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Megjelenik vasárnapon, 

Selmecz-, Beszterczebányán 

és Ipolyságon.

A halak, mint a selmeczi tavak mellékhasználati 
tárgya.

(ElomUlott Szűcsi Zsigruond akad. tauár által a Relmec/.i gyógyái/.ati 
éa terméazettudumányi egyeiület f é. január hó 9-éu tartott terménzet- 

tudomáuyi szakUléaébeu.)

AJitlön mai értekezésem tá rg y áu l: „a h a 
l a k a t  m i n t  a s e l m e c z i  t a v a k  in e 1 I l i  k 
h a s z n á l a t i  t á r g y á t ' 4 választottam, környé
künk azon jelenségéből indultam ki, hogy neklink 
fo lyónk, de még csak jelentékenyebb patakunk sin
csen 8 igy fris halat csak ritkán kapunk.

Néha ugyan a Garam vidékéről hoznak hozzánk 
halat, csakhogy innét rendesen semmi becsesebb táj^ 
nem kapunk, csupán a f e h é r  h a l  at. melynek 
busa ízletes ugyan, de élvezete a sok halszálka mi
att kellemetlen. Dunai, tiszai, stb. halakat csak té 
len, és azt is sokszor félig romlottan hoznak hoz
zánk. A halnál pedig a fris állapot igen fontos, 
mert a halhús általában könnyen romlik ; de leg
könnyebben romlik a balnak nyálkás bőre, mely 
azután a húsnak is kellemetlen ízt s szagot köl
csönöz.

Azon kérdés merül fel tehát, n e m  1 e h e t - e 
e z e n  h i á n y o n  s e g i t e i n i ?

Én azt hiszem, hogy legalább részben igen. 
Hiszen ha nincs is folyó vizünk, de van elegendő 
tavunk, melyek vize bizonyos halfajok tenyésztésére 
alkalm atas.

Selm ecz környékén összesen 27 kisebb-nagyobb 
tó van, melye’: területe 115 kataszt. hold. A bal
tenyésztésre kiválóbban alkalm as 12 nagyobb tó, 
milyen :
a roszgrundi tó . . 8 hold 1367 □  öl területtel
a hodrusi felső tó 6 23 „ ,
a hodrusi alsó „ 7 n 840 „ „ „
a vüröskuti tó . . 1 » 240 „ „ „
a k liugertárnai tó 3 1005 „ „ „
a szélaknai nagy tó . 8 „ 140 „ „ „
a* „E vicska" nevű tó 4 112 .  „ n
a ricluiyav.ii nagy tó 14 630 „ „ »

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.

Czimtelen dalok.

í.

Sokszor csalódtam, oh, sokszor epcdtem, 
Lelkem nyugalmat sehol sem talált; 
Sebemre gyógyirt hasztalan kerestem : 
Lemondva, fájón vártam a halált.

S hogy visszatért szivem, lelkem nyugalma. 
Hogy behegedlek a fájó sebek :
— Ki halui vágy, ejb. az miud döre, balga — 
Szívből örülök, hogy még élhetek.

II.

Ha a lány édes-mosolygón,
És szelíden rám kacsint,
— Szivem lelkem azt susogja:
Ki nem szeret, balga mind.

S csak midőn hűség dijába 
Mást nem ad, mint pnszta kint, 
Szivem, lelkem akkor érzi :
A ki szeret, balga mind !

III.

A nö hiú. a nő kaczér.
—  De ilyen mért ne lenne ?
Hiszen ilyenné teszi ót
A férfi szív  szerelme.

„A nö hifi. a nő kaczér"
Oh ! annyi férfi mondja. —

a richnyavai kis tó . 2 hold 1251 □  ül területtel
a kolpachi nagy tó . 17 „ 277 „ „ „
a poesuvadlói tó . . 18 „ 1200 ,  „
a halicsi tó . . . 4> n 246 „ „ „
összesen tehát kerekszámban 96 holilnyi területet 
foglalnak el. Ha a benépesített tavak évi gyarapo
dását holdanként csak 25 kgrammul veszszük, 24 
métermázsa halhús volna e 12 tóban évenként te r
melhető. Ha veszszük, hogy 1 kgrra élő pontyéit 
most karácsonykor 1 irtot fizettünk, ez 2400 frtot 
tenne.

A 25 kgnnnyi évi gyarapodás a nagyban való 
termelés átlagát képezi ; az évi gyarapodás ennél 
jóval nagyobb is lehet. K isiblyén pl. múlt év tava
szán a ház melletti tóba, melynek területe csak •/, 
hold, 35 kgrm. különböző korú hal lett betéve, és 
ősszel 88 kilogrmot halásztunk ki. Az évi gyara
podás tehát 53 kilogr. és 1 hold e szerint 150 k i
logrammot adott volna. A töke tehát anyagban 147 
százalékot kamatozott. A halak évi gyarapodása 
fiatal korukban azonban ennél is nagyobb. Kisiblyén 
a 2-éves halak egy nyár alatt 1000 százalékkal 
gyarapodtak.

Minthogy a tavakban élő halak a viz haszná
latát semmiben sem gátolják, mesterséges táplálást 
nem igényelnek és csak védelmet kívánnak, melyet 
a nagyobb tavaknál úgyis alkalm azott tóőr nekik 
megadhat : a bányászati czélokra szolgáló selraeczi 
tavakban a haltenyésztésnek, mint raellékhaszuálat- 
nak nézetem szerint elvben semmi jelentékeny aka
dály nem áll ú tjában-

Ha tehát elvben elfogadjuk, hogy a nevezett ta 
vakban halak tenyészthetők, kérdés támad, m i l y e n  

! h a l f a j j a l  v o l n á n a k  e z e k  b e n é p e s i t e n -  
j d ő k , h o g y  v a l ó b a n  h a s z n o t  h a j t s a -  
I n a k ?

G yakorlati szempontból a halakat két csoportra 
osztjuk : húsevőkre és növényevő halakra. Az elsők 
ragiidozó, az utóbbiak pedig békés halak. A kedvelt 
halak közül az első csoportba a s z e  m i i n g e k

Pedig, hogy ne ilyen legyen :
Az csak a férfi gondja . . .

(Selmecz). 3ajó Sándor.

Már késő.
(egy katonatiszt naplójából.)

Az egész életet a véletlen kormányozza és legjobb 
esetben is mindnyájan egy levél vagyunk, melyet a játszi 
szellő tova sodor napsugárban, majd komor sötétben ; igy 
sodor össze véletlenül aztán két levelet, hol jó, bol balsze
rencsére, a hogy épeu jön.

Alig tértek napirendre a fővárosi napilapok Ligeti Ká
roly huszár kapitány öngyilkossága felett, már is egy újab
bat közöltek, a dúsgazdag Bogdánfíy Jolánét, akit a koré- 
pesi temetőben egy sirhalmon találtak meghalva. Nőm volt 
senki, aki c két Bzomoru eseményt kapcsolatos összefüg
gésbe hozta volua egymással; hisz Ligeti kapitány boldog 
családapa volt. megáldva hü és szellemes növel s négy 
szép gyermekkel, mig Bogdánffy Jolán Pozsony megye ün
nepelt szépsége talán hírből sem ismerte az öngyilkos hu
szár kapitányt, kit szolgálati viszonya Gyöngyös városába 
rendelt.

Ha ellenben tudták volna azt, hogy az a huszár ka
pitány azelőtt Pozsony megyében Somorján és Modorban 
állomásozott, mint dragonyos főhadnagy és hogy Jolánnal a 
megyeház termeiben megtartott bálon ismerkedett meg akkor 
aztán reá jöttek volna a rejtély kulcsára.

Midőn a kapitányt a 16. számn helyőrségi katonai kór
ház boncoló asztalárúi az egészségügyi katonák segélyével 
a két ezredorvos újra összeállítva a koporsóba helyezé, ugyan
akkor a kigyó-utcai gyógyszertártól nem messze cső eme
letes báz egyik szobájában egy szőke, aranysárga baju fia
tal leányka térdepelt egy kabinet nagyságú fénykép olőtt; 
hallgatagon, némán megtörtén.

Másnap aztán — úgy este felé — kiballagott a bősz-

tartoznak, u. m. a r a j n a i  1 a z a e z, a g a 1 ó c z a 
(Lachsforelle) a p i s z t r á n g  stb. Továbbá ta rto 
zik e csoportba a c s u k a  (Hecht) és a s ü l l ő  
vagy f o g a  s.

