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Magyar gépipar.
Ezen két szó mily sokat fejez ki. Még a közei múlt

ban is csak angol, amerikai és más külföldi gépeket és 
gépipart ismertünk, de hazai gépiparunk alig volt, A kül
föld találmányait csodáim a magyar, ki csodálatának a 
németekre alkalmazott mindenki előtt ismeretes közmnn 
dással adott kifejezést. De ma már úgy érezzük, h így a 
gépipart illetőleg a külföld reánk nehezedő bilincse alól 
szabadulni kezdünk. A legtöbb gépet, melyekre szükségünk 
van, tudjuk már most ide haza előállítani s pedig oly kitűnő 
minőségben, hogy a praecisio a szerkesztésben es a kivitel
ben, továbbá a szép killsöforma inár semmi kívánni valót 
nem hagy hátra. Ez az, a mi tavai az országos kiállításon 
bámulatra ragadta nemcsak a magyart, hanem a külföldie
ket is. Reméljük hogy nem lesz érdektelen lapunk tisztelt 
olvasói előtt, ha F a r  b a k  y I s t v á n  urnák a selmeczi ter
mészettudományi társulatban a magyar gépiparról tartott elő
adását kivonatosan dióhéjba szorítva megismertetjük. Az 
előadó a kiállítás leghosszabb épületén a 7554 □  meter 
területű hazai gépcsarnokban vezette körül a hallgató kö
zönséget, megemlékezvén és szakértelemmel magyarázván a 
jeles gépeket. A tűzoltó-szerek közül különösen említésre 
méltó az itthon készült ( Wa- l se r  által) gtízvizfccskendö. 
Tűzoltó szereinknek, nfelyeket a külföldön is igen kitű
nőknek ismernek, sikerült a keleti piaczok egy részét is 
meghóditaui. E i s e r 1 e gyönyörű gőzkazánjai igen nagy 
tökélyről tesznek tanúságot. A mezőgazdasági gépek közül 
némely specialitásunk a legkitüuöbb pl. KUl i ne  vetögép- 
jei, melyek iránt oly nagy a kereslet, hogy a kiállításon 
cgy egész rakás megrendelést lehetett olvasni, melyek ezen 
gépekre tétettek. A mezőgazdasági gépek ipara mi nálunk 
már annyira megerősödött, hogy a külföldi behozatalt már 
majdnem egészen kiszorította s azért több külföldi ezég 
kényszerítve látta magát nálunk gyárat felállítani.

Kitűnő mezőgazdasági gépeket állítottak még ki a 
következő ezégek : Havas Mihály, Kolleri. Strobel, Nicliol- 
són és Gzosz-Rauschmann. Ezen két utóbbi ezég a külföld
ről jött be hozzánk. Niciiolson kiállításában egy kávé őrlő 
vonta magára a ügyeimet, nem ugyan jeles cembinatiója 
folytán, hanem az által, hogy az egyik irányba forgatva 
kávét őrölt, a másikba forgatva a Uákóczy induló hangjait 
sallatta Wörner jeles gyorskönyvsajtókat állított ki.

A i) a j  t ó g é p e k  (motorok) ha nem is túlságos nagy 
számmal, de mindamellett a legkitűnőbb szerkezetekben 
voltak képviselve, még pedig mint gőzgépek, turbinák és 
gázgépek, A gőzgépek közül említendők : Rück István 50 
és 100 lóerős gépe; Kogler és Eozner gépei, melyek a 
nagy éremmel lettek kitüntetve, egyik gőzgépe hajtotta a 
Ganzpaviilonbau lévő dynamo-clectricus gépet melynek 
tengelyéhez közvetlenül transmisszio nélkül volt csatolva, 
forgásainak száma azért igen nagy, másodperczcukéut 250. 
K a c h c 1 ni a u n gőzgépe hajtotta a légsűrítő gépet, mely 
a levegőt a K a c h e l n i a n n - B r o s  z in a n n-féle bánya- 
fúrógéphez szolgáltatta Ezzel kapcsolatban megemlítendő a 
1’ é c h Ant a l  miuisteri tanácios által szerkesztett kalapá
csoló fúrógép, melynél, olyan formán mint az a kézi mun
kánál történik, a fúróra kalapács üt

L á n g  kiállítása gyönyörű példányokat tartalmazott 
és a legnagyobb kitüntetést nyerte volna, ha vissza nem 
lép a versenytől, nagy gőzgépe hajtotta a Gauz-féle dynamo 
eicetricus gépet a nagy gépcsarnokban; miutaszerü volt a 
báuyaszállitó gépe is.

L i 1 i e n t h a 1 gőzgépe oly elv szerint volt szer
kesztve, hogy egy nagy kazán alkalmazása fölöslegessé vál • 
jék ; a kazán ugyanis spirálisán összecsavart kovácsolt 
vascső által volt helyettesítve, a spiráltekeresben egy ré z- 
csötekeres ment ellenkező irányban. A vascső a tűzben áll 
és benne fejlődik a gőz, mely a rézcsőbe megy. A felhasz
nált gőz condensalva ismét visszakciűl a vascsőbe. Az elv 
szép ugyau, de a gép nem dolgozott mindig kifogástalanül.

T u r h i u á k a t  állítottak k i: W ö r n e r  egy 21 
lóerejllt, melynek szabályozása igen tökéletes volt, úgy hogy 
21—4 lóerővel lehetett vele dolgozni; egy 200 lóerejüt a 
Ganz ezég.

A g á z g é p e k  egy oly specialitást képviselnek, 
mely a kis iparban mindinkább tért hódit. Világiló gázzal 
dolgoznak vízgőz helyett. A gáz a megfelelő iráuyban le
vegővel keverve mint durrauó lég -öiuIík be és a tolattyú- 
ban levő kis láng által meggynjtva minden zaj nélkül ex- 
plodál, minek következtében a dugattyút előretolja. Ily gé
pet a Müller ezég állított ki.

Az osztrák magyar vasúti társaság kiállításában még 
egy új szerkezetű hajtógép, egy calorikus gép volt látható, 
melyet Hoppé a -társaság mérnöke szerkesztett. A calorikus 
gépek lii báj a. hogy a nagy hőség folytán az égő gázokkal

érintkező géprészek hamar pusztulnak. Hoppé iparkodott e 
bajon segíteni. Gépének egyik része tartalmazza a kémén- 
ezót, a másik pedig szolgáltatja a munkát. A kemencze 
kazán piciiből volt készítve belül agyaggal és tűzálló tég
lával kibei .*Ivc. A kemencze alsó része a földben áll. A 
tüzelés diónagyságu cooks vagy kőszénnel történik. A  ke- 
meneze belseje egy fél rekesz által két részre van osztva. 
Az első részbe töltetik be a tüzelő anyag, mely ott szén 
monoxyddá elég; az izzó monoxyd a kemencze második 
részébe csap át, hová annyi comprimált levegő nyomatik. 
hogy a szén monoxyd szénbioxiddá teljesen elégjen és tz 
által eléretik a tűz legnagyobb hasznosítása. A munkál fej- 
lesztőgép sziucén két részből áll ; alsó része egy fólhatásu 
gőzhenger, a felső rész pedig szívószelepekkel ellátott coin- 
pressor, melytől a levegő a kemenezébe nyomatik. Ha a 
dugattyú a hengerbeu le felé megy, akkor a compressor 
szívószelepei megnyílnak, ha pedig fölfelé megy. akkor a 
szelepek bezáródnak és a levegő a hengerben 1—2‘2 at- 
mosphiirára üsszesz- rittatik, mire egy másik, szelep nyílik, 
melyen át a levegő a kemenezóbe a tüzhez áramlik. A 
tűzben keletkező gázok hajtják tulajdonképen a dugattyút, 
csakhogy azok igeu magas hőmérsékletűek, azért van a 
tűz fölött a kivezető cső előtt egy készülék berendezve, 
mely a tüzes gázokra iiuom sugarakban vizet fecskendez, 
minek következtében a gázok vízgőzzel kevereduek 8 hő
mérsékletük 140 fokra leszáll s mint ilyenek alkalmasak 
de kevésbé ártalmasak a gép hajtására. A gép igen taka
rékosan dolgozik, mert a hőveszteség csekély. 1 lóerő munka 
1 óra alatt csak 1 kgr. cooksot vagy jó szenet igényel, 
holott közönséges gépeiuknél rendesen 2—2 és fél kgr. szén 
szükségeltetik. Előnye még az is, hogy oála égési termé
nyek füst alakjában uem képződnek. A gép alapeazméj e 
igen egésziéges, a kérdés csak az. meddig tart a kemencze, 
mert ennek javítása igen bajos. —r.

