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A Magyarorszagf Kárpát Egyesület Herczeg Szász Coburg-Gothai FUlöp Ö királyi fensége védnöksége 
—  álló Szittnya Osztályának közlönye.

Selmeczbánya január 3.

100 »/.üig 2 frt., ezentúl minden 
megkezdett azáz szónál 60 krml 

több.

Megjelenik vasárnapon, 
Selmecz-, Beszterczebányán 

és Ipolyságon.

Tisztelt olvasóinkhoz.
Lapunk az uj évvel V-ik évfolyamúba lép. 

Négy év számokban kifejezve nagyon rövid idő
szak ; de ha azt a közpályán töltjük el. különösen 
oly exponált helyen, minő akár a vidéki hírlapíróé 

j is, bizony legalább is megkétszereződik az.
V alahányszor egy-egy laptársunknak így az 

év vége felé vagy elején nagyhangú nyilatkozatát 
olvassuk, csodálkoznunk kell azokon a stereotyp 
mondásokon, melyek között nem utolsó a „küzde
lem." „a verejtékes munkáról" a lap létjogo .ú js á 
gáról, magasztos hivatásáról és végül a félreisme
résről szóló. H isz ők tisztán magyar környezetben 
mozognak, dolgoznak, mely környezetnek minden 
tágja csekély kivétellel bele van vonva a közügyek 
érdekébe és igy vállvetve ugyanazon czél felé tö
rekszik, melynek el írésére a hírlapíró tör. Már pe
dig tágas körben működve, számosaktól erkölcsileg 
8 anyagilag támogatva nem lehet oly súlyos a munka, 
oly nehéz a küzdelem.

D e ba e panaszhangokon csodálkozunk, egyút
tal azon meggyőződést is merítjük belőlük, hogy 
ha már tisztán m agyar vidékeken is van létjoga 
egy~eg y  szükebb körű közlönynek, ú g y  k é t s z e- 
r i e s e n  v a n  a  m i v i d é k ü n k ö n ,  a h o l  a 
m a g y a r o s o d á s  m ü v e  m é g  f o l y a m a t 
b a n  v a  u.

A  küzdelem, a munka miatt nem panaszko
dunk, mert hisz magunk választottuk azt, legyen 
fehát részünk benne ; de meg nem is fejtettünk mi 
ki olyan küzdelmet s nem szítottunk olyan Iiarczot, 
mely aztán rendesen megölőjévé válik a kisebb köz
lönyöknek. Toliunkat nem mártottuk epébe, kezünk- 

| ben nem pattogtattunk ostort s nem szegődtünk a 
' morál predikálói közé ; de mérséklettel szólottunk 

és irtunk mindenkor.

Igaz, hogy ezen ' utón nem is emelkedhettünk 
fel a magasabb pártfogásos collegák s o rá b a ; de 
nem is sUlyedtünk a személyeskedés, perpatvarko
dás. lieroze liurcza közlönyévé.

M e g m a r a d t u n k ,  i t t  á l l u n k  a z o n  a 
n i v e  a un,  m e l y e n  b á t r a n  t e h e t  j ü k a z o n  
í g é r e t ü n k e t ,  h o g y a t i s z t e s s é g e s  m u n 
k á n a k  l e s z ü n k  e z e n t ú l  i s  h i v e i. a k ö z 
li g y n e k t e v é k e n y  m u n k á s a i .

Biztat a remény, hogy ez Ígéretünk a múltak 
alapján hitelt talál t. olvasóinknál.

Ezzel tán be is fejezhetnők sorainkat, ha egyéb 
tekintetek arra nem indítanának, hogy még egyet 
mást elmondjunk.

Ha abban a küzdelemben, melyről fentebb szó
lottunk. mikor szenvedély áH szen v ed é lly e l szem
közt, nem volt is részünk, annál több ju to tt ki a 
1 é t  é r t  i k ü z d e l e m b ő l .

Alig nyert ugyanis az 1882-ik évvel megindult 
„Selmeczbányai H íradó" örvendetes lendületet, te r 
jeszkedve, bemenetelt találva oly helyeken is, a hová 
azelőtt még csak magyar olvasmány sem került 
soha, és e lapok kiadószerkesztője már-raár biztos 
alapon állónak hitte kis lapját, - -  egyszerre „ s z ü k 
s é g é t  é r z i k  t ö b b e n  H o n t m e g y é b e n  
e g y  k ü l ö n  h e l y i  k ö z l ö n y n e k , * ^  megindult 
a Hontmegyei H írlap.

Nem a vetélytárs irigykedésével, de hazafiui 
fájdalommal kisértük Hontraegye eme közlönyének 
működését ír váltak, Uiieleiumd váltak az idift; mi
kor a szerintünk létjoggal nem biró vetélytárs meg
szűnik. — Várakozásunkban azonban nem voltunk 
tétlenek: lépéseket tettünk az iránt, hogy lapunkat 
fölfelé terjesszük, ha már Hontból k iturattunk.

Már-raár ott állottunk, hogy a „Selmeczbányai" 
előnevet a „Felvidékivel" cseréljük fel, midőn Besz

terczebányán, a „Zólyommegyei Lapok" vágtak 
elibénk.

E zalatt a Hontmegyei H. megszűnt ugyan, de 
rövid élete elég volt ahhoz, hogy tőlünk „kik a 
messze Selmeczbányán" lakunk, a hontiak figyel
mét elvonja.

íg y  ismét visszaszorittattunk kisebb körünkbe, 
hol — dicséretére váljék Selmeczváros közönségé
nek — elég meleg felkaroltatásban részesültünk, 
de, sajnos, még sem oly mérvűben, mely existentián- 
kat biztosította volna. — E zt a szerkesztőnek csak 
is a hivatala után járó fizetése tehette, ami pedig 
édes kevés ahhoz, hogy a lapot s szerkesztőjét fenn
tarthassa, mindössze 700 frt.

Végre, éveken át tartó fáradságos munka után 
egyesült a „Zólyommegyei Lapok" s a „Selmecz
bányai H íradó" a „Felvidéki H iradó“-ban, mely 
egyesülésnek anyagi előnye azonban csak a jövőben 
válik érezhetővé. Erkölcsi, szellemi elöuyt is csak 
akkor fogunk elérni, ha a helyzet tiszta felismeré
sével eltaláljak  azt a kellő összhangot, mely még 
jól tudjuk, nem nyer kifejezést működésűnkben. — 
H isszük, hogy ez is meglesz nemsokára.

E  hitünkben fordulunk most Selmecz- és Besz- 
terczebánya városok, valamint Zólyom, Turócz, Árva 
8 Liptórpegye tisztelt közönségéhez : adják meg la
punknak azt az anyagi és erkölcsi támogatást, mely 
fennaíláfeát hosszú időkre biztosítja. Adják meg ne
vezetesen az anyagit, szives előfizetéseikkel, a szel
lemi táplálékról aztán majd gondoskodunk mi.

Ebbéli szavunk nem látszhatik követelőnek, 
hisz a femitiek eléggé bizonyítják azt, hogy mi is 
tettünk valamit s tudunk áldozni a közügy érde
kében.

Arról, hogy minő teendő várakozik egy helyi 
közlönyre, valamely eszme felmerültekor, mikor en-

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÍECZlJA.
■ ----- ...  .
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Nubcr Sándor, kir. tanácsos, a besztelezc bányai tau- 
kerUlet kir. főigazgatója f. hó 22-én Iglón, Lorx Sándor 
orvos és iskolafelügyelö lakásán diphteritisbeu meghalt.

Megrenditölog hatott ezen hihetetlennek látszó hír, 
midőn kedden az esteli órákban városunk köreiben elter
jedt. Nuber Sándor tankerületi kir. főigazgató f. uó 16-án 
este érkezett Iglóra. hogy a következő napokon a helybeli 
ev. főgyranásiuinban teljesítse hivatalos látogatáséi, miután, 
a rózsahegyi, podolini. késmárki és lőcsei középtunodákuál 
és a szepes helyi róm. kath. tanító képzőiutézotnél már be
fejezte működését. Körülbelül egy hónapot töltött hivatalos 

' utján, Igló leendőit az utolsó állomás.) toiyó hó 20-án este 
Besztercebányán övéi köróbeu akart lenni, hogy együtt tölt
sék a karácsonyi ünnepeket; haza érkezett a bécsi keleti 
akadémián tanuló fia, és a leendő vöt is várta a család.

