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V Ö R Ö S  F E R E N C Z
Sehneczháuyiín

Kloll/.etesi áru : Felvidéki Híradó,
V t í U V  K S T A M ’A L M Ú  H E T I  L A P .

A Magyarországi Kárpát Egyesület Herczeg Szász Coburg-GJIh'il Fülöp Ö királyi fensége védnöksége 
alatt álló Szittnys Osztályának közlönye.

llivatuloH h irdetések  d ija :

üíe-jeieuik vasárnapon, 

Selmecz

és Beszterczebányán

Meghívó.
A M. K. E. Szitnya Osztálya 1886 Marcziits

14-én délután 3 órakor a városház tanács termében 
tartja rendes évi közgyűlését, melyre a t. tagok úgy 
mint a n. é. közönség tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat :
1. Elnöki évi jelentés,
2. Pénztári kimutatás és a számvizsgáló bizott

ság jelentése, valamint a felmentvény megszavazása.
3. Az 1886-ik évre szóló költs igvetés megál

lapítása.
4. Indítványok és ajánlatok.
5. Az ilgyszabályok 10. § a értelmében meg

ejtendő választások.
Ez alkalommal következő tárgyak állíttatnak ki :
a) dobsinai serpentin valamint helybeli kocai- 

szolási ipartárgyak; eladók.
b.) Milller-féle optikai műszerek, melyek 10 

százaléknyi árengedéssel vásárolhatók.
c) Művirág képek, szintén eladók.
d) A Szitnya gloriette tervrajza és más táj

képek.
Este közös vacsorával egybekötött estély tar- 

tátik, 1 teríték (sült és tésztás) italok nélkül 60 kr
Az estély ez alkalommal annyiban nagyobb 

jelentőségű lesz, a mennyiben a Szitnya osztály a 
Polgári dalárdával egyesülve, ennek valamit a pol
gári zeneegylet közreműködése mellett, egyúttal 
a márczius 15-ke emlékét is inegiinnepli ; azért a t. 
tagok minél számosabb részvétre kéretnek fel.

Minthogy a helyiség megjelölése a részvevők 
számától tétetik függővé, az később hirlapilag és 
a hirdető táblákon lesz köztudomásra hozva.

Selmecz Az elnökség.

Selmcczbdnya febr. 27.

Ismét negyvennyolczas honvédet kisért ki Sel- 
meczváros közönsége az örök nyugalom helyére.

A díszes gyászmenetben a tűzoltók, iparosok 
testületileg vettek részt. Sírja fölött lelkes szavak 
emlékeztek meg az emberről és a v o l t  h o n v é d -  
r öl.  A gyászoló családnak s mindnyájunknak jól 
eső dolgok.

Ámde a gyászmenet nagyságáról, szépségéről 
csak a szemtanú nyer tudomást, a lelkes szavak is 
elhangzanak, a polgárnak, az iparosnak helyét más 
foglalja el, sírja mellett uj sírok domborulnak , a 
feledés fátyla vonja be emlékét. Még legtovább őrzi 
meg azt s legszélesebb körben ez a vékony papír
lap. mely halálát feljegyző.

Ez a közös sorsa egyébiránt mindnyájunknak, 
kiknek neve a történelem lapjaira nem kerül.

Minthogy e sors közös és állandó, nyugodjunk 
meg benne, jól van ez igy, mondja a jámbor. Mi 
azonban nem osztozunk a jámborság c nézetében, 
mi azt szeretnek, hogy az a gyepesedő sirhant ne 
födné el előlünk az embert, azt akarjuk, hogy ne 
csak a pillanatnyi köny, a stereotyp részvétnyilat
kozatok lennének a megemlékezés nyilvánításai : 
emléket akarunk állítani ember- s polgártársaink
nak közöttünk, látható olvasható emléket.

Nem vagyunk oly impraktikusok, hogy ércz- 
eralékről ábrándozzunk; az egyszerű polgárt meg 
sem illetné az s nekünk, társainak nincs is hozzá 
elég anyagi erőnk.

E lapok olvasói ismerik erre vonatkozó néze
tünket, hisz mindig nyilvánítottuk azt. valahányszor 
egy-egy honvédet ragadt ki a halál körünkből : azt 
hangoztatjuk ismét, a l a k í t s a n a k  a S e l m e -

c z e n  s v i d é k é n é l ő  r é g i  h o n v é d e k  e g y  
e g y e s ü l e t e t .

Szoros értelemben vett célján kívül ez egyesü
lés azt is eredményezné, hogy a régi bajtársak 
egyes alkalmakkal oly mozzanatokat is felelevení
tenének a régi időből, melyek egyébként soha sem 
jöttek volna köztudomásra, pedig méltók a feljegy
zésre.

A magyarosodást s vele együtt a hazaszeretetet 
mi sem fejlesztené jobban bányásznépünk között, 
mint annak tapasztalata, hogy a magyar szabadság- 
harca vitézeire tisztelettel tekint az ifjabb nemze
dék s iiogy nincs okuk a múltért többé pirulniuk.

Az egyesülés eszméjét még eddig mindegyik 
honvéd helyeselte, ki előtt ezt e sorok Írója felem
lítette ; de a kezdeményezéstől mindegyik tartózkodik.

Mitől e tartózkodás ? álszerénység vagy féle - 
lem az esetleges kudarcától, okozza-e ezt ?

A hol a hazafiui és emberbaráti kötelesség 
int ott nincs helye az álszégyennek ; de azok ré 
széről, kik egykoron oly jól tudtak „sorakozni,“ 
elvárjuk köteles tisztelettel, hogy most ez eszme 
megtestesítésére sorakozzanak.

Beniczky vitéz csapata városunk falai között 
alakult meg. mi adtuk neki az első vitézeket; s im e 
nevezetes tényt hányán tudják a fiatalabbak közül ? 
A tiz ujjunkon is megszámlálhatjuk őket. Sőt az 
öregebbek is csak hézagosait tudnak egyet mást 
amaz időkből elbeszélni.

A homály mindegyre sűrűbb m^ly amaz időkre 
borúi, de az egyesülés fényt lövelne reá.

Aztán meg a régi honvédek kis csapata régi 
zászló alatt nem válnék ám szégyenére annak a 
gyászmenetnek, melyben cgy-egy elhalt bajtársat 
ama hosszú útra kikisérünk. t — i.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.

Lelkedbe puszta.

Lelkedbe’ puszta, siri rémek 
Siruak, boh onguak untalan :
A régi álmok visszatérnek.
Lelkednek ismét vágya van.
Sivár szived borzad magától,
És puszta életed nagyon.
8 te most megint szeretni vágyói,
Óh, én letűnt szép csillagom !

Szerelmem’ egykor eltapodtad,
Büszkén, mosolyogva, kényesen,
— S most siratod az eldobottat,
Zokogsz utánna szüntelen.

Hozzám beszólsz; forró szerelmem 
Most újra viszakoldulod,
E» ónuekem (így fáj felelnem,
Hogy égni többé nem tudok !

Óh, fáj, de én magamba zárom 
Fájdalmamat s a könnyeket,
Hogy, bár keserves, drága áron, — 
Megmentsem büszkeségemet. . . .

Sajó Sándor

A kis kőpad regéje.
Itt a szép fölftidön — Így beszéli a nép — M . . .  fa

luban élt egy grófi család, melynek kastélyát gyönyörű 
kert környezé.

E kert messze kinyúló részében a kedves liget fái

üivogatólag lengették ágaikat a fölött a kis kőpad föl tt, 
melyet oly szeréténél árnyékoltak be, mintha el akarták 
volna rejteni az emberi szem elöl a vidék legszebb leányát: 
a gróíkisasszonyt, ki esténként ott ült kedveuez helyén 
könyvvel vagy kézimunkával kezében. — Ide lovagolt ki 
esténként a szomszéd faluból egy ifjú, egy olszegéuyedett 
nemesi családnak sarjadéka.

Rendesen, midőn a falu moraja elhalt s a Kastélybeli cse
lédség is már felment a kertből, csak a szép leány ült még 
mindig ott. akkor jött át a szomszéd faluból az ifjú.

A grófi család a lcáuyuak kertben maradását a nap 
leáldoztáig rég mjgszokta, gondolván, hogy a leány a 
leboruló estbeu gyönyörködik s csakhamar ó is visszatér 
a kastélyba; azt nem is gyanították, hogy azon ifjít. kit 
egyszer a büszke gróf házából kiutasított, esténként nap- 
lementcKor átlovagoljon kertje végébe, s a leány —, a 
hőn szerető leány, kinek azaz ifjú már örök szerelmet is 
esküdött, ezt várta volna. Nem is vehettek észre semmit a 
szülök, hisz’ a leány csak cgv pár percznél volt tovább 
lent a kertben, mint a többi kastélybeliek, s az ifjú a 
szomszédos erdőbe járván vadászgatni. csak hazafelé tartó 
útjában szólt be mindig a kert végén az imádott lcányká- 
boz s csak egv-kót szót váltottak, azutan egy hosszú szembe
nézés. cgv forró kézszoritás elég volt szerelmek bizonyító 
kául. Ez igy ment jó darabig estéről estére. 8 ha egy vagy 
más ok miatt ezen találkozást el kellett halasztani, óh mily 
vágy. tnig nyugtalanság tölté he mindKettöjök szivét.

Egyszerre azom^an örökre véget Kellett szakítani ta
lálkozásaiknak ; a büszke grófnak ugyanis valahogyan fülébe 
jutott az, hogy a már egyszer eltilto tt ifjú. rniuden este 
találkozik a kert végében leányával s nogy ez azért marad 
ottan, leányát végkép cltiltá azon helytől sőt a kert végé
től is, gondolván, hogy igy majd véget vet ö mindennek 
röviden, minden haj nélkül.

Eljött tehát az est s a leány most inár nem várhatta 
ott az ifjút, mint még a/ előbbi estén ; minél lejebb szállt 

| a nap a pirosló égről, annál jobban növekedett búja a

Icánynzk s reszkedett midőn a szokott találkozási órát el 
kongta a falu toronyórája, majd kétségbe esett affelett 
hogy mit fog gondolni az ifjú a szokatlan elmaradásról. —

Lement a nap, a kert alatti úton elhaladtak már a 
daloló paraszt leányok, — elhallgatott a v dék —. s jött 
lassú léptekkel az erdő felől az ismert ifjú, lováu. —

A kert alá ért —. a leáuyka uem volt ott . . . soká 
tűnődött, szive hangosait dobogott: azonban végre szivét 
azzal nyugtatta meg, hogy ez csak oly véletlen kimaradás ; 
lovát megfordítva faluja felé vágtatott. — Alig várta azom- 
bán a másnapot, hogy meggyőződjék, liogv az csak eset
leges elmaradás volt.

