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A felvidék szüli az eszmét, és az alföld érleli azt 
meg.

Fájó érzet adta ajkam ra a szót 8 a panasz 
hangján ejtem ki a z t : a felvidék t>/,űlí az eszm ét' 
és az alföld érleli az t meg.

De e panaszomban nem illeti szeiuioiiányás az 
alföldet, a költővel sem tartok , amint a felföldről 
dali : „csodállak, ámde nem szere tleku ; — hisz ha
zám földje az is, ez is. O tt születtem, itt élek.

Fülem be cseng a régi dal régi dicsőségről, 
elém tűnik elmúlt századok képe, melyről a nép 
gyarapodását, jó lété i olvasom le ; s ha kérdem, hogy 
mi a forrása e jólétnek ? azt a választ adja a tö r
ténelem, hogy : az ipar és pedig a nagy mellett a 
kis ipar.

A nagy még most is virágzik itt-ott, ámde a 
kisipar csak tengődik s vele együtt a nép jóléte is 
csökkent.

Felvidékünk városai, az iparnak egykori vi
rágzó telepei alig  m utatnak fel már csak valamit is 
a régi jólétből. S ha kérded, hogy „hol van az egy
kori fény, hol van az egykori zaj ? “ a felelet száz
féle 8 még sem kielégítő. — A kazánok gőze ol- 
vasztá-e fel ? a gyárak  kém ényfüstjébe ment-e ? a 
pálinkás üveg nyelte-e el ? vagy az idők szele se
perte le az édes haza földéről ?

B izonyára mindegyiknek van benne része ; de 
hogy melyiknek több, ezt nehéz megállapítani. Csak 
az világos előttünk, hogy szép felvidékünknek kincse 
mint H e llaszé : egy elomló rom, melynek felépítésén 
senki sem fáradozik.

Hejh, pedig e romok sokat mondók! Róluk ol
vassuk le azt, hogy am it szépet, remeket ipar és 
műrészét hajdan teremtett, azt ezek falai között mind 
meg lehetett ta lá ln i; királyi kegy, főúri bőkezűség 
szülte azt, hogy ez a szép felföld maga lett épen 
szülőja a honi ipar, a honi művészet remekeinek s 
otthona lángelm éknek.

A nagy M átyás idejében Zólyomvárát üstök, 
üllők, gyalu, ráspoly, katlanok halmaza tette erőssé, 
tette gazdaggá. Az volt ára a diszes királyi gárda, 
melynek ezek valamik fegyverei !

Be8zterczebánya, Ú jbánya, Selmecz virágzó

ipart fejlesztettek falaik k ö z ö tt; a haza, mely pedig 
sokat, nagyon sokat igényelt akkoron és önmaga a 
szorgalmas nép vette hasznát.

Mi maradt e nagy gazdagságból, e sok kincs
ből ? e városok iparából ? Zólyom arra  lehet büszke, 
amire Róma: ős falára ; Selmecznek megmaradt Ős 
báuyaipara mellett . . .  a makrapipája.

Ámde oszladozik immár e kép sötétsége: a Besz- 
terezebánya, Zólyoravára körül goraolygó füst azt 
érteti meg velünk, hogy a szorgalom, az ipar vissza 
törekszik hódítani régi körét. — Rozsnyó, Késmárk 
s több társváros már régi szövi, fonja azt a fo
nalat, melyhez jóléte fűződik. Az ős Kürmöczben 
is alapját vetették már magánvállalkozók egyes ipa r
ágaknak ; a vállalkozó szellem tért hódit mindenütt.

Csak a legnépesebb bányaváros maradna-e há
látlan a múlthoz, s érdemetlen a szebb jövőre ? régi 
dicsőségét, nepe jólétét annyiba se venné, mint spe- 
ciálítása bodor füstjét ? Hihető-e, hogy a vállalkozó 
szellem ébredését itt is üdvözölhetjük majd egyko
ron, mely aztán tettekben, a nép és hazája javát 
előmozdító tettekben nyilvánul ?

Toliam túl viszen e kis lap kere tén , megálla
podom immár s rátérek azoiL iparágak egyikére, 
melyre nézve okkal mondhatom, hogy a felvidék 
szüli az eszmét és az alföld árleli azt meg.

A kisipar ez, a mely el hagyva ősi fészkeit, a 
felföld várait, hova a török-tatár hadak-elől mene
kült, leszállóit az alföldre, népes városokban ütve 
tanyát. — Atyai kormány segíti, vagyonos fogyasztó 
közönség erősíti, a jó lé t nyomában fokozódó szor
galom fejleszti ezt a fát, mely ott terebélyessé leve, 
törzse erős, gyökere szilárd.

De ne nézzük a messze multat csupán, vessünk 
egy pillantást a közelire s látni fogjuk, hogy a 
kisiparnak egyik ága, melyet újabban fokozott hév
vel karol fel állam és tá rsadalom : a kertipar itt 
nyert egy emberöltő előtt első lendületet.

O tt vannak Árva, Trencsén, Bars, Zólyorame- 
gyék területén egyeseknek ismert gyümölcsösei ; a 
nép tudatlanságával, a cliraa zordonságával küzdve, 
áldozatok árán fejlődtek oda, hogy most már hirt, 
nevet s birtokosaiknak hasznot szereznek. Bizony

nem csekélység ám az, hogy az alföldi Kecskemét 
és Körös mellett a nemes gyümölcsfajták term elé
sét tekintve, mi Isztebne, Roszkos, Ú jbánya, S z . 
K ereszt, Berzevicze, Bilicz, Kocskoez, a terraelvény 
mennyiségére nézve Korpona, Jakabfalva stb. gyű 
mölcstermő helyekre mutathatunk.

Az annyira elhanyagolt kertipart e század ele
jén  a felföld ölelte fel először, de fejlesztésén csak 
szórványosan fáradoznak egyesek, a nép vérébe nem 
ment át annak tudata, hogy ez. a kisipar többi ágá
val egyenlő rangú, ugyanoly, vagy tán nagyobb 
hasznot h a jtó ; sőt még az érdeklődés sincs meg, 
keveseket kivéve, azoknál, kiktől e téren cselekvést 
várhatni.

Az üveges-, a drótos-, a rongyszedő-, a kana
las tót lépten nyomon azt bizonyítja a csipkevetö 
kis lány vetőkéje azt zakatolja szüntelen, hogy fel
vidékünk k isipara csak szunyád, és várja ébredését.

De egy hang egymagában fel nem ébresztheti. 
Á lljatok össze, ti tőkepénzesek, a csengő ezüst jó 
ébresztő ; liallgasatok el ti népizgatók, hagyjátok 
már abba a cliínai fal építését nép és ur k ö z ö tt; 
ne rebbentsétek ki a csendes ipart békés o tthonából; 
itt született az meg bérczeink között, ne kénysze- 
rítsétek, hogy folyton vándoroljon.

T i meg népünk oktatói, ha nem is vésővel, 
gyaluval, filrészszel, de szemző késsel, ojtóvesszővel, 
aszalóval, méhküpüvel illusztráljátok a kisipar hasz
nos voltát. -  így  aztán otthont lelhet újból 8 
csakis igy a jólét népünk kunyhó jában ; a nép 
jóléte pedig a társadalom, a haza jó léte s az eszme 
itt is megérik ép úgy. mint a szép alföldön.

T— I.

A halak, mint a selmeczi tavak mellékhasználati
tárgya.

(Előadatott S /.écsi Zsigáim ul akad. tanár Alt.il a ne Íme ez i gv.i^y/nzati 
ób torméRzottudoiuáiiyi egyesület f. ó. január hó 9-éu tarto tt természet

tudományi szakfilésében.)
(Vége.)

Az egész tenyésztés tehát abból állana, hogy 
adandó jó alkalommal minden tavat a másnemű ha
laktól megtisztítsuk, azután e pontyzsengét kellő 
mennyiségben bocsássuk belé, — (mit ha lehetséges

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁECZÁJA.
Túl a Dunán . . .