\  A férfikorának teljes erejében levő és október hóban 
csak 45 éves múlt férfiú a legjobb egészségnek és derült 
kedélynek örvendett ide érkezésekor. Hivatásszerű buzga
lommal vizsgálta a fögyrau. ügyeit és látogatta a tauórákat 
két és fél napon át, szombaton délután pedig megtartotta 
a tanári tanácskozmányt, mely alkalommal bárom óránál 
hosszabb ideig tartó előadásban közölte véloinéuyét, taná
csait a tapasztaluk felett. Befejezte hivatalos működését, 
másnap reggel készült elutazni, gyengélkedésének semmi 
jelét sem lehetett rajta észrevenni,

Vacsoránál Kövi tanárnál volt kisebb körbeu, fél ti- 
sencgy órakor fejfájásról panaszolkodott, miudnyájan távoz
tunk és többen elkísértük lakására a Bányászhoz czimzett 
vendéglőbe.

Vasárnap reggel ágyban találta e sorok Írója és félti
zenegyig bizalmas természetű ügyekről társalogunk. Ez 
volt teljes, eszmélettel íolyUtott utolsó táisalgása.

Még hétfőn reggel is maga mondta tollba a nejének 
szóló táviratot, melyben kedd estére jelentotto haza órko-
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zését, de folytonos erős lázas cs kábult állapotban volt, 
összefüggőiig már nem társaloghatott. Kedden reggel már 
képtelen volt megbízást adni e sorok Írójának : dó előtt 
üveges hintóbán Dl*. Lorx Sándor saját szállására hozta, 
hol a veszélyes betegség felette gyors lefolyást vett, 4 és 
fél órakor a beteg kiszenvedett, özvegyitől. három leányt 
és egy fiút hagyott maga után. A délután folyamában neje 
és Eperjesen lakó sógora, Vida Aladár táviratilag értesittet- 
tek a beteg aggasztó állapotáról és rövid idő múlva a ha
lálhírt vitte a táviró a családnak rokouoknak és a köz
oktatásügyi kormánynak. A család Eperjesre kívánta vinni 
az elhunyt hűlt tetemeit, miután azonban ragályos beteg
ségben halt meg, az clszálitást úgy az alispán, mint a bel- 
Ugyniiuistcrium megtagadta.

A korán clliünyt férfiút, nagy közönség részvéte mel
lett temettük el Dr. Lorx Sándor lakásáról folyó hó 24-én 
délután 3 órakor. Képviselve vóltak a lőcsei kir. fögymn. 
és állami tő reáliskola, az iglói ev. fögymn. és állami tanító 
képzőintezet tanári testületéi, a rozsnyói katli. íögymuásiti- 
mot Bátli E. Feronez és Kéri Kamii premontrei kanokokok, 
s főgymnásiumi tanárok, az eperjesi kath. fögymnásinmot 
Lévay István, a késmárki ev. főgvranásiumot Vóber Pál és 
Klein Pál tanárok, az eperjesi collcgimn >t Klein János kép
viselték, és jelen volt a temetésen a szünidő daczára elég 
szép számmal az iglói ev. fögymn tanuló ifjúsága testületi
leg az egész tanári karral és számos városi közönség. Az 
elhunyt Özvegye gyengélkedő egészsége miatt nem jelenhe
tett meg, a családot az elhunyt fia Sándor, a bécsi keleti 
akadémia hallgatója, és sógora Vida Aladár, eperjesi gyin • 
násiumi tanár képviselték.

Koszorút tettek a koporsóra: az iglói cv. fögymn. fel
ügyelősége, tanári testületé és tanuló ifjúsága, a Lőcsei 
állami förealiskola cs tanuló ifjúsága, az eperjesi kath. fö
gymn. tanári testületé, a losonczi állami fögymn. tanári tes
tületé és tanuló ifjúsága, DczsőfTy Iguácz családja és a 
amint első sorban kellett volna említenünk az elhunyt 
neje és gyermekei. A siruál Dcmko Kálmán lőcsei föreál- 
iskolai tanár mondott meleg és őszinte érzelemtől áthatott 
beszédet az egész taukerülct tanárainak nevében. Temetés 
ntán az összes tanintézetek tanárai megjelentek Dr. Lorx 
Sándor úr házánál, hol Zimann János iglói gymn. igazgató
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mondott őszinte és hálás köszönetét a tanári testületek ne
vében Dr. Lorx Sándor úrnak nemes emberbaráti és önfel
áldozó szereteteért, melyet az elhnuyt iránt egész betegsége 
alatt tanúsítottak és a betegség ragályos volta daczára, sa
ját száll sukra hozva a beteget itt is utolsó perczeig híven 
ápolták. Az elhunyt kiváló tauférfiu méltatását jövö szá- 
mnukra kell hagynuuk.

Nyugodjék békével! Emléke legyen áldott és tartós 
miközöttüuk !

Hűl a boldogság?
Boldog újévet ki ne kívánna s kinek ne kívánnának 

a botdogújóvklvánás eme boldogüjévkivánó korszakában ? 
Kívántam én is másnak s kívántak nekem is, és mégis, 
mégis mennyi boldogtaiauság sarjadzik ama milliónyi jóki- 
vánat nyomán ! Mennyi a . éhezők, a megfagyottak, és a 
boldogtalanok száma, annak a jó Isten a megmondhatója, 
no meg egy kissé megközelítőleg a . . . statistika.

Hjah ! az a sok szép szó nem képes a rút valót el- 
födui, meg csak el feledtetni sem. A sok jókivánó nem mia- 
dig jó tevő is egyúttal.

De hát a jót kivánás nem is azért d i v a t ,  hogy 
mindig őszinte és valósítható legyen . . .

Egyikünk illatos papramorgót, másikuuk borravalót, 
vagy adós ii/.ess-t ért a boldog újév alatt és igy tovább, kiki 
magának kívánva ezt vagy amazt.

Mi ebből a tanúság? az. hogy önzők vagyunk? oh 
dehogy, a világért sem állítanám ezt, már igy melegiben, 
s épen az udvarias tárcza keretében. Nem mást jelent az, 
mint azt, hogy azért sok a kiváuságunk, mert oly kevés, a 
mink van. Az ogész világ adósokból és hitelezőkből áll : a 
iöld adós a művelőjének, ez az iparosnak, kereskedőnek, 
utóbbi a nagykereskedőnek, ez ismét á bankoknak, emezek 
az államnak, az állam, a haza pedig . . . mindenkinek, 
legalább erre a meggyőződésre kell jntnunk azt a  sok ja j
gatást hallva, mely lépten nyomon megüti a  fülünket, por- 
sze csak úgy évközben, újév előtt s utáu még nem. Az ál* 
Iámtól, a hazától mindenki kér és követel valamit, ez meg 
csak az adót és szivünket kéri tőlünk, de ez adónak sem 
vagyunk szives adói; szivünket meg annyi dirib-darabra ősz-



nek megtestesítéséről van szó, felesleges széíamink. 
Jó l tudja azt mindenki, hogy egy eszmének kivibe 
tőségét nem biztosítja annak csupán Üdvös volta.

Eszközökről is kell gondoskodnunk, melyekkel 
a csak nehányak keblét dagasztó eszmét ismeretessé 
tenni, a csak nehányak elméjét foglalkoztató tervet 
sokakkal közölni lehessen — hisz házról házra nem 
vándorolhat a tervező, körözvényeket nem küldöz
gethet szét a kezdeményező.

K i sem vonhatja kétségbe azt, hogy ily esz
közül a vidéki közlöny van első sorban hivatva.

Ezek értelmében ismételjük fennti kérésünket 
s hivjuk tettre felvidékünknek a közügy iránt nem 
közönyös közönségét. A szerkesztőség.

A Szitnya Osztály tagjaihoz!
A Magyarországi KárpátegyesUlet 1886 évi január lió

1-én lépett uj szervezetébe.
Az egyesület csak osztályokból fog állam, és az eddigi 

aoyaegyesület is „Tátra Osztály" neve alatt az egyesület 
osztályává válik. A Ossz egyesület ügyeit a „Központi vá
lasztmány" vezeti és képviseli kifelé; az osztályok pedig 
— az általános alapszabályok keretében alkotott — sajat 
ügyviteli szabályaik alapján Önállóan intézik el ügyeiket, a 
2 frtnyi tagsági dijakból 60 százalékot a központi választ
mánynak adnak, 40 százalékot úgy mint a külön kivetett 
dijakat saját czéljaikra fordíthatják.

