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Tisztelt közgyűlés!

A magyarországi Kárpát-egyesUlct S/.i.nya-nsv vályúnak 
immár 4 évi működése sukkul nyilvánvalóbb, mintsem hogy 
czcljait. kitűzött feladatait ismertetni szükségesnek tartanám. 
A zászló ki van bontva, a túristika bareznsainak egyéb fela
datuk nem marad, mint ba csak szerényebb mérvben is 
fokozatosait haladni előre hasznosan munkálkodva, kifejtett 
tetterővel a ezéit minél inkább érvényesíteni; mert hiszen 
igaza van az angol tudósnak, midőn mondja : hogy a nyil
vános élet tetterőt követel, s ki őrhelyén alszik, épeu ügy 
szegi meg kötelességét mint az, ki az ellenséghez megyen 
által. Éberek voltak-e az osztály ügyeinek vezetésével meg
bízott közegek, érdemesllltek-e ama bizalomra, mellyel őket 
az osztály t. tagjai megajándékozták, azt az évi működés s 
az elért c.edmény van hivatva ígazolui, mire nézve a követ
kezőket van szerencsém jelentei)i :

A választmány az elmúlt évben 7-szer Ült össze, s az 
osztály felvirágzását előmozdítandó a tagoknak a havonként 
rendezett társasestéken nyilvánuló kívánalmait is tekintetbe 
véve, több Üdvös határozatot hozott. Ekképen a választmány 
« a tagok között mindig megvolt ama szellemi kapocs, mely 
a hasznos s czélravezetö intézkedéseknek rügóját képezi.

A választmány határozataiból kifolyólag az elnökség, 
mint az előző években úgy a lefolyt é\ neu is. fötörekvését 
az átjelzések s javítások töiielycsbivésére forditá. E végből 
a Szitnyára vezető utat uj jelző táblákkal, a lerougáltakuál 
erősebb jelző oszlopokkal látta el, úgy hogy most már a 
hegyre kiránduló közönség teljesen eligazodhatk, mely oknál 
fogva, nemkülönben a hegyen lakó erdöörnél megállapított 
olcsó étkezési áraknál fogva a kirándulási kedv közönsé
günknél mindiukább élénkül.

Nagyobb javításokon ment keresztül a kies fekvésű 
gedeontárnai ut, melyet az elnökség több helyütt teljesen 
átalakított s szál az fallal látott cl annyira, hogy most már 
a Gedeont&rnáhuz való kirándulás nemcsak kényelmes, de a 
természet állal oly gazdagon megajándékozott pont szépsé
geinél fogva valóban élvezetes is annál is inkább, mert a 
remek tér. melyet egy oldalról a Tanádhegy fenségesen ki
magasló alakja övez, más oldalról a tavakkal s változatos 
szépségekkel díszített hodrusbányai völgy határol, erős pa
dokkal. asztalokkal lön ellátva, s az ott csörgedező büs forrás 
pedig kitisztitatott. Nem hagyhatom említés nélkül, hogy a

a latt álló Szittnya Osztályának közlönye.

munkálatokhoz szükséges fát a városi törvényhatósági bizott
ság díjmentesen adományozta, mi által az osztályt meleg 
köszönetnyilvánításra s hálás elismerése kötelezte. Az osztály 
ezen^ténykodésénél fogva az azelőtt elhagyott gedeontárnai 
tért a lefolyt évben számos kiránduló látogatta meg, mely 
kirándulási vágy a még szükséges, különösen a menedék 
házat illető átalakítások bevégezlével, bilietöleg még foko
zódni fog. Egyébiránt az osztály az elmúlt évben 5 kirán
dulást rendezett, é. p. 3-at Szituyára. 1-et Vikuyére és 1-et 
a revistyei várromhoz.

A munkálatokról szólva fel kell hoznom, hogy a Szitnya 
hegyi pnvillon felépítésének Ugye annyiban előre haladt, a 
mennyiben több tanácskozások s megbeszélések után Lob Ede 
beszterczebáuyai építész, a régi épület alapján egy valóbau 
iziéses, művészeti tökéiyű s a ezóluak teljesen megfelelő 
tervet dolgozott kis s uyujtott át a választmánynak, mely 
ezt meghirálás s a költségek hozzájárulása czéljából dr. Téry 
Ödön, tiszt, alulnök utjáu herezeg Coburg-Gothai Fülöp ö 
királyi fenségéhez terjesztett fel. A felépítendő pavillon költ
ségvetése még nem készülvén cl, nem vagyok azon hely
zetben. hogy a t. közgyűlésnek erről határozott felvilágosí
tásokkal szolgáljak.

Mint az előbbi években, ügy a lefolyt évben is az utazó 
közönséghez körü/.vénycket bocsátottunk ki, melyek országos 
iapokbau is megjelentek s ezenkívül fürdőhelyeken s egyebütt 
a nyilvánosság elé lettek helyezve. Ez intézkedésnek azon
ban nem volt oly sikere, mint az előző évben, városunknak 
kevesebb idegen nyaraló lakója volt, mely körülmény főleg 
a rendezett országos iparkiállitásnak tudható be.

