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Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési á rak :
Egész évro ............................ 4 Irt. 
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V Ö R Ö S  F E R E K C Z .

J O E R G E S  Á G O S T  ö z v .  f t s P i a
A lapot illeti szellemi közlemény » 

pedig » kiadókra

HIVATALOS H IR D E T É S E K  D IJA:1IVI izéig 2 írt ., ezentúl minden megkezdett t'Kt izénél 50 k m l  több 
Magánhirdetfsek megállapodás szerint számíttatnak. Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr. 

e g d f j  in i ii d o  íi h i r d e t  I n I r t  RO k r .

Városunk közigazgatási életéből.
Törvényhatósági bizottságunk e hó Kl ón tartott 

közgyűlésében városunk polgármestere kővetkező havi 
jelentését terjesztette elő :

Méltóságos Báró és Főispán ur!
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Van szerencsém e város közigazgatásának ('. évi 

junius-hnvi állapotáról jelentésemet a következőkbe 
foglalni egybe:

A közigazgatás ügymeneté e hóban is fennakadás 
nélküli volt, úgy az intézés mint a végrehajtás körében.

Az egészségügy állapota a tárgyalt hóban némi 
eltérést mulat az előző haviétól, a mennyiben a mel
lett, hogy egyik külutezáukban llodrusbányán még 
mindig járványos jelleggel bir a vörheny, a belváros 
bán is sűrűbbe váltak a vörheny és difteritis esetek, 
bár járványos jelleget még nem öltöttek. Ezzel kapcso
latban jelenteni, hogy a hodrusi népiskolákban és 
óvodákban a város tanácsa intézkedése folytán a ta
nítás csakis szeptember-hó 4-én fogja kezdetét venni, 
eltérőleg azon tervtől, mely szerint a tanítás aug. 1-vel 
vette volna kezdetét.

Az iskolaügyek körébő! jelentem, hogy a belvárosi 
és a bélnbányai, steffullói, bankái elemi iskolákban 
a vizsgálatok rendesen befejeztettek s róluk a kir. 
tanfelügyelő jelentésének beérkezte után kimerítő 

jelentést fogok tenni, s a ezélba vett intézkedésekre 
nézve ajánlatot teszek.

Az adófizetés mérvét a tárgyalt hóban e következő 
adatok tüntetik ki: Selmecz Bélabányán
Egyenes adó befolyt jun.-ban frl 3451*04, Irt 272*84 
Mád mentességi dij „ „ 5.1<>. „ *2'—
Fogyasztási és italadó „ „ 4042-71,
Keresk. és iparkamarai illeték „ 18*22.
A városi pénztárba ,, 18001*49,
Útadó fejében „ 179-48,_________

T Á R C Z A .
Elbolyongtam messze . . .

Klbolyongtaui messze, elhagyott vidéken 
Átfutó felhőket bámulva az égen ; 
lÚbolyouytam messze a magányt keresve,
Hal könnyebben enyhül sajgó szív keserve,

Sárit erdő árnyán amint megpihentem 
Fáján búgott egy kis gerlicze felellem . . .
Úgy sirt . . . úgy zokogott ide, s tora szállni,
Úgy meglátszott rajta hogy szegényke árra.

„ l'lrzi gerle madár, mi bántja kis szivedé 
Intsd az én elárvult lelkim is agg szenved . . . 
Búgd el kese, vedet, hisz oly jó enyhét ad, 
lh, vakon érző szív osztja a fájdalmat

„A ki úgy szeretett: picéi '/< rlr párom,
Al.it úgy szerettem, már hiába várom,
K i, kegyetlen vadász fi „vérét rászegzé . . . "  
és itt 'felzokogott: ...Wm  többé . . .  nines többéi

...„Szegéin/ piezi madár. '. . .  1 fallá le is keservem. 
Volt nekem is egykor . . .  oh a k iI szereltem .. .
S kiéri ellem, haltai........... kiben láziam széniül
Szerelmei hazudva, megcsalt szírt,'lenül ■ "

Kekszeim! lány . ..
Kekszeim'! lány rózsái szakit 
Bokrétába babájának:
„ Vigyázz, vigyázz kekszeimi lány 
Tövise rali a rózsának!

llelypénz fejében jun.-ban Irt 288-17, 
jan.-juu. végéig „ 1277 77.

Jelenteni van szerencsém továbbá, hogy több 
törvényhatósági bizottsági tag sürgetésere és egy na
gyobb értekezlet tartusa után junius-hó 21 -én nyilvános 
árverésen megvettem a esődbe jutott selmcczi légszesz
gyárat a város részére 00,000 Irton, mely vételre nézve 
az a körülmény szolgáltatta a ló indító okot, hogy a 
város pénze, mely most julius 1-től kezdódőleg esak4%-ot 
jövedelmez, jobban legyen értékesíthető. Hogy a légszesz
gyár megvételével e czél elérhető, azt a gyár számadásai 
alapján bizton remélhetjük, a mennyiben az 1892. évre 
e számádások szerint 13,159 írt 89 kr volt a bevétel 
a kiadás pedig 8,178 fit. 8 igy a tiszta jövedelem 
4,978 frl, 89 krt tett. mely összeg a 00,000 Irt vétel
árnak 7%-át teszi.

De másrészt kedvezőnek tünteti fel e vételt az a 
körülmény is, hogy az „Egyesített légszeszgyárak tár
sulata4', melyei felhívta in, vájjon nem volna-e hajlandó 
a gyárat bérbe venni, oda nyilatkozott, hogy kész 
érte 3200 frl évi bért fizetni, s hogyha a gázhasználat 
emelkednék, minden 15000 köbméter gáz után 400 írttal 
többet fizetne.

A gázfogyasztásra nézve jelenthetem, hogy az
08,000 köbmértet tett s a nevezett társulat hajlandó 
volna a magánosoknak a gázt az eddigi 17ü8/100 kr 
helyett olcsóbban adni.

Az uttzai világításnál pedig eddig 1 óra alatt 
kiözönlött 128 köbm. helyett 140-ct biztosítani, mi által 
a kivilágítás sokkal jobb lenne.

Egyébbiránt ez ügy a tárgysorozatba is fel van 
véve s határozathozatalánál tisztelettel ajánlom, hogy 
a gyár kezelése iránt egy bizottság kiküldése mondat
nék ki határozatikig.

A vilmyei fürdőről egy alaptalan híresztelés kö
vetkeztében az a bir kapott lábra még május havában, 

I hogy a fürdő vize kiapadt s igy a fürdő jövője, kocz-

jEgy nap este odatiízte 
A babája kebelére;
Azonfelül a bokrétái 
Édes esákkál nin/letézh .

Másodnapra clhervadt a 
Leszakasztott piros rózsa;
Sem esett jól a legénynek 
Kekszein fi lány torrá esők ja.

Harmadnapra más adóit már 
Bokrétát a babájának;
Látod, tálad kékszem ü lány,
Tövise volt a rózsának!

Imit vak Sándor.Levél Ohméból.
Pang-tNin-Uang, június 20-án.

Múltkor, nem tudom, kétezer évvel ezelőtt volt-e,
| vagy talán csak egy hónapja unnak, nagyon bele ta- 
| láttam merülni a szépészeti tani.'mányokba. Igaz, nem 
' méltó foglalkozás egy alvilági !’ ; delemhez, de néha 
j vannak olyan furcsa ötleteim emberi hajlamoknak engedni. 

De ez egyszer pórul jártam vele. Lucifer ő felsége 
valahogy neszei vette most az én hivatásomon kívüli 
foglalkozásomnak, s bűnt* lésül oh jaj! ide 

I számkivetett a mennyei birodalom egy félreeső zugába, 
j Itt vagyok most, s elkeseredésemben denevérszárnyaim 
i körmeim rágom. Soha még ilyen népséget nem láttam! 

A mi nekem legelőbb föltűnt, az. hogy in czoplja van 
mindenkinek s ez a ezopf hatalmasan érvényesül; a 
társadalmi életben, a hivutaloskodásban, az egyéni né
zetekben, sőt meg a divatban is.