A szotulingek tisztább, frisebb liegyi vizeket 
szeretnek s tavakban nem jól tenyésznek. A csuka 
és a 8(illő nagyon jól megélne ugyan a mi vizeink
ben, de ezek táplálására hiányoznék idővel a szük
séges eledel, mely nagyrészt halból áll. Ezen azon
ban könnyen lehetne seg íten i; nagyobb baj az, hogy 
ezen halakat, különösen az apróbbakat tavainkból 
nem lehetne teljesen kifogni, s igy azok túlszapo
rodván, a tán tenyészteni szándékolt más békés ha
lakat, sőt egymást elpusztítanák. Ezen halakra kü
lönben később még visszatérünk.

A növényevő halak csoportja igen nagy ; de 
mindazonáltal csak egy hal van. mely úgy húsának 
ízletessége, mint rendkívüli gyarapodása folytán 
tavakban nagyban tenyésztetik. Ezen hal a p o n t y  
vagy p o t y k a (Karpfen).

A tógazdaság hazája Csehország déli része, hol 
Schwartzenberg berczegnek „ W ittingen" nevíí jó 
szágán magán 10 ezer holdnyi tóterülete van a hol 
több száz, sőt 1200 holdas, a haltenyésztés kedvé
ért épült tavak találhatók. És mégis csak ezen ha
lat tenyésztik, mely azután a bécsi és budapesti 
piaczra is vándorol. A bécsi p iaczra ismét évenként 
1500—2000 métermázsa pontyot szállítanak.

A ponty lassan folyó, meleg vizeket, kövér 
agyagos talajjal kedvel. Pom pásan tenyészik továbbá 
álló vizekben, föképen ha vizi növények kellő men
nyiségben vannak bennük. Hideg forrásvizekben és 
kavicsos talajú tavakban nem tenyészik. A ponty 
rovarokkal, rovarálczákkal, állati és növéuyhulladé- 
kokkal táplálkozik, melyeket legnagyobb részt az 
iszapból szed ki. Szeptember végétől april hóig mit 
sem eszik, hanem a tó legnagyobb mélységében cso- 

1 portosan telel át. Tavakban 5 év alatt 2 1/, -  3 kgr. 
: súlyt é r e l ; folyókban 15 kgnnkat is fognak. A
I ponty s z ív ó s  életű és könnyen szállítható hal.

szu kerepesi utón azon hely fele melynek bejáratánál ezen 
szó olvasható — „Feltámadunk* —és ott felkeresi a legu
tolsó, a legfrissebb sirhalmot cs megint oly némán, oly szót
lanul oda borult a göröngyös földre, arra a sirhalorara, 
melyben az fekszik : kit a kabinet kép ábrázol ott a kígyó 
utcai lakásban.

S mig igy oda bornlva ott pihenteté arcát a száraz, a 
poros sirhalmon, addig a másik oldalról egy magas termetű 
mély gyászba öltözött asszony közeledik, szintén elpana- 
szólni fájdalmát aunak a néma szótlan dombnak, mely alatt 
(érje aluszik. S amint a férje sirbalmán nyugvó női alakot 
észreveszi . . .  a fátyol, mely férje öngyilkosságát takáiá : 
egyszerre lehull a törvényes feleség, az auya szeméről.

De a nö, ha segélyre van szükség, elrejti keble sebeit -. 
segít, de azért a lepel alatt mégis szenved és vérzik ke
bele . . .  és szelíden, részvéttel emeli magához az áléit 
leánykát.

így találkozik az életben először a két lehullott levél, 
melyet a játszi szellő összesodort, nem napsugárban, hanem 
komor sötétben.

Jolán aztán élvezeté kigyó-utcai lakásába az özvegyet, 
kinek tudtán, önhibáján kívül annyi fájdalmat okozott, kit 
özvegységre juttatott.

Mikor aztán ott álltak mindketten a kabinet kép előtt 
— a hitestárs és kedves : Jolánka megfogta a gondolatokba 
merült özvegy kezeit, ezt ajkaihoz emelé és átadá — férje 
levelét az özvegynek.

A levél igy hangzott: Szeretett Jolánkám! Ha éle
tünkben egy lépéssel előre iátbatnáuk. akkor ez aligha 
hozna fejünkre annyi rosszat, és hinsitana meg aunyi szán
dékot és reményt. Az emberi élet mindeu nyomorúsága azon 
köteléktől függ, mely szemüukün van, s melytől még a lég- 
bölcscbb sem képes szabadulni. Vakon tétovázva a nagy 
bizonytalanságban, minden lépten-nyomon megbotolva ta
pogatózunk előre, s a kötelék szemünkről csak akkor ol
dódik le, mikor már visszafordulhatunk s végéig tekintb-



A  ponty egyik közeli rokona a k á r á s z  (lva- 
ranschel) tavainkban, különösen pedig a módertár- 
nai tóban van elterjedve. E z  ugyanazon életmódot 
követi mint a ponty, de korántsem képes annyira 
gyarapodni, a miért is tavakban nem tűrik.

A ponty rendszeres tenyésztése röviden előadva, 
következőképen történik. Miután a tógazdaság tő
éivé a különböző korú és nagyságú halakat külön 
választva felnöveszteni, — nehogy a nagyobb halak 
a gyengébbektől a táplálékot elkapják — ennél 
fogva legalább három-féle tó, u. ra. költő, növesztő 
és fő-tó szükséges.

A k ö l t ő  t a v a k  a legkisebbek és legcseké
lyebbek, hogy azok vize gyorsan és erősen átrae- 
legüljön, minthogy a lerakott halpeték kikelésére 
20 C. fokú meleg szükséges. Partjaik  lankások és 
gyepesek ; részben magasabb vizi növényekkel is 
be legyenek nőve, melyekhez a kiürített halpeték 
odatapadhassanak. Ilyen tóba áprilisban beeresztik 
a tenyész- vagy anyahalakat. 2—2V* kilogrammos 
pontyokat. Egy holdra 3 ikrás és 2 tejes (Ilim) ha
la t számítanak. Az ívás május hó 20-a körül követ
kezik be. Az ikrás hal petéit mindig csekély víz
ben növényekhez vagy gályákhoz tapasztja, hogy 
minél több melegben részesüljenek. Megjegyzendő, 
hogy ha az anyahal ivarzásra alkalmas helyet nem 
talál, iukább testében hagyja petéit megromlani, 
mintsem hogy alkalmatlan helyre rakná le azokat. 
Körülbelül 14— 18 nap múlva kikéi a halzsenge és 
azontúl a sekély partok mentén tartózkodik. Egy 
ikrás hal 1000 — 1500 halzsengét ad.

(Folyt, küv.i

Remmert Martha Selmeczre s Beszterczebányára jö.

E hirt vesszük éppen és pedig biztos forrásból; miért 
is nem késünk az európai bi;ü művésznő útját némileg 
egyengetni, illetve művészet kedvelő közönségünket a uem 
mindennapi esetre előkészíteni.

Mivel tehetnők ezt inkább, mint azzal, ha a jeles mű
vésznő diadalairól teszünk habár röviden is említést ?

Előttünk fekszik egy csoport tekintélyes hírlapnak vé
leménye Remmert kisasszonyról, mely vélemények, kritikai 
közlemények csak magasztalót tartalmaznak.

így a Neue Fr. Presse brillians-nak mondja Remmert 
k. a. előadását s igy végzi méltató sorait: Remmert faud 
ranscheuden Beifall uud wurde wiederholt gerufen. A Wie
ner Abenblatt : tökéletesebben visszaadva Beethoven op I 
C-moll Trióját képzelni sem lehet. A Börscn-Courier szerint 
ellenállhatatlan varázst gyakorol hallgatóira.

A Deatsches Tageblatt már egy év előtt azon nézeté
nek adott kifejezést, hogy Remmert Mártha rövid idő múlva 
első lesz a jelenleg tündöklő két pályatársa közö.t: Esi- 
poff és Mentor között; sőt már most is hajlandó a neve
zett lap kritikusa a babért Reinmertnek adni s neki miut 
mttvészkirálynőuek hódolni.