Tál a Dunán, szép Zalában 
Magyar tenger szélen,
Hol a sok hegy elmerengve 
Vízbe bámul régen ;
Tihany felé, vén sziklától 
Megkérdeztem én is,
Hogy számomra kis boldogság 
Juthatna-e mégis ?
De a szikla — nem tudom mórt — 
Nem felelt az egyszer ;
Pedig kértem, rimánkodtam,
A hogy képes ember!

Vigasz nélkül hagytam el hát 
Azt a kedves tájat 
Hol minden fü, s virág láttán 
Szép emlékem támadt.

S im a sorsuak játszi kedve 
Ilyen messze hánya ;
A tar sziklák, komor hegyek 
Széles katlanába!
Nem kérdem itt semmitől már,
Mul-e majd ez álom,
S fellelem-e végre mégis 
Remélt boldogságom V 
Be várom én. inig ez élet 
A végsőt le járja,

S aztán tudora, megyek úgy is 
Boldogabb tanyára !

K . . n K . . • y.

A budai pasa *
N a g y o b b  r é s z t  i g a z t ö r t é n s t  .

(Z«chokke novellája).

A mi elbeszélésünk forrásait illeti, az egyiknek a bé
csi levéltárakban kell lennie és pedig Budáuak 1636-ki 
ostromáról irt naplóbau. Nekünk ugyau nincs szerencsénk 
közvetlenül ebből meríteni adatainkat, de mégis bírjuk azt 
a biztosítást, hogy elbeszélésünk befejezése abban foglalta
tik. Egy másik forrás egy igeu csinosan nagy oktávban 
nyomtatott füzet, melynek terjedelme 74 oldal, mely a meg
jelenése helyének raeguevczéso nélkül 1755-ben jelent meg 
ezen cim alatt.- „Le Pasclia de Bude. Harmadik forrásun
kat mondák képezik, melyek a történet Íróra nézve ugyan 
azonban legkevésbbó voltak incgvotcudök. Ennyit bevezetésül.

I.

Waadt svaiéi kantonnak egyik mólyvölgyében, melyet 
magas sziklák köruyeznek, egy régi kis, de csinosan épült 
városka fekszik melyet egy régi. vár diszit. E városkát „La 
Sarraz“-nak hívják s benne jókedélyíi vidám emberek lak
unk, s ha nőin is liircs gazdagságáról s régiségeiről vagy 
jó boráról, de legalább már a régi időben ismeretes yolt a 
lakosok egymás iránti bü barátságáról, melyet a s omszé-

* A/.órt közöljük az elbontólótt, mert mindon eaetro nrdakknl 
bír ránk magyarokra, mint irt rólunk o nóraot Író. Az alboszóló* bar 
eleinte kiaió uualinaanak tűnik fel, további tolyamábau igán érdekessé 
válik. A fordító.

dók is tapasztaltak. Erről tsnubizoúyságot tesz két csinos 
kis íiu Eugnv és Olivicr.

Euguy egy zegény üreg embernek volt legkisebb fia, 
a ki uem messze a városkától egy szalmafödeles paraszt- 
kuuykóbau megelégedetten tölté napjait. Eugnyóknál min
denkor a legszebb rend uralkodott párosulva a legnagyobb 
egyetértéssel s a legszigorúbb munkássággal. Már a család 
legifjabb tagjának is kereset után kellett látnia hogy a házi 
szükségletek fedezéséhez ü is hozzá járulhasson.

A koros apának azonbau a legkisebb fiában kevés 
öröme volt, mert ez egy kis vad gyerkőcz volt. a kijjezer 
féle csiutalanságot is elkövetett naponta. Természetes, hogy 
a kis haszontalan pajkosságáért mindenkor kellő ieuyités- 
bou részesült. De mi baszna volt ennek. Az este szenve
dett büntetést reggelre rendesen kialudta s elfelejtette. E 
mellett a kis, túlélőnk gyermek elég szép és szeretetre 
méltó tulajdonsággal is birt. Mert nem csak oly szép fiú 
volt, kit az akkori költők, ha uem paraszt ruhában s me
zítláb julent volna meg előttük, hanem mint kis hcrczeg, 
bizonyára Gauymedhz, vagy Amorli >z Imoulitoúak volna, 
hanem azon tehetséggel is birt ha auarta, hogy magát min
denkivel mcgkcdveltctte. Az iskolamester sokat tartott róla, 
mert egy tanulója sem tudott oly szépen Írni, oly helyes 
hanglejtéssel olvasni, yly hibátlanul számolni. A tanító 
egyszer maga mondta az öreg Eugnynek : „A kend fiinak 
Lausannc-ba kellene mennie, hogy a felsőbb iskolákat láto
gathassa, mert már majdnem annyit tud, mint önmagam. 
Ennek papnak kellene mennie. Az öreg Engny erre vállvo- 
nitva mondá: A parasztok között is szükséges a jó eszfi 
ember, sőt szükségesebb, mint a gazdagoknak, mert ezek 
ha nélkülözik a jó fejet, a pénzes zsákot teszik vállaikra. 
A mit mi szegény emberek nem tchotüuk.



volna, még két éven keresztül ismételni kellene) — 
azután a tavat 3 évig érintetlenül hagynák. Télen 
a szükséges levegő végett két nyílást kellene min
dig a jégen áttörve tartani. Magától értetődik, hogy 
a történt benépesítésről, ennek idejéről stb. törzs
könyv vezetetnék.

Most következnék a kihalászás, melyet minden 
évben, vagy minden másodikban a tó legcsekélyebb 
vízállásakor kellene elővenni. A kihalászás csak 
nagyszeraíí hálókkal eszközöltetnék, melyeken csak 
a nagy, kifogni szándékolt halak nem esnének ke
resztül.

E  czélra egy nagy v o n t a t ó ,  és vagy két 
nagy m e r í t ő  h á l ó  volna szükséges, melyeket két 
kis. egyszerű szerkezetit csolnoknál. vagy két kis 
talpnál lehetne kezelni. A vontató háló a halaknak 
kisebb területre való összpontosítására, a merítő há
lók pedig azoknak kifogására szolgálna. Ha ilyen 
alkalommal nem is sikerülne minden nagyobb halat 
kifogni, nem baj ; majd a jövő években mint remek 
példányok végre csak ők is a hálóba kerülnének !

A halászathoz szükséges eszközök egy tótól a 
másikig volnának elszállitandók.

Hogy a kifogott, talán nagyobb mennyiségű 
halat ne kelljen azonnal piaezra szállítani s igy az 
árt lenyomni, másrészt pedig azért is, hogy a ha
lak a tavakban kapott i s z a p i z t veszítsék el ; 
padlódeszkákból szerkesztett, elzárható haltartókról 
kellene gondoskodni. Ezeket legjobb olyan helyen 
alkalmazni, a hol fris forrás - kút — vagy patak
vizet lehetne bel éj ö k vezetni és a halak kellő' fel
ügyelet alatt volnának. N agyságukra nézve meg
jegyzem. hogy 1 n r területre 3 5 —50 kilogr. halat 
szám ítanak; tehát nem kívánnak nagy területet. 
Ezek segélyével a  halakat bármely időben és men
nyiségben lehet a  piaezra vetni.

Az értékesítésnek egy másik, az elsővel egé
szen jól összeegyeztethető módja, a „ h o r g á s z a t i  
b á r c z á k u kiadása volna, mi által a halászatot ked
velőknek mód nyílnék ebbeli szenvedélyük k ie lég í
tésére.

A mi a halak értékesítéséből befolyó összegek 
mikénti felhasználását illeti, a fölött határozni te r
mészetesen csak a tavak birtokosainak van joga. 
Lehet azonban, hogy ők a befolyó összegeket va
lami jótskony czélra, pl. szegény bányász árvák 
ruházására. ilyen iskolás gyerm ekeknek könyvekkel 
való ellátására stb. effélére szívesen engednék át.

