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A körmöczbáuyai magyar egyesület köréből.
A körmöczbáuyai m agyar egyesület 1886. évi 

február 7-én tarto tt közgyűlését Schröder Károly 
elnök a következő beszéddel nyitotta m eg:

Tisztelt Közgyűlés !

Ezelőtt három évvel némi dicsekvéssel em lítet
tem föl a maihoz hasonló alkalommal, hogy a kör- 
möczbányai m agyar egyesület törekvéseivel már 
nem áll egyedül az országban. Teraesvárott, Sopron
ban, Eperjesen, N yitrán hasonló törekvésű egyesü
letek a laku ltak

Mit mondjunk ma, midőn az erdélyrészi hatal
m a s  m agyar culturegylet megalakulása óriási tőké
ével ténynyé vá lt, midőn a felső magyarországi 

culturegylet számos fiók egyleteivel működik és hat, 
midőn, az egész ország  határvidéke északon úgy 
mint délen, uyugoton úgy mint keleten mint zárt 
koszorúja a magyar culturegyleteknek övezik körül 
az országot — mint valami bástyafal a féltett vá
rat — szeretett hazánkat? Még mindég azt kér- 
dezzük-e van-e létjoga a m agyar egyesületnek vagy 
nincs ? Még most is azt vitassuk-e, hogy egészen 
heterogén czélu egyletekbe beleolvadjunk-e vagy ne? 
Azt hiszem e kérdések el vannak döntve, túl van
nak szárnyalva azon tények által, melyek ez irán y 
ban az ország széliében fejlődtek. Ha Körmöcz- 
bányán még nem léteznék magyar egyesület, e vá
ros hazafias közönségének kötelessége volna egy 
ily  egylet alakítása.

De az egylet már 6 éve megvan, működik és 
hat, szerény erejének megfelelően.

É s váljon jól van-e az igy, hogy az egylet 
meg van, hogy vele együtt száz más egyesület egy 
czél felé törekszik ?

Bizony jől van ez igy !
Mert, mit akarnak a magyar cultur-egyletek, 

tán el akarják  fojtani a más nem zetiségek nyelvét, 
vagy faji sa já tságait?  Avagy talán ki akarják  k ü 
szöbölni ezeket a haza szolgálataiból ? Nem, egyi
ket sem akarják.

Hanem tanítani akarnak. A rra akarják tanítani 
más nemzetiségbeli testvéreinket, hogy e hazában 
minden honpolgárnak, ki számot akar tenni, m agya
rul kell tu d n ia ; magyarul kell tudnia különösen 
azoknak, kik a haza és a nyilványosság szolgála
tában állanak. E z  o r s z á g b a n  a p r & p o n d e -  
r á 1 ó e l e m  a m a g y a r .  Szám és é r t e l m i  te
kintetben is. Ez utóbbit sok kedves testvérünk két
ségbe szokta vonni. Pedig hiába teszik ezt, mert 
igaz az. hogy M agyarországon nemcsak szám-, de 
értelmi tekintetben is príiponderál a magyar.

A magyar nemzet 1000 évvel ezelőtt foglalta el a 
földteke eme tenyérnyi kis részecskéjét. A magyar 
nemzet ennek nemcsak nevét adta, de rányom ta je l
legének bélyegét is és fenntartotta 1000 éven ke
resztül az itt elő talált és később hozzá települt 
más nemzetiségek között a hegemóniát. Ezen utóbbi 
tény az é r t e n i  erő nem utolsó bizonyítéka ám !

A kereszténység, mint a modern cultura alap
jának terjesztésében erős része van a m agyar nem
zetnek ; és e cultura ellenségének a töröknek le
küzdésében az oroszlány rész a magyar-é. H át a 
lelki szabadság kiküzdésében a h it és vallás refor
málásában u Bocskay ak. Bethlenek es Rákóczink 
nemzetének r ’.sze n incs-e? És az emberiség páriái 
nak a pórok és jobbágyak felszabadításában talán 
utolsók voltak a magyarok ? Tudjuk, hogy nem vol
tak u to lsók ! É s ha még csak ma törnék szét a 
földmivélő lánezait, ma sem volnának utolsók !

T isztelt U ra im ! Egy ilyen nemzet, egy ily 
fényes tulajdonokkal dicsekvő nemzet az oláhhal 
vagy a tóttal szemben ne b írna értelmi fensöbb- 
séggel ? . . .

De még tovább megyek. Fensöbbséggel b ir  még 
azon németséggel szemben is. mely az országban 
lakik. A bánáti és szepesi német egynek érezi ma
gát a m agyar nemzettel ; ezek szóba nem jönnek ; 
ők a magyarokhoz ős idők óta szítanak és hozzá 
tartoznak ; de az erdélyi szászok, mim egy nagy 
cultur nemzet a német nemzet egyik elkényezte
tett, folyton síró, örökké panaszkodó gyermeke k i

fogásolja és kicsinyli a m agyar raivelődést és öu- 
hitten följebb helyezkedik. Pedig jól megnézvén a 
dolgot, tisztán mint erdélyi szász nemzet semmivel 
sem ér többet, mint például a szorgalmas és jól 
gazdálkodó nyitrai tót. N agy erdélyi szász költőt, 
festőt, szobrászt, zenészt és Írót a világ nem ismer. 
De vakító fényű a m agyar költők, a magyar irók, 
a magyar festők, a m agyar szobrászok, a magyar 
államférfiak, a magyar szabadság-hősök sora. Az er- . 
délyi szászoknak a külföldi rokonaikra való hivat
kozása a tulajdon léhaság, a lelki üresség tanú jele.

De a magyar mégis csak a némettől tanul, 
mondják ellenségei, igen tanúi a némettől, de nem 
az erdélyi szászoktól. Es különben mit bizonyij ez ? 
Talán a németek nem tanultak a franczíától, az 
angoltól és más nemzetektől ? Az semmit sem b i
zonyít, kitől tanultunk. A kérdés csak az : tanul
tunk-e és tudunk-e á lta lában? Hogy valóban tanul
tunk és tudunk, ez nem szorul bebizonyításra. A ki 
nem hiszi, nézze meg fővárosunkat, keresse fel tu 
dományos- és müintézeteinket, tanulmányozza törté
nelmünket, olvassa költőinket és Íróinkat, hallgassa 
meg a parlamentben szónokainkat, keresse fel is
koláinkat és látni fogja az, a ki nem vak, a kinek 
a szándéka jó és nem ellenséges, látni fogja, hogy 
a magyar tanult és tud.

Minthogy tehát e hazában a m agyar nemzet 
nem esak szám szerint, de értelmi tekintetben is 
fölötte áll az ország többi nemzetiségeinek, a m a- 
g y a r  n y e l v  é s  a m a g y a r  c u l t u r a  t e r 
j e s z t é s e  n e m c s a k  j o g u n k ,  d e  k ö t e 
l e s s é g ü n k .

És mivel a mai napon is azon ezélból gyüle
keztünk egybe, hogy e hazafias kötelességünkből 
kifolyó irányban dolgozzunk és működjünk — üd
vözlöm a megjelent igen tisztelt hölgyeket és u ra 
kat és megnyitom a közgyűlést."

Szinte fülünkbe cseng a zajos „éljen", mely e 
lelkes beszédet kisérte s önkénytelenül tör ki be
lőlünk a helyeslés szava.

E  beszéd hűen tükrözi vissza azt a szellemet,

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCSÁJA.

B a i á t o n ü i o z
(pályájára lépésekor.)

Mint a vándor vágyódó kebellel,
Vidám arczczal messze útra kél. 
Csalogatják útja szép virányi,
És mit egykor táu elér — a őzéi ;

Téged is igy biztat jóreményed.
Mert nem ismered hogy mi az élet.

Hogyha majd1 kilépsz a nagy világba,
8 mindenektől elhagyatva lész,
S nem fogsz lelni sebol egy hajlékot,
A hol megpihenj, ha Hz a vész,

Végig nézvén majd c puszta képet 
Megtudod, hogy sivatag az élet.

Hogyha majd e puszta sivatagban 
Fel s alá fogsz járni hasztalan,
S a czélt, mit könnyen elérni véltél 
Meglátod, hogy milyen messze van,

Könnyek pergik által majd bús képed, 
S megtudod, hogy csalódás az élet.