II igy ék el nekem, én vagyok a legjámborabb 
ördög, de a Styxre mondóin, ilyen fészekben, mint a

kán van. En e bir vétele után azonnal utasítottam a 
fürdőorvosál, hogy azt a hazai lapokban czáfolja meg. 
Bár e bir többeket visszatartott fürdőnk látogatásától, 
mindamellett örömmel jelezhetem, hogy a vendégek 
száma tetemesen szaporodik s már julius első napjaiban 
igen díszes előkelő közönséget találtam ott.

Szólnom kell még jelentésem keretében a napi
lapok ama közleményéről, mely az ezüstbáuyáknak s 
igy a selmeczinek is a tervbe vett beszüntetéséről 
ad bírt.

Méltóságos Báró Főispán ur!
Tekintetes törvényhatósági bizottság!
E terv kivitele oly óriási változást idézne elő 

c város és egy nagy környék gazdasági és beleidében, 
a melynek következményei kiszámíthatatlanok; ugyan
ezért fel sem is tehető, hogy a magas kormány, mely 
soha sem vonta meg atyai jóindulatát, gondoskodását 
attól az ős ipartól, mely múltjában a gazdagság és 
jólét forrása volt e vidéken kívül magára a koronára 
nézve is, most teljesen elejtené a bányászatot s kelle
ténél rövidebb idő alatt felhagyva vele s városunkat, 
nagy kiterjedésű vidékének létérdekét koczkára vesse.

Ha van némi üzemmegszoritásról szó, úgy ez sze
rintem nem oly hirtelen, nem oly módon I eszen kcresztül- 
vive, hogy előbb más iparágak meghonosításáról ne 
lenne gondoskodva. Egyébbiránt is az ezüst beváltá- 

I sáliak ügye szabályozva van s e szabálytól csakis az 
1896-ik évben tér el magas kormányunk; addig 
pedig számtalan módja s alkalma nyílik kormáuyunk- 

i nak e kérdés szerencsés megoldásához s nekünk bató- 
| súgnak s társadalomnak egyaránt időnk van a helyze- 
| let felfogva a helyi körülmények szülte nehézségek 
j leküzdésére, egyes eszmék , tervek megvalósítására, 
I szóval, sok oly intézkedés foganatosítására, mely az 
i esetleges veszteségnek pótlásául szolgálni legyen hivatva.

E czél bői azon javaslatot bátorkodom előterjeszteni, 
mondja ki a tekintetes törvényhatósági bizottság egy

milyen Pang-Csin-Bang, darázs fullánkká kell változzék 
nyelvem.

Képzeljék csak! Van ennek a ebinai városnak 
bárom szép nyilvános kertje, terebélyes fákkal, bok
rokkal, kényelmes sétányokkal, üde, egészséges leve- 

i govcl; ugyebár, azt képzelik most, mint józan gondol-
I kozása emberek , hogy Pang-Csin-Bang közönsége, 
j meg tudván becsülni e valódi kincset, nappali munkája 
| után e kertekbe vonul V! Igen. vau is ott társaság — 

légyottot adnak ott egymásnak báboritlanul a hangyák, 
bogarak, sót néha talán egy-két macska is betéved; 
a közönség kellemesebbnek találja a belváros szűk 
járdáján egymás tyúkszemét taposni.

Van itt a környéken egy derék, erélyes és értel
mes mandarin, ki megszánva a szegény pang-csin-ban- 
giakat, úgy akarta őket e kertek legalább egyikének 
látogatására szoktatni, hogy a saját zenekarát oda kül
dötte játszani, s tudván azt, hogy a jó pang-csin hangiak 
ukúrnnre költenek inkább, mint műélvezetre belépti-dijt 
sem szabott. Jámbor mandarin! Szegény muzsikusok! 
Szállott a sok mindenféle nóta — a hajladozó faágak
nak és hangyáknak, ember ugyan nem volt ott. Csodá é, 
lm a mandarin azután, bosszankodva e közönyösségen, 
szigorú parancsot adott ki, mely zenészeinek kettéfű- 
részeltclés büntetésének terhe alatt megtiltotta, hogy 
többé oda menjenek hangversenyezni; „Ha a pang- 
csin bangiák kinézerck , hát maradjanak kinézerek" 
monda a mandarin s bárom szunyogot ütött agyon 
egy csapással.

Különben Pang Csin Hangnak nincs párja széles e 
világon. Minden mi benne van, különleges; az emberek 
ízlése az építkezés, a gyermeknevelés és a járdák. 
Vannak itt kis lakházak óriási kapuval, hogy szénás- 
szekér is kényelmesen keresztül fér rajta, és nagy 
költséggel emelt középület mehen keresni kell a be
járatot, olyan eldugott, szűk, kiesi az. Ha nem tudnám, 
hogy Ázsiában vagyok . azt hinném , hogy Kncip
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oly nagyobb értekezlet cgyhchivasunak szükségét, mely 
értekezlet mindazon intézKcdcsckre m zve javaslatot 
volna hivatva kidolgozni, melyek a/, ezüst bányamű - les 
megszlintete.se esettre varosunk s vidéké erdekehen
élelbelépteleudök volnának . illetve........ megelőzőleg
egyes iparagok fc-lkarobcsa jövedelmi lorrások nyitása 
iránt indítványt tenni.

Yégül bejelentve a tekintetes törvén . hatósági Mi 
zotKiguak azt, hogy az óvári toronyórája immár el
készült s szak tértink által meg\ izsgaltatváu s kifogás 
talminak ti.iáitatván, a varos által átvetetett, maradtam 
kiváló tisztelettel Méltóságú* Maró Főispán n r! Tekin
tetes Törvényhatósági Mizottság, alázatos szolgája Sel 
nieez.hanya 1*93. jul. > I'Uniós, kir. tanácsos

K ülő nle lék.
Fi>i*.p.iiii latom tá«. Marci Koszner Kivin 

főispánunk ő méltósága e hó 10 m a város közgyűlésén. 
11 -en a közig, bizottság Illésén elnökölt; elnöklete alatt 
mindkét tiles több fontos határozatot hozott. Itt léte 
alatt két hivatalt is megvizsgált, a rendőrkapitány it s 
a városi pénztárt.

— >1 nuyi a tanköteles? A városunk területén 
levő _2 elemi iskolába a lefolyt jan júniusi félévben 
1.301 mindennapi, és 690 ismétlő tanköteles járt. A 
tankötelesek száma összesen 2,599-et tett, és pedig 
1.71? mindennapi s 857 ismétlő, köztük mindennapi: 
804 liti, 87-̂  leány, ismétlő: 498 tiu, 554 leány. Iskolába 
nem járt 441 mindennapi s 0.1 ismétlő iskolás.

\  íhnye fiirdo vendégeinek szama a f. lm 
7-eig 147-et tett, mi szintén a mellett tanúskodik, hogy 
kitűnő gyógyhatású fürdőnk hírének az az alaptalan 
híresztelés, mely szerint vize apadt volna, nem ártott.

— A lövöldéről. A folyó lm 9-cn tartott lövészé 
ten, melyen Benéző Gergely egyleti tag volt a dijadó, 
kévés résztvevő mellett igen kedélyes hangulat uralko 
dott. A nap hóse ez alkalommal maga a dijadó volt, 
elnyervén az I dijat, a mely dolog a dijadókkal rend
szeresen meg szokott történni, nemi enyhítéséül a napi 
kiadásoknak. Összesen 7Iá lövés esett MIM köregységgel 
Löve t. ;• i .j darab négyes. Az 1 dijat nyerte Meneze 
Gergely, a 11-dikat Sóid cl Ágoston és a III-dikat 
Kiedler Gyula. Négyest lőttek meg: Kiedler Gyula 2-ót, 
Liszt Gusztáv ?-<>t, Friebert Ferenez l et. Krausz Géza 
?-nt, Szeesi Zsigmond l-el. Sí idéi Ágoston i-et, e.s 
Betűző Gergely 1 el.

