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Magánhirletés* k metjédtapodás szerint számíttatnak. 
N yilt-té r három  hasábos so ré rt 10 k r 
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Magyarország gazda közönségéhez!
Abban a nagy munkában, mely Széchenyi István 

szavára a Kárpátok bérczei s az Adria között uiegin- 
duli, a melynek czélja volt egy vagyonban, értelemben, 
a munkaszeretetben gazdagabb, érzelmeiben nemesebb 
.Magyarországot állilni az elhunyó nemzedékek helyére 
a magyar gazdaosztály is kivette részéi.

Vizjárta róuáltat hóditolt meg a kultúrának, ne- 
mesbiii állatállományát, igyekezett elsajátítani a müveit 
nyugat fogásait, hogy jobbá tegye tőkéinek borát, fái
nak gyümölcsét, jövedelmescbbé kezének munkáját. E 
törekvésekben nem csupán az anyagi haszon előnyei, 
hanem az a tudat is lelkesíti, hogy a helyzet javítására 
törve hazafias munkát végez, olyat, melyért egykor em
lékét a nemzetnek ma még meg nem született milliói 
áldani fogják.

Mind e mellett a haladó idők a nemzetnek éppen 
ezen osztályát nehéz válságba sodorták. A gyapjú ára 
leszállt, hegyeink világhírű termését elpusztitá a fii - 
loxcra, végre a hanyatló búzaárak százezrek, sőt milliók 
erőfeszítéseit tették meddővé. A paraszt kunyhóiban s 
a birtokosok kúriáiban a sötét gond, a jövőért való 
aggódás ütött tanyai, megsemmisítve ti nemzeti fejlő
désnek egyik legelőkelőbb tényezőjét a gazdaosztály 
elégült nyugalmát.

Es a jövő, melytől sokan oly sokat várnak, ha a 
dolgoknak szabad folyást engedünk, a jelek bizonysága 
szerint, még sötétébb lesz a jelennél. Az árak nem fog
nak javulni, a visszavonás, mely a föld urai s a bir
toknélküliek ezrei közt kitört, önként meg nem szűnik. 
Jóhctnck ugyan évek, midőn a föld dúsabban terem, 
de a kalászok dúsabb hozadékit nem lesz öröm a gazda 
szemében, míg az árak esése főitartóztatva nincs-

Annyi küzdelem után, melyei átélt, annyi föladat 
mellett, melyek megoldása reá vár. a gyorsan haladó 
idők rgy újnak felkarolását követelik a magyar gazda- 
oszlulytól, hogy megmentse magát és igy a nemzetet 
a jövő számára, saját magának munkája által.

TÁRCZA.
E s t e .

A z  alkonyat, az éjnek anyja 
Bíbor szárnyán már itt lebeg 
S kihimezi arany fonállal 
A: az ár színá kék egei,

M a jd  jő  a: éj is. ságátit arvzű 
Lányát a holdat vezeti,
A csillagoknak m illiárdja  
Ragyogva udvarol neki.

A bolti a napba lön szerelmes 
Húsán fa lja  <tz éjszakái.
— S  egg pár csillag l'élsét/bc esve 
Leveli a földre magát.

Szi/assy Iván.

Ki hogyan tánozolja a csárdást?
(Pillanat fölvételek a bálteremből).

I. A fővárosból vidékre jö tt  gigerli.
A csárdás divatát többnyire ez a species teremti. 

Azért ma oly fura. Képtelen és közel áll a vitus táncz- 
hoz. Ez pökkhendi, mint a terjesztője, kezdődik snájdig 
bizalmassággal. Nincs az az izom, mely ne rezegne, a 
lassúján a I r h a  beszéd járja, a láncz mellékes a frissén. 
Ugrik ki a tanez zseni. Olt a ez.igánydogón a stratégiai 
'"T, toporzékol, rez.rg, kiabál, nótát rendel, bánya véli 
Regben példátlan, más időkben azt mondták volna: 
„örUlt, mos! pedig, herezig és sikaes. A teilllelel uralja 
és végül Nadai Fodor Taszilójának mintát adhat. Oly

Szervezkedjek úgy, a mint még eddig nem tu
dott egy életerős organizmussá és az erre irányuló ki
tartó és szívós munkában megnyerje azt, a mi m g 
belőle eddig hiányzott: az összetartást es a nagy ez,1 
lók szolgálatában elsajátított legyeimezettséget, mely a 
sikernek föltétele.

Az első lépes, melyet ez irányban tettünk, nem 
várt eredményűvel jutalmazta erófeszitéseinket, A t'lig- . 
getlen magyar gazdák pártja múlt évi deczembcr s-áu 
tartott ülésén egyhangú és sokat ígérő lelkesedéssel 

| mondotta ki, hogy Magyarország gazdái a bajok föl- 
j tárása és az orvoslás módjainak kijelölése végett ez év | 

tavaszán tartsák meg a 111-ik országos gazdakongresz- I 
; szust (egy országos gazdagyülést). Ez a kongresszus , 

Budapesten május 1'.' -23-áig fog megtartatni s a szer- j 
í vezö bizottság abban a reményben van, bogy munkája 

bár nehéz, de eredménytelen nem leend.
A leikiismeretes munka , az önzetlen törekvés i 

azonban sikerre vezetni csak akkor fog, ha a kong 
rcsszus úgy tagjainak számát, valamint ezek részvét- t 
illetőleg is azon színvonalon fog állani, a melyen an- , 
nak a szóban forgó kérdések súlyát és horderejét te
kintve állni kell.

E végből szavunk egész súlyával, törekvéseink | 
egész komolyságával fordulunk a magyar gazdaosztály j 
azon részéhez, melynek szive a nagy nemzeti érdekek | 

; iránt dobogni meg nem szűnt, csatlakozzék azokhoz, J 
a kik sorsát enyhíteni, vagyoni helyzetét javítani, po
litikai súlyát emelni s erkölcseit megtisztítani igyekez
nek. Szebb, nemesebb, ót magát közvetlenebbül érintő 
czélok szolgálatába nem állhat soha. Es ne feledje,

: hogy a csomóra kötött vesszőket gyönge kéz szét nem 
töri, a megoldott kéve széthulló szálait pedig szétszórja, 
semmivé teszi a gyönge szél is.

Kelt Budapesten, február hóban.
A 111-ik o rszágos gazdftkongresszus 

rendező-b izo ttsága nevében
gTÓf DessewfFy Aurél,

arezátlan, hogy a patakzó izzadság váladékát", az ő 
i „aranyosának", tánczosnöjénck a batiszt-zsebkendójébe 
I törüli.