Tekintetes Szerkesztő ur I

Akik közülünk a mindéunapiság tömkelegéből kiemel
kedve valamely nemes tett által nevezeteseké lettek : a ba
bérkoszorú elnervadhatlan levelei ékítik homlokukat; a disz- 
beszédek tartását érdemlik meg — s méltán „a szó tanit a 
példa vonz." Szükségünk van fölállítani egyesek erény-pél
dáját. hogy az utókor egyrészt büszkén gondoljon elődeire,

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.

'Mikor a férj szórakozott.
(Httiuorciizk).

I r ta :  ÁCS GföZA.

A kisvárosi nolőkeiöségek“-uek is meg van a maguk 
társadalmi és szellemi élete. A férfiak szabad idejükben a 
csöndes, vagy bufelejtö mellett, bodor füstöket eregetnek 
fináncz nem látta dobánynyal megtörnöd pipájukból a ka
szinóban s inegliáuyják, vetik a világ legújabb sorsát, a nők 
pedig délutánoukéut összegyűlnek a baromorvosnéuál, kinek 
engcsztelkctlcH gyűlölete vau az ember-doator felesége iránt, 
hiába vau niudcn fátadsága a békitö szellemű gyúgyszc- 
résznének. A lugböbeszédübb asszonyság elnöklete alatt 
megnyílik a gyűlés, rokkaként perg a kávénéuikék nyelve 
s ugyancsak megszapuiják, túlhajtott képzelettel a velük 
nem tartó ellenfeleket, a csúnya hajviselettől, ó divatu ka
lapjuktól le egészen a hiúságból szűk, tyúkszemeket keltő 
czipöig. Szóba jöu a divat, irodalom, művészet (bár nagy
része csak mutatványszámokból szokott olvasni), ezukor, 
kávé, cmanczipátíó (mely utóbbi Ügyben a postamcsterné 
tartott zajos helyesléssel fogadott s uj csésze kávé ivására 
keltő heves szónoklatot). Végre a beszéd tárgya a férfiakról,
— bocsánat! — a férjekről folyt, — tán mondanunk sem 
kell. A piczi, piros, rózsás ajkak erős munkábau voltak, a 
bűvös féuyU szemek tüzet löveltck. Mosták a rósz férfiak 
hibáit, csak egy fiatal menyecske kallgatott az egész beszél
getés alatt. Egy szót sem szólott férjéről.

— Tc]bizonyára boldog vagy édes Irmám — kérdé egyik 
barátnője — a te férjed bizonyosan nagyon jó?

— Igen, férjem igeu szolid, igen jó — válaszolt a 
bájos, éjszeinü menyecske, aztán alig hallhatólag tette hozzá
— csak ne volna olyan szórakozott . . . !

— Szórakozott ?! — kiáltott valameunyi rózsás ajak 
egyszerre, egészen megörülve annak, hogy Irma férje sem 
tartozik ama férjek közé, kik mentek minden hibától. -  
Szórakozott? Már bála Istennek a mi férjeink nem azok !

Minden oldalról kéuyszeritvc volt a fiatal mcuyecske.

hogy férje szórakozottságáról egyet-mást elbeszéljen. És ö 
nem állhatott ellen ennyi felszólításnak. Beszélt, elmondott 
mindent. Hiszen csak nem régiben is, a múlt vasárnap ki- 
kocsizott férjével látogatóba. Úgy örült, hogy férje mindenét 

l rendbe szedte, sőt még vadgalambszínű keztytíjét sem fe
ledte otthon. Tulboldogan szökdécselt föl a lépcsőkön, könnyű 

I szívvel üdvözölte Szeutkereszthy urat, ki igen magasraugu 
i  hivatalnok volt s a novéuek ellenkezőjéről ismeretes Csőn- 

desné asszonyságot, ki naplót vezet negyvenöt év óta.
S ekkor vette észre megrémülve, hogy . . .  Itt elné

mult, mert a visszaemlékezés borzasztó volt.
— De hát mi történt kedvesein ? — kiáltott fel a 

hallgatóság egyszerre, a női kíváncsiságtól gyötörtetve. Ta
lán csak nem a zsebkendőjét feledte otthon V Talán nem 
fésülködütt? — Csak volt rajta nyakkendő ? — kérdék tőle 
izgatottan barátnői.

A bogárszomű m nvöcske tagadólag rázta fejecskéjét.
— Oh, sokkal rosszabb ! — felelte és közel volt ahhoz 

a végzetes ponthoz, hogy setéi szemei könybe boruljanak :
— A Dal lábán féu.vmázas czipő és a jobbon — papucs 

j volt. — Azt hittem, hogy szégycnlctcmben a föld alá kell
bújnom !

Most szünet állott be. Egyik sem szólalt meg barátnői 
közül. Nem tudta senki, hagy mit szóljon c fatális hely- 
zethez.

— És ez igy van mindig! — szakitá inog a csendet 
a gyönyörű menyccska. — Nincs nap. nincs óra, mely
ben biztos volnék a felöl, hogy szórakozottsága nem 
lioz-c a legnagyobb zavarba. Tegnap együtt voltunk a szín
házban. Előadás után haza hajtattunk. Lakásunk elé érve, 
kiemelt a kocsiból s kezembe egy forintot nyomott. Oh, ez 
borzasztó!

Barátnői a legnagyobb részvéttel hallgatják a menyecske j 
i szomorú sorsát egész késő estig.

— Férjem régóta készült névünnepemre. Mintinondá: 
akkor a logridainabban kell végbemenni mindennek I . .
Ha majd reggel még alszom, akkor fogja felhalmozni az 
ajándékokat, miket számomra vásárolt . . . Aztán majd di
adallal fog ungernet szobámba vezetni . Sikerült is min-

i deu, mit sem feledett cl.

A hivatalhoz érve. egész csomó levelet irt, már tudni 
illik a névnapi estélyre. Végül elsietett, hogy a szükséges 
bevásárlásokat megtegye, de úgy, hogy erről mit se tudjon 
az ö aranyos, kis felesége, muezuskája, kedves Irmája.

Az egész estélyt egy vendéglőben rendeli meg, Min
denről gondoskodik, sőt még a czukrásznál is megrendeli a 
tortákat és jeget a borkereskedőtől a legfinomabb borokat 
hozatja meg.

A reggel múlik. Szolgálóját beavatja minden titkába. 
Délben tudatja Irmával, hogy ki lógnak egy kissé kocsizni. 
— Egyedül vagyunk ! — telte hozzá nevetve. A kocsi meg
áll az ajtó előtt. Irma ma oly boldog, hogy férje oly figyel
mes és úgy látszik, mintha szórakozottsága is eltűnt volna. 

Bár csak ilyen maradna mindig ! . . .
Már nyugvóra tért a nap, végső sugarai be

aranyozták a vidéket, beállt az est, mikor a városba érkez
tek. Lakásuk elé érve, Irma nem győz bámulni eleget a 
fölött, hogy az ablakok ki vannak világítva.

— Mi az Béla? — kérdé férjétől.
— Nem tudom, — felelő a férj sokat mondón mo

solyogva.
— Menjünk, nézzük meg. Látogatójuk vannak talán. 
Dúdolva vezeti föl nejét a lépcsőkön. Olyan jó kedvű.

Figv el, de semmi neszt sem hall a teremből. Még miuden 
csöndes. Kitárja az ajtót s Irma lábai földbe gyökereznek 
a bámulattól.

Egy bosszú asztal, teljes fényben ragyogva, görnyed 
előtte. Nevével földiszitett torták, virágok a virágtartóban. 
Az éteszközök tündökölve csillognak. Egy fehér asztalkendőn 
koszorú nyugszik virágból. Béla odavezeti nejét az asztalhoz.

— Angyalom ! — kiált föl boldogul, — ez a te helyed.
És ott, amott . . mindjárt meg fogod látni azokat, a kiket
szeretsz.

— Béia, Béla ! - kiált fel Irma meglepetve és férje
nyakába borul. — Sokat tettél érettem !

— Hahahal — nevet férje. — Csak azt akartam látni, 
hogy égnek a gyertyák azokban az uj tartókban. Ma reggel
vettem.