Adakozás Az Fjakna és klingertárnai tó 
közti útra adakoztak. Margutsy János 1 Irt, Fiz-ly Károly 
50 kr. Márkus Zsiga 50 kr, Trauer Gyula 50 kr, Tibely 
Á. özv. 5(» ar, Mavasz Sándor -*3 kr, Csiba István 50 kr, 
YYankovits Lajos Irt Sommer 30 kr, Priviozky K 
50 kr, lliindel Y. I Irt, Gitiksthal Gyula 40 kr Lan 
gauer Jószef 5u kr. Krausz Y. G. 5o kr, Joerges Ágost 
50 kr, Tornán 5o kr, Tóth 50 kr, Takáts 50 kr. Mogva

gyógymódja ide- is elhatott, s azért csinálták meg a 
járdákat oly melyen az u! szintje alatt fekvőknek, 
hogy eső alkalmával a járókelők vízben lubiozkolhas- 
sanak legalább a lábukkal.

Csak egy vau itt. miben nekem ördögi kedvem 
telik; a szertelen nagyzási vágy; igaz, hogy ez csak 
külsőségekre terjed. Ha drága a ruházat, fitymáló a 
modor, azt hiszik a jó pang-csin-bangiak, hogy most 
már rettentő nagy tekintély. A szellemi képzettség 
mellékes, így eshetett meg azután a következő országra 
szóló eset.

Egy idevaló igazán tekintélyes és műpártoló úri 
ember kissé fel akarván kelteni a pang-csin-bangiak 
aluszekony kedélyéi, udvari művészek és műv 
közreműködésével hangversenyt rendezett, 
elfeledett dallamok keltek uj életre.

Azok a dalok zengtek, föl újra, melyek évszáza
dok előtt elkesitették az elődöket a barbár tsuk-tsukok 
elleni liarezaikban. Bizony nagy megtiszteltetés vo't ez 
Pan-Csin-Mang lakosaira nézve, s eddig nem is fog 
egyhamar akadni alkalmuk oly jól előadóit ének- és 
zenében gyönyörködhetni.

He azok a jó pang-csin-bangiak !
Vulkánus, alvilági kovácsmeslcr es eleetroiechni- 

kustol beszereztem .z alkalomra láthatatlan telefonké
szüléket, melynek hálózata lehetségessé tévé a külön
féle megjegyzéseket kilesni.

Mióta akaratlan expresz utazást tettem fejjel le
fele a menyországbol oda, a hol sohasem fáznak, sok 
mindenfele furcsaságot láttam es hallottam, de a mit 
telefonom közvetített, arra még Uabbi-ben-Akiba sem 
mondotta volna, hogy nincs semmi uj az ég alatt. 
Miután nem vezettem jegyzőkönyvet ama nyilatkozatok 
ról, csak néhányat hozok fel Pang Csin-Maiig közönségé 
műértésének megvilágítására.

Amott egy biggyesztett ajkú hölgy txlnsúgja

melyen reg

3ii kr, < tszwnld Glisztá\ 5n kr, Jálm Yilmos 
i> kr. Dr. Stuller 1 Irt, Ür. Seliwartz I Irt Dr Tóth 

1 frt, Horváth 50 kr, Csornák Gyula 20 kr, Dr Máltás 
1 frt, Gehlendung .>«» kr, llatikisz Jenő 30 kr. íSzila- 
vc zky Flór. ;»o kr, Welwartli M. 20 kr, Gutfreuml 
Samu 20 kr, Mi. liter G. .»» kr, Jávorok András 4 kr,
V 5 i kr Singer Henrik 50 kr, Koipaszky János 40 kr, 
.Sztankav Ferenc/. 50 kr. Geiger Mark oO kr, YY cisz 
Simon L'o kr. Yelies György 5o kr, Dr. Tandlicli 5o kr, 
Maunier'li Gyűl:: 5o kr. Matunerth Dániel 50 kr, Moek 
Ede 20 kr. Immerhluni 20 Morcli 20 kr, llling Ottó 
?o kr, Komád Lajos 40 kr N. N. 30 kr. l’odor oO lo, 
Mokor . >* kr. Gverk Károly 20 kr, ileitnz Hugó I frt, 
Lestyánszki József 30 kr, Krausz Kálmán I frt, 
Klein Frigyes 30 kr, Nikoliuy 30 kr, Márkus Ká
roly 20 kr. Kalmár 30 kr. Asehner Ferenez 30 kr, 
Ács József 50 kr, Matejka 30 kr, Dobo József 30 kr, 
l'etroi its András 30 kr, Hoseliek János 30 kr, Öuliaj 
50 kr, /ajáez J. 30 kr, Czimra János 30 kr, V 2u kr, 
Hofniann 1 frt, Mancsai Miklós 50 kr, Meridián! Adolf 
50 kr. Szitnyai József 30 Artliold Géza 40 kr, Krausz 
Géza I frt Heyder 50 kr, Frauciscy Béla 20 kr, 
Szép Sándor 20 kr. Torony J. 20 kr, Biehtcr K. 20 kr, 
Fábry Al. 20 V 50 kr, Kostyenszky 20 kr, Veress ti- kr, 
Tretyák 10 kr, Merza 30 kr, Kenuért Gy. ÖO kr, 
Paebiuayer 50 kr, Kriszta 40 kr, Meneze 50 kr, Szeesi 
Zs 1 Irt Kiedler 20 kr, llerrmaiin 50 kr, SolU 50 kr,
V io kr, Király 10 kr, Miesinay J. 20 kr, Sül ez 20 kr, 
Haitsi.li 20 kr, Illavatsek 20 kr, llittrieh 25 kr, B. M. 
30 kr, Gaitner Tivadar 1 Irt, Kneszko 20 kr, V 20 kr, 
Titka 20 kr, Xyitrai L. 50 kr, Zimmermann P. 30 kr, 
Cselt 50 kr, líiedl 20 kr, Meles Antal 30 kr, Sehuster 
Kezsó 30 kr, Kribort Ferenez 30 kr, Krause József 
50 kr, Bogya János 20 kr, Staudner Jenő 1 frt F. le 
Zs. lo kr, Clirien K. 20 kr, Lustigne 20 kr, Muramsan 
András 20 kr, Yalkovics Károly 30 kr, Antal Károly 
40 kr, Zacliar K. 20 kr. Nicmann 20 kr, YYinkler 30 kr, 
('zárán Gyula 1 frt, Selielle 30 kr, fekete L. 1 írt, 
Schouck 1 frt, Telucli István 50 kr, Nagy István 
50 kr, Dr. Tőig 50 kr, YY'eisz Mór 20 kr Plalzer Fereeez 
I frt, összesen 57 frt 88 kr.

-  V kofák dühe. Mull vasárnap különös jele
netnek voltak többen szemtanúi piaczunkon. A hely
beli kofák éppen meglepő csendben osztályozták gyü
mölcs készletüket, mikor bárom korponai asszonynak 
érkeztcról ertesiti egyiküket kis lia. E hírre a kofák 
hirtelen felugrottak kosaraik mellöl s csípőre téve ke
zeiket, arezukon a daez és harag kifejezéseivel állják 
el az útját a Korponai asszonyok szamarainak. Bálám 
paripájának lassan, de bizton haladó emez utódai azon
ban mit sem engedtek jussukból, türelemmel szenvedtek 
el az üt legeket, a szidalmakat pedig „fülük mellett 
eleresztek a szelnek", s elfoglalják megszokott helyüket 
melyről meg asszonyaik sem mozdíthatták ki, a kik 
megijedvén az ékes stílusban s elképzelhetetlen hévvel 
tartott fogadó beszédről másutt akarták sátorfájukat 
felütni. A teherhordóik példájából bátorságot merített

dinijének: „Nem értem, hogy lehet ilyennek 
tapsolni, hiszen az én szobaleányom is szebb nótákat 
cinkel!" A másik szidja lovagját, liogp idehozta; ..Hi
szen ez csak olyan szedeti — vetett trup, mely alig 
tud néhány rósz kupiét előadni’1. Amott egy pávatoüas, 
hosszú ezopfos úri ember a rendezőtől : „l'gyebár, ezek 
japán dalok V“