II. A falusi gigerli.
Az előbbi minta nyomán indúl. De amannak örii- 

, letes divatában, hogy úgy mondjam megvan a di 
| vatnak gráeziája, de ez az éretlenség a mit a falusi 

gig erli produkál, rettenetesen bántó. Ez a species leg- 
többnyiro a báli ruhán is túl teszi magát. Rendest n 
ott mulat legjobban, a hol a nappali közönséges ruliá- 

| jában, olykor csizmában is toporzékodiat. Kurjant na
gyokat es rendesen a lányok n* mes ideáljait, ábrándjait 

; rontja. A táneza a neveletlenség tobzódása. Az egész 1 
j tánc/, előtte a licez, hogy lánczosm-ja megemlegesse.
; A lovagias férfi nem létezik benne, de megnyilatkozik 

a i'os/iicvelesii duhaj k g  ny úri külsőben. A lányok 
! egy részének imponál ez a kihívó merészség es szerei- 
[ nek vele tánczolui, mert legalább — megemlegeti, <> ! 

is, mások is!
A kereskedő segéd.

A táne/.ában sem tud megfeledkezni, hivatása a ; 
I  hölgyek kiszolgálása. Rendesen azzal tnnczol, a kit a j 
! boltban is ki szokott előzékenyen szolgálni és ott is elő- 1 
; zékeny. Migligycli tánezosuóje tánezban való ügyességét | 
| és alkalmazkodik. EB eszi legyezőjel és szigorúan \i- ! 
| g-yáz arra, hogy a virágot el ne veszítse liö'gye. Akár . 
j egy zsebkendőt se. Rendesen a hölgyének toiletlejét 
: dicséri, különösen, ha ö mérte le a keimet. A táncz 
• nála nem élvezel, hanem czel és akkor boldog, ha höl- 
í gye mosolyogva jön legközelebb a boltjába és ismét 

vele szolgáltatja ki magát.
A jó fiú.

Nem ugrik be gyorsan; megy akkor. In neki tán- 
o/osné jut ' > nem bálija akárki leánya, ha fiatal, ha 
vén, különben rilhmus nélkül lötyög, d kitartó a 

: tánezban. Ostobaságokat beszél, de boldog, egesz éjszaka

K ülőnfélék.
Közgyűlés. Városi törvényhatóságunk e hav 

közgyűlése lö-eu délelőtt, a közig, bizottságé pedig 
délután lesz megtartva főispán ur ő méltóságának el
nöklete mellett. A közgyűlés programjába felvett fon
tosabb tárgyak közül megemlítjük a Eiusterort s Bren 
nertáró városi részeinek eladását.

— Társulatok közgyűlései. A helybeli easino 
e hó 24-én, a Népbank részvénytársaság pedig 28 án 
tartja ez évi közgyűlését.

— A vöröskeresztegylet selmeczbányai választ
mánya ma d. u 1 órakor a városház tanácstermé
ben ülést tart. melynek tárgyai: az 1894-ik évi pénz
tári számadás a tagok 1895-ik évre összeállított név
sorának bemutatás.i. az egylet jőve leimén 4; szaporító 
sara ezélzó indítványok, dr. Roszner Ervin báró egyleti 
elnöknek leköszönése: egyet) indítványok.

..A selmeczi kereskedő ifjak tá rsu la ta"  
évi rendes közgyűlését saját helyiségében > Mihalik-fele 
ház folyó évi február 17-ón délután M es fel órakor 
tartja, uicl yre á közgyűlés iránt érdeklődőkét ez utón 
meghívja a választmány.

— Tánczpróba. Szóllősy Manó regi jó hirérő 
ismert táncztaiiitóiik e hó 23-án mutatja he tanfolya
mának eredményét az u. n. tánezpróbával. A mulatság 
a Sembcry teremben lesz; ajánljuk n. é. közönségünk 
figyelmébe.

Tánczvigalom. A selmeez-bélabányai ipartár
sulat e hó 17-én a Scmbery-teremben tánczvigalmat 
rendez temetkezési pénztára javára, mely alkalomra két 
zenekart fogadott fel a rendezőség.

— Tanítók s tanulók jutalm azása. Dr. Tóth 
Imre bányakor, főorvos hosszabb idő óta évente tesz 
alapítványokat tanítók s tanulóknak. A napokban ismét 
tett át a város tanácsához ily ezclú összeget, és pedig 
lő frt es 2 drb. 10 koronás aranyat, melyből 10 frt 
az elemi liu és leány tanulók számára letett alapítvány

fáradhatatlanul robotol. Az anyák hálásan pislognak 
rá, mert tudják, hogy a legutolsó esetben a jó tiu a 
petrezselyem árulás ellen megvédi a leányát. A csár
dást a jó fin gyűlöli, mert ebben csak egy leány repu- 
lá ez inját lehet m gmenteni. Annyira nem válogatós, 
hogy szükség esel ii a templomtornyával is elláuczolna. 
Módi tani nem tud. de megbccslillicilen. Olyan ő a táncz- 
mulalságon, mint rósz darabban a potya jegyesek. Ezek 
is teljesítik kötelességük't: tapsolnak. Ü is tánczol, a 
kikkel másként sí akisem tánczolna ki világos kivirrad- 
tig Es ö lelkend■ zik legjobban, hogy milyen jól mu
latott !

A tanító.
Elpirul, mikor a bátorság fölbuzog benne, hogy 

tá nezol ni fog. Mint egy szűz beszéd hőse, zavarosan 
lámpalázzal viselkedik Szegletes mint egy ieosaaeder 
tremázó m.nt egy nagy urat fogadó falusi szónok. Bá 
tortalan és s/.őtalan <1 a bátortalanság daczára boldog, 
mert ha a tánczig clfohászkodott, ennek nagy oka volt. 
Halkan beszél es a kövéreket válogatja, mert attól fél, 
hogy a szil fid termetűd; mind kosarat adnának. Ha 
ebből az ö szegletes viseletéből Ítélnek meg, rosszul 
fösteiie. S zív  és józan fej dolgában pedig sokan követ
keznek utána.

A hozomány-vadász.
Nála a táncz csak eszköz. Miután a hozományt 

már messziről megérzi, mint a vizsla a heverő nyúlni, 
azonnal munkához lát és czélja: megnyerni a mamát 
A házasságra inegereit férfi a mai divatos csárdásban 
sem rúghatja a port. Elegáns es sneidig. Rendesen tár
salog > novella uü hangon meséli egy garzon lakás 
gyötivl II it. Jelentősen pislog e.> mondja :

Ha az én fe.-zkcmiick meg volna a maga édes 
aranyos mosolygó angyala 1 Ezt a mondást még jobban 
meg-uji.iM»zza. hu érdemes a hozományért.
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tőkéjéhez, 5 Irt pedig' a népnevelők számára letett Vilmos ur nagy buzgalommal teljesítettek a pénztáritok! — Iparosaink és a művelődés. Ha csak néhány
alapítvány tőkéjéhez esatoltatott. K szerint ez e\ben az teendőket, a rendezők kiváló ügyeimet tanúsítottak a evvel visszafelé tekintünk, s iparosaink akkori társa
alapítványok jó védelméből 3 Hu és leány kap 1U--10 tánezoló s néző közönség iránt, es hogy végül Bánok dalmi állasát, műveltségét összehasonlítjuk a jelen álla
korona jutalmat. Feri bandája is szorgalmasan játszott s mindig készség- 1 pótokkal, el nem tagadhatjuk, hogy e téren örvendetes

