmérnök biztatólag int, Grünspeeht bácsi 

| pirul örömében; az ellenőr úr ide oda tipeg mint a 
I kotlós tyúk, es Géza barátunk nagyokat sóhajt.

Nehány odavetődött paraszt atyafi egymást könyö- 
j kével oldalba bökdösve, suttog: „Itt bizonyosan kincset 
| akarnak ásni!“

Végre is , az építészmérnök űr határozott állitá- 
j sára, hogy itt vízre fognak bukkanni, elhatároztatott,
| hogy a kút e helyen ásandó meg.
I E fontos határozat méltó megünneplése végett az 

urak'az este, Grünspeeht bácsi meghívására összegyűl - 
| tek „A nagy majom4* vendéglőben — még Bodros Géza 

is. kit Pista bácsi nem akart oldala mellől ereszteni.
Bosszantotta ez szörnyen az adótárnok urat, dohát 

szél ellenében nem lehel vitorlázni. Ma még türtőztetnie 
; kell magát; majd holnap kinyitja Géza úrli szemeit!

Daczára e benső bosszúságának, vagy talán épen 
i t miatt a tárnok úr hihetetlen mennyiségű borokat 
I fogyasztott, minek következtében hatalmas orang-utang- 
! gal a koponyáján támolygott haza. Géza volt a hú 

kísérője, s csak ennek köszönheti Grünspeeht úr, hogy 
nem lett belőle fekete harkály, végig hemperegvén a 

| besötétült városka épen nem legtisztább utezáján.
Gézának e felebaráti támogatása annyira megha

totta a bortól elérzékenyedett tárnok urat, hogy lakása 
' kapujánál kuszipajtásságra szólította fel Gézát, ót ősz* 

sze- viszsza ölelgetvén.
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szempontból ecseteljem. Vagy kívülem senki más nem 
nélkülözte volna a fris ivóvizet, vagy senki más nem 
goudolt volna arra, mily borzasztó kiterjedést nyelhetne 
egy esetleges tűzveszély, az úgyszólván üres tavak 
mellett ?

De tekintve azt, hogy a vízhiány beszüntetése 
iránt l)r. Tóth is Dr. Stuller urak már lépéseket tet
tek, sót előbbi a vízügyet az egyesület kebelében már 
behatóan tárgyalta, s az ügy erdőkében mar bizottság 
is eljárt, úgy látszhatnék, hogy nyílt ajtót török be, a 
midón e tárgyat újból fölveszem, de en reméltein, hogy 
alábbiak által e lényemet tökéletesen igazolhatom.

A közmondás, hogy a legjobb nagy ellensége a 
jónak ez. n ügynél is igaznak bizonyult Kétségtelen 
ugyan is, hogy a tisztelt elnökünk által tervezett víz 
vezetek minden tekintetben, a mi körülményeink között 
a legjobb volna, a mit ki\állhatunk, de annak fölvett 
létesítési költségé 150 ezer forint — oly áldozat, 
melyet a mi szegény városunk általán véve szegény polgá 
rai teljesíteni nem képesek. Hiszen ha sikerülne egy hosz- 
szú lejáratú kölesönt ezen összegre, teszem o'/.,%-kul 
a törlesztéssel a város budgetje 82f>0 forinttal lenue 
évenkiut terhelve vagyis annyival hogy a mostani 
20—25 % -nyi pótadó helyett 40-45%  kellene fizetni.

S meg vagyok győződve, hogy tisztelt elnökünk, 
ha nem az ügybuzgó, a közegészséget minden áron 
előmozdítói akaró főorvos, de teszem azt e város 
polgárnagygya volna : egy ilyen áldozatot igénylő 
vállalatot ajánlani nem igen mert volna, mert akkor 
megemlékeznék, hogy 99% e város lakosságának nem 
tud, s az 1 nem akar áldozatot hozni, s meg ha 
akarna is, az ó áldozata elégtelen volna s végtére 
nem is kívánható, hogy egy csekély része a lakosság 
nak az összesség javára túl nagy áldozatot hozzon.

Most nézzük, mennyiben javítható e sajnos álla
pot a teljesithetés határait meg nem haladó áldozattal.

Mielőtt e kérdésre a feleletet megadnám, ki kell 
emelnem, hogy én az ivóvíz beszerzését, a fő, a hasz
nálati víznek szaporítását másodrendű kérdésnek tar
tom, s mindenesetre e kettőt elválasztamlónak.

Főfeladatul az ivóvíznek nem annyira beszerzé
sét, mint liozzáférhetését vevén, föladatunk rendkívül 
meg1 van könnyítve , különösen ha a vízvezetéket kö 
vetkező módon állítjuk helyre.

A mit előbb kellett volna megjelölnöm, én a 
Őzt. János forrást a városnak ivóvízzel való ellátására 
nemcsak kitűnőnek, hisz ez úgyis elösmert, de elegen
dőnek is tartom, külöuöseu akkor ha

a) kellően fölfogatik, s a mellékén levő források 
is hozzája kapcsoltatnak ;

b) ha a forrás vize éjszakai 8—9 órán át egy gyűj
tőbe jön , melyből az igy megszaporodott viz a nap 
pali órákban aránylagosan nagyobb mennyiségben a 
vezetékbe bocsátható.

E gyűjtő lévén a vízvezeték kiinduló pontja, 
szóljunk legelőbb is erről.

A legjobb s e mellett legolcsóbb mert meglevő 
gyűjtő a János forrás alatti kiesi to, mely a legmesz- 
szebb menő követeléseknek is megfelelővé az által te j * IV.

Ha valaki akkor láthatta volna Géza arczál, fel
tűnt volna neki bizonyos kárörömöt eláruló mosoly, 
mely némi kételyeket ébreszthetett volna Géza tökéle
tes nyiltszivüsége iránt.

IV.
Elkészült a szakértő jelentés — németül; Gödrös 

Géza lefordította magyarra: a dijnok szép tisztán le- 
körmölte s Grünspecht aláírta hosszúra nyújtott szarka- 
lábbettikkel; az ő neve alatt az ellenőr-é olyba tűnt, 
mint a Panama botrány mellett az összezsugorodott 
Eifel torony.

- Bocsánat, ez a vad hasonlat csalt úgy csusz- 
szant le a toliam hegyiről , mint tarkopouyáról a 
a paróka: akarat elleu. Meg is jött az engedély a 
kút ásatására; hozzá is fogtak azonnal.