A jámborak azt sem tudták , ki van előttük, 
micsodák, mily korból valók e dalok! Ez nem lehet 
másként, minthogy e dicső városban az idők folyása 
vagy 300 évvel liátramaradt. Erre mulat különben az a 
Konok ellenkezés melylyel minden korszerű haladásnak 
gátat vetnek: mivel vagy nem értik meg azt, vagy 
az az ármányon ezopf mindig visszatartja őket. Így 
például egy idevetődött idegen, — m in tudom, japáni-c, 
vagy keletindiai — a test gyakorlásunk igyekezik 

* leit hódítani a leányok között is. En szegény boncznak 
j öltözve, egy előkelő kinézert rá akartam bírni. ■>ogy 
! az o leányát is tanít assa tornázni : s mi lön a felelet? 
I „Én bizony nem engedem meg. hogy az én leányom 

a tintái emberek innia itatására liukfenczeket vessen.M 
; Ilyen fogalmaik vannak a derek patig-esin-bangiaknak 

a leányok testgyakorlásáról.
Csoda-e ily körülmények között, hogy a la

kosság igazán intelligens része; -- mert oh csoda, az 
is van — inkább visszahúzódik a közélettől, nehogy tán a 
tömeg megítélje azért, hogy nincsen ozopfja?!

Hát meg az erkölcs - Ali pardon; Lucifer ö 
felségétől epén most kaptam sürgönyt, hogy haladéi.tn. 
lanul repüljek el Parisba, a quarticr latin titkait für
készni s tanulmányokat tenni ; sietek, már vár vivőm : 
a szege -li fehér fecske.

Ajánlom magamat !

korponaiak éktelen zaj közt a kosarak 
fogtak, mire egyszerre bárom szamár ordít bele a kofák 
zsivajába, mintegy intonálva e különös hangzavarhoz; 
mire a nagy számban jelen volt kiváncsiak füldobj - kai 
féltve rohantak szét, majd a kofák dühe is alábbs/állt 
a disbarmoniáhaii, de minduntalan kitört egy egy vá
sárló érkeztekor. -  A dologban az a káros, hogy ily 
módon több vidéki termelő olvosziti kedv. t piaczunk 
látogatásáról s mi a helybeli kofák drágább áruit va
gyunk kény telellek fogyasztani. Felhívjuk a kofák eme 
viselkedésére a rendőrség ügyeimét.

— Női n*ztnln* segéd. A napokban a kópén 
hágai asztalos szövetkezet egy tintái leányt, Cliristen- 
sen Zsófi kis asszonyt, egy hajóskapijáuy leányát, vett 
fel kebelébe, miután segéili darabját elkészítette. Ez a 
legelső eset, hogy nősegédet nyilvánosan elismertek. A 
Hí éves leány, aki már kora iljiiságíCbun nagy kedvet 
érzett magának önálló exisféneiéit biztosítani, egv asz 
taloslioz állt be tanulónak, nagy szorgalmat és buzgó 
súgót mutatott és a választott hivatásban igen hamar 
kiképezte magát. Cbrislensén kisasszony most Cliikagoba 
utazik, hogy az amerikai asztalos mesterséget tanulnia

A  feltalálok mindinkább m.iészebbel, 
lesznek. Miután röviddel ezelőtt egy kocsival, melyet 
petróleummal hajtottak, Berlinben kísérletet tettek és 
egy ilyent elektromos világítással üzembe vettek, most 
az hallatszik, hogy egy oly kocsit szerkesztettek, mély
nél a vonóerőt bénáin pótolja. Az utasban, a ui ezen 
„lin de s ’Vii - kocsit használja, mindenesetre a biztonság 
fele :vlc ér/.'4c lép fel, ha r kocsiban ül, melyen elül 
egy bcnsiniirl telt léggömb, hátul egy kanna petróleum 
és az ülés alatt egy elektromos telep van. Londonban, 
hol az öngyilkosság megkísérlését büntetik, az utast 
valószínűleg a kocsiból való kiszállás alkalmával meg
büntetik.

— Fogaskerekeket bőrből, melyek zaj nélkül 
működnek, már Németországban is állítanak elő, meg 
pedig Loewe A. C. berlini ezég. E kerekek már azért 
is figyelemre méltók, mivel nagyobb erők áttételére is 
alkalmasak, igy pl. az elektromos fitezai kocsik elek
tromotorjainak liorgonyhajtókorekei gyanánt, valamint 
malmokban, papírgyárakban, sorházakban is használ
hatók, hol is ez által a vaskerekek által okozu.t terhes 
zajt mellőzzük. De használhatók teherkocsi kerekekül 
is, melyek lakott térségen vonulnak keresztül.

Itovnrirtószer. Főképpen a levéltetvek és 
hasonlók irtására szolgáló szer Laké II szerint kél ol
datból állítható elő, melyekből az egyik a lógesztenye 
gyümölcsének kifőzéséből, mig ellenben a másika lenyö- 
gyántának szódaoldatban való feloldásából nyeretik. 
Mindkét folyadék összekeveri étik és az illető növényekre 
fecskendezte! ik.

— Itövid hit ek : — Ál t a l  á n o s b k e. Fián 
czia lapok hírei szerint Vilmos német császár általános 
lefegyverezésl szándékszik kezdeményezni. 'Terve szerint 
minden ország a határának kiterjedéséhez képes bizo-

Goklhranner Sándor életéből.*
(Folytatás.)

A tanácsülések majdnem 
és pedig gyakran reggeli i órától kezdődőleg tartattak 
s a közgyűlés több Ízben esti 9 órára hivatott egybe.

Ilyen volt a városi hatóság elfoglaltsága 1848. és
1849. évben, mely utóbbi évben a hivataloskodás úgy
szólván pennánnessé lelt. Ide járult, hogy a városi pénz
tár a szakadatlan hadi szolgálmányok terhe alatt tel
jesen kiürült s a folyton igénybe vett 
merült.
A városi pénztár e ezi

is ki-

a magyar seregre 30.000 frt
20.000 „
90,000 „ 

140,( 100 frt
fedezett; ellenben a magánosok részéről szenvedett 
összes kár 80,000 frtra számmittatol! ki, legtöbb pusz
títást s kárt az orosz segéd csapatok okozlak.

Ezeknek bevonulása alkalmából az elhamvasztás 
veszélye fenyegette a várost. A vaitava yYY'citc Au) 
dűlőjén ütött táborba szállás előtt ugyanis eddigclé 
meg nem fejtett okokból**) valaki a nemzeti zászlót a 
városház tornyára tűzvén, ebből, valamint a segédhad
sereg tábornokához gróf Grabbelioz névtelenül érkezett 
feljelentésből, mely szerint az óvárban nagymennyiségű 
fegyver, lándzsa, s egyéb hadiszer azért tarlalik, hogy 
azzal a polgárság fel fogy veroztessók s az oroszok bevo
nulásakor utezai liarezhan fellmsználtassék -  azt gya
nítván a tábornok, hogy a segéd csapatok ellen cselt, 
forral a város, a legszigoruabb elóintézkedéseket ren
delte el s a magához, a táborba hivott városi polgár-

