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Megjelenik vasárnapon,
V  K G  Y  E S T  A  K T A L M Ú  H E T I L A P .  Seimecz

- -Ha-* «■»  és Besztercrebányán
A Magyarországi Kárpát Egyesület Herczeg Szász Coburg-Gothai Fülöp Ö királyi fensége védnöksége 
______ alatt álló Szittnya Osztályának közlönye.

Ki kezdte kát?
Nagyot fordul a világ kereke s mintha az általa 

okozott rázkódás az agyra is kihatna, az emberi 
vélemény is rögtünüs változásokon megy keresztül. 
Hát hiszen nagyon rendén van ez igv. csakhogy az 
a haj. hogy e gyors változás nem mindig haladás is 
egyúttal. A feledékenység fátyla vetődik gyakran a 
jelenetek közé s a holuap sokszor elfeledteti a mát.

Nincs emheröltönyi ideje anu-k. hogy a felföl
dünkön folyó nemzetiségi ellentétek alakot öltöttek 
és már is sokan vannak, kik nem akarják tudni, hogy 
ki kezdte a harezot.

De ne keressük a kezdet kezdetét, inért akkor ( 
oda kellene tekintenünk, amint a kanócz, mely a 
hazaeliene- mozgalmai, iiszkét lángra lobbantotta, 
Béesben készült, a Hurbánok mar o a k  a fúj
tató szerepét játszván altkor. hanem ve--.luk 
pillantást a legutóbbi idők mozgalmaira . jo b b a n  
mondva a jelenre.

E lapok múlt számában röviden ismertetve volt 
egy előkelő vezérférfiunak X. Y-nak röpirata. mely 
egész uj álláspontra helyezkedve magyar szempontból 
igyekszik a magyarosítás szent munkáját bűnös 
cselekménynek feltüntetni. Az adott jelszóra hurráh-t 
kiált reá egy maroknyi párt Újvidéktől Sz.-Mártonig, 
mely jól szervezettsége mellett nem megvetendő befo
lyással bir nem magyar ajkú polgártársaink között; — 
és sajnos, vele egy nézeten vannak olyanok is, kiket 
a mi táborunkhoz számítottunk, joggal számíthattunk.

Mocsáry Lajos képviselő azt irja a neki gratu
láló újvidéki szerbeknek egyebek közölt: „sok
komoly ember kijelentette, hogy helyesli nézeteimet, 
valamint az X. Y-féle röpirat tartalmát."

Az érvelés kissé különös, mert hisz a komolyság, 
menjen az bár a melancholiába át, még nem bizonyít

valakinek a magyarsága mellett, és a mellett még 
kevésbé, hogy a ini felvidékünk mozgalmait ala
posan ismerné.

A magyarositás müve — ki tagadhatná — 
Felvidékünk nyugati részén foly ez idő szerint leg
kiterjedtebb alakban. Sáros előbb ébredt ugyan, 
Erdély gyorsabban gyarapszik, de amaz csak kis 
körben mozog, emez meg nem fejtette ki erejét; csak 
zászlaját lobogtatja.

így hát a mi 1 -  törvényhatóságunk joggal 
mondhatja, hogy neki az elért sikerben „magna 
pars-j i." de egyúttal, hog\ ő a legilletékesebb meg* 
itélöje az e téren történteknek. Az a jámbor nitlien, 
kiről X. Y. a mértéket veszi, e tekintetben számba 
nem jő, hisz ott nem éles az ellentét, ott lassan, 
természetes menetben halad a magyarosodás mun
kája; papjai csekély kivétellel jó hazafiak s maga 
a nép nem idegenkedik a magyartól.

Ha igaz mértéket ve:; volna a jeles pártvezér, 
akkor tudnia kellene, hogy a magyar társadalom 
•évtizedeken át békésen tűrte a gyülölség szitását, 
s mikor a szított tűz káros hatását látta, még akkor 
is soká ezihelődött vele született „ejh, rá írünk orra 
még “-félé lassúságában s csak nagy .-"kára szólt 
bele abba a coneertbe, melynek hangi:.; ii.igukba n 
véve harmonikus nótává olvadtak ugyan egybe, a 
mennyiben alaphangjuk a magyarok elleni gyűlölet 
va la ; de éppen e miatt nagyon i* disharraonikus a 
nóta a magyar fiilében.

A féreg is, ha tiprod, visszafordul fővel ; hogyne 
keltünk volna hát mi is saját védelmünkre, látva 
azt, hogy a hazaellenes áramlat, a népámitás mind 
nagyobb mérveket ölt - szülője lehet végzetes idő
ben felforgató zavarnak.

A mi működésünk, kik a magyarositás mellett 
foglalunk állást, uem a nyomás jellegét viseli ma

gán, hanem az ellenhatásét. Hogy aztán a magyar 
társadalom fellépése valamivel jelentősebb erővel 
jár, az már a dolgok lényegében van meg, Az 
oroszlán egy lábában több az erő, mint a macska 
százszoros ravaszságában.

Ámde azok a komoly férfiak, kik X —Y.-nal 
tartanak, csak madártávlatból ismerik törekvésein
ket, madártávlatból nézik a küzdelmet. A csata zaját 
hallják csak. s annak erős voltából a küzdelem 
borzalmasságára következtetnek, a felgomolvgó füst 
clfödi előlük ;iz ellenfelek .sorát követő ápolók tö
megét. kik nem azért szállottak síkra, hogy vért 
ontsanak, de hogy a szeretet művet gyakorolják.

Nem olyan borzalmas ez a küzdelem, melyet 
a magyarság érdekében kifejtünk, nem oly nagyok 
azok a szenvedések, melyeknek Ilire a hazaelleues 
áramlat köréből a fővárosba eljut. — Hisz fegyve
rünk sincs : nincs pénzünk, nincs összetartásunk ; 
amazok meg ép úgy lármázhatnak irodalmi orgá
numok hasábjain, akár azelőtt.

Meg aztán mi nem gyűlöljük, de keblünkre 
’^ljük a jó tótot, tiszteljük szokásait nyelvét.

j izgatok túlkapásai
nak. az még nem a tót nép jogának csorbítása ; de 
meg aztán joggal is vethetjük szemükre azt. hogy 
. . . ki kezdte hát? t— i.

A Besztercze-Selmeczbányai Társaskör 
Budapesten.

( I smer t et ő c z i k k.)
A „Besztercze-Seimeczbányai Társaskör" kötelességé

nek ismeri Zólyom és Hont megyék ifjúságát egyesíteni, 
tagjai között a társas életet fejleszteni, szegényebb sorsú 
tagjait segélyezni, s ebből kifolyólag a baráti kör szűk

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ"' TÁRDZÁJA.

A kakukkos éra.
— Rajz az merikai életből. —

Irta: Madarassy László.
— Ak édes Raul! Megcsíptem a kabátod szélit. Nem 

eresztelek odább. Állj meg egy szóra. Rég nem hallottam 
már felöled semmit

— Ne tarts fel barátom! Ma különösen sok a dolgom. 
Meghalt a nagvnéném, örökséget acll átvennem s a mellett 
burczolkodotn. A kilenc/.edik arenun lesz a lakásom, ugyan
azon ház »au, a melyben bájos Izabellám énekelteti a kanári 
madarait. Meunyire imádja azokat az apró sárga s árnyasokat! 
Oh mórt nem születtem én is kanárinak ?

— Talán még mindig idegenkedik tőled?
— Rám sem akar nézni 1 Úgy bánik velem, mintha nem 

is létezném. Rátaposok a ruhájára, . . . megáll b megvárja 
a mig bocsánatkéröleg tovább lépek, azt sem mondja rám, 
hogy: ügyetlen! Fel akar ülni az omnibuszra, odaugrom,
udvariasan nyújtom felé a kezemet, hogy fölsegitsem i  ( í___
pár centet doh a tenyerembe, azt hívén, hogy kéregetek. 
Csolnakot bérel egy órára a Central-park bán, megvesztegetem 
a matrózt, magamra öltöm a ruházatát, sietek szolgálatára
állni s ő ........... a kellemes víziót egy órai élvezésére oda
ülteti mellém a mopszliját és leül a parton regén) t olvasni. 
Szóval, barátom, az a jégkéreg, mely egész lényét bur
kolni látszik, sehogyan sem akar olvadni, — legalább a 
számomra nem

— Akkor mért futsz utána? Mért költözöl azon 
házba, a melyben lakik?