A közpott választmány ezen 60 százalék lejében az ősz- 
szótárté szellemi kapcsot képezni, az osztályok összérdeket 
képviselni és előmozdítani, valamint az. egyes tagokat szop 
és dts tartalmi! évkönyvvel ellátni kötelcB.

Szittnya osztályunk tehát 2 frt 50 krnyi tagdi]aibó 
1 frt 20 krt. a központnak fizet, 1 frt 30 krt. pedig sajat 
czéljaira használhat fel, vagy is a tagdijak nagyobb részét 
megtartja, hogy áldásoB, jótékony és hazafias működését
folytathassa. .

Hogy működése áldásos, azt az országos kiállítás t. 
választmánya is elismerte és elismerésének az által adott 
kifejezést, hogy osztályunkat közreműködési éremmel jutal
mazta meg. Ha pedig a jutalmazottak csoportjait vizsgáljuk, 
arra is akadunk, hogy osztályunk működésének első sorban 
minő érdeme van. Ott találjuk azt az egészségügyi csoport- 
bán; tehát mindenek előtt az emberi egészségre hat jóté
konyan az által, hogy a természet szépségeit feltárva, azok
hoz való férnetösóget megkönyitve, az emkereket v szabad 
természetbe, kirándulásokra ösztönzi. Hogy pedig a szabad 
természetbeni mozgés az élet fentartás első és legtényege- 
■ebb feltétele, az már általánosan elismert dolog.

* Jótékonyan is hat osztályunk a házi ipar terén, szóval 
s tettel serkentve és buzditva a hivatottakat, a népet mun
kára, és a házi „ipar némely czikkeinek meghonosításán 
fáradozva.

Hazafias is működése, mert magyar szellemtől áthatva 
a magyar államiság megszilárdítását szem előtt tartva, a 
merre működése kiterjed, mindenütt a tót köznép között

bazafiságot terjeszt. Azt a hodrusi honvéd emlék felállításá
val nagy mértékben el is érte, mennyiben azt a köznép 
valódi vallásos áhítattal tiszteli és a magyar hazafiui mar- 
byrság megjulalmazásának tekinti és üdvözli.

Mind azt a Szitnya osztály csekély jövedelme mellett 
önzetlen buzgósággal teszi és tenné még nagyobb mérték
ben, ha anyagi ereje is nagyobb volna. De azt csak töme
ges összmüködés által lehet elérnie úgy, ha az eddigi t. ta
gok bü összetartással, szóval s tettel tovább is gyámolitják 
és hazafias feladatuknak tekintenek miudég több és több 
uj tag szerezósót.

Szerezzüuk tehát minél több tagot és pedig a meny- 
nyíre lehet, rendes tagot! Mondjuk meg nekik, hogy ök 
csekély tagdijaikkal nem csak vidékünk, de az egész haza 
érdekének áldoznak, jótékonyan közreműködnek nemzet- 
gaszdászat tekintetébeu is anuyiban, hogy uj kereseti for
rást nyújtanak hazánk lakóinak. György Aladár „Föld és 
Népei" czimti jeles müvében a Svajczban megforduló 
touristák számát egy millióra teszi, kik mintegy GO 
millió foriutot hagynak évenként az országban. Ha mi mű
ködésünkkel ennek csak Vio-cd részét leszünk, képesek elérni, 
mily szép összegű jövedelmet bi/.tositunk az által hazánknak ,

A német közmon ;.i.-sal j„Haud in Hanti ,fUra Vatcr- 
land“ fogjunk kezet ily áldásos, jótékony és hazafias köz
reműködésre, és ily szép határozott szándékkal kezdjük 
meg Isten nevében az uj szervezetet !

Éljen, virágozzék és gyarapodjék a „Magyavországi 
Kárpát Egyesület" különösen annak „Szitnya Osztálya I" 

id. Tirts Rezső
A M. K. E. Szitnya osztály aloluüke.

Karácsonyi estély Pjerg-Szélaknán.
„Óh karácsony oh te szép idő" — zeugé Pjerg-Szél

aknán is a Paulai Szent Vinezéröl nevezett apáczazárda fa
lainak óvoda helyiségében egy tanuló leányka a karácsonyi 
ünnepélyt megnyitó prológjáuak a vcudégek I ^köszöntése 

,utáni első szava I
Múlt hó 25-én Krisztus urunk születése napján a dél

utáni isteni tisztelet után az iskolabeli leánykák Jézus szü
letését, a pásztorok és a bárom napkeleti bölcs általi iraá- 
dását, valamint Herodes király kegyetlenségét, egy szóval 
Jézus Krisztus születésének idejét és helyét körülményesen 
öt felvonásban a tisztelendő nővérek által ügyesen elkészí
tett diszjelmezekben a zsúfolásig összejött tekintélyes kö
zönség jelenlétében magyar nyelven adták etö.

Előadták ugyanazt még 26, és 27-ón is a délutáni 
isteni tisztelet után s mind a két utóbbi napon is annyi lá
togató jött az aránylag kis helyiségbe, hogy több Ízben a 
levegőt az ajtókinyidssal kellett bebocsájtani, mert már a 
lámpák szenesedni kezdtek.

Az ügyesen betanított leánykák bátorsága — maga 
tartása — s magyar nyelvű előadása a néző közönség ügyei
mét oly annyira magára vonta, hogy minden egyesnek ar
czárói a meglepetés és öröm sugarai ragyogtak.

Az előadás végeztével az ajándékok kiosztása követ
kezett; mely karácsonyi ajáudékok jóltevők adoraányazása 
s hozzá járulása folytán szereztetett be.

A kiosztást megelőzőleg Záhora József helybeli pi^bá
nos úr mint az iskolák igazgatója meleg szavakban ecsetelte
ezen még ifjú intézetnek gyors baladását; mely csak is 
azon bőkezűségnek tulajdonítható, mellyel a főmagaságü és 
főtiszt. Siraor János Bibornok Magyarország Herczeg Prí
mása és esztergomi Érsek a selmeczi m. kir, bányaigazga
tósággal együtt ezen intézetet alapította, és a türvónyszabta 
tanszerekkel teljesen ellátta. Hálás köszönetét nyilvánitá 
Pécb Antal m. kir. miniszteri tanácsos és bányaigazgató úr 
ö méltóságának is. kiuek az intézet létesítésében s fónlar- 
tásában hasonló érdemei vannak.

A nagy kiosztás jelenete megható vala; midőn ő mél
tósága miniszteri tanácsos úr saját kezűleg nyujtá át a sze
gény gyermekeknek az elkészített ruha neműt, hozzá kalá
csot s gyümölcsöt. Hogy mily epedő örömmel nyúl a szegény 
gyermek ajándékáért — valóban minden szemlélőnek 
öröm könnyek gördültek arczárói.

Legyen szabad e helyen még megemlítenem, miként a 
tisztelendő testvérek több héten át éjjel nappal nagy szor
galmat fejtettek k i ; bizonyítja ezt azon tény, hogy az álta
luk varrt ruhaneműből 80 és a kisebb tárgyakkal együtt 
114 leányka kapott ajándékot.

Az adományozók közül kiemelendő a budapesti „Pan
nónia" gőzmalom társasága, mely beismerve az itteni nép 
nyomorát 100 irtot juttatott a szélaknai m. k. bányabivatal 
utján karácsonyi ajándékul.

Fogadja minden adományozó ügy a tisztelendő testvé
rek buzgó tevékenységükért — de külöuöseu a „Pannónia" 
igazgatósága ezen nagylelkűsége s a szegények iránti rokon- 
szenveért, melyet azon reményben fejezünk ki, hogy az ér
demes társulati igazgatóság jövőbeu sem vonandja meg emé 
jótékony kezét a szegényektől — az iskolaszék hálás kö
szönetét.

Pjerg-Szélaknán 1886 jan. 2-án.
Szép Gábor,

iskolaszéki jegyzi,

Sz. kir. Selmecz s Bélabánya városok szabályren
delete

a rendes járati időhöz kötött személy szállítási, vagyis a társas 
kocsi-iparról.

1. §
Társas kocsi tartására az, a ki a hatóság előtt mint 

erkölcstelen életű ismeretes, engedélyt nem nyerhet.
Az engedély megbatározott számú kocsik tartására 

szól. Minden engedélyezett kocsi után engedély dij fejében 
5 frt. fizetendő a község pénztárába.