— A Szent Erzsébet r. k. nöegylet táncz-
vigalma f. hó 2-án tartatott meg a városi vigadó ősz 
szes termeiben es habár sok esalád gyász miatt nem 
jelenhetett meg, sokan pedig, a kik máskor rendes Iá 
togatói a báloknak, szintén nem jelentek meg, a tauez 
vigalom fényesen sikerült; a bálanya Oesovszky Vil- 
mosne úrnő szokott kedvességével fogadta a jelenlevőket, 
mellette pedig Sztanesav Miklós főrendező és a 44 tag
ból álló rendezőség buzgón fáradozott, hogy a hál si 
kere teljes legyen. Az első négyest 80 pár tánczolta ; 
a distiugualt közönség állat do jókedv es kedélyesség 
mellett reggel 5 óráig maradt együtt, a midőn is egy 
jól eltöltött éj kedves emlékeivel oszlott szét. — A nyers 
bevétel 311 frt 20 kr. volt; — mely összeg elérését 
azon körülmény is lehetóve telte, hogy a liálanva a 
jótékonyczél iránti tekintetből a rendezőségtől csokrot, 
vagy más emlcket nem fogadott el, minek folytán a 
rendezőség az erre gyűjtött pénzt, mint feltlltizetést az 
egyletnek ajándékozta. Felülrtzettek : llültl József ur 5 
frt, Heincz Hugó ur 4 frt, Kaehelmaun Farkas ur :i frt, 
Kaehelman Paulinyi Johanna 3 frt, özv. Tibély Ágostné 
uruó 2 frt, Herkovics Sándor ur 2 frt, Oszvaldt Gusztáv ur 
2 frt, Dr. Fodor László ur 2 fit, Glücksthal Gy. ur 2 frt, 
Bárdossy A. ur 2 frt, Takáts M. ur 2 frt, Wankovits Lajos 
ur 2 frt, Dr. Tóth Imre ur 1 frt 50 kr, Holezapfel Jó
zsef ur 1 frt 50 kr, Nvitrav László ur 1 frt 50 kr, 
Krausz Kálmán ur 2 frt, Sztanesav Miklós ur 1 frt, 
Bedó Zoltán ur 1 frt Clemeut Károly ur I frt, Greger 
sen Béla ur 1 frt, Holéczy Gyula ur 1 frt, Pauer Jenő 
ur 1 frt, Remeuyik Károly ur 1 frt. Rótli Gyula ur 1 
Urbán Gyula ur 1 frt, Ujágh Zsolt 1 frt, Walmer Péter 
ur 1 frt Vázsouyi Henrik ur 1 frt, Wieser Vilmos ur 
1 frt, Bódy Győző ur 1 frt, Feuer Ignác/, ur 1 frt.
Lévay Sándor ur 1 frt, ifj. Marsehalkó Gyula ur 1 frt,
Szelényi Lajos ur 1 frt, Stössel Sándor ur 1 frt, Tibély 
Vilmos ur 1 frt, Bihary Ödön ur 1 frt, Belházy Gyula 
ur 1 frt, Clement Béla ur 1 frt. Nicmezik Géza ur 1 frt, 
Dobó Sándor ur 1 frt, Székely Vilmos ur 1 frt, Vörös 
Fereucz ur 1 frt, Krause József ur 1 frt, Wínkler Béla 
ur 1 frt, Cséti Róbert ur 1 frt, Csepesányi Lajos ur 
1 frt, Bodnár János ur 1 frt, Joerges Ágost ur 1 frt, 
Jiihn Vilmos ur I frt, Csiba István ur 1 frt, Púra Já
nos ur 1 frt, Ács József ur 1 frt, Márkus Zsigmond ur 
1 frt, Mihalik István ur 1 Irt, Pfefi'er Aladár ur 1 frt.
Réhliug Kourád ur 1 frt, Konkolyi István ur 1 frt,
Schleimiuger N. ur 1 frt, Dr Kapp Jakab ur 1 frt,
Desscvvfl'y Aurél úr 1 frt, Káhiich Károly ur I frt, özv. 
Urbán Miklósné úrnő 50 kr, N. N. 50 kr, Ileli Jakab 
ur 1 frt, Dr. Cserey Adolfné úrnő 1 frí, IMatzer Jenő 
ur 1 frt. El nem hallgathatom ezúttal, hogy a bálanya 
tisztét megkönnyíteni igyekvő Wagner Paulina és Körös 
Vilma úrnők nagyon kedvesen feleltek meg feladatuk
nak, Cziczka Sándorné, Krause Józsefné úrnők, Julin

A falu legénye.
Nála a táncz gyönyörűség valósítása. Az ő csár

dása költemény, iskolázatlan lelkenek megnyilatkozása. 
Öröm nézni a falusi legényt, a talpán. Az ő táncza oly 
szép, hogy a csárdásban a mai dekadens áramlat végre 
is vissza fog térni — mint az irodalomban, a csárdás 
bán is — a népieshez. Az ö audalgója elégia es pás/, 
torköltemény, a szaporája ballada, nincs abban sem
mi banális, de a természetesség esztétikai szépsége. 
Keleties méltóság és szilt. Kozmopoliták nem tánezol- 
batják; azért a mágnás kaszinókban mindennek paró
diáját járják. Ha a kuruezok látnák, mit szólnának a 
modern rugkapálozásra ! Pusztaszenllornyai gúnyom a 
te esztétikai érzéked mennyivel följebb van a lipót
városi kaszinó plutokráciájának krudelifer rettenetes 
vitus mozgolódásánál . . .

A szerelmes pár.
Egymáshoz simulnak és nem látnak semmit, csak 

egymást. És egymásban mindent. A k. /.tik egymásét 
keresi remeg és szivük dobogását kölcsönös-ó hallják. 
Ki kritizálná ezt az édes együtlh t. t. Oly boldogok, 
hogy igazán nem tehetünk egyebet, mint gyűlölni ok. t. 
Nekünk ez jól esik, ók észre sem veszik. Kettőjük
ben létezik a világ, kettójókön kívül megszűnik 

Az öreg- pár.
Még nálunk a romlatlan vidéken megtörténik, 

hogy ha nagyon nekihevül a társaság, az öregek is 
beugranak. Az ezüstös fejti urambátyám és a tiszte
letreméltó nagyasszony. Szent kegyelettel nézik ezt a 
legtöbben, mert a totyogós tánezon át ragyog a boldog 
múlt reflexe, ki kritizálná ezeket a kedves öregeket, 
a kik a maguk öreges ütemeikben mondanak egy szép 
költői elbeszélést, mesét a boldogságról. Nem is hal 
meg semmi mulatságban jobban, mintha az öreg ur és 
kedves bitespárja járja. En azt hiszem, ez még a jó 
Istennek is kedves látomány. Atyus.