Majd biz anyós ürügy alatt eltávozva, kérdi a szolgálót, 
I félre hiváu :



másrészt utánozza tetteiket. Az alább foglalt tény leirásáhau 
nem annyira egyesek, mint inkább egy erkölcsi testület 
örökítette meg nevét, — s ennek megemlítését a világra 
hozását, kötelességnek tartom. Lehetett volna ugyan elvárni, 
hogy majd akad valaki, aki ezen tény leírását elvállalja — 
de miután ez mindeddig nem történt, engedje meg Tektességcd 
ha egy kis helyért esedezem lapjában. *

Mindenki iparkodik kőzülüuk a jólét boldogságát meg
teremteni Bár kivel is össejövünk ismerőseink közül, a többi 
kérdés között mindenesetre ott szerepel a „hogy vagy" felelet 
után kívánkozó kérdése!? Csakhogy a „jólét" igeu kevés 
ember osztályrésze; több esetben hallható a panaszhang, mini 
a dicsekvés; több a kenyér után kapkodó kéz, mint a bő
ségtől úszó osztogató segítő kar. „A szegénység az embe
riség szaporodásával — olvasható volt egy napilapban — úgy 
látszik versenyt fu t; minél több kéz emelkedik a minden
napi kenyér megszerzése végett a külöutóle eszközökhöz, 
annál csekélyebb annak bősége." S ezt Selmeczre egész 
nyugodtan rá lehet mondani.

Egy nemesen érző szív, látva emberbarátjának nyomo
rát, meg nem állhatja, hogy azon ne segítsen, még ha uincs 
is meg a megélhetés lehetősége oly pazarán nála. A huma- 
nismns" korát éljük ma-, s mily dicsérőleg lehet Selmecz- 
bánya t. polgárságának humanistikus érzületét kiemelni, mi
dőn az 1885-ik óv utolsó vasárnapjának délutánját oly ünne
pélyessé tette ! ?

De mi által?
Úgy tudom három éve annak, hogy Ngs. Dr. Schillinger 

Ferencz tanácsos úr. tek. Wieszner Adolf bányatiszt úr s 
városunknak még uehány notabilitása. a szegéuy bányász- í 
gyermekek fölsegélyezése végett „gyermek-barát-egylet" ala
kításán fáradozott. A kezdet nehézségeinek legyőzése után 
az „egylet" a működés terére lépett. Az említett nap, a siker 
napjának volt nevezhető. Az „egylet" jelenlegi elnökének 
Ngs Veress József bányatanácsos úr s tek. Wieszner Adolf 
bányatiszt úr, az egylet titkárának buzgólkodása folytán — 
hogy a „karácsonyi Ünnep" a szegény bányász-gyermekeknél 
örvendetessé tétessék — „könyör-adakozási-ivek" bocsátattak 
a nagyérdemű közönség közzé. A polgárság netneseu vetél
kedő emberbaráti szeretettel sietett a szegéuy bánvás z-gyer- i 
mekek segélyére jönni. Mintha mindenki fölkereste volna 
megtakarított fillérét, hogy „segíts magadon ember, az Isten 
is megsegít" elvét vallva, el ne maradjon az éhezők étel
adásától. A kibocsátott „könyöradoraánvi iveken" Selmecz- 
bánya t. polgársága 109 frt 60 krt áldozott. A „kincstári 
társláda" Ngs Dologit János bányatanácsos úr pártfogásával 
50 frtot. városunk tek. Tanácsa, az újévi üdvözletek meg
váltásának pénzét 40 frtot adott a kérdéses czélra. A leány
iskolák vezetésével megbízottak a város területén kívül ke
restek segélyt, minek folytán Mélt. Boltizár József prímás 
Helynök úr 50 frtot, Bubla Károly vál. püspök úr 5 frtot,

•Mi nzt sajnáljuk, hogy nem korábban érkezett e közlemény, 
mert bizony most már, nagyon is elkéstünk vele ; de az ügy érdeké
ben helyt adunk neki. Szerk.

— Nem jött levél? Senki se mondott le?
— Senki!
— Mind, de mind eljönnek! — kiált hangosan.
Nem mondott senki le. Pompás ! Hababa ! Ismerem én

embereimet! Estélyünk vidám, pompás leend !
— A patvarba! hol maradnak ? — folytatja tovább és 

aggódva pislogott az óra felé. Már nyolez óra. Úgy látszik, 
barátim nagyon el vannak foglalva valahol! Kész minden ?

— Minden! Akár tüstént tálalhat a szakáesné ! Perez, 
perez után múlik, az idő óriás léptekkel haladt. Már fél 
kilenczre! Végre kilenczet üt az óra. A férj eszeveszetten 
rohan a szobában fol-alá, aztán kinéz az ablakon.

— Drága Bélám, talán csak nem felejtettél el valamit ?
— Semmit sem felejtettem e l! — Ordít a férj dühö

sen. Tudom jól, hogy szórakozott vagyok, de ma mindeu 
erőmet összeszedtem, hogy ne felejtsek semmit! — Ma nem 
voltam a régi! Még a dugaszhuzó is itt van, azon a helyen, 
a hol a barátnéd fog ülni, ott a hátvánkes. mert tudom, 
hogy mindig hátfájásról panaszkodik. Oda pedig a hová az 
a kövér kereskedő fog ülni a legerősebb széket állítottam. 
Semmit se felejtettem el !

— A meghívókat is szétküldötted ? — kerdé neje pi
ronkodva.

A férj föláll és mozdulatlanul néz maga elé. — A 
meghívókat? — Ismétli magában, miközben az óra élesen 
gyorsan üti el a tizet.

— A meghívó levelek ! — Kiáltja mindig hangosabban. 
Egyszerre homlokára üt, hogy szinte Irma is megsajnálja.

— Ott vannak hivatal szobám Íróasztalán! Mindjárt 
elhozom és szétküldöm ! Fél óra alatt rendben van minden !

— Talán csak nem gondolod, hogy barátaid éjjel ti
zenegy órakor látogatóba menjenek valahová ? ! — szólt 
közbe Irma. Egész nap boldog volt s ime most mily keserű 
a vége.

— Jó, akkor hát magunk eszünk ! — szólt a férj. Úgy 
is azt mondtam ma reggel, hogy egyedül leszünk ! — teszi 
hozzá keserű humorral.

— Irmának minden kedve elment az evéstől. Férje is 
agy érzi, mintha lehűlt volna: csak szomjazik, Egyik po
harat a másik ntán üríti.

— Micsoda átkozott szórakozottság! — kiált föl a 
harmadik üveget fölbontva. Minden olyan felségesen volt 
elkészítve, minden olyan jól sikerült. Hát még ezután a sok 
tréfa, gúnyolódás, ha kitndják az egészet!

Lollok József ö méltóság!) '20 frt, Ngs Meszlényi Gyula s Szi- j 
lányi Ferencz kauouok urak 5—5 frtot adakoztak. Méltóságos 
Mednyánszky Dénes úr sem feledkezett meg, a távolban 
szegényeinkről : 3 frtot kegyeskedett átszármaztatni, ép igy 
Szendék József kis-mártoui lakos 1 frtot küldött. Pénzben 
összejött üsszeseu 304 frt 37 kr.

Helybeli kereskedő uraink sem akarva elmaradni, tőlük 
tecbtetö módon járultak a gyermekek főlsegélyezésébez. A 
bárom impozáns „karácsonyfa" feldíszítésére szükséges mé
zeskalács, sütemény, ezukorka stb apróság t. Zuan Bertalan 
s Weisz ezukrázdák, Vclics s Gcrzsó urak ajándéka volt.
Az alább kitett Írószerek, irkák stb. több helyb. kereskedő 
adományai. Nem említem azon számos jóltevőt, a kik több 
apró, némileg elhasznált ruhaneművel segítették elő a czélt. !

Ily hypothecával rendelkezve az egylet, szükebb körű , 
választmánya ünnepélyes kiosztás megtartásában egyezett 
meg. A szükséges ruhanemű beszerzését nt. Láng Charitas 
helyb. paulai azt. Viuczéről nevezett irg. nővérek főnöknője 
s a szegéuy bányászok valódi atyja: tek. Wlcazuer Adolf ur 
voltak szívesek elvállalni. Jó' eshetett egyes kegyes adako
zónak, látva, mit képes az együttes működés előteremteni 
Beszereztetett 27 fiú számára teljes öltözet egészen elkészülve,
1 pár nadrág s 2 mellény. 27 pár csizma, 11 drb téli kalap,
18 drb fiing, 11 drb suliul, 9 drb téli nagy kendő, 27 pár 
harisnya, 50 leányka részére teljes ruhára, 245 m. barchett.

Múlt év említettem vasárnapjának délutánjára, béren- 
deztetvéu Érti úr által készségesen átengedett „Sembery 
térem" salonja. tiszt, iiéuikeíuk kirakták a fö'Uemlitett ruha
készletet. földarabolták a leánykák részére bevásárolt ruha
neműt, földiszitettek 3 majestetikus karácsouyfát. Délután 5 
órakor pedig bevezettettek a szegény gyermekek.

A budapesti állami vetömagvizsgálóállomás alap
szabályai.

1. §•
Az állomás czélja: a magkereskedést ellenőrizni s ez 

által a gazdák, erdészek éskertcszek érdekeit az <- téren 
előforduló hamisítások és visszaélések ellen megvédeni.