Ezek íelemlitése után nincs sok mondani valónk; lég

iünk a vakon bejárt vidéken, mely sűrűn telve van sorok
kal és sírkeresztekkel s a mögöttünk bezárt kapun, olt van 
felírva: Már késő! így valék én is, uörahöz vittem becsü- 
lésem és tiszteletem, te hozzád azokkal párosult szerelme
met és ezen játékban, melyet tudlotokon kívül játsztam 
veletek, én lettem a vesztes, összerogytam szerelmem — és 
bűnöm súlya alatt. Ha te imádott Joláukám szemed egy 
pillantásával lettél csak volna hűtlenné, ha nőm, csak egy 
szemrebáuyó szót mondott volna el-elmaradásom felett, ugv 
vagy az eyyikét, vagy a másikát elhagytam volna. De mi
dőn a te aranysárga hajad selyem erdejének paradicsom 
árnyékából az én csöndes családi körömbe léptem ..óm és 
gyermekeim közé: akkor megutáltam önmagam, önmagam 
miatt.

Te nem tudtad, hogy nős vagyok : nőm. ueui tudta, 
hogy szivemet ketté osztottam, és szeretett és én igy csal
talak téged és nőmet egyszerre.

Becsületem veszve volt. és ..a a becsület*, veszve van. 
akkor aztán veszve is van minden és nekem nincs jogom 
élni. én magam ítéltem magamat cl !

Özvegy Ligetiué aztan magához vette a megcsalatott 
leányt, és mint egy anya őrködött felette ; de siker nem 
koronázta fáradozásait, mert: féreg rágódott a rózsa gyöke
rén és eliiervasztá annak virágát

A népszínházban egy pályanyertes népszínművet Hir
dettek, melyre Jolánka a szobaleáuy kiséretéóen elment 
a színház végével, hiába várakozott a cseléd, mert már a 
színház ajtait is bezárták és Jolán nem volt látható. A ha
lálra ijedt cseléd bérkocsival hajtatott haza, hol az özve
gyet virasztva találta. Itt sem tudtak Jolánról semmit és 
Ligetiné, mintegy titkos sejtelemtől ösztönözve: a kapu 
előtt álló bérkocsiba vető magát és a temetőbe hajtatott.

És Jolán ott feküdt, arccal a sirhalomra, mereven és 
hidegen, valószínűleg a szive repedt rn :g. A temető őr ajánl
kozott, hogy orvosért megy, az özvegy pedig visszatarts 
öt . . már késő ! Szalay János

feljebb azt a kérdést vetjük fel, vajjou uem fog-e miudeu 
tagja zenekedvelő közönségünknek oda törekedni, hogy a 
művésznő ide jövetele az anyagi akadályok miatt meg ne 
gátoltassck ? nem áldozza-e szívesen kiki azt a csekély be
lépődíjat, melyen oly műélvezetben részesülhet, minőben 
— legalább üt Selmeczen — alig egyszer van alkalma ré
szesülni egy évtized alatt?

Az egy emberöltő alatt körünkben aiegfordült művé
szek számát öt ujjunkon is megszámlálhatjuk : Reményin, 
Mcnteren és a florenczi négyesen kívül alig emlékezünk 
másra : kívánatos tehát, hogy ezt a kínálkozó alkalmat cl ne 

j szalas/.sy.iik.
A művésznő, mint értesülünk, előbb Selmeczen, aztán 

Beszterezehúnyáu hangversenyezne és pedig az előbbi he
lyen e hó 22 és 25-ike között. Az előkészítő bizottság ne- 

i hány nap múlva felhívással fordul a közönséghez, mely bí
zón ára nem fogja sajnálni a szokottnál nagyobb dijat.

A művésznő saját művészi kivitelű kitűnő zongoráján 
fog játszani, melyet művészi kőrútjában mindig magával vitet.

T -i.

A künnűozbáuyai raagy. egyesület köréből.
(Titkári je len téi az 1880-ik évről.)

Ismeretes tény a történelemben, hogy a legnagyobb 
: eszmék is nem egyszerre szűlemlenek s uem öltenek rög-
: tön teljes alakot; hanem felmerülnek előbb homályosam aztán
! mind tisztábban-tisztábban. mig végre szerencsés körülmé

nyek közt annyira megérnek, hogy teljesedésbe menuek.
Így volt ez kicsiben a mi egyesületünkkel is.
Evekkel ezelőtt ez eszme még csak miut ábrándos 

j óhaj merült fel s aztán mind határozottabb alakot öltött, 
mig végre elérkezettnek látszott az idő tcuui is ez irányban

A múlt 1880 ík évben febr. 4 ikével keltezve „többen^ 
aláírással egy felhívás jelent meg. mely a város müveit 
közönségét febr. 15-re azon célból hivja össze, hogy nyilat
koztassa ki: szükséges és czéiszeril-e Kürmüczbán'án egy 
magyar egyesület alakítása, vagy nem? Mindenkin ... ki a 
társadalmi mozgalmak iránt érdeklődik, el kellett jönni ez 
értekezletre, Ingy a ki helyesli ez igyekezetei, a maga 
helyeslő, a ki uem helyesli, a mag i helytelenítő szavat ki
mondja. S csakugyan szép számú közönség gyűlt írisze.

Miután i,i, elnökké Schröder Káoly, fd, titkárrá dr. 
Versényi György megválasztatott, az elnök kif.jtette, hogy 
minket nem nemzetiségi, hanem nyelvi kérdések vezetnek* 
Mindenki ismeri e város lakosságának nemes hazafiságát, 
mindenki tudja, hogy itt a hazafíatlan elem nagyon csekély 
számú és súlyú. Azonban vannak többen, kik nem tudnak 
magyarul, de szeretnének tanulni s vannak sokan, kik beszél
nek ugyan magyarul, de vagy körülményein, vagy puszta 
rósz szokás miatt nem igen gyakorolják magukat. Az egye
sület czélja tehát főleg az volua, hogy a magyarul nem 
tudóknak, de tanulni akaróknak ingyenes oktatást nyújtson, 
a magyarul tudóknak pedig a nyelv gyakorlására alkalmakat 
8zerez/.'*n. Felemlíti, hogy az aj egyesület semmi más helybeli 
egyesülettel nem akarna versenyezni, hanem azokkal legősziu- 
tébb testvéries egyetértésben óhajt maradni.

A gyűlés erre e g y h a n g ú l a g  kimondta egy ily 
irányú egyesület szükségességét és időszerűségét. Ezután 
dr. Versényi György bemutat egy alapszabály-tervezetet, 
mely felolvastatván, általánosságban elfogadtatott.

A két id. tisztviselőn kívül egy dr. Kubacska Hugóból, 
Piánk Sándorból, ifj- Moes Károlyból. Pszotka Ferenczböl 
és Jankovszky Demeterből álló bizottság küldetett ki e ter
vezet tárgyalására, mely bizottság febr. 17-éu tartott ülésében 
az eredeti tervezetet némi módosítások után elfogadta.

A febr. 22-én tartott nagy gyűlés a bizottsági szöve
gezésen még némi módosításokat tevén, annak továbbítását 
elhatározza. Az alapszabályok a ra. kir. belügyminister 
által 13816 sz. a. a bemutatási záradékkal elláttatván, aprfl, 
18-áu megtartatott az alakuló közgyűlés.

Elnökké választatott Schröder Károly, alelnökké Cbabada 
József, titkárrá dr. Versényi György, könyvtárunkká G. Gáspár 
Kálmán, pénztárunkká Horn Frigyes, választmányi tagokká: 
dr. Kubacska Hugó. Furster Imre, Altli Ottó. Havas Béla. 
Salamin Kelemen, d’ Ouvcnou Gyula, Piánk Sándor, Lenncr 

Emil. Pittnokv Rudolf: póttagokká: Kisert Géza, ifj. Moes 
Károly. Angyal Béla Piánk S a megválasztatást nem fogad
ván el. behívatott a választmányba Eisert Géza; Horn F. 
clfoglaltatásai miau lemondván a pénztárnokságról a választ
mány Furster Imrét biz.a meg a pénztár kezelésével s bchilta 
a választmányba ’fj Moes Károlyt: G.Gáspár Káhnáu meg 
szép,embe!nen vált- ott viszonyai következtében lemoudoll 
a könyvtáruoksagról, me'y tisztet a vál. ideiglenesen d’ 
Ouvenou Gyu'ára bízta, Gáspár pedig benn maradt a választ
mányban.

Az egyesület ccjú*. a választmány kötelcsségs/.orüleg 
igyekezett minden irányban megvalósítani. Az alapszabályok 
átnézésére s megállapítására kiküldött bizottság mar előbb 
f.dkéretett. hogy a ren les megalakulásig vigye ideiglenesen 
a választmány tisztét s c célból három rendkívüli ülést 
tartott. A rendes választmány pedig kileue gyűlésben igyeke
zett az egyesület érdekeit clömozditam.