Hogyha majd e végtelen pusztában 
Tagjaid megaebzi a nagy út 
Kimerülve és megsebzett testtel 
Nyugalomra dőlsz feledni bút,

De a seb nem hagy pihenni téged, 
Megtudod, hogy fájdalom az élet.

Hogyha majdan borzalommal látod 
Közelegni a paszták szelét,

Terhes fellaget hozván magával 
Hogy megvesse sírodnak helyét

Harczolván a vésszel majd megérted 
Hogy nem inas. mint küzdelem az élet.

Hogyha majd a déli nap hevében 
Éheu, szóraján vándorolsz miább 
Szemeid elöl a jóremény is 
Eltűnik, miként a déli báb

S már csak egy híved marad . . . Ínséged, 
Megtudod, hogy szeuvedés az élet.

De ha anuyi száz meg száz veszélyek 
Nem törék meg ifjú szivedet,
Czéllioz érsz s pihensz majd a melegnél 
Amit nyújt családi tűzhelyed.

Megölelvén ifjú feleséged 
Megtudod, hogy boldogság uz élet.

(Korpona)
Goldberger Miklós

A közművelődési egyletek és a nemzetiségi 
kérdés.

Ily cin alatt hagyta cl a napokban egy röpirat a saj
tót. Megjelenését már előre jelezték a napi lapok s meg
vallom, meglepettem az egyik nagy lapnak azon enyhe el
bánásán, melyben c röpiratot részeltette ; csak azt jegyezvén 
meg róla, hogy az abban nyilatkozó uj nézet nagy (eltűnést 
fog bizonyos körükben kelteni. — Amit a ministcrclnökröl, 
Trefort ministerröl, Grünwaldról s általában a magyar köz
művelődés terjesztőiről mond, ucm is olyan, hogy bárkit is 
meg ne lepne.

A kétségkívül jó tollal írott röpirat elolvasása olyas 
benyomással volt mám, mintha Árpád földén egy közös té

vedésben. nem. de bűnben leledzenék minden polgára a 
hazának. Bűnös a magyar, bűnös az oláh, bűnös a tót és a 
pánszláv, — de legbuuösebb az első s legkevésbbé az utol
só. — Amanuak eljárását az 1% pótadó kivetése miatt igy 
jellemzi : „ez az eljárás nagyon hasonlít a pogányok és zsi
dók eljárásához, kik magával vitették Krisztus urunkkal a 
Golgotára a keresztfát, melyre felfeszitették" ; mig az utób
biról csak azt mondja, hogy az (a pánszláv íaj) „nem va
lami szeretetreméltó népség, konok, malicziózus".

Az egész culturmozgalomról elitélöleg szól s szerinte 
„hamis maga az elnevezés: közművelődési egylet1*.

De ne kritisáljunk még, hanem mutassunk be nehány 
szemelvényt X—Y-nak művéből,

„Szállítsuk lejebb az adót, azzal sokkal több sikerrel 
fogjuk előmozdítani a magyar államhoz ragaszkodást, és 
pedig a magyar és uemmagyar ajkú honpolgároknál egy
aránt, mintha még oly ékesen szólással s dijazás-'kuak ki
látásba helyezésével fogjuk hirdetni a ha/.afiság tanait".

„Eunek a népiskolai, illetőleg óvodai eljárásnak úgy 
az állam, mint az egyletek részéről a legtöbb esetben csakis 
magyarosító czélja lehet és nem az, hogy minden honpolgár 
részére mcgköunyittcssék a közpályákon való boldogulás. 
Miudcn honpolgár nem akar közpályán boldogulni: a falusi 
iskolák növendékeinek alig egy-két százaléka van szülői 
által arra szánva, hogy „úri" pályára lépjen ; ennek az egy
két százaléknak a magyar nyelvben való előmeneteléről tud 
gondoskodni a szülő maga más módon, nem szükség hogy 
otthon, az istcu háta mögött fekvő falujában tanuljon meg 
magyarul, mit ügy sem ér el az iskolában tiszta tót vagy 
román környezetben; de ha lehetséges volna is. annak az 
egy-két százaléknak kedvéért esigázni a magyar nyelv ta
nulásával a nagy tömeget, visszás, helytelen eljárás minden 
esetre. Ugyan mi szüksége van például annak a szegény tót 
népnek a magyar nyelvre, a mely Liptó vagy Arvamcgyé- 
beu tömegesen lakik úgy, hogy elmehet 10—lő mértföld-



mely a körmöczi magyar egyesület kebelébeu ural
kodik ; de másrészt a legfényesebben bizonyítja a 
^bányaváros hazafias közérzülctét.

A melynek lakosai az e beszédben nyilatkozó 
szellemet tetszéssel fogadják, az a város csak ma
gyar lehet.

Kire ne halna üditöleg az i 11 f ö n n  felhangzó 
dala a honszerelemnek, különösen akkor, mikor 
o t t  l e n n  a „Desteptáté Románé" átkozódását 
visszhangozzák szép Erdélyünk bérczei ! t.

Selmeczbáüja jótékonysága.
(Vége.)

A „zárda" „óvódásai" betanittatva egy igen helyes 
alkalmi párbeszédre — természetesen magyarul — előbb 
annak előadása tartatott meg. Ennek azou része, a hol a 
kis gyermekek ajándékot hoztak a „kis Jézusukának, nagy 
hatást tett a jelenlevők kedélyhangulatára. Ennek befeje
zése után egy iskolás kis leány hálás köszönetét mondott 
a kegyes jóttevőknek s megkezdődött előbb a gyermekek 
megvendégelése s csakhamar a ruhanemű és az Írószerek 
kiosztása. Fölöltöztetett: 27 fiú 8 50 leánygyermek. Össze
sen 100-an felül’ nyertek ruhaneműt. Az ajándékozott Írósze
rekből kiosztatott: 300 drb. irka, 168 drb. tollszár, 200 drb. 
Írón, 144 drb. palavesszö, 36 drb. palatábla. 4 tucat tolltok, 
18 drb. tolltartó-szekrény, 2 tucat téntatartó, 350 drb. iró- 
toll 8 egyébb apróság.

A „karácsonyfák", dúsan megrakott gyümölcsének 
czukor- s süteményének leszedésével, pusztákká tetettek 
azok, de annál jobban duzzadt az „apróság" kalapja s kö
ténykéje.

A „gyér mek-barátegylet" tehát csakugyan megfelelt 
kitűzött céljának. LetörUlte sok szegény szülő aggodalmá
nak könyeit, elősegítette, az iskola látogatás lehetőségét 
örvendetessé tette a karácsonyi Jűnnepnek napjait azokuál. 
is, kik arra nem is számíthattak. Oe ezen emberbaráti sze
retetteljes tény meg nem történik, ha Selmeezbáuya uemes 
közönsége nem ka.olja fel oly lelkesedéssel az egylet tö- 
rekv őseit! Selmecz hozzá van szokva az adakozásokhoz, de 
merem állítani, sehol sem működött közre a jótékonyság 
balját nem ismerő jobbja oly feltűnő módon, mint ez a 
„gyermek egylet" pártolásánál eléretett. Jele, hogy városunk 
nemes polgársága szivében honol a kér. szeretet tüze, a 
mely nem fenekük meg annak mélyében, de napvilágra 
bocsátja azt s abban leli örömét, ha a maga— korlátolt — 
jólétét embertársával is megoszthatja. Azt mondták egykor 
a bányavidékről „ad inctalla damnati" (bányamunkára kár
hoztatva) mi ijesztő volt a távollevőkre: de ha mi ily mó
don vagyunk kárhoztatva s ily uemes keresztény s ember
baráti tetteket tudunk előmutatni ; büszkeségünk lehet a 
„kárhoztató" jelző.

Azt hiszem azoknak, akik aMeirt ezélra filléreiket föl
ajánlották, nincs okuk bánni azokat, sőt igenis örvendve 
vehetik a közlötteket tudomásul, mert azon iudattal híze
leghetnek maguknak „nekem is van részem abban" én is 
hozzá járultam a közöröm megteremtéséhez.