2- §.
Az állomás a magtermelők, k reskedök és fogyasztók 

által beküldött magvakat, a kívánsághoz képest, a Követ
kező szempontokból vizsgálja meg:

a) azonosságra (nem és faj, esetleg alfaj, változat) 
a lehetőségig;

b) tisztaságra úgy, hogy a közéjük keveredett idegen 
magvak és anyagok mennyisége csak együttesen határoztatik
meg;

c) tisztaságra úgy, hogy az idegen magvak és anya
gok mennyisége és minősége egvenkiut és pontosan meghatá- 
roztatik'-.

di tisztaságra egyes kiváióau ártalmas gyomtól (pl. 
arankától, szádortól í

ilrmácska rózsás ajkai csacsogják el közvetlenül).
Másnap olyan arczczal, mely a legboloudabb áprilisi 

napnál is rútabb, megy a hivatalba. Egy barátjavai találko
zik, a ki szintén a meghívottak hoz tartozott.

— Tegnap este meg akartunk látogatni néhány jó em
beremmel ; már házad előtt voltunk, de visszafordultunk, 
ablakaidról sejtve, hogy valami mulatság van nálad !

— Semmi mulatság! válaszolt a férj boszusau.
— Senki, semmi ?
— Egyedül voltam a nőmmel!
— Ugv! Haliaiia! Ezt csakugyan nem hiszem. A ki 

nejévei egyedül vau az nem fogja kivilágítani minién ter
me*..

— De már miért ne? Ha ven olaja, vagy gyertyája 
és ha abban kedvét leli ? Különben kinek mi köze hozzá ?

Kedvetlenül halad tovább. Ajkát harapja mérgébeu . . ! 
Még ez is hozzá , . ! Atkozott szórakozottság ! Végre hiva
talába ér. Ott feküsznek a meghívók az asztalon. Összeszedi 
és Írnokával azonnal postára küldi valamennyit. Azután 
hozzá üi a munkához, hogy kipótolja a tegnapi mulasztást.

Es este? A meghívott barátok összejönnek a legszebb 
ünneplő öltözetben. Csodálkoznak, mikor látják, hogy vala
mennyi ablak sötét. De azért felbaladnak a lépcsőkön és 
csengetnek-

A cseléd kilép. Meg vau zavarodva és nem tud az 
egészről semmit.

— Hol a nagyságos úr?
A cseléd a dis.es vendégsereg elé áll és nckibátorodó 

bangón kiáltja :
— A nagyság < ur elment a színházba feleségestöl 

együtt!
Átkozott szórakozottság. A Gondü*ö után.

A dobolás miül argumentum.
Egy előkelő német ezég ágensével hónapok elölt oly 

eszmecserét folytattam Selmecz föutczájáu, mely a sebulfer- 
ájnokat tárgyalta

A német ágens szörnyülködvc ítészeié cl, hogy ha
zánkban 15 cv előtt bármelyik czéggcl csak németül con- 
fcrálhatott; most? nagy szerencse, ha egy nagyobb keres- 
kedésben is cgy-egy németül tudó segéd akad. Mi lesz enu< k 
a németirtó rendszernek a vége V az, hogy maholnap nem 
lesz Magyarurszaguak értelmes kcreikcdöjc, iparosa slb.

0) csírázó képességre ;
f) általános súlyra ;
g) fajsulyra ;
b) térfogati súlyra ;
1) víztartalomra ;
k) a b) és e) alatt említett tulajdonságokból eredő 

használati értékre.
Magkeverékeket az állomás nem fogad el vizsgálatra, 

úgy szintén olyan magvakat sem, melyek csak az érés után 
következő évben szoktak kicsirázui, például: alma. körte, 
tiszafa, galagonya stb.

3. §.
A 2. §. a—g) alatti tulajdonságok bármelyikének meg- 

vizsgál tatása végett az állomáshoz a magvakból a következő 
mennyiséget kell beküldeni:

A legapróbb magvakból, miuök a füvek, a fehér és 
korcs lóhere, csibehur, mák, dohány, repeze és más káposzta
félék, nyírás égerfa stb. legalább 50 gramot.

Középuagyságuakból, mint a luezerua, vörös lóhere, 
len, répa stb legalább 100 gr.

Nagy magvakból, minők a gabonafélék teugeri, hüve
lyes vetemónyek, erdei fák magvai stb. legalább 
250 gramot.

A térfogati súly meghatározásához bármiféle magból 
legalább 1V. ,itert-

A viztaitalom meghatározásához legalább 100 gramot.
Minthogy kisebb mennyiségek kevésbé mutatják az 

egész m igkészlet átlagos minőségét, azért kívánatos, hogy 
az itt kitett minimumnál kevesebbet ne, hanem inkább töb
bet tegyen ki a mustra. — Különösen az arankára való vizs
gálathoz tanácsos a minimum gyanánt megszabott lOOgram 
uál jóval többet küldeni be.

(Folyt, küv.)

K Ü L Ö N F É L É K .
A Felv. Magy. Közm, Egyesület zólyoraraegyei választ

mánya január 29-óu ülést tartott, melynek tárgyai követ
kezők voltak :

1. A imeczbánvai választmány átiiatát a benyújtandó 
alapszabálytervezet tárgyában tárgyalás alá vevén a választ
mány, elhatározta, hogy mint saját intentiójáuak megfelelőt 
a központnál és a közgyűlésen támogatja. A 30. §. azonban 
jelen szövegezésében el nem fogadhatja, mivel a sok fiók- 
egyesület alakítása az erők szótforgácsolására vezetne, azért 
azt fogja ajánlani a közgyűlésnek, hogy minden törvény
hatóság területén tekintet nélkül a tagok számára, csak egy 
fiókegyesület alakitassék.

2. A felnőttek tanfolyamát Beszterczebáuyán 68-an. 
Zólyomban 40-en látogatják. A tanulók szorgalmának ser- 
kentése végett a választmányi tagok az előadásokat fel
váltva fogják látogatni. Az elfoglaltsága miatt leköszönt 
Jurkovich Emil tanár helyét Bozsonik Béla kir. főgym. tanár 
foglalta el. A költségek fedezésére, jutalmak kitűzésére és

Beszélt aztán a magyarok türelmetlenségéről; ellenve
téseimet, érveléseimet ideges nyugtalansággal haPgatta a 
sógor, ki nem rég Szcbenben, Brassóban is járván, nagyon 
telítve volt sulferájnos erényekkel.

Éppen a magyarság türelmes, loyalis természetéről pci 
oráltam neki, mikor felhangzik mellettem a dob pörgése 
félbeszakítva mondókáraat.

Végig hallgatjuk a városi dobos oratioját s az én né
metem éléukeu fordul felém, a győzelem érzetében kiáltva 
fel : lássa, ez a magyar türelem, loyalitás; már a dobos is 
magyarul dobol, holott Selmecz népe mégsem magyar még; 
az üzletek, iparosok miud németek, a bányászság meg tót; — 
az már mégis csak úgy járná, hogy azok kedvéért, kik az 
árverésen megjelennek, s kiknek sorából a vásárlók kerül 
nck ki. németül s tótul dobolnának. Nem ok nélkül jajgat
nak hát a tótok sem. hogy mindenünnen kiszorítják a nyel
vüket.

Erre már aztán kae/.agó kedvein támadt; de nem ka- 
c/.agtam. csak vártam, vártam a győzelemittas német sógor 
beszédének a végét. — Ekkor oda szólitám a dobost és 
kérdem tőle n é m e t ü l ,  vájjon elraoudaná-e ennek a messze 
földről jött urnák magyar nyelven azt, a mit előbb kidobolt?

— Bocsánat, én nem tndok magyarul, csak németül 
és tótul beszélek, volt a németül adott válasz.

— Hát előbb minő nyelven kiáltotta ki a hirdetést ? 
vágott közbe az idegen.

— Tótul, feleié a dobos, mint mindig.
Mikor aztán azt is megtudta a sulferájnos, hogy fel

vidékünk városaiban mindenütt tótul dobolnak (?). annyira 
meglágyult a magyarok elleni gyűlölete, hogy már a Tóth 
Gáspár Vcrtheidigung dér Magyarén cimü könyvét is elfo
gadta tőlem azon Ígérettel, hogy azt elolvassa.

Mint a napokban visszaérkezett könyvben levő jegy
zetekből kiveszem, azt sokan olvasták s közöttük olyanok 
is. kiK német létökre is kétkednek abban, hogy a hírhedt 
német professor, ki ellen Tótn Gáspár síkra szállott, „oly 
disziiómodra" (ez áll egy jegyzetbeni irt volna.

Mi ebből a tanúság ? az, hogy nagyon jó, hogy Sel- 
mcczeii tótul hirdet a dobos?