Jitüus-au ;u::ztus hónapos:>an az egvostiiet működését 
felfüggesztette. Az év töbni r-> .eben. lehal kilenc Hónapon 
át taría'ott nvo’c felolvasó cs'.c'v : felír. IB-éu az elnök 
tájékoztató szavai után P ’tkn Ferenc kísérletekkel egy
bekötött előadást tartott sz elektromosságról dr. Versényi 
György pedig szavalta Aranynak „A walesi liárdok" ciuiü 
költeményét in arc 14-cu Tcschler György különböző raj

zokkal és preparátumokkal illusztrált előadást tartott a ha
lakról és haltenyésztósröl; márez. 28-án dr. Versényi előadást 
tartott a bányavidéki népbugyományokról, melynek az a 
gyakorlati ereduióuye is vau, hogy azófa mind a tanuló 
ifjúság, mind a közönség némely tagja közreműködik a 
gyűjtésben ; ugyanez alkalommal Forgnch Berta k. a. szavalta 
Tóth Kálmánnak „Losonci özvegye14 című költeményét; máj.
2-áudr. Kubacska Hugó előadást tartott az alsó-magyarországi 
bányavidéken divatozó fémkohászatról; jun. 6-án a titkár 
felolvasta Vizy Ferenc értekezését a kisdeduevelésről, Mayer 
Giza k. a. pedig ennek illusztrálásául bemutatta a Frübel 
•féle foglalkoztató eszközöket; okt. 24-én Schröder Károly 
kísérletekkel összekötött előadást tartott a gőzgépekről. Giller 
Kati k. a. pedig szavalta S/.entjóbi Szabó Lászlónak ,Az 
■•gyügyll paraszt" c. költeményét í nov. 14-én d’ Ouveuou 
Gyula felolvasást tartott a tornászairól : jatt. 23-án Salamin 
Kelemen kísérletekkel összekötött előadást tartott u levegő 
természettani. természetrajzi és vegytani tulajdonságairól. 
A választmány előre gondoskodott továi»bi előadásokról is 
s mindent elkövetett, hogy ezek bova-továbo mind érdeke
sebbek legyenek.

Kísérletkópeu átolvasásokra nagyobb súly foktetietett- 
mint. a társas estélyekre s ezért ilyen i*s:éiy csak öt volt. 
(apr. II, máj. 29, szept. 25, nov. 14, dee. 12-én), melye
ken a társalgás és a társas játékok vitték a főszerepet. 
Miudazáltal apr. 11 én Jaiteles Matild k a. szavalta Eötvös
nek „A vár és kunyhó" c. költeményét ; szept. 25-éu dr. 
Versényi Aranynak „Az örök zsidó" uov. 14 én pedig Púé
nak „A holló" c. költeményét szavalta. A dee. 12-iki estélyt 
beléptidijas műkedvelő: előadás előzte meg. Elöadatott a 
„Három Kalap" c. hosszabb vígjáték, melyben részt vetlek 
a titkár rendezése mellett: dr. Versényi (Dopraillou),
Plauk Sándor (Témidort), Hcrmély Győző kT Hsrvey Pál,) 
d Ouvcnou Gyula (Baptiste), Némethy Károly (Sylvesteri, 
Somlyai Mari k. a. (Izabella), Giller Kati k. a. (Luiza), 
Burkart Irén k. a. (Auette). A 42 frt 97 krnyi tiszta jöve
delem a helybeli korcsolyázó egyesületnek adatott. A tár
sas estélyek iránt kUliinüscbu érdeklődés mutatkozván, a vá
lasztmány intézkedett, hogy jövőre sűrűbben tartassanak, s 
folyvást érdekesebbekké és elevenebbekké váljanak.

Márczius 17-én kezdettek meg az ingyenes magyar 
nyelvi oktatások bárom csoportban. Az első csoportban vol
tak a kezdők heti 3 órával Hlatkv József professzor vezetése 
alatt; a másodikban a haladók heti 2 órával Jankovszky 
Dem. ptof. veze.ése alatt; a harmadikban heti 2 órával a 
magyarul jól tudók irodalomtörténeti és szóptani fejtegeté
seket hallgattak dr. Versényitöl. A 2-ik és 3-ik csopoit 
julius-attgusztus hónapokban szüuetelt. Dr. VerBényi azon
ban szept. 24-én előadásait újból megkezdte, mig Jankovszky 
professzornak sok clfoglaltatása miatt az előadásoktól visz- 
sza kellett lépnie. A választmány gondolkodott volua helyet
tesítéséről, de ügy volt meggyőződve, hogy a második cso
port egyik része haladhat a nyáron át már sok gyakorlatot 
szerzett első csoport ul, a másik része meg elég erős a bar 
niadik csoporttal való haladásra. A most folyó két-félo elő
adások mindeuköriilményck közt tartatnak tavaszig. További 
sorsuk a szükségtől függ. Ha lesznek résztvevők, folvtattatni 
fognak. Scmmiképeu uem fog azonban a végtelenségig húzod, 
ni. sőt valószínű, hogy egy második tanfolyam sem válik 
szükségessé, mert úgy látszik, hogy a kik a dolog iránt 
érdeklődtek, már részt vettek benne, akésöbbiekuek pedig 
a változott viszonyok közt lesz alkulmok ebbeli szükségleteiket 
az iskolában kielégíteni.

A könyvtár csekély anyagi erőnk mellett is örven
detesen gyarapodott.

Vau jelenleg a könyvtárban 57 munka 113 füzetben 
és 78 kötetben s öt folyóirat 11 kötetben, összesen 98 kötet.

Az egyesület tagjainak száma folyvást növekedik s je
lenleg 84 tagja van. Múlt évi összes bevétele 162 frt 60 krt 
tett. melyből könyvekre, folyó költségekre stb. kiadatott 
15b frt 2 kr. s igy a pénztári maradék 7 írt 58 kr. A vá
lasztmány f. é. január 28-án tartott ülésen egy három tagú 
bizottság a pénztári számadásokat átvizsgálván, mindent tel
jesen rendben taialt.

Mindezekből látható, t közgyűlés, hogy az egyesület 
a k :„de. nehézségein túl van s mindet) rendelkezésére álló 
csekély eszközt felhasznált céljai elérésére. Az uj tisztvise
lői kar és választmány feladata lesz a megkezdett irány
ban tovább baladui, mire adjon az Isten neki erőt kitar
tás:. Vajiia sokkal többet tehetne, nagyobb eredményeket 
mutathatna fel jövőre, mint mi tehettük, a kik szerényen, 
de kedvvel és jóakarattal cselekedtünk.

Kelt Körtuöczbáuyán 1881 jatt. 30.

Szabályrendelete*
szab kir SelmeC* » Dílabánya városoknak a fogfa hozást 

közvetítő és cselétlezerző üzletekről.

1- 8*
Foglalkozást közvetítő, vagy cselédszerzö ipar gyako- 

rolhatására netn nyerhet engedélyt oly egyén a ki a ható
ság előtt mint erkölcstelen életű ismeretes.

2. §.

Foglalkozást közvetítő vagy cselédszerzö üzlet nyitha- 
tására íS -ltn* ez város lerülc’ón 2 engedély adatik kt.

* Bzen aaahályroudelet 1886. ávi okt 17-én hagyatott jóvá 
kuxlóco azonban e»»k uioil vált időazerflvé. midőn vároaunkhan vala-

cnelédazcrzo vállalat is indult inog. Haerk.



3. .§•
A foglalkozást közvetítő, vagy cselódszerzü Üzlet tulaj

donosa tartozik készpénzben vagy biztosítókként elfogadható 
értékpapírokban 100 frtuyi Összeget a hatóság pénztárába, 
mint biztosítóko! az iparengedély kiszolgáltatása előtt letenni.

4. §•
Az üzleti helyiségben hatóságilag megállapított ársza

bály tartandó kifüggesztve.
A jelentkezés alkalmával bárminő dijat szedni tilos.
Az árszabály szerint megállapított dij a tettleges szol

gálatba lépéstől számítandó 8 nap alatt csedók >s.
A szedhető dijak a következükben állapíttatnak meg.

T a r i f f a.
Mely sz. kir. Seliuecz s Bélubánya városok területén 

engedélyezett foglalkozást közvetítő ás cseléds/.erzö üzletek
nél érvényben állatid.

Egy szakácsné szerzéséért 50 kr.
Egy szobaleány „ 40 „
Egy konyha cseléd „ 30 „
Egy száraz dajkának „ 20 „
Egy inasnak 50 „
Egy kocsisnak 50 „
Egy házi szolgának 40 „

iti dij az által fizetendő, k: a közvetítő
igénybe veendi.