2 . §.
A társas kocsi a rendöihatóságtól nyert számmal köny- 

nyen olvasbatólag feitüuö helyen látandó el.
3. §.

A társas kocsiknak csak is a rendőrbatóságilag kije
lölt állomásaikon szabad állani.

4. §•
A vasúti személy szállító vonatok megérkezténél hogy 

mily sorrendben tartoznak megjelenni, azt a rendőrhatóság 
fogja időről időre megállapítani.

fogatják szét, hogy a hazának csak törmelék marad belőle.
Itt a szép felföldön, teszem azt, a fehér czár, a Tát- 

rabank, zsivennák, külömbözö novynek stb. darabolják szét 
szivünket s annyi bő fohász száll át a Kárpátokon abba a 
jeges országba, hogy igazán csodálnunk kell, hogy még fel 
nem engedett tőle a magyar havasok jege, hava.

Vagy tán csak amolyan talmi fohász ez, mely nélkü
lözi az igazi hőt, a valódi bensőséget és színét is csak a 
sárga rubeltől kölcsönzi? Bizonyára igy is van az, és az a 
zsivennálás csak amolyan ideig-óráig tartó betegség, mely
ből az njabb fémgyógymód szerint nem nehéz kigyógyitani 
a „nagy sláv nemzet ifjú sarjait".

De nemcsak ilyen nemzeti vágyakat, hanem egyéb 
óhajokat is bőven terem az elégületiensegre hajló emberi 
kebel, melyek aztán elhitetik a gyarló észszel, hogy bizony 
valóságos nyomorúság ez az földi lét, siralomvölgye az élet, 
melyet ások boldogujévkivánás sem tehet derültté.

E derűden élet közepette végtelen kedves benyomású 
az igazi elégedettség és boldogság látása.

Mit ? hát ilyen is vau ?
Van bizony; szemtanúja, részese vagyok magam is an

nak a nagy boldogságnak, mely annyiunknak keblét már 
ma is eltölti és hiszem, hogy e boldogság sokáig, az egész 
éven át tartani fog.

Ott ül a szerkesztő nr — mert nem más, mint a Fel
vidéki Híradó szerkesztőjének s kiadójának hivatala eme 
boldogság színhelye — Író asztala mellett s szcldeli a ha
lomszámra érkező rózsaszínű postautalványok szelvényeit.

Az iktató kőnyvnea már 2000-ik rubrikáját töltöm ki 
• örvendve jelenthetem immár szerkesztő főnökömnek, hogy 
az előfizetők névsorából felvidékünknek egy társasköre, 
egyesülete sem hiányzik, még a városok és egyéb hatósá
gok is előfizettek a Híradóra, eme első sorban ipari lapra, 
mely minden mozgalmat figyelemmel kísér és támogat, ha 
ez a közügynek s igy az édes hazának célozza javát.

A városi hatóságok közül ott van előfizetői sorában 
első sorban Selmecz-Bélabánya, Beszterczebánya városa, 
aztán Hont-, Zólyom-, Liptó-, Turócz-, és Árva megye többi 
városai; melyek mind belátták már. hogy a szellemi téren 
való fejlődés csak egyoldalü, ha az anyagi gyarapodás nem

tart vele lépést. Ez utóbbit pedig szintúgy elősegíti egy a 
teendők sokféleségét ismertető hírlap, mely aztán megjelöli 
a kivitel módozatait, tért nyújt a különféle nézetek nyllvá- 
nulásának, szóval, gördít az akadályokon, közreműködik 
tettel és tanácscsal, akár egyéb hivatalos orgánumok.

Sőt tekintve azt, hogy ahhoz a zöld asztalhoz, mely
től a küzügyek szerte ágazó fonalai kiindulnak, csak keve
sen juthatnak mindig, és bugy e kevesekuck is legjobb ín- 
dulatü határozatait, tényeit gyakran a félreismerés köde 
fedi be, ügy, hogy a messzebb álló érdekeltek nem mindig 
a valóságot látják, a hírlap az eszmék, gondolatok első 
rendű terjesztőinek egyike.

Bizonyára ennek tudata hozta össze ily szép számban 
a Felvidéki Híradó előfizetőit, anyagi erővel erősítve a küz
dőt, erkölcsi súlyúkkal bátorítva a jó munkást, kit a szer
kesztő képében iine boldognak Iátok [magam előtt, s vas
tag könyvében a követel rovatot teljeseu kitöltve : igy te
hát mind befolyván azok a hátralékos előfizetések, soha 
semmi követeléssel sem áll a kiadó többé elő.

Gyarapszik is tőle a szerkesztő háza tája, vígan per- 
czeg a munkatársak tolla, szaporán veti a fekete betűt a 
szedő, vígan zakatol a gyorssajtó. Az atra cura, mely gyen
gíti az idegeket, fogyasztja az cgyvelöt, kirepült azab'akon 
s nem is tér oda vissza addig, inig az 5 megye vallja a 
Felvidéki Hiradót saját vidéki közlönyéül,

Ez öt megye pedig állaudó, iniut a fal, s igy a szer
kesztő boldogsága sem oly múlandó.

Hogy azután boldog szerkesztő és jól dotált munkatár
sak, jövedelmező vidéki hírlap minő eredményeket képesek 
lelkes közönség támogatása mellett kivívni, arról a Felvi
déki Híradó 26-ik évfolyamos hasábjai elég bőven beszél
nek (a fennti sorok ugyanis azt mondjak cl, ami 20 év 
múlva áll be a Felvidéki Híradó életében.i

És ez eredmény, csak ügy éretetett el, hogy szerkesztő 
és közönség egyaránt mcgsxüut a másiktól várni az áldo
zatot, tett és áldozott mindegyik cs közös erővel emelte az 
ő közös orgánumát arra a magaslatra, melyröi ennek jóin
dulatú szavát meghallgatják Bakabányától álsó-Kubiuig s 
nem vetik meg a hasábjain nyilvánuló közvéleményt.

Ujah, mindez uem csoda, hisz az újságolvasás cs vele

együtt a közügyek iránti érdeklődés nem szőrül 20 év 
múlva a szoros értelemben vett intelligeutia körébe, melyre 
a culturális fejlődés úgyis nagyon sok terhet rótt már, de 
részt vesz a hírlap, különösen a helyi hírlap pártolásában 
az iparos osztály is, mely a magyarosodás aerája alatt nö
vekedvén (el, elsajátította tót és német anyanyelvének tudása 
mellett a magyart is. Mig a magyarnyelv ennyire el nem 
terjedi, addig a Felvidéki Híradónak is küzdenie kellett, 
küzdeni a megélhetés nehéz küzdelmét,

Most mosolyogva gondol vissza a 20 év előtti kínos 
vergődésre a szerkesztő s megelégedéstől sugárzó arczárói 
arra a kérdésre, hogy hol a boldogság ? azt a feleletet vél
jük leolvasni, hogy . . . „erről bővebbet a Felvidéki Híradó 
kiadó hivatalában." t

Silveszter éji gondolatok.
Reminlecentiák.

Kísértetiesen pislog az egyszerű lámpa fénye, kisded 
Bzobárn falain a képek csak homályosan szegelyezvék, és 
én mégis tisztán látom magam előtt az élet egyes jelenetei
nek megörökített vonásait.

Silveszter éjjele van, ma még egy—kél óra és a fele
dés leple mindent el fog takarni. a haldokló óy kedves ói 
szomorú, nevetséges és komoly esélyei nemsokára mind 
mind el fognak tűnni. . . .

Rójuk le a kegyelet adóját, emlékezzüuk meg a múlt 
évről és kísértsük meg róla halála után csak jót mondani.

