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Kenyeret a népnek! egyes helyeken egész községek pusztultuk el s

(N —n.) A panasz hangjait halljuk az ország 
különböző részéből, hogy nehéz az élet, a nép nem 

'b írja  a rá  ró tt terheket.
H a e panasz jogosult az Alföld gazdag rónáin, 

mennyivel jogosultabb ez szegény Felvidékünkön. 
I tt nemcsak az olcsó gabonaárakkal, de e mellett a 
föld mostohaságával is meg kell küzdeni. A vadre
gényes bérezek, a hullámzó völgyek elbájolják a 
lelkesedő turistát, de vajmi sovány eledelt képesek 
nyújtani lakóiknak.

A Felvidék népének szegénysége közmondásossá 
vált s hogy ez valóban igy van, látjuk naponként, 
kik köztük élünk.

A nép küzdött szegénységével, meghúzódott 
kunyhójában s a havasi legelőn a vígan legelő nyáj 
kolorapja hangzott, melybe bele vegyült a pásztor 
mélabús dala, hogy elfeledte szegénységét a term é
szet szent templomában.

H a jött a tél, faragott teknőt, kanalat s vitte 
piaczra házi iparának egyszerű termékeit, melyeket 
ha nem is drágán, de tisztességesen fizettek az a l
sóbb vidékeken.

De lelkiism eretlen emberek hasznot akartak  
húzni a nép együgyüségéből, betolakodtak szegényes 
otthonába s arany országgal kecsegtették, mely ha
lommal tá rja  fel kincseit. A szegény népet megszál
lotta a kivándorlás ördöge. Potom áron vesztegette 
el csekély vagyonát, hogy összeteremtse a szüksé
ges összeget., melynek segélyével a rem élt Eldorá- 
dóba beevezhessen.

A csalódás keserű volt, ha egyiknek-m ásiknak 
kedvezett is a szerencse, de a legtöbben megtörve 
jöttek vissza, hogy elsírják  könyeiket elprédált ott
honuk felett.

A szegénység, a nyomor elviselhetlenebbé vált,

völgyek lejtői az éhezők panaszhangjától vissza- i 
hangzottak. A nép elhagyottá lett, nem gondolt vele 
senki.

Ekkor jö tt aztán mosolygó arczczal s mézes ! 
szavaiban fertőző méreggel egy veszedelmes kisér- | 
tét, hogy egy idegen hatalom nagyságával, gazdag
ságával hazája megtagadására csábítgassa. 8 a nép, 1 
mely ezred éveken szegénységében is hű fia volt a 
földnek, melyen élt, melynek minden fia egyenlően 
élvezte a szabadságot, ketségbeesésében bizalommal 
fordult azokhoz, kik egy szebb jövővel kecsegtették, 
nem gondolva arra , nem tudva azt, hogy milyen 
veszélyes já téknak vált eszközévé. A p a n s z 1 a- 
v i z m u s győzött s a Felvidék minden rétegében 
mélyen el van terjedve, mert a bujtogatóknak volt 
rá gondjuk, hogy úgy a társadalomban, mint a h ír
lapokban minél szélesebb körben terjesszék azon 
eszméket, melyek az ő életfeltételüket képezik.

A m agyar társadalom is észrevette a bűnös j á 
tékot, mely mindinkább veszélyes je lleget kezdett 
ölteni s a közművelődési egyesületek alakításával 
kívánta azt ellensúlyozni.

Az ország különböző részében tömegesen kezd
tek ily irányú egyesületek alakulni, melyek külö
nösen a hazafias szellem terjesztését tűzték ki ne
mes feladatukul. Az ország közvéleménye rokon- 
szenvvel kisérte a m egindult mozgalm akat s nem 
vonta meg azoktól anyagi tám ogatását sem.

De mig kitűzött czéljaiknál fogva inkább csak 
a szellemi téren iparkodnak működni, teljesen el
felejtik, h o g y  a z é  a n é p ,  k i  a n n a k k é n y  e- 
r e t  a d.

Vegyék kezükbe ez egyesületek a nép a n y a g i  
j ó l é t é n e k  i n t é z é s é t  is, gondoskodjanak róla 
hogy szegénységét elviselhetőbbé tegyék.

A nép alapjában nem rossz, van hajlam a a há

ziipar iránt, e téren kell tehát őt segíteni, hogy e 
tekintetben ízlése, ügyessége fejlődjék. Az egyesü
letek vándortanitókat alkalm azhatnának, kik faluról 
falura j ' . án. a népet tanítanák az egyes ipa rágak  
elsajá: kásában. Az egyesületek az áruk közvetíté
sét. illetőleg az eladást is m agukra vállalhatnák, 
hogy a népet biztos keresethez juttassák* mert csak 
igy lenne gyakorlati jelentősége.

Ajánljuk e szerény sorainkat a m a g y a r o r 
s z á g i  t ót - ,  a f e l v i d é k i  m a g y a r -  s a p o- 
z s o n y i k ö z in. e g y e s ü l e t e k  szives figyel
mébe. Tegyenek addig, mig nem késő.

A közegészségtaii ti selineci akadémián.
i .

Nem ténynyel állunk szemben, hanem csak egy 
javaslattal, melyet — mint halljuk — D r. Tóth 
Im re bányakerületi főorvos terjeszte tt a selmeczi 
bányász és erdészakademia igazgatósága elé, s mely 
szerint az egészségtan ezen intézet hallgatóinak is 
előadatnék.

Tudós főorvosunk, ki az utóbb rendezett köz- 
egészségtani tanfolyamban részt vett, b izonyára nyo
mós érvekkel támogatja javaslatát s nem fogja el
mulasztani annak tám ogatását élőszóval is ; de más
részt az akadémia jeles tanári karában is megvan 
a biztosíték arra  nézve, hogy a  javasolt tanszék 
mielébb felállittatik ; miért is e soroknak távolról 
sem lehet az a czéljuk, hogy az intéző körökhöz 
szóljanak, hanem csak, hogy a javaslat megtevése 
alkalmával egy fontos kezdeményezésről, ez életbe 
vágó kérdésről m éltatólag szóljunk.

Valamint a szellemi kultúra, a közművelődés 
csak úgy verhet gyökeret és hozhat gyümölcsöt, ha 
azt minden polgára a hazának a maga környezeté
ben, háznépe, cselédjei, községe és hivatása köré
ben ápolja, úgy a közegészség feltételei is csak ak
kor létesíthetők és tarthatók fenn jó sikerrel, ha 
minden ember — nő és férfi egyaránt — a maga 
helyén teszi erre nézve kötelességét.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.

Krajczárból lesz a forint.*
Az öreg Varga bácsi nyakába akasztotta a falu dobját, 

esütötte a szemet s úgy ballagott a felvégre, hogy végig 
dobolja a falut. Szomorú kötelességet teljesít ö egy idő 
óta, mert hát ö dobolja ki, hu valakinek a holmija árve
résre keríti. Hej! pedig heh sürüeu kerill ez mostanában

Mikor megütötte dobját a felvégen a Kiss Andrásck 
háza előtt, mintha a temetésre hivó harang szélűit volna 
meg, könybe lábadt mindenkinek a szeme. Az emberek 
félve húzódtuk meg lakásaikban, hogy még a hangját se 
hallják, csak egy pár kiváncsi gyermek állotta körül az 
öreget, ki maga is megindulva mondta el hirdetését, mintha 
csak búcsúztatót olvasna lel valami szegény halott felett.

Ahogy tpvább ment, egyenként mentek az utczára fér
fiak, asszonyok, hogy mégis megtudják, kinek szólott az a 
szomorú nóta.

Aki kiváncsi volt, hamar megtudhatta. Utt ácsorgott 
már FUgedy Sára. ki csak azt várta, hogy megszólítsa va
laki, tudott ö mindent.

— Nem hallotta Sári néuc, hogy kinek s mijét adják 
el megint ?