Az ezen árszabályban meghatározott dijaknál többet 
felszámítani tilos.

ö. §.
A  tulajdonosnak rendes könyvet kell vezetnie, imely

nek alakját a szabályzat előírja).
0. §■

Az üzlet valamint az üzleti könyvek a rendőri hatóság 
által bármikor megvizsgálhatok.

7. §•
Cselédet csciédkouyv nélkül, iparossegédet vagy gyári 

munkást muukakönyv nélkül es egyáltalában foglalkozást 
kereső egyéneket, kellő igazoló okmányok nélkül heszegöd. 
tetui tilos.

8. §•
Az üzlet tulajdonos a ná'a jelentkező egyén erkölcsi 

magaviseletéről tudomást szerezni és erről a felfogadót hí
ven értesiteui tartozik.

9 §.
A már beszegödött egyént máshoz szegödtetui, vagy 

más üelyre csábítani, vagy elbocsátás nélkül távozottnak 
helyet szerezui tilos.

10. §,
Az üzlet tulajdonos köteles raindeu nála jelentkező 

és magát kellően igazolt egyénnek, Bzemélyválogatás nél
kül, helyet közvetíteni.

11- s-
Az üzlet tulajdonos tartozik üzleti helyiségeit tisztán 

tartani.
12. §.

Az a közvetítő vagy cseléds/.erzö, a ki jelen szabály
rendelet határozatai ellen vét: az iparhatóság által 50 Írtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Hason büntetés alá esik az is, ki engedély nélkül a 
cseléd szerzéssel vagy közvetítéssel foglalkozik.

Selmeczbáuyáu 1884 évi Szeptember 6-án.
Ocsovszky Vilmos s. k.

polgármester.

K Ü L Ö N F É L É K .
A selmeczi természettudományi társulat folyó hó 23.

d. u. 4 órakor az akadémia vegytani tantermében szűkülést 
tart, melyen Farbaky István akadémiai igazgató a magyar 
gépipar az országos kiállításon és annak egyik specialitásá
ról fog előadást tartani.

Hangverseny Beszterczebányán. A kir. tőgyinnasium 
alnmucuma javára f. hó 9-én a takarék pénztál vigadótermé
ben hangversenyt reudezett. mely minden tekintetben sike
rült. A rendező bizottság, melynek tagjai Ralovieb Lajos 
alumneumi igazgató. Biesovszky Károly és Marcsiss János 
gymnasittmi tanárok voltak, oly kitűnő műkedvelő erőket 
tudott a hangversenynek megnyerni, melyek bármely fővá
rosi bangvcrscuyterem díszére váltak volna, másrészt Egry 
János karmester növendék zenészeit hatalmasan bedresszí
rozta, úgy hogy ez a része a hangversenynek is kitünően 
sikerült. A baugverseuy műsora változatos volt.

A hangversenyt tánc követte, melyen kővetkező hölgyek 
voltak jeleu : Anirnan Arzénné, háró Barkóczyuc, Biesovszky 
Károlynó, ifj. Bcujátsné, Ddiuhergcr Edénó, özv. Dillnbergor 
Malvin, Pilla Gusztávné, Fodor Lászlóué, Grummich Gézánó, 
Hüttnerné, Hiropfncr Béláné, Jurkovich Emilnó. Kollárné, 
Kubinyi Mórné, Macbold Fülöpnó, Mocsáry Ödönné. Pavclka 
Károlyné, Dr. Haitsits Lajosáé, Kalovicb Lajosné, Sebesztba 
Károlyné, Spitko Lajosné. báró Schluga Irma, Stadlcrué, 
Scholcz Kezsiiuó. Stadler Tóforné Szakmáry Józsefné, Tar- 
csekné, ZsoldoBtté. — Bendik k. a. Blazsur k. a. Cotteli 
kisasszonyok, Üillnberger Etelka és Emília, Friml Emma. 
Grün Irma, Kollár Manka és Jolán, Majovszky Irén, Kozcn- 
auer k. a. Stauffer k. a. Szakmáry Ida, Zsoldos Elina. A 
mulatság körülbelül reggeli 4 óráig tartott, tiszta jövedelme 
kb. 240 frt. FclUilizcttek következők : Dillubcrger Ede 2 ft, 
özv. Httituernó 4 frt, Dr. Krieser Jakab 1 frt, Majovszky 
Vilmos 2 frt, Sobolcz Rezső 2 frt, Siugur Jakab 1 frt, Stad

ler Tofnr 1 írt, Strakouiczky Károly 2 frt, Szkokán István 
1 frt, Szűrniük l'ál 2 frt.

Halászat Selmeczen Múlt szombaton tartotta Szócsi 
Zsigmond er ieszakademiai tanár a solmeezi természettudo
mányi egyesület B'.a ülésén „A halak, mint a selmeczi ta
vak mellék használati tárgya" czimü előadását, melyet a 
nagy számhun megjelent közöuség'feszült figyelemmel és nagy 
érdeklődéssel hallgatott végig. Miután nagyobb folyó vagy 
patak Sehnecz mellett nincsen, azért itt friss Italhoz csak 
nehezen o ;, ! jutni. Ezen bajon csak ftgv segíthetnénk, ha 
mesterségesen tenyésztenénk halakat a Selmecz vidékén 
lévő 27 tóban, melyek kerek számmal 115 hold területet 
foglalnak el és évenként halak után legalább 2500 frtot 
jövedelmeznének. Előadó az erdész akadémia erdejében hal- 
tenyésztésre általa berendezett tavaknál szerzett tapasztalati 
adatokra Hivatkozva elősorolja az itt sikerrel tenyészthető 
halfajokat, valamint az eljárást is, mely a halak tenyészté
sénél követendő. Végül pedig előadja uézetét, mikép lebetue 
a bányászati c/.élokra berendezett tavakat egyúttal a bal- 
tenyésztésre is felhasználni. Mindezeket bővebben találják 
t. olvasóink az előadás szövegében, melyet lapunkban más 
helyen közlünk.

Nyilvános számadás az „Akad. ifj. kör" 1885 deczem- 
ber 12-én tartott zeneestélyéről. Az összes bevétel volt a 
felülfi/.etésekkcl együtt 208 frt 75 kr. összes kiadás volt 
160 fit 4.) kr. L szerint tiszta jövedelem 48 trt 30 krajezárt 
tesz ki. mi az „akad. ifj. kör“ tőkéjéhez csatoltatott. Fe- 
lülfizeto k : Hercz -g Coburg Gc thai Flllöp ő fensége 5 frt. 
Ngs. Zsigmondv Vilmos ftr 10 frt. Mélt. báró Mednyánszky 
Dénes ür 2 frt. Dr. Stuller Gyula úr 1 frt. Pösclil Vilmos úr 
70 kr. Solymosi Zoltán úr 70 kr. Többen 5 kr. és 10 krajezár- 
jával 2 frtot. A nemes adakozók fogadják e helyen is a 
kör nevében legmélyebb köszünetUukct.

Selraeczbánya 1886 január 10-én.
Lorentz Jenő Tőrök Sándor

ifj. köri pénztáron. dnl és zeuo egy 1. elnök.

Nem jönnek színészek Beszterczebányára! Ez a leg
újabb bír, mert nem találtak annyi ahoucnst, a mennyit kí
vántak. subventióra pedig nem volt kilátásuk, mert a szia- 
pártoló egyesület pénztára Hevcssy Lajos segélyezése által 
kimerült. Sajnálatunkat kell kifejeznünk, hogy Besztcreze- 
bánya kénytelen tiélkülözui e télen Tbaliát, de másrészt a 
közönség maga az oka, mert vagy lépjen tömegesen a szí
nészetet pártoló egyesületbe, hogy a uubventió lehetséges 
legyen, vagy abonáljou tömegesen, hogy a subveutíó ne 
kelljen ! de ha már színészek nem jöhetnek, lehetne talán 
eSy l^r műkedvelő előadást rendezni, ha csak azért is, 
hogy jövőre megélhessen városunkban egy jóravaló szín
társulat. Azelőtt a magyar színészetet pártoló egyesület 
éveute gyakrabban rendezett ilyet s volt is foganatja, mert 
egy Ízben egy kétszer ismételve előadott darabból 600 frtou 
leiül volt a tiszta jövedelem. Ez éviién csupán csak a köz
vacsora hozott valamit! Mért ne lehetne egy állandó mű
kedvelő társulatot Beszterczebányán szervezni. Ez a/ egye
sületnek biztositana az eszközöket, hogy a fő „saisonrau 
egy jó társulatot szerződtethetne a beszterczebányai közön
ség magyarosodásának előmozdítására.