Eljött a következő nap , el az est is, s a bús ifjú 
dohogó szívvel a leguagvobb izgatottság között uyargalt a 
kert alti. s a szép leány . . . ucm volt ott! — A kétség — 
a vágy a kedvest látni s meggyözödui a valóról, majdnem 
őrültté tette. — Várt — várt hosszá ideig, de a kertbe 

i  senki sem jött- — Feljött a hold, fel egy-két csillag; ho
mály kezdte a vidéket körülvenni s ö még ott állt, hosszú
kat sóhajtva. Képzeletében átvonult valamennyi boldog óra, 
melyet a drága angyallal töltött; lázas mereugéséböl csak 
lova nyugtalan kapálása verte föl, mely meg nem szokta a 

j  hosszú állongálást; ekkor felocsúdott az ifjú s csak ekkor 
vette észre, hogy már öreg este le tt; kétségbeesve a 
tapasztaltak fölött, lovára Kapott s villámsebesen nyargalt 
hazafelé. Föl volt dúlva ezután már inindcu lelkinyugalma.

— A grófi lányt apja férjhez adta egy rangjára nézve 
hozzá illő ifjúhoz, ennek szánta már rég. Eanek karjai kö
zött, — habár hosszú ideig volt a lány szomorú. — lassau- 
kint elfeledte a régi hü kedvest, kinek az elválás oly mély 
sebeket ejtett szivén.

Amennyire megnyugodott a lány sorsában, oly mér
tékbeli növekedett az ifjú búskomorsága, mely néha örü- 
lésbe is csapott. — A kert végére miudeu este. naplemen
tekor elment s most már hosszabb Ideig idözgetett ott, 
mint mikor még kedvese is ott ült vele. Rendesen midőn 
oda ért. lovát a kerítéshez kötötte ü pedig az oti



Mi e melleutáutt hatalmasabbak az érvek, mint <t dohány- 
monopólium mellett, hihető, hogy ott hamar s aztáu majd 
másutt is behozzák. — Görgei és Klapka harminchét év le
folyása után uem régiben Huszár István i rszág. képviselő 
házánál találkozott. A találkozás jelene:? ünnepiéi és meg
ható volt. — Horváth Sándor zalaegyliá/.m.'gyei íőesperes 
lett Gyíirv Vilmos utódjává megválasztva a bu-1 'esti evang. 
lelkészi állásra.

A közönség köréből

Van szerencsém becses tudomására inui i n. illető kö
röknek, hogy a III. koszorúcska í. é. máitius 4-én este 
7 órakor fog megtartatni.

A közóhajnak is egyszersmind kifejezést iva, 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 úlarciai 
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. Kuváts Géza

2S7*‘y i l t  t é r * )

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. Leldenfrost 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, melyek ezégjegyétíl egy fehér 
kereszt vörös mezőben s Brandt R. névaláírása kell, 
hogy meglegyen, a gyógyszertárakban kaphatók.

*) E rovat a latt közlöttekért nem villái felelősséget a Szerk

H I R D E T É S E K .
19 szám 

1886. tlkvi
Árverési hirdetmény.

A körmöczbányai kir. járó*.;Íróság mint tlkvi ható-ág 
közhírré teszi hogy Storczer Jósef végrehajtatnak özv. 
Bubkk litvánná miut kisk. gyermekei gyámanyja végre
hajtást azenvedő elleni 65 frt töke követelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a körmöczi kir. járásóiróság területén 
lévő Janolehola községében fekvő az ottani 57 sz. tjkvben 
A I 1—30 sor szám alatt foglalt birtoknak néhai Bubiak 
István nevén álló felére az árverést a 720 frt. ezennel meg- i 
állapított kikiáltási árban elrendelte, és iiogv a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1886 évi Marczius bó 3 ik napján d. 
e. 10 órakor Janolehota községében inegtartaudó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eiadatni fog. j

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 sz. a. kelt igazsá.'iigyminisz- 
teri rendelet 8 §-ábau kijelölt óvadékképc* rtékpapirban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1831 l.X t. ez. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlegei elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatui.

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

Kozák ievitz
83. ____________ i. aljbiró.

351. szám.
1886

Árverési hirdetmény.

A gelmeexi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint végrehajtani árverés ezen 
kir. járásbíróság területén fekvő. Szmrnyik Józs ii' és Bácsik 
Annának az illiai 202. sz. tljk. A I 1—3 5 -9  sor sz. alatt 
foglalt fekvőségre és ezen fekvőségen lévő 19 számmal jelzett 
ház és gazdasági épületekre néz • Tóth Gáspárnak frt 
58 kr töke és járulói, .i n te se végett 1886-ik évi
márerius hó 8-án r-- ' <■.• ■* teliueczi kir. járá
ság min'. tclekk<>. y vi i.ito-.- , . >. :űzetett ki.

Kikiáltási ár 1261 frt 50 kr adó szerint megállapított 1 
becsár, melyen alól is a legtöbbet ígérőnek eladatni fog

Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi becsárnak 
10'/s készpénz vagy óvadékképes értékpapírokban az árve
résnek megkezdése előtt bánatpénzül letenni

Nyomatott a „Selmeczbányai Híradó" Jgyomaj tóján.

Vevő köteles az rt vételért 90 nap alatt az esedékes 
6 százai, kamatostól « svimeozi kir. adóhivatal mint bírói 
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 bekebeleztotni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen biz
tosítani.

Ha a vevő az Ígért vételért 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 illia! községi biró házánál meg
tekinthetők.

Selmcczen 1886-ik >ruár hó 17-én.
Heyder

84 kir. járáabiró'

352. szám

Árverési hirdetmény.

A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tetetik, miszerint ezen kir járásbíróság 
területén lévő. Kubiuszkv György nevén felerészéből, Bahil i 
l’ál, István, Márton kisk György és András másik feléből 
nevén álló a bélahányai -• 1 • .s/.ámü tlkvi. A f  1 s sz. 608 
helyr. szára alatt foglalt 210 s/.unmal jelzett ház, mellék- 1 
épületek, udvar, kert, szántóíöld cs rétre nézve az 1881 j 
évi LX. t. c/ J . ;ilapján Tóth Gáspár felperesnek
Kubinszky Györg. II frt töke és járulékainak kidé- I
git-'o vé • marczlus hu ••• •

' :i t • . r ,s mint tele ‘ i -I '. i f". •

Kikiáltási ár 421 Irt. adó szerint megállapított becsár j 
melyen alól is a legtöbbet Ígérőnek eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartozuak a fentebbi becsáruak 
10 százalékát bánatpénzül készpénz vagy óvadékképes ér
tékpapírokban az árverésnek megkezdése előtt letenui.

Vevő köteles az ígért vótelárt az árverés napjától szá- ] 
mitva 90 nap alatt az esedékes 6 százalék kamatostól a I 
selmeczi kir. adóhivatal miut bírói letéti pénztárnál kér
vény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekméynek jogerőre emelkedése | 
ntán hoszouélvezetbe lép. tulajdonjog javára azonban csak I 
a vételárnak teljes lefizetése utáu hivatalból fog bekebclez- 
tetni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen bizto
sítani.

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 te
lekkönyvi hatóságnál és Selmecz-Bélabáuya szab. kir. bá- 
uvavárosi tanácsnál megtekiutbetők.

Selmeczcn 1886 évi február 17-én,
Heyder

85 királyi jbiró.

Önkéntes eladás!
Predajnán Zólyommegyében. Magyarországban 

lévő ingatlanságnak : összesített nagy birtok, lakház 
több épületekkel, őrlőmalom két kőre 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. 
gymn. oszt. tanuló Beszterczebányán. 73 3—3

Kiadó lakás.
Selmcczen az Alsóutczában 2 

szobából, konyhából álló lakás piu- 
czével, fa- és éléskamarával együtt 
azonnal kiadó. Bővebbet CSIBA 
ISTVÁN vaskereskedésében. 86

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS

K IS  H IR D ETÉSEK .
K Ih i Iú n .

Pojnik községben  (Zólyom 
BcRztorczebányátol 1' j  óva i.v 
nyira, egy földszinti ki 
karban levő ház e ladö  Ezen 
áll : 3 szobából, 1 f-Mt.. in Ah- 
bői, 1 konyhából, 1 pitvarból 
éléskamrából. 1 iitálól.ól é« 1 
azon mángorló házból, vai.nm 
telje* foatö üzleti kevend.-/.-’- 
ór mángorlóból. VI* a  közv.-i 
közelben Ara az emliiett / • 
be rendez,'R»e 1 együtt 20<lO 1, 
nélkül aránylag olcRÓbban v i 
mint a berendezés külön in 
datik — Köz-lei ’ a dat'. • 
Oaztroldkán | ó »I m . k 
jegyzőaágnél lobot tudakozódni

Igen finom olcsó bútor.
" in ig; :tk, szekrények, 
garnitúra, szőnyegek, lali 
órák, képek asztalok szé
kek. aophák, mosdó szek
rények stb. szabad kézből

eladók Selin :czeu a Krcs- 
máry-fóle házban.

$ 0̂ *  A Magyar házi
asszony naptára teljesen 
ép állapotban fele áron 

eladó.
H iil» iifY ‘lc .

A ki faiskolát akar be
rendezni : a ki a gyümölcsfa- 
‘enyésztél iránt érdeklődik.

ki tudni akarja, hogy hol 
Iruet jó és olcsó gyümölcsöt 
kapni : szóval a ki a g\ i 
ino;-s!-nyés/,téat «*i » aka 'i.i 
» az fi/a-H- .

a „H É ? KERTÉSZE"
| c. olcsó szaklapra, a fais

kolák XXX év óta fennálló 
| közlönyére.

Mindezekre bővebb felvilágosítást ad * kiadóhivatal.

coooooooooooooooooooo
Felvétetik ^

sütödémben azonnal e g y  
t  a n o n c z.

GREGUSS ANTAL,
péksosUr

88 N e D iu e e E k á a y á a .
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R U H A K ELM E
csak tartós gyapjúból való egy középnagyságú 

részére
4  frt 96 kr. jó juhgyapjuból 

3*10 meter 8 „ — jobb juhgyapjuból
egy öltözetre 10 „ — tinóm „

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

öltönyök, felöl*.’,. 'iá i  UKŐköpeny szövőtöket, tüftl, lödön, 
eoninÚH, i kot, n ”. ' Midiik 1 -eruvien .'os-

Sztikaroísski J . ^
- a k i i - a  II r  i i  n  n  I

M intákat fraueo. — Szabók részére minta kártyákat bérmcii 
tétlenül küld. 10 frtou fölüli utánvétoket bériuoutegon küld.

Állandó raktárom  lován mintegy 150 fKH) frt értékben, ing 
gától értetődik, hogy nagy üzletemben számos 1—5 métoroR jiorz 

ég marad fönn. melyeket ón aztán felette olcsó urna vagyok 
kénytelen tnl.nlni. — Mindun okoH.m gondolkozó egyén felfogja, 
hogy ily kicsiny mar.idékokb ól minták lieiu küldhet ők Iúha né 
hány gzáz küldemény melleit már elfogyna o maradók ; okhoz 
ké|>cgt valódi szédelgés az. ha némely Üzletnél posztó végokból 

! ajánlanak mintákat, m ert ezeknél a minták nem pogzt-ivégekból, 
hanem egéiz darabokból vétettek s igy felfogható az illetők eino 

• szándéka — Nem tetszés osotín a posztóvág kicseré lte tik , vagy 
i pénz visszttftdntik. (Megjegyzem, hogy más ezógek a m ara
dékokat is kicserélik, talán még rosszabb árukárt, de a pénzt iien 
adják viasza).