*) Mutatvány S/.itnyni
Yl< phisto.
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„vos számú csapatokat tartana meg. I’j  í r á s  a 
/a k o li s z á má r a .  Egy lyoni franczia a vakok szá 
mára u.| Írásjeleket talált fel, melyek ug.. .imák pou- 
rokból i szeállitva, hogy a közönséges r idlmz tel
jesen hasonlók s igy laikusok által is könnyen olvaslm- 
lók. — Az e x p r e *8 l e v e l e k e t  egy u.jahlt ministeri 
rende’et szerint az egyel) küldeményektől tdklilüniive 
kezeli i, s táviratok módjára kézbesítik. A i egg  v o r
vabb va s u l ,  az amerikai „Empire N ,i. Express-, 
mely egy földrajzi ménfőidet 2(53 niámx!p -ibit tesz 
meg. — B á t o r  l e á n y .  Kopenhágóban a vasuii pénz 
Iáinál a tolongásban észrevevén egy szép leány, hogy 
szoinszédnójének zsebéből egy úriember ki akarja venni 
a tárczát, hirtelen megragadta a tilosban járó kezet s 
az úriembert, minden ellenkezés melleti, átadta a ren
dőrségnek. Ott aztán kisült, hogy a Kopenhágábnn 
újabban igen stirüen előfordult lopásokat a kézrekerlllt 
tolvaj követte el. A bátor leány egy értékes broclie-tűt 
kapott jutalmul és egy szerető férjet, a kinek a bátorság 
es leány nagyon, de nagyon megtetszett. — Kö v é r  
e mb e r e k  c o n g r e s s u s u .  GrenobleLan olv kövér 
emberek rendeztek congressust, a kíK legalább K)0 kilót 
nyomtak. Az elnök 130 kilót, az alelnök p. ilig 121 kilót 
nyomott. E congressusról azonban hiányzott egy párisi 
német asszony, a ki egyszer meglátogatván leányát 
Nancyban, a kupé ajtaján esak nagyneltezen tudták 
betuszkolni. Leányának nyugodt családi k":- *ben any- 
nyira meghizott, hogy visszatértekor a vasúii főnökség 
indíttatva érezte magát, postakocsiba rakni. E l n ö 
kök e i v i 11 i s t áj  a. Az Egyes. Államok elnöke 125000 
dollárt, a franczia köztársaság elnöke pedig (500000 
frank civillistát kap évenként. K á t o n a i ö n g y i l 
kos ok  s t a t i s z t i k á j a .  Németországban lOüOOo em
berre ö l. Spanyolországban 14 öngyilkos esik, az osztr.- 
niagyar hadseregben pedig 131.

A littlyek és gyengeclméjüek budapesti 
intézetéin n vasárnap délelőtt tartották meg az évi 
záróvizsgát a nagy közönség, a tan- es szakférfiúk, az 
orvosok nagy részvéte mellett. A vizsgálatok sorát az 
óvóintézeli növendékek nyitották meg. Az óvónő, Kiss 
Vílntosné, méltán nagy dicséretet érdemel. A kis növen
dékek között két olyan is volt, kik beszélni egyáltalán 
nem tudtak s néhány havi tanítás után mégis meglepő 
eredni uyt értek el. A kezdők, kiket Strauber Jakab 
tanító tanított, szintén szép eredményt tudtak felmutatni. 
A növendékek nagy előmenetelt tanúsítottak az Írás, 
olvasás és számolásban és tájékozottsággal adták a 
feleleteket. Legérdekesebb volt a haladók vizsgája 
Ezek már 3—4 év óta időznek az intézetben. Magyar 
ország földrajzából és történetéből a mennyiségtan 
és különösen a magyar nyelvtanból, igen jól vizsgáztak. 
A haladók tanítója : Purtli Lajos Káról) . A vizsga be 
végeztééi a növendékek több dalt adtak elő, végül 
Kölcsey „Himnuszát:“ Majd egy kis nővendékléány, 
Valeitt Elel alkalmi beszédet mondott, mely annyira 
meghatotta a közönséget, hogy maga az elnök, Szén issy 
Sándor dr. is, ki a beszédre válaszolt, beszédét, a nteg-

indullsagtól folytai ni nem bírta l)r Szénássy első sor
ban köszönetét mondott az igazgatónak, ki az intézetet 
megalapította, mely által száz meg száz születésénél 
lógva szerencsétlen embert visszaadott a társadalomnak. 
Elismerését fejezte ki végül a faradságot nem ismerő 
tanítóknak. A torna vizsga után a közönség az igazgató 
kalauzolása melleit megtekintette az intézett t.

Szerelve mindvégig!
— Krédóti regény eg.v kötetben

Irta M o l n á r  «.y u l n .  (24)

(Folytatás )
— Dehogy beteg ! — válaszolta ti hadnagy élén ! 

ken. Az igaz, hogy megrándult kissé a lába a múltkori 
ultaque alkalmával. Egyébként nem tudom mi le lte? ... 
hacsak Stendhal értelmezése szerint, nagysád igéző sze 
mcinek tüze villámként nem sújtotta le és most béna 
akarat nélküli báb.

I gyan menjen, maga holló ember !
— Nos. talán nem lehetne igazam ? Czáfolja meg 

nagyságod ! . . .
A szép asszony maga elé nézett a puha szőnyegre, 

aztán fordítva a társalgáson, Bellákhoz fordult, ki lopva 
a fiatal hadnagyot szemlélte.

— Belláit édes, ugyebár elkísérsz; a városban 
bevásárlásokat akarok tenni? . . .

A fiatal leányka aztán élénken felelte:
— Mindenesetre! A hadnagyhoz fordulva pedig 

így szólt: — Önnek is megengedjük, hogy lovagunk 
legyeu és elkísérhessen.

— Csókolom a kezeiket! — viszouzá Náuerl 
kisasszony, mélyen meghajolva és összeütve sarkantyúit.

A föld istennőjét a holdnak kísérnie kell, hiszen 
bolyongásában úgyis földközelbe ju to tt! — mondja
Szómbathyné rejtélyes czélzattal.

A fiatal leányka elpirult. Náuerl kisasszony pedig 
Itamiskás mosolylyal nézett a szép asszonyra, aztán a 
bajuszát pedergelte.

Néhány perczczcl utóbb távoztak a szalóuból és 
lementek a díszes lépcsőkön, a kijáratnál álló liintólioz

Felültek és a hintó elrobogott.

VI.
Balzsamos Ferenc/ huszárkapitány egy idő óta 

ideges nyugtalanságnak volt a martaléka. Nem találta 
sehol a helyét. Mélankltolikus állapot volt észlelhető 
nála, jó kulve lova tUnt, még csak nem is mosolygott 
társainak tréfáin : önmagába lévén elmélyedve, sokszor 
gondolkozó arczczal nézeti maga elé és vidám adoma 
itól, hangos, jóizfi kaezagásától nem visszhangzóit ntár 
a kávéház. Vájjon mi lelhette őt?. .

Erre a tiszt társai sem tudták megadni a feleletet. 
Hiába faggatták, hasztalan unszolták a barátai jó szó 
val, esel ve léssel, mm tudtak kivenni belőle semmit. 
Megpróbálták párszor ..beugratni", leitatták és ilyen
kor ostromoltak kérdésekkel, de a kapitány esak annál

mestert három órán át mindig magánál tartotta, mig 
a küldött kémjárat azon hírrel vissza nem térid hagy a 
polgármester távolléte alatt, átkutatott várban mi nyoma 
sincsen a fegyverkezésnek. Az orosz tábornok parancsa, 
melyet, Goldbruttner Sándorhoz ugv ezen, mint egy 
későbbi alkalomból intézett, keskeny papír szalagon, 
az egyik orosz nyelven s a túlsó oldal valamint a má
sik is német nyelven kiassicus rövidséggel volt írva. 
Goldbrunner Sándor liidegvérfisége s elszántsága vala
mint ismeretes tapintata nagyban hozzájárult, hogy 
Selmeczbáuya nem esett áldozatául a felbőszült ellett 
ség bosszújának.