Hogy a feunebbickben vázlatosan előadott terv
nek gyakorlati eredménye legyen, ahhoz mindenek 
előtt szükséges, hogy az összes bányatiszt és főnök 
urak az ügyet rokonszenvvel fogadják és becses 
pártfogásukba vegyék. A kezdet szép reményekkel 
biztat, mert eddig is már a bányász urak között a 
haltenyésztésnek több lelkes hívét találtam ; igy Fo
dor Attila ra. k. bányafönök urban, Hroszmann Jenő 
m. k. gépfelügyelő urban és W ieszner Adolf m. k.

bányatiszt urban : Ocsovszky Vilmos polgármester 
úr és Clcment G yula városi számvivő úr szintén 
tényekkel bizonyitták, hogy az ügyet erélyesen tá 
mogatni hajlandók. Engedjék hinnem, hogy a hívek 
száma gyorsan szaporodni fog. Bennem mindenkor 
a legkészségesebb m unkatársi fognak találni.

A kürmüczi magyar egyesület köréből.
Ezen egyesület egyike a legtevékenyebbeknek, mely 

csekély anyagi erővel, több lelkesedéssel fáradozik a ma
gyar nyelv terjesztésén.

Az alábbi kivonat mely az 1884-ik évre vonatkozik 
világos képét mutatja azon akadályoknak, melyekkel az 
egyletnek a létért megküzdeni kellett.

Egyesületünk e mai közgyűléssel működésének ha
todik évébe lép. Az ím most lefolyt esztendő átm'-neti 
jellegénél fogva sok gátló körUlménynyel állta hala
dásunk útját. Az egyesületnek kezdettől fogva egyik 
fötörokvése volt, hogy függetlenségre tegyen szert; egy 
helyiségre óhajtott szert tenni, mely teljescu sajatja le- j 
gyen, a hol mint otthonában bereudc/.kedbessék s minden
nemű összejöveteleit tarthassa. Ilyen alkaliuasuak látszó hely 
a városban csak egy találkozott. Évekig folytak átlói a 
tárgyalások meg megszakadva s újra szőnyegre hozva. Va
lami felmerült akadály mindig meggátolt célunk elérésében. : 
Végre a teljesülés küszöbén állottunk s a múlt közgyűlés ( 
megbízta a választmányt, hogy az illető vendéglőssel jusson 
végleges megállapodásra. De akkor ö maga, ki azelőtt mint 
kezdeményező önként tette a legkedvezőbb ajánlatokat, 
megbátrált; nem nyílt megszakításával a tárgyalásoknak, 
hanem ütötte-vétette. húzta halasztotta, csűrte-csavarta a 
dolgot, inig a választmány c sok búza vouába bele fáradva 
s e furcsa játékot megunva, visszalépett. Ehhez járult 
az. hogy a múlt ér elején a Coneordia szerződés. ‘ Szar
vas-vendéglő tulajdonosával lejárt s egészen más lel: lek
mellett újult meg. A teremben a Coneordia i ■ k oly 
zsellérséget él, mint mi S a inig ezelőtt a terem ;r» s nu
llák összes (elszereléséért fizettűn.. sténként 3 In >: most
ez összeget csak a felszerelésért fizetjük, a teremer: , lig
külön 8 Irtot. A mi csekély jövedelmünk mellett a tetemes 
emelkedése a kiadásoknak. Innen van az, hogy működé
sűnknek ideiglenesen szűkehb korlátok közzé keliett szo
rulnia. iltt a műkedvelő előadások sora következik, melyet 
c helyen kihagyunk.)

Volt ez évben 2 felolvasás is. Jan. 27-én d’ Ouvcnou 
Gyula felolvasta „A büntetések történetébőlu c. Irancziából 
fordított értekezését; máj. 25-éu Pszotka Forencz a főreális
kola természettani termében bemutatta a napnagyitót.

Az egyesület belépett a felvidéki közművelődési egylet 
tagjai sorába s ennek lejében kapta a Felvidéki Nemzet
őrt. E mellett járatta a Felvidéki Híradót A könyvtár is 
gyarapodott, bár a mostoha viszonyok következtében cse
kélyebb mértékben. Priviczky Ede úr az egyesületnek aján- 
dékozta a Magyarországi Kárpátogyesület évkönyveinek 
1881-2-3-4 iki folyamát s egy sz. e. egyesület történetét 
tárgyazú munkát. Épcu ezért a Kárpátcgyesűletbe csak a 
folyó év elejével léptünk be. Arkosy Béla Jókai „A lőcsei 
fehér asszony" c. regényének eddig megjelent füzeteivel 
ajándékozott meg s adni lógja a további füzeteket is. Mind- 
zekért az adakozóknak e helycu is szives köszönetét mon
dok. Az egyesület pénztárából megvettük folytatólagosan 
Arany összes müveinek Káth-félc definitiv kiadásából a 
16—25. füzetet s a következő sziudarabokat : Morriérc. A

|0g„ja lil, botrány. Bőreik Arp. A dta é» Éva, A kik szoba, 
Fáy A. A külföldiek. Marsor A nyolqiadik pont, Alnmsy 
Tihamér A miniszterelnök hálja.

Más nemű ajándékben is részesült az egyesület: dr. 
Florek Károly 2 méter iát, Gutmann Fercncz pedig egy 
szőke ál-szakállat ajándékozott. Felszerelésünk pedig 2 sár- 
garóz-gyertyatartóval gyarapodott.

A múlt közgyűlésen a tisztikar és választmány követ
kezőleg alakult meg : elnök Schrüder Károly, aleluük Raab 
Károly, titkár dr. Varsányi György, pénztárnok Kelemen 
Ferenc, könyvtárunk d’ Ouvcnou Gyula, választmányi tagok : 
Angyal Bó'a. Chabada József, Hlatky József. Priviczky Ede. 
Pntnoky Rezső, Salaiéin Kelemen, Tcscbler György, Top- 
seber Samu, Vizy Ferenc/., A számvizsgáló bizottság tagjai 
lettek : dr. Kubacska Hugó. Eisert Géza és Platzer Jenő. 
Eisert évközben elhalván, helyébe Várady Lajos első pót
tag lépett.

A választmány az egyesület érdekében öt gyűlést tar
tott. A számvizsgáló bizottság az elnök közbe jöttével a 
pénztári számadásokat f. bó 9-éu megvizsgálta s jelentését 
c közgyűlés folyamán szives lesz előterjeszteni.

Van az egyesületnek 12 tiszteletbeli és 107 rendes
tagja

imé, ez képe egy évi működésünknek ! Minden aka
dállyal szemben is előre törui igyekeztünk. Sőt a választ
mány módokról gondoskodott, melyek segélyével működé
sünket megkönnyitliesse. Nagyobb kiadások csak az első 
félévben fognak valószínűleg terhelni. Ismeretes ugyanis, 
hogy Körmüczbánya szabad királyi föbánvaváros új elemi 
iskolai épülete a nyárra kész lesz a helyben egyesültek 
előtt. Vau okuuk remélIni, hogy a t. tanács a különböző 
egyesületekre nézve kimondja a paritás elvét s számokra 
tetemes auyagi előnyöket biztosit. Addig is a választmány 
indítványokat tesz. Költség kímélés tckiutetéből felmon
datni óhajtja a jelenleg1 cgyl. szobát s evvel 36 forintot 
takarít meg.

Egyesületünk elnöke bírja a helybeli főroáliskola igaz
gatójának Ígéretét, hogy kedvezőbb viszonyok beálltáig 
bútoraink az iskola tanácskozó termében elhelyezhetők.

Kívánja a választmány kiegészítését, hogy a munkát 
kellőképen megoszthatván, működésűnk intensive és exten- 
sive izmosodhassák. A magyar nyelvi tanfolyamot, melyet rész- 
vétliiány miatt kellé félbe -hagyni, újból meg akarja nyitni s 
ez alkalommal az iparos segédek számára. Ajánlkozott u 
már oktató a magyar-német és a magyar-tót tanfolyam szá
mára.