— Hja. éti még mindig reményiek! Különösen most, 
midőn szép örökségnek nézek eléje. Izabella is jómódú s ha 
megtudja, hogy vagyonossá lettem, bizonyára nem fog többé 
lenézőleg bánni velem. Napjainkban sokat adnak a vagyonra.

Néhány hét múlván találkozám ismét Raullal. Nagyon 
szomorúan pislogatott órátlau mellényére. Megint nem vett 
észre Nekem kellett öt megállítanom.

— Nos? Gyalog jársz még mindig? A nagy örök
ség után ?

— Hadd el barátom! Gyászruhába se volt érdemes 
érte öltözködnöm. Mii gondolsz, mi, hagyott rám a nagy
it éuém ?

— Csak nem a szerelmes leveleit?
— Azoknál valamivel többet érőt.
— A szépítő szereit?
— Nem. Hanem egy kakukkos órát.
— Hiszejt az nem rósz. Csak hozzá kell szoknod a 

kakukkolásához.
— Ki uem állhatom az ostoba lármázását s föltettem 

magamban, hogy eladom, vagy elajándékozom, azonban 
figyelmesen végigolvasva nagynénótu végrendeletét, abban a 
rá vonatkozó passzus nagyon belevéste magát babonás érzel
meimbe s megkegyelmeztem neki. Most ott csüug már a falon 
s negyedóránként veri hűségesen a kakukkokat. Nagynéném 
azt irja végrendeletében, hogy azért hagyta nejein, mert 
gyakran szerencsét hozott a száraira.

— Még te is szerencsés lehetsz vele.
— No ugyan s*ép szerencse ért vele eddig! A szom

szédaim a fülem hallatára szidnak és átkoznak. Éjjelenként 
át-átkopogtatnak a falon. Izabella pedig, ki szintén tőszóm- 
szédom, fölmondta a lakását és hurczolkodik. Most már mit 
tegyek? Eihallgattassa a szerencsémet?

— Hová gondolsz? A világért sem. .Szomszédaid lassan- 
kint hozzá fognak szokni a lármájához.

— Es Izabella?
— Hurczolkodjái utána.
— Magam is úgy gondoltam.
Néhány hét múlván véletlenül rábukkantam Raul ba

rátom la kására. Megint Izabella mellett kapott szobát s verette 
órájával a Kakukkodat Engem is az éktelen iiaugok tettek 
figyelmessé s vettek rá a látogatásra. Raul szomorúan ült a 
divánou és levelet ta tott a kezében.

- Jó. Iiogv {ősz! S/."lt hozzám. — Fontos k zlen* 
dóiu vau.

— Megint örököltél ?
- Elleukezölcg! Úgy vélem még azt Is örökre elvesz

tem, ez átkozott kakukkos óra miatt, ki jövö boldogságomnak 
egyetlen reménye volt.

— Izabellát?
— Hideg közönye engeszteliietlcn gyűlöletté vált.

— Miből gyanítod ?
— Olvasd levelét. Ma reggel küldte.
„Uram! Ha föl nem hagy folytonos üldözésével, akkor 

kénytelen leszek ellene a legvégső védelmi eszközt meg
ragadni."

— Nos? Mit szólasz hozzá?
— Furcsa! De talán kellene rá mégis valamit vála

szolnod.
— Már válaszoltam.
— Adtad a bűnbánót és kérted a bocsánatot ?
— Csalódni! Ez egyszer összeszedtem minden bátor

ságomat s röviden azt válaszolám. hogy „szeretném látni 
azokat a legvégső eszközöket!"

— Az bizony elég merészség volt tőled ! De hát végre 
is őszintén megvallva, ki ne volna kiváncsi >ig / szép fiatal 
hölgy legvégső védelmi eszközeire?

— Mit gondolsz mit fog cselekedni?
— Engedj időt a kombinácziókra.
— En már reggel óta töröm a fejemet Netu biro n el

találni. Bt porolni csak nincs jogában ?
— Legkevésbé.
— A rendőrséghez hiúban folyamodik !
— Párbajra hi.
— Azt bajosan csclokszi.
— Megveret valakivel.
— Az legjobban kitelhetik tőle.
— Vagy cllopatja a kakukkos órádat.
— Bár azt cselekedné, hogy alkalmam volna nála 

kerestetui.
A mig ig vaktában találgattuk, ny it az ajtó, egy fiú 

lépett be s illatos levélkét nyújtott át Raulnak.
Lázas s'ctséggcl törte az fel a pecsétet. A levél Iza

bellától jött s ekként hangzott: „Uram ! Látva azt. hogy ön 
egy javíthatatlan, kit példásan kell megbüntetnem, hogy 
üldözései elöl szabaduljak, elhatározám magamat a legvég
sőre, s ezennel tudtára adom, hogy önhöz . . . nőül megyek."

Rohantunk át a lakására. Mosolyogva fogadott mind
kettőnket k szóval is mcgcröslté elhat rozását, mert már rég 
vonzódott Raulhoz, de öröme tolt abban, bogy tettetett hideg
ségével ogy kissé gyötörje.

A hetedik égben képzelő magát Raul s képes lett volna



korlátain kívül a nyilvánosság terén lehetőleg államló s 
maradandó emlékeket maga után hagyni. Mennyire sikerült 
ez neki, arra bizonyítékul szolgáljanak következő sorok, 
melyebből kitűnik az is. hogy egy közös eszme által lel
kesített kör együttműködése a maga körében mily ered
ményeket képes telmutatni.

Csak rövid rónátokban akarom ecsetelni, s képét 
nyújtani annak, mily irányban és eredménnyel működik 
körünk ezen egyesületi évbeu. Azt hiszem, hogy ezáltal 
azoknak, kik az egyletet feladatai teljesítésében támogatták, 
c legmegti8ztelőbb bizonyítványt nyújtjuk, s azon reménnyel 
kecsegtethetjük magunkat, hogy ezen tájékoztatás folytán 
sikerülend uj pártolást szerezhetni, kik támogatásukkal a 
kör mellé sorakozva elősegítenek majd, hogy müvünket si
kerrel folytathassuk, hogy annak hatása hosszú időkre ered
ményes legyen.

Mert bármely egyesület, melynek egyik célja „segí
teni", csak akkor fejlődhetik tovább, működése csak úgy 
lehet másokra is hasziothozó, ha egyébb kellékein kívül 
oly szilárd pénzalappal rendelkezik, mely mig egyrészt 
állandó vagyonát, másrészt tagjai segélyforrását képezi

És csak ezen eszmétől meggyőződve történt, hogy 
ezen egyesületi évünk kezdetén Selmecz-Bélabánya városok 
tanácsa, és később a beszterczebányai takarék pénztár is 
alapitó tagjaink sorába léptek. Legyen szabad ezen helyen 
is nevezetteknek forró köszönetét szavazni ezen kegyes ha
tározataikért, melylyel körünk alaptőkéjét gyarapítani szí
vesek voltak.

De most már szoros tárgyamra akarok át térni, képét 
nyújtani működésünknek ezidén. Hallottam ugyanis emle
getni, hogy körünk keveset hallat magáról, a nagy közön
ség, illetve Zólyom és Hont megyék közönsége nincsen 
eléggé tájékozva felölünk, ha tehát soraimmal képes leszek 
elérni azt, hogy ezen állítólagos homályra lényt derítsek, 
célomat elértnek főgém tudni.

Körünk múlt évi okt. 15-én tartotta >5. évi rendes 
közgyűlését, de az elsőt, mely a miniszterileg megerősített ; 
alapszabályok értelmében lett összehiva. A napirend főtár
gyai az évi jelentések és a választások voltak Előbbiek 
köszönettel elfogadtattak; a mi az utóbbiakat illeti, ezek 
felett itélui csak a jövö közgyűlés lesz hivatva. Itt csak a 
kör vezetéséről akarok megemlékezni. A kör vezetése, il
letve elnöksége Concha Ferencrc lett bízva, a ki eddig is 
tapintatával, rendszeretetével. továbbá az által, hogy néha 
magánügyeiről megfeledkezve, csak a körnek él, méltóvá 
teszi magát tisztére. Egy körülmény volt, mely már a köz
gyűlésen is feltűnt, s ez az, hogy körünk selmeczbáuyai 
tagjai nemcsak hogy a közgyűlésen nem jelentek meg. ha
nem azóta is mintegy következetesen távol tartják magu
kat a körtől. Pedig selmeczbáuyai tagtársaink mindig elő
kelő szerepet vittek a körben, s tavai is vagy a kör tiszt
viselői vagy választmányának tagjai voltak.