— Dehogy nem hallottam, lelkem Kiss András uram ! 
Tudom biz én. a Kocsipál József házát, meg lovait,

— Hát már ö is oda jutott ?
— Oda biz a szegény. De nem csak ő, hanem még 

vagy ketteu, hárman vele. Mert tudják telkeim, nagyon 
küunytt most pénzt kapni, csak legyeu vagy két ember, aki
nek van valamicskéje s aztán írják alá a váltót, miudjárt 
adnak arra, de bezzeg cl is veszik hamar, ha nem tud fi
zetni, nem csak az övét, hanem a jótállókét is. Az ilyen 
magunk-fólc gazda- ember meg nem is tudja azoknak az 
Írásoknak a módját, csak azon veszi magát észre, hogy a 
háza előtt megütik a dohot s úgy kiteszik ounét, hogy

* Mutatványul Nagy Intvén iiiuiikatériimiknnk .Túli öntökre* c. 
raívúböl. Lásd a „K(llönfi'lek“ rovatát. Ma.

annyija sem marad a hová lehajtsa a fejét, az anyaföld 
lesz az ágya, a takarója meg a csillagos ég.

A körül álló hallgatók kebléből egy-egv nehéz sóhaj 
tört ki a beszéd folyama alatt, saját sorsára gondolt ki-ki. 
mintha csak az jutott volna eszükbe, hogy ránk majd mi
kor kerül a sor ?

A szájas elbeszélő azonban még többet is tudott.
— De hát ki is látta azt, hogy ilyen magunk-féle em

bernél olyan ezifrálkodás legyen, mint a milyen volt Kocsi- 
páléknál. Az első szobában fényes asztal, meg puha székek 
voltak, az ablakot csipkével takarták he, a Zsoli lányon 
meg nem láttunk mást csak selyem, meg bársony szoknyát, 
czifra czipöt. De jó lenne ez után karton szoknya, meg a 
kordován csizma is, csak lenne.

Az asszonyok pirul-a sütötték le szemeiket, kömény 
icczkc volt ez nekik, mert biz ők mindnyájan nagyon rá 
szoktak a czifrára-

— Lássák kelmétek, ott van Halász Bálint. Mije volt 
annak tíz esztendő előtt s mije vau most ! Vau neki szép 
birtoka, pénze, ö veszi meg sorba az eladó házakul, földe, 
két. De inog is fogja az a dolog végét, a lányán se látott 
még senki egy darabka selymet, mert úgy tartják hogy 
nem való az nekik. - - Mikor Halász Bálint volt a biró, a 
község ládájában mindég volt pénz, meri tudott szerezni 
de kelméteknek nem kellett ilyen biró, letették, mert nem 
űzetett a község pénzébél áldomásokat, nem ült mindég a 
korcsmában, nem itta azt a mé r g e t ,  amit maguk pálin
kának hívnak. Bezzeg, nincsen most pénz. de adósság 
van elég. — Szegény boldogult uram, hogy az Isten nyu
gosztalja meg még haló porában is, csak szolgalegény volt, 
hogy elvett. Kölnietek ismerték öt, ott szolgált a Halász 
Bálintnál, ki azt a tanácsot adta neki : „János, becsüld meg 
a krajezárt, mert k r a j c z á r b ó 1 l e s z a f o r i n t.li És 
a boldogult krajezárt krajezár mellé rakott, de hagyott is 
szépen, hogy az Isten áldja meg még a porát is,

Az utolsó szavaknál már hangos zokogásban tört ki, 
hogy a hangjut is alig lehetett érteni. A hallgatók is osz
ladozni kezdtek s leütött fejjel sompolyogtak haza, mert 
hát mi tagadás bcuue, nagyon-nagyon igazat beszélt az az 
asszony.

Néhány perez múlva csak az öreg Varga bácsi dobo 
j  lása hallatszott, hogy a Kocsipál József háza előtt csalogatta 

a vevőket.
Ott meg a gazda beüt ült a szobában, felesége, gyer

mekei sírva vették körül, de kívül még csak mutatni sem 
merte magát egyik sem, annyira szégyenlették magukat.

Úgy történt biz az, hogy Kocsipál József nagyobb mó
dot kezdett mutatni, m nt a mennyi az ö jövedelméből ki
telt. nem kímélte a pénzt, hiszen könnyen jutott hozzá, tér* 
mészetesen nem gondolt arra, hogy jöhet idő, mikor majd 
felhalmozódik az adósság s ö nem tud fizetni, dobra kerül 
a vagyon.

A bírósági végrehajtó, meg az ügyvéd ott jártak le s 
lel a ház előtt, úgy várták a vevőket; de bizony azok nem 
igen akartak gyülekezni Kinek is lenne most pénze, min
denkinek elég a maga baja.

Egy pár bámészkodó vette körül az idegeneket, de 
azok e.-, v ikének sem volt szándéka, hogy vásárt csináljon 
velük. Már mar lemondtak a reményről, hogy eladásra ke
rüljön a dolog, midőn végre Halász Bálint jeleut meg kö
zöltük Eh , a/.ian megnyitották az árverést. Nem tartott 
sokáig, Halász Bálint vette .meg-

A falubeliek között hamar elterjedt ennek bire s akik 
meghallották keserű kifakadásban törtek ki ellene, mert 
mindenki azt hitte, h \ c/ az ember az. ki majd raindnyá- 

j jukat tönkre teszi.
N.vvgénv becsületes ember! ha a szivedbe láttak volna, 

hogy milyen nemes szándék vezérelte lépteidet, áldást kér
tek volna nemes, emberbaráti munkádra.

Bedig valóban tiszta jóakarat vezérelte őt mindenben, 
csak arra várt, hogy félreismert jóságát eredeti valóságá
ban megmutathassa, csak azért vett meg minden eladó jó 
szágot, hogy azokat eiöbbi tulajdonosainak szép szerével 
visszaadhassa

Nem szólt senkinek, még saját feleségének sem, hogy 
mi szándéka vau, pedig ez sok szemrehányást tett neki, 
hogy mcunyire elidegeníti magától az embereket, hogy meny
nyire átkozzák, szidják de ö békével tűrte s csak annyit 
mondottt. hogy minden jóra válhatik még.

A legközelebbi vasárnapon Halász Bálint felkereste a



Igen  ára, de hogyan általánosítható ennyire az 
egészség, a közegészség iránti érdeklődés ? hogyan, 
mily eszközök, módok által terjeszthetők az érdek
lődés fölkeltése után a szükséges ismeretek, melyek 
nélkül e szép hivatásnak senki sem felelhet m eg?

Első sorban sokat tehet — úgymond a múlt 
évi kőzegészségi értekezlet elnöke --- „azon két h a 
talom, mely az egy nemzetté, egy országgá egye
sült népek közügyéinek élén ős idők óta á l l : az 
állam és annak tisztviselői, az egyház és annak 
szolgái M

Mellőzve e helyütt az állam és az egyház teen
dőit, csupán a tisztviselőknek, nevezetesen az ál
lamnak a bányászat és erdészet terén működő tisz t
viselőinek ez ügyben való teendőire hivatkozunk.

Mindakét szak képviselőinek közvetlen érintke
zése alantasaikkal, a néppel olynemíí, hogy ebből 
folyólag a leggyakoribb esetekben némi p ressió t is 
gyakorolhatnak oly ügyekben, melyekben az elő irt 
törvények, szabályrendeletek nem adnak feltétlen 
utasitást. — íg y  a társadalmi téren sokkal több be
folyásuk van nekik, mint akár az egyháznak, vagy 
iskolának, mely a közéletben gyakran alig-alig ké
pes nemes intentiójának érvényt szerezni.

H a a községben az egyház a tisztviselőt, ez 
meg amazt támogatja valamely közérdekű kérdésben, 
lehetetlen, hogy e kérdés meg ne oldathassák, men
nyivel inkább érvényesülhet mindkettőnek befolyása, 
együttes törekvése akkor, m ikor a lélek templomá
nak : a testnek épségben tartásáról, a rend és tisz 
taság meghonosításáról van szó.

Mig a lelkész hatásköre a családéval majdnem 
egyenlő, addig a bányász tisztviselő befolyása ki 
terjed a műhelyek, kohók, bányák tágabb körére, 
a hol számosak, egész ceoportok töltik el a nap
palnak és igy az egész évnek, mondjuk : életüknek 
tetemes részét.

H a már most az a tisztviselő e helyeken az 
egészség megóvása és ápolása végett üdvös intéz
kedéseket tesz, az előirt rendszabályoknak pontos 
végrehajtását szigorúan megköveteli, nagyon sok jó t 
tesz az egyesekkel, ezeknek családjaival s igy köz
vetve hazájának is, mivel az óvó intézkedések min
tájára a hazatérő munkás otthon is életbe léptet 
családi körében egyetmást is igy maga és családja 
jobb egészségnek örvend, jobb egészség mellett jobb 
munkát szolgáltathat, mi úgy önmagára, mint a 
kenyéradó államra egyaránt haszonnal jár.