Mind e tervek reményekre jogosítanak, melyeknek 
teljesültét szivemből uivánom,

Kc't Körinöczbányán 1885 jan. 11-én.
Dr. Versényi György

ügyi. titkár.

Remmei't Márlha hangversenye
Selmecbányán jan. 23.

Mar az első számnál Weber E durjáhaii melyet Liszt 
dolgozott át, ama tiszta banggyüugyök lepték meg a szép 
számban megjelent közönséget, melyek a nehéz darab kez- 
detéu, mintegy a búrokra lehelve oly küuuyedéu özönlöttek 
a művésznő ujjai érintésére. Majd egymásra tornyosultak a 
huughullamok. mint valami természet íüiütti erő által előva
rázsolva s mcgrcszkcdtctték a terem faluit a nélkül, hogy a 
művésznő játékán az erőltetésnek legcsekélyebb uyotna 
látszott volna.

Scbuman Romanze, Des Abeuds, Grieg Hochzeitszug in 
Vorübergehcu, Chopiu Polonaisc-jével bebi/uuyitá a művésznő,

Az apa ezen mondása folytán a kis Eugnynek nem 
marad egyéb hátra dacára szeretctreméltóságanak a tanító 
által is ki dicsért szellemi képességeinek, mint hogy a kecs
kéket őrizze. Ezt tette tehát s bizonyára jobban is tehette 
volna, ba e hivatala nem lett volna olyan unalmas. 0  azon
ban az unalmas elűzendő kecskepásztori hivatalát igyeke
zett, a mennyire lehetett érdekessé s mulatságossá tenni. 
Egyideig t. i- magát papnak tekintette s a nyájas biveiuok 
s a iegtanú8ágosabh prédikácziókat tartotta kinn a sziklás 
legelőn, de e szarvas pogáuyoknak hiába beszélt, mintha 
csak borsót dobott volna a falra, egy sem hallgatta meg 
ékes szónoklatát. Sőt minél tüzesebben ítészéit a kis szónok, 
intve biveit, hogy tartózkodjanak minden csalás, lopás és 
rablástól, annál rakonczátlanabbak lettek ezek, főleg midőn 
néha hogy szavainak hatását s a hivek jámborságát kipró
bálja, azokat egy káposztás Ültetvény, vagy egy virágkort 
közelébe vezette. Ekkor pogányvakságukbau átugrálták a 
kerítéseket s az idegen jószágot egészen elpusztították.

Midőn ezen időben egy rokona katonáskodásából haza 
tért. ki egész a strá/.samcsteri tisztségre emelkedett volt. 
minden megváltozott. Hári János bácsi ugyanis a telet Eug- 
nyéknél töltötte s minden este beszélt a saját s generálisa 
hős tetteiről. Ilyenkor hallotta a ügyelő család. Gusztáv 
Adolf, Weimari Bernát, Sully, Pappenheim és Wallcnsteiu 
hős tetteit, a lützeui és wittstsei csatákat, Magdcburg pusz
tulását s több efélét. A vén hazafi oly élénken beszélt, hogy 
hallgatói a csatateret, a hadsereget, a hősöket maguk előtt 
látták, sőt az ágyúk dörgését is tisztán hallották. A csata
rendeket az asztalra rajzolta, miközben katonásau esküdő- 
zött és káromkodott.

Nem volt figyelmesebb hallgatója a család legkisebb 
tagjánál, a ki a bácsi egy szavát, az aitala rajzolt egy csa

tarendet, egy uevet sem felcjíett cl. Mihelyt a tavasz meg
jött s ö megint kceskcpásztorrá neveztetett ki, c kinevezést 
fővezérré való installációnak tekintette s kutyáját, a mely 
tavai csak csak mint szekrestvés működött rögtön föszárny- 
segéddé nevezte ki. Így vonult ki seregeivel, mindenütt 
győztesen. Sok völgyet dombot és erdőt hódított meg h 
majdnem kedve volt. hogy mint a becsvágyó Wallenstein- 
uak. minden hódítását tulajdonának tekintseu s magát „La 
Sár ráz" hercegének tegye.

11.

Egy napon, midőn nem messze a várostól fekvő már
vány telep egyik szikláján ülve. arról gondolkozott, hogy 
mikép foglalhatná <o a leletté égnek emeikdü sziklát, me
lyen cgy pár kccsk • már kciimeiulét tartva legelészett, 
a magasból segélyért kiáltó gyermekbangokat hallott. Azon
nal elhatározta, hogy a várat rohammal veszi be s az otl 
síró foglyokat megszabadítja. Az adjutáns ugatva hajtotta 
össze az egész szarvas haderőt, a sziklát oldalról rohanták 
meg, szerencsésen elfoglallak sa síró foglyokat megmentet
ték. Az egyik körülbelül 14 éves. Olivicr nevű fin volt, a 
másik egy 8 éves Hona lányka, mindkettő a városból való 
s tehetős szülék gyermekei, kik séta közben a hegytetőre 
^évédték, honnan nem tudták a levezető utat megtalálni, 
nem lévén szokva a sziklák közti mászásra. A kis hadvezér 
a legnagyobb buzgalommal segített mindkettőnek lejutni a 
szikláról, előre haladva megmutatta nekik, hol találnak biz
tos talaji lépteiknek, szerencsésen levitte őket a hegy fen- 
síkjára s innen a völgybe A megmenekült két gyermek 
alig tudott elgégé hálálkodni s csakhamar barátságot kö
töttek megmcntöjökkel. Eugny elbeszélte csatáit, győzelmei, 
s hódításait. A kis Olivicruck ez igcu tetszett s azonnal el

fogadta a hadsereg felének vezérlétét miut Eugny ellensége. 
A kis Ilona pedig a hadseregnél fog miut markotáuyosnó 
működni. „La Sarraz" területét azounal felosztották s a 
csata megkezdődött. E muiaisag annyira tetszett mindhár
muknak, hogy a következő napra ujahb találkozást hatá
roztak cl. Oliviernck. mint eleven fiúnak ucm kevesebb 
kedve volt a katonáskodáshoz, miut Euguyuck. E két ifjú, 
bár nyájaik élén iniudig miut ellenségek állottak egymással 
szemközt, észrevétlenül a legbensöhb barátokká lettek, Oli
vicr napról napra, a mikor csak szerét tehette hogy s/.Ulci 
házától, vagy az iskolából távozhasson, meglátogatta Eugny 
barátját s közös barátnéjok Ilona lictcukint legalább néhány
szor jelent meg a táborbau s hogy markotáuyos szerepét 
híven játszhassa, mindig hozott kenyeret, gesztenyét és egy 
üvegcsében vizet.

Rendesen Ölivicrrcl jött, mert szomszédok gyermekei 
voltak s rendesen az ö seregében talált alkalmazást. De a 
játék végén közönségesen, mint hadi fogoly Eugny tábo
rában állott s úgy látszott majdnem, miutha szívesen fo
gatná el magát általa. Ezért gyakran fordultak szemrehá
nyások. miért azonban Olivicr és Eugny soha sem vesztek 
össze Helénájuk miatt, de annál inkább veszekedett Olivier 
Helénával, hogy Pária által oly gyakrau engedi magát elfo
gatni. Ilona ugyau szerette szomszédját, mert valóban csi
nos fiú volt s azonkívül ama foutos előnye volt, hogy 
csinosahban volt öltözködve, mint Eagny. Azonban a kis 
leány mégis észre vette hogy a természet a fekete lllrtü 
Eugnyt még csinosahban feldiszitette, mint azt bármelyik 
szabómester lehette volna.

Háború és szerelem, civodás és bckülés közt múlt el 
a nyár és az os/ s a tél a iiadjárotokat ucm sokára örökre 
volt beszüntetendő. (Folyt k«w.)



hogy mindennemű jútéknciubcu otthonos ; legv/ízve u leg
nagyobb nehézségeket, soha nem hullott kellemes hangokat 
képes kicsalui zongorájából.