gél vette fel a vonót a „hogy volt*4 ra. b- I.
Jönnek-e színészek? Ezt a kérdést intézik 

hozzunk többen s mi csak annyit válaszoltunk ez idő 
szerint, hogy a F. M. K. E határozata szerint e hó 
lilától marez 15 ctg kellene Egrv társulatának i t t  mű
ködnie, a K ito l azonban még nem nem jött előlegen ér
tesítő. Mi azt bissziik, hogy a lefolyt és meg leendő 
tánezvigalmak után nem lehet kilátása a szintársulat- 
tnak valami kedvező anyagi eredményre; — s ezért 

1 az ügy érdekében jobb is volna ha máskor jönne.
A polgári társaskör első évi fennállása alatt 

működésével úgy rg-észben mint részben valóban meg
lepő s örvendetes eredményeket ért el, melyekről a I 
évi február-hó 3 áu tartott! rendes évi közgyűlésén be
számolt. Erről tanúskodnak a felülvizsgált múlt évi szá
madások. melyek szerint a bevétel 2120 frt 20 kr, a 
kiadás 1709 frt 37 kr, s igy a pénztári maradvány 
-tiO frt 83 krl tett ki. A tagok száma 1(30—170 közt 
váltakozott. A kör működéséről az elnök által előter
jesztett évi jelentés alapján konstatáljuk , hogy váró 
Mink ezen ujabbi társas köre hivatásának megfelelő 
keretekben örvendetesen fejlődik, s olyannak bizonyult, 
mely az adott viszonyok közt hézagot tölt be s jelen 
szervezetében, valamint a választmány körültekintő s 
tapintatos vezetésében elégséges garantiát nyújt arra, 
hogy ezélja a legnemesebb értelemben vett társulás 
javára teljes mérvben megvalósuljon. Ez adja magya
rázatát a tagok tömörülésének, egymás iránti tisztele
tének s azon látogatottságnak, melyre közhelyiségeit 
már eddigelé is méltatták s melylyel a polgári osztály 
társadalmi s közművelődési haladását s a hazafias köz 
érzület fejlesztését ápolják. Ennek üdvös kihatása az 
utolsó közgyűlés azon határozataiban is megnyilatkozott, 
melyek szerint e kör múlt évi pénztári maradványából 
10 frt a városi árva és szeretet ház javára, 10 frt külön 
könyvtár berendezésére szavazott meg s elrendelte, hogy 
a mltiparra vonatkozó és értékes mintalapok a városi 
iparos tanom* ziskol ának adományul felaján Itassa
nak. A közgyűlésen megejtett tiszlujitás eredménye a 
következő: elnök: Szitnyai József, alelnök : Greguss 
Antal, pénztáros: Kuezovits Adolf, jegyző : Melts Károly, 
szertáros: Friebert Ferenez és Horváth József, könyv
táros: Ravasz Sándor, a választmány pedig a követ
kezőkből alakult meg: Állmán Imre, Érti Vilmos, Fi- 
zély Károly, Dr. GoldstÜekker Márk, Glücksthal Gyula, 
llornyacsek István, Jiilui* Vilmos, Krausz Vilmos György, 
Cziczka Sándor, Pauer János, Oszvald Gusztáv s Ács 
József. A folyó évi költségelőirányzat szerint, a bevétel 
1715 frt 83 krban s a kiadás 1050 frt bán alapittalott 
meg. Végül kiemeljük, hogy a közgyűlés berekesztése 
után a polgári dal és zenekör közreműködése mellett 
megtartott estély a Icgkedélycsebb hangulatban zavar
talanul folyt le s igv az a társas összejövetelnek való
ban nemes betetőzőjévé lelt.

Hypnotizinus.
Eddigi életmódomnak egészen más irányt adok. 

ezután már kerülni fogom az igen nagy társaságot, a 
a hol az embernek csak kellemetlenségei lehetnek. 
.Szórakozás végett inkább családi körökbe fogok eljárni ; 
előre tudom már, hogy ezt mindenki helyesnek tartja 
• ■ jó . . lássuk tehát, hogy hogyan kezdődött uj 
időtöltésem ? . . .

Első lépésem N. ur boldog családi körébe veze- 
lelt. A szerencse csak úgy véletlenül ért. Ugyanis séta 
közben kegyes volt felszólítani, hogy nézném meg la
kását, na de ez mellékes, meri ilyenkor rendesen sok 
véletlen szokott közbe játszani. Elég az, hogy elmentem 
és mentem azután másodszor, sót harmadszor is . . . 
talán azért, hogy egy kis (?) lányka is volt a család
ban, különben ezt már úgyis sejthették. Milyen volt? 
Szőke e vagy barna, az a dologra nem tartozik, hanem 
arra biztosan emlékezem, hogy szeme kék volt. Azt 
azonban a harmadik este vettem észre . . .

Harmadik este! Jelenet színhelye egv barátságos 
felhotnályu szobácska, a középén kis asztal, melyen 
egy rózsaszínű ellenzővel borított lámpáeskn vet tün- 
déries fényt a körülötte ülő családtagokra és nem volt 
fukar egy ket fénysugarat nekem is juttatni, miért kö
szönet, mert halvány arezomnak élénk szint kölcsönzött, 
mit e velem szemben levő nagy álló tükörből világosan 
kivehettem. I arsalgasra került a sor . . nem mond
hatnám, hogy épen unatkoztam. \ többek között szóba 
jött a hypnolizálás, én is elmondottam, amit arról a 
nagyobb városokban látottak után tudtam. A kis lányka 
kérdő. „Van-e annak mindenkire hatása?” Erre felelek ! 
r l gy hiszem, hogy van, de legjobb médiumoknak az 
ideges természetitek, s inkább a kék szeműek bizo
nyultak.*4 E közben véletlenül reá nézek, mire hirtelen 
leesik székéről . . .  ne tessék nagyon megrémülni, mert