Az a bányatiszt azonban csak úgy terjesztheti 
a közegészség javítását célzó ismereteket, csak úgy 
hozhat be hatáskörében üdvös intézkedéseket, ha 
előbb maga is elsajátította azokat.

Ép e szempont az, mely kiválóan ajánlatossá 
teszi ez ismeretek tanítását azon a tanintézeten, 
melyen hazai bányászatunk szakerői nyerik kiké- 
peztetésöket: a selmeezbányai bányász és erdész- 
akademián.

Szabályrendelete*
Szab. kir. Selmecz s Bélabánya városoknak a kéményseprés 

ipari'óL

1. §■
Kémónyszcprés-ipar gyakorlására nem nyerhet enge

délyt oly egyén, a ki képesítését az 1884 XVII t.-cz, 4 §-a 
értelmében kimutatni nem képes, gyújtogatásért vagy tűz
vész okozásáért büntetve volt és a hatóság előtt mint iszá
kos ismeretes.

2 . §.
A kéményseprés ipar gyakorlása munkakerlllethez van 

kötve és e czélbói Selmecz s Bólabánya városok területe 
egy kerületet képez.

3- §.
Minden használatban levő kémény havonkint legalább 

egyszer, ott azonban, hol a napnak nagy részén, vagy éj
jel is tüzelnek, bavoukint legalább kétszer tisztítandó.

4. §■
A kéményseprésért járó dijak következőleg állapíttat- i 

uak meg: minden kémény tisztításáért, ha 14 naponkint se- j 
pertetik 15, ha havonkint tisztitatik 17 és fél kr. fizetendő.

5. §.
A kéményseprő köteles gondoskodni arról, hogy kerti - j 

létében minden kémény a 3. §. szerint tisztittassék. Ennek 
kellő fogauatosiiiatása czéljábói a kerületébe eső házak és | 
azok kéményeiről rcudes jegyzéket vezet, a 3. §-ban meg
határozott időszakban minden házhoz elmegy és a tisztítást 
teljesiti, és a mennyiben az a házbeliek által elleneztetnék, j 
erről az iparhatóságnak jelentést tesz.

6 . §.
A kéményseprés alkalmával arról, hogy az illető épü

letekben, s különösen a kémények közelében megvan-e a 
tűzveszély ellen a kellő rend, ez okból a háztulajdonos a j 

| kéményseprőnek a padlásra való felmenést engedni tartozik.
| Az e részben tapasztaltakra vagy tüzreudörl szabályokkal 

elleukezö dolgokra az illető házbelieket figyelmeztetni, sőt I 
| szükség esetén a rendőrhatóságuál jelentést tenui tartozik. |

7- §•
A kéményseprő jegyzékében igazoltatja azt, hogy ren

des időszakban a kémények tisztítását teljesitette és a jegy
zéket mindeu hó végével az iparhatósághoz bemutatja.

8. §.

Tűzvész esetén a kéményseprő a helyszínén megjeleníti, 
az oltásnál segédkezni és a tűzoltó parancsnoknak a szük
séges szakszerű felvilágosításokat megadni tartozik.

9- §•
A kéményseprő ipar üzletének abbanhagyása tekinte

tében az 1884. évi XVII. t. ez. 55. §-a az irányadó. E sze- 
riut a kéményseprő az elkezdett iparüzletet tetszés szerint 
félbe nem szakíthatja, hanem ha azt abba szándékozik hagyni, 
köteles ebbéli száudékát az iparhatóságnak bejelenteni, és 
ennek meghagyására az ipart a hatóság által kitűzött (leg
feljebb 3 hóra terjedhető) időig még folytatni.

* Selincczváros Bzabályreudeleteinok közlésével városuuk közön
ségének vélUnk némi szolgálatút tenni. Szerk.

bírót 8 megkérte öt, hogy délutánra gyűjtse a falu népét a 
templom elé, egy pár komoly szava lenne polgártársaihoz.
A bitó befuttatta a községet a kis biró által s maga is ki
váncsi lett, hogy mi szándéka van Halásznak ?

A falu népe tömegesen gyűlt a templom elé, ott volt 
majdnem mindentci, hisz ez az ember oda nőtte ki magát, 
hogy csaknem féltek tőle s kívánságát parancsolatnak vet
ték. A legnagyobb csendben lépett Halász Bálint eléjük s 
elfogult, alig hallható hangon kezdett beszélni hozzájuk.

— Sárral doháratok, megbecsteleuitettetek, elfordítot
tátok tőlem baráti sziveteket s én mégis élőtökbe állok, 
bátran merek szemetek közé nézni s emelt fővel kerdem, 
hogy van-e közietek valaki, akit megcsaltam volna?

A siri csendben egy hangot sem lehetett hallani, egy 
ember sem mozdult, de hát mit is tudtak volna mondani reá ?

— Most hallgattok, pedig tudom, inennyit átkoztok, 
szidtok, hogylia egyiknek másiknak eladó jószágát megve
szem. Megves.em, mert, ha meg nem veszem én. megveszi 
más, idegen, k'nek könyörületességéhez hiába fordultok. De 
Dekem más czélom volt, meg akartam mutatni, hogy hová 
jutnátok, ha igy folytatjátok a gazdálkodást, a takarékossá
got, amint most baladtok. Csak a nap k ián adták cl Ko- 
csipái József birtoaát. az előtt meg Bíró Péterét, Fekete 
Jóaásét, Tóth Sándorét, meg ki tudná mind elszámlálni, j 
hát még akikre ezután kerül a sor !

A oeveze.tek szégyenkezve hajtották le fejeiket s alig 
akadt egy-kettő, aki felemelt fővel hallgatta Halász Bálint 
erélyes szemrehányását.

— Tudom én hogy nehéz a gazda sorsa, de éppen 
azért, addig takaródzunk csak, ameddig e takaró ér s be
csüljük meg a krajezárt, mert abból lesz a forint. Ügy édes 
atyámfiai, legyünk takarékosak, ne csináljunk olynn költe
kezést, ami nem illik a mi módankhoz, ne üljünk örökösen 
a korcsmában, mert akkor majd más teszi ami keserves fá
radozásaink gyümölcsére a kezét. Tudom, sokan irigylik tő
lem az én kis vagyonomat, pedig tisztességes ütőn szerez
tem, mert egész életemben megtartottam s mindnyájatoknak 
ajánlom, hogy soha sem adjatok azért pénzt, amire nincs 
szükségtek, még ba fél áron adják is. Ez a tisztességes meg
élés legfőbb titka. De nem csak jó tanácsokkal akarok én

rajtatok segíteni, hanem módot akarok nyújtani hogy miu- 
denki visszaszerezhesse, elveszett birtokát. Neküuk a város
ban nagy kamatra adnak pénzt, alig tudjuk a kamatot fi
zetni, nem hogy törleszteni tuduáuk a tökét. Oda kell hát 
törekednünk, hogy olcsó kamatra kapjunk pénzt. Alig akad 
olyan szegény ember közöttünk, aki hetenként ne tudna 
félretenni 20 krajezárt.

— Dehogy nem tuduuk, már hogy ue tudnánk. Szó
lalt fel egy a hallgatóság közül.

— No lássátok, ez 52 bét alatt 10 frt. 40 krra jön. 
Már most leszünk vagy két százan, pedig többen is lehet
nénk s már ez 2080 frt. évenként. Most már, iia mindenki 
rendesen fizetne, milyen szép összeg jönne össze, úgy hogy 
egy kis s e g é l y e g y l e t ü n k  lenne, amelyből szűkölködő 
barátainknak kis kamatra adhatnánk pénzt, o mellett tőkénk 
mindég gyarapodnék is. Ha tervem elfogadnátok, majd gon
doskodom róla, bogy^ki-ki visszakapja birtokát, majd aztán 
lassan vissza fizetitek az én pénzemet, ba valaki meg ezu 
tán kerülne bajba, majd kisegítjük közüsseu.

íme ez az ember volt az, akit átkoztak. De most már 
áldják, hálával fogadták nagylelkű ajánlatát, künyes szem
mel szorítottak vele kezet, hogy bocsánatot kérjenek tőle, 
amiért annyira félreismerték.