Mig a Vagner-Liszt-féle Isoldens Liebestodt alőadásá- 
val bravourozott Hcminert k. a., addig 8 carlattinak Pasto- 
raló-jával arról győzött meg a művésznő, hogy az egysze
rűbb corapositiót is többféle modulatióval lehet előadni.

Schubert Moment musikál-jával Beethoven Tllrkischer 
Marsch-jával melyeket ismételnie kellett, továbbá a Rubin- 
stein Romanze. Liszt Schubert Soiréc de Vienuc, Chopin 
Notturuojúval arról győzött meg bennünket líemmert k. a. 
hogy benne a zongora művésznők királynéja szerencséltette 
városunkat, messze háttérbe szorítva még Mentor-Poppernél 
is, ki rövid évek előtt szintén hangversenyzett itt.

A programúi 14 ik és utolsó piecc-je Liszt Rákóczy in
dulója előadásánál inűértö közönségünk frenetikus tapsokban 
adott kifejezést tetszésének. — Mi, kik szerencsések valáuk 
Liszt e szerzeményét magától a nagy mestertől is hallani, 
azt hisszük, hogy nem tévedünk azt állitván, mikép az ő 
játékát senki sem közelíti meg annyira, mint Remmert kis
asszonyé.

Midőn a jeles művésznőnek teljes elismerésünkkel 
adózunk, nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a meg
jelent közönség szép számát véleményűnk szerint még nö
velte volna annak elöleges fölemütóse a programúiban, mit 
e lapok egy előbbi ismertető cikkében olvastunk, hogy a 
programúi darabjai tulajdonkép Liszt szerzeményei.

Reuimert kisasszony fellépése, modora ment minden 
túlzástól; az Önhittségnek, u művészek eme neui ritka tulaj
donságának nyomát sem láttuk nála ; már ezért is fokozó
dik elismerésünk a jeles művésznő iránt, ki az öt megelő
zött várakozásnak oly kitünően felelt meg. x—y.

A posta-takarékpénztár.
Ha Valakinek fölösleges pénze van, — még az utolsó 

béres vagy cseléd is, — már 50-kros betét mellett is el
kezdheti a takarékosságot. Nem kell egyebet tennie, mint 
a legközelebbi kir. postahivatalnál könyvecskét váltani, s 
ahányszor csak utána rakni akar, mindig megteheti. Sőt 
aki az 50 krt. sem tudja előteremteni s mégis akar taka
rítani, vehet 5 krért a postán egy takarékkártyát, amelyre 
addig ragaszthat 5-kros postabélyeget, mig azok értéke 
50 kr. lesz, amikor aztán a kártyák könyvecskével cserél
hetők fel, Ezáltal tuég a szegényebb osztály is takaríthat s 
az ifjúságban is a takarékosság szelleme fejlesztőim fog. 
Ha betéte annyira felszaporodott, hogy érte értékpapírt vá
sárolhat, amely 4 —5 százalékos kamatot hoz, az neki dij 
nélkül eszközöltetik s ugyancsak a postai takarékpóuztár* 
bán meg is őriztetik. Ha egyik városból elkerül a másikba, 
nem kell betétét felmondania, mert az intézmény országos 
lévén, a berakást a másik városban folytathatja, s ha eset
leg a betétet felvenni óhajtja, mindenütt az országban meg
teheti, ha ismeretlen létére személyazonosságát igazolja. 
Ezeu felül az. állam vállal felelősséget a betétekért.

Ha az új intézménynyel, melynek életbeléptetése 188(5. 
évi febrnárbó 1-jérc van tervezve, a meglevő takarékpénz
tárakat összcbasonlitjuk, úgy találjuk, hogy az állam által 
fellállitott takarókintózméiiy már csak azért sem concurrál- 
hat velük, mert az utóbbi 3 76% jövedelmet nyújt betevői- 
nek, addig a takarékpénztárak legkevesebb 4‘/*o %-ot űzet
nek s vannak intézetek, melyek, miután pénzüket még ma 
is 8—10 — 12 százalékkal gyümölcsüztcthctik (ami a mai 
válságos időkben elég szomorú), a betétekért szívese a meg
adnak 5—G százalékot is, azaz oly árt, minőt más mellet
tük levő intézet, mint hitelező követel.

A postai takarékpénztárak nagy előnye azonban az 
állami garantia. Mert hiába, a közönség bizalma egyes vi
déki pénzintézetek iránt igen megrendült s azon körülmény, 
hogy esak a lefolyt évben is fordultak elő esetek, hogy ily 
intézetek iizetésképtclennó váltak, a közönség óvatosabb 
részét arra fogja ösztönözni, hogy vagyonát kevesebb ka
matra ugyan, de minden lehető bizouyitékot nyújtó helyen 
helyezze el.

Nagyjában ezeket találtuk czólszerüuok elmondani, és 
nem mulaszthatjuk cl e helyütt nemcsak a vagyonos, de 
főleg a munkásosztályt a posta-takarékpénztári intézményre 
általánosságban iigyclmeztctui. „P. L.‘‘

Igen tisztelt Szerkesztő úr !

Ismerve azon ügybuzgóságot, melylyel a faiskolák 
ügyét s általán a gyüinölesószctét itt a felvidékeu felka
rolni tetszett, a zólyommegyei tanítói testülethez intézett 
értesítésből is, kedvezményes áron adván becses lapját a 
kevésbbé vagyonos felvidéki tanítóknak, csakhogy a faisko
lák Ugye előre menjen itt is — bátorkodom ismert Ugy- 
buzgóságához és áldozatkészségéhez egy kérdéssel fordulni.

A Nty Kertésze terjed a felföldöu is, a hol azelőtt 
hírét sem hallottuk ilyen szakközlönynek, — sajnos azon
ban, hogy a szükséges szakismeretet, melyet a faiskola ke
zelése megkövetel, meg az újabb vívmányokat is a kertmű
velés téren, nem terjesztheti kívánt mérvben közöttünk, mivel 
népünk csak tótul tudváu, a legszebb rábeszélő czikk is csak 
Írott malaszt marad, melyről a tanító hasztalan értekezik 
azok előtt, kiknek a faiskolához több jussuk van.

Azért azt kérdem, nem lenne hajlandó a Nép Kertészt 
tót nyelven is kiadni s így segítségünkre lenni szakavatott

tanácsával a község véneinél, hangadóinál a faiskolát ille- I
tölog?

Részemről azon meggyőződésben élek, hogy ezzel ! 
nagy haszon háramlana a népünkre és a gazdák is okul- ■ 
uának valamit s nem maradnánk teljesen magunkra a ca- 
paeitálás torén 8 nem lenne oly gyakori azon eset, mikor , 
egy volt f raj tér, vagy káplárból lett kisbiró, bakter vagy 
elöljáró teljesen érzéketlen marad a faiskola ügye iránt.

Egy zólyomi előfizető.

Nem a „zólyomi előfizető" az egyedüli, ki e kérdést in
tézte hozzánk ; mért is czélszerűnek véltük ezt most már e 
lap hasábjain is közölni, már csak ezért is, hogy megfelel
hessünk a több oldalról hozzánk intézett kérdésekre.

Mi azt nagyon jól tudjuk, hogy a tanító egymagában | 
képtelen a gyUmülcsteuyósztós és ennek alapvetője : a köz
ségi faiskola ügyéuok híveket szerezni s a községi faiskolát ! 
virágzó állapotba hozni. Mindemellett nem határozhatjuk cl j 
magunkat arra. hogy a „Nép Kertésze" ciinfl lapunkat tót I 
nyelven is kiadjuk, mert ez sokkai több anyagi áldozatba i 
kerülne, mint a mennyit mi megbirnáuk.

Hogy azonban e közkiváualomról tudomásunk van s 
tettünk is valamit annak kielégítésére, bizou; itja „Nedela" 
cimü tót lapunk, melynek hasábjain mindig több és több 
kertészeti közlemény jelenik meg.