•Ezen . ezomc.nyeket azonban s jóval előbb egyébb 
nevezetes történtek előztek meg 1849 évben. Ezek 
közül a következők mind olyak melyek hangosan 
bizonyítják, hogy a városi hatóságnak mily vrghet. tle- 
Icntil n. béz feladata volt az ellentétes hatalmi áramla
tok köv pelle s ho_\ a kényszer állapotok előtt mind
untalan meghajn'iii nytelcn volt- a város végső el 
pusztulá-áttak kikerülése végett:

A helyi védelmi bizottság permanens működése; 
a törvénykezés szünetelése (január február s márczius- 
ban) s < sak ti legsürgősebb. I izigazgatási ügyek tárgya
lása; a helyi védelem szí .ségletére ujabbi 2000 Irt 
kölcsön felvétele ; Simunich es. k. altábornagy \\ ind- 
seliaehlról két bányász által behozott átiratának tár 
gyalusa ti tanács részéről, mely átiratához a Windiseb 
griilz lierezeg által kibocsátott kiáltványok csatolva 
voltak.

A tanács 1849 évi január hó 12 én ez ügyben 
akkep határozott hogy fajdalma# szívvel tudomásul viszi 
V. Férdinand király lemondását s áldásos uralkodásáért, 
mely 13 évig tartott hálát mondván, I Ferenc/ Józsof 
ő Felsége trónralepesét tartozó jobbágyi hódolattal s ti 
legnagyobb örömmel fogadta „minthogy legmagasabb 
királyi szózatáltól értesült, miszerint ő Felségé szeretett 
nagybátyja törvényes intézkedéseit kegyelmesen lenn-

tartani kiváltja a kiáltványok közzétételét azonban 
ezen mcgokolással „miután ez az itt létező magyar 
katonaság mellett a város veszélyeztetése nélkül most 
végrehajt ható nem volna" más alkalomra halasztotta.

Erről Beniczky Lajos még az nap értesülvén, 
hivatalvesztés l< riie alatt, meghagyta a tanácsnak, hogy 
a kérdéses kiáltványok további tárgyalását ejtse el s 
neki azokat Simuni.di átiratával együtt azonnal adja 
ki, mivel ellenkezőleg a \ árost ostrom alá veszi. Január 
l.i-án kora reggel tartott ülésében a tanács arra utálva 
hogy a szóban levő hirdetményeket ti közönség már a 
magyar hírlapokból is olvasta vala, továbbá hogy 
miután továbbá a bosszúra húzódott tárgyalás közben 
maga Biztos úr, őrnagyi öltözetben megjelenvén fel
szólítását, azon hozzáadással isméik . hogyha egyfél óra 
alatt a kiadatni rendelt, irományok kezéhez nem jut
nának az Írásában nyilvánítón parancsolata értelmében 
legnagyobb szigorúsággal eljáraud s ebből az egész 
lakosságra háramlandó szoncsétlenségért a tanácsot fe
leletre vonandja „kijelenté Itogv e kényszerítő körül
ményeknek a tanács több,- esak :■/ gész város veszélybe 
ejtésével daezolbatvan a kérdési-- hirdetményeket Biz
tos úrnak kiadja," „miután mag ... tudósításokból meg
tudta, hogy azok az átszakajtolt borítékból Windschach 
Ion meg tegnap előtt kihúzatván olvastattak s igy 
azok tartalma is a közönség tudomására jött volna".

A január-hő I I én esti időben tartott, ülésben a 
tanács Görgey Artliur seregének bevonulása, ünnepélyes 
fogadtatása, elszállásolása élelmezése iránti intézkedéseket 
állapitolta meg s ugyanezen ügyben január-hó lő és 
1Y én ülésezett ; január hó 19-én gróf Gyón ezredes 
a várost általános felkelésre hivla léi. azzal, hogy nála 
másnap reggeli 5 órakor minden fcgyerviselésre képes 
jelentkezzék, de ezen szándékkal a gróf felhagyott.

(Vége köv.i

jobban hallgatott. Szomorú arcza aztán sok ezélzásnak 
lett a gyúpontja és Balzsamos mindezt tűrte, a nélkül, 
hogy visszavágott volna éles elméjével.

Bizonytalanságuk tudatában társai ekkor elkezdték 
kombinálgalui, találgatni az igaz okot, mi jó kedvű 
pajtásuk lényen ezt a csodálatos átalakulást végbe vitte. 
Az emberi elme roppant találékony ilyenkor és szegény 
Balzsamos kapitánynak volt mit hallgatnia. Kcá fogtak 
mindent. Gyanúsították többek közt azzal a rossz vicz- 
ezel is, hogy olyan leányt akar elvcuui, ki helyett az 
anyja, leendő anyósa szerelmes belé és ez a tudat mér
gezi meg éleiét, teszi olyan lehangolttá. Hogy szerelmes 
azt kétségtelenül állították ; már azt, hogy kibe, e felett 
megoszlottak a vélemények.

Volt idő, a mikor még azzal gúnyolták, hogy 
Malvinba szerelmes, a szép pénztárosuóbe, a ki pedig 
tudni sem akar felőle. Malvin azóta pedig eltűnt. 
Hová? . . Nem tudták. Az első nap ez még feltűnt. 
Másnap azonban mar levettek a napirendről.

Azt különben senki senki sem vette észre, hogy 
a két dátum mennyire összevág. Malvin eltűnése és a 
kapitány rossz kedve. Hanem hát a fárasztó hadgyakorla t 
nőm hágy időt ilyen összeliasonlitgatásokra.

Valójában pedig úgy állt a dolog, hogy Balzsa
mos, ki titokban, később csaknem nyíltan udvarolt a 
Malvinénak, halálosan szerelmes volt ebbe a fiatal 
leánykába, ki pedig, mint tudjuk, egy cseppet sem 
viszonozta ti kapitány érzelmeit. Hanem ez a körülmény 
a legkevésbbé sem csüggesztette el Balzsamos kapitányt; 
hitte, hogy a buzgó udvarlás és kitartás mellett sike
rül meghódítania a leánykái, kinek bűvölő tekintetét 
nem tudta immár leikéből kitörölni. Volt pillanata, 
mikor komoly gondolatokkal foglalkozott ez a vidám 
kedélyű férfiú. Elhatározta azt is már, hogy ha más
kép nem sikerül megnyernie Malvina szerelmét, kész 
lesz elvenni feleségül az amúgy is árva leánykát.

Megteheti . . . Maga ura elhatározásainak. Va
gyona van, bőven fedezheti a kaueziót. Rokonsága meg 
olyan, hogy egyik sem kontárkodliatik bele az ö vá
lasztásába. Szegény édes anyja! . . . Az örülni fog, 
Ita megsiinogatliatja az Ő felesége selyempubaságú dús 
hajfürtjeit. A derék asszony bizony vak mind a két 
szemére! . . .  A kedves leánykát úgy fogja szeretni, 
mintha a saját gyermeke, egy valóságos tündér volna. 
Miért is kérdezősködnék az a felesége származása felől. 
Hiszen azt jól tudja, hogy a fia csak magához illő nőt 
vesz el, egy angyalt, ki méltó hozzá, mert szeplőtelen 
tisztaságú és ki aranyos káezagásúval verófényessé 
teszi a családi, oszlopos kastélyt. Aztán lesznek majd 
unokái, drága kis kölykök, kik éles sivitásukkal. hangos 
lármájukkal betöltik a termeket; reá másznak a nagy
mama hátára, fel az ölébe és unszolják majd arra, 
hogy meséljen nekik valamit a gyorsan forgó vár
kastélyról.

Minő szép tervek voltak ezek! . . .
Balzsamos kapitány csaknem sirt fájdalmában . . 

Malvina eltűnt. Hová ? . . . Senki sem tudta. Megszö
kött volna talán valakivel ? . . .  Olt ! hogy fájt a fel
tevés ez erős és edzett férfiúnak ! . . . Minden felöl 
kérdezősködött titokban, kerestette nyomoztatta rejtve, 
loppal és nem tudott meg semmi bizonyosat az el
tűntről.

Hátha beteg valahol? . . . Talán meg is halt? . . . 
E gondolat csaknem halálra sebezte a derék ember szi
vei. Nagyon őszinte vonzalommal, valódi imádattal 
esüggödt a leánykán, habár oly jól el tudta titkolni 
érzelmeit. Különös, hogy éppen reá vonta a figyelmét 
a sors, mely egyaránt furcsán intézi az emberek sorsát 
ezen ti bolond földiekén. Sok nót ismert, de egyik sem 

| tett reá valami erősebb, mélyebb benyomást Es ezt az 
árva leánykát esak egyszer kellett látnia, hogy aztán 
szende bájos kis arczocskája feledve ne legyen.