A „gyermek-barát-egylet" büszkén tekinthet vissza 
mtfködé8ére. hisz annyi árva 8 szegény áldja létét. Semmi 
mással nem viszonozhatják fáradozását az illetők mint egy

szívből jövő „Isteu fizesse meg “-gél — de ez kétségnélkűl 
meghallgatást talál. Buzdítsa az „egylet" fáridhatlau elöl
járóit azon tudat, hogy önfeláldozó s emberbaráti működé
seik az „irgalmasság cselekedetei1'-nek égfelé törő illatával 
a Mindenható előtt érdeműket szaporítják s a haza közjó
létét mozdítják elő !

Végre említés nélkül nem hagyható a köztiszteletben 
álló tiszt. ig. nővéreink közreműködése sem. Itt a lapok 
utján is fogadják, türhetlcn fáradozásukért a közelismerés 
nyilvánítását. Tudjuk abban lelik örömüket, ha a rendűk 
által viselt „irgalmas" szónak tettel is tudnak megfelelni. 
A nagyérdemű közönség pedig, a mely a leirt közörómuap 
szükségletét födözte, önuönmagát jellemzi ily tettei által; 
öunönmaga építi magának a jólét pa otáját, melybcnjia nem 
fog is a jeleubeu lakni, fogja bírni a jövőben ! ? Magyarok 
Isteuc tarts össze minket, hisz „ha Te vagy velünk, ki el
lenünk ?!“ Egy gyermekkarát

Magyarországi bányamunkások lázadása 
Amerikában.

A pittsburgi bányászok strájkjáról az „Am. Nemzetőr" 
f. é. jan. 22-iki kelettel ezeket Írja : A bányamunkások 
a széukiásásért kocsinkéntj27e helyet 30c-ct és a kox ége
téséért 55 és 60c helyett 60 és 65c-et kéitek egy-egy ke- 
menczétől.

A széntermelök és koxégctük e valóban jogos és 
aránylag csekély bérfelemelést megtagadták, mire uomcsak 
a magyarok, de más nemzetiségi munkások is ott hagyták 
a munkát: a strikeoló magyar'munkások száma a követke
zőleg oszlik fe l: a conuelsvillei kerületben 768, a mount 
pleasauti kerületben 2096, a stonesvillei KerUletbeu 397. a 
Bcottdalei kerületben 758. u broadfordi kerületben 148 s 
így összesen 2772 magyarországi munkás szüntette be a 
munkát.

E kerületekben lévő szénbányák mind be vaunak 
zárva s a 10,000 kox-kemeneze közül csak 3600 működik.

Midőn a strikeolék látták, hogy a társulatok, a Mi- 
gyarországból legutóbb érkezett 480 munkást New-Yorkboi 
a dologba állítják s azonkívül máshonnan is hozatnak em
bereket a bányák akuázásának folytatására, csoportosan 
vonultak a bányákhoz s a munkásokat csatlakozásra szóli- 
ták : az uj munkások közül sokau abba hagyták a munkát, 
azouhan voltak, kik a felhívásnak nem engedtek, mire a 
különben jól bepálinkázott tömeg erőszakkal zavarta el a 
dolgozókat, s a gyárakat és szerszámokat szétrombolták ; 
kegyetleu pusztítást vittek végbe, miben az asszonyoknak 
is részük voit.

A tulajdonosok karhatalomért folyamodtak Pittsburgba, 
honnan előbb 20 jól felfegyverzett rendőr vonult ki a rom
bolók megfékezésére; a rendőrüket egy nagy csapat mun
kás fogadta kik amerikai zászló alatt — mint egy szem 
és fültanu beszéli — magyar barczi dalokat (?) énekelve 
csatarendbe állottak ; a sheriff felszóütá őket a távozásra 
8 inidőu ezek nem enged ■Imessedt :k, szét akará őket za
vartatni. a rendőröket azonban lövésekkel fogadták, kik 
viszonozták azt s egy forma szerinti harcz folyt le, mely- 
beu a munkások győztek.

A rendőrség erősítést kért, s megérkezvén a segély, 
újabba.i összeütköztek ; e nagyobb csata egy befagyott tón 
folyt le, s ebben élénk részt vettek a munkások nejei is, 
ez úttal azouban a rendőrüknek sikerült a lázougók közül
13-at elfogni; több haláleset fordult elő 8 igen sokau sú

lyos sérüléseket szenvedtek. A megöltek között van Ja- 
nowszki József, az elfogottak között pedig az egyik vezető 
Brady, nemkülönben Stanuet István, az „óriás," kit alig 
bírtak lefogni.

Az összeütközés után a munkások házaikba vonultak, 
s az utáuuk jövő rendőröket lövésekkel és kődobálásokkal 
fogadták, mire ezek foglyaikkal visszavonultak.

Ezzel azonban még nincs vége az ügynek, mert a 
zavargók megfékezésére két század katonaság küldetett kf. 
és félő, hogy a felbőszült tömeg ez erővel is szembe száll 
— mi a bajt még johbau el fogja mórgesiteui s még több 
szerencsétlenséget okoz.

A Philadelphiában megjelenő „The Press" czimfl lap 
tudósítója a strikeolök munkaadójával folytatott beszélgeté
séről a következőket táviratozta lapjának : Frick H. C., a 
moorewoodi szénbányák és coxo égetők tulajdonosa, a kö
vetkezőket mondd: „Én köztudomásra szeretném hozni, 
hogy alkalmazottjaim közül szombatig fizetésfelemelóst senki 
sem kért. A moorewoodi munkások pedig eddig semmit 
sem kértek. Eddig a társulat boltjai ellen sem merült fel 
panasz. Mi éppen oly olcsón árulunk mint bármely magán
kereskedő, annak daczára. hogy mi a munkásoknak nagy 
hiteit aduuk. Nekünk szándékunk vau a munkabért 10 
százalékkal emelni mihelyt ezt az árak engedni fogják. 
Kérdezvén Frick urat a magyaroknak köszénhányákba tör
tént első szállittatásukra vonatkozólag, feleié: „Azt hiszem, 
hogy az első heszállittatásuk ezelőtt 11 évvel történt. A 
munkások — az akkori strikc alkalmával — New-Yorkbau 
fogadtattak fel. Én személyesen ama meggyőződésben va
gyok, hogy a magyarok igen szorgalmas és becsületes em
berek. Azok soha sem voltak hajlandók a lázadásra főnökeik 
ellen: csak az utóbbi időben s ez is az izgatók lázitása 
által történt."

K Ü L Ö N F É L É K .
A selmeczi természettudományi egyeslht I-ső szakosz

tálya folyó hó 20-ikán délután 5 órakor a bánya- és cr- 
dészacadémia vegytani intézetének tantermében szakülést 
tart, melyen C h r i s m á r  O t t ó  academiai tanár „a le
fejtő módok új alapon foganatosított meghatározásáról" tart 
előadást.

A körmöczbányai magyar egyesület folyó hó 7-dikén 
tartotta szép számú cs intelligens közönség jelenlétében évi 
közgyűlését. A közgyűlést megelőzőleg Hermély Győző ta- 
uár úr tartott igen élénk és kellemes felolvasást: „A nők 
hivatásáról otthonunk Ízléses berendezésében" czimtnel. A 
közönség nagy élvezettel hallgatta s végűi élénken tapsolta 
meg a felolvasó egy óra hosszáig tartó kellemes és szép 
előadását, kinek az egyesület nevében az elnök fejezte ki 
köszönetét. Ezután Schrüder Károly elnöki megnyitója kö
vetkezett, mely egyesületiek létjogát, sőt szükségességét 
vitatta. A titkári jelentés és számvizsgáló bizottság jelenté
sének mcghallgatasa után a szavazás következett, melynek 
eredménye lett: Elnök Schrüder Károly, alelnök Ilaab Ká
roly, titkár Dr. Verséuyi György, pénztáros Kelemen Fcrencz, 
könyvtáros Szántó Kálmán.