Ha tehát a tanító urak telkükön viselik a faiskola 
ügyét, de a községi tagokat annak megnyerniük nem sike
rült, leghelyesebben cselekszenek, ha a Nedelának szerez
nek egv-két előfizetőt; ennek a szava tán mégis lendít vala
mit a dolgon. Mi az ilyen helyekre, hol a Nedelára úttörő !
szerep várakozik, kedvezményes ár mellett, küldjük a laput, | 
sőt a szegényebb községekbe ingyen is.

Ha nálunk is lehetne!

lánosságbau. különösen pedig ismertette Hoppé kalorikus 
liajtógépét- melynél I lóerő előállítására óránként csak 1 
kilogr. eooks vagy jó bőszén igéuyeltetik. Kiállításunk az 
ipar ezen terén is nagyhaladást és korántsem remélt sikert 
mutatott fel. melyen az idegen épen úgy bámult mint a 
honi. Gépeink oly kitűnők, hogy a jeles szerkezetet tekiutve 
inár semmi kívánni valót nem hagynak bátra. Ha nem is. 
mindegyik gépet, de azért a legtöbb gépet, melyekre szük
ségünk van, mi magunk tudjuk előállítani s nem szorulunk 
a külföldre. Ürülünk ezen jeles elöadásuak, mert megbízha
tóbb ítéletet alig hallhattunk volna más helyről, miután 
Farhak.v István a gépek megbirálásáta kiküldött szakbizott
ságnak juryi elnöke volt. Kritikus irányban tartott előadá
sát a nagy számmal megjelent térin. társ. tagok és a hall
gató közönség, mely a termet egészen megtöltötte, érdek
kel hallgatta végig.

A postatakarékpénztárnak, melynek közvetítő hivata
la tudvalevőleg február 1-től lép életbe, első betóvője a 
király lesz. A király ugvauis megengedte, hogy az első 
p.statakaiékpénztári könyvecskét as ü nevére állítsák ki 
s e könyvre 300 frtot teszon be a takarékpénztárba. A be
tevő könyvecskét gyönyört! otuiban a napokban küldték 
meg ö felségének. Megomiitendöuek tartjuk c helyütt, hogy 
az ausztriai p Htatakarókpéuztárnak szintén a király az első 
betevője, még pedig 100 forinttal.

Az erdészeti akadémiáról az ország konyháján. Az er
dészeti akadémiának a fővárosba helyezésére a minap egy 
törvényhozó azt a megjegyzést tette, hogy „amint értesülve 
vagyok, az utolsó időben még fővárosunkban is erdészeti 
akadémiát szándékoztak felállítani, (derültség balfelül), hol 
majd a növendékek útjukban bizonyosan inkább kávéházat, 
mint erdőt fognak találni (Derültség és tetszés baltelöl). —* 
Szó szerint közöltük az országgyűlési tudósítás szövegét s 
nincs reá megjegyzésünk.

A kolozsvári lapok hasábjai naponta tele vaunak az- 
erdélyrószi egylethez érkező aláírások közlésével, a melyek
ből a lelkesedés gyönyörködtető vetélkedése szól. Az egylet 
irodája valóságos kiucsesháza az osztály, állás, kor és nemi 
különbség nélkül való áldozati nyilatkozatoknak. Megható 
példák fordulnak elő.

Egy kétéves kis leányka Deésröl, Wimpf Irénke. gyűjtő 
iveket bocsátott ki hasonló korú „algyöjtöknek" Brassóba, 
Csíkszeredába, Marosvásárhelyre, Zomborba, Nagy-Szebenbe 
s az apróságok 25 forint 45 krt gyűjtöttek össze.

Egy apa, Horváth Thoidy Lajos, elhalt két nagy fia 
emlékét azzal örökíti meg. hogy nevükre alapítványokat tesz. 
Atyák és anyák megengedik gyermekeiknek, hogy a jól 
tanulás jutalmául, perselypénzökböl rendes tagokká legyenek.

Az egyletnek cgypár száz gyermek tagja vau, köztük 
több kisded, a kikért az aláíró szülék űzetik a tagdijt; a 
legkisebb egyl ti tag Lengyel Ernő Újpestről, ak i összesen 
még csak 8 hónap óta polgára a hazának, mert a múlt óv 
májusában született.

Egy kiváló magyar nő Mobay Károlynó birság alá 
veszi egyik rokonát s minden idegen szóért 1 krt fizettet 
vele mindaddig, mig leszokik a hibáról; ezer nyelvbotlás 
10 frtot juttat a nemes czélra.

Tatár György, székely rokkant honvéd, a kit nagy- 
cnvedi deák gyauánt talál a szabadságb rcz s a ki honvéd- 
neK csapva, lábát veszti s a bonvédalapból év i Ü frt se
gélyt bűz, annak örömére, hogy „a nemzeti szellem máso
dik fülébredését" megérhette, még cgy írttal megtoldja az 
évi segélyt s az egyletnek adja. Sok százra megy azok 
száma, a kik alapítók, rendes tagok lesznek s adományt 
nyújtanak, a nélkül, hogy nevük nyilvánosságra jönne, csak 
a nemsokára mugjelcnö egyleti teljes névsorban lesznek 
közzétéve.

Mily nagy lesz az a névsor, bizonyltja csak az az egy 
körülmény, hogy az „Sz.“ betű alatt 150-uél több Szabó 
név fordul elö,

Magyarország ifjúsága lelkesen járul li.izzá a haza 
temploma fölépítéséhez.

Csak legutóbb is egymást érő sűrűséggel érkeztek az 
adományok; a budapesti egyetemen Wurrnb quesztor 150 
frtot gyűjtött a téli félév beiratkozásainál, a József-müegye- 
tem ifjúsága 20G frttal lett alapitó. A kolozsvári egyetemen 
a bölcsészeti jogot és orvostani hallgatók kUlöu-küiüu tet
tek alapítványt.

Vajha ini is hasonló érdekeltséget támaszthatnánk a 
i mi felvidéki egyesületünk iránt!

_____
K Ü L S K F É L É K.

Esküvő. Székely Vilmos úr ésSeliusztcr Micza k. a. 
tegnap esküdtek örök hűséget Selmcczcn a Boldogasszony 

i  templomban. Tartós boldogságot a szép frigyhez

Névnapi estely. Károly napján (jau. 28-áni kedélye 
mulatság folyt le Csipkay Károly zólyommegyei alispán ven- 

i dógszcrctö házánál. A házi ga/.da és bájos neje szokott sze
retette méltósággal iparkodtak a vendégeknek az estét kelle
messé tenni ini tökéletesen sikerült is. Vacsoránál a házi 
gazdát és nejét felköszöntök ben éltették l)r. Huszágh István, 
Weisz Gyula és Dr. Keleti Vince.

A selmeczi természettudományi társulat folyó hó 23-án 
tartott szakttlósén Farbaky István acadcmiai igazgató tanár 

I értekezett a magyar gépiparról az országos kiállításon álta-

Egy amerikai magyar járt a minap Seimoczen. Az uj 
hazából vissza vágyódott a régibe, mert mint mondá ott is 
jó. de legjobb mégis itthon. Sok pénzt szerzett, kitűnő 
dolga volt egy gyárnál, de csak addig, hiig a betegség az 
ágyba nem döntötte. A beteg ember ott már holt is ; nem 
várják felgyógyulását, de betöltik helyét munkabíróval. így 
történt vele is. ki midőn felgyógyulva, régi helyét kérésé, 
az már másé volt kit sokkal erősebbnek tart, semhogy annak 
megbetegedését megvárhatná ; miért is üsseszedte sátorfáját 
s vissza jött' a kedves bouyliazáha. Elbeszélései sok felföldi 
atyafiuak lohasztanák le kivándorlási kedvét, mert bizony 
nem olyan könnyű ott az élet, mint kivándorlóink hiszik.