Azóta 3-ik közgyűlést tartott a kör. melyek vagy utó- 
választás, vagy más foutos ügyek miatt voltak szükségesek.
Az első, mely okt. 31-én tartatott, fontos, mert akkor hatá
rozta el a kör, hogy saját helyisége legyen. Ezen helyiségi

a kakukkos órát azonnal agyoncsapni. Azonban Izabella volt, 
ki védelmére kelt s kijelenté, hogy inkább ö válik meg a 
kanáriktól mert azok már csakugyan hasznavehetlenekké 
váltak.

— Hogyan’ Hasznavchetlenek ? És miért?
— Mert az órájától valamennyien kakukkéinak.
— Hiszen az nagyszerű !|
— Ejh, nekem olyan kanári nem Kell. mikor az óráját '■ 

is hallgathatom. Holnap eladom valamennyit. Hirdetni fogom
a reggeli lapokban.

Másnap a kakukkoló madarak elkeltek mind egy szálig. 
Még pedig jó drágán. A kiknek nem jutott, azok rendeltek 
maguknak mesés nagy árakon. A kakukkos óráuak nagyot 
nőtt az ázsiója. Akár egy tudós professor kiabálhatott bátran 
tovább le a magas katbedrából. Meg is cselekedte hűségesen. 
Raul és Izabellának belediskurált a legboldogabb álmaiba, 
mintha csak a nagynéni zsörtölődő lelke bujt volna bele s 
midőn reggelenként felébredtek, sietett őket vígan üdvözölni.

— Kakukk, kakukk, kakukk! (iomltuő után

Farsangi karczolat.
A „Var t a "  kupolájától kezdve a vásárház íedcléig 

minden fehér takarót öltött magára.
A vártemplom melletti sétány és az alsó rét. a besz

terczebányai közönség e kedvelt nyári sétaiielyei hómezöként 
bámultatják magokat a jámbor „Bürger" által, ki Szibéria 
hómezőin képzeli magát és merengésébe címerükén iram- 
szarvas neszét véli hallani, midőn a hógolyóharezot vivő 
iskolasuhanczok csoportjáoól egy ügyetlen ripök eltévedt 
hólabdája a „BUrgerünk" liáta mö ött bujkáló ellenfél áta 
helyett oly kegyetlen hideg érintéssel legyinti homlokán, 
hogy a képzeletnek az imént megalkotott kép ■ az agyban 
jéggé fagy és emberünk önmagában szibériai maszkát és a 
hozzásimult hólabdábau nihilista bombát vei fölismerni.

Az utczasarkokon a legkülönfé'ébb, sárga, piros és tarka 
színű falragaszok hirdetik, hogy a népszellem ébren van.

A nöogylet álarezos bálja, a kereskedő ifjak, a 25-ik 
gyalogezred itt állomásozó első zászlóaljának altiszt j i által 
rendezett tánczmulaíságok. az ág. evangélikusuk koncertje, j

Vérdós még máig is tart, s még ma sincs rendben, azaz
rendben vau, mert függőben van hagyva !

Bevett szokás ugyanis, hogy az évi szükségletek a 
befolyt tagdijakból s a gyümölcsözölcg elhelyezett pénzek 
kamataiból íödöztesscuek. A tagdíj 2 fit. s föltéve, hogy
00 tagunk van, ez a beiratási dijakkal együtt talán 150 
irtot tesz. Az utolsó pénztárnoki jelentés szerint összes va
gyonunk 1045 fit. ha feltesszük azt, hogy ezeu egész ősz- 
szeg 5 százaléknyi, kamatot hoz ez kerek összegben 52 frt. 
a mi az. előbbivel együtt 202 frt Ez tehát a legvérmesebb 
s leglazább számítás szerint évi jövedelmünk, a melyből 
segélyezzünk, az évi szükségleteket fedezzük, s meg helyi
séget is tartsunk fen, a nélkül hogy az alaptőkéhez nyúlnánk ! 
Tán mégis csak kevés pénz ennyi követelményhez képest! 
A íebr. 6-áu tartott közgyűlést két javaslat teszi fontossá. 
Az egyik Kovács Mihály pénztárnoké a pénztár szorosabb 
ellenőrzése tárgyában, a másik Mazucb Ede titkáré, a felol
vasásokat rendező albizottság átalakításának ügyében. Minda 
kettő mind cél-és idő szerint elfogadtatott,

Ezeken kívül tartott a kör választmánya 5 rendes és
1 r.k. ülést, melyeken a kör folyó ügyei elintéztettek. Ezek 
közül legfontosabb a november 10-cu tartott, melyen az 
ügykezelési szabályok letárgyaltalak, továbbá a januári s 
februári ülések, melyeket kivált a már említett 2 javaslat 
tesz nevezetessé. De az ülések csak eszközök lévén, milyen 
eredményük van ? Mit tett a kör céljai elérésében V

A mi a segélyezéseket illeti, ezen évre, azaz folyó 
évre januártól májusig 40 irtot tett felvéve segélyezési tar
talék összegnek, melyből cgv hóra 8 frt. esik, mely segé
lyezésre fordittatik.

A mi társaséletünket illeti, ez a társas összejövetelek
ből s (elolvasó estélyekből áll. Felolvasó estély eddig csak 
l tartatott dec. 12-én. melyről akkoriban bővebben volt szó 
e lap hasábjain. A legközelebbi marczius 15-éu lesz nem
zetünk ezeu emléknapja megünneplésére, a melyre az elő
készületek már folyamatban vaunak. Ha reményeinkben nem 
csalódunk, fog sikerülni.

Ezekben akartam rövid képét nyújtani annak, a mit 
mi nyújtottunk, s .befejezem cikkemet azon biztosítással, 
hogy egyletünk ezután is a tettek célja, törekvéseink köz
pontja, és az önmunkásságnak helye marad. Ez réméin t 
nyújtaná arra, hogy mind többen lesznek, kik a körhöz 
csatlakoznak, s eljön azon idő, hogy a fővárosban lakó 
valamennyi földiuk és Zólyom a Hont megyék közönségének 
velünk érző része pártolóiig körünk tagja lesz !

Egy ipartársulat jubileuma.
A sclmeczi kereskedők ipartársulata f. hó 7-ón tartotta 

rendes évi közgyűlését, mely ez alkalommal érdekesen és 
ünnepélyesen folyt le.

A társulat érdemdús elnöke Wankovits Lajos évi je
lentésében előadja a társulat belügycire vonatkozó statisti- 
kai adatokat, dicséri a tagok egyetértő összetartását, k i
emeli az iskola jótékony hatását az ifjúságra nézve és a 
lefolyt vizsga szép eredményét, végre köszönetét mond va-

a hivatalnokok piknikje és betetőzésül a zólyommegyei bál 
annyi változatosságban szerepeltetik a carnevalherczeget. 
hogy egy a nép helyzete fölött elmélkedő pajtásom bölcsel
kedése eredményeként ezen igazságot hozta k i: „A népnek 
pén .e nincs ugyau.de azért nagyon vágyik mulatni." „Kell 
is neki," volt a válaszom, „hogy a böjt alatt legyen mit 
megbánni és megböjtölni."

Hát hiszen a bánat nem is várat magára, A „jammer" 
úgyszólván permanenssé vált, csak az alakja más olykor, 
néha a test, néha pedig a lelkiisincret és a zseb nyög
nek alatta.

A „Spunt-klubb" farsangi báljáról azt beszélik, hogy 
nagyon sikerült, ujsággyártó nyelvek még azt is ráfogják, 
hogy tánezban sem szűkölködött. Szóval mulat itt miudenki 
a maga módja szerint.

Égy riccskai tót atyafi fát vágván, itt késett meg és 
kénytelen volt az éjszakát a városház melletti bontjque-ban 
tölteni. Este egy álarezos csapat tévedt oda és az ujesek 
a ezitra alakok láttára, melyekben tnind megannyi angyalt 
szemlélt, lelkesedéssel kiáltott föl. hogy e farsangi élet
nél már talán mennyország sem nyújthat több gyönyört. | 
Természetesen a Pavlikbui la és a korcsraáros nektárja lelke- 
sitet: • ennyire Másnap a- elvert keresmény fölötti bujában 
kötélen akart bejutni . ba a mennyországba, a melynek 
örömeiben az este még i.seu kételkedett Hogy a farsang 
gyönyöreit inég clvczii ■- visszahívták s most állítólag óriási 
„Katzenjammcr" gyötri.