Ki örült ennek inkább, mint Grünspecht bácsi ?! 
Pedig a jámbor ha tudta volna, mit rejteget számára 
az a kút! —

A mikor csak szeret ejthette a tárnok úr, ott állt 
az udvaron, nézve a munkásokat, a mint túrják-fúrják 
a földet: legjobban szerette volna az Íróasztalát is levi
tetni az udvarra, csak hogy mindig szemei előtt legyen 
az ó kedves kútja.

Igaz, ez örömébe némi keserű is vegyült; hiába, 
nincsen rózsa tövis nélkül; de hogy ezen a tövisen oly 
alaposan meg fogja magát szúrni, azt nem is álmodta 
az érdemes Grünspecht Dániel!

I gyanis, a pénzügy igazgatóság, a tett javaslat 
szerint, megadta az engedélyt egy H> méter mélységű 
kút ásatására, de — s ez a „de* néha hideg verejté
ket csalt ki Dániel bácsi homlokára — azon föltét 
alatt, hogy lm 10 méter melységben vízre nem akad 
nának, a kút mélyebbre való ásatására az engedélyt 
megtagadja, és az addig felmerülendett költségek teljes 
megtérítésé re szoritandja a tárnok urat.

hetó, hogy körös-körülotte egy árkot létesítünk, hogy a 
forrásánál minden egyébb vizet visszatartsunk, s ha, 
hogy nyáron hüsen tartsuk , féléje szalma tetőt ra
kunk, a tetó alatti hőfokot még egy több méter, deszka 
magas kürtő alkalmazása által lejebbitvcn.

A gyűjtőből a víznek levezetésére 2 hüvelykes 
öntött vaseső untig elegendő, tekintve azt, hogy a vá
ros lejtje egész végig nagyon tetemes s igy a viz se
bessége is.

A vezeték úgy volna viendő keresztül, hogy teszem 
azt minden 100-ik méterben egy kis, legfeljebb 10 12
liter vizet befogadó szekrény ke vagy kádacska altul 
uiegszakiltatuék, minden ilyen állomáson volna a víz
vezetéki esőbe egy hüvelykes vagy annál is kisebb 
gázcső besrófolva, s ez ele a fővezetéki csőben egy 
záró készülék alkalmazva oly formán, hogy ez meg 
féléén terhelt emeltyűvel állana összeköttetésben, 
melyet fölemelvén fölötte a viz a vezetéki csőben 
csakhamar összegüylne, s a folyató csövecskében föl- 
emelkedem itt kiömlene ez emeltyűt elbocsátván a 
folyatóban levő viz azonnal a szekrénykébe szállna.

(Folyt, köv.)

L e v e l̂ e z é s.
Korpámul, 1893. febr. 13-án.

A korponai társasestélyeket rendező bizottság 
tegnap tartotta IV-ik társas estélyét. A siker — úgy 
anyagi, mint szellemi — nagyszerű volt.

A vidék és a város teljes számban volt látható 
a megtelt teremben. Az estélyen Tóth Kálmán „A nők 
az alkotmányban" cziinú vígjátékái; adták elő a mű
kedvelők.

A feladatot kitünően oldották meg. Krk'.ina 
(Winkler Anna úrhölgy) valóságos tehetséget árult el 
akkor, midőn a közönség lelkes tapsai közt adta azt az 
okos, de egyszersmind hiú nőt, a ki megveti, a komoly 
és munkálkodó Bercsey-t azért, mert a zsidónak gyárat 
épített. Ilka (Czibulya Mariska k. a.) szintén osztozott 
mamája, Bánfalvi Krisztina babérjain, csak hogy ő 
igen, de igen szívelte Bercseyt, s csodálkozott azon 
hogy az hiba, ha valaki gyárat épit a zsidónak.

Cseleiué (özv. Lukács Ilona úrnő) az a nyel vés 
asszony oly kedélyességgel kötötte össze jó játékát, 
hogy a közönség nem fékezhette örömét, akkor mikor a
II. és III. felvonásban meg-megjelent. S aztán mikor 
elállt a taps megeredt a sógor asszony nyelve ; előszedte 
a folyamodásokat, melyeket Bánfalvinak a bánréti ke
rület képviselőjének kellett jó helyre juttatni, „mert Ili 
szén az neki csak egy szavába kerül.M

Pitvarosyné (Fayl Jolán úrnő) nem maradt fent 
dicsért hölgyek mögött, csak annyiban, hogy szerepe 
jóval rövidebb volt amazok énál, de Istenem, ki látott 
olyan színdarabot, hol mindenkinek egyenlő szerepe 
lenne. Mikor röviden megdicsértem a nevezett hölgyek 
kitartó buzgalmát, egyszersmind megköszönöm úgy a 
jótékonyczél, mint az élvező publikum nevében önfelál
dozó működésűket. Kívánom, hogy a társasestélyek 
tovább is fejlődjenek és szolgálják a város közönségé

ibe hiszen Bodros István, a híres építész mérnök, 
határozottan állitá, hogy már 9 méter mélyben viz fog 
fakadni !

Igen, azt Bodros István mondotta, de miért épen 
Bodros, és uem Gácsi Fcreucz, a geológus V!

És miért mosolyog mindig oly ravaszul az a ki- 
állhatatlan ficzkó, az a Bodros Géza, valahányszor a 
leendő kút felé tekint?!

Ilyen és hasonló gondolatok mind sűrűbben kínoz
ták meg Grünspecht urat, s ilyenkor azután szegény 
Gézának volt mit szenvednie idegessé vált főnökétől.

De úgy látszik, fiatal hősünknek kemény feje van 
melyen nem fognak a tárnok úrtól neki szánt morális 
baraczkok.

Ilonkáját, igaz, nem láthatta viszont ama emléke
zetes vacsora óta, mert Danicl-ék cselédje, nyilván az 
úr szigorú parancsára, állhatatosan mindig ezt mondotta 
a látogatni akaró Gézának, hogy senki sincs idehaza!

No de hát mire való a véletlenül épen akkor az 
ablakból leröppenő papír, mikor bizonyos valaki megy 
cl ott, 8 moly papirt az a valaki véletlen kíváncsiság
ból fölvesz, s mely papirdarabkára, — véletlenül — 
igen sokat mondó szavak vannak Írva; pl: „Szeretlek*
-  „Csókollak ; képeddel alszom e l! stb.