A „Besztercze-Selmeczbányai Társaskör11 folyó hó 16-áu 
rendkívüli közgyűlést tartott, melyet különöseit két javaslat 
előterjesztése tett nevezetessé és érdekessé a társaskörre 
nézve. Az egeiket Mazucb Ede társaskörünk tevékouy tit
kára terjesztette elő a felolvasásokat rendező albizottság

nyíre a nélkül, hogy magyar falut érjen ; ha mint drótos 
vagy ablakos tót elmegy az Alföldre, elsajátít magának an
nyit, a mennyire szüksége van; a nemzetiségi területek 
egymással érintkező szélein vásárokra járó emberek szerez
nek maguknak egyről és másról is annyi nyelvismeretet, a 
mennyivel tinóra, csikóra meg tudnak alkudni ; otthon an
nak a nemzetiségi embernek nincs szüksége a magyar 
nyelvre, mert a törvény biztosítja neki nemcsak azt, hogy 
szóval elmondhassa panaszát s megmagyarázza ügyes-bajos 
dolgát hatóságnak, ügyvédnek, de a saját nyelvén szerkesz
tett beadványba is beletekinthessen. Vagy el akarják türül- 
tetni azt a törvényt?"

A magyarnyelv tanításának az összes népiskolákba 
való behozatalát „oly megfontolatlan szerencsétlen lépésnek 
tartja, milyet államférfinak, miuisternek indítványozni s 
törvényhozásnak elfogadni nem volna szabad".

A magyarosítást qualifikálhatlan eljárásnak és hazafias 
árvcrelésnek mondja. „Ki ad többet ? Ki tud jobban azaz 
hangosabban buzogni a magyar nyelv terjesztése mellett, ki 
tudja jobban kárhoztatni és különösen gyanúsítani a nem
zetiségeket, ki tud nagyobb rajongást mutatni az „imádott" 
hazáért? S én nem tehetek róla, de úgy látom, hogy az 
árverésnél azok járnak elöl. kiktől azt nemcsak kevésbé 
várhattuk volna, de a kiknél őszinteség tekintetében legin
kább merülnek fel alapos kételyek, inig azok. kiknek szü
letésük, nevelésűn s összes életviszonyaiknál fogva inkább 
lehet szivükhöz nőve a magyarság, magukat sokkal csende
sebben viselik".

E ponthoz még visszatérünk s majd megállapodunk
nála.

Hosszasabban szól a röpirat szerzője a Slovenska Ma- 
tioa feloszlatásáról 8 vagyonáuak a Császka-Zsilinszky-féle 
bizottság rendelkezésére bocsátásáról. Ezt nem akarom a 
röpiratból kiszakítva idézni, mert attói kell tartanom, hogy a 
szerző szarvas okoskodása még cltéritene némely gyöngéb

beket, kik előtt az előzmények ismeretlenek. — Ajánljuk 
egyébként anu ik elolvasását különösen felvidéki közömé • 
günknek.

Nem állhatom meg, hogy be ne mutassam végül azt a 
passust, mely az uj magyarositó áramlatról általán szól : 
„Az uj magyarositó áramlat, nevezetesen a közművelődési 
egyletek körüli mozgalom kivetette hálóját az összes nem
zetiségekre. Azonban ily vékony czérnából kötött hálóval 
czethalat fogni uern lehet. — Hiába erőltetjük az összes nép
iskolákban való magyar tanítást, hijába semmisítünk meg 
minden önkormányzati intézményt, hogy a magyarosítás elére 
álló központi hatalom annál sikeresebben alkalmazhassa az 
állam rendelkezésére álló eszközöket, a napjainkban oly 
élénk nemzetiségi érzék teljesen sikerctleuuc fog tenni min
den eröködést s az eredmény nem lesz más, mint a fajgyű
löletnek még eddig nem látott mérvben való felszitása. Az 

I ily áldástalau. sőt végzetessé válható működés helyett pedig 
: volnának nekünk a mag irositás terén igen fontos teen-
I dőink és olynetnüek, hogy teljesen jogosult voltukat nem 
I  vonná kétségbe semmileie nemzetiség. — Hagyjunk fel a 

kifelé terjeszkedéssel, hanem seperjünk saját liázuuk előtt: 
tartsuk ineg és hódítsuk vissza azt ami kétségtelenül a ma
gyar faj, a magyar nemzetiség állagához tartozik s óvjuk 
meg magunkat, ucinzeti jellemünket, nyelvünket az élkor- 
csosodástól, ez lesz a leghasznosabb, ez a legszükségesebb 
magyarosítani működés"

Rámutat ezután a magyar nemzet testén tátongó sebre : 
hogy „a mágnási rend nem igazán magyar" s azt ajánlja, 
hogy itt alakítsunk közművelődési egyleteket.

Ennyit szemelvényül; jövőre majd felülünk rá.

Kisvárosi történetei.
Igeu dicséretre méltó mozgalom iu dúlt meg Besztcr- 

czebányán, abban a kedves kis városuan, a mely bő alkal

mat nyújt, minden lakosának kellemessé tehetni életét 
minden lakosának, értem úgy a polgárokat mint az általuk 
képzelt arisztokracziát. A farsang eleje óta mulatság mu
latságot ért : mulatságot mondtam ucm bált, s most midőn 
ilyenuei; h kellene létesülni, azon veszélynek megyünk 
elébe, hogy nem fog sikerülni, mert az a képzelt ariszto- 
kraczia állítólag egy oly körtakar képezni, a mely magát 
elkülönítse s a mely még a hál alkalmával is külön mu
latni óhajt.

A haraszt se zörög ha szól nem fúj.
Beszterczebányának négy polgári családja, leányaik 

barátsága által oly közel jutott egymáshoz, hogy néme
lyek traccs szenvedélye e barátságot sem hagyhatta 
uyugton ; s most midőn e négy család gyermekei egy cso
portban terveztek megjelenni az álarezos mulatságon, fü- 

í léhez jutott e megbeszélés a lelketlen szörnyetegnek, az 
j  ezer nyelvű Traccsnak s ez oly jelleget koholt, miutha egy 

osztály akarná magát elkülüuüzui egy másiktól.
Ezeu koholmányt megczáfolandó elég ha hivatkozom 

e négy család polgári állására s arra hogy a bált adó egy- 
| lelnek élén egy oly polgári család feje áll. a kire scuki 

sem ütheti ra az arisztokraczia látszólagos bélyegét............
Azoknak szól c néhány sor, kik oly eszméket hangoz

tattak. melyeket idéztünk s melyeket törekedtünk inegczá- 
folni; legyenek meggyőződve azon tisztelt urak és hölgyek 
a kik attól félnek és azt hiszik, hogy az ő pénzükért más 
fog jól mulatni, hogy b á r k i  jő oda a saját pénzén mulat 
s ök is mulathatnak ügy a hogy nekik tetszik.

Mindenki kiváuja ezt s vétek volna ha üres beszed 
miatt megvonnák magoktól a mulatság kellőméit, kétségessé 
tennék egv mulatság jól sikerültét, a melynek anyagi sikere 

j j ó t é k o n y  e z é l r a  vau szánva. Karnevál.



reformálása tárgyában. E'.on albizottságot eddig a titkáron 
kivlll 2 rendes tag’ képezte, kikkel uzoubau a titkár, uiiut 
ez Ügyben előadó, nagyon nehezen, inásszóval, majdnem 
simmikópen nem érintkezhetett. Javaslata tehát oda irányult, 
in»gy a bizottság ezentül a titkáron kivlll a kör jegyzőjé
ből s háznagyából álljon, minek folytán a 2 tag felmentendő. 
Javaslata egyhangúlag elfogadtatott. A második javaslat 
Kovács Mihály pénztárnoké volt, és a pénztár szorosabb 
ellenőrzésére vonatkozott. Javaslata szerint a felügyelő 
bizottság, mely eddig az cllcuörző közeg vo:t, csupáu csak 
a zárszámadásuk ellenőrzését végezze, ennek előadója azon
ban ellenöli minőségben a kör tisztviselője legyen. Az ide 
vágó ellenőrzési Ügykezelési szabályok határozottan körül- 
vonatozzak az előadó uj teendőit. A javaslat, melyet a pénz
tárnok szép indokolással terjesztett elő, általánosan elfogad
tatott, s a, előadói tisztséggel Eugclmann Oszkár bízatott 
meg Föl* inlitendönek vélem még. hogy a folyó bó 3-án tar
tott válasz-mányi illés elhatározta a marczius 15-iki emlék
nap megünneplését, mely, ha reményeinkben nem csalóduuk, 
a legszebben fog sikerülni. Csuk azt az egyet kell sajná
lattal coii8tatúluom, hogy körünk selmeczbányai tagjai a 
kört illetőleg élctjelt sem adnak magukról, a ebből mintegy 
egészen kizárják magukat.