A társaság „in sensu augUstissimo1 ez idéu szorosabban 
összetart, mint valana. A házi mulatságok oly sűrűn követik 
egymást, hogy a résztv veknek az elmulatott erőt viszsza- 
szerezui nincs idejük.

A korcsolyázás! hév már kissé lelohadt ugyan de iia 
a hőmérő oszlopa csak keveset is sülyed, a sportkedvelő 
fiatalság csoportosan ömlik a f'•Uőnte/.áti felfelé a korcso 
iyázó egylet pályájára.

A szánthatok csengői, a pereozes fütyölöje és a falusiak 
nászmenetei eléggé gondoskodnak róla. hogy a farsangi lárma 
még nappal se szüneteljen.

Fölolvasások utján abban is nyilvánul a gondviselés. 
Iiogv azok a Kik rá 1011 cruok. vagy uem tudnak máskép 
mulatni, szellemileg szórakozzanak. A közművelődési egye-

lamenuyi tisztviselőnek. A közgyűlés pedig szeretett elnöké
nek jegyzőkönyvi köszönetét szavaz,

A pénztúrnok Tibély Ágoston példás rendben vezetett 
évi számadását terjeszti elő. A közgyűlés ezt tudomásnl ve
szi és szívesen adja meg a kellő felmentvényt,

Nyitray László, mint a békelteiö, valamiül a segélyzö 
pénztári bizottság elnöke jelentésében előadja a fiatalság 
körében történteket és aunuk nevébou több üdvös ajánla
tokat tesz, melyek el is fogadtattak,

A terjedelmesebb iskolai jelentés örvendetes tudomá
sul vétetvén, a jövö évre szóló költségvetés áilapitatott meg, 
mire a közgyűlés a választásokra tért és a régi bizottsági 
tagokat valamint számvizsgálókat újra egyhangúlag meg
választotta.

Végre az elnök a gyűlést arra figyelmeztette, hogy 
épen 10 éve a mint társulatunk fonálI, és erről azután Tirts 
Rezső társulati jegyző következő szavakhau emlékezett meg: 
Ha a társadalom elfogadta azon szokást, hogy 10 éves nyil
vános működés egyes kiválóbb egyéneknél vagy egyletek
nél már a történet oly korszakát képezi, melyet meg 
Uuucpclui kell, — úgy azt hiszem, hogy mi sem vétkezünk, 
ha ezen szép szokást uúlunk is alkalmazzuk és társulatunk 
10 évi feuállását megemlítve, ennek a mai közgyűlésen 
Uuuuepélyesen kifejezést is adunk.

1876 ik év elején érkezett meg a Kormány azon reu- 
delete, mely szerint valamennyi addig fonál lőtt szabadalma
zott kiváltságos egyletek megszUuttctteknek nyilváuitattak. 
Ezeu rendelet az egy század óta feuállö „k. Schemnitzer 
Haudclsstanduak" is halálharaugja volt és azon év april 
21-én tartottuk meg ennek temetését.

Az akkori elnök az érdemekben inegöszült Gaitner 
Tivadar szomorú arczczal jelené ezen napon a nála össze
gyűlt tagoknak, hogy utolsó gyűlésre hívta őket össze és 
hogy a testület ezennel feloszlottnak tekintendő, egyúttal 
felszólítva a jelenlevőket szándékoznak.e az uj ipartürvény 
keretélnn u; társulatot alakítani, ö az uj társulatok üdvös 
voltában nem bízva, olyauok alakításában részt venni uem 
akar és véglegesen vissszalép.

Csend és lehangoltság kiveté ezen kijelentését, külö
nösen az idősebb tagok arczain látszott a reménytelenség 
kifejezése, kik a patriarchalis szervezetű testületből igen 
nehezen tudtak megválni. Csak mi nehányau, még akkor 
fiatalabb tagok, uem riadtunk vissza az uj feladattól, ser
kentve, buzdítva szólaltunk fel, kéméivé azt, hogy összetartó 
kapocs nélkül a kereskedői kar nem maradhat.

És felszólalásunk megtette hatását, 22 tag késznek nyi
latkozott egy uj társulatba lépni. Azonnal meg is választa
tott azon 3 tagú bizottság, melynek feladatául tűzetett ki, 
hogy az előmunkálatokat megtegye és az uj alapszabályo - 
kát szerkcszsze. A boldogult Koibenbayer Jenő, Tibély 
Ágoston és Tirts Rezső lettek azon feladatot megoldásával 
megfázva és néhány nap múlva össze is Uh ezen bizottság, 
mely azon alapszabályokat állította össze, melyek alapjáu 
társulatunk 10 év óta fcnáll és működik. 1876, máj 16-án 
történt a végleges megalakulásból Koibenbayer Jenő elnök
nek, Marscbalko Gyula aicluöknek, Tirts Rezső jegyzőnek, 
Tibély Ágoston péutárnokuak, a választmányba pedig még

sülét esti tanfolyamokat rendez felnőtteknek a magyar nyelv- 
beu való oktatására. Mondhatni, a beszterczebányai társa
dalma érverése gyorsabb, mint valaha volt. Csak el ne aludjon 
megint, ha a zene hangjai elnémulnak.

Ha még ide soroljuk ama sokaságát a vándorlegények
nek. kik a békés magáulét utáu vágyó családokat kéregeté
seikkel ostromolják s váratlan megjelenésükkel a minden 
foszlott ruhájú idegenben rablógyilkost látó gyöngébb uemet 
nem ritkán halálra .ijesztik, akkor városunknak teljes képét 
adtuk, melynek keretét a szombati álarezos bálnak — mint 
halljuk — igen változatos jelmezei sikerültén fogják 
megalkotni.

Egy jelesllnk sírjánál.
— Kitornell. —

Halál ! Halál! Te durva vén kaszás !
E néma sírba mért ragadtad öt. —
Egy áldozatra nem találni mást?’
Halál felel: „Te vádolál, — hisz’ Ég 
Kemény parancsa volt c meghalás,
Mert jók között nagy űrt találui még !
Mar boldog ö! Az cgi trón körül 
A földi fáradalmakért, dicsön 
Megérdemelt nemes babérin ül !

K . . n K , . . y.

Kalltba zárt madár . .
Katiiba /.árt madár 
Ne sirasd berkedet,
Hogy kinyit börtönöd,
— Te még remélheted !
Búsan kongó haraug,
A holtat ne gyászold,
Hisz hová az elment 
Oh, j< bb világ van ott.
Szép, szelíd őszi nap 
Mért oly kisirt arezod V 
Hiszen a szép tavasz 
Ismét boz virágot.
De én mit reméljek
— A kétes jövőben V 
Jobb is volna nekcin 
Ott a temetőben !

[8elmec*.| Tövis.



Dimúk János. Liszt Gusztáv, Wankovits Lajos ós Nyitray 
László választattak inog.

Ha tíz évi működésűnkre visszatekintünk és aunak 
eredményeit összefoglaljuk, úgy hiszem, nincs okunk pirulni, 
mert eltekintve azon Üdvös lépésekről, melyeket mi a közle
kedés javiiása. a házalás megszorítása, az összetartási szel
lem fejlesztésé körül tettünk, csak a nagyobb alkotásokat 
akarom felhozni. Létesítettünk ajtammezok számára iskolát, 
mely — ha talán nem is mintaszerű — de minden esetre 
sokkal jobb és Udvüsübb szervezetű, mint a régi testület 
alatti volt, mivel magyar hazafias szellemben vezetve, ma
gyar kereskedőket vezet; életbe hoztunk a segédek — ké
sőbb elszegényedett főnökök — részére sogélyzö pénztára
kat, melyek virágzó állapotban vaunak és a segédekre 
nézve már most is valódi jótékonyság; közbenjárásunk és 
hathatós sogélyzésünk által létre hoztuk a kereskedői ifjak 
társalgási és öumivelödési jellegénél fogva fiatal- Ságunkat 
hasznos honpolgárokká nevelni vau hivatva.

Társulatunk tehát hivatásának leguemcsebb terén, a 
neve oly szép eredményeket mutatni képes minőkkel ha
sonló közőlinényék közt, tálán kevés rokon társulat dicseked
hetik hazáukban.