Több szédelgő ezég utánzása kövotkoztáben késztet vi 
érzem magamat a hirdetést abban hagyni, m iért is kérem a t. c. 
közönséget, tartsa szolid ezégemot becses em lékezetében {  
b tiszteljen meg ntiuak idején megrendeléseivel. J

L e v e le z é se k e t felveszek német, magyar, cseh lengyel, X 
olasz és franczia nyelven. 89 2—20 /

kAA/\ AAAAAAAAAAAAAAAAAA#

Wk A „B etegbarát" czimü rftpiratban számos házi
szer van ismertetve, melyek sok éven keresztül 

megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek isn emi kellen" e 
röpiratot Kfili-n--<**n j*‘«li • n kosz vényben
t-gy apuiban, tüdösorvadasban, idegflyengossghr" 
sai'koroan &tb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, n„gy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyithatlan betegségek is megszűntek. V 
A ki a „ B s t e g b a r á t o t "  olvasni kivánja, az írjon 
egy leve lező lap o t R ich te r k ia d ó -ln té z e té p e k  
L ipcsébe, mire a rrtpirat megküldetik. A megren

delőnek ez költségébe nem kerül.

Kiadó a „.Sclinoczbányai lllradó“ kőnyvuyomója.
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Fejűién iz e ik  ül*', tő

V Ö R Ö S  F E R E N C Z
.Solmeczháuyún

Klöll/.ütéul án i :
Egész. évre . . 5 frt -  kj
Fél évre . . ,. . a „ 60 „
Negyed évre . . 1 n 85 „

V É G Y E S T A U T A L M É  H E T I L A P .
. — s- - :

A Magyarországi Kárpát Egyesület Herczeg Szász Coburg-Gjliiai Fülöp Ö királyi fensége védnöksége 
alatt álló Szittnya Osztályának közlönye.

Hivutulos h irdetések  ilija:
1(K) izéig  2 fii., ezentúl minden 
megkezdett »záz izénél 50 krral

.4, - jelenik vasárnapon, 
Selmecz

és Beszterczebányátt

M e g h í v ó .

A M. K. E. Szitnya Osztálya 1886 Marcziits
14-én délután 3 órakor a városház tanács termében i 
tartja rendes évi közgyűlését, melyre a t. tagok úgy 
mint a n. é. közönség tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat :
1. Elnöki évi jelentés,
2. Pénztári kimutatás és a számvizsgáló bizott

ság jelentése, valamint a felmentvény megszavazása.
3. Az 1886-ik évre szóló költs igvetés megál

lapítása.
4. Indítványok és ajánlatok.
5. Az Ugyszabályok 10. § a értelmében meg

ejtendő választások.
Ez alkalommal következő tárgyak állíttatnak ki :
a) dobsinai serpentin valamint helybeli kocsi- 

szolási ipartárgyak; eladók.
b.) Milller-féle optikai műszerek, melyek 10 

százaléknyi árengedéssel vásárolhatók.
c) Művirág képek, szintén eladók.
d) A Szitnya gloriette tervrajza és más táj

képek.
Este közös vacsorával egybekötött estély tar- 

tatik, 1 teríték (sült és tésztán) italok nélkül 60 kr
Az estély ez alkalommal annyiban nagyobb 

jelentőségű lesz, a mennyiben a Szitnya osztály a 
Polgári dalárdával egyesülve, ennek valamit a pol
gári zeneegylet közreműködése mellett, egyúttal 
a márczius 15-ke emlékéi is megünnepli ; azért a t. 
tagok minél számosabb részvétre kéretnek fel.

Minthogy a helyiség megjelölése a részvevők 
számától tétetik függővé, az később birlapilag és 
a hirdető táblákon lesz köztudomásra hozva.

Selmecz Az elnökség.

Selmcczbánya Jcbr. 27.

Ismét negyvennyolczas honvédet kísért ki Sel- 
meezváros közönsége az örök nyugalom helyére.

A díszes gyászmenetben a tűzoltók, iparosok 
testületileg vettek részt. Sírja fölött lelkes szavak 
emlékeztek meg az emberről és a v o l t  h o n v é d -  
r ö I. A gyászoló családnak s mindnyájunknak jól 
cső dolgok.

Ámde a gyászmenet nagyságáról, szépségéről 
csak a szemtanú nyer tudomást, a lelkes szavak is 
elhangzanak, a polgárnak, az iparosnak helyét más 
foglalja el, sírja mellett uj sírok domborulnak , a 
feledés fátyla vonja be emlékét. Még legtovább őrzi 
meg azt s legszélesebb körben ez a vékony papír
lap. mely halálát feljegyző.

Ez a közös sors i egyébiránt mindnyájunknak, 
kiknek neve a történelem lapjaira nem kerül.

Minthogy e sors közös és állandó, nyugodjunk 
meg benne, jól van ez igy, mondja a jámbor. Mi 
azonban nem osztozunk a jámborság e nézetében, 
mi azt szeretnők, hogy az a gyepesedő sirhaut ne 
födné el előlünk az embert, azt akarjuk, hogy ne 
csak a pillanatnyi köny, a stereotyp részvétuyilat- 
kozatok lennének a megemlékezés nyilvánításai : 
emléket akarunk állítani ember- s polgártársaink
nak közöttünk, látható olvasható emléket.

Nem vagyunk oly impraktikusok, hogy ércz- 
eralékröl ábrándozzunk ; az egyszerű polgárt meg 
sem illetné az s nekünk, társainak nincs is hozzá 
elég anyagi erőnk.

E lapok olvasói ismerik erre vonatkozó néze
tünket, hisz mindig nyilvánítottuk azt. valahányszor 
egy-egy honvédet ragadt ki a halál körünkből : azt 
hangoztatjuk ismét, a l a k í t s a n a k  a S e l r a e -

c z e n  s v i d é k é n é l ő  r é g i  h o n v é d e k  e g y  
j e g y e s ü l e t e t .

Szoros értelemben vett célján kívül ez egyesü
lés azt is eredményezné, hogy a régi bajtársak 
egyes alkalmakkal oly mozzanatokat is felelevení
tenének a régi időből, melyek egyébként soha sem 
jöttek volna köztudomásra, pedig méltók a feljegy- 

i zésre.
A magyarosodást s vele együtt a hazaszeretetei 

mi sem fejlesztené jobban bányásznépünk között, 
mint annak tapasztalata, hogy a magyar szabadság- 
harcz vitézeire tisztelettel tekint az ifjabb nemze
dék s hogy nincs okuk a múltért többé pirulniuk.

Az egyesülés eszméjét még eddig mindegyik 
honvéd helyeselte, ki előtt ezt e sorok írója felem
lítette ; de a kezdeményezéstől mindegyik tartózkodik.

Mitől e tartózkodás ? álszerénység vagy féle - 
lom ;iz esetleges kudarcztól, okozza-e ezt ?

A hol a hazafiul és emberbaráti kötelesség 
int ott nincs helye az álszégyennek ; de azok ré
széről, kik egykoron oly jól tudtak „sorakozni/1 
elvárjuk köteles tisztelettel, hogy most ez eszme 
megtestesítésére sorakozzanak.

Beniozky vitéz csapata városunk falai között 
alakult meg. mi adtuk neki az első vitézeket; s im e 
nevezetes tényt hányán tudják a fiatalabbak közül ? 
A tiz ujjunkon is megszámlálhatjuk őket. Sőt az 
öregebbek is csak hézagosán tudnak egyet mást 
amaz időkből elbeszélni.

A homály mindegyre sűrűbb mily amaz időkre 
i borúi, de az egyesülés fényt lövelne reá.

Aztán meg a régi honvédek kis csapata régi 
zászló alatt nem válnék ám szégyenére annak a 
gyászmenetnek, melyben egy-egy elhalt bajtársat 
ama hosszú útra kikisérünk. t— i.

Á „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.

Lelkedbe' puszta. . . .

Lelkedbe’ puszta, síri rémek 
Sírnak, bolyongnak untalan :
A régi álmok visszatérnek.
Lelkednek ismét vágya vau.

Sivár szived borzad magától,
És puszta életed nagyon,
S te most megint szeretni vágyói,
Ób, én letűnt szép csillagom !

Szerelmem’ egykor eltapodtad,
Büszkén mosolyogva, kényesen,
— S most siratod az eldobottat,
Zokogsz utánna szüntelen.

Hozzám beszélsz; forró szerelmem 
Most újra viszakoldulod,
Es énnekem (így fáj felelnem,
Hogy égni többé nem tudok !

Ób, fáj, de én magamba zárom 
Fájdalmamat s a könnyeket,
Hogy, bár keserves, drága áron, — 
Megmentsem büszkeségemet. . . .

Sajó Sándor

A kis kőpad regéje.
Itt a szép fölfüdön — Így beszéli a nép — M . . .  fa

luban élt egy grófi család, melynek kastélyát gyönyörű 
kert környezé.

E kert messze kinyúló részében a kedves liget fái

hivogatólag lengették ágaikat a fölött a kis kőpad föl tt, 
melyet oly szeréténél árnyékoltak be, mintha el akarták 
volna rejteni az emberi szem elöl a vidék legszebb leányát: 
a grófkisasszonyt, ki esténként ott ült kedvenc/, bolyén 
könyvvel vagy kézimunkával kezében. — Ide lovagolt ki 
esténként a szomszéd faluból egy ifjú, egy elszegényedett 
nemesi családnak sarjadéka.

Rendesen, midőn a falu moraja elhalt b a Kastélybeli cse
lédség is már felment a kertből, csak a szép ieáuy tilt még 
mindig ott. akkor jött át a szomszéd faluból az ifjú.

A grófi család a Ieáuynak kertben maradását a nap 
leáldoztáig rég nugszokta, gondolván, hogy a Ieáuy a 
leboruló ostbeu gyönyörködik s csakhamar ő is visszatér 
a kastélyba: azt nem is gyanították, hogy azon ifjü. kit 
egyszer a büszke gróf házából kiutasított, esténként nap • 
lementoKor átlovagoljon kertje végébe, s a leány —, a 
hőn szerető leány, kinek azaz ifjú már örök szerelmet is 
esküdött, ezt várta volna. Nem is vehettek észre semmit a 
szülök, hisz’ a leány csak egv pár percznél volt tovább 
lent a kertben, mint a többi kastólybellek, s az ifjú a 
szomszédos erdőbe járván vadászgatni. csak hazafelé tartó 
útjában szólt be mindig a kert vágón az imádott leányká
hoz s csak cgy-kót szót váltottak, azutan egy bosszú szembe
nézés, egy forró kézszoritás elég volt szerelmük bizonyító 
kául. Ez igy ment jó darabig estéről estére. S ha egy vagy 
más ok miatt ezen találkozást cl kellett halasztani, ób mily 
vágy, mig nyugtalanság tölté be mindketiőjök szivét.