Ilyen apró szerelmi cselszövónyek könnyűvé tették 
Gézának elviselni Grünspecht úr akadékoskodásait, ki 
nem győzött eléggé csodálkozni azon, hogy az a fiatal 
ember minden leplezett gonoszságát el nem titkolható 
mosolylyal fogadja.

Herr von Grünspecht, ha már jól össze vissza haj
szolta Gézát a legrégibb akták között, — melyek min
den érintésnél úgy porzottak, mint valami idősebbecskc I 
rokókohölgy arczárói a púder mcuuetlc közben -- fogta í 
magát s lement az ő kedves kútjához, mindig faggat
ván a munkálatokat vezető pallért, van-e már viz?! I

nek szellemi, és a szegény iskolás gyermekek anyagi 
érdekeit.

A faliak közt Bánfalvi Bálint találta el pompá
san azt a hangot, melyet a jó öreg táblabirák b , tak, 
el a mozgást, melylyel papucs alatt szokott mozogni a 
tulságig jó és nejét szerető férj. Bánfalvi szerepét Szkla- 
dányi Kornél úr játszotta.

Ez után Borbócs Korcsmáros (Fáyl Zoltán úr) kö
vetkezett. Egy kortes szerepével sokszor kaczagtatta meg 
a néző közönséget, mely hála fejeben még a nyílt 
jelenetekben is kihívta.

Hogy a keret teljes legyen, nem hagyhatom emlí
tés nélkül Szeleit (Steril Sándor úr), ki a mindenem 
keresztül ment, svibák rafinériájával be akarta ugratni 
a jó öreg Bánfalvit. No aztán báró Szlankamányi, ki 
rrr-jeivel sokszor megnevettette a nézőket, igen jól ala
kították még a szerepüket : a kántor (Szmotana úr,) 
Cselei (Szolioly úr) és a János huszár (Jeszenszky Gusz
táv úr) ezen lényegtelennek látszó szerepeket is oly 
preezizitással adták, hogy összhang kedvéért is, nőm 
lehet ő feleltük sem röviden napirendre térni.

Igaz, Bercsey-ról el is feledtem Írni, azt hogy 
elfeledtem, mondhatni készakarva tevém, de okát csak 
aztán fogom elárulni, avagy az magától is kifog sülni, 
hiszen Jmiuden furfangnak előbb vagy utóbb ki kell 
tudódni.

A kiknek a darab sikerében oroszlánrészük van, 
azokról még egy betűt sem Írtam. — Czibulya László 
főszolgabíró úr az, ki addig még a szereplők csak leve
lenként szedték a babért, megérdemelte a koszorút 
azért, hogy ezen műkedvelői előadás felül emelkedett a 
műkedvelői előadások nívóján. Czibulya László úr a 
társasestélyek elnöke, ez alkalommal — mivel a ren
dező megbetegedett — megmutatta, hogy egy jó fő
szolgabírónak mi mindenhez kell érteni, magára vállal 
van a rendezést, jelét adta annak, hogy uem csak jó 
főszolgabíró ő, de ha kell pomologus, útépítő, színigaz
gató, rendező stb.

De már nem dicsérem őt, mert nem akarom ma
gamra vonni haragját.

Tudvalevő dolog, hogy úgy a színészetnél, mint 
a hirlap-irásnál vannak névtelen hősök, s ezek oly lé
nyeges egyének, hogy névtelenségükkel csak azt kíván
ják elérni, hogy ez alatt is szorgalmasan mozdítsák elő 
a közjót. Midőn én levonom a névtelenség leplét a 
súgóról, egyszersmind köszönettel adózom Kmcty János 
úrnak azért a buzgó kitartásért, melylyel teljes sikerhez 
oly nagy százalékkal járult.

Hogy Bercseyről mért nem irtani, azt kellene most 
lelepleznem, nobát még mindig hallgatók vele, uem 
mintha félnék attól, hogy Bánfalviné megharagszik. érte, 
ha azt a demokratikus érzelmű embert vele egyszerre 
dicsérem, de azért, mert magamról, sem jót, sem rosszat 
nem szoktam beszélni.

Az előadást táncz követte, s aranyos kedélylyel 
és igazi lelkesedéssel jártuk egészen addig, még a haj
nal be nem pislogott a nagy terem ablakán. S aztán 
széjjel mentünk, s azt hiszem az előadás és táncz em
léke erősebb nyomokat hagyott lelkűnkben, mint az 
éjjelczés és a táncz fáradalmai. . Bcrcscy.

„Még nem mutatkozik !" Hangzott a megdöbbentő 
válasz, pedig már 9 méternyi mélység tátongott a hor
dozó Dániel bácsi előtt.

Már 9 méter és még semmi viz!
Es a költség már is 1500 forint; több, mint a 

mennyinek szabadna lennie!
Szegény Grünspecht a legverőfenyesebb délben is 

fázik, ha arra gondol, hogy még csak 1 méter van 
hátra, s az eddig kiásott lyuk falai es feneke száraz, 
mint Gácsi Ferencz, geológus úr gégéje !

Ma volt kiásandó a tizedik, az a fatális tizedik 
méter mélység.

Grünspecht úr összehívta az egész tekintetes bi
zottságot, Bodros István, építész mérnök kivételével, ki 
valahol a szegedi gátat segített foltozni.

Ott állnak mind a kút körül: a koprolythokat 
kereső geológus, a békaszemű ellenőr, a gyanúsan 
vig Géza és a félő nyugtalanságtól megsárgult Grüns
pecht. Még egy robbantás, és az annyira várt víznek 
föl kell buggyannia!

De biz az nem buggyant fel! (Vége köv.)

Álom és való.
1*87. évi július havának egyik szép, csendes 

éjjelén napi fáradalmaimat pihenve, álmomban egy 
bájos angyalnak vallók szerelmet.

Egymás mellett ültünk; boldogan lestem ajkairól 
a szerintem gerlicze turbékolásához csalódásig hasonló 
s/iTclmcs zenét, s egy pillanatban a mámortól elka
pni va, előtte térdelek, s észbontó szerelmemet vissza
tükröző arczczal rebegém:

— Szeretem!
— Maga vakmerő! volt az enyémhez kommányit
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ségének 50-ik érfordulója alkalmából ma vasárnap isteni 
tisztelettel egybekötött áldozat lesz a Boldogasszonyhoz | 
ezinizett templomban, melynél — mint értesülünk — a 
S/„-Erzsi bet-egylet testületileg fog megjelenni.