haladás mutatkozik. E haladás érdeme leginkább azon 
egyesek -é. kik belátták és belátják, hogy csak akkor 
fejlődhetik az ipar, csak akkor vívhat ki magának az 
iparos nem csak hasznos, de tisztelt állást a társada
lomban. ha nem elégszik meg azon kevéssel, mit gyer
mekkorában hiányosan elsajátított, de szorgalommal 
szaporítva ismereteit, ez által nem csak iparát viheti a 
tökély magasabb foka felé, hanem önmagát is jobban 
tanulja megbecsülni, mi által modora finomabbá, jelleme 
szilárdabbá lesz, ? nem kell pirulnia azok előtt, kiket 
nevelésük, hajlamuk, tehetségük vagy kedvezőbb körül
mény szellemi tevékenységre jelölt ki. De ezen öuuieg 
becsű lés egyszersmind megóvja az iparost azon szíritől, 
melyen az auyagi munka annyi embere szenvedeti már 
hajótörést; ezen szírt az anyagi élvek hajliászása, mely 
a munka elhanyagolására, anyagi és erkölcsi romlásra 
vezet s csökkenti a társadalom annyi s bosszú küzdés 
után [kivivőit tiszteletét az iparos osztály iránt. Annál 
nagyobb elismerés illeti azon iparos ifjakat, kik felis
merve kötelességüket saját maguk iránt, felismerve a 
társadalom, a jeleu kor igényeit, azon fáradoznak, hogy 
társaik előtt megnyissák a művelődés útját, azon igye
kezünk, hogy társaik ne a dotbézolásbau, de nemesebb 
szórakozásban találjanak élvezetet. Igaz, sajnos, keve 
sen vannak még, kik e nemes törekvés zászlaját lobog 
tátják és társaiknál talán részvétlenséggel találkozik 
buzgalmuk, de az ue bátortalanitsa őket, elvégre is 
győzni fog a jó, a legszebb jutalmukat meglelik azon 
öntudatban, hogy a selmeczi iparos ifjúságot ók vitték 
egy fokkal előbbre. Hogy fáradozásuk eddig sem si
kertelen, s hogy kitűzött czéljuktól nem rettenti vissza 
anyagi költség sem, megmutatta folyó hó 3-án u Sem 
bery féle teremben a több selmeczbányai iparos ifjú által 
szavalat-, monológ- és kupiéitól egybekötött tánezmu- 
latság is, mely ha anyagi sikert nem, de szellemi sikert 
bizonyára aratott. A szavalatok, a kupiék jól sikerül
tek, meg Kell dicsérnünk Chvála Lajos fesztelen, ter
mészetes magatartását, Tóth János helyes szavalását 
a műsor 6-ik pontjában, midőn „Az anya fájdalmáét, 
érzéssel, alkalmas hanggal adta elő. A hálás közönség- 
tapsokkal tüntette ki a buzgó szereplőket, névszerint 
Cbvala Adolf és Lajos, Grelneth Béla, Tóth János és 
Kubis Edét, mely tapsokhoz mi is szívesen hozzájárul
tunk, mert őszinte örömmel töltött el láthatnunk, hogy 
iparos ifjúink a szellem fegyvereit ragadták meg, hogy 
maguknak tiszteletet, becsülést vívjanak ki. Sok úgy
nevezett müveit fiatal ember tanulhatott volna iparos 
ifjúinktól, miként kell magát nyilvános felolvasás, táucz- 
mulatság alkalmával viselnie. Fogadják tehát ezen 
derék iparos ifjúink dicséretünket s buzdításunkat a 
tovább haladásra! *,*

— Uj theologiai igazgató. A pozsonyi ág. ev. 
theologia uj igazgatójává Masznyik Endre dr.-t, eddigi

oldalvást esett, és arról határozottan meg vagyok győ
ződve — nem üthette meg magát, de teljesen magán 
kívüli állapotba esett, mely körülbelül két perczig tart
hatott. Lelkiállapotomat leírni képtelen vagyok, oly 
nagy szédülés fogott cl, hogy a földet inogni éreztem 
lábaim alatt. Valamiképen összeszedve magam, eléggé 
hangosait nyilvánítottam e két szol: „Megyek orvosért.44 
Csodák csodája . . . mit a hideg viz cs boreczct nem 
volt képes megleuni, e két szócska valóban csodákat 
miveit, mert erre hős nőnk — igen természetes a mama, 
karjai között — ébredezni kezdett, s végre felnyitá 
szemeit és egy párszor körüljártatva, e szokásos kér
déseket tette: „Hol vagyok?.. . mi van velem?44 Ezekre 
ki más felelne leghamarabb, mint a mama: „Ne félj, 
gyermekem!“

Fődolog volt az, hogy a kis lányka meg van 
mentve; de azért egy kis lelkiismeret-furdalásfélél mégis 
éreztem, hogy hátba — bár akaratlanul is — rosszul 
létének én vagyok az oka, de ez a feltevésem alapta
lannak bizonyult. Hanem most csak egy mentő gondo
latom volt: e házból mielőbb táv o zn i!... Hiszen semmi 
teendő reá in nézve nem várakozott, a kicsike jobban 
van — mehetek. Daczára azonban ezen szerencsés for
dulatnak még mindig nagyon élfogult voltam, s ezen 
állapotom a mama vésztjósló tekintetétől még inkább 
fokozódott. Akkor éreztem magam valóban boldognak 
mikor már a friss levegőhöz juthattam.

Másnapon, koráu reggel — mielőtt még gondo
lataimat rendezhettem volna — a következő tartalmú 
levelet voltam szerencsés kapni:

„Igen tisztelt Uram! Miután már háromszor 
(már háromszori na ez jól kezdődik) volt házunkban, 
volt elég időnk arra a tapasztalatra jutni, hogy leá
nyunk, egyetlen szemünkfénye vonzalommal visel
tetik ön irányában, sőt daczára az esti események
nek 0  (nagy ő) kész önnek (kis ó) bocsánatot adni,
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lauárt választották meg. A választás nagy megelégedést 
kelt az egész egyházkerületben, mert Masznyik nemcsak 
kitűnő egyházi iró és tanár, hanem mint lelkes hazafi 
is általánosan becsült. A protestáns pánszlávok üzelmei 
ellen senki oly erélyesen nem lépett fél, mint ő; s ha 
már elődje Schneller István, kit a minap neveztek ki 
kolozsvári egyetemi tanárnak, buzgón kiirtott minden 
hazafiatlan érzületet, a mivel a pozsonyi akedemia 
ifjúságát vádolták: most Masznyik neve elégséges ga- 
ranezia, hogy ez intézet a magyarság fészke lesz.

— Népmozgalmi kim utatás jan u ár hóról. A 
belvárosi r. k. egyh. bán szül. 8 fiú 11 leány, össresen 
19; meghalt 19. a hodrusi r. k. egyh.-bán született 1 
liu, 2 leány, összesen 3; meghalt 9. a bélabányai r. k. 
egyh.-bán születest 4 fiú, 5 leány, összesen 9; meghalt

a steffultói r. k. egyh.-bán született 5 tiu, 5 leány, 
összesen 10; meghalt 1. á belv. ev. németmagyar 
egyh.-han meghalt 1. a hodr. ev. egyházban sem szüle
tés sem haláleset nem fordult elő, az izrael hitközség 
anyak. szerint születés nem volt; meghalt 1. A sel- 
mcezbányai belv. r. k. egyház 19 halottja közül 8 bet 
éven aluli volt, a hodr r. k. egyház 9 halottja közül 
5 volt hét éven aluli, Bélabáuyáu pedig az öt közül 
2 volt hét éven aluli s kettő 50 éven felüli Legked
vezőbb a steffnllói állapot, mely szerint 10 születésre 1 
haláleset esik s ez is 50 éven felüli Az ev tótegyház 
adatai még nem állenak rendelkezésünkre.