Midőn az 1885-ik óv szép tavasszávai beköszöntött és 
életadó levegőjével szokatlan pirt varázsolt arczainkra, va- 
lóbau mindenre oly Iclkesitőleg, ébresztöleg hatott: a tár
sadalomban rultur-cgylctek születtek nagy eszmék támadtak 
melyek eredményeikben egy nemzet jövőjét vannak hivatva 
biztosítani; a lélek mintha versenyre kelne, a találmányok 
a szellemi productumok szokatlan még eddig el nem ért 
tökélylyel jöttek napvilágra. És valjuk be őszintén kedély 
világunkban a szép remények, az édes, boldogító álmok, a 
pajzán inulatui vágyás és mondjuk a tetterő is hatványozva 
nyilvánult mindnyájunknál. . . . Hisz egy évvel öregebbek 
lőttünk, egy évvel okosabbak, gondolkozásnak correctségs



5. §.
A társas kocsinak csak is azon az útvonalon szabad 

közlekedni, a melyre az engedély szól.
Ez az útvonal a kocsi mindkét oldalán könnyen olvas

ható betűkkel kiírandó.
Az útvonaltól eltérésnek csak az esetbeu van helye, 

ha a kocsi kibéreltetett, mely szintén jelzendö.
6 . §.

A megindított társas kocsi útközben csak akkor állhat 
meg, ha valaki ki- vagy leszállásra jelentkezik.

§■
Társas kocsin kocsis csak is legalább 16 éves, egész

séges ép testű férfi egyén lehet.
8. §.

A tulajdonos gondoskodni tartozik arról, hogy a kocsi 
és szerszám rendes külalaku jókarban tartott és tiszta le
gyen. Rósz lovakat használni tilos.

9- §•
A társas kocsiban ragályos beteget szállítani tilos. Ép 

úgy nem szabad tisztességtelenül öltözött, vegy részeg egyé
neket felvenni.

10. §•
Minden kocsiban köunyen hozzá férhető helyen ren- 

dörhatóságilag láttamozott árszabálynak kell kifüggesztve 
lenni

A társas kocsi- tulajdouos által szedhető dijak követ
kezőleg állapíttatnak meg.

Egy személy után a vasúti állomáshoz, vagy onnét 
be a városba egyenként 30 kr., egy a társas kocsiba küny- 
nyen elhelyezhető kézi podgyásszért mi sem jár, egy kézi 
kofferért 10 kr. egy nagyobb kofferéri 20 kr. más a jövő
ben keletkezhető vonalokra fenntartja a város közönsége a 
megfelelő intézkedési joga.

11. §•
A társas kocsikat a kiszabott időben a vonatokhoz 

indíttatni kell.
12. §.

Az a kocsi tulajdonos, ki a 2. §. ellen vét, vagy ki 
nem a számára kijelölt helyen állomásoz 3. §. vagy a ki az 
5, 6, 7, 8, 9, 10 és ll-ik §§. intézkedését megszegi, a rendőr 
hatóság által 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

13. §.
Az a kocsis és kocsitulajdonos, ki a 9. §. 1. pontjá

nak intézkedése ellen vét, az 1879. XL. t. ez. 100 §. ér
telmében a rendőrhatóság által öt napig terjedhető elzárás
sal és száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő,

14. §.
Az a kocsi tulajdonos, a ki a megállapított árszabály

tól eltérőleg magasabb dijakat szed (10. §.) az 1884 XVII. 
t. ez. 156 §. b. pontja értelmében a rendőrhatóság által öt
ven forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

15. §.
Azok a  kik társas kocsikat az 1884 évi október 1-je 

előtt szerzett jogosítvány alapján tartanak, üzletük gyakor - 
lásánál jelen szabályrendelet határozatait szintéi megtartani 
kötelesek.

Selmeczbányán 1884 évi september hó 6-án.
Ocsovszky Vilmos, s. k.

polgármeiter.

egy évvel szilárdult meg. . . . Már eltudtuk képzelni, fel
tudtuk fogni az életet komoly oldaláról is. A múlt esemé
nyeit már eiiéletiükés ma uj gondolatuk keletkeznek elménk
ben; de nem az ifjú év küszöbén többé, midőn as zép remé
nyek a jövőt inkább verfifényes napjával tüntetik elő, mely 
a borongós felhőket széttöri és sugaraival bearanyozza a ter
mészetet ; hanem a megöszült év utolsó uapján, midőn egy 
más s eseményeiben beláthatlan év akar megszületni.

Parthoz kötött sajkáuknak, melyet eddig csak hüs 
fuvalom ringatott az élet szende taván ; talán nemsokára 
szilaj, tomboló viharokkal kell síkra szállnia. Eddig, ha a 
legkisebb szellő ingatta azt meg, evezőinkkel bizonytalanul 
szeltük a szelíd habokat, a egy kis billenősre is remegve 
■ikoltottunk. Hát a hullámos tenger síkján mi lesz velünk ? ! 
midőn tornyosuló haboktól körülövezve kétségbeesetten kell 
majd küzdenünk. Ob, mert a kegyetlen örvény ölelésre 
tárja ki keblét, s hogy ha erős lelkünk az ész fegyverével 
e törékeuy Bajkát el nem irányítja, könyörtelcu karjai a 
a mélybe ragadnak.

Ezek a gondolatok, melyek az uj év küszöbén az 
életbe lépni készülőt a jövő bizouytalanságára intik. Tá
maszt keres, mely az élet viharaitól bizton megóv. Orömrao- 
soly ömlik cl a komor arezon, szemei önkéntelenül az égre 
tekintenek, a biztos támaszt egyedül ott fönn az isteni 
gondviselésben ismeri fel. De im ott rikító színekkel e sza
vak irvák: „Segíts magadon s az Isten is megsegít!

Arczunk ismét elkomorul, lecsüggesztett fővel elgon
dolkozunk mélyen, sokáig. Félálmunkból a kialvó lámpa 
serczegése ébreszt fel és újra elmosolyodunk.

Gyönge erőnknek az ideiglenes segély is megadatott: 
az élet s vele a múlt év tárháza előttünk áll, a múlt és je
len képei telvék tapasztalatokkal, göröngyös utainkon ve
zérlő fáklya világot ezek nyújtanak ! Hisz szemléletüknél 
tűnik föl, akkor érzi keblünk létünk magas czélját, midőn 
a lefolyt életre visszatekint

E tapasztalatok tükrözik vissza ideiglenes boldogsá
gunk virágait is, s o virágok: a megelégedés, barátság és 
szeretet.

E virágok közül a barátság becse emelkedik ki leg
inkább nem mintha alapja volna boldogságunknak, mert az

k U l ö k f é l é e .

Kérelem. Tisztelette l kérjük azon t. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük ez év végével lejár, szí
veskedjenek előfizetéseiket megújítani, hogy köte
lezettségeinknek mi is megfelelhessünk.

H átralékos előfizetőinket is kérjük, legyenek 
szívesek hátralékaikat minél előbb megküldeni. 

Selmeczbányán 1885 dcez. 26. a  kiadó.

Gyászhir. A Bogya és Érti családot nagy csapás érte 
két családtagjának e hó l én történt elhunytéval. E napon 
ugyanis elhunyt a család érdemes feje Bogya János pol
gártársunk 66 éves korában és kis unokája Érti Ottilia har
madfél éves korában. — Az elhunytak temetése ma megy 
végbe. — Enyhítse az idő a család fájdalmát.

FŐUpáni helyettesitós. Selmecz s Bélabánya sz. kir. 
bányavárosok főispánja a nevezett városok pénztári, szám
vevőségi és gazdasági hivatalában nyugalomba helyezés 
folytán megürült állomásokat előléptető helyettesitéskópen 
a következőképen töltötte be: az I-ső osztályú számtiszti 
állomásra (évi 600 frt. javadalommal) Kalmár IstváDt, a
II-od osztályú számtiszti állomásra (550 frt. évi javadalom
mal) C.iauer Ottót, a Ill-ad osztályú számtiszti állomásra 
(500 frt. évi javadalommal) Zimmermann Józsefet és a gaz
dasági felügyelői állomásra (450 frt évi javadalommal Kol- 
benheycr Ferenczet nevezte ki a f. évi január 1-töl kez
dődők megbízatás mellett.

Súlyos veszteség érte Drcxler Frigyes urat, Beszter- 
czebánya szab. kir, város főügyészét; 1885 deczember hó 
22 én 76. évében rövid betegség után, vesztette el édesan- 
nyát.

Katonatisztek bálja Selmeczen. A Selmeczen s vidékén 
tartózkodó tartalékos katonatisztek igen fényes bált szán
dékoznak e farsangon rendezni. — A hely színe — magá
tól értetődik — Selmeczbáuya, melynek báli közönségét az
zal lepik meg majd e tiszt urak, hogy a tánezterem mellett 
hölgy- és társalgó termet rendeztetnek be s e mellett kato
nazenekart hozatnak ide ez alkalomra. — Ha ehhez még 
azt említjük meg, hogy a bált sétahangverseny előzi meg 
s a tiszta jövedelem a vöröskeresztegylet pénztárát van hi
vatva gyarapítani, alig lehet valakinek kétsége az iránt, 
hogy a tervbe vett bál valóban minden igénynek meg fog 
felelni.