Zólyom városának a legközelebb lefolyt közgyűlése 
igen érdekes képet mutatott. A városi ügyész választása 
aunyi tagot hozott össze, hogy ez alkalommal a terem szűk
nek bizonyult. Több jelölt között nagy szótöbbséggel Knya- 
zoviczky János Ügyvéd választatott városi ügy észszé. Egyéb!) 
locális érdekű tárgyon kívül Sevcsik Gáspár aljárásbiró s 
városi képviselő szép eloqueucziával felhívta a közgyűlést, 
hogy a város mint morális testület lépjen be a felvidéki 
magyar közművelődési egyesület alapító tagjai sorába, mely 
indítványt a közgyűlés egyhangúlag magáévá tett. A pro
gramúiban felvett minden tárgynál a képviselők oly objcc- 
tiv megjegyzésekkel éltek, hogy a közgyűlés lefolyása 
igen jó benyomást tett.

A körmöczl magyar egylet előbbi számunkban jelzett 
tombola estélye alkalmával Péek Antal miuisteri tanácsos 
úr, 5 frttal fizetett felül, mely adományért a rendező bi
zottság lapunk utján mond köszönetét érdemes tiszteletbeli 
tagjának.

Deák Ferencz emlékünnepét, melyet Selmecz városa 
minden évben megszokott ülni, ez évben feb. 16 áu üli meg. 
Az - *c jelző Meghívó nagyon röviden említi meg az ünnep 
megtartását, miből-azt hisszük- még nem az következik, 
hogy ez az ünnep az utolsó megemlékezés törvényhatósá
gunk termében a haza bölcséről. Ne hagyjuk elhalaváuyodui 
a jelesnek emlékét, hadd aranyozza ez be közéletünket, 
melynek legtisztább jellemű Uarczosa ő vala. Most. mikor 
8árral dobáljáa a politikai élet terén fáradót, s folt esik a 
közélet önzetlen bajnokaira, mikor divattá vált a gyanúsítás, 
s konczczá leve a jó szomszédok előtt az édes hazai 
föld, kik Desteptáté Románé ujjougással indullak útra az 
olábság legszebb gyöngyének visszahóditására. — most 
feledkezzünk-e meg a legigazabbról, kinek „jog és igazság1* 
vala jelszava; arról, ki nem tartja „jó embernek1* azt ki e 
hazát nein szereti. Őszintén kívánjuk, hogy a uemos bővü
lés, mely városunk törvényhatóságának tagjait 10 év előtt 
ama szép határozat hozatalára inditotta, megújuljon éven
ként ezatáu is a n a g y n a k  emlékünnepén. A nagy szel
lemekkel való foglalkozás nem marad befolyás nélkül az 
egyesek re.

Nem rósz. Az állatvédő egyesületek czéljál minden ko
molyan gondolkozó ember méltányolni tudja, s kívánatos 
volna, hogy ez eszme az emberi társadalom ruiudeu rétegé
ben tért hódítson; de bármiként is riugatjuk magunkat ab
ban a biszemben, hogy ezen eszme lelkes barátokra talál, 
mindazáltal azon nézetnek bódulunk, hogy az állatok iránti 
jó bánásmód értéke kiváltkép a nevelés mikéntjétől függ. 
Sok mindenfélét kiváltunk ugyan az iskolától s a mint igaz 
is, a jó iskola számbavoendö factor a társadalomban, mórt 
a házi nevelésen kívül az iskola \-.lna hivatva ez cszméuek 
is helyes talajt előkészíteni s a serdülő ifjáságban nemesebb 
s szelidebb érzületnek alapját megvetui — s mégis az itt 
előadottak is arra késztetnek bcuuUukct az iskolától a leg
többet várni. Scbeuk Hugó cs Bartalics Imre stb. az ember
társaik iránt kcgyetleu báuásiuódjuk csirái — amiut a tör
vényszéki tárgyalásokból kitűnt, a gyermeki kor életéveire 
vezethetők v’ssza — mert már mint iskolásgyertnekeknck a 
legkedvescu > foglalkozásuk vala az állatok és a madarak 
kiizása. Ez oknál fogva helyesen cselekedett a z ó l y o mi  
k z s é g i  i s k o l a  t a n t e s t ü l e t e ,  hogy ezen ügyre is 
fi elmét i ányitotta s iskolájában a gyermekek kürcben 
m d á r v e d ő  e g y e s ü l e t e t  létesített s ezzel a 
zólyomi tantestület jelét adta aunak, hogy tauitói hivatásuk 
magaslatán állanak Lapunk keretébe ugyan nem vág c tisz
tán paodagogiai Kérdés részleteibe bocsátkozni, mindazáltal 
szívesen engednek tért ez Ügy alapos taglalására. Egyelőre 
ezen eszmét melegen ajánljuk a tauitó urak figyelmébe.

Jelmez estélyt tervez a Magyarországi Kárpá'.cgyes illet 
Szituyaosztálya a polgári dal- és zcnckörrel egyesülve — 
mint értesülünk — utolsó farsaug héttőjére. A mulatságot 
tréfás, bobókás jelenetek fűszereznek, melyekről s valamint 
egyéb részletekről a t. közönség annak idején értesülni fog. 
A jelmezek készítését a lehető legolcsóbban, a k i á l i t á s i  
á r on,  Jtthn Vilmos, itteni szabó vállalta magára. A mulatság, 
ha a terv keresztülvihető lesz, igen sikeresnek ígérkezik,

a mennyiben ez volna városunkban az első ilynemű mulat* 
ság.

Legfiatalabb egylete Zólyomnak a most alakult „Z ó •
I y o m i d a 1 k ö r“ melynek alapszabályait a belügyminisz
ter már jóvá hagyta. A dalkör élén Skrovina Mátyás szol- 
gabiró áll mint az egylet elnöke, és Domaniczky Ignáez 
mint karmester. Az egylet tagjai száma közel 70-re rúg. A 
kezdet nehézségem már túl esett, s a mint hírlik, még ez 
idei farsaug idény alatt a nyilvánosság előtt fog fellépni.

Margit olasz királyné toiletteje. Egy amerikai divatlap 
beható ismertetését hozta Margit olasz királyné öltöző-szo
bájának s divatlaphoz illő mutatványokkal megokolta a 
hölgyvilágra nézve sokat mondó állítását, hogy öltözködés
ben Margit királynénak a világon uincs párja. A ki ezt az 
Ítéletet mondta s bizonyságaival támogatta, teljesen illeté- 
kcs szakértő, jártas a párisi legelőkelőbb divatházak titkai
ban. Érdekes lesz megösmcrkcdnüuk e leírás alapján az 
olasz királyné ruházkodásával, a mi a szeretetreméltó nőt 
a legkedvezőbb világításban állitja elénk. — Köztudomású 
dolog, hogy a re galantuoino derék király, derék katona, 
de irgalmatlanul rossz financier volt. Halálakor az apja 
örökébe ült lovagias Umbertó egy országot, s vele országra 
szóló családi adósságot vett át. A hálás Olaszország kész
nek nyilatkozott ugyan a hősies király adósságainak átvál- 
alására. de Uinberto ebbe nem egyezett bele. Hogy terhelné 
családi adósságokkal sokféle tenor alatt nyögő népét! Meg
kezdődött a királyi palotábau az önkéntesen felvállalt ta
karékosság rendszere, s ebben Margit királyné ment elől 
jó példával s a mi fő kedvvel. A háztartására kiszabott ősz- 
szeg egy királynőhöz valóbau csekély volt. Azt pedig nem 
tehette, hogy „az ö szegényeit1* fossza meg a megszokott 
alamizsnától. Nem volt más bátra, mint a legegyszerűbb 
ruhában járni, olyanokban, melyet az olasz ipar állít elő. 
Menyasszony korában kereken kijelentette udvarbölgyei előtt, 
hogy ö csak oly ruhát vesz magára, a mit népe állít elő.
S mikor ezek végkétségbeesésükben azt az ellenvetést hoz
ták fel, hogv a kívánt időre az olasz szabók és divatáru
sok készen sem lesznek a kelengyével, jól van — válaszolt — 
rendeljétek meg hát ezt az egyet Párisban, de kikötöm, 
hogy a megrendelés olasz közvetítő utján történjék, hadd 
legyen a megrendelésből ennek is haszna. Azóta a királyné 
pazar fényű ékszerein kívül, melyekért nem kellett pénzt 
kiadui, a legegyszerűbb ruhákat viseli. Egy közönséges 
bankámé szabószámlája tetemesen fölülmúlja az olasz ki
rálynéét.