Tudta Malvinról, hogy szegény árva, ki alacsony 
származású, de jól tudta róla azt is, hogy becsületes, 
hogy leiekben tiszta, kin nem fogott a kisértés. Bármi
nő körülmények között is élt, bizonyos tisztelet vette ót 
körül, mely megvédte néha a tolakodástól is.

Mindez pedig elegendő volt arra, hogy Balzsamos 
szivében esak növelje, az iránta való erős vonzalmat.

És most távol van tóle az, a kit szeretett a valódi 
gentleman őszinteségével! . . .

Balzsamos kapitány mélankltolikus állapotát már 
kezdték megszokni társai es már az örökké vidám hu
szártisztnek mogorvasága a kamaradok előtt fel sem tűnt.

Egy szép őszi délutánon egy ti ti sétált Náuerl kis- 
; asszonnyal a meleg korzón, élénken diskurálgatva a 
j líi/.károsult:ik javára rendezendő hangversenyről, mely 

még bazárral is egybe lesz kötve.
— Elmegyünk, bizony el! — mondta Náuerl élén

ken. Ott fog árulni a szép özvegy asszony i s ! . . . 
Aztán Belláit kisasszony is rossz néven venné, ha nem 
vásárolnánk tőle, pedig remek virágokat fog árulni. 
Ugye el jössz te is, pajtás?

— Nos, el! - - felelte Balzsamos vontatottan, csak
hogy éppen mondjon valamint.



K pillanatban egy szop, elegánsul felöltözött nő 
haladt el melleltbk, ari-za le volt fátyolozta.

MindktU.n utána pillantottak.
Halzaaniosnak a s/.i\e kissé un gilt'iibunl. I rctn- 

htl előtte. mint1'a az elegáns hölgyben Malvinnra ismert 
\nlna. Pillanatig tciovú/.m. Uehets.g.s volna-e, hogy 
Mnhinn légyen «•/ a divatosan -s l'.sslil öltözött 
liOlgy ? . . .

Bizonyosan roszul látott, valami nagy hasonlatos
ság, minő gyaktan előfordul az eleiben.

Szótlanul ment tovább Nanerl kisa^zony melleit, 
ki hirtelen hozzá fordulva, igyen szólt:

Fogadni mernek reá, hogy ez az előkelőén 
öltözött hölgy a kis Malvina volt! Lám ! lám ! 
nn-g az ereny sem állandó ezen a világon. A kiesik, 
uek bizonyára valami bőkezű pártfogója akad !

A kapitány  kissé elsápadt, pedig hát vére a 
jébe tolult. Usszeharapta az ajkát.

Aztán hosszasan elgondolkozott.
Vájjon lehetséges volna ez?

VII.
Balzsamos kapitány m m tudott meg semmit, pedig 

alighogy az a titokteljes hölgy eltűnt, rögtön sürgős 
dolgát hozván fel Űrügy gyanánt, elvált nánerltól, ki 
egy kissé furcsán tekintett a távozó kapitány után, 
aztán egész gondtalanul dudolgatta az ismeretes kupiét:

ue»

IV-

A kapitány pedig ez alatt gyors léptekkel, kissé 
izgatottan haladt azon irányban, merre a fcssül öltözött 
nőt távozni látta. Egyik utezasarkon egy bérkocsi állott, 
mely alighogy a kapitány odaérkezett, legott gyors 

aladt el az orra elől. Nem tudott meg 
csak azt hogy, egy bérkocsi állott az uteza

sarkon, mely elvagtatott. Folyt leöv.)

Nyilttér.*)
Egész selyem, mintázott Fonlaidokat imint

egy 450 különböző fajban). méterenként 85  kilót 
8 Irt (>5 krig -  valamint fekete, fehér és színes 
selyemszöveteket 45 Úrtól II fit <»5 Űrig szállít 
— sima, koczkás, csikós, virágos, damaszoll minőség- 

: ben (mintegy 240 féle dispositió es 2000 különböző 
szin és árnyalatban ) szállít postabér es vámmentesen 
lleiineherg G. es. kir. udv szállító') selyemgyara 
Zürichben. Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájczba ezimzett levelekre 10 kros es levelezőlapokra 

I 5 kros bélyeg ragasztandó. -

*) E rovm alatt költötteknek sem tai talmiért sem alakjáért 
neui felelés a Szerk.

i r (I e f é s e k.
129. sz. , . . .  ii89a. Árverési li írd étin eny.

Alulirt kiküldött végrehajtó az ISS 1. évi EX. t e/.. 
102. ij. értelmében ezennel közhitre teszi, hogy a sel- 
tneezi kir. jbíróság 1336, számú végzése által Glticks- 
tbal Gyula javára Csató Lajos elleti 1000 Irt tőke, 
ennek 1893. évi május-hó 2a. napjától számítandó (i "0 
kamatai és eddig összesen 59 Irt 45 kr, perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás al
kalmával biróilag lefoglalt és 738 fit 20 krra beesült 
különféle szövetekből álló ingóságok, nyilvános árverés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1371 sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a lielyszinéu , vagyis Selmeezen a 
kir. járásbíróságnál leendő eszközlésére 181)8 iU é> 
juliu^-lió 17-iU napjának délután 2 órája határidőül 
kitüzeiik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok {ezen árverésen, az 1881. évi EX. t.-ez. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek bccsáron alul is el
adatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
EX. t.-ez. 108. §-ban megállapitott feltételek szerint 
lesz kifizetendő.

Kelt Selmeezen 1893-ik évi julius-hó napján.
Iiíttieiscy llchi.

X X X X X X X X X K X X X X X X X X X

M A Fizély-féle kertben a Siiulely- 
liegyen lévő nvaralÓ, a nyári idényre 
bérbeadó. Kies erdoeske, szép sétányok, 
gyönyörű kilátás, pompás, egészséges 
forrás ivóvíz, hegyi levegő s tőszom- 
szédságábán a fllrdő, a kellemes és üdítő nya
ralást itt élvezetessé teszik.

Seltneczbányán, 1893. július 1 -én.
Fizély Károly

tulajdonos.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

’1 £  Ke 1 li i v j u k
a n. é. közönség becses ügyeiméi 

a kővetkező hirdetésre:

S E L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó . IV. évfolyam. 29. szám.

. ............vany tükörrel
fürdőjét, reggel 7-től esteli in óráig nyitva.

< / i n n i a  J ó z s e f ,  
vésnök üzletét, poesét, oziiner es 
csinos és tiszta kivitelben.

I ' i lk u r i i  A l a j o s ,  i 
legujald. módszerét és természetes szinti 
fogakat stb. Lakik . 1/37. sz.

I i zé ly  K a r o l y ,  
letti kertjében lévő nyári 
kénvelmes. szép séta és 
1-ig tárté, idény nyel. A séta 
distingvált közönség részére.

( ■ a s n a r ik  J á n o s .  mi és női czipő üzletét, dúsan lei
szerelt kész czipőraktárát, a tak.-pénztár tulajdonát képező épületben.

G o ig e i ’ M á r k ,  füsze.-kereskedő bérkocsi tulajdonos szép
^  jó

saját házában (kórház-uteza), 
. rozs-és búzakenyerét, min-

Kátrány kézi szappany
tt berlini Union illatszergyárból. Az a réz klllömbözó 
bőrbetegségeinél hatásában utólerhetlen 
Kapható csakis: Szintikor Fcrciicz es fia gyógyszer- 

tárában a „Keményhez" Scliiirczháiiyán 

............................... ■ ■ ■ ■ ■ ■

EGY KIS LAKÁS
a belvárosban aug. 1 -töl

k ü l d ő
Bővebb tudósítás ad

Huber József.