Egyszerre a z o n b a n  örökre v é g e t K elle tt s z a k í ta n i  ta
lálkozásainak ; a büszke grófnak ugyanis valahogyan tú lé lte  
jutott az, h o g y  a már egyszer e l t i l to t t  ifjú . minden este 
találkozik a k e r t  végében leányával s n o g y  ez azért marad 
ottau, leányát végkép cltiltá azon h e ly tő l süt a kert végé
től is, gondolván, hogy ig y  majd véget vet ö mindennek 
röviden, m in d e n  baj nélkül.

Eljött tehát az est s a leány most már nem várhatta 
ott az ifjút, mint még a/ előbbi esten ; minél lejchb szállt 
a nap a pirosló égről, annál jobban uüvekedett búja a

leánynak s reszkedett midőn a szokott találkozási órát el 
kongta a falu toronyórája, majd kétségbe esett affelett 
hogy mit fog gondolni az ifjú a szokatlan elmaradásról. —

Lement a nap, a kert alatti úton elhaladtak már a 
daloló paraszt leáuyok, — elhallgatott a vdék —. s jött 
lassú léptekkel az erdő felöl az ismert ifjú. lován. —

A kert alá ért —. a lcáuyka nem volt ott . . . soká 
tűnődött, szive hangosan dobogott; azonban végre szivét 
azzal nyugtatta meg, hogy ez csak oly véletlen kimaradás ; 
lovát megfordítva faluja felé vágtatott. — Alig várta azom- 
bau a másnapot, hogy meggyőződjék, hogy az csak eset
leges elmaradás volt.

Eljött a következő nap —, el az est is, s a bús ifjú 
dobogó szívvel a legnagyobb izgatottság között nyargalt a 
kert ala s a szép leány . . nem volt ott! — A kétség — 
a vágy a kedvest látni s meggyőződni a valóról, majdnem 
őrültté tette. — Várt — várt liosizú ideig, de a kertbe 

j senki sem jött- — Feljött a hold, fel egy-két csillag; ho
mály kezdte a vidéket körülvenni s ö még ott állt, hosszú
kat sóhajtva. Képzeletében átvonult valamennyi boldog óra, 
melyet a drága angyallal töltött; lázas merengéséből csak 
lova nyugtalan kapálása verte fel, mely meg uem szokta a 
bosszú állougálást; ekkor felocsúdott az iíjú s csak ekkor 
vette észre, hogy már öreg este le tt; kétségbeesve a 
tapasztaltak fölött, lován Kapott s villámsebescn nyargalt 
hazafelé. Föl volt dúlva ezután már minden lelkinyugalma.

— A grófi lányt apja férjhez adta egy rangjára nézve 
hozzá illő ifjúhoz, eunck szánta már reg. Ennek karjai kö
zött, — habár hosszú ideig volt a lány szomorú. — lassan- 
kint elfeledte a régi litt kedvest, kinek az elválás oly mely 
sebeket ejtett szivén.

Amennyire megnyugodott a lány sorsában, oly mér
tékbeli növekedett az ifjú búskomorsága, mely néha örtt- 
lésbc is csapott. — A kert végére minden este, naplemen
tekor elment s most már hosszabb Ideig idözgetett ott, 
mint mikor még kedvese is ott ült vole. Rendesen midőn 
oda ért. lovát a kerítéshez kötötte, ö pedig az oti



A besatercebányai nflegylet álarcos bálja.
A besztercebányai jótékony nőegylet sajat alaptőkéje 

arára február 20-án a takerékpéuztár vigadótermében álar
c o s  táncamulatságot rendezett, mely ügy az anyagi mint 
az erkölcei sikert nézve jelesen sikerült. Maszk volt igen 
•ok, köztik sikerült és nem sikerölt; volt olyan, mely a 
bizalmas maszkkötekedést méltóságos hallgatással viszonozta, 
iparkodva a veszedelmes kérdezőtől szabadulni, de volt olyan 
le. a mely kérdezósködőket apió péuzzel ki tudta fizetui i.a 
mindjárt Mars tíai voltak is. Némelyeken sokáig tanakodott 
a közönség, mig ki tadta találui. kik azok. másokat mind
járt alárult grandezzájok. Hanem hagyjak a»ba a megjegy
zéseket és térjünk át a hölgykoszomra mely vakító szin- 
pompávai töltötte be a termet. Előre is bocsánatot kérőnk 
m  esetleget kihagyásokért, nem szándékosai történtek, hisz 
ki a barna egy mesteri zenemű előadásánál eeyes'bangókat 
kikagyai. Jeleavoltak asszonyok : Ammanué Bajcsiaé. Bel- 
hiavné, Bea játszié Biazsnrné. Bnrkovsz oé Csipkayoé, 
Billabergerné, Fiiláué. Fíukáué Zólyom Gaiiyué. Görgeyné. 
Mryliesaé, Haruiscbué. Hemczmanué Llb tbánya H -rrítzné 
Himpfnerné, H deeebaé. Jediicakáué. J .búé Jurkovicbné. 
SeHuerné Kisselyné. Dr Kiimóué. Dr. Kiumakué. KoHárné 
Erieeerné. Kubiuyi Mórué. Lazarovieliné Lóimé Macboldné. 
Márkusáé Milciin-- Móryné. Neamauué, Nyáry Béla bárónő, 
Pavelkáné. Kadocsayoé, Badvánszky An i-rné. Baioviebné. 
Mán erűé. Scbosselaé, Sebwengeé. SevfrieJ Józsefné -Siuga 
béróaö. Sováakáué. Spitkóné. S t a d i S / . i g .  iyué. Tand- 
rícnaé. Tsuránexkyné Tihanyi né, Űjbel yiaé. Végbné. Vla- 
áárué, Zeeharné Zsoldosáé Leány--k Blazsur Mariska 
Bujovioe k. a. Breuer Hon, Dslényi Erzsi. Dillakerger nő
vérek, Finka Irén Zólyom Görgey k. a Horváth Eíma. 
Hnsaégb Ilka, Jedlicska Gusrta Klnmák Stella Kricser 
k. a. Kollár nővérek. Báncr Anna Rosenaner Irma Schwar/. 
k. a. Scbweng Irén és Terka. Sebe Ir»«. Se.ymessy lika 
Safrakoniczky Elvira. Tnuránszky Marta. Újhelyi és 
Viadár kisasszonyok. A tiszta jövedelem 288 frt 70 k Óhajt
ják. hogy az egyesület raie'.öv> azon helyzetbe ja  són i: >gy 
iskoláját a paedagogiai és kor követelményeknek raegfelelöieg 
reformálja és tökéletesítse. Zéró

Levelezés.
Dobrona

Több havi vajúdás után melyben a nagy község 
szellemi — születési és pénz aristocrátiája élénk harcot 
folytatott pro-éa contra egymás közt — hó 17-én megszü
letett a dobrouai bál. melyben úgy kü.sirc, miit anyagira 
nézve alig volt hasonló megyénkben.

Esti 9 óra után gyülekeztek a község és vidék nóta- 
bilitásai, és 10 órakor m tgjelent fényes toiletteben a há
ziasszony Szlávikné. szül. Mirothy Bella úrnő a főrendező 
Gre8SÓ Lajos űr karján a Rákóczi induló dallamos hangjai 
mellet.

Megyénk majdnem összes magyar ér/, :!mü evang. lel
készei gyülekeztek itt össze. Knzma a 'ótpelsőczi. Bakay 
Péter az ocsovai. Molitorisi Já.ioi a g.ira n ;z • g .i Hurtay az 
osztrolukai és Scholcz Nógrád megyéből.

Bérces megyénket a íá.adhatlau tá.iczos aisz..iga!.iró. 
a járásbíróságot aunak iiáiom déréic aibírója: a zólyomi 
építészeti hivatalt Mikovinyi és az erdöfeiíi-'yelöscgét Kingler 
Károly erdőmester úr képviselte; ez utóohi a szünőra alatt

lévő kis ajtócskán bomeut a kertbe, leült a kőpadra s 
hosszan nézett maga elébe avagy a távoli kékelö begyekre: 
néha az est egészen meglepte öt ott a Kertben, s <"> ekkor 
szótlanul, mintegy ösztönszerttleg lovára llt baja vágtatott.

A bükór napról-napra nagyobb erőt vett rajta s amint 
igy estenkint a kertbe járt volna, egy este a szokottnál 
kissé hamarabb menvén oda, a kert alatt hazatérő falusiak 
a köpadocskán az asztalra könyökölve látták öt zokogni.

— Másnap reggel a kastélybeli cselédség vérében ázva 
találta öt a kőpad mellett, puskája, melyet magával hor
dott, mellette hevert, ez volt tanúja boldogságának, ez el. 
nem hagyta kétségbe esésében sem, megszabadította öt 
az élettől, mely neki oly teher volt. mióra egyedül állt 
a világon.

— Szép —. nyáias — nyári éjjeleken, midőn a sá
padt hold feljő a felhős égen s fürdeni látszik a kort alatt 
csörgedező patakban, halovany fényt vetve a kőpadra s a 
st&las nyárfák sudaraira, azt beszéli a nép, hogyha valaki 
ilyenkor a kert alatt vezető gyalognton elmegy, egy meg
tört. sápadt ifjút lát a kőpadon ülni s halkan zokogni, ki 
amint a falu tornya az éjfélt elüti egy tüzes lovon a szom- 
sséd fala felől ide száguld, s ott zokog hajnal pirkadtáig 

A gróf ezóta nem nyagliatott a lelkiismeret furdalása
miatt.

Az egész fala népe előtt pedig c kőpad oly meséi* 
•cinben tűnik elő ; este, midőn a mezőről haza mennek, 
oly zokogásszeri] hangot hallanak, amint a szel a kőpad 
körüli fák südarait meglengeti, s ilyenkor el — elmesélik 
egymásnak a „kis kőpad regéjéM. —

Tövis.

kifejtett szép hegedű játékáért, a jelen volt hölgy és férfi
vendégek freueticus tapsaili.tu részesült.

Ámbár nem ursas lakoma, uauem tánezvigaiom volt, 
mindazonáltal hatalmas, sokat mondó toasztokat hallottunk ; 
igy az elsőt a dubronai lelkész monda, a legalkotmányo
sabb királyunkra, a magyarosodást annyira szivén viselő 
belügymiuiszter úrra a felvidéki kfizm. egylet tagjaira, s 
végre azon szavakkal fejezte be beszédét: vajha minden fia 
eunck a sokat szeuvedett hazának felfogná azon magasztos 
célt és eszmét a melyre a közművelődési egyletek törek
szenek : vajha azok ott iT. sz. Márton felé mstatvai felhagy
nának már egyszer haza és nemzetellenes hajtogatásaikkal- 
vajba minden fia — nyelvkülönbség nélkül átérezné azt, 
hogy e hazár. melynek büszkén vallom magamat igaz ma- 
gyár fiáaak. csak is viribus nnitis egyesült erővel te
hetjük boldoggá és nagygyá !