— VürÖK-kere*7,t cgyletiuiL e. bó 20-án köz
gyűlést tart, melyen a múlt héten tartott választmányi 
Illésnek több rendbeli határozata kerül tárgyalás a lá ; 
egyebek közölt az a tervezet is. mely szerint az egye 
sülét segélyezéseket foganatosítani szándékozik. Hogy 
ozéljának annál joboan megfelelhessen az egylet, el
kérte a város hatóságtól, a többi segitó egyesületektől 
a segélyt élvezők névsorát, melynek alapján a még 
segélyezendőket feljegyzi segélyzésöket javaslatba hozza.

— A Szent Eizsóbct-egvlet folyó évi márczius
20-án a városház tanácstermében közgyűlést tart.

Halálozás. Súlyos esajiás érte lapunk kiadó
ját családja egyik tagjának Joerges Hildegardnak korai 
elhunytával. A csapást súlyosbbitja az a körülmény, 
hogy mialatt a család egyik tagja á ravatalon feküdt, 
az alatt a családanya a legveszélyesebb betegségben 
szenved. Vajha elhárítaná a jóságos ég a nagyobb csa
pást a gyászoló családról 8 adna mielébb vigaszt már 
a szenvedett veszteségre.

— A polgári dal- és zenekor hangversenye.
Csak rövid ideje annak, hogy a dal- és zenekör hang
verseny számba menő dalestélyt rendezett s e hó 11-én 
újból nyilvánosság elé lépett teljes uj műsorával. A mű
sorba fölvett mfidalok előadásából arról győződtünk meg 
hogy dalárdánk immár a legnehezebb müvek betanulá
sára is erőt érez magában ; s ha elég idő áll rendel
kezésére sikerrel állja meg helyét. A nagy számú kö
zönség lelkes tappssal jutalmazta a dalosokat, s szíve
sen adózott ugyan ily módon Huszágh Etelka kisasz- 
szonynak ügyes czitcra játékának, majd Liszkay Ida 
kisasszony szavalatának, a ki Kiss .József „Rab asz- 
szony" ez. balladáját adta elő jp betanulással és hatás
sal. A hangversenyt követő tánczmulatság kiváló sike
rült volt, akár a benne részt vettek számának uagysá- 
gát, akár a tartama alatt uralgó kedélyességet illetve. 
A négyeseket nyolezvan pár lánczolta, mely számot ez 
évbeu eddig egy bál sem ért el városunkban. Az anyagi 
siker is megfelelő volt az erkölcsinek.

— A tűzoltó hál jövedelm éről a következő
kimutatást kaptuk: A bevétele 126 frt, kiadás 9-4 frt. 
21 kr. maradt tisztán Öl írt 79 kr. felitIfizettek: 
Kachelmann Károly ur 2 frt 50 kr, Nyitray László ur 2 frt,
Rédly Antal ur 1 fr t, Bernhardt Adolf ur 50 kr,
Érti Vilmos ur 50 kr , Knezovies Adolf ur 50 kr,
Cseh Lajos ur 50 kr, Kachelmann Farkas ur 50 kr,
Szilnyai József ur 2 frt. Mely szives adományokért e 
helyen mond köszönetét a bál rendezősége.

A rendőri bejelentő*! hivatal kérdését az 
e hó lü-án tartott közgyűlés elejtette, de nem végleg, 
mert Krausz Kálmán rendőrfőkapitány külön véleményt 
jelentett be s ennek folytán az ügy a mn. Belügymi
nisztérium eldöntése alá fog jönni. Magunk részéről is

sem hasonló válasz, és ott hagyva a faképnél, hara
gosan elfutott.

— Tűz van! Peták ur! — hangzók c pillanat
ban hatalmas (lörömbölés kíséretében a föld alól.

Felébredtem. Szemeimet dörzsölve, furcsa kimene
telű álmomra gondolva — igazat adtam a szellemnek.

— Tűz van Peták ur! nem hallja! — szólt ismét 
a szellem, az előbbinél jobban döngetve a falat.

Most jöttem csak észre, hogy ez nem földalaIti 
szellem, hanem földfölötti ember, még pedig főnököm, 
aki tűzoltó lévén, spórolási szempontból, nehogy egy
o. é. irtot kelljen fizetnie , gyorsan bujkált be az uni
formisokba. Engem pedig, nehogy bennégjek, igy ér
tesített a szerencsétlenségről.

Hah, tűz van! — adtam vissza a óén kezdett 
és y-éu végzett visszhangot- Reszkedtem mint a Bukó 
vies vagy Kamrák kocsonyája; egyik lábamra csizmát, 
másikra czipőt húztam, e közben kétségbeesve lestem 
ki ablakomon, vájjon lesz-c még időm a menekülésre. 
Végre a sötétben legelőször, kezembe akadt teli kabá
tomat, melyet c nyáron elfelejtettem a Singer-félc in
tézetek pártfogására és megőrzésére bízni, magamra 
kapva, rohantam a tűzhöz.

A természeti szépségek legszebbikét láttam 
Nyolca faistálló hatalmas lángokkal égett, mely 
körül a tűzoltók csoportja ide s tova szalado-
zott; a jelsípok szakadozott trillája, a parancsno
kok verényszava, mind de mind oly széppé tette a sze 
rémsétlcnség színhelyét. Most értettem meg e jelszó 
értelmét: „Istennek dicsőség, egymásnak segítség."

Én mindezt reszketve és gyönyörködve bámultam; 
különösen a tűzoltók azon vakmerősége kötötte le ti 
gyeiméinél, midőn a már-ntár leroskadni készülő is 
tállókba behatolva, a már élettelen szarvasmarhákat
vonszolták ki.

ez ügyet Selmeezbánya várost illetőleg közügynek te
kintjük, szívesen fogunk tért nyitni — bárha a köz
gyűlés egyelőre .1 is ejtette — az elvi eldöntésre vo- 
vatkozó pro és eontra nézeteknek.

A lti«chb< k t; iic/.im»lnt*ngnt egy közbe jött 
halál esett miatt inára halasztották. E mulatság, mely 
igen sikerültnek Ígérkezik, a Sembery-teremben lesz, s 
d. u. 5 órakor veszi kezdetét.

Az izr. iljnk által márczius 2-án rendezendő 
bál kiadása minél kevesebb legyen, Rosenfeld Sarolta 
úrnő a védnökséget el nem fogadta; egyúttal jelentjük, 
hogy a tánczestélyt a \árosi szogényalap javára a Városi 
Vigadó termében tartjuk meg. A meghívók már szét- 
küldettek, a ki tévedésből meghívót mm kapott szíves
kedjék Joerges A. özv. és fia úrhoz fordulni.