— Elhaltak. 18. Nieman Gerhard 37 éves, r. k ,
Phtysis pulmonum, január 27-én. 19. Lietava Katalin 
1:5 éves. r. k., Pueumonia, 28-án. 20. Foltin Irma 5 
hónapos, r. k., Eutcrs catarh, 29-én. 21. Gregor János 
27 éves, r. k., Tuberculosis pulmonum, 29-én. 22. Achátz 
Mór 70 éves, r. k., Oedmea pulmonum, 30-án. 23. 
Kramárik Mária, halva született gyermeke, róm. katli., 
ortus prematorus 30-án. 24. Csaranko Gyula 3 éves, 
róm. katli., megégés. 30-án. 25. Strba András 03 éves.
evang., Peritonitis, február 2 án. 20. Schmidtbauer Pál 
1 hetes, r. k., veleszületett gyengeség, 2-án. 27. Kratky 
Katalin 74 éves, r. k , Hidrops universalis, 3-án. 28. 
Langauer Alajos 45 éves, r. k., Arophia cerebia 3-án.
29. Kitta György 73 éves, r. k., Hidrops univers. 0-án.
30. Huszka Mihály 58 éves, r. k., Hidrops univers, 5-én.
31. Polónyi Katalin 19 éves, r. k., Phtis pulmonum, 0-án.
32. Richtcr János, 2 hónapos, róm. kát., Influensa 0-án
33. Dussek Anna 27 éves, r. k., Phtisis pulmonum, 0-án.
34. Jokl István 2 éves, r. k., Phtisis pulmonum, 7 en.

— Veszett eb. A múlt uapokbau ismét megveszett 
városunkban egy eb, mely egy asszonyt megmart. A 
rendőrség megtette a kellő intézkedéseket az eb ártal
matlanná tétele s a megmart egyénnek ápolása érde
kében.. — Nagy hibát követ el az olyan eblulajdonos, 
a ki az amúgy is hosszú 40 napi zár tartania alatt 
újabb okot szolgáltat újabb zár elrendelésére és a mi 
fő, meg nem figyeli otthon tartott kutyáját s igy ember
társait a legnagyobb veszedelemnek teszi ki Mint utó 
lag értesültünk az éhet a rendőrség ártalmatlanná tette 
s fejét a budapesti állatorvosi intézethez, a megmart 
asszonyt pedig gyógyítás végett a llögyes féle intézetbe 
küldte.

tehát mi is készek vagyunk mindent felejteni. Ön 
pedig tudni fogja kötelességét és még a polgári há
zasságot bt sem várva, oltárhoz fogja vezetni kedves 
leányunkat."

.Semmi aláírás . . . Ez nem rossz, de elég világos, 
hogy a kicsikének enyémnek kell lennie. Három nap 
alatt ilyen nagy szerencse! Hanem e nagy szerencsém 
közepette eszembe jutnak leendő anyósom árgus szemei 
— hideg borzongat. Erős elhatározásom, hogy őket többé 
föl nem keresem. Nem is tettem, sőt ezután még az 
embereket is kerültem; de balvégzetem egy alkalommal 
mégis összehozott após jelöltemmel, ki elől kitérni már 
késő volt. A lehető legyorsabb léptekkel igyekeztem 
azonban mellette elhaladni, hanem észrevett.

Ezen találkozás után egy pár nap múlva a má
sodik levelet kapom, mely igy hangzott:

,,Tisztelt uram! Első levelemre még fülét sem 
mozgatta, e mellett még kerül is pedig igen ko
moly szavam van önhöz, uram, t. i. ha tett ajánla
tomat vonakodnék teljesíteni, akkor a bírósággal 
gyűl meg a baja, mert az, amit ön a múlt alka
lommal mi veit, bűnügyet képez, mert a leányomat 
hypnotizálta. Kereshetett volna magának más mé
diumot és nem kellett volna épen az én családi 
boldogságomat feldúlni, mert szegény leányom azon 
időtől fogva mindig beteg, és álom nem jó szemeire. 
Csak ön teheti a dolgot jóvá, tehát határozatát há
rom nap alatt elvárom!"

Mgy a keltezés, mint az aláírás most is hiányzik. 
Különös . . . hiszen ha szándékom volna is a kicsikét 
nőül venni, azért sem tenném, mert kiváncsi vagyok, 
hogy ilyen per vége milyen lehet, s abban milyen ité- 
letet hoznának?. . . így legalább c kis történetnek is 
volna folytatása. H —. j

— Közhirrététel. Értesítem a város közönségét, 
hogy a budapesti in. kir. állatorvosi akadémiától nyert 
értesítés szerint f. évi 49. 95. v. k. sz. közhirrétételem- 
beu említett veszettségben gyanús kóbor eb feje felül- 
vizsgáltatváu, a veszettség kétségtelenül beigazoltatott 
és megállapitlatott, másfelöl pedig uj eset merülvén fel,
u mennyiben f. évi és hó 5-én egy kisebb tarka hátú, 
fekete foltós pofáju fehér lábú eb, egy asszouyt aucl- 
ktil, hogy utóbbi ingerelte volna, megtámadott és rajta 
súlyos marásokat és sebeket ejtett, ennélfogva jelen 
viszonyok között ezen eb is veszettségben gyanúsnak 
tekiutendó s igy a 40 napi zárlatot 1895. évi február- 
hó 5 élői kezdődő érvénynyel újólag elrendelem illetőleg
meghosszabitom; minek következtében 1. Solmeez-Béla- 
báuya sz. kir. város törvényhatóságának egész területén 
valamenyuyi kutya 40 napig megkötve tartandó vagy 
pedig harapás ellen biztos szájkosárral ellátva pórázon 
vezetendő: az ezen rendelet ellenére szabadon járó 
kutyák kiirtatni fognak. 2. Ha bárki valamely birto
kában lévő állaton a veszettség gyanúját észleli, tar
tozik hivatalomat erről értesíteni és a hatósági intézke 
désig is az állatott biztos elkülönített helyre zárni, úgy
szintén bárki is, ha kutyája háztói eltűnik, elkóborol, 
köteles megfelelő hatósági intézkedés czéljából e körül 
ményt hivatalommal lehető sürgősen közölni. 3. Ha ve
szett, vagy veszettségben gyanús állat embert megmart, 
hivatalommal ezen körülmény közlendő, hogy a megfe
lelő gyógykezelés iránt hatósági intézkedésről gondos
kodás történhessék. 4. Fenti rendolcteim ellen vétők az 
1879 XL. t. ez 102 §-a értelmében 300 írtig terjedhető 
pénzbírsággal a legnagyobb szigorral sujtatni fognak. 
Selmeczbányán, 1895. évi február-hó 6-án.

Krausz Kálmán rendőrfőkapitány.

K ö z g a z d a s á g.
— Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása). 