Ezt összefoglalva, nyugodt tudattal, valóságos megelé
gedéssel és ürömmel tekinthetünk vissza 10 évi működé
sünkre és éu azt indítványozom, hogy mi ezen ürömünknek 
Uuuuepélyc8 felállással adjunk ‘kifejezést és ezen mai liuue- 
pélyes megemlékezésünket a jegyzőkönyvbe jis oktassuk.

Ezou általános helyesléssel fogadott beszéd utána az 
összegyűlt tagok felállva lelkes „Éljcnokbe" törtek ki és 
azt határozták, hogy a jegyző beszéde egész tartalmában a 
jegyzőkönyvbe is vezettessék be.

Este a társulat tagjai és több vendég, kik közt Sóltz 
Gyula főerdőtauácsos, Krausz Vilmos főkapitány, Bernbardt 
Adolf tanácsos, Oilik Pál takarékpénztári igazgató, Pauer 
János akad. titkár stb. gyűltek össze, mely zene, sikerült 
folküszüutök és vig hangulat által fűszerezve, bizonyára 
niiuden jelenlevőnek kedves emlékezetében marad. —r.

Dvihally Emil tanár úr, szerkesztőtársuuk egész
ségi tekintetekből megvált lapunktól. E változás 
jelzése mellett tisztelettel kérjük lapunk t. barátai
nak becses támogatását. A szerkesztőség.

K Ü L Ö N F É L É K .
Szieber Károly a bbáuyai taukerltlet uj főigazgatója, 

mint biztos forrásból értesülünk f. hó 25-én fog székhelyére 
Bbányára érkezni. Bár volt főigazgatók elköltözése felett 
még mindig sajog szivünk, ürömmel üdvözöljük uj fő
igazgatónkat, mert ha vau férfi, a ki veszteségünket pótol
hatja, akkor az csak Szieber lehet, auuál is inkánb, mert 
uj főigazgatónkat a boldogulthoz a legszivélyesebb barátság 
fűzte. Adja az ég Ura, hogy uj főigazgatónk körünkbeu jól 
érezze magát s tartós egészségnek örvendjen! Ö is elhagyja 
kedves otthonát hogy hozzánk jöjjön, mint a boldogult el
hagyta azt, hogy mi szeretve tisztelhessük. Az Ég Ura meg 
fogja uj főigazgatónkat körllukbeu számtalan évig tartani s 
mi igyekezni fogunk ittlétét minél kellemesebbé tenni!

f  Mikulka György, Vámos-Gyürk-Mouostori apát, esperes, 
a Ferencz József rcud lovagja, korpouai plébános, febr 18-áu 
rövid ideig tartó betegség után tüdögyuiadásban, 71 éves 
korában clbuuyt. A boldogult igen népszerű ember volt s 
tevékeny részt vett úgy Hont- s Zólyommegyek, valamint 
Korpoua város közügyeinek elintézésében. — Kiváló érde
meket szerzett magának a tautlgy terén, melyek elismeréséül 
nyerte ö Felségétől a Fereucz-József rend lovagkeresztjót. 
— Ezelőtt tiz évvel kinevezték a beszterczcbányai egyház
megye káptalauálioz kanonokká; c kitüntetést azonban 
bivei kérésére nem fogadta cl. Mint korponai plébános 40 
év óta működött s saját egyházhivei, valamint a más val
lásnak osztatlan szeretetében részesült. Temetése febr. 20-áu 
10 órakor volt.

Eljegyzés. Lángé Pál, hontinegyei járási erdész, c hó
11-én eljegyezte Blaskovics Bozsena kisasszonyt, a boldogult 
dréuói ág. cv. lelkész kedves leányát.

Zaszló-szentelés. A sz. Katalinra czimzett sclincczbá- 
nyai egyházban uagyobbszerü ünnepélyesség folyt le a mólt 
vasárnap azon zászló felszentelése alkalmából, a melyet 
az itteni róm kath. temetkezési egyesület készíttetett; a 
zászló szentelő anya Szitnyai József né szül. Lauko Camllla 
úrnő volt; s az egyházi szertartást Kvassay Móricz belvárosi 
plébános végezte oly uagyszámu közönség előtt, hogy az 
alig fért be a templomba; különösen emelte ez liuue- pélyt 
a plébános lelkes alkalmi beszéde.

Zólyommegyei bál. Zólyommcgyo tisztikara a megyei 
nyugdíjalap javára a beszterczcbányai lakarékpéuztár vigadó 
termében zártkörű bált rendez tnárczius hú 8-ikán. Á bál 
megtartását az érdekelt közöuség elöleges tájékoztatásául 
falragaszok birdotia s a meghívók szétküldése is folyamat
ban vau. Bálauyának báró Badvánszky Béla főispán neje 
született Tisza Paula úruö ö méltósága fog fülkérotni. A 
rendező bizottság Csipkay Károly alispán elnöklete alatt a 
tisztikar cs Besztcrczcbánya város fiatalságából alakult Mint 
hiteles forrásból értesülünk, a bál iránt incgycszcrtc igen 
nagy az érdeklődés és a szétküldeudö meghívók száma meg
közelíti a UOO-at. Hcléptidij személyenkint 3 forint, azou- 
felül pedig mindcu családtag utáu 2 forinttal növekszik.

Kornéljuk, hogy ezen a megyei laza társadalmat szorosabbra 
Klzui és a vidéket Besztorczebányáboz, közelebb hozul hi
vatott törekvés — már a zászlóra felirt nemes czélra való 
tekintetből — a közönség részéről kellő méltánylásai fog 
találkozni és a siker méltóan elégíti ki a várakozást.

A Szitnyaosztályba uj tagokul beléptek: Oszwald Ri- 
chárd. teplai plébános, Nyitray László, Póseh Károly, Fox 
Károly. Lóh Ede besztcrczeb. építész, Jákó Gyula és Csia 
Ignácz urak.

A tótpelsőczi olvasókör kisdedovóalap javára igen si
került tánczmulatságot rendezett e hó 14-én. A szép czél 
meghozta gyümölcsét, a hölgyek és urak szép száma tütötte 
be a termet, melynek falai visszhangozhatták a jó kedv 

i lelkesedett kitöréseit. A jelenlevők mindenike jó érzettel 
fog emlékezni e mulatságra, melyen a tánezoló párok csak 
reggeli 7 óra tájban oszlottak szét. A szép mulatságon töb
bek közt részt vettek : Blattuiczky testvérek (Korponai, 
Figer Ludmilla tSzászi), Klauser Györgyike (Korponai, Ko
vács Júlia, Kunná Piroska. Mihalik Mariska, Simko Amália, 

i Spltz Teréz, Sztrhárszky Etel, Vozár Karoliu (Korponai ki- 
i susszonyok. Azonkívül: Bee/.nc Fcucrmantjé, Figorné (Szászii, 

Hurta.vué (Osztroluka), Klauscrné (Korponai, Klimoué, Kuz- 
ináué, Mlhalikné, (Száazi), özv. Mikalikné, Pctykónó, Szlár- 

I skovszkyué, gpitzné, Vozánaó (Korponai. A zenével teljesen 
i meg voltunk elégedve. Vörös Lajos zólyomi cigány bandá- 
| javai omberlll tcljesitette feladatát, s jó játékával ö is hoz- 
j zájárnlt a bál jó sikeréhez

Aranylakodalmas bányász. Ricbter Ignátz és Erzsébet 
bázastársak, selmeczi lakosok e bó 14-én arunylakodalmat 

: ültek, mely alkalommal az egyházi szertartást Krausz Vilmos
! főkapitány és Mayer József várospéuztári ellcuör urak ta

núskodása mellett Zsiska káplán űr végezte. — A szertartást 
kis lakoma követte a boldog házaspár lakásán, melyen a 
75 eves bányamuukás kedélyesen társalgóit tisztelt vendé
geivel és 74 éves hitestársával, illetve menyasszonyával. A 
tisztes öreg ember, ki élete java részét a föld alatt töltötte 
s mégis ily szép kort ért el, a kincstártól 3 írt 50 krnyi 
havi nyugbért élvez.

Érdekes fónytünemóny. Korponán f. évi február 12-én 
reggeli 8'/a órakor igen szép tüneménynek voltunk tanúi. 
A keleti égboltozaton ugyanis két napot láttunk ragyogni. 
A két nap között egy keskeny, de sűrű réteg felhő foglalt 
helyet s az egyik nap fölötte, a másik pedig alatta ragyo
gott A tünemény 7 perczig tartott.