Árviz. A Garam is mozog. Új medret keresett magának 
nem lévén megelégedve a régivel, mert akadályt vetettek 
eléje. Régi dolog az, hogy a viz a hol akadályt talál, áttör, 
így történt az legújabban Zólyomban is. Fájdalom; hogy a 
Garamnak is új meder kell; ennélfógva kénytelen vólt 
jobbra térni. Azt mondják azonban, hogy a Zólyomi pléhgyár 
volt az oka a Garam kitörésének ; mert, hogy becsukták a 
zugót. Akár hogy törtéut csak az Isten tudja, de emberi 
hatalom hiába igyekezett segíteni a dolgon, hogy megmentse 
a Selmcczbányáról jövő vásárosokat, a kik Zólyomba akar

a szeretet helye; de mert a szeretet és megelégedés benne 
egyesülnek. Ha hü barátra találtál, a szeretet kapcsa fűz- 
egybe, 8 hol szeretet és barátság honol, ott vau megelégedés.

Azért igyekezzünk ápolni kebleikben a barátságot, 
öregzitsük és terjesszük ki azt, mit a mnlt év édes emléke 
gyanánt őrizünk úgy, miként azt a haldokló 1885. év ag
godalmas tekintettel súgta: „ifjú Őrizd meg szeplőtelenül." 
S kétszeres lesz a költő szerint a boldogság ha kövültünk 
minden az öröm fényében ragyog, ha mások velünk együtt 
örülnek; felényi viszont a bánat, ha nem egyedül mi va
gyunk részesei.

De igaz, eltértem a tárgytól. Aha! megvan. Kisded 
szobám falain a képek csak homályosan szegélyezvék és én 
mégis tisztán látom magam előtt az élet egyes jeleneteinek 
megörökített vonásait. Mert bevésődtek mélyen elmémbe, 
mint olyanok, melyekben lefolyt életem egy—egy ked- 
vés és boldog pillanatát testesítettem meg képzelmemmcl 
unalmas óráimban hosszan elnéztem őket. Egyikben az első 
karácsonyt, a másikban a kedves családi eletet, a harma
dikban az első szerelmi tragoediát, s végül a negyedikben 
a sorsnak hóbortját szemlélhetem.

Nincs ember e kerek világon, ki oly szerencsétlensé
geket élt volna tűi mint én.

Az első karácsonyt — jól emlékszem még — áristom- 
ban üdvözöltem. Fölfödöztem testvéreim előtt a kedves szü
lőkben az angyalokat.

Midőu első ideálomat föltaláltam, azt hittem elérke
zett boldogságom netovábbja. Egy kis félrelépés elrontott 
mindent; és midőn az első tourt megígérte, de csak já té
kot Űzött velem, boldogságom odaveszett. Ismét serczeg a 
lámpa és mosolyogva illesztem mutató ujjamat homlokomra.

Úgy is vau; az élet ily kicsinyes esélyei el elkeserí
tenek engem. Hát ki ideálját oltárhoz vezeté és a hűtlen
ség eltemeti családi boldogságát s vele nyugalmát mindenét.

Képzclmcm raost'clszáll mossze-mcsszc. Egy pompás pa
lota körvonalai rajzolódnak le előttem tágas udvarával, mely
ben sürgés.forgás és a legpompásabb fogatok egész halmaza ; 
csillogó ablakaival a díszes terem, melyben gazdagon rakott 
asztalok körül fényes társaság vigadoz, poharak csengése

tak a heti vásárra menni. Az egyik vásáros, aki közhír sze
rint nagyobb összeg pénzzel jött, kocsijából kiugrott és a Ga
ram uj medrébe belefult,

Véglegesítés. Selmecz s Bélát,únya ez. kir, bányaváro
sok törvény hatósága múlt évi december hó 29-én tartott 
rendkívüli közgyűlésében méltatva az egy évvel ugyan ily 
tartalmú próbaidőre megválasztott városi állatorvosunk Fein 
Dávid jeles szakképzettségét s azon kifogástalan Ugybuz- 
góságot, melyet nevezett az állatorvosi állomással összekö
tött teendők teljesítésében az egész városi közönség meg
elégedésére kifejtett ezen állásában’véglog is megerősítette s 
ez által lehetővé tette, hogy az állategészségügy teljesen 
szakavatott egyén által gondoztatván, ezen nagyfontosságu 
közérdek teljesen biztosítottnak tekintethessék.

Értesítés. Van szerenesém az illető köröknek tudomá
sára kozni, hogy a II-ik tánezmulatság f. hó 5-én fog meg
tartatni. Kováts Géza.

Mély fájdalommal értesültünk hogy Plech József Zólyom 
Lipcsei kir. erdész súlyosan beteg. A részvét nem csak 
barátja! körében hanem megyeszerte általános, mert az 
említett erdész úr megyeszerte kedvelt ember, a kit nemcsak 
mint pontos és lelkiismeretes hivatalnokot, hanem mint leg
jobb szivü embert mindenki tisztel. Legjobban értesültünk 
és ürömmel jelentjük, hogy az erdész ur egészségi állapota 
jobbra fordult. E hirt Zolyommegye közönsége örömmel fogja 
fogadni, annál is inkább mert már holt hírét költötték, 
miből az általános népszokás azt következteti, hogy hosszú 
életű lesz. Adja a Mindenható, hogy igy legyen.

Újévi üdvözlet. Selmecz s Bélabánya sz. kir. bányavá
rosok tiszti kara a városi főispánt B. Majthényi Lászlót táv
irati utón üdvözölte az újév alkalmából, ki azt ugyanazon 
utón a legmelegebb kívánalmak tolmácsolása mellett viszo
nozta. Hasonlóképen kiemelendő, hogy a nevezett tiszti kar 
a lefolyt év utolsó napján a városi polgármesternél tisztel
gett, mely alkalomból Altman Imre városi levéltáros nagy 
hatású, költöi képekben gazdag s ékesen összeállított be
szédben adott kifejezést a tiszti kar érzelminek.

Kieffer orpheuaa, mely Paris, Berlin. Bécs Prága és 
Budapesten produkálta magát, tegnap Selmeczre érkezett s 
itt ad előadásokat. Az előadások programmja igen változa
tos és sokat ígérő.

Libetbinyán a marhavész sallnőfélben van. Összesen 
csak 33 darab marha veszett el, E napokban volt itt Lip- 
tay mmisteri tanácsos és a megyeház termében előadást 
tartott, melyet a megye szolgabirói és a városok polgár- 
mesterei meghallgattak.

Tanitó választás. A Selmecz belvárosi rom. kath. nép
iskolánál legújabban szervezett altanitói állomásra a városi 
tanács mint kegyúr Valkovits Sándor tildi néptanítót válasz
totta meg egy évi próbaidőre.

Leégett január 2-án a selmeczi korcsolyázó egylet 
váró épületének tetaje. Mint halljuk, a tűz az örök vigyázat
lanságából eredt, kik a kályhát túlságosán rakták meg fával.

és vidám zene mellett igyekszik feledni most az élet gond
jait . . .

Még a könyvek buvárlásában megöszült tudós is el
hagyja ma egyszerű szobájának komoly, rideg falait és 
kedves családja körében, az enyhe meleget árasztó kályha 
köré gyűjtve szeretteit, tréfásan cnyeleg s jókat nevet a kis 
Andor eleven ötletein.

Majd kisded elhagyott kunyhó áll előttem jégvirágos 
ablakaival, melyek nem engednek egyetlen sugárkát kiha
tolni a kialvó félben levő fagyú-gyertva gyönge világából. 
Bekopogtatok. Lecsüggesztett fővel, könnyes szemekkel ül 
a szerető anya alvó gyermeke kisded ágya szélén, mély só
hajokat sajtol a drága kebelből a gondolat, hogy miként 
szerezze meg a falat kenyeret, mely holnap ez ártatlan bá- 
ráuynak egyetlen kívánsága lesz.