Vörös lóhere. A kivitel egészen pang és ez idényre úgy 
látszik le van téve a napirendről, mert a külföld által 
keresett nagyszerű magból a termelőknek már egyál
talán nincs készlete, fővárosi kereskedők közül pedig 
csak azoknak, kik a helyzet ismeretében az idejekorán 
vásárolt ily minőségű készleteket félre tették és ezekből 
daczára annak, hogy jelenleg nagyban külföldön ugyan
oly ár érhető el, mint a belföldi detail forgalomban, 
mit sem bocsátanak kivitelre. Luczerna. Az olasz ala
csony jegyzések daczára szép világos színű magyar 
termésnek jó kelendősége van és néhány kocsi rako
mány került kivitelre. Takarmányrépamag. A rendkívül 
olcsó árak következtében a kereslet ily időszakban még 
nem tapasztalt nagy mérveket ölt. Bükköny a jó ke
lendőség folytán árban l/„ írttal emelkedett, ellenben 
muharmagnál a készletek csekély volta bárminemű for
galomnak útját állja.

Jegyzések 100 kilónként Budapesten
Luczerna
Vörös lóhere, bánáti 
I 'örös lóhere, tiszavidéki 
Vörös lóhere, erdélyi 
Tavaszi bükköny 
Baltaczin 
Muharmag

II e r e m a

35—50 
55—62 
63—68 
60—68

fit

11—ii '/* * 
16—17

k p 1 o m b o z á s a.
A budapesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomás 

az 1894/95. idényben f. évi január-hó 16-áig az alább 
megnevezett magkereskedők és termelők számára a 
következő mennyiségű vetőmagvakét plombozta le :

Luczerna Lóhere Ossz. 
métermázsa

Mauthner Ödön Budapest 1005 900 1905
Haldek Ignácz Budapest 160 115 275
Ullmann Károly Budapest 92 155 247
Magy. mezőg. szöv. Budapest 107 133 240
Kramnier Lipót Budapest 138 83 221
Beiméi és fia Budapest — 214 214
Gróf Teleki Alfréd, Brassó — 178 178
Lederer testvérek, T.-Kürt 2 156 158
Deutsch Gyula, Budapest 100 — 100
Szávoszt Alfonz, Budapest 64 — 64
Froinmer II. A. utóda, Budapest 46 — 46
Nöthling Vilmos, Budapest 17 19 36

Összesen 1731 1953 3681-

A közönség' köréből.
Bi tn .v ilv iliiits ís .

Fogadják mindazon ismerőseink s jóakaróink, a 
kik szeretett atyánk Achátz Mór ny. k. hányaliszt elhunyta 
alkalmával részvétüknek adtak kifejezést, különösen 
kartársai s a ravatalnál diszőrségként szerepelt aktul, 

i hallgató urak, legmélyebb hálánk őszinte kifejezését.
Selmeczbányán 1895. febr 3.

Achátz Hedvig1 és testvérei.

23.

Nyilttér.
i i « .-sitkis akko r ra lód i. ha közvetlen

gzáram bó l ren d e lik  — í«-koto, fehér és sz íneseket 85  k ito l 14 
ír t  t>5 krifi m é terkén t — sim a. csikós, koeskázott, m in táze ttak a t 
dam aszto tt s a. t. (m in t ejtv  240 különböző m inőség és 2 000  
m in táza tba  s. a. t |»;>*tul»ér <•* v a u i m é u l cnuii a 
l i f t / l io z  h z i U l i l t n  éi* m i n t á k a t  |>o* t a  for<l a l l  it
t á l  k ü l d  : <<’*. k.  u d t a r i  szil i*
l i l á i  m *I> «*:ag.t a r a  / . i ir icl i Immi. Svajezba czim zett le 
velekre  10 kros. és levelező lapok ra  5  k ros bé lyeg  rag asz tan d ó  
M agyar nyelven  irt m eg rendelések  pon tosan  e lin téz te tn e k . 1

üíyilulkozat.
Selmeczbányán már hosszabb ideje divatos st meg

támadás és sértegetés névtelen levelek gyáva utján. 
Koszakarat vagy butaságból reám fogja néhány bi
zonyos e névtelen levelek szerzőségét. Ezennel kinyilat
koztatom, hogy minden hasonló irányú névtelen levél
írót gyávának tekintek. De, e nyilatkozatomból folyólag 

í kijelentem azt is, hogy jövőre mindenkit, ki a névtelen 
levélírás gyávaságát csak legcsekélyebb mértékben is 
feltételezi rólam, teljes meggyőződéssel Bileam és . . . 
paripája*) egyenes és teliver utódjának fogok tartani.

Huber József.
*) L . Mózes- IV. könyve. 22. fejezet. 28 vers . 1. so r és M a. 

tyá s ev. 21. fejezet, 2  és 5  vers.

Krklariin*;.
Sebőn sóit liingerer Zeit, bis heute, sind lnsulteu 

und grobe Boleidigungen iu Schemuitz dureh anonimé 
Briefe modern gewordeu. Aus Dummheit odor Bősbeil 
wurde kürzlich \on einer Seite; meiner Person die 
Betheiligung solcher Briefe aufoktroirt. leli erklare 
hiemit, dass ich Jedeu, von obiger Kichlung anonimen 
Brielsehreiber, als cinen gewöhnlicheu Feigling betrachte! 
Zufolge dicsér Erkliirung werde ich aber auch iu 
Zukunft Jedermann, wclcher nur diósén anonim Brief- 
schreiber Feighcil, nur im cntfernlestcn zumulhet; die 
echte Ahkunsl, dér Reitpferde von Biliam und . . . !*) 
gewissenhaft zumuihen. Josef Huber.

*) S iehe 4. B ueh Moses 22. C apite l, 1 Z eile  V ers 28. und  
Ev. Matliiii 21. ( 'ap ite l V ers 2  und  f».

* ) E ro v a t a la tt közlöliekek sem  ta r ta lm á é r t, som tö n k jéé  
nőin felolős a  S zerk.

11 i r d e t é s e k.
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Miihle Vilmos
u d v a r i  s z á l l í t ó  T e m e s v á r t

olcsón, pontosan szállít bárhova jótállás mellett 
frissen érkező

C A C A O - C H O C O L A T

MAESTRAMI
(»T T . « J . 4 I . l l . H r i N f í K )  

OLCSÓ ÁRAK, KÖNNYENOLDHATÓ 

<  A (  \ V <  >
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Mindennemű köhögést
valamint minden katar. megbetegedcseit a 1‘g/ó 
szerveknek, gegebajoknak, a dűlőink, min/, lég. 
zéseket szükmellüseget, asllnnu, clnyálkásodnsf. 
görcsös es szamárkiiliög. sí. rekedts. get, tornkhan 
érezhető esiklanddozást a leggyorsabban gyógyítja 
az évek óta legjobbnak bizonyult, orvosi utasítás 
szerint készít ló s orvosok által ajánlott

„SZT.-GYÖRGY T E A “
melynek doboza 50 kr. <s a hozzávaló Szí.- 
György „Katarlr por, melynek doboza 50 kr, 
a részletes orvosi használati utasítással együtt. 
Hatása már nehány nap alatt erezhető Két do
boznál kevesebb nem szállittaíik.