Utczai dráma. Véres jelenet folyt le a napokban egy 
zug-korcsma előtt Selracuzcn. Egy paraszt ember, a ki még 
többet szeretett volna beveuni u jóból, feleségétől pénzt kért, 
Minthogy pedig az asszouy a szóra semmi áron nem hajlott, 
a durva férj botjával akarta féleségétől a pénzt kicsiKarni 
s az ellenálló asszonyt véresre verte ; s ki tudja mi történik 
vele, ha a kürülállúk le nem tartják. Czólját azonban a férj 
még sem érte el, mert az asszony, minden Utlcg daezára 
sem adta ki kezéből a pénzt.

Hazánk leírói címmel Dr. Márki Sándornak egy közle
ményét hozza a Földrajzi Közlemények ez évi Il-ik füzete, 
melyből a következőket említjük fel : „ H o n t m c g y e  ge
ológiájához isimét foiuos adatokat nyertünk. Dr- Schmidt 
Sándor a földtani társulatban a Sclmecz vidékéhez tartozó 
Pokbausz-hegy augittraehitjában az augitos elegyrészt hy- 
pcr8thenuek nyilvánította. Szabó József az akadémiában 
a báuyászati kongressusou 3 a pénzligyministcrium kiáll, 
katalógusában „előzetesen1* ismertette Selraocz geol. viszo
nyait s bemutatta a nevezetes bányavidéknek 8 évi munkába 
került uj földtani térképét. Gesell Sándor a Földtani Köz
lönyben a Selmeczbánya cs Szélakua kör.iyékéu 1884. esz
közölt báuyageologiai fölvételekről tájékoztatott. T turisták 
számára sikerült kis füzetet adott ki „Selmeczi kalauz** 
czimmcl a Kárpátegyesület Szitnyaosztálya ; első részében 
Szitnyai József magát a várost, Tirts Rezső pedig a Sel* 
meezröl tehető kirándulásokat írja le. Hasonló gyakorlatias 
kalauz minden városbau elkelne, A drégeli Szondi-kápolna 
fölállítása alkalmából Pongrácz Lajos „Drégeli Emléklap1* 
czimmcl irod. bocsü könyvet állított össze. Beuuc Nagy Iván, 
Ilöko Lajos, Kubiuyi Ferencz, Velics Antal és Jankó E. 
Vilmos eredeti és nyomtatott források alapján Írják le a vár 
történetét s a uagy hős viszontagságos életét. — T ú r ó c- 
m e g y é n e k  az ónodi gyűlés után Hl. Károly által való 
helyreállításáról Tiirócz.Szcnt-Mártouban január 4, Vclits 
Alajos értekezett. Említi, hogy a megölt Rakovszky és Oko- 
licsáuyi emlékére a megye ma is vörös posztóval bevont 
asztal inellcttt tanácskozik. A megye évenkiut 1500 ember
ről harczolt Rákóczi mollctt s az egész fölkelés alatt 287li 
embert küldött táborba. — Z ó l y o m m c g y o  kőzeteit pe- 
trograpbiai tekintetben Szontagh Tamás ismertette a Föld
tani Közlönybcu. Tuan Károly az akadémiában üt szliácsi 
forrásvíz chemiai elemzését mutatta be. E szerint a 12* C. 
hőmérsékletű Józscf-forrás minden hasonló jclleinU hírnéves 
ásványvíznél tisztább, erős, vasas savanyuviz, mely c vizek 
közt a legkiválóbbak közé tartozik.

Vasúti szerencsótlenseg Korponán. De hogy történhetik 
ott ilycs szerencsétlenség — szóllalnak fel majd olvasniuk, 
— hisz tudtunkkal nincs is vasút Korponán. A baj azoubau 
mégis megtörtént, s hogy komolyabb következményei nem 
lettek, csak a jelenlevők lélekjelenlétének s a gyors segély • 
nck köszönhető. Ugyanis a város korcsolyasport kedvelő 
közönsége, miut máskor úgy febr 13 áu is kiment az alsó

kapun kívül folyó patak jegére korcsolyázni, s hogy mu
latságuk kellemesebb legyeti, társas korcsolyázást rendeztek 
maguk közt. Elhatározták hogy vasutat játszauak. A  mulat
ság javában folyik — ------törik a jég. s három „coupé**
a jég alá kerül. A jelenlévők segítségére mentek a szeren
csétlenül jártuknak, de maguk is veszélybe jöttek, azonban 
nagy nehezen kiszabadultak a hideg fürdőből, s természete
sen bőrig ázva fázva hagyták el a korcsolyatórt. Bgy előkelő 
család általánosan kedvelt gyermeke majd életét is veszté 
a vizben, ha öt egy küzellévö űr ki nem menti.

Proklamáció, Nem Milán király vagy Károly fejedelem 
által kibocsájtott hadi kiáltványról vau szó, hanem arról, 
melyet a magyarországi Kárpátegyesület Szitnyaosztálya s a 
8eimeczbányai polgári dal- és zenekor falragaszok ütján 
bocsátott ki. Hangzik pedig e csatára buzdító klkiáltváuy 
ilyenképen : Fölhívás ! Feltűnt az üstökös az égen. Előjele 
vészes időknek. Délen a vértől ázott harezmezö újabb vért 
Bzomjuhoz s magával ragadja egész Európa békéjét. A világ 
szekere bolondul jár. Ez tovább igy nem maradhat. Polgár
társak ! Honleányok ! Tettre kész nemes ifjúság ! Mentsük 
inog a közrendet s a betegségben nyavalgó társadalmat. 
Álljunk síkra az élni tudó Carueval herczeg mellé, ki far
sang utolsó hétfőjén a M. K. E. Szitnya osztálya és a sel- 
mcczbányai polgári dal- és zenekor rendező csapataival a 
Semberv teremben fogja tartani jelmezes s ünnepélyes be
vonulását. Sorakozzunk, öltözködjünk. A jelmezek Jühn 
Vilmos táborkari szállítónál a legolcsóbb áron megszerezhe
tők. A legsikerültebb jelmezbe öltözködő honleány egy 20 
Irtás, s a legsikeresebb jelmezes hazafi egy 10 frtos pálya
dijat nyer. A hadi szolgálatba való belépés csak 60 krba 
kerül. Egyéb részletek birlapilag közöltetnek. E sopánkodó 
világon esek az okos, ki farsang utolsó hétföjéu bolondot 
játszik. Selmeczbányán 1886. febr. 18. A M. K. E, Szitnya- 
osztályának és a selmeczbányai polgári dal- és zenekörnek 
Carueval-bizottsága. — E harczías hangokhoz csak azt 
teszszük még, hogy — amint halljuk — a „sikra szállni 
vágyó** hangulat nagy s minden előkészület meg van téve, 
nogy az ellenség teljesen meghódittassék. S tekintettel arra, 
hogy a csatában vér nem fog folyni, a kedvező siker előre 
is biztosítható. Miért is a felhívást ajánljuk a „honleányok 
s tettre kész nemes ifjúság1* becses figyelmébe.

Hírlapok múzeuma. Aachen városában a világ összes 
újságai bó. múzeumot kívánnak állítani. Forckenbeck a város 
polgármestere indította meg és vezeti a mozgalmat, a ki, 
miut u Budapesti Hírlapban olvashatni hazánkat illetőleg br. 
Kaa1 lvorhoz fordult, hogy ő gyüjtené egybe az összes 
mag ar lapokat, tíziuuyeiuek a Vasárnapi Újság ez évi 
folyamáuau adott kimutatása szerint hazánkban 758 lap és 
folyóirat vau. Dzekbül egy-cgy példányt is beszerezni nem 
tartozik a könnyű dolgok közé ; de hogy hazánknak kima
radnia uein szabad, ezt hisszük érzi minden igaz magyar s 
ez okból engedve a Budapesti Hírlap felpzóllalásának, kész
séggel szólítunk fel mi is mindenkit a kinek módjában áll, 
hogy a rendelkezése alatt levő lapot, folyóiratot (egy pél
dányban bár) szerkesztőségünkhöz vagy br. Kaas lvorhoz 
Budapestre, a Budapesti Hírlap szerkesztőségébe küldje el. 
A gyűjtök oly tényt fognak gyakorolni, mely hazánk jó 
hírnevét a külföldön felállított, múzeumban emelni és a 
művelődés terén való haladását igazolni fogja.