És azután elgondolom: hányán vannak, kik elhunyt 
kedveseiket, szülőiket, gyermekeiket siratják ; hányán, kik 
a velőket átjáró hidegben koldulnak a templom ajtaja előtt 
hogy nyomorteljes életüket tovább tenghessék.

Oh emberek — igy szól egy ártatlan koldus gyerek — 
legyetek jók, legyetek könyörületesek, ha szeretitek feleba- 
rátatokat nyújtsatok testvéreteknek segélyt ; ti, kik a le
folyt 1885-ik évtől vigadva vesztek búcsút, s vigadva Ud- 
vözlitck az uj évet örömeivel, törüljétek le nyomorultakat 
könnyeit!

Síi vesztei- estéjét busán kongja a harang, templomba 
szólít. A szószékről vigasztaló és fölemelő szavakat hallunk : 
„A jövő életben föltalálandjátok mindazt mit itt alant nél
külöztetek." Nézzétek amott a mcgtiszúlt lélek ártatlansá
gát, mint epekedik, mint sovárog az ég felé, oh ha szár
nyai volnának a csillagok kedves serege közé repülne. Sze
mei az ég boltozatján csüngenck, arczán a megelégedés és 
erős remény kinyomata honol, lelke egész tisztaságában 
jelenik meg énjén. Valami mystikus, valami angyali lebegi 
körül egész valóját Oh mily kedves, mily szép az ember 
ily állapotban! Nemde a jövő lét valósága az, mi any- 
nyira vonza az ideiglenes életről megfeledkező tiszta szel
lemet az ég felé. Higyctek a jövő élet valóságában, s egy
kor valóban boldog újévetek leend M, . . . r.



Férjhez adók figyelmébe!! Egy csillagjóa azt jövendöli 
az égi jelekből, hogy az 1886-ik évben kötendő házasságok 
szerfelett boldogok és áldottak lesznek; miért is különösen 
ajánljuk tisztelt leolvasóinknak, hogy a ki teheti, ne mu
lassza el a férjhez menést, mert ki tudja, hogy a jövő évre 
nem hoznak <» bajt az égi jelek (melyek .soha sem csalnak).

A tót nép érdekében. Mennyit hangoztatják azt már, 
hogy ezt meg azt kellene a tót népért tenni, ilyen meg 
ilyen olvasmányt adni kezébe; de a kivitelt hasztalan vár
tuk éveken át. Mi az olvasmányt illeti, erre nézve történt 
ugyan valami már két évvel ezelőtt, de ez nem egyletektől, 
de csapán egy embertől indult ki egy embernek a szellemi 
és anyagi tőkéjéből, a ez nem volt más. mint Vörös 1'creuez 
ür e lapok érdemes szerkesztője, ü  indította meg a Nedela 
czimü tót népújságot és küzdve a gyanúsításokkal s egyéb 
nehézségekkel, fenntartotta a lapot anyagi áldozat árán is. 
Ha nem magára hagyatva, de anyagilag másoktól támogatva 
lett volna, óriási mérveket öltött volna a Nedela elterje
dése ; mert a magyarság bizhatott a szerkesztőben, ö meg 
kerülve a nagy dobot, a gorombáskodást, megnyerte vol na 
a habozókat, a uationálistákat is. De hát nem segítették öt. 
hagyták magára, meg kellet neki elégedni azzal az elégtétel
lel, hogy most már többen is hódolnak annak a/, elvnek, 
hogy a tót népnek is kell olvasmány, kell újság, ügyvau, 
többen vannak ilyenek, tanúskodik erről a kezünkbe jutott 
Slovenské noviny és a Vlast a Svet újságok mutatvány 
száma. Nincs az a közhivatalnok, az az iparos, ki ne ka
pott volna belőle, de hogy lesz-e cgyütvóve olyan elterje
dése, mint a Nedelának van, ezt kétli az ezen sorok . . • 
beküldője." (E sorokra sok mondani valónk volna, de ezt 
majd csak más alkalommal mondjuk el, a mikor a Nedela 
is nagyobb reclamhoz lesz kénytelen folyamodni.)

IRODALOM.

E r e d e t i  r e g é n y -  és e l b e s z é l ő  i r o d a l 
m u n k  körű nagyobb érdemeket nem szerzett magának 
vállalat, mint a „Gondüző" szépirodalmi hetilap, mely öt 
negyed évi fennállása alatt a magyar regények és beszé
ljek egész tárházát nyitotta meg a müveit olvasó közönség 
előtt. Előttünk fekvő 9—14. számaiban három eredeti re
gény folytatódik : egy történeti Abonyi Lajostól („Az utolsó 
kuruezvilág"), egy psycitológiai Beuiczkyné Bajza Lenké
től „A vér hatalma" és egy társadalmi Vértesv Arnoldtól 
„Csiricsáry Bertalan úr ő méltósága."' Ezeken kívül Belot 
Adolpheuak egy fölötte érdekfeszitő regénye „A kígyó" je
len meg benne. Rendkívüli gonddal ápolja c kiváló szép- 
irodalmi heti lap a kisebb elbeszélő műfajokat : a novellet- 
tet, életképet, rajzot stb. is. A kisebb elbeszélések váloga
tott seregéből kiemeljük a lap fimunkatársának, Tolnai La 
jósnak „Mikor fütyüljön a férj" életképét, melyben az újabb 
magyar elbeszélésnek ez úttörője a jellemekből merített 
kitűnő humorral rajzolja a léha férjet és a hűtlen feleséget. 
Nem kisebb élvezettel olvasatuk „Aházasságszcrzés" és „A 
mi atyáink" czimü humoros és szatirikus dolgozatait. — Meg
lepetést szerzett olvasóinak jeleB lyrai költőnk Endrödi Sán
dor egy szatírájával prózábau „A vértanú," melyben mélyre 
hatoló gúnynyal leplezi le egy Kossuth Lajos természetes 
fiaként szereplő egyén Űzőiméit. — Mikszáth Kálmán foly
tatja kedves rajzait „A képviselöház karzatáról." Mar- 
gitay Dezső „A fátyol" czimü beszélykéjében finom és 
elevensége által megragadó előadással rajzol egy i i u 
ros képet a serdülő leányvilágból. •— Dr. Sziklay Jáuos el
beszélése „A postás kisasszony regéuye" megható tárgya 
és realisztikus ^színezete által kelt figyelmet. —• A u i Író
kat bájos kisebb rajzokkal képviselik Sik-ir Margit „A vil
lám" és Eereuczy Joláuka „Ragyás Terka." A lyrai költők 
közül Benedek Aladár Longfellow egy szép körtemónyének 
fordításával. Rjviczky G /u 'i egy erős hm gúlát viíagbi- 
natos dallal szerepel; Inczódy László a szenvedély hangján 
szólal, a fiatalabb zemzedéket pedig annak egyik legkivá
lóbb tagja Palágyi Lajos képviseli bülcselini hangú költe
ménynyel, melyhez méltáu sorakozik Szomory Károly csi
nos szerelmi elégiája. — Rendkívül gazdag és válogatott 
tartalma által a „Gondüző" a müveit olvasóközönség ked- 
vencz lapjává lett. Ajánljuk e kitűnő vállalatot, mely olcsó
ság tekintetében is egyedül áll (előfizetési ára negyedéven
ként 1 frt 50 kr.) különösen most, mert újévkoa zz előfize
tés lcgalkalmasabban eszközölhető. A kiadó mindenkinek 
ingyen és bérmentve szolgál mutatványszámmal, ki e végett 
levelező lapon a „Gondüző" kiadóhivatalához (Budapesten 
Dob-utcza 14 számi fordúl.

H ST^ilt tér* )
Felkarolva a nagy közönség kegye által, ma

már legkedveltebb háziszerré lett a kellemesen s 
jótékonyan ható Brandt R. gyógyszerész-féle svájezi 
labdaes. A ki székrekedésben, vértolulásban, fejfájás
ban, gyomorbajban stb. szenved, jobbat nem is tehet, 
mint ha egy kísérlettel meggyőződést szerez e labda
csok kitűnő hatásáról. Minden valódi dobozon (a 
gyógy-szertárakban 70 kr. kapható) czégjegyill : 
egy fehér kérészi vörös mezőben s Brandt R. név
aláírása látható.

*) E rovat a latt kóalüttekúrt nem villái folelőnaíget a S/.erk

Nyomatott a „Solmeczbáuyai Híradó" gyor. ajtóján.
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HIRDETÉSEK.