Táu nem.
Azt hiszem, hogy inkább az, hogy ha verebet nem le

het is dohhal fogúi, de sulferajuust igenis lehet.



az előadások folytatkutása végett 200 irtot fog a választmány | 
a klizponttól kérni.

3. Az ez évi közgyűlés idejét a választiuáuy a megye 
tavaszi közgyűlésével egybeesőnek határozza.

Egyleti tánczmulatság. Örömmel vcszszük tudomásul, 
hogy a vibnyei easinotársaság Kacbelmaun Károly kezdőmé- 
uyezése és sokoldalú áldozatkészsége folytán egy rniudeu 
tekintetben sikerültnek mondható tánczmulatságot rendezett
f. hó 1-én a fürdőhelyiség táncztermébon. A fényesen deko
rált tánczterem a részben hölgyekből, részben pedig férfiak
ból állott rendezőség nagy buzgalmára és kitűnő ízlésére vall.
A háziasszony szerepét Kachelmann Károly né ő nagysága 
vitte. A kedélyes mulatság nyolcz órakor vette kezdetét és 
reggel öt óráig tartott. A hangulat, melyet a háziasszony 
páratlan figyelmével és lekötelező előzékenységével egyre 
fokozott mindvégig a IcgderUltcbb maradt. Nagyban fokozta 
a jókedvet Balogh Laczi zenekarának játéka, mely ez alka
lommal kivételesen megfelelt a várakozásnak. Az első négyest 
48 pár tánczolta, mely igen szép kaleidoscopicus képet mu
tatott. A hölgyek névsora a következő: Kachelmann K-ué, 
Marschalko és Nigrinyi Gyuláné, Herczinanszkvné, Hartmau 
Józsefné, Somogyi Gézáné, Hell Jakabné üruők, továbbá: 
Kachelmann Margit és Milike, Szilniczky Tériké, Mácsay 
Vilma, Tirts Jolán és Giziké, Marschalko Adél, Nagy Ilona, 
Groszmanu Mariska, Hell Herrain stb. kisasszonyok. A fürdő 
bérlője, a vendégeknek kifogástalan ellátásáról és pontos 
kiszolgáltatásáról kellőkép gondoskodott, a mi dicséretére 
válik. H. Gy.

Remmert Márta k a. hangversenye. Romínért Márta k. 
a. múlt hó 24-én tartotta hangversenyét Beszterczebányán a 
takarékpénztár vigadó termében meglehetős számú válogatott 
közönség előtt. Kemmcrt k. a. nem uj jelenség hazánkban, 
már több éve aunak, hogy résziut a fövárosbau, részint a 
vidéken tanujelét adja művészetének. Nagy mesterétől Liszt 
Ferencztől elsajátította hangszerének bámulatos kezelését, 
előadása diseret, finoman uuancirozott, úgy hatalmas elfectu- 
sok, mint finom zenei gondolatok interpretatiojára alkalmas. 
Játszott Weber, Sokumauu, Chopiu, Waguer, Beethoven, 
Rubinstein, Liszt darabjaiból; .nindeuik után élénk taps kö
vetkezett, a Schubcrt-fcle Soirée de Vienne után a művésznőt 
kétszer is kitapsolták, hangversenye végeztével, midőn gyújtó- 
hatású rebellis nótánk a Rákóozy elhangzott, szűnni nem 
akaró taps következett. Hangverseny után a közönség a 
pompás Blűthner féle zongorát szemlélte meg, mely úgy ha
talmas dimensiojával, mint gyönyörű erély hangjával méltó 
íeltűuést keltett. Midőn hangversenyről szóló referádánkat 
befejezzük, egyrészt azon óbajuuknak adunk kifejezést, vajha 
Beszterczebáuya többször efféle zenei élvezetekben része
sülne, másrészt jövőre a rendezőknek azt ajánljuk, hogy a 
hangverseny tartama alatt csukják be a terem ajtaját és 
csak a pauzákban nyissák ki. az előadás alatt való járás
kelés az ajtóhoz közel állókra nézve valóbau kiál 1 hatatlan. 
Végre pro domo ! Szerkesztőségeknek elsőrangú helyre szóló 
jegyet szokás küldeni felszólítás nélkül, ez alkalommal a 
tudósítónk V. sorú üléssel volt kénytelen beérni, hogy hír
lapírói kötelességének eleget tegyen. y.

A Szitnyaosztály estélyt tart e hó 10-én a Soskóféle 
vendéglőben.

Hlavacsek András a beszterczebányai ev. gymn. nagyra 
becsült igazgatója elhagyott bennünket! Selmeczbányára 
ment. az ev. leceumra kapváu meghívást, mint jeles tanerő ! 
Mi bcszterczebáuyaiak csak sajnálkozásunknak adhatunk ki
fejezést kedves, jó barátunk távozása felett, a solmacziek 
pedig örülnek, hogy egy ilyeu jeles embert vittek cl tő
lünk ! kiben a lyceum is jeles szakerőt nyer. Hlavatsck 
beszterczebányavárosi képviselő is volt, reméljük, hogy 
Selmeczen is mi hamarább megválasztják aunak. Sok fájda
lommal modhatunk „Isten hozzádot" s Ne felejts! miut mi 
nein fogunk téged feledni.

Körmöczröl Írja tudósítónk : Városunkban most általá
nos szóbeszéd tárgyát képezi a magyar egyesület tombola 
estélye; már régen volt ily fényes mulatság Körmöczön. 
Mindenki dicséri, mindenki meg van elégedve, maga az 
egyesület is, melynek tőkéjét ez egy mulatság ;>00 írttal gya- 
rapitá. A rendezés körül Salamiu Kelemen, Váradv Lajos, 
Forster Imre szereztek magukuak fáradatlau buzgalmukkal 
nagy érdemeket ; magából a belépti dijakból 200 frton felül 
folyt be. Jelen volt városunk egész intelligencziája, közte 
sokau olyanok, kik eddig távol tartották magukat az egye
sülettől. A városi tanáos nagy előzékenységgel járt közre a 
terem minél fényesebb feldíszítésében. A táuczot hangver
seny előzte meg, melyet Bozer Károly állított össze mű
kedvelőkből nagy fáradsággal s kitűnő eredraénynyel. Buday 
Irén k. a. előadta a Porilci néma ouverture-ját. Brunuor 
Ferencz Teli Vilmosból egy ábrándot. Ezután vegyes kar
ének következett, melyben Havas Béláué, Pchacsek Irma, 
Bundsmann Adél úrhölgyek s Kozakhvicz M. Bleiszmeier A. 
Potomcsik J. és Rust K. urak vettek részt. Erre Szántó 
Kálmán szavalta Gyulai Pál hatásos költeményét: Pókainét 
Kupecz Virgin k. a. előadta a Sevillai borbély nyitáuyát, 
majd Bozer K. mesteri technikával Villmcrs nagy ábrándját 
„Un jour <? été en Norvégé*, inig végre egy roppant ka- 
czagtató hatású állatnégyes befejezte a műsort. Az első né
gyest 86 pár tánczolta, kik közül tudósítónk a következő
ket jegyezhette föl: Aschncrnó, Augyalné, Brunncrné, Buuds- 
mann nővérek, Barlay Irma. Balázsné, Chabadáné Adél 
leányával, Dakó Mariska, Forsternó, Floschnó, Forgách Berta, 
Galantbáné, Gruy nővérek, Havas Gizella, Hollvig nővérek,

Heller Anna, Kaplik Mariska, Kubacskáné, Kelemenné, Ke
lemen Gizella, Kovács Hetén. Klcmm Irma, Medgycs Anna, 
Nikolayué, Paikovicsné, Piánk Fáni, Raabnó Herma leányá
val, Rothné. Raisz Irén. Sailer Ilma, Schrödcr Ida és Lenke, 
Salaininné, Szolcsányf Gizii, Spltz Malvin, Sobvartznó, Tesch- 
lemé. d'Ouvenouué, Váradynó, Versényinó, Vargánó stb. stb.

Mi újság Beszterczebáuyan ? Ezt kérdezik mindenkitől 
s mindenki azt mondja, hogy nincs semmi újság! Ezért jó 
lelkiismerettel Írhatjuk, hogy Beszterczebányán az a leg
nagyobb újság : „hogy nincs semmi újság !u Ezért nem is 
vehetik tőlünk rosznóven a bcszterczebáuyaiak, ha nem 
tuduuk róluk semmi újságot írni. Pedig mindig az a baj. 
de „ez a régi baj,“ hogy lapuukbau Beszterozebányáról 
kevés jelenik meg. Azért is oly kevés előfizetőink száma.
Az igaz, hogy Beszterczebányára elég volna bármily hírlap 
3 példánya, fő az hogy egy legyen a kaszinóban télen- 
nyáron- ott mindenki átolvassa! Nyáron pedig a kuglizón 
is kell egy itt, mindig kérik az idegen utazók a „Rákban11 
a helyi lapot. De nincs! mert az Selmeczen jelenik meg. S 
nem beszterczebányai! De mikor „Zólyoramegyei Lapok" 
voltak az sem kellett. Hanem a követelés anuál nagyobb, 
inéit nincs ez, meg az az újságban! 3 példány végett! s 
mért: mert: denn wir sind Neusohler! régi dolog !