Meddig tartanak a mézes hetek ? Egy tudós statistikai
adatok alapján kiszámította, hogy a mézes hetek átlag h a t  
h é t n é l  tovább sohasem tartanak. Angliában 6 hót, Német
országban 47a. Oroszországban 3 hétig, Francziaországban 
11 n a p i g  tartanak a kedves tettetés és édes csalódás e 
napjai. Hogy az a tudós, ki e fontos kérdés megoldásának 
annyi időt áldozott nem más volt, mint . . anglius, ezt 
mondanunk sem kell. — A föld súlyát a ki kiszámította, 
az sem volt más, mint tudós cs hozzá anglius. E szerint a 
föld súlya 140,000.000,000,000,000,000,000,000,000 méter- 
mázsa. Az a fiatal tudós, ki lapunk előző számaiban való 
közlés végett az ez évben leesett hópelybek mennyiségét 
számította ki, bizonyára utána fog az anglius adatainak 
számítani s értesíteni fog bennünket arról, hogy tévedt-e 
amaz nehány kilőnyii. — Borzasztó baleset történt e hét 
elején Oroszországban. Egy postavouat kisikiott s harminckét 
utas és a fűtő meghalt. A postahivatalnok, a postaszolga s 
14 utas súlyosan megsebesült. — Magyar tűzoltóparancsno
kot kér Szinyrua város hatósága. A kiszabott feltételek 
felette kedvezők, de megkiváutatik a görög nyelv némi is
merete. Lám, ti clleuzöi a görög nyelv tanításának, a holt 
nyelvnek is megvan a haszna, Bizouyára sokan foguak c 
szép állásra pályázui s áldani lógják Hómért és Ilerodotot, 
kiket az iskola falui közölt annyiszor megátkoztak. Kívánom, 
hogy az uj főparancsnok s kik vele menaek, dicsőséget sze
rezzenek a magyar névre s ha Ueliasz szép kék ege alatt Ámor 
nyila éri szivüket, a szép görög lány biborajkáró! őszintén 
hangozzék feléjük a „zóó mű, zász agapó** vallomás. — A 
herczegprimás a szsgenyekert A bíboros főpap „Szent Vin
ciéről nevezett egyesület** alakítását tervezi, melynek feladata 
lenne a szegényeket mindennel aegiteni, a ruházattól a leg
szükségesebb élelmi cikkekig ; betegség esetében pedig díj
talan orvoslásban is részesítené a szegényeket. — A lengye
lek ellen. Egy porosz törvényjavaslat a porosz kormáuyuak 
százmillió márkát bocsát rendelkezésére, hogy a lengyel bir
tokosok jószágait megvásárolja ós helyükbe uéinct gyarma
tosokat telepítsen, kikuck nem lesz szabad lengyel nőt fe
leségül venni. — A pálinkamonopolium eszméje ismét felve
tődött. Úgy látszik Németországban hozzák be legelőbb.



Mi e melleutáutt hatalmasabbak az óirek, mint «  dohány- 
monopólium mellett, hihető, hogy ott hamar s aztáu majd 
másutt is behozzák. — Görgei és Klapka harminchét év le
folyása után nem régiben Huszár István i-mág. képviselő ■ 
házánál találkozott. A találkozás jelenete Unnepies és meg* 
ható volt. — Horváth Sándor zalaegybá/.megyei íöesperes 
lett Gvőry Vilmos utódjává megválasztva a b'w nesti evang. 
lelkészi állásra.

A közönség köréből

Van szerencsém becses tudomására hozi.i zz illető kö
röknek. hogy a ILI. koszorúcska í. c. máitius o 4-én este 
7 órakor fog megtartatni.

A közóhajnak is egyszersmind kifejezést -fiva, ezen 
koszorúcska részben jelmezzel lesz.

Azért egész tisztelettel felkérem mindazon t. résztve
vőket, a kik bárminemű régi vagy uj jelmezzel rendelkez
nek, — a fent jelzett estélyen szíveskedjenek akár álam ;ii 
akár a nélkül minél tömegesebben megjelenni.

A táucz pontban 7 órakor okvetetlenül kezdetét veszi 
és éjfél után 1 órakor végződik, azért kérem minél ponto
sabban megjelenni, hogy e miatt késedelem ne történjék.

Maradtam tisztelettel
Selmeczb. 1886. febr. 15.

B. Kovats Géza

2ST'yilt tár")

N y i l a t k o z a t .
Alulírottak kijelentik, hogy a Krausz Géza és 

Baros István urak között fennforgott becsületbeli 
ügy, lovagias úton elintéztetett.

Puszta-Kis-Kereskényben 1886. febr. 17.
Ordódy Andor Hajdú Kálmán
IfJ. Leidenfrost László Schuszter Lajos.

Küzdelem a létért! Darwinnak e szárnyra ka 
pott mondását ma a legkülönfélébb alkalmazásban 
találjuk, így p. a Brandt R. gyógyszerész svájezi 
labdacsaira is. Kezdetben megtámadták, gyanúsítot
tak, majd Európa első orvosi tekintélyei által leg
melegebben ajánltatva oly széles körben való elter
jedést vívtak ki, milyet eddigelé egy gyógyszer sem. 
a mi leginkább kellemes, biztos s ártalmatlan ha
tásának — az emésztés s táplálkozás zavaraiban — 
tulajdonítandó. Egy doboznak — mely több hétre 
elegendő — ára csak 70 kr., — s a Brandt-féle 
svájezi labdacsok, melyok czégjegyéííl egy fehér 
kereszt vörös mezőben s Brandt R. névaláírása kell, 
hogy meglegyen, a gyógyszertárakban kaphatók.

*) E  ro v a t a la t t  kö z lő ite k ért nem v á lla l fele lősséget a Szerk

HIRDETÉSEK.
19 szám 

1886.~tíkvi
Árverési hirdetmény.

A körmüczbányai kir. járásbíróság mint tikvi hatóság 
közhírré teszi hogy Storozer Jóséi végrebajtatonak özv. 
Bubkk litvánná mint kisk. gyermekei gyátnanyja végre- j 
kajláit szenvedő elleni 65 írt töke követelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a körmöczi kir. járásbíróság területén 
lévő Jauolehola községében fekvő az ottani 57 sz. tjkvbeu 
A I 1—30 sor szám alatt foglalt birtokuak néhai Bublak 
István nevén álló felére az árverést a 720 írt. ezennel meg- j 
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogv a fennek!) 
megjelölt iugatlan az 1886 évi Marczius hó 3-ik napján d. 
e. 10 órakor Janolekota községében megtarianuő nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10 százalékát vagyis 72 frt. készpénzben vagy az 1881 ,
LX. t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi novemberhó 1 3333 az. a. kelt u'az-oi.-iigyminisz- 
teri rendelet 8 §-ábau kijelölt óvadékképcs • riékpaplrban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 I.X t. ez. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál ciob-ges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átózolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság
Körmöczbányán 1886 évi január bó 11

83. _________
351. szám.

1886
Árverési hirdetmény.

A selmeczi kir. járásbíróság, mint telekköuwi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint végrehajtási árverés ezen 
kir. járásbíróság területén fekvő. Szmrtnyik József és Bácsik 
Annának az illiai 202. sz. tljk. A I 1—3 5 —9 sor sz. alatt 
foglalt fekvöségre és ezen fekvőségen lévő 19 számmal jelzett 
ház és gazdasági épületekre nézve Tóth Gáspárnak 1*< frt 
68 kr töke és járulékain ti. k • •Icgilése végett 1886-ik évi 
Itlárczius hó 8-án re. .' !, 9 > .« a selmeczi kir. jard - ,
ság mint telekkö. yví ható-.i v ru fizetett ki.

Kikiáltási ár 1261 frt 50 kr adó szerint megállapított 
becsár. melyed alól is a legtöbbet ígérőnek eladatni fog

Árverezni szándékozón tartoznak a fentebbi becsárnak 
10'/» készpénz vagy óvadékképes értékpapírokban az árve
résnek megkezd;se előtt bánatpénzül letenni.

Nyomatott a „Selmeczbányai Hiradó^gyorssajtóján.

napján.
Kozakievitz

1 o aljb iró .

Vevő köteles az t vételárt 90 nap alatt az esedékes 
6 százai, kamatostól * a hueczi kir. adóhivatal mint birói 
letéti pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése után 
haszonélvezetbe lép, tulajdonjog javára azozban csak a vétel
árnak teljes lefizetése után hivatalból fog hckcbcleztctni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen biz
tosítani.