íme, igy szaporodik a magyar érzelmű evangelicus 
lelkészek sora naponkint: a nasa ezarewna hírneves írója 
övőre mar :.at evang. ikns leikészrül beszélhet, kik me

gyénk bér. a magyarság - szlopai és támaszai.
A i- ::i . >ot éjiéi után 2 órakor a legKülüuféléhb figü- 

rákban képi írekben •tték és tartott reggeli 4 óráig. 
Részt vett benn - 40 ; - kik; — hézagosán — névsora 
a köveiké/ : Kuzrná:.. T • :p>:l- / öl. Bakay Péterié (bárom 

! rjívgvi* le_-.. .*■ csárdás tinczosséiai Oesovárói, Hnrtayné 
Oszrroinkar... Esz: rlá: várói > M itorii/.né Garaassseghről, 
M iiáiyikné. Ja . -zn : SzászibTd, Mikovinviné Zólyomból. 
K-üde : .0 . •: > Búd ; Vinberstcin és Grflnné Bécs-

■i. Kiss nagy .-irt .kos Dobi ovira! járói. ü/.v. Hubayné Sze
gedről. Vu iresne Barsm :gyé!)ől, L wgaacrné Türóczból, Sslá- 
vikné. Langené PeppE-mó, Ringlcrné. Bernátbné Dohroná- 
r ! : leányok : Knzma Piroska. Lángé Erzsiké és Pasla, 
Miaáiyib Esztike. Lányi Paula és Bella, Stefanovics nővé
rek Zay Paula Bar- cl. Fáv Tilda Nográdból Zmeskál 
Elvira Z m b o i  B / egh Irma Honiból. Nyári Ilka Heves- 
hol, Gáspár c- nővér;* Poz-onvbó: é.s még számoson, kik 
ni i.r — reggeli 7 órakor is még rózsás kedvben járják a 
csárdást. Pelsóczi Bola

K Ü L Ö N F É L É K .
A honfi kaszinó jubileuna A un úti kaszinó ötven éves 

fennállásának ünnepé./ • f. . rnárczins 6-án lesz. Az ünnep 
progr.wii.ja i köveiké/. ; 1 Dél.-lőrti 10 órakor disz közgyű
lés. melynek tárgys >r-./ata : .a elnöki megnyitó, tartja báró 
Majtbén/i Liszió elnök, b :miék beszéd, módja Pongrácz 
Lajos, ci ünnepi óda Eiöadja szerzője Pajor István. 2. Dél
utáni 2 órakor társas eoéd az egylet helyiségeiben. Teritek 
ára 1 frt 50 kr. 3. Esti 8 órakor tánczestéíy a megyeház 
nagytermében. — Szem élv jegy ára 1 fr: 50 kr. Csaiádjegy 
4 frt. (A tiszta jövedel-iu a kaszinói könyvtár gyarapítására 
fordittatiki.

Meghívás. A zóiy..mjárá-i tanítói kör folyó évi márcz. 
hó 8-án Tót-Pelsöezön a Icán . iskola helyiségében reggeli 
10 órakor tartja közgyűlését. Tárgyai: 1. Folyó ügyek 
tárgyalása. 2. Az évi számadások előterjesztése. 3. Tisztvi
selők választása. 4 Gyakorlati előadás: „Olvasmány tárgyi 
kezeléséből.“ 5. Értekezés : „A jó nevelés a szülei házban 
alapja a jó nevelésnek az iskolában.“ 6 Zólyomul egye 188*/í 
évi tanfelügyelői jelentés ismertetése. 7. A jövő gyűlés he
lyének — s a tárgyalandó tételeknek megállapítása. 8. In
dítványok. A gyűlésen való rcsztvételre úgy a t. kartár
sak. valamint a tanUgy iránt érdeklődő közönség tisztelet- 

i teljesen megkivatnak . Zólyom, 1886 évi febrnárins hó 21.
Hecter Janótj

körelnök.

Halálozások Draskócz-jordánföldf ifj. I v á n k a  I mr e
földoirtokos e hó 18-án Paláston elhunyt. Benne Ivánka 
István az Ellenzék s/.e kesztöj •; édes atyját gyászolja. Pa n -  
c a l d v  G y u l a  scimeezi kéménysöprömester és törvény- 
hat.-sági i *i t ag e hó 22-éu elhunyt; temetésén nagyszámú 
közönség, a tüzoi óúg pedig testületileg jelent meg. Az 
elhuny, lS4s49-iki honvéd voit. .Sírjánál Altinan Imre vá
rosi levéltárunk mondott szép alkalmi beszédet. Bedeghi és 
berencsi g r ó f N y á r y G y ö r g y. egykori bányász h 
erdészeti akad. tanár, volt főrendiházi tagot, ki e hó 22-én 
hunyt el 82 éves korában. 24-én temették el Selmeczen 
nagyszámú közönség részvéte mellett. A boldogult gróf na- 

j -}'■■■: takarékosan élt léireosö magányában s szép vagyont
i iia bátra mit egy cgvszerü ládikában találtak meg

ha u,a után Örököse Díváid Nyáry Ciema grófnő. Béke 
lebegjen az elhunytak hamvai fölött !

Márczius 15-iket a s Imec/.i lyceum ifjúsága, mint ren
dé n. úgy ez évben is a szokásos módon: alkalmi dolgo
zó ok feiolvasása, elszavaiasával üli meg. Az akad. ifjúságot 
ui‘ s: még a vizsgálaton tartják elfoglalva; de a legköze- 
leiibi napokban ott is rnegtetetnek az intézkedések ama 
nevezetes nap évfordrdójáaak megünneplésére. Nagyon kí
vánatos volna a nagy közönség érdekében ha az akad. if- 
ju«ág itt n belvárosban róuatuá 1c kegyeletét ama nagy 
n pnk hősei iránt, n .g minél töiiben vehetnénk részt a 
nagy ••-zm*'": emlékilnn pén. E sorok Írója nem akarja az 
ifjúság lig veimét a n/.éiakaai b invédemléktril elvonni, de 
azt óhajtana n igv a/, ünnep lefolyásának számosabban le
gyenek tanúi, hogy az ily alkalommal hangoztatott eszmék 
minél szélesebb körben terjedjenek s gyökeret verjenek ott 

' is, hol már a feledés fátyla vonta be a régi emlékeket.

Öngyilkosság. Az a szerencsétlen fiatal ember: Rutk^
Antal, ki Selmeczen e hó 22-éu öukezével vetett véget éle* 

1 tének. nem szerelmi bánatból határozta el magát e lépésre, 
hanem mint édesanyjához irt hosszabb leveléből kitűnik, 
életuntságból.

Zolyommegyei bál. A március 8-án Beszterczebányán
rendezendő megyei bálra a meghívókat már szétbocsátották. 
A lady patronesse tisztét, mint biztos forrásból halljuk főis
pánunk neje, Radváuszky Béla báróné szül. Tisza Paula
kegyeskedett elvállalni.

Felnőttek oktatása. A F. M. K. E. Zólommegyei választ, 
mánya által szervezett tanfolyam immár Brcznobányán is 
megnyílt, bői Sosko Gyula és Kachnyics András ág. b. evang. 
népisk. tauitók a tanfolyam vezetői. A Uuulók esáma febr. 
15-ig 53. ezek között a síi különösen érdeáes 37 leány. 
Egyáltalában Breznobányáu nagy a ssagyariskok iránti érdek- 
lödés, mely főleg a lenn említett taaitók és nagytisz. Svehla 
Gusztáv evang. lelkész buzgóságáuak köszönhető.

Trsfikss eset. Révay István beszterczebányai főigaz
gatósági tollnok neje febr. 25-én a hajuali órákban typbus- 
betegségéből eredő deliriumábau elhagyta lakását és a 
Garamba ölte magát; holttestét a Ká]>talan utczai garam híd
nál lelték meg néhány órával az öngyilkosság után Yáros 
szerte nagy seusatiot és sajnálatot keltett az eset,

Az idei fésorazás Selmecz-Bélabánya szab. kir. város 
területén márczius 22—27-éig tart; és pedig marozius 22-én 
tclszólamlás. 23—24-én selmecziek állítása, 26-án bélubá- 
nyaiak áliitásu, 27 én idegenek állítása.

Az egy évi ftükóütesi folyamodók, rendesen azt
a hibát követik el, hogy e jogot kérő folyamodványokat s 

I mellékleteit bélyeggel látják el. Erre nézve fel világosítjuk 
i őket, hogy az egyévi önkéntes jogot kérő folyamodványsk 
I cs mellékleteik bélyekmentesek, a többi kérvény s mellék

lete, habár katonaügyi is. bélyegköteles.

A forradalmi felhívás melyet a Szitnyaosztály s dalárda 
jelmezes báljának vegyes bizottsága kibocsátott s falraga
szok utján tett közzé, sokakat meglepett, kik a „tettre if
jak 8 honleányok" kifejezést olvasták. A meglepetést 
persze csakhamar kaczagás váltá fel, amint a farsang 
utolsó napjára tervózett fölkelést betlizték ki. A matatni 
vágyó bizottság tehát elérte célját eddig ; klváujuk, hogy 
a fölkelés napján se csalódjék. Tartson a muri kaczagó jó
kedv mellett viradtig s teljék meg a kassza színükig!

Német nyelvű kérvény. Furcsa fogalma lehet az itteui
viszonyokról aunak a gehnec/.i fiatai embernek, ki a nap ik
ban német nyelvű kérvényt intézett Selmecz-Bélabánya sz. 
kir. város tanácsához, hogy engedtetitek meg neki szülővá
rosa helyett Bazinban a sorozásra való megjelenés. A kér
vényező Selmeczen n v. lkedett, itt végezte a iycsumot, 
másrészt meg Bazin városához intézett beadványa magyar 
nyelven van szerkesztve : mind oly körülmények, melyek 
érthetetlenné teszik néniét nyelvű kérvény benyújtását olyan- 
hatósághoz, melynek körében a magyar nyelv nyert otthont. 
Nem vonjuk kétségbe Bazin magyar voltát, de már azt 
hisszük, bozy Selmeczvárus tanácsa e tekintetben nem áll 
azé mögött.

Hány disznót fogyasztottunk el ? Csupán Kőbányáról 
26,560 drb. sertés szál litatott a múlt évben Felső-Magyar- 
országba és a magyar királyi összekö ö vasúttal, melyeknek 
értéke 50 írtjával 1,328,000 fri.