Azóta, ba végig megyek a falun esténként, csendes 
anuak minden utczája, a korcsmáros becsukhatja őrökre az 
ajtaját nem megy oda senki, mert előttük volt a szomorú 
tanul ág, hogy hová vezetne az,

Most már szépen gyűlik a pénz, az Isten áldása le. 
gyen munkálkodásuk felett! Bár lenne minden falunak ilyen 
Halász Bálintja!!

Kgy kicsi ember élményeiből*
(Laptöltelék.)

— Hova lett a zsebkendőd sarka? ki fágta ki a betűket 
belőle?

Beli nehéz volt jó anyáin e két kérdésére röviden meg
felelnem. A világért sem mertem volna egyszerűen kiruk- 

* A GO-a* évekből.

10. §.
Az a kéményseprő, a ki a jelen szabályrendelet hatá

rozatai ellen vét, az iparhatóság által 50 írtig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő.

11- §
Azok, a kik a kéméuyseprést az 1884. október 1-je 

előtt szerzett jogositváuy alapján űzik, mesterségük gyakor
lásánál jelen szabályrendelet határozatait szintén megtartani 
kötelesek.

Selmeczbányán 1884 szeptember hó 6-án
Ocsovszky Vilmos s. k.

polgármester.
71188 bz.

Jóváhagyom azzal, hogy a 4. §, 2 ik bekezdése követ
kezőleg szól: A kéniénytulajdonosuak jogában áll a kémény
nek tisztításáért járó dijukat évi átalányban megállapítva 
fizetni és a kéményseprő köteles azt elfogadni. Ez esetben 
minden egyes kémény, valamiut az ahhoz tartozó kályha és 
csövek, lakaróktfizüely és annak csöveiért, ha ezek azok 
közé tartoznak, a melyek a jelen szabályrendelet 3. §. ér
telmében havonként legalább egyszer tisztitaudók, egy évre 
az egyszerű tisztításért megállapított dij tizenkétszeresen, ha 
pedig azok közé tartoznak, a melyek a 3. §. értelmében 
havonkint .egalább kétszer tisztitaudók, egy évre az illető 
dij huszonnégyszereseu fizetendő utólagos negyedévi részle
tekben.

Budapest 1885. október 17-éu.
A minister helyett M a 11 e k o v i t s s. k. (P.H.)

KÜLÖKrÉLÉK.
Lapunk 1. szám ának azon példányai, melyekre 

Dvihally szerkesztő társunknál történt az előfizetés, 
a póstán eltévedtek, s e hó 8-án még nem voltak 
Beszterczebányán. — Én e késedelemről csak te g 
nap, azaz 9-én értesültem s azonnal reolamáltara a 
csomagot, m elyet a kezeimnél levő vevény szerin t 
e hó 4-én adtam fel.

Azon beszterczebányai olvasóink, k ik  nálam 
fizettek elő s kiknek közvetlenül a kiadó hivatalból 
sajá t címükre já r  a Híradó, megkapták az t annak 
idején.

Bocsánatot kérek t. beszterczebányai előfizető
inktől e késedelem ért; hiszem azonban, hogy a 
reclam álásra előkerül a csomag s máskor ilyen ké
sedelem nem fog történni.

Selmeczbányán 1886 január 10-én.
A kiadó.

Halálozás. Hős/. Antal, Ipolyság mezőváros birája, múlt 
évi Dcczember hó 29-011 hirtelen elhunyt. Temetése Dcczcm- 
ber 31-én ment végbe nagy részvét mellett.

A segélyegyleti bálra vonatkozólag alábbi sorokuak 
adunk helyet: Vau szerencsém a nagyon tisztelt közöuség-

kolni azzal a felelettel : hogy ón, mert hisz a/t akartam 
előre bocsátani, hogy miért lett az kivágva.

No de a kérdés sem volt ám oly szigorúan feltéve, 
hogy ne engedhettem volna magamnak egy kis kitérést. 
Hisz egy olyan diákkal szemben, ki 10 hóuapou volt távol 
a szülői háztól, nagyon is elnézök szoktak a jó mamák leuni. 
— Kűlömben is tudta az én jó anyám, hogy vagy más kö
vette el a zsebkendő mcgsarktalauitását, a miről aztán én 
nem tehetek, vagy ha én követtem el, akkor volt is reá 
okom.

Éppen egy hosszú kerülést akartam tenni, hogy a zseb
kendő sarktalanitásával kapcsolatos világra szóló hős tettek 
elbeszélésével elhárítsam magamról az anyai neheztelést, mi
dőn jó anyám jóságos tekintetével találkozva, egyeucsen 
kimondtam, hogy éu vágtam le a sarkot.

Hát biz én sohasem tudtam hazudni, ba auyám valami 
csíny miatt kérdőre vont.

— Miért vágtad le. ezt már szeretném tudni ?
— Hogy a zsandárok, meg a fiuánezok rám ne ismer

jenek. ba elfognak.
— Hát dohányt csempésztél, vagy a császár ellen be

széltél, hogy neked ezekkel a jó madarakkal gyűlt meg a 
bajod ?

— Sem azt, sem ezt nem tettem, csak a két fejű sasokat 
mázoltam be egy kicsit.

No erre már eltűnt a szigornak utolsó uyoma is a jó 
anyai arczról. Némi büszkeséget véltem kiolvasui onnan, 
habár a szó pirongató, feddő volt.

— Látod fiam — úgymond — azt nem jól tetted ; hátba 
úgy jártál volna, mint a 1* . . . Jóska, kit azért zártak cl 
másfél évre, mivel egy valami cseh reá fogta, hogy a csá
szár mellképét keresztül szúrta. — Avagy elfeledted, hogy 
hányszor hányták ki holminkat a zsandárok az udvaira. hogy 
Kossuth meg Battyányi arczképét megtalálják. Tudod-e, 
hogy a múltkor csak a jó Inteti mentett meg mindnyájun
két a börtöntől.

— Nem feledtem én ezt cl, nem is feledem cl soha s meg
fogadtam Imgy ba nagy leszek, azzal a /.sandáNral még szá
molni fogok. — Nem feledem soha, hogy milyen durván 
kapta ki a /.sandái- auyám kezéből az almárium kulcsát,

/



gél tudatni, hogy folyó lió 16-án tartandó akad. segélyegy
leti bálra a meghívók már s/étkllldett k. s ha netalán 
a/, érdekeltek közül valaki nieghivót nem kapott volua, 
szíveskedjék Tibély úr Üzletében jelentkezni, a hol meghí
vókon kívül belépti jegyek is kaphatók.

Selraeczbánya Fogusay
». e. jegyző.

Színészek jönnek megint Besztercebányára f. évi febr. 
26-án. Legalább ezt olvassuk a falragaszokon. Reméljük, 
hogy ezúttal a szinügyi bizottság nem fog csalatkozni s 
olyan társulatot hoz Besztercebányára, mely az itteni igé
nyeknek mindenben meg íog felelni. Sághy társulata külön
ben jó hírnek örvend s igy jó romónynyel nézünk a jövö 
színi évad clejbe. — Óhajtjuk, hogy városunk közönsége a 
színház sürü látogatása által támogassa a magyar szülészetet 
B észtéi czebányán.

Házi bál volt e hó 6-án Farbaky István akad. igazgató 
úr házánál. Ritka az oly ház, mely ben a régi magyar ven
dégszeretetet oly híven megőriznék, mint e becses család 
körében. A szeretetre méltó háziasszony ez évben is sike
rült házimulatságot rendezett. A mulatság, mely csárdással 
kezdődött, esti hat óraKor vette kezdetét s reggeli három 
órakor végződött; erős bizonysága ez aunak, hogy miudenki 
jól mulatott. A mulatság rendezésében felülmúlhatatlan ta
pintattal bíró háziasszony igen kellemessé tette az estét ven
dégjeinek. Est-ebéd közben Kolbenheyer József mondott 
köszönetét a háziasszonynak a kellemes estélyért. Jelen 
voltak: Aschcnbrier C., Cseh M., Cseh E., Divald A. 
Hermáim M., Kachelmanu M.. Kachelmanu E., Kahlich E., 
Kupecz J., Müller F., Oláh M., Rátli E.. Schuszter G., Tirts 
G., Zarcczky M., Viukler C. kisasszonyok. Egy jelenvolt.