Válás után lakoma. Természetesen házassági elválásról 
s ezt követő lakomáról van szó, uem ugyan nálunk, hanem 
az ausztráliai gyarmatok társaséletében, mint ezt a Sydney- 
Bulletin a következőkben adja elő. Mint az esküvőt a vil
lásreggeli, a temetést a tor, úgy követi az elválás kimon
dását az elválás utáu való lakoma. Mihelyt a biró kimondta 
az elválasztó boldog igét, a panaszos és a panaszolt közö
sen meghívják a tanukat, az ügyészt és a birót, ki itt az 
eskető pap tiszteletreméltó szerepét viszi, elválási lakomara. 
Az ex-meuyasszony reudesen azoknak a leányoknak kísé
retében jeleuik meg, kik a bíróság előtt tauuaitották, hogy 
úrnőjük az ur távollétébeu apró látogatásokat fogadott el. 
Viszout az exvölegéuyt azok a szolgák és kocsisok kisérik, 
a kik az ar t ama bizonyos „kis villába1* szokták szállítani.
A lakomán meg van az elválási kalács, egy kettétört jegy
gyűrűvel 8 beborítva a „Nefolejtsu és „Vérző szerelem** név 
alatt ismert virágokból font koszorúval. Ékesscgill szolgál
nak még a jegybonjárás idejéből származó gondosan meg
őrzött, száraz virágcsokrok. Ott van a házasság első éveiben 
gondosan melengetett papucs is, most persze arra a czólra, 
hogy az elválási lakoma utáu „ha te jobbra én balra1* távozó 
feleknek utánuk dobassanak. Szerepe van még a rizsnek, 
mint az emelkedő és hanyatló szerelem syinbolumának. A 
pezsgő meg épen fontos kiegészítő része a lakomának, au
nak a kifejezéséül, hogy a házasság csattanással kezdődött, 
aztán lelohadt mint a pezsgő habja s végül a fenekén 
fauyar és uyálkásau ülepedett meg. Mennyi e közleményben 
a tréfa, természetesen mi nem tudjuk megítélni. E —s.

Postatakarékpénztár. Hol kincstánlag kezelt állami pos
tahivatalok vannak, — úgy Zólyomban is fobr. 3-án a 
kir. postatakarékpénztár megnyílt. Ezen üdvös intézmény 
nálunk szép missziót teljesíteni vau hivatva, mert nálunk 
igen sok munkás nép lakik — kik ezt már cddigclé is kez
dik igénybe vonni.

Berzsenyi emlékezetére üuuepélvt rendez ma a kür- 
möczi förcáltanodai ifjúság Toldy-körc a következő prog 
rummal: 1. Isten dicsősége. Énekli az ifjúsági dalkör. 2. 
Elnöki megnyitó. 3. Rudi Rezső (Vili.) s avalja Berzsenyi
nek „A magyarokhoz1* c. ódáját. 4. Grutko Ignác (Vili,) 
felolvassa Berzsenyiről irt cmlékbeszédót. 5. A vadász bú
csúja. Énekli az ifjúsági dalkör. 6. liajuoba Gyula (VII.) 
szavalja Petőfi „/í’let vagy halál1* c. költeméuyét. 7. Grutko 
Ignác (Vili.) felolvassa Berzsenyi ódáiról irt értekezését. 8. 
Blichler Jenő (Vili.) szavalja Tompának „A miskolci biró** 
c. költeményét. 9. Honvágy. Énekli az ifj. dalkör. 10. El
nöki záró szavak.

A portugál trónörökösnek Braganzai, szavojai. bourbon. 
szász, koburg és gótbai Károly Fordinand Lajos Mária Vik- 
tor Mihály Rafael Gábor Gonzága Assisi Xavér Ferencz 
József Simon, Bragauza herczcgnek — többi nevét a címét 
nem tudom — az újabb hirck szerint sem Valéria főkor- 
ezognő, sem Margit föhorczegnő, sem a szász királykisasz-

szony nem lesz a neje, h&nem a párisi gróf csodaszép je. 
ánya Mária Amália herczegnö. — A királyi vőlegény, ki 
több időt töltött Magyarországban, 1804-ben született a egy 
évvel idősebb szép jegyesénél.

Ablakok ás czégtibl&k ellen szövetkezett Selmeczen 
ncbány víg Hatul ember. — Amazokat betörik, emezeket 
leszedik. Úgy látszik azonban, bogy e különös passiójuk 
kielégítése nőm jár sikerrel, mert minden alkalommal rajta 
kapta őket a rendőrség,

A dulakodás vége. Pásztier Jáuos és Horniczky Mihály 
selmecz rovuyai lakosok páiinkázás közbeu bírókra keltek 
megpróbálandúk egymás erejét. — Pastier erősebben állott 
a lábán s földhöz vágta párasviaskodó társát; mire ez dühbe 
jött leszúrta a győztest, ki most a selmeczi kórházba élet
halál között vergődik.

Zólyommegye közig, bizottságának február havi gyűlé
sét e hó 8-án tartották meg Radvánszky Béla báró főispán 
cluöklcte alatt. Csipkay Kár.dy alispán jelentésének ama 
része, melyben bejelentette, hogy a horháti körjegyzőt 850 
frtnyi közpénzek elsikkasztása miatt feuyitő vizsgálat alá 
helyezték s hogy az alispán jövőben hasonló esetek kike
rülése végett rendeletét bocsátott ki. mely szerint a kör- 
jegyzők közpénzek átvételétől eltiItattak, hosszas és élénk 
vitára szolgáltatott okot, mi az alispán eljárásának helyes
lésévei végződött 8 egyúttal Kiss kir. ügyész indítványára 
elhatározták, hogy a törvényhatósági közgyűlés utján köröz- 
vényileg megkeresik az összes megyék törvényhatóságait 
az iránt, hogy föliratilag kérelmezzék a törvény ama ren
delkezésének megváltoztatását, mely szerint a köztisztvise
lők hütelen kezelése által okozott károk a szegény földné
pét terhelik. Hasonló érdeket keltett Kiss József kir. ügyész 
felévi jeletésének ama része, melyben az állami csendőrség 
túlkapásait élénk színekkel ecsetelte.

Szerencsejáték és vesztegetési kísérlet. Két bazáros
nak roszüt menvén a dolga, áruczikkeival az itteni koros 
mákban szerencsejátékot kezdett. Rajta kapatván 60 krral 
mondd hatvan krajczárral akarták a rendőrközegeket meg
vesztegetni .

A selmeczi pipa megstemplizendó. Ezt indítványozta 
egy. képviselő nein rég az országgyűlésen ; megstemplizendő 
ép úgy mint a kártya, a trafik és a kalendárium. Mit ki 
nem főznek ott az ország konyháján ! — No de vigasztalhat
juk magunkat, hogy ez inditváuyt a selmeczi pipával többé- 
kevésbé ismeretségben levő houatyáink nem fogadták'cl.

Üzeneteink. A k i s  p a d  r e g é j é b e n  jó a gondo
lat, de a kivitel uagyou gyarló. Átalakítva még hasznát 
lehetne venni,

A h á mo r. Azt a gépet, mely oly szabálytalanul za
katolna, mint az Ön verse, bizonyosan kidobnák a hámor
ból. Egy 5 sornyi különfélének valót szívesebben vennénk, 
mint 500 sornyi i l y e n t .