Kutyabárcza tolvajt csípett meg e napokban a selme-
czi rendőrség. A sportnak e különös nemét egyébiránt töb
ben Űzik Selmeczen, és pedig oly fnrfanggal, hogy csak 
ritka esetben lehet őket tetten kapni. Katvadolog bis az, 
mikor a kutyatulajdonos kutyaadója a kutyát fosztó tolva
jok kutya mestersége folytán vetekedik a személy adóval. 
Hej. heh kutyáliter elnáspángolná a kutyatulajdonos a kutya- 
tolvajt. ha kutyája ineguyakkendötleuitésén rajta kapná!

Tánczmulat8Óg. A beszterczebányai kereskedő ifjak
önképzö és segélyzö egyesülete, saját pénztára javára 1886. 
Márczius 6-án a takarékpénztár vigadó termében tanczestélyt 
rendez, melyre a t. ez. közönséget tisztelettel meghívja. Be
lépti dij 1 frt 50 kr. Kezdete 7 órakor.

Piknik. E hó 18-áu a szcnt-autali iutclligentia kedé
lyességben gazdag bátya bált rendezett. A kis de válogatott 
kör. mely azon megjelent, hogy egv élvezetteijes családias 
est eltöitében részesüljön, bizonyára kedves emlékekkel 
távozott a valóban lündéri szépségben diszlő vámfogadó 
táocziielyiségcböl. A bájaikban tündöklő bölgykoszoraban 
mely <>l igen emelte az est fényét, ott láttuk Bulló Mílcsi, 
Dologk Ilona, Galgóczi Anna, Gretzmachcr Emeliu és Irén, 
Jocrgcsz Jetii, Muszka Margit. .Sípos Ilona, Vcinert Irén és 
Som mer Irén kisasszonyokat, kiknek vig kedélyét uiég fo
kozta a kedves mamák jó példája: ott valauak Buccekué, 
Grctzmachcrné. Üologhnc. Javorkáné, Kaufinauné, Muszkáué, 
Hédiim:. S 'imnerné, Vcinertué és Visznerné traök. A jó 
kedvet csak az ötödik négyes, mely az idő elöbaladtát jelzé, 
kezdte lohasztani ; de különörcn a rend éjjeli őre, ki fela
datával ellentétesen a reggeli hat órát konstatálta füttyei
vel. Még egv rövid csárdás, egy utolsó fordulat, elbactas- 
tuuk kipihenni magunkat, Kgj  víg fia

Egy veszett eb a napokban Kolpaebon mintegy 10 ebet 
mart meg s ezutau eltűnt. A selmeczi rendőrség megtette



a kellő óvintézkedéseket, hogy a veszedelmes állat be ne 
jühesseu a városba. Emellett a korpánál szolgabirói hivatalt 
is értesítette a feunti esetről,

Miért csak 60 krajezár a belépti díj az utolsó farsang 
hétfői jelmezes tánczmulatságba, kérdezik minden oldalról. 
E kérdésre a rendezőségből vett értesülésünk szerint a válasz 
a következő: A selmeczbányai korcsolya egylet néhány év 
előtt álarezos tánczmulatságot rendezett, s miután a közön
séget először jégre vezette a belépti dijat 50 krra szabta ki. 
A Szitnya osztálynak és dal s zeuekörnek nem feladata a 
jégre vezetés s ezért kárpótlásul egy piczulával többet kér. 
Nagyobb sarezot kivetni nem lehetett mert a rendezőségnek, 
mint egykor a korcsolya egyletnek a jelszava: Olcsóbban, 
de jól mulatni. Egyébiránt ki többet akar fizetni, szabadsá
gában áll. a két egyesület a felülfizetéseket köszüuettel 
fogadja. — Ez alkalommal azt is mcgsirlialjuk, hogy a 
rendezendő tanczmulataág iránt mind a hölgyek, mind az 
urak között nagy az érdeklődés, különböző tréfás csoportok 
alakulnak s Jiibn szabó alig győzi a megrendelt jelmezek 
készítését. A dalkör 12 tagja szintén egy külön csoportot 
fog képezni, többet azonban a titok megsértése nélkül nem 
mondhatuuk: annyi bizonyos bogy a mulatság érdekesnek 
ígérkezik. A legsikerültebb női és férfi jelmezre pályadijak 
vanuak kitűzve, melyek Steiner Bcrnáth üzlete kirakatában 
láthatók. A szavazás erre nézve általáuos lesz, oly képen, 
hogy a belépti jegyekhez egyúttal Sjelvéuy is lesz csatolva 
melyeknek egyikét a legsikerültebb nő jelmezt, a másikat 
a legsikerültebb férfi jelmezt viselő kapja. Kik legtöbb jelvény
nyel lesznek ellátva, azok nyerik el a pályadijakat, me
lyek szünóra közben fognak az illetőknek kiszolgáltatni. 
A meghívók is szétküldettek, s kik talán tévedésből nem 
kaptak volna s azokra igényt tartanak, legyenek szívesek 
erre nézve akár a Szityaosztály, akár a dal — s zenekör 
elnökségénél jelentkezni.

Athléta bál. A selmcczi atblóták ez évben is rendeznek 
versennyel egybekötött atiileta bált Mint bennünket értesí
tenek, e bál t. é. marczius 20 án lesz.

Khinai kójutazás. Egy hivatalos k'uiuai lap nem régi
ben azt jelentette, hogy Kormosa sziget kormányzójának a 
kormány rendeletére Pekingbe kel utaznia bogy ott . . .  . 
lefejezzék, Hát biz az ilyen kéj utaztatás ott nem tartozik 
a ritkaságok közé, lévén ott gyakori eset bogy a kifogásolt 
hivatalnokokat bosszabit gyalogúira menesztik, mely kéj
utazásnak aztán vagy betegség, vagy nalál a befejezője.

A gépkezelők egylete. „A budapesti és vidéki mező
gazdasági és általános gépkezelők egylete egyik főfelada
tául tűzte a gazda közönségnek akár állatidé működésre, 
akár a cséplési idényre vagy csupán gépjavításra is szak
értő gépészeket ajánlaui, ez által megkiraélteíik a géptulaj
donos a gépész keresés kellemetlenségétől, a szerződtetés 
vagy alkudozás gondjától, de sőt biztosittatik is némileg, 
bogy az egylet utján tcljeseu megbízható és szakképzett 
gépészt szerezhet, mivel az egylet csak ilyeneket ajánl tag
jai közül. Az egylet titkári hivatala (Nyár uteza 5. sz. a. 
Budapesten) folyton előjegyzésben tart a gépészet bár mely 
ágában jártas gépészeket igy : mozdony raozgouy és fekvő 
gép vezetőket, szerelőket, kazán és gazdasági kovácsokat, 
kik egyszersmind okleveles gépészek is, továbbá szeszfőző
ket, malom gépészeket stb. mindezeket díjtalanul ajánlja és 
szerződteti, elhelyezett tagjaiért pedig az erkölcsi felelősséget 
elvállalja. Felhívjuk tehát a gazda közönség figyelmét egy- 
etünk ez irányú működésére, s kérjük vegyék igéuybc 
szolgálatkészségünket támogassák, érdekeiket szem előtt 
tartó ezen ezéluukat, s adjanak előnyt a megbízható szak
embereknek az üamcretleuek felett.

Dráma a vasúton Egy magas állása franczia hivatal
nok sógornője a bordeaux-montanbani gyorsvonaton egy kü
lön kupét kért, hogy egész biztonságban utazhassák. Ago- 
nig jól is ment minden, do mikor egyszerre hevesen felsza
ki tják a kupé ajtaját s egy állig bcgombolódzutt, magas 
termetű egyén lép be, a nő félelemtől remegve dadogta: 
„ezt a kupét csak az én rendelkezésemre bocsájtották." 
„Sajnálom — feleié o férfi udvariasan — hanem az a hi
vatalnok hibája s nem az enyém. Különben a következő 
állomáson kiszállok.“ E szavakkal a padra tette batyuját s 
aludni készült. A vonat gyorsau robogott, de még gyorsab
ban dobogott az ijedt nő szive. A mi a férfit illeti, nem 
tudott elaludni s batyuját kezdte kirakosgatni. A nő remegve 
figyelt reá s uagy rémü öttel vette cszre, bogy a férfi egy 
revolvert s egy nagy ollót vett ki táskájából. „Asszonyom 
— szól lőtt e titokzatos férfi — kérem, tegyen nekem egy 
kis szolgálatot. Ez a hosszú baj roppant géni réz. Legyen 
olyan szives, vágja le egész rövidre.“ „De uram" — hebe
gett a nő — ily kívánság. Csak nem érti komolyan ?“ „De 
sőt annyira komolyan, hogyha nem teszi meg, legnagyobb 
sajnálatomra kénytelen volnék önt agyon lőni. Válasszon 
tehát." — S egyik kezével az ollót nynjtá, a másikkal pe
dig reá szegezte pistolyát. Természetes, hogy a nő jobbnak 
látta az ollót választani. Miután megnyirta, a férfi cgy kis 
tükröt vett elő, megnézegette magát s tetszelegve moudá : 
„Egy fodrász sem végezhette volna jobban. Köszönöm asszo
nyom. Most még csak egy szívességet. Rendeznem kell tói* 
lettemet, legyen szives addig a vidéket megtekinteni, nagyou 
szép." A nő ellenkezés nélkül fordult el s titkon órájára 
nézett, hogy meddig tart még kínszenvedése. 10 perez alatt 
állomást kell érniük. Halk köhécseiés figyelmeztette, hogy 
a férfi végzett. Visszafordult s nagy meglepetéssel látta,