P á ly á z a t.
Besztcrczcbánya sz kir. városnál rendszeresített rend

őri alkapitányi állásra, melylyel 800 frtnyi évi fizetés vau 
egybekötve, ezennel pályázat nyittatik.

Felhivatnak a pályázni kívánók, hogy szabályszerű a 
jog és államtudományi tanfolyam elvégzéséről, valamint az 
államtudományi államvizsga letételéről szóló bizonyítványok
kal felszerelt kérvényeiket 1880. évi január hó 15-ig a vá
rosi tanácsnál nyújtsák be.

Besztcrczebáuyán 1885. évi december hó 5-én
Szumrák Pál

1 . 3 _3  polgármoHtor

li< ‘K Í i i i o in a l » h

KÖMÉUY-LIKÖEJE
Liclitwitz E és Co.

cs. k. udv. szállítónak Troppauban
a  (in,mi. zam aton k ö ll lé l iy - l ik ö r .  m e ly e t mi 

k iváló  {foiKldiil á llito t .m ik  e lő  ^ il.ii.-ijiáliiikáljól í‘H 
hollandi szem elt zöld köm énym agból, k itű n ő  b e 
fo lyással van az  em ész tésre , és íz letes, k itű n ő  hy- 
g ién ia i szerkén t a ján lh a tó . á  5 — 5

V, e re d . l i t e re s  ü veg  á ra  1 fi t. 
.................................  V, „ „ „ „ —  (50 k r.
Selmeczen Wankovits Lajos úr kereskedésében kapható.

Máriáséin
g y o m o r c s e p p e á : ,

kitűnő hatású özer a gyom min
den Melegsége elle .

és fclülmnlhatai an : étvágy hiún >. :"•'(>- 
morgv.ngeség, rósz szagú ioheiío., le- 
fuvódások. savanyú böfögés kolika 
gyomorliurut, homok- és hugykö Fejiö 
dés. gyomorégetés, túlságos nválkakép 

zödés, sárgaság, undor,,főfájás (gyomorrontás esetéin gyo 
morgörcs. dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő 
;yomorbajok, giliszták, lép- és máj hajok, aranyér ellen 

Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr. 
Központi raktár: C. Brady ^a Vódangyalhoz • czimzett 

gyógyszertára Kremsierben Morva orsz.i 3
Kapható minden jó!,:ni j-yó m -árba,. Osztrák-Magya, honban.

B 9 í

A ,

nem politizál, nem izgat, de mu
lattat és oktat.

Ara egész évre 1 frt.
Kérem a lelkész és tanító urakat, 

terjesszék ismerőseik körében. 
Mutatványszámmal szívesen szol

gálok.
4

Selmerzbáiiyáii
A kiadó.
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j{ B irkadó ház.
H  Selmcezcn az alsó utczáhan a 15JIV. 

sz. M urantsanféle ház, mely 3 szobából,
2 konyhából, éléskamrából áll s hozzá 

K  pineze, 2 fakamra virágos és gyümölcsös 
kert is tartozik ; f. c. april 1 töl bérbe 
adó. — Bővebbet a háztulajdonosnál Mu- 
rantsan Ferencz k ir. kömives mesternél.
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Az e ze rszeresen  k ip ró b á lt  ház isze rn ek  
„a valódi

Iáin - Sw
__  liorgouu)ulu ^ 8 ^

© egyik  C8aládban sem  kellene h iá n y o z n iI  <
—  j t f  Ára 40 és 70 ki. -Mfc "

Budapesten Török J., Selmeczen pedig Sztankay Ferencz 
gyógyszertárában. ti

Előfizetési felhívás
az

I S A M  B Á T Y Á M

czim ü m ag y a r h u m e r is z tik u s  la p ra .
Alulírottak lapot indítunk a következő új évtől kezdve 

az U r a m b á t y á m czim alatt.
De nem azért, hogy egy újsággal több legyen, hanem 

azért, hogy egy kötelességünkkel kevesebb legyen.
Kötelességünk nem engedi elfolyni idegenbe a magyar 

humor csöppeutett mézét, s nem szabad elszórni a kedély 
ezukros morzsáit s olhamvadóra hagyni a szikrákat, melyek 
a mi fajunk szelleméből csattannak ki.

Akárhányszor látjuk ogy-egy ismerős adománkat, tré
fás ötletünket idegen formában és nyelven hódítani és mu
lattatni. S ezt vissza nem Kérhetjük tübbé.jMert biz ez oda
való, a hova legelőbb telepíti le az iró és a piktor.

Innen van aztán, hogy mi vagyunk a humorista nem
zet. s mégis a németeknek van egy kolosszális gyűjtemé
nyük a humorból, a kik pedig nem humorista nemzet. Ne
künk magunknak nincs. (Hanem hiszen megszoktuk már, 
hogy aranybányáink mindig voltak, de aranyunk soha 
sem volt.)

A/. U r a m  b á t y á m  arra a czélra indűl és abból 
az indokból kéri a magyar közönség szélesebb érdeklődé
sét, mert a tiszta nemzeti humornak kivan gyűjteménye 
lenni s ezáltal nemcsak megmenteni mindazt, a mi a mienk, 
hanem egyszersmind új müveket alkotni a humorisztlkus 
irodalom terén,

Hisszük, nálunk, hol az élczlap-irodalom régóta oly 
szépen virágzik, elő van már készítve az üt magasabbra — 
a humorhoz ; s U r a m b á t y á  m-uak nem sok veszödsége 
lesz azzal, hogy közönséget teremtsen; reméljük, hogy a 
közönség már megvan a ü várja U r a m  b á t y á m a t  mig 
elkezdi kedélyes szerepét.

Az U r a m b á ty  á in nem lesz rossz ember. Már az is 
igen szép tőle, hogy nem ttz semmi politikát. Élő személyek
kel nem foglalkozik. Nem ismer senkit és semmit, csak a 
tréfát.

Geniális J a n k ó  Jánosunk, a ki őt lepingálta s ezen
túl is sok dolgát fogja illusztrálni, kardot, pisztolyokat 
akart a szobájába akasztani, de lebeszéltük, mert ezeK az 
U r a m b  á t y á  m-nak egészen fölöslegesek. Az sohasem ha
ragít meg seukit. Jókedvű lesz mindig. Néha pajkos, de 
csintalannak nem engedjük, hogy kedvét lelje benne a ma
gyar családban nem csak az üreg úr, a ki egy bészédes 
czimborára tett szert a lapban, hanem a menyecske, a ser
dülő lány, süt az otthon vakáczió/.ó kis diák is. De még 
azutáu is bekötve, cl nein avulható becses darabja legyen 
folyton a könyvtárnak.

Ur a m b á t y  ám megjelenik minden héten vasárnap, 
másfél iveu, sok képpel, a legdíszesebb kiállításban; vidám 
elbeszéléseket, adómákat, ötleteket és apróságokat hoz élénk 
tarkaságban, a legjelesebb művészek gazdag illusztrácziói- 
val, ezekben is nagy változatosságot nyújtva.

Munkatársunk — a legkiválóbb írók mellett — maga 
a magyar közönség lesz.

■ Kartók laijoM  TK IkHxútli K á lm á n
az U r a m l> á t y á  in szerkesztői.

Előfizetési feltételek az Urarnbátyám humorisztlkus heti
lapra január—márcz. évnegyedre 2 (rt, január—juuius fél
évre 4 frt, január—dcczcmber egész évre 8 frt.

A Urambátyátn megjelenik minden szombaton, hogy 
vidéki t. olvasóink is megkapják vasárnapra, másfél iveu. 
illusztrálva és gazdag tartalommal.

Kiadóhivatal, hova az előfizetések küldendők — lég- 
czélszcrübhen postautalványnyal -  Budapest, Hatvani utcza
3. hz. 11. emelet.

wk A „B etegbará t" czimü röpiratban számos házi- 
szer van ismertetve, melyek sok óven keresztül 

megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e 
röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köszvényben 
vagy csúzban, tüdösorvadásban, ideggyengeségben, 
sápkorban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyithatlan betegségek is megszűntek. 
A ki a „ B e t e g b a r á t o t "  olvasni kívánja, az iijon 
egy le v e le z ő la p o tR ie h te r  k ia d ó -in té z e té n e k  
L ipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megren

delőnek ez költségébe nem kerül.

Kiadó a „Solmoczbányai Híradó" köny vnyomója.
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