— \  i**7.atn*zit» jelenet czimtt közleményükre, 
melyben a tóttemplomi lélekharang megkondulásakor a 
tóttemplom ele csódülö suhanezok kegyeletet sértő 
magaviseletét megróttuk, azt a kérdést veti fel egy ol 
vasónk, vájjon nem volna-e ez a valóban kegyeletien, 
és minden nemes érzést sértő jc'enet megszüntethető 
olyképen, hogy a templom bejáratánál egy táblára 
írná a harangozó a halott nevét? Mi azt hisszük, hogy 
ha a harangozó a harang megkondulása előtt Írja ki a 
táblára a nevel, akkor nem támadna oly csődülés, 
mert elolvasván a nevet, kiki tovább menne. Az ille
tékes körök figyelmébe ajánljuk e módnak életbelép
tetését.

A pálinka áldozata. A szegényebb nép átka 
a pálinka még mindig. Bármiként is igyekeztek ember- 
szerető és emberbaráti társulatok még népies iratok es 
beszélykék terjesztése által is hatni, népünk szive nem 
fogékony az ilynemű tanításokra, pedig mennyivel elő
nyösebb volna a hangzatos lázitások és elégületlenség 
szítások helyett a tanulatlan népet oktatni a minden
napi elet, testi és Islki épség szükségleteire?! — E hó 
12-én Bélabányán egy fiatal 30 éves nő lett a pálinka 
áldozata, férje már korábban elhagyta iszákossága mi
att, hiába minden, a nyomor és elhagyatottság még 
még slilyesztőbb hatással volt reá . . . ivott igazán ha
lálig, mert éjfélkor halva találták s a vizsgálat szerint 
halálát a sok pálinkaivás okozta.

Öngyilkosság. Viboeh Ádám helybeli hentes 
segéd tegnak reggel lakásán főbe lőtte magát.

-  Egy bányász fiú a múlt héten véletlen bal
eset következtében sérülést szenvedett, ugyanis csilleto 
lás közben a csille kifordult s a hajtó bányász fiú kezét 
az oldalfalhoz szorította. Sérülése nem nagyon veszélyes.

Illgá/.olás. Szélaknán ezelőtt 10 nappal egy 
vigyázatlan kocsis elgázolt egy 8-1 éves öreg rovnai 
asszonyt, ki különösen arczán súlyos sérülést szenvedett 
s valószínűleg agyrázkooás követkestében meg is halt. 
8-ad napra

— Sok a csavargó. Naponként látunk fegy
veres csendőröket távozni a rendőrségi épületből s néha 
több tolouezot és megkötött foglyot elvezetni; megesett, 
hogy egy szombati nap 4 Ízben láttunk tolonezozni.

| Eleinte tulszigorunak tartottuk az eljárást s bizalmasan 
j kérdést is intéztünk az irtánt s megnyugvással vettük

— Hát maga itt mit bámul? — szólal meg va
laki e perezben hátam mögött.

Odanézek , egy kakastollas és puskás emberre 
esett tekintetem. Csendőr volt.

— Hozzám szólt? — fordultam hozzá meglepetve.
— Igen , igen, mit bániul itt az ur, miért nem 

megy oltani ?
— Engedjen meg , talán téved, én tűzoltó nem 

vagyok. — Nevem Peták.
— Ne feleseljen az ur! nem tudja ki vagyok?
— Dehogy nem, engedőimével, m. kir. csendőr; 

— viszonzám neki a legnagyobb nyugalommal.
- Mit? Még az ur gúnyolódik velem? Menjen

oltani!
De csendőr úr! nekem a kezembe se szivattyú, 

se tűzoltó veder soha nem volt, s igy én azokat igen 
könnyen elronthatom, akkor pedig mivel védik a többi 
ép házakat? No meg aztán tekintse némileg az illem 
szabályait is, nézze hogy vagyok öltözve.

— Alihoz semmi közöm! most pedig elég! Egy- 
kettő! . . . Indulj! . . . Különben lövök!

— Ugyan ne bolondozzon hallja, hiszen e szer
számmal igen könnyen kárt tehet bennem 1 Ila már 
igy van, megyek.

S csakugyan szuronyt szegezve kisért a fecsken
dőhöz, a hol biz ni nem sokat segíthettem, lévén 
testi erőmnek mivolta nagyon csekély.

Szerencse, hogy nem vagyok akaratos, mert ha 
akkor ellene szegülök annak az izgága csendőrnek, o 

j sorok bizonyára a túlvilági lapok egyikében jelenlek 
j volna meg, és nem itt.

Azóta senki se láthat engem tiint bámulni, hanem 
vagy segítek, vagy ellenkező irányba szaladok.

— t*ak—
I

tudomásul, hogy az erélyes eljárás szükséges, mert nem 
nem tudni mi okból, utóbbi időben nagyon sok csa
vargó fordul meg Selmei/hányán s bizony nem egyszer 
közbiztonságot veszélyoztetó merész fellépésük; igy egy 
szorgalmas bányamunkástól 2 zsebórát, kabátot s más 
rnhaneinüeket vitt el egy vándorló a szobából, hol csak 
egy ló - vés leányka volt, ezt pedig könnyen félreve
zethette, hogy atyja küldte Őt a holmikért s igy köny- 
uyü szerrel juthatott a zsákmányhoz. Egy előbbi alka
lommal pedig egy kolduló csavargó az alsó utezában 
levő boltba ment kéregét ni s midőn észrevette, hogy ott 
csak egy védtelen nő van, fenyegctőleg kezdett köve
telni az adottnál nagyobb alamizsnát s csak a nő se
gélykiáltásaira besició bérkocsis cs rendőr mentették 
ki a kellemetlen helyzetből, a vizsgálatok során pedig 
kiderült, hogy több rendbeli lopás elkövetésével vádolt 
és körözött egyént csípett el a rendőrség. Még arra is 
volt eset, hogy hamis munkakönyvvel szolgálatba lé
pett, de csakhamar rajta vesztett. Óva intjük tehát t. 
olvasó közönségünket hogy óvakodjék a kolduló ván
dorlóktól, s gyanú esetén ne mulassza el értesíteni az 
őrt álló rendőrt.