IRODALOM.

Vörösmarty M. összes müveiből megjelentek 
az 5 1 —57-ík füzetek, melyek a koszorús költőnek 
Vegyes prózai dolgozatait, a vegyes maradványo
kat, ifjúkori kísérleteit, drámai' költeményeit tartal
mazzák. Előfizethetni Mébner Vilmos könyvkiadó
nál Budapest papnövelde uteza 8 sz. alatt. —  E g y -  
egy füzet ára 35 kr.

Az „ E g y e t e me s  R e g ó u y t á r n  a k ,“ a közön
ség kegyeiben folyvást erösbödő s a párcolást mindinkább 
megérdemelni törekvő vállalatnak imént megjelent 7. és 8. 
kötete Fortuné du Boisgobey, a legkiválóbb franczia elbe
szélők egyikének legújabb regényét a k é k  f á t y o l  czi- 
müt tartalmazza. Mint Boisgobey minden muukájábau, ebben 
is azonnal megrágulja az olvasó figyelmét a cselekmény 
érdekfeszitö volta, megkapó helyzeteket, meglepő fordula
tokat halmozva egymásra, úgy bogy az olvasó alig teheti 
le kezéből a könyvet, ha egyszer olvai ásába belefogott. E 
mellett Boisgobeynek Ízlése, választékos előadási modora 
van, és a párisi életet, a melyet fest, senkisem ismeri job
ban, mint ő. Egy-egy piros vászonba kötött csinos kötetnek 
az ára 50 kr.. a két kötet együtt tehát 1 frt, — oly ár, a 
melyért csakis a Singcr és Wolfnor ezég o kitűnő vállalata 
nyújt valóban élvezetes, a müveit Ízlésnek megfelelő olvas
mányokat. Az egész sorozatra is előfizethetni u. m. 20 kö
tetre 10 frt., 15 kötetre 7 frt 50 kr., 10 kötetró 6 frt., 5 
kötetre 2 trt 50 kr. — Eddig megjelent 10 kötet. Előfize
tési pénzek az „Egyetemes Regénytár1* kiadóhivatalához 
Budapest. Audrássy-üt 10. sz. a. kUldcudök.

Sporzon P. gazd akadademiai tanár, imm'.r 28 évig 
mint gazd. tanár, 24 évig mint gazd. iró és 14 éve mint 
gazdasági lapszerkesztő működvén,magának, e hármas minő
ségben, a hazai gazdaközönség teljes elismerését vívta ki. 
Ezen veterán szakiérfi 14 év óta egy practikus Irányú s a 
gazdaság minden ágára kiterjedő általán kcdvelthetllapot 
szerkeszt ily czim alatt: „A Gyakorlati Mezőgazda, mint
okszerű növénytermelő, állattenyésztő, kertész, borász és 
házigazda.1* Ajánljak o derék szakközlönyt gazdáink szives 
figyelmébe és pártolásába. Előfizetni lehet e lapra^egész 
évre 6, fél évre 3 forinttal a szerkesztőnél: Sporzon Pálnál



M Óvárott. Ugyancsak anevezettnél megrendelhetők i utal
vány vagy utánvét mellett) az általa irt kővetkező jeles 
szakkönyvek is úgy mint: Gazdasági ÜzemtantII, kiadás)
ára 2 forint, Gazdasági Számviteltan ára 2 foriut, Gazdas- 
Beosléstan ára 2 forint, Gazdasági Káté (II. kiadásiára 1 frt

HIRDETÉSEK.

Kiadó lakás.
Selmeczen az Alsóutczában 2 

szobából, konyhából álló lakás pin- 
czével, fa- és éléskamarával együtt 
azonnal kiadó. — Bővebbet CSIBA 
ISTVÁN vaskereskedésében. 82

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Benyoné Neczpál Anna és Gyuricskáué 
előbb férjezett Brachnáné Katicza végrehajtatóknak, Bcnyo 
János és Benyoné Neczpál Éva végrehajtást szenvedők el
leni 155 és 80 frt. tőkekövetelés és járulékai iránt folya
matba tett kielégítő végrehajtó ügyében a zólyomi kir já
rásbíróság területén lévő Kis Szalatuya község határában 
fekvő kis-szalatnai 5-ik sz. tltjkönyvben A I. 1—46 sor 
szám alatt foglalt és a B. lap 4-ik tétele szeriut Bcnyo 
János nevére 7*-ad részben irt ingatlanokra az árverést 548 
frtban ezennel megállapított kikiáltó árban nemkülönben az 
ugyan ezen ingatlanokat a C lap 14-ik tétele szerint ter
helő és Benyoné Neczpál Éva javára az 1883-ik évi ápril 
hó 29-én 946 szám alatt kelt végzéssel bejegyzett 700 frtra 
rúgó hozományra elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlauok az 1886 évi április hó 6-ik napján délelőtti 10 
órakor Kis-Szalatna község házában megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el lógnak 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10 százalékát vagyis 45 frt 80 kr. készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t. ez 42. § ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi novemberhó 1-én 3333. szám alatt kelt 
igaz8ágügymini8teri reudelet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer 
vényt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 1885 évi nov. hó 23. napján.
A zólyomi kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Raksányi
99 királyi albiró.

1886 évi 585 szám.

Árverési hirdetmény.

A Z8arnóczai m. kir. erdöhivatalhoz tart< zó körmöcz- 
bányai ra. kir. erdőgondnokság kerületében évenkint nyer
hető megközelítőleg 300 egész 400. Urköbinéterre tehető luez- 
kéreg eladása iránt 1886 évi marczius hó 15-ik napján a 
körmöczbányai m. kir. erdőgondnokság irodájában d. e. 10 
órakor nyilvános versenytárgyalás fog megtartatni.

Szerződési időtartam 9 év, azaz 1886 évtől 1894 évig 
bezárólag. Kikiáltási ár Urköbraéterenkint 1 frt 20 kr.

A veisenyezni kívánók erről azzal értesittetnek, hogy 
ajánlatukat a versenytárgyaláshoz kirendelt bizottságnak akár 
szóval, akár a kincstárnál szokásos módon írásban beadhat
ják, de hogy az ajánlat tétellel egyidejűleg 50. forintnyi 
bánatpénz is lefizetendő.

A versenytárgyalási és szerződési feltételek az alolirt 
hivatalnál, és a körmöczbányai erdögondnokságnál bármi
kor megtekinthetők.

Zsarnóczán 1886 évi február hó 9-én.
70 Magy. kir. erdóhivatal.

897 szám 
1885. tlkvi

Árverési hirdetményi kivonat.

A breznobbányai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Zólyomtnegye bctegápolási 
alapvógrehajtatónak ismeretlen tartózkodása Szlivka András 
végrehajtást szenvedő elleni 33 frt 60 kr. tőkekövetelés cs 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a brezuobányai kir. 
járásbíróság területén lévő Felső Leli óta határában fekvő a 
lehotai 169 sz. tkjben I 3. 4 és 11 sor szám alatt ugv a 
403 sz. tkjben 1—8. sor szám alatt nem csak alp. .Szlivka 
Andrást illető részre hanem birtok társait illető részre is 
így az egész birtokra az árverést 759 frtbau ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjetolt ingatlanok az 1886 évi Marczius hó 29-ik napján 
délelőtti 10 órakor Felső Lehota község házában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlauok becs
árának 10 százalékát, vagyis készpénzben vagy óvadékké
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kelt az 1885 évi dec. hó 30-ik napján.
A breznobáuyai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Polóny
^  kir jÁráibiró,

Nyomatott a „Selmeczbányai Híradó“ gyorssajtóján.

1886 évi 455 szám

Bérbeadási hirdetmény.
Minthogy a zsarnóczai sörház és tartozékai úgyszintén 

a Solraecz 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 nyilvános árverés 
kellő eredméuyre uem vezetett a második árverés a folyó 
évi február hé 18 napján délelőtti 10 órakor Zsarnóczán 
az alolirt erdőhivatal helyiségében fog megtartatni.

A versenyezui kiváuók 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 frt bánatpéuz 
is lefizetendő.