Örvendetes esemény. Dr. Klainarik János, közokt. mi
nist. osztálytanácsosnak Sylvester estéjén fia született. Min
den tisztelője örvend ez eseménynek, elképzelve' a szülők 
boldogságát. Mint értesülünk a mama s a kis fitt is a körül
ményekhez képest jól érzik magukat. Szép meglepetés volt 
az apára, de ráuk besztercebányaiakra is! Kívánjuk, hogy 
a kis emberből is oly nagy ember váljék milyen édes atyja!

Az 1886 év pénteki nappal kezdődött s ugyancsak pén
teki uappal ér véget, igy a pénteki nap szerencsétlenségé
nek babonájában ki vők könnyen szerencsétlennek tartuatják 
az egész beálló újévet. Különben az uj év közönséges s igy 
365 napból áll 53 vasárnappal. A három íöünnep közül hus- 
vét április 25-ére, pünkösd juuius 13-ára esik, A larsang 
tart vizkeresz napjától húshagyó keddig, vagyis jau. 6-tól 
marczius 9-ig, tehát 62 napig. Az úgynevezett uralkodó boly
gó ez évben Mercur lesz, ennek azonban semmi jelentősége 
nincs s naptárkészitök több oldalról javasolják, hogy ez a 
rovat egészen ejtessék el. Az egyes évszakok a következő 
napokon állanak be : tavasz márczius 20-án, nyár junius 
21-én, ősz szeptember 23-án s tél deczembea 21-éu. 1886-ban 
csupán két fogyatkozás lesz a napbau : egy gyürllalaku már
czius 5-én 8 egy teljes augusztus 29-én, mi azonban egyiket 
sem fogjuk láthatni. A holdban nem lesz fogyatkozás. A 
hold-változások minden hónapban rendesen négyszer fordul
nak elő, csupán julius hóban ötször.

hogy dobálta szét a szépen rendben tartott fehérneműket; 
nem tudtam, hogy melyikben voltak a szent képek, de mi 
kor anyámat halványulni, atyám ökleit pedig összcszorúlni 
láttam, mindjárt tudtam, hogy most már közeledik a zsan- 
dár a képeket rejtő fehérneműhöz. Mikor aztán anyám a „Jó 
Istenu szót kimondta, tudtam, nogy túl vagyunk a vés .élyen 
s hogy a zsaudár nem vette észre dühében a képeket,

— Bizouy fiam csakis a jó Isten, még pedig a magyarok 
Istene mentett meg okkor bennünket; mert már csak cl 
nem lehet azt gondolni józan ésszel, hogy valamennyi fe
hérnemű között, mit az a porkoláb kidobott, csak épen az 
az egy darab maradjon összetevő? Kellett itt felsőbb hata
lomnak is beleavatkoznia. Látod fiam, csak jó az, ha az 
ember rendesen imádkozik az Istenhez.

Nem feledtem éu el, s csak uöjjek meg, majd számo
lok én még azzal a zsandárral.

— Ne táplálj magadban ily' gondolatokat : különben is 
elszámoltuk azzal már mások. Majd ezt is elmondom aztán, 
de most a zsandárokkal való históriádat akarom hallaui.

Az óu históriám nagyon rövid, csak annyiból all, hogy 
régóta bántott minden becsületes di kot az a sok két fejű 
sas ott a magas házakon 8. . . . bán. miért is elhatároztuk- 
hogy azokat valatiogy eltávolítjuk. Ki is főztek a uagyobb 
diákok egy kitűnő tervet, melynek végrehajtásánál nekem 
is jutott egy kis szerep.

— Ugyan minő szereped lehetett ott neked ? hisz — 
ha már egyszer rávetemedik valaki — a/ ilyen veszélyes 
csínyekhez erősebbnek, nagyobbnak kell lennie.

— Hisz voltak ott nagyok is, még pedig theologusok; 
ők voltak a létrák és íestókkevorök, mi kicsinyek meg a 
pomzlisek, kik azokuak a vállaiu felmászva, a sasokat be- 
mázoltuk.

— Az Istcuért! hát ha leestél volua.
— Azt is megpróbáltam, mikor előbb a holdvilágnál 

gyakoroltuk magunkat, de mindig felfogtak a vigyázók 
(ezek voltak a legerősebbek, kik a létra mellett jobbra s 
balra állottak).

De mindebből még nem vehetem ki, hogy a zsebken
dődből miért hiányzik egy sarok s épen az. a melyiken a 
neved volt?

Építik a kaszárnyát Besztercebányán. Mint biztos for
rásból értesülünk tavaszszal megkezdik az úgynevezett város 
major s a szomszéd területeken a kaszárnya építését. A terv 
már ióvá van hagyva. A kaszárnya csak egy zászlóaljra van 
tervezve. 1873-ban mikor még a 70-lk ezred Beszterczebá- 
nyán állomásozott, Szamelz ezredes egy egész ezredre való 
laktanyát tervezett, de a várossal nem tudott megegyezni. 
És mint önkéntelen önkétes abban az időben, bár egész 
nap izzadtam a hazáért az alsóréten, hol különösön a „Glie- 
derdistanzot" kellett hadnagyom parancsára néha egy órán 
át is tanulnom, mert neki öröme telt benne hogy „tekinté
lyem1' sehogy sem illett a második „Glicdbe" lévén az min
dig nagyobb mint a többié. Ha a direotió szerint mellem 
egészen megfelelt az egyenes vonalnak, melyben többi baj- 
társaim állottak „tekintélyem" megrontotta a hadnagyom 
által kijelölt irányt; hátra kellett egy fél lépést lépnem, 
ekkor pedig hátul volt a baj ! így taposgattam hol előre, 
hol hátul egy—egy féllépést, mig kapitányom el nem jött 
a hadnagy úr nagy ürömére s társaim s magam mulattatá- 
sára. De csak akartam mondani, hogy 1873-ban a sok 
iratás utáu akár mikor kaptam „Díeustzetlit," hogy este az 
adjutantúrában jelentkezzem, itt aztán az egész kaszárnyái 
tárgyalást németre kellett fordítanom, néha késő éjig. Más 
nap 5 órakor reggel pedig jött a „putzmaun" jeleuteni; hogy 
poslusne meldujem stary pan ze som tuná, mire aztán hab- 
tákbau kellett kivonulnom a rétre.

A sertések marhalevelei. Selmccznek vásárra szánt rö
fögő állatai mind elláttattak marhalevelekkel ; igy tehát vi
gyázzon mindenki, aki szép sódart ígérő, marhává avauciro- 
zott állatot venni szándékozik, hogy marhaloveletlenül (() át 
ne vegye azt

A babona áldozata. Egy hodiusi asszony többször pa
naszkodott szomszéduői előtt, hogy minden éjjel elhalt fér
jéről álmodik, ki neki gyakran meg is jelenik és neki szem
rehányásokat tesz. A jó asszouyok között csakhamar kadt 
egy tudákos, ki csalhatatlan módot ajánlott a hazajáró lélek 
ellen. E mód nem volt más, mint az, hogy járjon ki az öz
vegy éjfélenként egy szikladarabhoz s tördelje azt össze' 
az utolsó kődarab összetörésével megszűnik a lélek haza já
rása is. Az özvegy hálával fogadta a tanácsot s ugyancsak 
szorgalmasan végezte éjféli munkáját. 4. kő darabokban he
vert már, de a lelkiismeret még mindig felidézte éjjelen
ként a halottat, minek okát a józanabbak abban keresték, 
hogy az özvegy nem igen jól bánt aunak idején férjével.
A tudákos asszony ismét előállott tauácsával : gyóuui küldte 
a halottól remegöt, kit a sok éjjelezés már már eszétől fosz
tott meg. A gyónáson is át esett az özvegy és most már 
nem háborgatja többé a hazajáró lélek. A régi baj helyébe 
azonban egy uj lépett: az özvegy mindenkit megszólít, ki
vel az utczáu találkozik és mindenkinek vau mondanivalója : 
köszönetét mond, hálás köszönetét boldognak érzi magát, 
hogy olyan jók voltak iránta, a szegény elhagyatott özvegy 
iránt. . . . Most a selmeczi kórház egyik ezellájában éli bol
dog napjait a szánandó asszony, de rövid idő múlva haza 
bocsájtják, mert tébolyodottsága nem közveszélyes.

Egészséges óv. Az 1885-ik évi kitűnő egészségi viszo
nyok mellett fényesen tauuskodik azon adat, hogy mig az 
előző évben Sölmeczbelvárosában 325-öt tett a halálesetok 
száma, addig 1885-ben csak 253-an haltak el; t e h á t  
7 2 - el  k e v e s e b b e n .