A Nc’uicczbnnyn vidéki tanitó-egyc*ülot
folyó-hó 23-án (csütörtökön) a vásár napján Selmeez- 
bányán a városi iskolák rajztermében ez évi rendes 
ülését tartja, melyre miután a múlt közgyűlés hatá
rozata értelmében küldetnek szét, — a t. tagtárs urak 
és a t. érdeklődő közönség ezúttal meghivatnak. Az 
ülés d. e. 10 órakor veszi kezdetét. Tárgy: 1. A múlt 
közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése.
2. Gyakorlati tanítás, tartja: Tuka Antal. Paedago- 
giai értekezés, tartja: Wehvard Jakab. 4. Titkári je
lentés. 5. A tagsági dijak beszedése iránti intézkedés.
6. Az Eötvös alap gyüjtöivéuck tárgyalása. 7. Az ala
piló és pártoló tagok gyűjtésének kérdése. 8. Indítvá
nyok. — A „Selmeezbánya vidéki tanító egyesületnek" 
tagjai: Aczél János, Novotny Nándor, Tuka Antal, 
Szpevák József, Cziczka Sándor, Almán Dániel, Herbszt 
János, M Iliiért Gusztáv, Holly József, Huber József, 
Versényi Róza óvónő, Geiger Bernát, Wehvard Jabab, 
Vojtás Mátyás Selmeezbányáu; Masztick József, Le- 
dényi Lajos, Asztalovszky Lajos Hegybányán; Danko 
Endre Magaslakon; Gáspár Annin Gyckésen; Huszágh 
Adolf, Ballon István, Özv. Slttkey Gyuláué ShtVultóu; 
Hoffmann Alajos Illésfalván; (Ilia) Simonesics Anna 
Szt. Antalon; Szkladányi Béla, Szamecz Samu Béla 
bányán; Nagy Gyula, Gáspár Pál, Madouiczky Erzsé- 

j bet óvónő, Gubrianszky János Bankán : Bodnár András,
I Lindmayer János Hodrusbányán; Szpiska Mihály, 

Laczó Dániel, Özv. Sztraka N. úrnő, Kopasz József 
Modertárnán; Vongrey Mihály Irtványoson; Horniczky 
József Lengén ; Kmetty Mihály Tópatakon; Bodnár 
Mihály, Lechner Károly Perencsfalván; Makoviczky 
Czirjék Ipolyságon. Kelt Selmeezbányáu. 1893. február 11.
T u k a A u t a l  egyesületi titkár. A 1 ni a u D á n i c 1 
egyesületi elnök.

— \ eylinder története. ..Jöjj csak feleségem
utazunk lel Pestre, szükségem volna egy szép uj eylin- 
(lerre !“ Dictum-factum, megtörtént . . . fölmenéuek 
Pestre s megvolt a szép eylinder még ugyanaznap 
estve; nem egy csirkefogó nézte irigy szemmel, de a 
jól őrzött kincs nem egy könnyen vész e l! Visszajövet 
szépen egymásmellé ülnek, van is ám sok dolga ke
fének, fésűnek, mert az uj kell, hogy maradjon; lássák 
Selmeczcn is mi a chikk . . . abbiony. lm egy susz
terinas lep be a coupéba, egy palaczkot hozva 
rongyba beburkolva; erőlködik szegény teuni fel
a polezra . . . férfink megsajnálja ssegit neki 
nyomba. „Jó tettért csak jót várj" mondja a
biblia, ne is kételkedjék ebben senki fia mert ur az 
inas is megosztó mije volt . . .  a pakkból a íirneisz 
lassan lefolyt, le a cylinderre s bevonó laposan, hogy 
mosónő soha ki nem mossa onnan ; volt erre remegés, 
bujkálás és lárma, de hát a eylinder mégis menc kárba 
s kerülő nagy búsan a gyűlölt lomtárba.

— A *7,orene*e-di*7.nó. A kisértet-fogással kap
csolatban meg kell emlékeznünk a szerencse-fogásról 
is, mert kissé furcsának találjuk, hogy a midőn egy 
nehány akadémikus urnák az esetet elmeséltük a kísér
tet kopogtatásairól bámulva és megvető mosolylyal 
fogadta, hogy egy nehány leleményes ember, egy egész 
város iskolázatlan lakosságát tévútra tudja vezetni 
s hordta a buta babonaságol — s irao rájöttünk, hogy 
ugyanazon t. akadémikus ur az éppen folyamatban 
levő akad. vizsgákra mindig egy fából készített sze
rencse-disznóval jár. ez a szerencse disznó mindig zse 
bében van, valahányszor vizsgázik, — az eredmény — 
mindig az index lapon. Különben régi „babona" az, 
hogy a vizsgához csak „disznó" kell! No hát meg van !!

— Olesób ji l/.ülogkölosönök. A pesti magyar 
kereskedelmi bank lapunk mai számában megjelent 
hirdetése szerint a jelzálogos kölcsönök nyújtása körül 
oly újításokat léptet életbe, melyek a ház és földbirto
kosokat igen érdekelni fogja és a mely intézkedések e 
téren bizonyára üdvösöknek fognak bizonyulni. A ne
vezett bank ugyanis a mint már előbb is jelentve 
olt 40'/j évre adott kölcsönök tartamát 50 évre is
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kiterjeszti úgy, hogy az évente fizetendő törlesztési Igazad van, edesem, felelte iíichárd, — oda
részlet összege ez által tetemesen csökken. A ki tehát i j6 mft8 természet kell, nem olyan ártatlan, naiv kedély, 
súlyt fektet arrra, hogy kölcsöne után minél csekélyebb ! minővel te bírsz Várjunk meg kicsit, nemsokára