Ha a vevő az ígért vételárt a meghatározott időben le 
nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelmére visz-árverés fog 
elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró telek
könyvi hatóságnál és i ll í.- .' községi bíró házánál meg
tekinthetők.

Selmeczen 1886-ik >ruár bó 17-én.
Heyder

84 k ir . já rá sb iré -

352. szán*

Árverési hirdetmény.

A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint ezen kir. járásbíróság 
területén lévő. Kubiuszky György nevén felerészé bői, Bahil 
Pál, István. Márton kisk >rgy és András másik feléből
nrvén álló a bélabánvai s/.ámü tlkvi. A f  1 s sz. 608
helyr. szám alatt foglalt 210 s/ uninal jelzett ház, mellék
épületek, udvar, kert. szántóföld és rétre nézve az 1881 
évi LX. t. c* 1 ‘ ;ilapján Tóth Gáspár felperesnek 
Kubinszky Gyürg. i II frt töke és járulékainak kielé
g ítse  vé . marczius lm b»

i , , „i . • írás órőság mint tele ; <

Kikiáltási ár 421 irt. adó szerint megállapított becsár 
melyen alól is a legtöbbet ígérőnek cladatni fog.

Arverezui szándékozók tartoznak a fentebbi beesáruak 
10 százalékát bánatpénzül készpénz vagy óvadékképes ér
tékpapírokban az árverésnek megkezdése előtt letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt az árverés napjától szá
mítva 90 nap alatt az esedékes 6 százaick kamatostól a 
selmeczi kir. adóhivatal mint birói letéti pénztárnál kér
vény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmévnek jogerőre emelkedése 
után hoszouélvezetbc lép. tulajdonjog javára azonban csak 
a vételárnak teljes lefizetése után hivatalból fog bekebelez- 
tetni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen bizto
sítani.

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

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró te
lekkönyvi hatóságnál és Selraecz-Bélabánya szab. kir. bá
nyavárosi tanácsnál megtekinthetők.

Selmeczen 1886 évi február 17-én,
Heyder

85  k irá ly i jb iró .

Önkéntes eladás!
Predajnán Zólyommegyében, Magyarországban 

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

Kiadó lakás.
Selmeczen az Alsóutczábau 2 

szobából, konyhából álló lakás piu- 
czével, fa- és éléskamarával együtt 
azonnal kiadó. — Bővebbet CSIBA 
ISTVÁN vaskereskedésében. 80
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KIS HIRDETÉSEK.
K itt <lá*.

Pn jn ik  községben  (Zólyom 
lie sz tcrc /.eb á n y áto l 1' , óra  iá 
ny ira , egy  fö ldsz in ti h i . .  •- 
k a rb a n  levő ház  e lad "  K/..-n 
á ll : .T szobából, 1 fost., méh. 
bői, 1 konyhából. 1 pitvari)'', 
é léskam rából. 1 is tá iébó l é« I 
azon m ángorló házból v á m -  
telje*  festő Üzleti ke rendezés 
óh m ángorlóból. V iz a k ./.v, 
közelben . Ara az  e m líte tt • 
bcrendczéahel e g y ü tt I.
nélkül a rá n y la g  olcsó i,bán  v 
m int a  b e rendezés kü lön  i« - 
da tik  — K ö /e le l ' ad at • , 
O aztro lúkán  | Z ö y  -m k ö 
jegyzöségnél lobot tu d a k o z ."ini

loen finom ítlrso bútor.
n ni tgyak, s/.ekréuyek. 
garnitúra, s.-.önyegck, fali
órák, képek asztalok szé
kek. sophák. mosdó szek
rények stl). s/.aliad kézből

Mindezekre bővebb felvili

eladók Selmeczeu a Krcs-i 
máry-féle házban.

A. Magyar házi
asszony naptára teljesen 
ép állapotban fele áron 

eladó.
H iilffiifY -lc.

A ki faiskolát akar be
rendezni : a ki a gyümölcsfa- 
•euyésztés iránt érdeklődik.

ki tudni akarja, hogy hol 
I tét jó és olcsó gyümölcsöt 
kapni szóval a ki a gv.i

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

;ositást ad a kiadóhivatal

OOOOOOOOOOOOOOOO^

Felvétetik
sütödémben azonnal e g y  

t  a n o n c z.
GREGUSS ANTAL,

pókvosUr
N e liu e c E k á B jr á i .

OOOOOOOOOOOGOOOC

R U H A K ELM E
csak tartós gyapjúból való egy küzépuagygág 

részére
4  frt 96 kr. jó jubgyapjuból 

310 meter 8 n — jobb jubgyapjuból
egy öltözetre 10 „ —  finom „

12 „ 4 0  kr. egész fin. jubgyapjuból.
U tazó  p la itlek  darabja 4, 5, 8—12 fit. — Nagyon finom

öltönyek, felöltő. 1 rár ottőköpeny szöveteket, tüfti, iodon,
conimia, I kot, n" 1 Mid". A * .eruvien ^og-

Al.-t, SztiEaroiszki J.
i n h e ■.g y á r i  i- a  K t  a  r  a  II

M in t á k a t  f r a n .-o . — Szabók  rágső re  m in ta  k á r ty á k a t  bérinen- 
to tleu ü l kü ld . 10 Irton  fölüli u tá n v é te k e t  b ő rm e n te ie n  kü ld . 

Á llandó ra k tá ro m  levéti m in teg y  150.000 I rt é rté k b e n , m a 
gá tó l é rte tő d ik , hog y  nagy  ü z le tem ben  sz ám o s 1—5 m otoros poaz- 
tóvég  m arad  fenn. m e ly ek e t ón a z tá n  f e l e t t e  o lc s ó  áron v a gyok  
k é n y te le n  ttt lad n i. —  M inden okoHnu gondo lkozó  e g y én  fe lfo g ja , 
hogy  ily  k ic sin y  m aradékokbó l m in t á k  ueui k ü ld h e tő k  h isz  n é 
h á n y  száz  kü ld ő m éin  m elle tt m ár e lfo g y n a  e m aradók  ; ö lthöz 
k é p est valódi s z é d e lg é s  a z . ha ném ely  ü z le tn é l posztó  végokbó l 
a já n la n a k  m in ták a t, m e rt e ze k n é l a  m in ták  nem  pogz tévégekbő l, 
liánéin egész  d a rabokbó l v e tü lte k  h igy  felfogha tó  az  ille tő k  e rao  1 

< sz án d é k a  —  Nem te tsz és  e s e t í n  a  p o sz tóvég  k i c s e r é l t e t i k ,  v a g y  i 
a  p é n z  v is s z a n d a t ik .  (M egjegyzem , h ogy  m ás e zé g ek  a  m a ra 
d é k o k a t is  k ic se ré lik , ta lán  m ég ro ssza b b  á ru k é rt , de a p é n z t ne in  1 
a d já k  v iasza). i

T öbb  s z é d e lg ő  e z é g  u tá n z á s a  k ö v e tk ez téb e n  k o sz té t ve 
é rzem  m agam at a  h ird e té s t a b b an  hagyn i, m ié r t is  ké re m  a t. c. 
közönséget, ta r t s a  s z o l id  c z é i re m e t  b e c s e s  e m l é k e z e t é b e n  {  
i t is z te lje n  m eg a u u ak  id e jén  m e g re n d e lése irő l. J

L e v e l e z é s e k e t  fölveszek  ném et, m a g y ar, cseh le n g y e l,  \  
olasz é s  f ra n cz ia  ny e lv en . 89 9— 20 f
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■  A „B etegbará t“ cziniü röpiratban számos házi
szer van ismertetve, melyek sok éven keresztöl 

megbízhatóknak bizonyultak s ez nkből a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek isiroiui kellene e 
röpiratet KIHohöm-h pofii;- .-iv-iU l » knszvényhm 
v.<gy jpúzban, lüdösorvariásban, ideggyengeséghn 
Sapkoroan stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyitliatlan betegségek is megszűntek. 
A ki a „ B e fe g b a rá to t"  olvasni kívánja, az Írjon 
egy leve lező lapo t R ich te r k ia d ó -in té z e té n e k  
L ipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megren

delőnek ez költségébe nem kerül

►

t

Kiadó a BSeluicc/.báuyai Híradó" kőnyvuyomója
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