....................... ... .....................4

Pályázat.
A Selmeczbányai kér. betegségéiyző pénz

tárnál f. é. augusztus-hó 1-ével üresedésbe jö
vendő

ELLENŐRI ÁLLÁSRA
ezennel pályázat liirdettetik.

Ezen állás 300 forint évi fizetéssel van 
javadalmazva s 300 forint biztosíték letételével 
van egybekötve.

1 Ytl y ázni óhaj tok folyamod vány aik at j ú 1 i us-hó 
30-ig a hetegsegélyző pénztár alulírott elnöké
hez küldjék he.

Qszvaldt Gusztáv,
i Szilnvai-féle házban, leg- 

. fali- és keltő- stb. órákból álló
'raktárát. Kei évi jótállás.

Id. í r n i  lei- .Iá n o s .  alsó, utezai Hiehter-féle házban lévő 
műtakáes üzletét, nagv választékú, saját készinnénvii tiszta len 
vásznait, különösen fél és tiszta damaszt asztal- és kávéteritékeil, 

széles kitűnő vászonesomagjail, valódi Knoipp-féle vásznait ; -  
elvállal házi szövéseket is stb.

Ifi I m i i é t ’ J á n o s ,  alsó-uteza. Hichtcr-féle házban levő 
kefekötő üzletét, dúsan felszerelt mindenféle nemű és nagyságú 
keferaktárát kicsimben és nagybani eladásban. — sörcsarnokát és 
a nyári idényre tekepályáját.

. l e / . s e k  J á n o s ,  n ■ _ < és kárpitos üzletét a „magas 
házban", Egdivatosabb félfödött és nyitott hintákat. valamint leg
újabb kárpitos munkákat jutányos árak mellett.

K acl i c l i i i s t i iu  G á s p á r .  épület- és bútorasztalos ii/.le- 
lét a Szentháromság léten lévé, saját hazátlan kész bútor raktárát, 
lakó-, étkezési- és hálószobák teljes berendezéseit stb.

K r a l i k  Y i I m o s .  asztalos műhelyét saját házában, épület, 
bútor és minden e szakmába vágó munkáit.

l i r a i M 1 Jó/,  s é f .  aranyozási, díszítési, szoba- és ezégfes- 
tészeti. templom-munkálati műtermét a felső Wankovits-fclo házban 

L i n g a n e r  J ö / .s c  . úri és női .zipésziizleté! és dúsan 
felszerelt kész czipőraktárát a Seliuszter-féle házban.

l.i iM lc r 3 i.. térti szal,<> és egvenruha készítő üzletét, vala
mint választékos, legújabb divatu szövetraktárát.

Kiadó lakás és bolthelyiség.
Selmeczbányán a gázgyár tőszom

szédságában egy 3 szobából állő lakás, 
éléskamrával, pá I i n k am éré sre al k a 1 ma s 
boltlielyiséggel bérbeadó, s három 
hónap múlva bérbe vehető.

Li |ita.t  L á s z l ó .  Fcrster Sándor özvegyétől átvett leg- 
nauvobb választékú üveg. tükör, függönvtartok. képkeretek, álló és 
liiggő köolajlámpák es porezellán. kőedényekből dúsan fölszerelt 
raktárát, valamint mindennemű üveges munkák teljesítését.

Al.il/. I 'c ren e /. .  elegánsan berendezett fodrász-termét, 
a Mihalik-féle házban.

H a t z á a  l '( 'r e in ,z.  mű-, 
bolti, gyógyszertári és templomi 
álló dús bú te 1 ’

. bútor- és épületasztalos üzletét,

Arczfesték és púder
gyakran aunyirá megrontják á bőrt., hogy nyomuk má 
rövid idő múlva a/, arezon ismerbetővé lesz : ezen baj
nak elejét, ve ve, minden hölgy csak iiyirr..-hi.l/.som- 
s/.nppniiI i\ Pa iTiimcnc Equitahle, becsi czcglül 

használjon.
Darabonkénti ára 35 kr.

k a p h a t ó :
Alarselialko Gyula Iws/.erkereskedése és Ilcrczog 

Búza pipere, női- és léríi divatáru üzletében 
Seliiieczbányán.

0< l i t c n i l i i n g  I g n á c / .  dúsan felszerelt valódi schneezi 
pipa, ásványkészülékek és dísztárgyak raktárát. Ilnnkisz-féle házban.

O s / v a h l t  K u s / t á v .  sülé,házát, i-en linóm inandolás és 
gyermek kétszersiiltjét. kávésüteménvét. rozs- és buzakenverét stl>. 
saját házában.

i » ic c in  A la j o s ,  alsó-útezai Sehobv.- 
órás üzletét, mindennemű zseb. fali és álló óráit, 
léle aranyműves üzletét a takarékpénztár tulajdonát képező házban.

Ő zv.  I ' l e v a  J ü / . s c f u é ,  úri és női czipőiizletét, dúsan 
felszereli kész czipőraktárát a Szöllö-szálló melletti üzletében.

K a i  l igeti r í . ' -  l l a k e i -  A.,  ásványkereskedés és ás- 
vánvesero üzletüket, olcsó tanulmány ásvánvgviijteménvoket ládák
ban és kőzet gyűjteményeiket.

IC sít li I tó ó o g .  a Mihalik-féle házban lévő vendéglőjét és 
kávéházát, friss söreit és saját borát, kifogástalan konyháját, nyári 
idényre kerti helyiségét, tekepályáját.

S c l i i i s / . t c r  Al
levő ezipész üzletét.dúsan felszerelt kész gyermek- 
raktárát. bel- és külföldi készítmény.'

Házalók

s férfi- ezipö

I'. első selmeczbányai 
1873. évben.

M a ii g a
szállító üzletéi.

S / i l a w c / , K v  l ló r .  Scinberv-házban lévő vendéglő és 
kávéházi ludviségeii. Szeifiert-felo lek, asztalait, palaezksöreit. kitűnő 
kávéházi italait Budapesti Hírlap, Egyetértés, l'rambátyáin, Itors- 
szem Jankó. Neues l’ester Journal.' Kikiriki, Flicgende stb! 

Uérkocsiaitü -
't l i i i r a n s / k v  K ó la .

•eccs és friss liusnemü árúit
főpiaezon lévő mészáros üzletét, 

mézeskalács-üzletét, jó i/.iiA e l l e s  iiy ó r u > . m<
via>/uyertya. s/urokfáklv;,. viasz díszmii .. 
saját házában.

V ie is /. I s i i  a n .  iiUo-ute/a • 17. IV. >/. a. kész kerti hin
tákat. combinál! szoba s kerti tornázó hintakészülékeket, továbbá 

uijté, ós egyébb hevedereket s köteleket, rotilcaux

Nyomatott kiadó-tulajdonosok Joerges Ágost ö»v. yomdájábau

biztos jövedelmet találunk több hasznos 
czikkek és szövőárúk elárusitása által. 
C'ziin : V. liSilO. Rudolf Mosse. Becsben.

Valódi
Orvosi Malaga Séd

a klosterneubttrgi cs. ós k. borpróba intézet 
szerint

i í e n  j ó  v a l ó d i  M a l i i g , , .

gyengélkedők, betegek, és gyógyulok valamint 
gyermekek számára, vérhiány és gyomorgyen

geség ellen kitünően erősítő ital.
Egész és fel eredeti palaczkokhan törvé

nyesen bejegyzett védjegy alatt Vi n a d o r  spa
nyol 1 tor n agy k cresk e cl é s.

B é c s—II a ni h ú r  g.
Továbbá különféle igen finom külföldi bor ere

deti jialaczkokhan és eredeti árakon :
I 8elmeczhátiyán: Waltcr testvérek ezukrászdájá- 
I han Beszterezebányán: Krenn András füszerüz- 

Ietében Waltcr testvérek ezukrászdájában.
A vinádor védjegyre különösen figyelendő 

mert csak emellett vállaltat,ik jótállás absolnt 
valódiság és kitűnőségért - 3 - 6

Selmeezbáuyáu 1893


	29