A ,,Hont". A múlt hóban indult meg e czimmcl Ipoly
ságon egy hetilap, melyet mindenki úgy tekintett, mint a 
koutmegyei szabadéivüpárt közlönyét. Legújabban azonban a 
kormánypárt kijelentette, hogy a „ Ho n  tu neki nem párt- 
közlönye. A lap felelős szerkesztője Szirmay Gerő Lajos. 
Persze ezt mi csak hallomásból tudjuk, mert a Hontuak mi 
csak sziliét sem láttuk Selmeczen.

Borzasztó szerencsétlenség Bbányán. Intés a szülőknek ! 
Egy kis fiú, 11. gyinn. oszt. tanuló, haza jővén iskolából, az 
asztalon talált egy revolvert. Mint fiú s miut gyermek kí
váncsiságból kezébe fogta a fegyvert nem vevén észre, hogy 
mellette a szolgáló áll, a pisztoly elsült, a szegény cseléd 
meiléuck jobb oldalán találva, lerogyott, nem volt kisebb a 
kis fiú ijedtsége sem ! aki miut II. osztálybeli tanuló már 
bir annyi értelemmel, hogy belátja szerencsétlenségének 
súlyát. Mi beszéltünk a szerencsétlen fiúval ki első szavunkra 
zokogásban tört ki s csak annyit tudhattunk meg tö'e, hogy 
ö volt a szerencsétlen, aki minden szándék és akarat nélkül 
lett okozója e borzasztó szerencsétlenségnek, mely egész 
életére végzetes lesz, mert csak látni kell a szerencsétlen 
gyermeket s minden érző szívvel biró ember meg van győ
ződve a szerencsétlen fiú borzasztó lelki fájdalmáról. Legyen 
ez intés minden szülőnek: „hogy késsel nem szabad játszaui 
gyermeknek". A házi gazda, akinek a fia hozta be a vég
zetes revolvert, nem kevésbé lesz sújtva miut a gyermok, 
ki a revolvert felfogta. Tauulság ez rniudeu szülőnek, hogy 
fegyvert ne adjon a gyermek kezébe. Pedig most már di
vattá kezd lenni, hogy a fiuk flóberttel járnak. Mutassa meg 
e szörnyű eset, hogy ez nem szabad. Mint értesülüuk Dr. Rait- 
sits Lajosnak, Beszterczebáuya jeles főorvosának, ki tudomá
nyának annyi jelét adta már, sikerült a szerencsétlen leány 
melléből a golyót kivenni s reméuy van arra, hogy a leány 
meggyógyul. Adja Isten, hogy igy legyen. Két ember lesz 
ezáltal megmentve !

Selmeczen ismét csöndes az élet. A társadalom lüktető 
ere az akadémiai ifjúság a küuyvek mellé vonult s hiva
tásának élve. a nyilvánosság elöl elvonúlt egy időre. Egyéb
iránt az öles hó is nagybau hozzájárult az élet csöndesité- 
séhez és megakasztván a közlekedést, gyakran készti az 
embert egy kis . . . csöndeshez.

Verpelétit nincs Bbányán — sem a térképen sem ter
mészetben s mért nincs legalább verpeléthi Bbányáu, min
den trafikot összejárattara és seholsem kaptam verpeléti do
hányt! Talán már trafikban sem szabad árulni?! S mórt? 
Mikor ez a legártatlanabb dohány a világou ?

A gazdasági termények abonált vasúti szállítása. A 
badeni uagyherc-.cgség vonalain 1885. október hó 1-töl 
érdekes ujitás léptettetett életbe, mely ez időszerint jónak 

is bizonyult. Az ujitás ugyanis abban áll. hogy a gazdák
nak alkalom adatott terményeik, mint gyümölcs, tojás, vaj, 
sajt, zöldség, stb. szállítását havi fizetés mellett két-kót állo
más közt bármily vonaton biztosítani. A szállítható sulvmi- 
nimum 50 kg., a maximum 75 kg. Az abonáló igénye igazolás 
jegyeket kap, melyek a szállítandó csomagra erősítendők ; a 
jegyeken jelezve van a küldő és a ezimzett neve, valamint 
az indító és a kiadó-állomás, A szállítmányhoz a küldő 
szállítólevelet is tartozik csatolni, melyen jelzendő az útnak 
inditott csomagok száma. Az abonálóuak jogában áll szál- 
itmányait egyenként több egyéurc is czimezve útnak indí
tani. Miuden abonnement részére a faladó állomáson számla 
nyittatik, ebbe vezettetik be a szállítmány súlya, beleértve 
ajgöngyöleg (emballage) súlyát is, az egész hónapon át. 
A hó végével a számla lezáratik s az credménykép szereplő 
összsúly egy, márelöre megállapított tarifa szerűit lesz felszá 
mitva. E tarifa: 100 kg. súly 5 kmt. távolra 16 pfg. (körül
belül 8 kr.). 10’kmre 21 pfg.. 15 krare 27 pfg., 10 kmre 32 
pfg., 30 kmre 48 pfg., 50 kmre 75 pfg., stb. — E cse
kélynek látszó szállítási kedvezmények rendkívül meg
könnyítik a gazd. termények gyors és rendes szállítását; 
mi egy nagyobb központ mellett megbecsülhetetlen.

Igya meg a saját fóztét. Ezt az ítéletet mondotta ki 
egy vig compania egy serfőzőre, kinek árpalevével sehogy- 
sem tudott szórajuk csillapulni. — Az ítélet kimondásakor

egyikök sem gondolt ugyan a végrehajtásra ; de midőn az 
illető sorföző éppen az ítélet kimondásakor a mulatók közé 
toppan, közülakarattal abban állapodtak meg, hogy azt 
végre is kell hajtaui. Az újonnan jött mitsem sejtve, köze
lükben foglal helyet; a compania tagjai magok közé hívják 
8 rendkívüli előzékenységgel fogadva őt, annyira neki ani
málták az árpalé fogyasztásának, hogy egy órai koczintás 
után a serfözö 'nem tudta többé, hogy korcsmában van-e 
vagy fözdejébeu. A vig társaság tagjai lefektették Gambri- 
nus méltatlan útódját a kanapéra s egyikök kötényt kötve 
melléje áll, felkölti az alvót s kérdi tőle, vájjon tegyenek-e 
a legények még malátát a folyadókba. Minek többet ? volt 
az álmos válasz, a fogyasztók úgyis megisszák, igy is jó 
lesz, csak ne többet; mit tudják azok azt, hogy mi a jó 
sör? — Uyeuféle válaszokat adott az álmából fölkeltett gyá
ros. — Ha tehát nemcsak a borban, de a sörben íb van 
némi igazság, akkor ugyancsak megérdemelte a deliqueus 
az ítéletet.

Tejgazdasági tanfolyam mezőgazdák részére. A föld.- 
ipar- és kereskedelmi m. klr. iniuiszterium folyó évi febraár
24—29-ig Budapesten a köztelken rövid tájékoztató tejgaz
dasági tanfolyamot rendez földbirtokosok, gazdatisztek s 
egyáltalán a gyakorlati életben elfoglalt oly gazdák szá
mára, kikhos8zabb tanulmányozásra ez irányban nemérnek 

rá, de rövid pár napot áldozhatnak arra, hogy általános 
áttekintést nyerjeneka tejgazdasági üzlet mai állása és jöve
delmezősége iránt, a vidékenként és helyenként követendő 
egyes termelési irányokra, a legjobb berendezés rendsze
rekre, a tejtermékek kereskedelmére nézve.

Nyeremény számat a körmüczbáuyai magyar egyesület
1886. febr. 1-én tartott tárgysorsjátékának. 29 50 118 137 
140 235 262 292 366 398 498 504 526 532 669 700 765 
866 892 905 928 991 1021 1102 1109 1121 1132 1181 1186 
1188 1221 1334 1349 1425 1426 1458 1573 1703 1761 1766
1778 1783 1786 1794 1802 1853 1876 1890 1923 1932 1964
1973 1989 2051 2166 2131 2202 2281 2310 2449 2502 2520 
2528 2549 2558 2609 2625 2616 2632 2691 2719 2722 2723 
2829 2883 2855 2888 2910 2912 2916 2920 2939 2975 2986 
2989 3021 3083 3089 3117 3124 3130 3146 3242 3279 3292
3297 3335 3396 3473 3542 3738 3875 3907 3910 3957 3994
4021 4047 4084 4091 4142 4144 4157 4185 4193 4284 4322
4327 4351 4379 4382 4425 4513 453 4 4540 4592 4613 462 2
4705 4706 4782 4884.