A selmeczbányai polgári dal- és zenekör f. hó 9-én 
rendezett hangversenye igen szép számú közönség jelenlé
tében folyt le. A műsor nagyon válogatott volt elanuyira, 
hogy némely helyütt a körnek erejét is túlhaladta, mint ez 
különösen Miigele Ferencz: „A pokol, tisztitó tűz és a 
mennyország" czimü paródiái zenedarab II. részéuél észre
vehető volt. Eltekintve e hiánytól, a hangverseny sikerült
nek jelezhető, mert a szabatosan előadott éuekdarabok, s a 
bárom közreműködött hölgynek, névszeriut Meinbold Gizella, 
Tibély Etelka és Joerges Ida kisasszonyok igen szép si
kerrel előadott s nagy hatást keltett zongorajátékai a fel
merült hiányokat a közönséggel clfeledtették. A t. hölgyek
nek a közönség valóban nagy köszönettel és elismeréssel 
tartozik azon önfeláldozásukért, mellyel a hangversenyeken 
már más alkalommal is közreműködtek s ez által a dal s 
zene fejlődését városunkban elősegítették. — A hangversenyt 
táuczvigalom követte, mely a legnagyobb élénkség s pezsgő 
kedv mellett egész reggeli 4 óráig tartott. a.

Magyar falu Zólyommegyében. A rásztokai lakosok 
ügy név- zett csipkárok, pedig alig kereskednek csipkével, 
haucm inkább kendőkkel, pántlikával s több c félével. A 
férfi lakosság ép lába része kiskorától lejár e portékával 
az alföldre s ha nem hoz. is tetemes anyagi hasznot, lega
lább a magyar nyelvet hozzák haza, úgy, hogy Kúsztok a 
község férfilakossága folyékonyan beszéli a magyar nyelvet! 
S nem rósz kiejtéssel; kár hogy a leányok ezt cl nem ta
nulhatják apjaiktól, vagy az iskolában, mert ha ez lehetne, 
a község egészeit megmagyarosodnék. Az apák persze az 
év legnagyobb részében távol vannak s tg.v csak az iskola 
feladata a leányokat magyarosítani, hogy nekünk is legyen 
magyar falunk.

Egy elkésett tudósítás A korpnnai batyubál e hó 6-án 
tartatott meg igen jó sikerrel Plachy Bertalanná úrhölgy 
védnöksége alatt. A batyubál ez idéu is páratlan kedélyes
séggel. s kitűnő kedv mellett folyt le. Kezdődött este 7 
órakor csárdással, s tartott — tanúbizonyságául annak, hogy 
a jelenlevők kitünően mulattak — a jó kedv lelkesedett 
kitörései mellett reggel 6 óráig. Plachynó ö nagysága ki
váló kedvességgel s szcrotetrcméltósággal vitte a védnükuői

szerepet, — a bál jól sikerültének oroszlánrésze őt illeti.
A hülgykoszorú a következőkből állott: Albert Gabriella, 
Albert Irma, Albert Mariska, Bachman Fáni, B&umerth Vilma, 
Blaskovits Bozsenka, Blattuiczky Paula, Bory Gizella, Glau- 
ser Györgyike, Halmos Ilona (Budapest), Hoffmuna Gabriella. 
Koriesánszky Ludmilla (Teróuy), Kuzma Piroska (Tót-Pel- 
bő ez) Libertiny Ilona, Lilla Malvin, Podhragyai Gizella (Sze- 
beléb) Kuttkay Paula, Szeverinyi Ilka. Szlkarik Berta, Uj 
bázy Paula, Vozár Karolin, stb. Asszonyok : Plachy Berta
lanná (leánykáival), Albertné, Baumerthné Blattuiczkyné, 
Borynó ikis leányával). Diáimé, Droppáné (Bábaszék) ifj. 
Eisertue, Gyarmekné, Glauscrné, Jcszenszkyué. Kuzmaué 
(Tót Pelsöez), Langené. Leboczkyné. Lévaynó, Libertinynó, 
Liffáné, Lukácsyné, Nándoryné. Nedeczkyné, Prezenszkynó. 
Kuttkayné, Stugelné, .Sztrakoviczkyné, Trnovszkyné. Vargáné, 
Vozárné.

A magyarság előmozdítására nagy hatása vau a besz- 
terczebán yni ipariskolának. Most már minden mcsterinas 
magyarul köszön az utczán s a legtöbb beszél magyarul.
Ila egyél) elismerés nem érné a buzgó’ tanítókat, az az ér
zet adjon nekik hazafias megnyugvást, hogy buzgó műkö
désűk folytán Beszterczebáuya magyarosodását előmozdítot
ták, még ott is, a hol azt várni sokáig tartott volna ! Ad
jon a magyarok Istene továbbra is kitartást a tanerőknek 
8 ilyen baladást a tanulóknak s jutalmat a közvélemény 
elismerésében !

A körmöczbányai magyar egyesület f. é február 1-én 
a városi iskola dísztermében jótékony ezélú tárgy sorsjáték
kal és hangversennyel egybekötött fánezvigalmal rendez. Az 
egyesület, melynek öt évi működéséről szóló titkári jelentés 
néhány nap múlva kerül ki a sajtó alól, nagyon megérdemli 
a pártolást. Hisszük, hogy Sehncczről is többen rándulnak 
át a magyar nyelv terjesztése körül nagy érdemeket szer
zett egyesület mulatságára. Egyébiránt legjobban ajánlja 
az egylet mulatságát a köv. műsor: 1. Anber D. F. E. ,a  
Portiéi néma" czimü nyitánya 4 kézre. Zongorán előadják : 
Buday Irén k. a. és Bózcr Károly úr 2. Ábránd „Teli Vil 
mos" czimü dalmű felett, Bériét és Osberiictól. Hegedűn és 
zougaráu előadják Bruncer Ferencz és Bózer Károly urak.
3. Vegyes karének. Előadják: Havas Béláné, Pehacsek Irma 
és Bundsmanu Adél úrhülgyek, és Kozakievicz Máryán, 
Blciszmcier Antal és Kudl Károly urak. 4. Szavalat. Elő
adja: Szántó Kálmán úr. 5. Rossini G, „a Sevillai borbély" 
czimü uyitáuya 4 kézre. Zongorán előadják Kupecz Virgin
k. a. és Bózcr Károly úr. 6. „Un jaur d’ été en Norvégé" 
(Egy nyári nap Norvégiában) nagy ábránd zongorára Will- 
mcr8 Rezsőtől. Előadja Bózcr Károly úi. 7. Allatnégyes elő
adják.

A kis hirdetések rovattá melyet mai számunkkal meg 
kezdünk, mclcgeu ajánljuk t. olvasóinknak már olcsóságán 
nál fogva is. Olvasóink közül többen figyelmeztettek már e 
rovat megkezdésére; sajnos azonban, azok a merev para
grafusok 8ehogy8cni engedték meg, hogy a „kis hirdetések" 
illeték dolgában némi kedvezményben részesüljenek ; csak 
úgy megfizettették velünk a legparányibb kis hirdetésért 
külüu-klllön az illetéket, mint akár a hosszú nagy hirdetés 
után. — Most végre megleltük a paragrafust s azon hely
zetben vagyunk, hogy olcsón célszerűt adhatunk t. olvasó- 

i inkuak. Csakhogy aztáu venné is minél gyakrabbau igénybe 
e íelette kedvező alkalmat a mi közönségünk. Azt hisszük,

' niucs oly egyes, nincs oly család, melynek körében ne 
akadna olyan fölösleges tárgy, minek van ugyan, értéke de 

1 a tulajdonos azon túl szeretue adni minden áron. Piaczra 
azonban nem mehet vele. kirakatba nem teheti, egyéb mó
don sem árusíthatja, mert a közbeujárási dij felemésztené 
az egész tárgy értékét. Az ilyen tárgyon a kis hirdetések 
utján a legkönnyebben adhat túl.

Lapunk 2-ik sz. beszterczebányai példányait reclamál- 
váu, azt az értesítést vettük, hogy az illető csomag nem a 
posta hibája miatt jutott oly későn szerkesztő társunk ke
zeihez, miuek e helyen felemlitósét kötelességünknek tartjuk.