Nyilt-tér.*)
évi részletet fizessen, ezen utón czeljái elérheti, a nél 
ktll, hogy nagyobb kamatot kellene viselnie M g na
gyobb jelentőséget tulajdonítunk a bank azon ujuhit in 
tézkedesónek, mely szerint kölcsönöket, ház «s földbir
tokokra ezentúl 4V os záloglevelek alapján fog adni. 
A Testi magyar kereskedelmi bank a jelzalogtizlet 
terén eddig is kifejtett eoulátis es eredményes uuiko 
dése garaueziát nyújt arra. hogy az uj olcsó kamato
zású záloglevelek alapján adandó kedvezőbb kölcsönök 
a ház és földbirtokos osztály szélesebb n legeiben lóg
nak megbonosulni. A Testi magyar kereskedélmi bank
tól 4 % -os záloglevelek alapján vett kölcsön évi törlesz
tési részlete, tókét és kamatot beleértve, összesen 3"„, 
úgy hogy ezen .'»Vos részletfizetés betartása mellett a 
kölesön 50 év alatt teljesen visszafizettetett. Az itt is 
mertetett reformot annyival inkább örömmel üdvözöl
jük, mivel ez hazánk mezőgazdasági érdekeit közvet
lenül érinti es meghonosulása által, közvetve a föld
birtok értékének emelkedéséhez is lényegesen hozzá 
fog járulni. A Testi magyar kereskedelmi bank ezen
felül kívánatra jelzálog kölcsönöket rövidebb törlesz
tési időre is engedélyez, esetról-esetre megállpitandó 
feltételek mellett.

berendezek számodra ked\.-s
! boldogan, zavartalanul lógunk élni 
| angyalom , az úrnője Oh! d
j Várakozni fogsz ream. ha maid ■ 
j gyakorlattól, haza terek • \'dión í-

morzsáival fehidamitod az

(10

C s á r  n o Ív.
Szerelve mindvégig!—  Krédóti regény egy kötetben. -  Irta : M olnrtr <>.vula.

(Folytatás.)
— Lásd, Iíichárd, — folytatá a leányka, 

vagy számomra az élet, te vagy a nap, mely bevilágítod 
kicsiny egemet . . . Ha te nem volnál, azóta már rég 
meghaltanin volna . . . Úgy e nem fogsz sohasem el
hagyni, hiszen ha eltaszitanál hát meglianlck . . . teme
tőbe vinnének ki és koporsómra azt irnnnk: „Meg
halt, mert igen szeretett! . . ,w Iíichárd, ugyebár 
szeretni fogsz engem mindig . . . örökké? . .

A fiatal hadnagy megcsókolta piros arezát a leá 
nvának és erős meggyőződéssel felelte:

— Mindig . . . örökké ! . . .
A leányka szobájában pedig a sárga, kedves ka

nári, madarak, melyeket Malvin llichárdlól kapott 
ajándékba, mintegy reá zengték: mindig . . . örökké 
. . .  Az óra halk ketyegéssel ütögette fáradliatatlamil 
a másodperczeket; szivök hangosan dohogott a meg
oszlott szerelem fennségébeu, a mint egymás oldala 
mellet ábrándos terveket kovácsoltak a jövőre nézve.

Aztán a leányka elkezdett beszélgetni kedvesen 
csacskán a főhadnagy udvarolgatásáról. Iíichárd maga 
is megmosolyogta Balzsamos Feri főhadnagy Malvin 
iránt tanúsított túlságos nagy figyelmét. Azt már maga 
is észrevette, hogy barátja komolyan szerelmes a leány
kába, de kétszeresen jól esett neki a tudat, hogy 
Malvin egyedül csak őt szereti és visszautasítja a fő
hadnagy ügyeimének mindennemű jelét. Balzsamos 
valóban meglehet zavarodva, m< rt óriási összegeket 
érő ékszerekkel halmozza el titokban, nehogy társas 
tudomást szerezzenek felőle és kigúnyolják érte. Persze 
Malvin nem fogadott el semmit sem tőle, hiszen nin
csen ezélja vele, hiszen az érzelmet nem lehet úgy — 
könnyedédn megvásárolgatni ?! . . .

El is határozta Iíichárd, hogy Malvint csak a hó 
végéig hagyja még a kávéházban, hol ki van téve min
dennemű figyelemnek, szemtelen és szerelmes pillantá
soknak. Elég gazdag ő arra, hogy tisztességesen ellássa 
a leánykát, ki ót úgy szereti! . . . Igen, egy kedves 
lakást fog hebútorozni számára, mely olyan lesz, mint 
a mennyország és hol egymás kölcsönös vonzalmának 
fognak élni, mint a boldogok, kiket elégedetté tesz a 
kielégített szerelem magasztossága.

Elvonultan, egymásnak fognak élni, csak a maguk 
boldogságát keresve, édes keveset törődve a világgal, 
mely rossz, elvetemült és belékoutárkodik mindenbe.

A mikor terveit Malvinnal is közölte a huszárhad
nagy, a leányka tapsolt örömében és kedvese nyakába 
ugrott, élénken kiabálva:

— Jó lesz! . . . Jaj, heh jó l e s z .
Iíichárd szeretettel simogatta meg a leányka dús

és selyempuhaságú hajfürtéit.
— Malvin, hát beleegyezel? . . .  - kérdő Ili- 

ehárd mosolyogva, homlokon csókolva a leánykát.
— Bele! bele! . . . Hiszen már testemból-lelkem- 

ból meguntam a kávéházi dohos, füstös levegőt, hol 
csupa romlottság ver tanyát és hová nem vagyok való, 
mert . . . mert . . .

A leányka szemérmesen elhallgatott, de a Halai 
ember kitalálta azt, a mit mondani akart. Magához 
ölelte karcsú alakját és biztosit 
A i» épp úgy gondolkozik.

Malvint, arról, hogy

tUndérfeszket, hol 
> melynek te l< >/.

jó les/, a/ . . . 
Ilii i ndián a hosszú 

n kcdch.d \erófénycs 
léivemet . .

n ki.N iiil: in <!iiit>un kel\ \-]lady
r kép,

ehárd!
— Alig várom már azt a/, időt 

teljesen enyémnek mondhassalak. II 
mondó Malvin heuttsóséggel.

És Iíichárd csakugyan kihereit eg\ három szobás 
szép lakást Malvin szamára, melyet be :s bútorozta- 
tott elegánsul. Olyan volt az a lukas, mint valami 
paradicsom, tele mindennemű csecse-becsekkel, diva
tos apró-cseprő dolgokkal, mik nagvon megnyerték 
Malvin tetszését.

A leányka nem kérdezte, mit akar vele a huszár- 
hadnagy. kedvvel foglalta el a lenyes lakást, örülve, 
hogy ez által kedvesének örömet okoz. Különben 
magának is módfelett tetszettek a barátságos, kénye
lemmel berendezett, világos szólták.

Malvin alig várta, hogy ideje kiteljen és ott 
hagyhassa a kávéházat, bárha annak tulajdonosa na
gyon szerette őt. mivelhogy szépségével vonzó erőt 
gyakorolt a közönségre.