I hogy a beretvált gentleman helyett egy hosszú, sürtt szakál
las dominikánus állt előtte. Ez varázslat volt. „Moutauban,
10 perez" — baugzott. „Remélem asszonyom, hogy addig 
itt marad, inig az állomásról kiélek — szólt az ismeretlen 
s távozott A figyelmeztetés felesleges volt, a nő holtra ijed
ten maradt még egyidcig ülve, aztán kiszállt s várakozó 
rokonainak elbeszélte kalandját. Azonual jelentették az ál- 
lomásfőnökuek, ki tüstént tudósította a rendőrséget. De a 
kutatás eredménytelen volt. Csak a csuhát és az álszakállt 
találták meg a városba vezető fasorban. Pénzbőség miatt a 
morvaorszagi takarékpénztár 500 forintnál nagyobb betéte
ket visszautasít. Boldog morvák, mily közel állanak a cse- ' 
bekhez s még sincsenek olyan csehül mint mi ide át. A jós 
ágyú. Viktória királynő Mandalayból egy aranyozott bronz- 
ágyát kap ajándoKúl. mely azelőtt a trónjától megfosztott 
Thibo királyé volt, ki mielőtt bábomba indult volna, min* 
dig egy üveg bort öntetett lelkészével az ágyú torkába. Ha 
az ágyú magában tartotta a bort, úgy szentül hitte a ki
rály, bogy a csatát megnyeri; ba pedig kifolyt a bor, ak
kor biztosanjtudta, hogy elveszti. Az angolok elleni utolsó 
liáborüja előtt roszafc jósolt az ágyü, a király azonban 
mégis fegyvert togott, és most oda a szép trón. Az uj 
nép felkelési tlrvény javaslat a már létező 80,000 közös- 
hadseregbeli és 1 2 0 ,0 0 0  honvéd póttartalékhoz további 
megfelelő póttartalékot akar létesíteni, mint a B. Corr. 
írja. Első sorban az ideiglenesen felmentettek mintegy 
150,000 lennének bekiva; ha pedig további póttartalek 
behívása mutatkozik szükségesnek, be fognak hivatni
a kiszolgált 38 és 34 éves, később a 35, 36 és 37 éves 
férfiak, legvégül pedig a 19 éves ifjak. Életbeléptetése ese
tén a legközelebbi időben csak a nyilvántartás csekély 
kiadásai terhelnék az államot. Simor adomák czim alatt 
többek között ezeket közli a sz. febérváii Szabadság: A 
lovas bravourjairól híres Sándor gróf életének végső éveit 
Esztergomban töltvón, gyakorta volt a prímáshoz ebédre 
hivatalos. Egy ilyen ebéd alkalmával, a sok vendég előtt 
Sándor gróf oda nyilatkozott, bogy ő már akkor, mi Kor 
Simor nála Bajnán plébános volt. előre megmondta, hogy 
Simorból még nagy ur lesz, de azt sohasem bitté, bogy 
püspök vagy pláue prímás legyen. Az átellenbcn ülő Simor 
e szavakat véletlenül meghallván, hamarjában oda felelt :
Hát éu auuak idejében nem előre megmondtam, hogy gróf 
űr vénsógéro krucifixbeiszer (bigott, kereszthez csúszó) 
lesz? — Más alkalommal Sándor gróf ezzel a kéréssel fordult 
Simorhoz: Azt az egyet kérem, hogy ha meghalok, emincn- 
czlád temessen el, ugy-e megteszi? Igen szívesen, akár 
mindjárt, feleié Simor. — Egy másik: Egy időben Simor 
rendesen a tót nemzetiségű Juriga kanonokot szokta sétáira 
vinni. Egy alkelommal, mikor éppen a szintén tót szárma
zású Durgutb nagyprépost már napok óta haldoklott, Jurigát 
Simor igy szólítja meg. Hát a pán Durgutb hogy van? Míg 
mindig haldoklik. — Persze mivel tót, hót lelke van, hét
szer üti meg a szél, és hét napig haldoklik. Hát még nem 
találta ki, hogy miért sétálok én most mindig magával ?
— Nem tudom eminencziád. — Hát azért, hogy én is fél 
tót legyek, legalább mielőtt meghalok, három-négyszer me
güt a szél és még jókor figyelmeztetve leszek, hogy a ha
lálra elkészülhessek. Ha Simor gyakran drasztikus kifeje
zésekkel szereti is traktálni papjait, sóba sem veszi rossz 
néven, sőt szerfölött örül, ba néba-uóha egyik másik jól 
oda felelget neki. Egyszer ebéd fölött a nála levő jámbor 
öreg oali-i pappal ingerkedett mondváu: — Urambátyám 
olyan jámbor és buzgó pap, hogyan vau az, bogy magából 
még most sem lett kauonok vagy püspök ? — Mert a szél 
is csak a polyvát viszi föl, a buzaszem lent marad — feleié 
az öreg. — Ejnye uratnbátyam — szólt Simor az öreg vál
lát veregetve — ki Linné, bogy Osliban ennyi okosság te
rem. Hát urambátyám imádkozik-e értem ? — Az attól függ, 
mennyit ad a kápolnámra. —

IRODALOM.

V ö r ö s m a r t y  M. ö s s z e s  m ü v e i n e k  
54—57 füzetei megjelentek Mélmer Vilmos könyv
kiadónál (Papnövelde uteza 8. sz. Budapest) a hol 
a mtí 35 kros füzetekben megrendelhető.

T o m p a  M i h á l y  összes müveinek 23 —27 
füzetei ugyancsak Méhner Vilmos kiadásában szin
tén most hagyták el a sajtót. Egy-egy füzet ára 35 
kr. Ezt csak felemlíteni kívántuk ; koszorús köl
tőink müvei ajánlásra nem szorulnak.

F c n i 11 c t 0  c t á v t ó I. a nagy franczia írótól „La 
Morte" czim alatt uj regény jelent meg. melyet már a szerző 
ünnepelt neve is irodalmi esemenynyé tesz. De esemény o 
regény azért is, mert korunk egyik legizgatóhb, egyik lég- 
szenvedélyesebben vitatott kérdése az, melyet a szerző 
benne felvetett. Ellentétbe van .helyezve a régi idők vallá
sossága és a modern felvilágosodottság. Egy szigora erköl
csökben nevelkedett, tiszta lelkű grófné, aki vértanú életet 
él, mert nemes lelkű, de voltaircianus szellemű férjét nem 
bírja megtéríteni; egy tudós, aki szakított minden előíté
lettel és akinek a szive megtörik, mert a leány, kit saját 
elvei szerint nevelt, ezekből a korlátot nem ismerő étvágyat 
vonta le egyetlen tanuságkép — ez a négy megragadóan 
ecsetelt alak képviseli a kor ellentétes áramlatait, megtes
tesíti az aj eszmék különböző alkalmazását és egy érdek- 
feszítő elbeszélés keretében érzékiti meg a régi és uj 
világnézet gyakorlati következményeit. A kitűnő regény, 
mely csak a múlt hóban jelent meg a „Rovue dcs deux I

Mondes“-ban, a Singer és Wolfncr ezég „Egyetemes Re- 
génytárá“-ban már meg is jelent igen gyakorlott kézre való, 
gondos fordításban „A halott" czim alatt. Ara piros kötésben 
50 kr. Az eddig megjelent 10 kötet előfizetési ára 5 forint. 
Előfizetési pénzek küldendők az „Egyetemes Regónytár" 
kiadóhivatalához Budapest, Audrássy ut 10. sz.

Levelek egy világpolgárhoz, ki igazság után törekszik.
Az erkölcs és vallás neraesb fejlesztése czóljából ez érde
kes mü jelent me- magyar fordításban, mellyet vallás k'J- 
lömbség nélkül mindenki nagy érdeklődéssel olvasand ; hisz 
c mü a müveit nemzeteknél már számtalan olvasót és köve
tőt Lódított magának, mert röviden ugyan de még is ritka 
alapossággal tárgyalja a bölcsészet és keresztyén hittudomány 
sarkpontjait, különösen. Az egy Isten létét. — Az emberi 
lélek Istennek hasonmása, s halhatatlan. — A szellemi lény 
szellemi testtel bírván, a földi burok levetése után is' az 
élet teljes öntudattal folytatólag működik, egyátalán a szelle
mi világ ismeretét. Továbbá a megfeleléstanról, (entsprechnngs- 
lebre) mely a szellemi világnak a földhőzi viszonyait tanítja 
s azért a tudományok tudományát fensöbb értelemben ké
pezi. — Az ige belső-titkos, de immár kitárt szellemi értel
méből s, t. b Ez a keresztyény irodalom valódi dísze, új 
s nyíltan mondva jobb korszakot ébresztő mü, s kapható 
Arky Imre úrnál Budapesten IV. molnár uteza 7. ajtó’ 18. 
földszint. — Ára angolvászon kötésben 1 frt 10 kr. fűzve 80 kr.

Köszönet nyilvánítás.
FclejthetJen drága családfőnknek, Pancaldi 

Gyulának végtiszteletén nyilvánult részvételért, 
fogadják ez utón is a bánattól sújtott családnak 
őszinte köszönetét tisztelői, barátjai és azon testü
letek, kik megjelenésük által e vesztesség fölött 
érzeti fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak.

Selmeozbányán 1886. febr. 25.
A gyászoló család. 

Köszönet nyilvánítás.
Özv. Gragger Fecenczaé gyermekeivel legmé- 

lyebb köszönetét mond, boldogult felejthetlen férje 
illetőleg szeretett atyjok mind azon rokonai és jó 
barátainak, kik Őt utolsó örök nyugalomra kisérték.

Beszterczebányán 1886 Február hó 24-én.

A közönség köréből.

Felkérem mindazon t. családokat, kik a III-ik koszo
rúcskára tévedésből még nem kaptak értesítést — szíves
kedjenek arról engem melőbb tudósitani- 

Maradtam tisztelettel
Selmeczb. 1886. febr. 15.

B. Kovát8 Géza.

H I R D E T É S E K .

IPátlyátssa/ti IiirdLetaaaéxisr.
Az újbányái népbank igazgatósága által az 

intézetnél betöltés alá kerülő s az első üzleti évben 
300 frt. a második és következő években pedig 
500 frt. fizetéssel javadalmazott k ö n y v e l ő i  á l 
l á s r a  pályázat birdettetik. Felhivatnak ennélfogva 
a pályázni szándékozók, miszerint életkorukat, el
méleti és gyakorlati, úgy nyelvismereti képessé
geiket igazoló okmányokkal felszerelt pályázati 
kérvényeiket az intézet igazgatóságánál folyó évi 
marczius 31-ig benyújtani annál is inkább el ne 
mulasszák, mert e határidőn túl beérkező kérvé
nyek figyelembe vétetni nem fognak.

Újbányán 1886 február hó 24.
Gajdossík Rafael

92 igazgató.

1235. szám 
1885. tíkvi

Árverési hirdetményi kivonat.

A breznobányai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, bogy ifj Valcntinyi Jósef végrehajtat
nak Svantner előbb Revay szül. Zvara Mária végrehajtást 
szenvedő elleni 161 frt 8 kr, tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási Ügyében a breznobányai kir. járásbíróság 
területén lévő Valaszka község határában fekvő a valaszkai 
36. sz. tkjkv. I. 1. 3—8. sor szám alatt ls/u részben a 190 
sz. tkjkv I 1—4 sor szám alatt 2730|320640 részben és a 
191 sz. tlkjkv. 1 1—40 sor szára alatt 2730|316320 részben 
Svantner előbb Revay szili. Zvara Mária nevére vahmint 
a 171. sz. tkjkv. 1. sor szára alatt “/i« részben Zvarik Já
nos cs Kcllcr Józsefre időközben teherrel átszállt birtok 
illetményére az árverést 439 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és bogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok része az 1886 évi Április hó 3-ik napján déle
lőtti 10 órakor Valaszka község biró házban megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
cladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan rószbecs- 
árának 10 százalékát vagyis 43 frt 9o kr. o. é. készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni,

Kelt az 1885 évi Dec. hó 31. napján.
A breznobányai kir. jbiróság mint tikvi hatóság.

Polony
63 kir jiráabiró.