A kiadó'

Jutalom a hü előfizetők részére. Hogy menynyire el
terjedt Franeziaországban az a szokás, hogy az előfizetők
nek jutalmat aduak, mutatja ezt a következő igaz (?) törté
net. A napokban egy párisi úmö a kouybába lépve, sza
kácsnőjét egy jól megtermett dragonyosuak társaságában 
találja. Mit jelentsen ez Medcloinc ? kérdi az úrnő szigorít 
hangon. Kérem, Madame, én egy k a t o n a i  l a p r a  fizet
tem elő 8 öt kaptam . . . j u t a l m u l .

A német szó. Kellemetlenül lepett meg miuket, midőn 
tapasztaltuk, bogv a bhányai apácák növendékei egytől 
egyig, azaz általában n é m e t ü l  társalognak séta közben. 
Bár meg vagyuuk arról győződve, hogy a nevelés magyar 

' hazafias szellemben történik, mert erről, mind a zárda nagy 
j alapitója. mind Scbesztha Károly zólyommegyei kir. tanfel*
! ügyelő ismert hazafias meggyőződése kezeskedik, mégis cso

dálattal vettük észre c tényt annál inkább, mert számtalan
szor meggyőződtünk, hogy a bhányai zárdában a gyökeres 
tót lányok is megtanulnak magyarul beszélni. Fájt a szivünk 
midőn egy intézet növendékeitől csakis német szót hallot
tunk, pedig hát volt alkalmuk a kis lányoknak egymás kö
zött magyarul is beszélni, mert nem egy esett el a csú
szós ütőn. de egy scin kiáltott fel magyarul, még esés köz- 
beu sem. hanem valameunyi uéinotül kiáltott fel. — Ebb|p



azt következtethetné egy be nem avatott, hogy a leánykák 
csakis németül beszélnek, pedig meg vagyunk az ellenke- 
2öröl győződve. Kár tehát a külsőség meg nem figyelése 
által alkalmat adni a megjegyzésekre !

Az Önmefltagadá8 ritka példáját mutatta a minap egy 
selmeezi bányamunkás. Liszttel megterhelve igyekezett azt 
nz egyensúlyt megtartani, melyet a síkos utón minden pilla
natban elveszíteni vélt. Egyszer hirteleu földre terül s a mit 
annyira féltett, a liszt kiömlik és pedig egyenesen hanyatt 
vágódott emberünkre. A kincsét féltő ember csakhamar fel
ismeri helyzete válságos voltát, fekve maiad s meg se 
moczczanik addig, mig egy társa segítségére nem iö s a 
lisztet marokszámra be nem nem rakja a zsákba, a hova 
nehány liternyi hó is jutott. Mikor a liszté, megmentve látta, 
talpra ugrott s vigasztalódva folytatta útját hazafelé.

Hova hordjuk a havat? Panaszkodtunk, hogy nincs 
havunk Beszterczebányán! Az Isten teljesítette óhajtásunkat, 
alig, hogy lapunk megjelent, és még mielőtt Beszterczcbá- 
nyára érkezett, olyan havat küldött, hogy most nem csak 
az emberek szánkáznak hanem a havat is szánkáztatják 
szakadatlanul ki a városból. Kérdés csak az, hogy vajjou 
jó helyre rakják-e le a tömérdek havat, melyet a városból 
kihordanak V Mert ott a vasúti töltés mellett nincs lefolyása 
a víznek s majd tavasszal nagyobb lesz az a tócsa, a mely 
eddig is volt s rontotta a felső utca levegőjét, mely külön
ben oly egészséges szokott leuni. A nyáron is ott tutaj óz
tak a gyermekek, a jövő nyáron majd esolnakon járhatnak ! 
Mert az oda hordott hóból les/ annyi viz, hogy csolnakázni 
is lehetséges lesz. Nem lett volua-c jobb a hó lerakására 
olyan helyet jelölni ki, honnan a vasúti töltés nem akadá
lyozta volna tavasszal a vizet a Garamba folyni, mert az a 
kis áteresztő csatorna nem lesz képes e vizet a Garamba 
vezetni.

HIRDETÉSEK.
81 sz. 1886

Á rveré si hirdetmény.

A selmeezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszeriut végrehajtási árverés ezen 
kir. járásbíróság területén fekvő, Wiszkocs Jakab és kisk. 
Wiszkocs Samu és Mária tulajdonához tartozó a selmeezi 
429 számú tljk. A f  1 sor, 387 helvr. szám alatt foglalt 
57IIII számmal jelzett ház és kertre nézve Csuntik Klein 
Mária végrehajtatnak 107 frt 40 ür. töke. ennek 1885 évi 
május 16-61 járó G százalék kamatai eddig 25 frt 56 kr. 
megállapított és még felmerülendő végrehajtási költségnek 
kielégítése végett az 1886 évi Február ho 4-én reggeli 9 
órára a selmeezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
nál tűzetett ki.

Kikiáltási ár 639 frt. adó szerint megállapított becsár.
Arvetezni szándékozók tartozunk a fentebbi becsárnak 

10 százalékát készpénz vagy óvadékképes értékpapírokban 
az árverésnek megkezdése előtt a bírói kiküldött kezeihez 
letenni.

Vevő köteles az ígért vételárt az árverés napjától szá- j 
mitvn 90 nap alatt esedékes 6 százalék kamataival egvütt 
a selmeezi kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál kér- | 
vény mellett lefizetni.

Vevő a megvett ingatlan haszonélvezetébe az árverési j 
cselekmény jogerőre emelkedése után lép. a tulajdonjog ja
vára azonban csak a vételár teljes lefizetése után hivatal
ból fog bekebeleztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen bizto
sítani.

Ha a vevő az Ígért vételárt a megbatározott időben 
le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelmére költségére 
és veszélyére visz-árverés fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró bí
róságnál és Selmecz-Bélabánya szab. kir. bánya városok ta 
nácsánál megtekinthetők.

Selmeczen 1886-ki január 12-éu.
Heyder

20 kir. járáobiró.

88 sz. 1886.
Á rve ré s i hirdetmény.

A selmeezi kir. járásbíróság m űt telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint a végrehajtási árverés ezen 
kir. járásbíróság területén fekvő Czibula Jánosnak a koipa- 
chi 52 számú tljk. A I V« urb, 1—6 sor szám alatt foglalt 
fekvőségekre 53 számmal jelzett ház és inellékészületckre, 
valamint az után járó 69 számú tljk. A 1 1—59 sor szám 
alatt bevezetett közös legelő és erdőből illetőségére nézve 
a selmeezi takarékpénztárnak 600 irt. tőke ezután 1884 évi 
április 24-öl számítandó 8 százalék kamat, eddig 23 írt 45 
kr. megállapított és még felmerülendő végrehajtási költség
nek kielégitéze végett az 1886 Február 10 ón reggeli 9 
órára a selmeezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi Hatóság
nál tűzetett ki.

Kikiáltáli ár 1083 Irt. adó szeriut megállapított becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi boesárnak 

10 százalékát készpénz vagy óvadékképes érték papírok bán 
az árverésnek megkezdése előtt bírói kiküldött Kezeihez bá
nat pénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vétclárt az árverés napjától szá
mítva 90 nap alatt az esedékes 6V» száz. kamatostól a sel- 
meczi kir. adóhivatal mint bírói leteti pénztárnál kérvény 
mellett lefizetni.

Vevő a megvett ingatlanoknak haszonéi vezetébe az 
árverési cselekménynek jogerőre emelkedése után lép a tu
lajdonjog javára azonbau csak a vételár :■ lefizetése 
után hivatalból fog bekebeleztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár cllcu bizto
sítani.

Ha a vevő az Ígért véteiart a meghatározott Időben le

neiu fizetné, bármely érdekelt fél kérelmére, költségére és 
veszélyére visz-árverés (og elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró bí
róságnál ésukolpaclii községi bíró házánál megtekinthetők.

Selmeczen 1886-ki január 13-án
Heyder

21 kir járátbiró.

1153 szám
1885. tlkvi

Á rve ré s i hirdetmény.

A körmöczbányai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság 
közhírré teszi hogy Holicska Mátyás végrehajtatnak Lasz- 
lop s. Proes Ágnes végrehajtást szenvedő elleni 35 frt 20 
kr. tőke követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
körmöczi kir. járásbíróság területén lévő Uj-lehota községé
ben fekvő az ottani 97 sz. tjkvbeu A 1 29 s. sz. ,i. loglalt 
birtoknak fele részére az árverést a 437 frt, ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1886 évi Január hó 27-ik napján d.
e. 10 órakor Uj-lehota községében megtartandó uyílváuos 
árverésen- a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog,

. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlau becsárá-
uak 10 százalékát vagyis 43 frt 70 kr. készpénzben vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett ár folyammal számí
tott és az 1881. évi novemberhó 1-én 3333 sz. a. kelt igaz- 

; ságiigyiniuis/.tori rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképcs ér- j 
| tékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. !