Tükröt a nyúl elé! Gyümölcsfáinkat úgy védhetjük 
meg legczélszerűbben a uyulak rágása ellen, ha a fák 
vékonyrbb ágaira czérnával kis tükördarabokat aggatunk. 
Ha a nyúl ebben a tükörbeu saját képmását megpillantja, 
jobban megijed, mint a kopó csaholásától.

A katonatisztek bálja c. közleményünkre lapunk egy ba
rátja a köv. helyreigazító sorokat adta át ueküuk: A múlt 
számban közölt hirdetés alaptalan éu legfeljebb, mint miu- 
den évben kérdésbe került eset közültethetett. Igaz hogy 
a helybeli és vidéki tartalékos tisztek bált rendezni óhaj
tottak, de sem hölgy — sem társalgó terem berendezéséről szó 
nem volt. Szó nem lehetett róla mert eddigelé, először is 
sem értekezlet nem tartatott, sem pediglen tudomásom sze
rint úgy a Sembcry valamint a felső major terme mellett 
hely sincs, hol ezeket berendezni lehetne. Tekintettel a 
helybeli közönségre, kiről tudjuk hogy csak egy tüdővel bir, 
és saját magunkra, kik csaknem kizárólag akad. hallgatók 
vagyunk és mint ilyenek elég táucznmlatságban, valamint 
azok rendezésében részt vehetünk és veszünk, a mai kö
rülmények közt meg nem adózható luxus volna egy tiszti 
bál. Szerintem nem árt, sőt hiszem sok szép hölgynek jó azt 
tudui, hogy alig 5 százaléknyi valószínűség van a tiszti bál 
megtartásában, a mely különben is csupán márczius hóban 
tartatnék meg.

Rokosz Károly tót-pclsöczi (Zólyommegyc) magyar ér
zelmű tanító, a kisdedek nevelése körül Bcszterozebányán 
s vidékén nagy érdemeket szerzett Rokosz bácsinak fia, f. 
é. jauuár 7-éu, miután 25 éven át, mindig 100—160 gyer
meket tanított, fél évi szenvedés után meghalt, hátra hagy
ván özvegyet s három kiskorú gyermeket. Béke poraira !

A korponai batyubál. mint lapunk előbbi számában irtuk, c 
hó 6-án tartatott meg. Sclmcczröl többen rándultak az előző 
évekből jó hirü mulató helyre s mint értesülünk, nem is 
bánták meg a kirándulást, mert kitüuőeu mulattak. E so
rok írója nagyon is elhiszi, hogy a batyubál kitünően sike
rült, mert egyik mulató tudósítónknak még tegnap is, tehát

három napra a muri után, miudig a korponai szépségektől 
káprázott a szeme. — Legalább erre enged következtetni 
az a malheurje, hogy *a tudósítást nem a Sclmcczbányai 
Híradó kiadó hivatalába hozta, hanem harmadik szomszé
dunkhoz. — Ott aztán természetesen nem ismerték a fekete 
betűkkel tele irt hasábok célját, és Így még máig sem ke
rült hozzánk az eltévedt tudósítás.

Uj kisdedovoda Selmeczen. A felvidéki magyar körnü- 
velődési egyesület által Hodruson felállított ovoda a na
pokban nyílt meg. Ebben az óvodában is erdélyi óvónő 
van alkalmazva, mely körülményben biztosítékot látunk 
arra nézve, hogy a Hella völgyében Is gyökeret ver a tiszta 
magyar szó. Midőn ezt őszintén kívánjuk, nem értjük még 
ezalatt azt, hogy ott a magyar szó a tótot kitúrja: marad
jon meg az öregebbje a saját anyanyelve mellett kizárólag, 
de az ifjabbja tanulja meg a magyart is. Ezt kívánjuk, kö
vetelhetjük a magunk és tót ajkú polgártársaink érdekében is.

Uj lap indul meg mint halljuk Ipolyságon és pedig po
litikai tartalommal.

Orpheuinunk is van Sclmcczcu. mely már évek óta nem 
volt. A vándor művészeknek ugyaucsak tág tér jutott azon kö
rülménynél fogva, hogy ez idén nincsenek színészeink. Bi
zonyosan fel is fogják az alkalmat használni és mi nem 
fogyuuk majd ki a mulatságokból, melyek magnesi erővel 
csalják ki zs ‘.bünkből a floreseket. Kieffer W. orpheuma azon
ban látogatóinak egybehangzó véleménye szerint olyan mu
latságot nyújt, a melyért nem lehet sajnálni a floreseket 
Jókat lehet az előadáson nevetni s e mellett egyes produc- 
tiokon csodálkoznunk is kell. Ilyen különösen a kristály 
pyramis productioja, melyet állítólag kizárólag W i 1 1 ia  m 
ur adhat. A társulat holnap szedi össze sátorfáját sBesztcr- 
czebáuyára indul szerencsét próbálni.

A kutya-tulajdonosok figyelmébe. Kutyabárczák e hó 
15-éig váltandók a selmeczi városi kapitányi hivatalnál. Ezt 
is jó tudui sokaknak, kiknek a házőrzés és a csaholás nemös 
hivatását teljesítő uszkárjuk vagy neufoundlandijok van.

Ünnepnapon ölni disznót nemcsak a vallásosság meg
sértése, hanem rendőri beavatkozást is von maga után. 
Tapasztalja ezt J.—J. selmeczi mészáros, ki Vizkereszt nap
ján az utczáu ölt le egy kövér disznót, a miért aztán ellene 
a vizsgálat megindíthatott.

Gyermekjáték készítő műhely Pjergen. A nép- s jobban 
mondva a házi ipar vidékünkön való meghouositása s ter
jesztése czéljából tudvalevőleg a vallás s közoktatásügyi m. 
k. miuisterium elhatározta, hogy Pjergen gyermekjáték ké
szítő tanműhely állíttassák fel. Ez intézkedés üdvös volt s 
nagy horderejc kétségtelen s ép oly elismerésre méltatandó 
azou fáradhatlauság, melyet Péch Antal miniszteri tanácsos 
8 bányaigazgató ugyaucsak a köznép érdekében kifejt s 
melynek eredménye a fenti tanműhely felállításának klesz- 
közlése is. Az ezen intézet vezetésének s kezelésének szer
vezésével, s az ellenőrző felügyelet gyakorlatával megbízott 
választmány a következő tagokból á l l : Péch Antal min. ta
nácsos, Pougrácz Lajos cs. k. kamarás s hontmegyei alispán, 
Honig Vilmos esperes plébános, Veress József k. bányataná
csos, Divald Gyula k. számtanácsos, Tomcsányi Gyula k. 
föerdömester, Ocsovszky Vilmos polgármester. Fodor Attila 
k. bányahivatalf főnök, Záhora József plébános, Udvardy 
Zsiga szolgabiró, Czibula László szolgabiró. HofFmann Sán
dor földbirtokos, Porubszky Samu b. hivatali segédfönök. 
Tirscher József k. bányamérnök, Titze József k. bányatiszt. 
Faller Gusztáv k. bányaorvos, Ocsárd Károly k, erdész. 
Krausz Géza v. erdőmester, Szitnyai József v. főjegyző, Va- 
dass Gábor v. tiszti ügyész, id. Schiller Antal községi biró. 
Vagner Vilibald körjegyző. Simko Mihály k. bányafelőr. Ba
lázsi József k, hányaalör, Gallusz Ferencz kfr. bányaács. 
Zimmermauu György k. bányász, Daubncr József k. bányász, 
s Gallusz Autal k. bányász. Ezen választmány első vagyis 
alakuló ülését f. évi jauuár hó ll-én d. u. tartja és pedig 
Pjergen a bányahivatal tanácskozási termében egy részben 
az alapszabályok és az 1886. évi költségvetés megállapítása, 
másrészt az intézet működésének megindítása czéljából.

A csavargókra rósz idők járnák Selmeczen, mennyiben 
a rendőrség rendre összefogdostatja őket s úti laput kötve 
talpuk alá kit Kokovára, kit Pityolovára meneszt, az édes (?) 
otthonba. Sajátságos az ezeknél a csavargóknál, hogy egyi
kük sem szeret szülőföldjére menni; bizonyosan mindegyik
nek van valami röslclleui valója.