Iíichárd előtt mindezek a dolgok elvillantak, a 
mikor Szombathynénak illatos meghívóját a kezei kö
zött tartotta. Legott tisztában volt a dologgal, nem 
fog elmenni az estélyre, egyuttal nem is látogatja meg 
a szőj) asszonyt, ki már is jogokat kezd formálni reá 
nézve régi barátságuk révén . . . Mit tesz? . . . 
Egyszerűen udvarias levelet fog Írni az özvegy asz- 
szonyuak és valami ürügy alatt kimenti elmaradását, 
hiszen nem oly lényeges dolog az ő ottléte.

író asztalához iilt és megírta a levelet, melyben 
roszullétét adván okul, bocsánatát kérte a szép asszony
nak, a miért szives meghívását ezúttal el nem fo
gadhatja.

Ezúttal? . . . Iíichárd kissé oltUnődöt ezen. Nem, 
nem, nemcsak most, de később nem látogatja meg a 
szép asszonyt . kiknek veszedelmes szénit i vannak, 
melyek oly különös befolyást gyakorolnak az emberre. 
Van lényében valami ellenlállliatatlau elbűvölő varázs 
báj, mi megkapja az embert. Iíichárd, bár nem félt 
attól, hogy beleszeret a fiatal asszonyba, de nem akart 
egy kötelező erővel birú ismeretséget kötni , mikor 
nincsen ezélja vele. Minek ?. . . Mikor boldog Malvin 
iránt érzett vonzalmában.

Már is visszavonult életet folytat, mi feltűnést 
is kelt sok helyütt, hol nagyon is sokat adtak az 
ő jelenlétére és hol szívesen látott vendég volt mind
annyiszor. Most kévés házhoz jár, mindössze olyan 
helyekre megy el, hová a kötelesség szólítja.

Boldogságát, üdvét felleli Malvin szerető szivében ; 
a leányka úgyis oly eped ve várja jöttél, lesi érkeztél, 
mi oly leirhatatlanul kedves benyomást tesz reá. A 
gyakorlatok különben is sok idejüket rabolja el a 
boldogság gyönyörteljes perczeiből. Es ha kedvét akarja 
keresni a fiatal leánykának, azt csak úgy teheti, ha 
menttől több időt szakit magának, melyet oldalánál 
tölt el élvezetesen, a megosztott érzelem fennségébeu.

Iíichárd immár bizonytalanul kezdeti azzal a 
gondolattal is foglalkozni, hogy nejéve teszi a kedves 
Malvint, ki oly kimondhatatlanul szereti, imádja őt. 
kedvesét.

(Folyt, köv.)

Selyem  hu niisittáll.v. Igtressi k .1 . venni szándékolt fekete selyemből s a liainÍMta> i ..Álért inig a valódi s jó l lestett selyem az elegetési osszepödőrodik és c-sakhnniar kialszik, maga mán gosbarna liamut hagyván . addig a hamisítót! s zairos szinii-szallonas-lesz és könnyen túri ki lassan inváhi im inthogy rostszállal a festanyagtol telítetten t»\ahh izzanak és sötét barna hamut hagy maga után. de valódi selyem módjára  soha üszszo nem pödörödik, csak m eggörbül l l e i i n e l i e r i ;(' » kir. udvari szállító) h e ly  e i m ; .)  u r a  X m - i c l t h o i u  házhoz szállítva, postabór-és vámmentesen szívesen kiild bárki- í nek is m intákat akar egyes öltönyökre vuló-akar egész végekben ' levő valódi selyem szöveteiből. Svájezba ezimzett levelekre n , I kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. •> I
*) k  rovat alatt közlőiteknek sem tartalm áért sem alakjáért

H i r d e t é s e  k.

! II i n t ó k !
A magas uraságoknak bátorkodom szives 

tudomásul adni hogy legdivatosabb

és nyitott hintókat
valamint legújabb divata kárpitos munkát jutá
nyos árak mellett készítek.

Teljes tisztelettel

1-2  JV z s e li  J á n o s .

Kerestetik bérbe, vagy vételre 
egy ház, mely egy asztalos üzlet
nek megfelelne.
3_3 Maezún Fereiu-z

A PESTI MAGYAR

KE R E S KE D E L MI  M M
ezennel közhírré teszi, miszerint

törlesztési kölcsönöket há
zakra és földbirtokokra

nemcsak 47,%-os záloglovoloi alapján 5 0  évre. 
évi 5.35 % tlirleaztéB mellett, hanem e z e n i n i  

a lelek kívánságára

4°„-os záloglevelei alapján 
50 évre, 5'\, évi törlesztés mellel!

is engedélyez.
Az évi törlesztési részletben (annuitásban), úgy a kamat 

mint a tőke törlesztése benfoglaltatik.
A bank ezenfelül úgy mint eddig is fiirl.cs/tcsi 
jelzálog kölcsönöket engedélyez rövidebb töri * 

tési időtartamra, úgy

4VY0S mint 4°0-os záloglevelei alapján
Prospektusok cs közelebbi felvilágosítások a bank j,-l- 

zálogosztályában szóbelileg vagy levelileg kaphatok.

1-3 A z in : i / 'j :U ó s ;jo .

A selmeczliányai kereskedelmi- és hitelintézet
M É E L
Vagyon 1892-ik üzlelévre.

Pénzkészlet 1892. decz. 
Váltó tárcza . . . .  
Jelzálog kölcsönök 
Előlegek értékekre 
Folyó számlák . . . 
Váltó óvás . . . .
L e ltá r ..........................
Lakbér óvadék . . .
Szervezési költségek .

Fenti mérleg

1-én
frt
5864

a o a o íi i ;

28960

i: 1781
10581) (i 
422

67
1)8
307 4 8  3 6

R észv én y tő k e .....................  50000
Tartaléktőke..........................  j 8G4
B e té t e k ................................ 175040
Visszleszámitolás 
Átmeneti kamatok .
Fel nem vett osztalék 
Különfélék számlája . 
Nyereség.....................

119314
1815

90
7615

08
44
01
73

2486
355748 36

. , , _ kapcsait van szerencsénk a t. ez. közönség becses tudomására hozni, bogv
heteteket .> „ azaz öt százalékkal kamatoztatunk és azon felül • •
államnak mi fizetjük. a betétek utáni kamatadót is az

Nyomnia" kiadó tulajdonosuk Joerge. /gőzt ízt Pia ......... jomdájában BoWblnykn 1893
A *  i i ' i u p i l l í s á i i ; .
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