LX. t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
! eiűleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervéuyt 
! átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Körmüczbányán 1885 évi Szép. hó 28 napján.

Kozakiewicz
22 kir. aljbiró.

105 88. 1886.
Á rve ré s i hirdetmény.

A selmeezi kir. jbíróság mint tlkvi litóság részéről 
közhírré tétetik, miszerint végrehajtási árverés a selmec/bá- 
nyai kir. jbíróság területén fekvő. Krausz Adám és Farkas 
Erzsébetnek a pjergi 172 szikben A f  1 sor 57 ü,»z. alatt 
bevezetett 205 számmai jelölt ház, udv ír és kertre nézve 
Heller Dávid végrehajtatnak 123 fr.. töke, ennek 1885 évi 
Junius 2 tói járó 6 száz. kamatai, eddig 43 frt 20 kr. meg
állapított és még felmerülendő végrehajtási költségű -k ki
elégítése végeit 1886 évi február hő 8. reggeli 9 órára a 
selmeezi kir. juiróság rniut tlkvi tiatóságnál tűzetett ki.

Kikiáltási ár 742 frt. adó szeriut megállapított becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi becsárnak 

10 száz. kézpénz vagy óvadékképes értékpapírokban az ár
verésnek megkezdése előtt a bírói kiküldött kezeihez bá
natpénzül letenni

Az igén véteiár az árverés napjától számítandó 90 
nap alatt esedékes 6 száz. kamataival együtt a selmeezi 
kir. adóhivatal miül oirói letéti pénztárnál kérvény mellett 
fizetendő lészeu.

Vevő ezen árverési cselekménynek jogerőre emelke
dése után haszonélvezetbe lép. a tulajdonjog javára azonbau 
csak a vételár teljes fizetése után hivatalból fog bekebe-
leztetui.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen bizto
si tani.

Ha a vevő az ígért vételárt a meghatározott időben 
le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelmére 1881 évi LX. 
t.-cz. 185 §-a értelmében viszárverés fog elrendeltetni.

Az árverési feitételekuok többi pontjai úgy ezen eljáró 
bíróságnál, valamint Pjerg község bíró házánál megtekint
hetők.

Selmeczen 1886 évi Jauuár 15.
Heyder

23 kir. jArAöbird.

A Keviczky testvérek tulajdonát képező, Domauik 
helység határában fekvő nemesi birtok malom és korcsmái- 
tatási joggal együtt folyó évi február 4-én délelőtti 10 óra
kor fog Domanikon a községhirö házában tartandó, Keviczky 
Antal hagyatéki csődtömegének jutalékára kénysze-, a többi 
testvérek illetményeire pedig önkéntes árverés utján ela
datni. Hederváry Antal

26 2—3 ügyvéd.

Árverési hirdetmény.

Van szerencsém a n. é. közönség be
cses tudom ására hozni, hogy Selmeczbá- 
nyáu f. é. jan. l-jetöl kezdve

közvetítő és cselédszerző 
intézetet

nyitottam.
Biztosítva a n. é. közönséget az ezen 

intézet keretébe vágó teendők pontos te l
jesítéséről, s megjegyezve, hogy irodám . 
Rosenfe ld-fé le  ház földszint van. tisztelet
tel maradtam

Selraeczbányán 1886 jan . hó.

a? i—3 B acker Alajos. 
(XXXXXXXXXXXX*

KIS HIRDETÉSEK.
E la d á s . K ü lö n f é l e .

Egy okos papagáj
szép kalitkával együtt.

A ki faiskolát akar be
rendezni ; a ki a gyümölcsfa- 
tenyésztés iránt érdeklődik 
a ki tudni akarja, hogy hol 
lehet jó és olcsó gyümölcsöt 
kapni ; szóval a ki a gyű - 
mölcstenyósztést elő akarja 
segitcui. az fizessen elő

a  „K É P KERTÉSZE*'

K árpáti p ré se lt v irá gok  

é s  d isze s  c sokrok.

Gy ü m ö icsfa-cse m e tó k, 
alma- és körte magvak.

Das Thierleben
dér Alpenwclt von F. v. 

Tschudi, 12 füzetben.

c. olcsó szaklapra, a fais
kolák XXX év óta fennálló
közlönyére.

Olcsó tót újság, melv nem
V é t e l . izgat, csak oktat s mulat-. I*== ta t: a

A „Délibábok hóse“ U E D E L A .
czimti mü megvételre ke- Ki tót népünket szereti, az

restetik. fizessen reá elő.
Mindezekre bővebb felvilágosítást ad a kiadóhivatal.

1886. évi 3- szám *

Bérbeadási hirdetmény.
A zsarnóczai sorház cs tartozéka, úgyszintén a Sel- 

inecz városa területén lévő 9 kincstári bányatelep-korcsma 
ellátási jogára nézve az 1888. év végéig terjedő érvényes
séggel a mostani bérlővel fennálló szerződés, a bérlő fizetés- 
képtelenségénél fogva felboutandó lóvén, ezen okból az 
előbb eiulilett tárgy és jognak a hátralevő bérleti idő
szakra leendő újbóli bérbeadására az alolirt hivatal által ,ez 
évi január ho 28-ik napjának délelőtti 10 órájára verseny- 
tárgyalás iratik ki. mely Zsarnóczán az alólirt hivatal 
helyiségében fog megtartatni.

A versenyezni kiváuák erről azzal értesittetuck. hogy 
ajánlatukat a versenytárgyaláshoz kirendelt bizottságnak 
akár szóval akár a kincstárnál szokásos módou írásban be
adhatják. de hogy az ajánlattétellel egyidejűleg a jelenlegi 
évi bér 50 százalékának megfelelő 530 frt. bánatpénz is 
lefizetendő.

A wrsenytárgválási és szerződési feltételek az alólirt 
hivatalnál bármikor m gtekintbetők.

Zsarnóczán 1886 évi január hó 2.
24 2 - 2  M. kir. erdóhivatal.

■  A „B etegbará t" czimii röpiratbau 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 köszvényben 
vagy csúzban, tüdősorvadásbaa, ideggyenyeségben, 
sápkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyitliatlan betegségek is megszűntek. 
A ki a „ B e t e g b a r á t o t * '  olvasni kívánja, az Írjon 
egy levelező lapo t R ich ter k ia d ó -in té z e té n e k  
L ipcsébe, mire a röpirat megkűldetik. A megren

delőnek ez költségébe, nem keiül.

1 Iaszonbiirbeadási hirdetmény.
Néhai Osztroiuc/.ky Géza hagyatékához tartozó, Pest- 

Pilis-Sóit cs Kiskun megye területén Dunavecsc község 
határában, a budapest-ziiu ouyi vasút Nagy Állás állomásától 
'/«. óz az apostagi hajóállomástól egy órányira fekvő, 2086 
magyar hold kiterjedésben, esakuem kizárólag szántó és
rétből á Hó Csanád feheregyházai pusztai birtok foiyó évi 
Szeptembsr ho 20-tol kezdve 5 evre haszonbérbeadó.

Bővebb felvilágosítást nyújt a kiskorú örökösök kép
viselője. Dr. Huszágh István

2ó 2—3 BewtcrcsebAnyjLii

M áriáséin
gyomorcseppek,

kitilnő h atású  sze r  a gyom or m in 
den betegsége ellen.

és felülmúlhatatlan: étvágyliiany, gyo- 
morgyeugeség, rósz szagú lehellet, fc- 
fuvódások. savanyú böfögés, kolika 
gyomorhurut, homok- és hugykö fejlő 
dés. gyomorégetés, túlságos nyalkakép 

zödés, sárgaság, undor, főfájás igyomorroutás eseténi gyo 
morgörcs dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő 
gyomorbajok, giliszták, lép- cs tnáj bajok, arauyér ellen 

Egy Üvegese ára használati utasítással együtt 35 kr. 

Központi raktár: C. Brady „a Vedangyalhoz* czimzett 
gyógyszertára Kremsierben t Murva orsz.i so

Kapható minden jóliird gyógyiaortárba-i Otatrák-Magyarhonban.

Nyomatott a „Selmeczbányai Híradó" gyorssajtójáu. Kiadó a „.Sclmeczbanyai Híradó" kőnyvoyomója.
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