Öngyilkossági kísérlet. Múlt héten a kriván-detvai alagút 
bejáratánál a vonat hirtelen megállóit. A sínen egy csinos 
fiatal tót menyecske feküdt — öngyilkossági szándékból. Ki 
akarta magát végezni, mórt? az isteu tudja. Detvára kisérték 
azonnal, most ott gondolkodik a másvilágról 8 várja bűntetéfrét.

A közlekedési akadályok következtében Selmecz városa 
nagyon messzire esett egy időre a világtól. A fiavasut nem 
győzte szusszal, de meg bátorsága sem volt a magas hófu • 
vatoknak neki menni, és igy a cariol tartotta fenn a köz
lekedést Selmecz és a nagy világ között. A báthi posta 
meg éppen neki sem indult a köpataki hegynek, és igy 
uapokon át nem jöttek Léva felöl levelek. Végül tegnap
előtt Selraeczröl indult cl egy kocsi a Báthban rekedt pos
taküldeményekért.

Gyümölcskivitel. Kecskemét városa multév október köze
péig 40,220, N.Körö8 pedig 28,930 métermázsa gyümölcsöt 
szállított külföldre.

Sódart, szalonnát lopott a napokban nehány nem rósz 
ízlésű tolvaj. Szemes rendőrségünk azonban rájött a turpis
ságra 8 a tolvajok hátukon voltak kénytelenek a jó falatot 
Sz. Antalból visszahozni.

Hány hópehely esett le Magyarország édes hazánk föl
dére? Ezt számította ki egy fiatal természettudós, és nagy 
muukája eredményét bcküUföttc hozzánk. A hópehely men
nyisége jau. 28—febr. 3-ig 80000000000000- A fiatal, nagyon 
is fiatal tudós arról értesít, hogy a február 5-éig leesett hó
pehely mennyiségét is kiszámítja, ha szerkesztőségünk jó 
túrós csuszával és egyéb phosnhortartalmú étellel traktáluá 
öt 5 napon át. Nem vagyunk kiváncsiak az uj adatokra.

Üzeneteink R B. úrnak. Verselés helyett inkább pró
zát ajánlunk; a beküldött beválnék levélnek; nyelvezete 
jó. Tessék próbát tenni.

A g y i l k o s .  Nagyon erőltetett a hangja; sokhelyütt 
belevág az „Örlllt“-be s ennek teljesen utánzatává válik, 
pedig a tárgy különbözősége kétségtelen. Nagy botlás az 
egész. Aztán az a toll is hogyan irhát hallgat helyett hal- 
gatot? eunél h. enél-t? stb.

Az „ I r o d a l m i  l ő v e  l ezó s“-t kívánó t. höl
gyet kérjük, vegye át a hozzánk érkezett ajánlatokat.

HST3 7 - i . l t  t é r * )

Egy kitűnő szer. P a  n c s ó v a  (M agyarország). 
T isz telt uram ! Önnek svájezi labdacsait egy ideig 
használtain aranyeres bajaim ellen s már is hálás 
elismerésemet s köszönetemet fejezem ki, mert azok 
használata évekig gyütrött fájdalmaimtól m egszaba- 

í ditott. Teljes tisztelettel, 13. M ilankovics.



Hirdetés.Mindig meg kell győződni, hogy a Brandt R. I 
gyógyszerész svájczi labdacsainak mindenik dobo- ! 
zán (egy doboz ára 70 kr. a gyógyszertárakban) 
rajta va-ne ‘ czégjegyül: a fehér kereszt vörös me
zőben s Brandt R. névaláírása, — minden másfajta 
csomag elutasítandó.

•) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőaaéget a Srerk

HIRDETÉSEK.
24k sz. A selmeczi kir. jbíróság tkvi hatóságától.

Árverési hirdetmény.

A selmeczi királyi járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság részéről közhírré tétetik, miszerint végrehajtási árve
rés ezen kir. járásbíróság területén lévő Zamboj Mihály, 
Zamboj Samu, Zamboj Stampouszky Judita. ilj. Zamboj Mi
hály és Zamboj Cziglan Anna tulajdonához tartozó a baka
bányai 642 sztkb. A + 1 sor 762 brszám alatt foglalt 488 
számmal jelzett ház, kert és udvarra nézve. 1881 évi LX. 
t. ez. 156 §-a értelmében Fínzi és Ascoli trieszti kereskedő 
ezég végrehajtatnak ifj- Zamboj Mihály végrehajtás: szen
vedő elleni 707 frt 20 kr. töke, ennek 1885 Augusztus
10-től járó 6 százalék kamatai eddig 72 frt 24 kr. megál
lapított. és még felmerülendő végrehajtási költségnek kie
légítése végett 1886 évi február hú 2§-én reggeli 9 órára 
a selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
tűzetett ki.

Kikiáltási ár 303 frtban adó szerint megállapított becsár.
Árverezni szándékozok tartoznak. 303 frt. becsúruak 

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

Vevő köteles az Ígért vételált az árverés napjától 90 
nap alatt esedékes 6 százalék kamatostól a selmeczi kir. 
adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál kérvén* mellett 
lefizetni.

Vevő a megvett ingatlan haszon élvezetebe lép. de 
csak az árverési cselekmény jogerőre emelkc iése uián, a 
tulajdonjog javára azonban csak*a vételár telij -s lefizetése 
után hivatalból fog bekebelezte tűi.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár elleu bizto
sítani.

Ha a vevő az Ígért vételárt a meghatározott időben 
le nem fizetné, az 1881. LX. t. ez. 185 §a értelmében visz 
árverés fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró 
bíróságnál, és Bakabáuya szab kir. város tanácsánál 
megtekinthetők.

Selmeczen 1886 évi febr. hó 5-én.
Heyder

56 kir. járádbiró.

410 v, sz.
1885

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX t. ez. 
102 §-a értelmében ezennel közbirré teszi, hogy a beszter- 
czebányai kir. járásbiróság 21831885 1\ számú végese a l u l  
Julius et Jósef Hermann javára Greipel Róbert ellen 191 
frt 58 kr. tőke, ennek 1885 év Máj. iió 16. napjától számí
tandó 6 százalék kamatai és eddig összesen 19 frt 18 kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végre Haj
tás alkalmával biróilag lefoglalt és 320 frtra becsült : szoba 
bátorból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 23544885 P. sz kiküldést rendelő 
végzés folytán a hely színén, vagyis Beszterczebányáu le
endő eszközlésére 1886-ik év február hó 19-ik napjának 
délelőtt 10 órája határidőül kijüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel liavatnak meg: hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. 
ez. 107. § a értelméoen a legtöbbet ígérőnek becsáron alui 
is eladstni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételara az 1881. évi 
LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz 
kifizetendő

Kelt Bbányán 1886. évi febr. hó 3 napján.
Jurány Adolf

67 kir. biróoági végrehajtó.

1128 szám 
1885 tkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.

A brezDobányai kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Lüvy Ede predajnai lakos 
végrehajtatónak Kovácsik Mihály a neje sz. Ferjcncsik Anno 
végrehajlást szenvedő elleni 45 frt. töke követelés és j.,. 
iráati végrehajtási ügyében a breznobáuyai kir. járásimé
i g  területén lévő Predajna községében fekvő a predajnai 
456 és 457. sz. telekkönyvben foglalt 47 a és ii összeír, 
sz, ház és tartozékából nem csak adós Kovácsik Mihály s 
neje sz. Ferjencsik Annát illető ’/• részre hanem birtoktárs 
Jahoda András hagyatékát illető ’/» részre valamint Valek 
Lajos és neje sjUI. Bankó Erzsébetet illető részre az 
árverést 358 frtban ezennel megállaptott kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1886 !
évi február hó l€-ik napján délelőtti 10 órakor Predajna 
községben 47. összeír, sz. a. házban megtartandó n viiváno- 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs- 
árának 10 százalékát vagyis készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir járásbiróság tlkvi hatósága.
Breznobányán 1885. évi Nov. ho 14-én.

Polóny
68 kir. járáobiró

1086. szánt 
1885. tlkvi

Árverési hirdetményi kivonat.