Pó8tai küldésnél 20 kr. számittatik a cso
magolásért és szállitó levélért ; megrendelést elfo
gad : a Szt.-György gyógyszertár Bécsben V 2 
NVimmergasse 33. Az összeg postautalványon előle- 
geseu küldendő he. 1 — 13 jj

aiooDOOooooooooo ;ooo

%*■%* fk tf I&
k'A '̂.vS I I v.’X < k A

SZENT JAKAB
Evek óla kipróbált, mindig jónak bizonyult gyógy
szer a gyomorbajok, különösen emésztési zavarok, 
étvágytalanság, görcsök, kólika, gyomor, légzésék. 
rekedés sth. ellen. Egy üveg ára : GO kr. és 1 írt 
20 kr. — Prospektus ingyen. — Első rangú gyógy
szernek bizonyult, a Dr. Lieber-féle idegerösit - 
elixir, védjegye f  és horgony) már évek óla az 
idegbajosokuál. — Kérjenek prospectust. — Or
vosi és hivatalosan hitelesített előírás szerint ké

szíti M. Fanta gyógyszerész Prágában.

T  i 1 i gyógyítható még aI s z á k o s s á # .O  állapotban is Sou- 
gede essencziájával. Alkalmazásba vehető az 
iszákosunk tudta nélkül, szin-. szag-, iznélküli. 
Hatása kivétel nélkül biztos; ezért jótáll a r,.ég. 

— Egy üveg ára - 1 fit 80 kr.

Főraktár: Salvator gyógytár, Pozsony, továbbá: 
Molnár Lipót Kassán, Balogh József, Dr. Herez 
Mór Miskolezon, l)r Bothselinck V. Hm. Debreozen, 
Stadler M Győrött, Barcsay Károly Szegeden, 

valamint a legtöbb gyógyszertárban.

54 sz.
1895 tkvi

Árverési liirilelményi kivonat.
A selmeczbánvai kir. járásbíróság mint tlkvi lia- 

to>ag közhírré teszi, hogy a sohneczi arvas/.ék kérelme 
folytán végrehajtási joghatállyal bitó önkéntes árverési 
ügyben a selmeczi kir. jbíróság területén levő a sel- 
meezi 2117. tjkvben fekvő. Gasparik Litva Mária, Gas- 
parik Ferenc/.. Magdolna, János, Antal, Kati, kiskorú 
kiszela Vilmos, Sándor, Béla és György tulajdonául 
bejegyzett f  1 sor 359. hrsz. a. uj út melletti 59 sor 
III negyedbeni ház, beltelek és kertre az árverést i»7-> 
fi iban megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1895 évi 
február 14-én délei. 9 órakor a selmeezi kir. jbiróság 
tlkvi hatóságánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni lóg.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 07 Irt 50 krt. bánatpénzt 
készpénzben, vagy az 1881 LX. t. ez. 42. g-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi november 
1-én 3333 sz a. kelt igazságúgyministeri rendelet S 
g-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. g-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál eloleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt atszol- 
gáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Kelt Selmeezbányán 1895. január 11-én.

Heyder kir. jbiró.

LÜI;
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a j . nlu • i g;dc óbb és qj ! b világítója. 
Felényinól több a m egtakaritás, m int az Ar- 

gand-féle és pillangó lángnál.

iéuyegesen világosabb mint 
1 közönséges gázlángé, vagy a villany 
világításé, a mostaninál kevesebb 
lángra van szükség.

| majdnem semmi nőt sem ad ésnvu-
l /y .O U il/ jg o á t,  kellemes, a szemnek jól ‘eső 

fényt szolgáltat.
I ’/■/, uU‘í v  111 .-•vsz' 1' °>.V nagy fényt idéz elő- 

|„i„t vgv Argand-láinpa.

izz(ígaz;1̂ ; r : r ^ ^ r zlisza :l n"r
I r/ r/á wv»» ’/  l"'1" !"* 1 Hstöt és kormot, a takarók 
I /j/itmm , ( I / j nciD f,•kelednek meg. a dis/.itesek 

mit sem szenvednek, a lég tiszta és 
egészséges marad.

I v á l t o z t a t á s  nélkül alkalmazható gáz- 
1A /A  / j csillárokon, fali lámpákon stb.

Eg-y lám pának (izzótest és cylinder) a mérsé
kelt á ra  a j felszereléssel együ tt 5 fr t 30 kr.

M agyar iz z ó p z v ilá a itá s iré sz v .- tá rs . Budapest.

Mtrgyöny-czim: Gottschlig’ Budapest Telefon 57 86*

Gottschlig Ágoston |
tea-, rum- és cognac-nagykereskedö

ü l  ' a >A PS^ST.
I i ö / . p o n t i  i r o d a :  I V .  > ;u _ * / j- u t t* z a  -1 s / . a m .

b a u t A b a k : :
IV. váczi-utcza 6. szám. VI. Andrássy-ut 23. szám.

„A Mandarinhoz” „llong-Oong- városához/'
a városház-tér m ellett. a kir. opera átellenében.

Kiviteli pinezék: X. Kőbánya, füzér-uteza 9. szám.
Kizárólagos bizottm ányi ra k tá r  :

S e l m e c z b á n y a  és  k ö r n y é k e  r é s z é r e
MA lí SC UAL KO G Y U L A ,  úrnál.

Közvetlen beliozatalu valódi eliinai és orosz karaván teák, Jamaica , Brazil iái - 
és Guba-rumok. fVnnezia eognaeok, likőrök a legtino.nabb minőségben, eredeti .. 

csomagok és palaezkokban, eredeti árak mellett.
Árjegyzék k ívánatra  ingyen és bérmentve. 1—10

A leglzletesebb, egyedül e g ész ség es  és
egyszersmind a legolcsóbb pótlék a bab- 

szemü kávéhoz.

Egyedül egészséges pó tszer a babszemü kJ:. 0 
helyett. Nőknek, gyermekeknek, betegeknek 

orvosilag van ajánlva.

l L ^

Legisztább természetes gyártmány 

/* • A  Hozz.1 -.ok ■ i hamisítás / -
/ £ / ,  lehAt ki van zárva. - í K

‘S í s i ü i A ' l n  t C í V . ' Aé -

^Mindenütt kapható: \  kil

3 G 1 - 1 8 9 4

Ó vatosság : Csak a „Kathreiner'*- hk
névvel ellátott eredeti-csomagokat]

kérjük és fogadjuk el.

Nyomatott Joergr.- Ágost G/.v. . s Fia k ő in vuymn iájában heiim tzbnnyÁu l8í ».