Kik az irodalom legjobb pártolói? No erre a kérdésre
nagyon nehéz felelni; mert még azt sem igen döntötték 
még el, hogy egyáltalán vannak-e még iródalompártolók, E 
sorok írójának tudomása szériát a legjobb pártolói az iroda
lomnak a vidéki lapok szerkesztői, mely merészn k látszó 
állításom számokkal sietek bebizonyítani. Nézzük ugyanis 
végig például a Felv. Híradó „Irodalom" rovatát; azt talál
juk, hogy abban 15, 20, 30 és 35 kros füzetek ismertetése 
fordul elő. Ha most a szerkesztő a 15 kros füzetet vagy 
könyvet ismerteti, megkapja ugyan az illető köuyvet ; de 
mibe kerül az ö neki? Először is ismertető sorok megírásába, 
aztán kiszedésébe, kijavításába, s kinyomatásába; a/táu egy 
vagy két lappéldányba, címek portójába, s végül még fize
ti a közlési illetéket: a 30krt. Ilyen drágán még a leghíre
sebb Mecénások sem vásárolják kőuvvciket. Mondhatná 
valaki, hogy a 35kros (űzetnél vagy könyvnél csak szemmel 
látható a uyorcség? ! Ilát biz ennél is ráfizet a szerkesztő, 
mert az Illeték maga 30 krt tevén ki, hol térül meg a 
lappéldány, a porta és u szedés? Ilyen az a sokat emle
getett küuyvgyiijtésc a szerkesztőknek. Ha aztáu még azt is 
tudjuk, hogy a könyvkiadók akárhányszor abba is hagy
ják a füzetek küldését, amikor teljesen értéktelenné válnak 
az előző füzetek is bizony elég okunk van azt mondani, 
hogy az irodalom iegjobb pártolói a lapszerkesztők.

A vöröskereszt egylet selmeczi fiókja újból kilép a 
csclcitvés terére, melytől oly soká visszatartotta magát. A 
jövő héten választmányi ülést tart, melyet nem sokára köz
gyűlés lóg követni. Eddigi tétlenségére a városunkban 
egyre másra szaporodó egyesületek kárhoztatták, melyek 
bizony már már kimerítik közönségünk adakozó erejét.

trtozatos ováczio Valoncziából írják: Derida fiatal 
tánezosnö az idei farsangon készült egy bankár egyetlen 
fiával esküvőjét mogülui. Siguora Dorida c hú 15-én „Ex- 

| cclsior“-bau lépett löl cs ez lett volna egyúttal bucsulelló- 
pésc is, A szép tánezusuót minden oldalról virágokkal árasz- 

! tották el és a zenekarból egy kosarat nyújtottak fel neki,
I melynek (odúiét piros kaméliák és májusi gyöngyvirágok 
j képezték. A fogójára egy ezéduia volt akasztva, melyre 

ezek a szavak voltak írva: „Bonts lel, szép gyermek." A 
fiatal leány íöllcmelte a födelet és ebben a pillanatbau két 
óriási palkáuy ugrott a mellére. A tánezosnö kétségbeeset
ten kergette le magáról az utálatos állatokat, de ezek nem 
tágítottak és a szerencsétlen leány, marási sebektől elbo
rítva és görcsökről görnyedezve összeroskadt. Siguora Dorida 
agylázba esett és az orvosok kijelentették, hogy ha sikerül 
is neki életét megmenteni, de arról nem állnak jót, vájjon 
ép eszét visszanyeri-e. \  borzasztó ováczió szerzője a tán- 
ezosuő jövendőbeli anyósa, ki ily módon akarta fiának a 
tánczosnövcl való egybekelését meghiúsítani. A lakosság 
nagyon fel van háborodva az eset miatt, mert a bíróságok 
meg eddig ucm tettek lépéseket ebben az ügyben.



A zólyomi polgári kuglizónak mely f. é február hó
6-án a városi szálló dísztermében bált rendez, bál bizottság 
elnöke Lenert Béla úr és nem mint múltkor közöltük Ste
fiik György úr. a ki különben elnökhelyettes. A múlt évi 
kuglizó bál nagyon is sikerült, reményluk hogy az idei is 
minden tekintetben a hozzá fűzött várakozásnak meg fog 
felelni. A készülődések nagyban folynak, a vidékről is sok 
vendége várnakt. A bálbizottság következő uraktól ala
kult: Leuert Béla, Stefiik György, Vitális Gyula, Kanka 
Andor, Horkovits Bertalan, Margócs György, Kovácsik János, 
Kohn János, Csernvuska János, Frank János, ifj Koritsánszky 
Pál és Lövv Sámuel stb.

IRODALOM.

Vörösmarty M. Összes munkái. T o m p a  M. 
összes költeményei, V a s  G e r e b e n  Összes mun
káinak folytatólag megjelent füzetei érdekében eme
lünk szót ezen rovat alatt. Vörösmarty munkái 
rövid hetek múlva teljesen kezei között lesznek az 
irodalompártoló közönségnek; ki tehátapródonként, 
részletes előfizetés mellett kíván szert tenni reájuk, 
igyekezzék e rövid időt felhasználni s akármely 
könyvkereskedőnél vagy magánál a kiadónál előfi
zetni. Tompa M. költeményeinek 19 —22. Vas G e
rebennek 3— 6 füzetei hagyták el nem rég a saj
tót. Méhner Vilmos könyvkiadónak (Budapest IV 
papnövelde utcza 8. sz.) eme jeles kiadásaira is
mételten felhívjuk olvasóink figyelmét, ajánlva azok 
megszerzését mindazoknak, kik nem a selejtes „mo- 
dernu regényeket, de a classicus termékeket kedvelik.

A házasságtöró Ily cziminel illette a dús gazdagsága 
dac/.ára szegénv és szánalomra méltó Solettr Guidógróf ue- 
jét, a szép Kaymumlát, kit porául emelt fel kényelmes pa
lotába a 8zorelem, melyet a hitves büteleuséggel viszouzott. 
Az érdekházasságban sötét szerepet játszik a leánykori 
kedves: Vcrnier Jakab, ki aljas fenyegetőzéseivel, bog.' a 
grófné leveleit felfedezi, játékszerként bánik Solcurnével, 
ki vakon engedelmeskedik; álláshoz juttatja, de a park 
felügyelő többet követel Megragadó vonásokkal ecseteli a 
ragyogó tollú iro: Richebourg Emil a franczia irodalom 
eme: R e j t é l y e s k é z  czimü történeti regényének 2-ik 
és 3-dik füzetében, úgy a megcsalatott férjnek szenvedéseit, 
szilárd jellemét, mint a bizalmával visszaélő nőt, ki folyton 
sülyeil, s a csábitó jellerotelenségét, kin mégis könyörül a 
boldogságát vesztett gróf. Nagy szolgálatot tesz a már VlI-ik 
év folyamát élő „ O l v a s ó k ö r "  az irodalomnak, midőn 
ezen érdekfeszitö, elragadó irálylyal raagyarnyeivre átülte
tett regényt közli. Csekély előfizetési ára (évnegyedre 1 frt 
50 kr.) mely a kiadóhivataloa: Budapest (Stációutcza 31 
szám alatti küldendő, lehetővé teszi, hogy a magyar nem
zet mindeu rétegében otthonossá legyen.

H I R D E T É S E K .

71. szám 
1886.

Faeladási hirdetmény.

Az alólirt erdőigazgatóságnál folyó évi február 
hó 18-án zá rt ajánlatok útján fog az évente term elt 
és úsztatott tűzifából kiszedhető mintegy 6000 ilr- 
köbméter lúcz- és jegenye fenyő zsindely és bog
nárfa eladatni 1886 —1888 évi időtartamra.

Vállalkozni hajlandók felhívatnak, 1500 frtnyi 
bánatpénzzel ellátott ajánlataikat a k itett nap dél 
előtt 10 óráig ide benyújtani, hol az- árverési fel
tételek is betekinthetek.