A hodrusi csipkeveró iskola ügye nem a legjobban áll. 
Úgy vagyunk ezzel is, mint sok más kezdeményezéssel: a 
theoriát kifogástalannak találjuk s nem vesszük észre, hogy 
az bizonyos „sáros." A kormány a legtisztább jóindulattal 
kezd' méuyczi, dotálja az iutézetet, Sclraeczváros szívesen 
hozza az áldozatot, egy ügybuzgó lelkész lelkesedéssel ka
rolja fel azt, a tanítónők szorgalmasak, az intézmény még 
sem felel meg a várakozásnak. Azt hisszük, megtaláljuk a 
dolog nvitját rövid idő alatt, amikor aztán nem késünk ar
ról szólani.

Uj vércsillapitó szer. A Láncét szerint sajátságos és 
érdekes fölfedezést tettek Kolumbiában, mely rendkívül be
csesnek ígérkezik a sebészeknek. Egy bokor, melyet ott 
„cliza“-nak neveznek, egy nedvet izzad mely oly hatalmas 
vércsillapitó szer, h> gy ha egy kést bekennek vele s azt 
sebészi czélokra használják, a legnagyobb véredenyok min
den vérzés nélkül elválaszthatók. Másrészt a növény illatá
nak belélegzése által vérzés idézhető ölő.



Turócz-Szt.-Mártonban korcsolyázó egyesület al®kujti 
melynek ilnuepélyes raeguyitása kó ö-án volt nagy kö 
zönség érdeklődése mellett. Czigány is játszott a jégen.

Pótválasztás. A Selinecz s Bélabáaya sz. kir. bánya
városuk türvóuyhaiósági bizottságinak kebelében önkéntes 
kilépés folytan beállott üresedés betöltésére elrendelt pót- 
választás a múlt évi deczember hó 28-án akképen ejtetett 
meg. hogy Dr. Schenek István bányatanácsos általáuos szó 
többséggel jelesül 115 szavazniral 3 ellenében választatott meg.

A selnteczi izrael hitközség utóbbi alkalommal eluü- 
kéül Hell Jakab, alelnökéül Dr. GoldstUcker Márk, pénz* 
tárnokául Neumaun illés, jegyzőjéül Dr. Welwarth Adolf 
választatott meg. — A hitközség ezen gyűlése egyúttal azt 
is elhatározta, hogy theologiút végzett rabbit fog szerződ
tetni, ezáltal is megiclelui óhajtván a kor igényeinek.

Nagy István „Téli estékre" czimü hasznos irányít nép
szerű elbeszéléseit L u c z e n b a c ii e r Pál 12 példányban 
rendelte meg s azzal küldötte megyénk tanfelügyelöjéuek, 
hogy azt az iskolák között ossza szét. Ajánljuk a hasznos 
könyvet a tanitók és lelkészek szives pártolásába. Egyes 
példányok 35 kr. elöleges beküldése mellett bérmentve 
küldetnek.

Az első rzánkát f. hó 7-éu láttuk Beszterczebányán, 
Van már tehát számítunk ! — De ezt még nem veszik igénybe 
általában, a nép most is kocsit használ, annak jeléül, hogy 
a hó még kevés, illetőleg a szánét nem jó. Most midőn e 
sorokat Írjuk is sűrűén esik a hó, de az idő olyan langyos, 
hogy inkább sárra, n int jó szán útra van kilátásunk.

Felnőttek oktatása Beszterczebányán a felnőttek tan 
folyama, melyet a felvidéki magyar közművelődési egyesü
let zólyommegyei választmánya rendez Beszterczebányán fo
lyó hó 7-én nyílt meg a kir. fögyiunásiumban, melyet az 
igazgatóság a hazafias célra tekintettel készségesen átenge
dett. A tanulók száma már eddig is felülhaladja az 50-ct és 
még miuddig jelentkeznek újabb beiratkozok. A jelentkezet
tek legnagyobb része az iparos osztályhoz tartozik, és e 
körülmény igen szép tanúságot lesz ezen osztály hazafias 
gondolkozásáról. A tanulók kezdők és haladók osztályára 
oszlanak, mindegyik osztály heteukint 3 szór részesül esti 
8—9 óráig oktatásban ; A szükséges világitó és fűtő anya
got szabad királyi Beszterczebáuya városa szolgáltatja, mi 
szintén elismerésre méltó tény. Tanárok : az I. osztályban 
Blanár Ödön és Botliár Emil; a II-ban Jurkovich Emil és 
Fabuss Alajos. A megnyitás mint említettük folyó hó 7-én 
történt, mely alkalommal a tanulókat Sebesztha Károly Zó- 
lyommegye derék tanfelügyelője magvas talpraesett beszéd
ben (magyarul és tótul;) hazafias törekvésükben való kitar
tásra buzdította. A választmány igazgatója Csipkay Károly 
zólyommegyei alispán betegsége által volt a megjelenésben 
gátolva. A megnyitáson résztvett Spitko Lajos kir. fogyni- 
násiumi igazgató is.

Meghalt a zongora mellett Mint a Petcrsb. List. írja, 
D—e Alexandra, egy tekintélyes hivatalnok neje, a napok
ban a zongora melleit halt meg. Miként aszkórosoknál ren
desen történni szokott, hogy betegségük utolsó stádiumában 
legnagyobb benuük az életbizalom, úgy D—e asszony is, 
kinek állapota már reménytelen volt, bizonnyal remélte fel- 
gyógyulását, a tél folyamában különféle mulatságokat ter
vezett stb, a nélkül, hogy férje és uövére figyelmezteté
seit tekintetbe vette volna. „Furcsák vagytok", igy szólott, 
„hisz érzem, hogy már sokkal jobban vagyok, Vezessetek 
el a zongorához, hadd játszani nektek valami vígat.„ Hogy 
a beteget ne boszantsák és föl ne izgassák, elvezették a 
zongorához, hol Strausznak egy kerlngőjét kezdte játszani. 
„Ugyan kérlek benneteket, tánczoljatok !“ igy szólt a beteg 
asszony férjéhez és nővéréhez, kik ezt a kívánságát is tel
jesítették, Egyszerre elnémult a zene A betegnek heves 
vérömlése támadt és táncz és zene közben lehelte ki életét.

Olcsó disznó. Még sobse volt Beszterczebányán oly 
kedvező disznó évad. Most 48 krajczárjával vesztegetik a 
disznóhús kilóját, holott a marha húst is azon áron adják.
A múlt heti vásáron Zólyomban 40 krajezár volt ára egy 
mal cznak. Aki ellát olcsó malaczpecseuyét óhajt enni, az 
menjen Zólyomba venni.

HIRDETÉSEK.
Árverési hirdetmény.

A Keviczky testvérek tulajdonát képező, Domauik 
helység határában fekvő nemesi birtok malom és korcsmái- 
tatási joggal együtt folyó évi február 4-ón délelőtti 10 óra
kor fog Domanikon a községbiró házában tartandó, Keviczky 
Antal hagyatéki csődtömegének jutalékára kényszc-, a többi 
testvérek illetményeire pedig önkéntes árverés utján ela
datni. Hederváry Antal
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Bérbeadási hirdetmény.
A zsarnóczai sörház és tartozéka, úgyszintén a Sel- 

mecz városa területén levő 9 kiucstári bányatelep-korcsma 
ellátási jogára nézve az 1888. év végéig terjedő érvényes

Nyomatott a „Selmeczbányai Híradó" gyorssajtóján.

seggel a mostani bérlővel fennálló szerződés, a bérlő fizetés
képtelenségénél lógva felbontandó lóvén, ezen okból az 
előbb említett tárgy és jognak a hátralevő bérleti idő
szakra leendő újbóli bérbeadására azalolirt hivatal által ,ez 
évi január ho 28 ik napjának délelőtti 10 órájára verseny
tárgyalás iratik ki, mely Zsaruóczáu az alólirt hivatal 
helyiségében fog megtartatni.

A versenyezni kívánók erről azzal értesittetnek, hogy 
ajánlatukat a versenytárgyaláshoz kirendelt bizottságnak 
akár szóval akár a kincstárnál szokásos módon Írásban be
adhatják, dehogy az ajáulattétellel egyidejűleg a jelenlegi 
évi bér 50 százalékának megfelelő 530 irt. báuatpéuz is 
lefizetendő.

A vcrseuytárgyalási és szerződési feltételek az alólirt 
hivatalnál bármikor megtekinthetők.