A versenytárgyalási és szerződési feltételek az alolirt 
hivatalnál bármikor megtekinthetők.

Zsarnóczán 1886 évi február, hó 1-én.
72 2—2 a  m. kir. erdőhivatal.

Önkéntes eladás!
Predajnán Zólyommegyében. Magyarországban 

lévő ingatlanságnak : összesített nagy birtok, lakház 
több épületekkel, őrlőmalom két köre és fíírészde, 
soha be nem fagyó vizen, és kertek. A malomház 
fekvése bármely gyár fölállítására alkalmas. Ezen 
ingatlanok külön-külön is megvehetők, vagy bérbe 
is adhatók. Közelebb értesítést ád Pejko Zeno VII. 
gyran. oszt. tanuló Beszterczebányán. 73 2—3

Budapesteu Török J., Selmeczen pedig Sztankay Ferencz
gyógyszertárában. 74

RUHAKELME
csak tartós gyapjúból való egy középnagyságú férfi 

részére
4 frt 96 kr. jó juhgyapjuból 

3‘I0 meter 8 „ — jobb juhgyapjuból
egy öltözetre 10 „ — finom „

12 „ 40 kr. egész fin. juhgyapjuból. 
U tazó  p is illek  darabja 4, 5, 8—12 fit. — Nagyon finom 

öltönyök, felöltő, nadrág és oaőköpeny szövőtűket, tüft), lódén, 
commia, kammgarn. cheviut, trikót, női kendőket. |ieruvieu, dós- i 
king-ok ajánlja

Alapittatott Sstikarofszki J. — 186G -

K l á r i  r a k t á r a  B r u n u b e n .
M intákat f ran co . — Szabók réazéro minta kártyákat bernien- 

tétlenül küld, 10 Irton fölüli utánvéteket bérraenteaen küld. 
Állandó raktárom  lévén mintegy 150.000 Irt értékben, ma

gátol értetődik, hogy nagy üzletemben számon 1—5 méteren poB/.- 
tévég marad fenn. melyeket én aztán fe le tte  o lcsó á ro n  vagyok 
kénytelen túladni. — Minden okoaan gondolkozó egyén felfogja, 
hogy ily kicsiny maradókokból m in ták  nőm k ü ld h e tő k  hinz né
hány azaz küldőmén) mellett inár elfogyna e maradék ; ohhoz 

jicat valódi sz é d e lg é s  az. ha némely Üzletnél poszté végokból 
inlanak mintákat, mert ezeknél a  minták nem poaztóvégekből, 
nein egész darabokból vétettek a igy felfogható az illetők e —  

szándéka — Nem tetszés esetén a pos/.tóvég k i c s e r é l te t ik ,  vagy i 
i pénz  v is sz a a d u n k  i Megjegyzem, hogy m át ezégek a m ara

dékokat is kicserélik, talán még rosszabb árukért, de a pénzt n 
adják vissza).

Több sz é d e lg ő  ezég  Utánzása következtében késztetve J  
i magamat a hirdetést abban hagyni, m iért is kérem a t. c. \  

get, tá rttá  szo lid  ezég o m e t b e c se s  e m lé k e z e té b e n  C 
.teljen meg annak időjén megrendeléseivel. 3

L e v e le z é se k e t (elveszek német, magyar, cseh, lengyel, \  
olasz és franczia nyelven. 75 1—20 r
^AAAAA/NAAAAAAAAAA^AAA#

KIS HIRDETÉSEK.
K la d á b .

l'o jnik községben (Zólyom m.) 
lieszterczebányátol 1'/, óra járás
nyira, egy földszinti « egészen jő 
karban levő ház eladó K./i-n ház 
áll : 3 szobából, 1 festő műhely
ből, 1 konyhából. 1 pitvarból 1 
éléskamrából. 1 istáiéból és 1 vá 
szón mángorló házból, valamint 
teljes festő üzleti kerendezésből 
ós mángorlóból. Víz a közvetlen 
közelben Ara az említett üzleti 
berendezéssel együtt 2000 frt A 
nélkül aránylag olcsóbbat! vala
mint a berendezés killön is el,a 
datik — Közelebbi adatok iránt 
Osztrolúkán (u. p Zólyom) a kör
jegyzőlégnél lehet tudakozódni.

Igen finom olcsó bútor,
ti. in. ágyak, szekrények 
garnitúra, szőnyegek, fali
órák. képek, asztalok, szé
kek, sophák. mosdó szek
rények Hth. szabad kézből

Mindezekre bővebb

eladók Selmeczen a Krcs- 
máry-félc házban.

A Magyar házi
asszony naptára teljesen 
ép állapotban fele áron 

eladó.
H ü lö n f Y l r .

A ki faiskolát akar be
rendezni ; a ki a gyümölcsfa- 
teuyésztés iránt érdeklődik, 
a ki tudni akarja, hogy hol 
lettet jó és öleséi gyümölcsöt 
kapni; szóval a ki a gyU- 
mölcstcuyé8zté8t elő akarja 
segíteni. az fizessen elő

a „K ÉP K ERTÉSZE"
c. olcsó szaklapra, a fais
kolák XXX év óta fennálló 
közlönyére.

felvilágosítást ad a kiadóhivatal.

GREGUSS ANTAL,
pékmester
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Virág-
züldség-gazdasági nüvényinagvak

legjobb minőségű, saját termesztmóny, valódi s uj 
termés!

Különféle saját termesztésű magvak, fa-, 
cserje, hideg és meleg házi növények, virághagy* 
mák sthiröl szóló legújabb árjegyzékem ép most 
jelent meg és

LISZT G. és TÁRSA

selmcczi megbizottomnál ingyen kapható.
Nevezett megbizottom e nembe vágó meg

rendeléseket elfogad s azok részemről a legpon
tosabban fognak teljesittetni.

Erfurt 1886 januárhó,

HEINEMANN F C.
utlv. szállító

78. 2—2 magtermelő, mükertéaz éa virágkereskedő.
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Fogfáj dalinak
ek, hogy ha a fogak akár lyukasak akár betű* 
möttok a híres i n d u s  k i v o n a t o k  haszná
latával elháríthatok. E szer utolórhetetlenségével 
világhírre tett szert és egy családnál sem mel
lőzendő. Selmeczbdnydn Sztankay F.. Besztercze- 
bányán Fisért Erir.hniH kapható 35 kros üvegekben.
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Cocain-Sect
az amsterdaini liqueur gyári 

egyesületből 
MÖDLINGEN Bécs mellett

Mi ezen liqueurt a Cocaniivényből <lcs- I 
tilláljuk, melynek csodálatos tulajdonságai 
csak az újabb időben lettek ismeretesekké, 
mióta az orvosi szaktekintélyek azt ma
gasztalják. A tudományos vizsgálatok be* 
bizonyiták, hogy e kivonatnak élvezete 
rügtöui felvidulást s könnyebbülést idéz 
elő; élcterösebhnek, munkára képesebb- ) 
nek érzi magát az ember. Hosszan tartó. ) 
szellem vagy testi erőt igénylő munkát t 
íáradság nélkül végezhetni. A gyomor 
működésének minden zavarát, valamint 

» ,lv,!R m i n d e n n e m ű  gyöngeséget megszün-
( frt 20 kr tét e kivonat tartósaid) élvezete.
] Kapható minden finomabb fűszerüzletben es ezukrász 

dákban.

Raktár: a monarchia legtöbb fűszer- és csemege- 
’ kereskedésekben és kávéházakban, a hol nem posta 
( utján i3 ered. üveg, franco csomagolással és portóvali.

A „B etegbarát" c/.imii röpiratban számos házi
szer van ismertetve, melyek sok óven keresztül 

megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e 
röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köszvényben 
vagy csúzban, tűdösorvadásban, ideggyengesegben, 
sápkorban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyíthat lan betegségek is megszűntek. 
A  ki a „ B e t e g b a r á t o t "  olvasni kívánja, az Írjon 
egy leve lező lap o t R irh te r  k ia d -ó - in té z e té n e k  
L ipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A  megren* 

delónek ez költségébe nem kerül.

m v m

Kiadó a „.Selmeczbányai Híradó" könyvnyomója.
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