M. kir. erdöigazgatósag
Be8Zterczebányán 1886 január 28-án.

Utánnyomat nem dijaztatik 1- -  40

181.
Hirdetmény.

Schuszter Antal és társai javára Singer Jakab elleti 
vezetett végrehajtás alkalmával leioglalt. és 7084 frt 85 kr- 
ra becsült kész ruha. cs állványokból álló ingóságok 1886 
évi Február hó 8. napjának 10 órakor nyilvános árverésen 
az 1881 évi ,LX t. ez. rendelkezéseihez képest Selmecz- 
bányán Schuszter Antal és Kneszko András félc-liázakbau 
levő Üzleti helyiségekben a legtöbbet ígérőnek eladatni 
fognak.

Kir. járásbíróság Selmcczcn 1886 évi Jan. hó 26-áu.
Heyder

44 kir. járAnbir<•.

1237 szám 
1885 tlkvi

Árverési hirdetményi kivonat.

A besztcrczebányai kir. törvényszék mint telekkönyvi 
hatóság, közhírré teszi, hogy a beszterezebánvai széket -gy- 
házi káptalan végrchajtatóuak Pecznik (Damívjei János

Nyomatott a „Selmeczbáuyai Híradó" gyorssajtóján.

végrehajtást szenvedő ellem 500 frt. tőkekövetelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a besztercebányai kir. 
törvényszék területén lévő Mnolcsa község határában fekvő 
a muolcsai 82. sz. tjkvben 1 1—48 sor szám alatt fölvett 
birtoknak és 52 uépsorszám háznak alperes Peenik :Donovje) 
Jánost illető felerészere az árverést 930 frt. ezennel m-g- 
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fenuebb 
megjelölt ingatlanok az 1886 évi Február 19-ik napjait dél
előtti 10 órakor Mnolcsa község bírója házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok iieesa- 
rának 10 százalékát vagyis készpénzben, vagy az 1881. EX. 
t. ez. 42. {j-ábau jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi novemberbe 1-éu 3333. sz. a. kelt igazsagllgyministcri 
rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. EX. t. ez. 170 
$-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlegen <’ilie 
lyczéséröl kiállított szabályszerű elismervényt álszolgaltatm.

Kelt Beszterczeb. 1885 évi Deccinb. hó 12 napján
A beszterczeb. kir. törvényszék mint tlkvi hatóság.

P e t h e s

'asp ' horgonnyal 
a valódi és az a készítmény, mely által a koszvény és 
csúz eseteiben az ismeretes meglepő gyógyeredmények 
érettek el. K rég jónak bizonyult liáziszer 40 és 70 kr.
a legtöbb gyógyszertárban11 kapható. Fő-raktár: Gyógy

szertár az arany oroszlánhoz, Prága. Altstadt.

Budapestcu Török J., Selmeczen pedig Sztankay Ferencz
gyógyszertárában. 47
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Virág- j
zöldség-gazdasági növéuymagvak

legjobb minőségű, saját termesztmény, valódi s uj 
termés!

Különféle saját termesztésű magvak, fa-, 
cserje, hideg és meleg házi növények, virágbagy- 
máK stbiröl szóló legújabb árjegyzékem ép most 
jelent meg és

LISZT G. és TÁRSA

selmcczi megbizottomnál ingyen kapható.
Nevezett megbizottoin c nembe vágó meg- 

reudelésexct elfogad s azok részemről a legpon
tosabban fognak teljesittetui.

Erfurt 1886 januárhó,

HEINEMANN F C.
uilv. szá llító

49. 1—2 inngt. . múló, ratlkertéM úa vlrágkcreakodö .
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Fog fájdalmak -™1 »O  U termoszéul-
ck, hogy ha a fogak akár lyukasak akár betű- 
möttok a híres hlihiM  l i í v o n a l o k  haszná
latával elháríthatok. E szer utolúrhctctlcnscgévcl 

£ világhírre tett sz n és cgv családnál sem inéi- 
K lőzendö. .Selmeczhdnydii .Sztankay /•’. /Jeszíercze-.. 
k hányán Kitért Keie.hnúl kapható kros ilveythben.

Cocam-Sect
az amsterdauii liqueur gyári 

egyesületből 
MÖDLINGEN Becs mellett

Mi ezen liqueurt a Cocauövónybtíl des- 
tillúljuk. melynek csodalatos tulajdonságai 
csitk az újabb időben iettek ismeretesekké, 
mióta az orvosi szaktekintélyek azt ma
gasztalják. A tudományos vizsgálatok be- 
bizonyítók, hogy e kivonatnak élvezete 
rögtöni felvidulást s künnyebbUlést idéz 
elő; clcterösebbnek, munkára képesebb
nek érzi magát az ember. Hosszan tartó, 
szellem vagy testi erőt igénylő munkát 
fáradság nélkül végezhetni. A gyomor 
működésének minden zavarát, valamint 

1*v0*í ni i n d e n n o m ű gyengeséget megszűn- 
"  - '■ tet e kivonat tartósabh élvezete.

Kapható minden finomabb füszerűzletben és ezukrász 
dákban.

Raktár: a inonarcl 
kereskedésekben és kú 
utján (3 ered. üveg, IV;

t legtöbb l'iii'.er és csemege- 
diázakban. a hol nem posta 
co csomagolással és portóval).

61 1—3

KIS HIRDETÉSEK.
fclarittN. cim alatt u lapok azorkegztőnégG 

utján vállalkozni ?
Kárpáti préselt virágok 

és díszes csokrok,
melyek különösen szo

badíszül alkalm asak.

A ki faiskolát akar be
rendezni j aki  u gyümölcsfa- 
tenyésztés iránt érdeklődik, 
a ki tudni akarja, hogy hol 
leltet jó cs olcsó gyümölcsöt 
kapni; szóval a ki a gyű- 
mölcstcnycsztést elő akarja 
segíteni, az fizessen előV é l e  1.

A „Délibábok hóse“
czimü inti megvételre ke

restetik.

a  „K É P K ERTÉSZE"
c. olcsó szaklapra, a fais
kolák XXX cv óta fennálló 
közlönyére.

K ü lö n fé le .

Egy fiatal nő irodalmi lovole- 
záat ar.erotuo folytatni egy o 
svakban iártaa növel, esetleg ko
molyabb fárfiuval. Nőm Ionná nv.i- 
voa valaki „Irodalmi levelezés1* 

M in d e z e k re  L • • ■ fe iv ilá

Olcsó tót Újság, mely nem 
izgat, csak oktat s mulat
tat : a

Ki tót népűnket szereti, az 
fizessen reá elő. 

gositást ad a kiadóhivatal.

U  A „B e teg b ará 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 köszvónyhen 
vagy csúzban, tüdősorvadásban, ideggyengeségben, 
sápkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyithatlan betegségek is megszűntek. 
A ki a „ B e t e g b a r ó t o t "  olvasni kívánja, az Írjon 
egy lev e lező lap o t R ich te r k ia d ó - in té z e té n e k  
L ipcsébe, mire a röpirat megküldotik. A megren

delőnek ez költségébe nem kerül.

Má,riazelli 
gyomorcseppek,

kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen,

cs tclUlmiilhatatlun : étvugyüiáuv, gyo- 
morgyengeség, rósz szagú Ichcllct. fe- 
fuvödások. savanyú böfögés, kolika 
gyomorinirut, bontok- és littgykö fejlő 
dés. gyoniorégetés, tulságos nyálkakcp 

„.„.és. sárgaság, undor, főfájás igyoinorrontás esetén) gyo 
ni'irgöres dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből credo 
gyomorbajok, giliszták, lép- és májuajok. aranyér ellen 

Egv üvegese ara használati utasítással együtt 35  kr. 

Központi raktár: C. Brady .a Vedangyalhoz czimzett 
gyógyszertára Kremsierben (Morva orsz.i 54

I K.-ipliaiö iiiiinl-oi i >liirA gyógyszertárban 0»ztrák-Magy*rlioub*n.
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Colporteure-ök kerestetnek.
óira alatt Araimra.

: k w « ~Í « K I
Expói. vnii lloinr. Solmlok.Wion küldendők.
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Ajánlatok: 
„Col|iortimr“

„Soliueczbitiyai Híradó4 kőny vuy un »ja.
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