Zsaruóczáu 1886 évi jauuár hó 2.
io i —2 M. kir. erdőhivatal.

Haszonbérbeadási hirdetmény.
Néhai Osztroluozky Géza hagyatékához tartozó, Pest- 

Pilis-Solt és Kiskuu megye területén Duuavccse község 
határában, a budapost-zimonyi vasút Nagy Állás állomásától 
*/*, éz az apostagi hajóállomástól egy órányira fekvő, 2080 
magyar hold kiterjedésben, csaknem kizárólag szántó és 
rétből á lló Csanád feheregyházai pusztai birtok foiyó évi 
Szeptember ho 20-tól kezdve 5 évre haszonbérbeadó.

I ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 188 1 évi 
1 november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rou- 

delet 8. g-áb-tu kijelölt óvadekképes értékpapírban a kikül 
dött kezéhez letenni, avagy a 1881 LX. t. ez. 170 §-a ér
telmében a báuatp'•nznek a bíróságnál elöleges elhelyezésé
ről kiállított szabályszerű elismervényt kiszolgáltatni.

Kelt Beszterczebányán 1885 évi október hó 17. óapján
A beszterezeb. kir. törvszék mint telekkönyvi hatóság.

P e t h e 8,
U  jegyző.

5442
1885'

P á l y á z a t .
Beszterczebáuya sz. kir. városnál üresedésbe jött irnoki 

állomásra, melylycl 600 ftuyi évi fizetés van egybekötve, 
ezennel pályázat nyittatik.

Felhivatnak a pályázni kívánók, hogy szabályszerű, 
eddigi alkalmaztatásukról szóló bizonyítványokkal felszerelt 
kérvényedet 1886 évi január ho 31-ig a városi tanácsnál 

i nyújtsák be.
Beszterczebányán 1885, doc. 31-én.

Szumrák Pál
polgármM ter.

Bővebb felvilágosítást nyújt a kiskora örökösök kép
viselője. Dr. Huszágh István
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tkvi 1885.

Árverési hirdetményi kivonat.

A bcszterczebáuyai kir. törvényszék mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Freuud Sámuel és fiai n agy - 
boeskereki kor. cég végrehajtatnunk Sipka András podkoiiici 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 97 irt 4 kr. tő . '-övelc- 
1Ó8 és járulékai iránti végrehajtási ügyében a beszteiv/.c uiyai 
kir. törvényszék területén lévő Podkonicz község határában 
fekvő a podkouiczi 107 sz. tjkvben l 1 —15 s. hz. a. felvett 
Vi« urb. telek és a hozzá tartóz > 50 sz, ház udvar gazda
sági épületek, valamint erdő és legelő illetőségitől a,peres 
Sipka Andrást 'A. részben illető jutalékára 379 Írtban meg
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fenn eb b megjelölt ingatlanok az 1886 évi február ho 12-ik 
napján d. e. 10 órakor Podkonicon a község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiaiáltási áron 
alól íb eladatni fognak.

Arverezui szándékozók tartoznak az ingatlanok becsá
rának 10 százalékát vagyis készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz, 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az .1881. 
évi 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvadekképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Beszterczebányán 1885 évi uov. hó 14 napján.
A beszterezeb. kir. törvényszék mint telekvi hatóság

P e t h e s.
12. jegyző.

45. szám.
Árverési hirdetmény.

A sclmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
részéröl közhírré tétetik, miszerint végrehajtási árverés ezen 
járásbíróság területén lévő, Drienko János, Drienko Traiter 
Teréz, Drienko Nitse Amália. Drienko Anna és Drienko 
Magdolna nevén álló a sclmeczi 107 s/.áinü tijk. A + I sor 
771 helyr. sz. a. foglalt 90,1 számmal jelzett ház és kertre 
nézve az 1881. LX. t.-cz. 156 íj-a értelmében Glücksthal 
Gyula végrebajtatónak Drienko Anna elleni 250 írt. tőke. 
29 írtban eddig megállapított és még felmerülendő végre
hajtási költségnek kielégítése végett a sclmeczi kir. járás
bíróság mint telekkönyvi hatóságnál az 1886 évi január hó 
25. reggeli 9 órára tűzetett ki.

Kikiáltási ár 450 frt. adó szerint megállapított becsár 
Árverezni szándékozók tartoznak a feutebbi becsárnak 

10 százalékát készpénzben vagy óvadék képes érték papí
rokban árverésnek megkezdése előtt letenni.

Vételár 3 egyenlő részben az esedékes 6 százalékos 
kamataival 90 nap alatt a sclmeczi kir. adóhivatal mint bí
rói letéti pénztárnál kérvény mcllott, fizetendő lészen.

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró bí
róságnál és Selmecz-Béiabánya város tauáesáuál megtekint
hetők.

Selmeczen 1886. január 7-éu. 
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kir. járásbiró.

1063 szám 
tkvi Í885

Árverési hirdetményi kivonat.

A bcszterczebáuyai kir. törvszék mint telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Hlavkay József végrebajtatónak 
Drdanka István végrehajtást szenvedő elleni 10 frt 49 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási Ügyében a 
besztercebányai kir. törvényszék tertlictéa lévő Riecska köz 
«ég határában fekvő, a riecskai 2. »■/.. tjkvben végrehajtást 
szenvedő tulajdonául lelvett 1 1—10.. 15—21. s. sz,. a. bir
tokra az árverést 378 Írtban ozeiiiioil megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1886 évi február ho 4-ik napján dói’előtti 10 órako Hiccs- 
kán a község .lázánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartozna/; az ingatlanok becs- 
árának 10' .-út vagyis készpénzben, vagy az 1881. LX » •

Köszönet-nyilvánítás.
Mindazon barátainknak, ism erőseinknek, 

kik boldogult BOGYA JÁNOS szeretett család
főnknek és a  kedves gyerm eknek : ERTL 0T- 
TILIANAK temetése alkalm ával részvétüket meg
jelenésükkel is kifejezni szívesek voltak, a 
legforróbb köszönetét mond ezúton is 

Selmcczbánya 1886 jan . 7. 
lő a  g y á s z o l ó  c s a l á d .

Bérbeadó lakás.
S elm ecbányán  az 5 1 sz, ház 2-ik emeletén 4 

utczai, 1 udvari szoba, konyha, pineze, fakam ra, 
padlás s padláskam ra april 15-től kiadó. K özelebbi 
Schuszter Antalnál. ]6

Ic J fc íts fc á tá títJ fc ;

5 Fog-fájdalmak\  ( J  -j természetű-
C ek. hogy h.i a fogak akár lyukasak akár be.tö- 
C inöttek a If.rés im liiM  k i v o n a t o k  haszná- 
P latával elháríthatok. E szer utolérhetetleuségével 
(  világhírre tett szert cs egy családnál sem mel- 
K lőzendö. Selnieczbányán Sztankuy F.. fíesztcrcze- 
^  bányán Éhért Érieknél kapható Só kros üvegekben.

f l  A „B etegbará t" czimü röpiratban számos házi
szer van ismertetve, melyek sok éven keresztül 

megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e 
röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köszvónyben 
vagy csúzban, tudósorvadásban, ideggyengeségben, 
sápkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyithatlan betegségek is megszűntek. 
A ki a „ Be t e g b a r á t o t “ olvasni kívánja, az Írjon 
egy leve lező lapo t R ic 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.

Máriazelli 
: gyomorcseppek,

kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen,

és felülmúlhatatlan: étvágyhiánv, eyo- 
morgycugcség, rósz szagú lelicü. «y 

_  fuvódások, savanyú böfögés kolika 
^  gyomorliurut, honiok- és liugykő fejlő 
=3 dés. gyomorégetés, túlságos nyálkakép

Íwdés, sárgaság, undor, főfájás igyoinorrontás esetéin gyo 
morgörcs dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő 
gyomorbajok, gilis ik. lép- és uiájoajok. aranyér ellen 

Egy üvegese ára használati utasítással együtt 35 kr.
I IKö/.p Iti raktár: C. Brady -a Vödangyalhoz" czimzett

gyógyszertára Krém lierben M rva orsz.i tn
K n it h a t in ' i id ' i i \ </. <n ír i.  i . '»• -.ti ik -M v r / ir h o n b in .

Kiadó a „Selmeczbányai Híradó" kőnyvuyomója.
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