A breznobáuyai kir. járásbiróság mint telekkönyvi ható
ság közhírré teszi, hogy Kolosta Joachim végrehajtatónak 
Kocsi1 lka István végrehajtást szenvedő elleni 176 frt. tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a brezuo- 
báuyai kir, járásbiróság területén lévő Nemoczka község 
határában fekvő a nemeczkai 32 sz. tikjbon 1 1—2 sor sz.
a. foglalt és alperes Kocsalka István valamint birtok társai 
Salkovszky Mihály, Bihar szül. Salkovszky Katalin, Sál- 
kovszky Toróz, Kocsalka József és Kocsalka György nevére 
irt 29 összeirási szám alatt lakház s tartozékára az árverést 
419 frt. özein el megállapított kikiáltási áritan elrendelte, 
és lingv a fenebbi megjelölt ingatlan az 1886 évi február 
hó 12-ik napján délelőtti 9 órakor Nemeczka község biró 
hazában megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltáson alól ia eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsara- 
nak 10 százalékát vagyis 41 frt 90 kr. készpénzben vagy 
óvadékképes érték papírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kelt az 1885 évi Nov. hó 14. uapján.
A hreznobányai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Polóny
5<1 kir. jilrásbiró.

1886 évi 455 szám
Bérbeadási hirdetmény.

Minthogy a zsamóczai sörház és tartozékai úgyszintén 
a Selmccz városa területén lévő 9. kincstári bányatelep 
korcsmák ellátási jogára nézve folyó évi január hó 28-án 
megtartott és a f. é. 3-ik szám alatt kiirt uyilváuos árverés 
kellő eredméuyre nem vezetett a második árverés a folyó 
évi február hé 18 napján délelőtti 10 órakor Zsarnóczán 
az alolirt erdöhivatai helyiségében fog megtartatni.

A versenyezni kívánók erről azzal értesitetnek, hogy 
ajánlataikat a versenytárgyaláshoz kirendelt bizottságnak 
akár szóval, akár a kincstárnál szokásos módon írásban 
beadhatják, de hogy az ajánlattétellel egyidejűleg a jelen
legi évi bér 10 százalékának megfelelő 530 irt bánatpénz 
is lefizetendő.

A versenytárgyalási és szerződési feltételek az ., lirt 
hivatalnál bármikor megtekinthetők.

Zsarnóczán 1886 évi február, hó l én.
60 1—2 A m. kir. erdóhivafal.

Önkéntes eladás!

Predajnán Zólyommegyében. M agyarországban 
lévő ingatlaiiságnak : összesített nagy birtok, lakház 
több épületekkel, őrlőmalom két kőre c ■ fttrészde, 
soha be nem fagyó vizen, és kertek. A m alonház 
fekvése bármely gyár fölállítására alkalm as. Ezen 
ingatlanok külön külön is megvehetők, vagy bérbe 
is adhatók. Közelebb értesítést ád Pejko Ze iO VII. 
gymn. oszt. tanuló lieszterczebányán. c,t i _ 3

71 szám 
1886.

Faeladási hirdetmény.

Az alól irt erdői gazgatóságnál folyó évi február 
hó 18-án zárt ajánlatok útján fog az évente termelt 
és úsztatott tűzifából kiszedhető mintegy 6000 ür- 
köbméter lúcz- és jegenye feuyö zsindely és bog
nárfa eladatni 1886 -1888  évi időtartamra.

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

M. kir. erdöigazgatoság
Beszterczebányáu 1886 január 28-án.
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KIS HIRDETÉSEK.
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eladók Sóim ezen a Krcs-
inárv-lelc házban.

Pojn k közműben //.I óin m.)
M muttert xebányntol l 1., ■. járda- H u l» B Í é l e .
kai han
áll : 3 a

evő ház lóiul'', 11 
zobából. 1 fe»t-

en ház 
dili-ív- Másolásra

b.'.l, 1 k nyilából. 1 pii rbó! 1 vállalkozik .Selmeczen szc-
•'Irakam ából, 1 intálőh - 1 vá- réoy feltételek mellett egy
teljdl fii tő üzleti h"., .„1 bői dijunk.

közelbm
írlóbúl. Víz a k. 

Ara az ••miit -
ZTotlen

üzleti A ki faiskolát akar be-
,’,«{• 1 együtt 2>Hl' Irt A rendezni : a ki a gyümölcsfa-

nélkül a vala- tenyésztés iránt érdeklődik.
mint a 1erendező* külön ih illa
datik — Közelebbi ailat, 

kán ii. P ’-l. "
k iránt 
a kör- lehet jó és olcsó gyümölcsöt

jegyzőn.'- i/.ödni. kapni : szóval a ki a gyű-
mölcstenyésztést elő akarja

Ijen finom olcsó bútor, segíteni, az fizessen elő

garnitúra, szőnyegek fali- a „NÉP
órák, kéjt :k, asztalok szé- c. olcsó szaklapra, a fais-
kék s piiák. mosdó szék kólák XXX év óta fennálló
réuyek st'i. szabad (ézbői közlönyére.

Mindezekre bővebb felvilágosítást ad n kiadóhivatal.

Becses tudomására hozatik a T . ez. közönség
nek, hogy a

cseléd közvetítő iroda
február hó 1-től nem Rosenfcdd-féle házban, hanem 
a Flemming-féle, je len leg  a takarékpénztár tulajdo
nát képező házban létezik, G asparik  János ezipész 
boltjában, a hol is ezen szakba vágó közlésekre, 
egy gyűjtő szekrény állíttato tt fel.

Írásbeli megrendeléseknél kéretik  a névnek ol
vasható aláírása, a cseléd kívánt minőségének és a 
lakásoknál a kívánt szoba szám nak megjelölése.

É rtekezni lehet minden nap — V asárnapot k i
véve — reggeli 8 'j s órától.

Selm eczbánya 1886 febr. 6.
A közvetítő iroda tulajdonosa :

M Backer Alajos.

Cocain-Sect \
az amsterdami liqueur gyári 

egyesületből 
MÖOLINGEN Becs mellett

Mi ezen liqueurt a Cocanövényből des- 
tiiláljuk. melynek csodálatos tulajdonságai 
csak az újabb időben lettek ismeretesekké, 
mióta az orvosi szaktekintélyek azt ma
gasztalják. A tudományos vizsgálatok be- 
bizonviták. i.ogv e kivonatnak élvezete 
rögtöni felvidulást s köniiycbblllést idéz 
elő; életerösebbnek, munkára képesebb
nek érzi magát az ember. Hosszan tartó, 
szellem vagy testi erőt igénylő munkát 
fáradság nélkül végezhetni. A gyomor 
muködéséuek minden zavarát, valamint 
m i n d e n n c m ü gyengeséget megszün
tet o kivonat tartósaid) élvezete.

Kapható minden finomabb füszer&zletben és ezukrász- 
dákban.

Raktár: a monarchia legtöbb fűszer- és csemege- 
kereskedésekben és kávéházakban, a hol nem posta 
utján i3 ered. üveg, franeo csomagolással és portóvali.
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horgonnyal
a valódi és az a készítmény, mely által a köszvóny és
csúz eseteiben az ismeretes meglepő gyógyfrredmények 
érettek el. K rég >:n!; bizonyult háziszer 40 és 70 kr.
a legtöbb gyógyszertárban* kapható. Kő-raktár: Gyrtgy- 
g ^ ^ z e ^ á ra z a r a n y ^ ^  t stad t.,

Budapcsteu Török J.. Selmcczeu pedig 
gyógyszertárában.

Sztaakay Fertncz

>3000000900a3000000C

Felvétetik
sütödémben azonnal e g y  

t  a n o n o z.
GREOQSS ANTAL,

pékmester
67 N e l m e c z b Ú M y á M .
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Máriazelli 
gyomorcseppek,

kitűnő hatású szer a gyomor min
dé.) betegsége elten,

és felülmúlhatatlan: étvágy iiiúnv. gvo- 
morgyengeség, rósz szagú le.liellct, fe- 
fuvódások. savanyú böfögő* kolika 
gvomorhurut, homok- és liugykő fejlő 
dés. gyomorégetés. túlságos nyálkakép 

zód.s. - -..-gaság, undor, f > fáj ás 1 gcoinorrotltás onctéu , gvo 
morgöres ilugulas, étel és ital túlságos élvezetéből eredő 
gyoaioriiajok. giliszták, lép- és mái bajok, arativér ellen 

Egv üveg,-se ára .ia<zna'i:| unnitással ogyiltt 35 kr 
Központi raktár: C. Bra:ly -a Vedangyalhaz* czimzett 

gyógyszertára Kren3ierben Morva -.rsz.i r,s
Kaphat oiiu l ,.i joh .rl -tárba-i O u t .án-Mafyarhonban.

.i íny/nyom íja.Nyomatott a „Selmeczbáuyai Híradó* gyorssajtóján. Kiadó a „Soliűeczb.iuyai II . a l
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