2737 Bzám 
1885 tikvi.

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Ponlcsau János yégrehajtaténak iíj. 
Holik János végrehajtást szenvedő elleni 219 írt 25 kr. tő
kekövetelés és jár. iránti végrehajtási Ügyében a zólyomi 
klr. járásbíróság területén lévő Ocsova községben fekvő az 
ocsovai 134 számü tlkjkvben 1 */• úrbéri telek és irtvúnv 
birtok 1—4, 7—16 és 18 sor szám alatt foglalt ingatlanból 
ifj. Holik Jánost megillető fele részre a/, árverést 693 irt, 
ezennel niegállapilott kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fenuebb megjelölt ingatlan az 1886 évi Április iJO 28-ik 
napján délelőtti 10 órakor Ocsova községben megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10 százalékát vagyis 69 frt 3 kr. készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számí
tott és m  1881. évi november hé 1-én 3333. szám alatt, 
kelt igazeágügymiaiazteri rendelet 8 . §-iban, kijelölt óva- 
íékltépM értékpapírban a kiküldött kezéhez leteuui, avagy 
oz 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében r. bánatpénznek a 
bíróságnál clőleges elhelyezéséről kiállított rzabályszcrtí 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 1885 évi Dec. hó 28 napján.
A Zólyi mi kir. jbiróság mint tikvi hatóság.

Altderffer
94 kir. albiró.

Árverési hirdetményi kivonat.
A zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Papává Katic/.a. Murinné Raticza Dóra 
és líalcsekné Raticza Mária végrehajtóknak. Raticza György 
gvetvai lakós végrehajtást szenvedő elleni 230f60f22 frt. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a zólyomi 
kir. járásbíróság területén lévő Gyetva nagy község hatá
rában fekvő

al a dettvai 1574-ik sz tlkjköoyvében A + 14390. 
14443. 14947. 15808 hr.

b) a dettvai 2274-ik sz. tlkjkönyvében A + 14346 hr.
végre

c) a dettvai 2699 ik sz. tlkj könyvében A f  15805 b. 
hr. sz. a. foglalt és Raticza Györgyöt fele, illetőleg egyhar- 
mad, s illetőleg fele részben megillető ingatlanokra az ár
verést 462 frt. 50 krban ezennel megállapított ktikiáltási 
árban elrendelte és hogy a feunebb megjelölt inga lanok az 
1886. évi april hó 8 -ik napján délelőtti 10 örakorse Gyettva 
nagyközség házábau megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan iccsárá- j 
nak 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. LX t. ez.
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi ! 
november hó 1-én 3333, szám alatt kelt igazságügyminis* 
téri rendelet 8 . §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX t. ez. 170 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatui-

Kelt Zólyomban 1885-ík évi okt. hó 16 napján.
A zólyomi klr. jbiróság mint tikvi hatóság.

R a k s á n y i
95 kir. albiró |

1234. szám 
1885. tikvi

Árverési hirdetményi kivonat.
A breznobányai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Valentinyi Jóséi végrehajtó
nak Barzik János végrehajtást szenvedő elleni 57 frt 2 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iráuti végrehajtási ügyében a 
breznobányai kir. járásbíróság területéu lévő Valas/.ka köz
ség határában fekvő a valaszkai 6 6  ss. tkjbeu I. 1—15. s. 
sz. a. 7* részben a 190. sz. tkjben I 1—4 sor szám alatt. 
1260|320640. részben és 191. sz. tkjben I. 1—40 sor szám 
alatt 1260316320 részben alperest Barzik Jánost illető bir
tok illetményére az árverést 430. írtban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogv a fennebb megje- 
ölt ingatlanok része az 1886 évi P!arcziti3 hó 16-ik napj n 
délelőtti 10 órakor Valaszka kö/.ség hazában megtartandó | 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási úron alól is 
eladatni fog*

Arvu-ezri szándékozók tartozna*. az ingatlan becsárá 
nak 1 0  raázalékát vagyis készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenui.

Kelt az 1885 évi Dcczember hó 15 napján.
A breznobányai kir. jbiróság mint tikvi hatóság.

Poloay
96 kir. járásbiró.

1006. szám 
1886

Faeladási hirdetmény.
Az alolirt erdöigazgatóságnál folyó évi raárcziús hó 

ll*én zárt ajánlatok utján fog az 1835—1888 évi időtar
tamra az évente termelhető mintegy 6000 Urköbméter iúcz 
és jegenyeienyö zsindely és bognárfa iránta. Ii-ik árverés 
megtartatni.

Vállalkozni hajlandók felhivatnak 1500 forint bánat
pénzzel ellátott ajánlataikat akitett nap délelőtti 10  órájáig 
ide benyújtani, hol az árverési feltételek is betekintiiotők.

Besztercebányán 1886. évi február 18-án.
97 1—* M. k erdóígtzgatóság.

406. v. sz.
1885.

Árvoríti kir<«t®é«y.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. éri LX t ez. 

1 0 2  $-a érteimében ezennel közbirré teszi, bőgj a neszt r-
Nyomatott a „Selmeczbányai Híradó" gyorssajtóján.

czebánvai kir. jiriíbirólás 2 1 W|!8 8 6 P. gzámu vépéw  által 
F Sehmitt javára Gebrüdor Groisinger ellen a hátralékos 
266 írt 55 kr. töke 450 frt. után 1885 óv febriiát hó 21. 
napjától számitaudó 6  százalék kamatai és eddig összesen 
7 frt 5 5  kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt ás 600 Írtra 
becsült: különféle nyári gyapjú kelméből álló ingóságok 
nyilvános árverés utján tiadatnak.
' Mely árverésnek a 2254,1885. P sz. kiküldést rende d 

végzés folytán a helyszínén, vagyis Beazrerozebányán leendő 
eszközlésére 1 8 8 6 -ik év Márczius hű 12-ik napjának délután 
3  órája határidőül kitüzetik és ahhoz a veuui szándékozok 
ezennel oly megjegyzéssel hivatunk meg: hogy az ériutett 
ingóságok ezeu áiverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 10t. §a- 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni 
foguak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1885. t. Cb. 
1 0S. §*ába« megállapított feltételek szerint lesz kifizete»dö.

Bbányáu 1886-ik évi febr. hó 20. napján.

Íírteyl Adolf
0,s kir. b írá s ig  végrehajtó

telek jegyzőkönyvben 1 .1 —14. II. 1—15. sor szára alatt 
foglalt birtoknak alperest illető V«-ed jutalékára 247 frt. a 
287. számit tolckjegyzfíkönyvbcn I. 1 — 14. sor szám alatt 
felvett urb. telek és a hozzá tartozó erdő és legelő Illetőség 
felerészéu .k alperes 7» öd részbeni illetőségére 237 írtban 
megállapított kikiáltási árban az árverési elreudelte és hogy 
a feunebb mei.jelölt ingatlanok az 1886 évi marczius hó 
26-ik napján délelőtti 10 órakor Budidban a község házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsá- 
rúnák 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42. jj-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 8833. szám alatt kelt igazságügymínisteri 
rendelet 8 . §-áhan, kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött ke/.óhez letenui, avagy az 1881. LX. t. ez. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlegei ólba- 
yezésóröl kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatnl. 

Kelt Beszterczebányán 1885. decz. hó 19-ik napján,
A bbányai kir. törvényszék miut tikvi hatóság.

N á I y  a s z
99 jogysd.

1248. «/ám 
1885 tikvi

Árverési hirdetményi kivonat.

A bcszterczebáuyai kir. törvényszék mint telekkönyvi j 
hatóság közhírré teszi, hogy a bcszterczebáuyai káptalan | 
végrehajtatnak Kapjás Pál badini lakos végrehajtást szen
vedő elleni 350 frt. tőkekövetelés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyé cn a beszterozebányai kir. törvényszék terü
letén lévő Bá lin község Határúban fekvő a badini 69 számü 
telekjegyzőköuyvben 1 1—14 sor szám alatt felvett '/s urb. j 
teleknek és a hozzá tartozó erdő és legelő Illetőségnek al
peres Kapjás Pált illető Vio-re 741 frt. az ottani 96 számü |

'  cyp-C Csalt a Riohter-féle

E * Í 1 E H Í ! S #
Horgonnyal A 0 Fhorgonnyal

a valódi és az a készítmény, mely által a köuzvény 
C8 Úz eseteiben az ismeretes meglepő gyógyeredmérr 
érettek el. E rég jónak bizonyult háziszer 40 és 70
a legtöbb gyógyszertárban* kapható. Fő-raktár: Gylgy* 

szertár az arany oroszlánhoz, Prága, Altstadt.

i

Budapesteu Török J., Selmcezen pedig 
gyógyszertárában.

Sztankay Ferencz
100

1

Turócz - Szent - Mártonban egy

rendezten be e hé 20-átél kezdve, melynek támogatására ezennel 
tisztelettel kérem fel Árva. Turócz és Liptómegye n. é. közönségét. 
Vállalatom: a Selraeczbányai Híradó fióknyomdája T. Szt. Márton
ban, mely cím alatt kérem a megrendelések megtevését.

Újból kérve a n. é. közönség becses támogatását, vagyok
tisztelettel

Selmeczbányán 1886. február 27-én.
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RUHAKELME
csak tartós gyapjúból való egy középnagyságú

részére
4 frt 96 kr jó  juhgyapjnból
8  „ — jobb juhgyapjnból
K) finom n
12 - 48 kr egész fin. itihgyapj

U tazó  u la id e k  darabja í  -— lSf fit Nagyi
töuyok, felöltő, nadrág é» csüköpcny szöveteket, tfiffl, 
mini*, kainmgarn. cbeviot, trikót, női kendőket, periivir 
ng-ok ajánlja

310 meter 
egy öltözetre

uból.
tinóm

SztikarofszM T, - lSf

n y á r i r n k  l á  r  a

M in táka t franc o. — Szab , i részér
tétlenül küld, 1U Irt,m f..:dili utáni

Állandó r: ktárom ler én mint*
gától értetődik, hogy nagy iizletemb
tóvég marad fen n. melyeket éa a/.tá
kénytelen túladó i. — Mind*m okosai
hogy ily kicsiny maradékok bói m int

II r  ü  ii a  h  e  m .
h minta kártyákat bórmei 
éteket bérinnntuinn kaid.

gondéikor egye felfogja,

</.iz küldői 
valódi széd e lg és  ;

nak mintákat, mert 
egész darabokból i

elfogyna n maradók : ebhez 
émoly üzletnél poszté végekből 
a minták nem posztávégekbŐI, 
» igy felfogható az illőtök eme

■ée k icseréltetik , 1
»?y«•m. hogy mái ezégok a mi
ég r,isssabb áruké rt. de a pénzt i

után zása követki■síében készt.
l.ban hagyni, miéi t is kérem *

adják viasza).
Tdbb széd e lg ő  ez

negct. t i -a szolid  
•.tolion inog annak id.

L e v e le z é se k e t (oh 
és franc/. U nyelven. 

V A A ^ y W N ^ A A A A / V b / * .

Irkeaetébe*

Kiadó lakás.
Selmeczeu az Alsóutczában 2 

szobából, konyhából álló lakás pin- 
czével, fa- és éléskamarával együtt 
azonnal kiadó. Bővebbet CSIBA 
ISTVÁN vaskereskedésében. 103

Kiadó a „Sylmec/, banyai Híradó" kőnyvuyomója.
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