A kiállításról szólva, nem hagyhatom említés nélkül, 
hogy azon küzdelemben, melyet szeretett hazánk életrevaló
ságának bebizonyítására s az ipar emelésére vivott, s mely 
részére a müveit világgal szemben az erkölcsi sikert bizto- 
sitá. habár szerényen, csekély erőnkből telliotőleg, de osztá
lyunk is részt vett, amennyiben a kiállításon magunkat a 
bányásznép házi iparczikkeivel és az itteui festői vidék 
liackcr Alajos által levett fényképeivel képviseltettük. S mig 
az előbbiek eredetiségüknél fogva lekötök az irányadó körök 
figyelmét, az utóbbiak a kivitel szépségénél, az összeállítás 
ügyességénél fogva méltó, mondhatni, a felvételek közül a 
legnagyobb elismerést aradtak, elannyira. hogy osztályunkat 
a kiállítási bizottság a közreműködési éremmel tüntette ki. 
Ifjú. a tavasz életkorát élő osztályunk, tisztelt Közgyűlés, 
már csak az anyagi küzdelem, a városunkban nagyon is ki
fejlett társulati szövetkezés s az erők szétforgácsolása miatt 
nagy szabású tettekkel nem dicsekedhetik, de a fensöbb 
helyről jött ezen elismerés is megnyugtathathat bennünket 
arra nézve, hogy működésűnk nem meddő, tevékenységűnk.

feuállá8uuk nem hiába való! Megemlítem i/ég. hogy miután 
az elnökség felkéretett, a kiállitásonGópstt iparczikkeket a 
választmány a t. közgyűlés utólagos^ováhagyásáuak remé
nyében az országos iparmuzeumnak, az albumot a felvéte
lekkel együtt pedig az országos földrajzi társulatnak aján
dékozta, ez utóbbi helyett azonban Tornán Ágoston könyv
kötő s tagtársunk az osztály számára díjmentesen egy albu
mot felajánlani szíveskedett, s miután a felvételek is jutányos 
áron lesznek megszerezhetők, a választmány határozata 
folytán, mind az osztály, mind a magyarországi Kárpát- 
muzeum számára újabb képgyűjtemény szereztetik meg.

E helyütt fel kell hoznom, hogy a városunkba érkező 
idegen utasok tájékozása végett Szitnyai József városi fő
jegyző s vál. tag, nemkülönben Tirts Rezső buzgó alelnökünk, 
általános elismerést keltve városuukat s vidékünket ismer
tető kalauzaid könyvecskéket állítottak össze, melyekből 2 0 0  

darab a kiállításra lett küldve s díjmentesen kiosztogatva.
Osztályunk a háziipar fejlesztésében is buzgólkodott, 

amennyiben Püsehl Ede m. k. bányatanácsos s választmányi 
tag a bányásznép még kezdetleges, jobbára ízléstelen bázi 
iparczikkeinek—készítőikkel érintkezésbe lépve 8 nekik czél- 
szertt ütbaigazitást adva — tökéletcsbitésén fáradozott, Versényf 
Róza k. a. pedig vidékünk flórájából kitüuü Ízléssel emlék- 
képeket állított össze. Bárha a nemes úttörők követőkre 
találnának, hogy a szép példán okulva az amugyis kedve
zőtlen anyagi viszonyok közt élő népünk a háziipar Uzése 
által némi kercsetforrást találna.

Osztályunk a m. k. államvasutak igazgatósága által az 
elmúlt évbeu Li« díjkedvezményben részesült s a kedvezményes 
utazás czéljából az elnökség 30 drb igazolványt adott el, 
mely az egyesületet hathatósan támogató kedvezményért a 
m. k. államvasutak igazgatósága osztályunkat hálás köszö
netre kötelezte le.

Az osztály tagjai az elmúlt évbeu ismét szaporodtak, a 
mennyiben egvesUletüukuek 1 alapitó, 170 rendes és 23 pár
toló összesen 194 tagja van, tehát 13-raal több miut az előző 
évben. Mely szaporodás az osztály újabb erösbülésének vi
lágos tanujele.

Osztályunk belső s admiuistrationális élctóbcu is vál
tozás állott be, amennyiben az auyaegyesület múlt évi köz
gyűlésén elhatároztatott, hogy az osztályok az auyaegyesü- 
lettöi különválva, anyagilag s szellemileg függetlenül intéz
zék ügyeiket, minek következtében az anyaegyesület is a 
„Tátraosztály" ucvct vette föl. Az országos jelleg azonban 
megmarad, mert a különböző osztályok országos Kárpát- 
egyesület név alatt egy szövetkezetét képeznek, melynek 
Lőcsén egy központi bizottsága van. E bizottság őrködik az 
országos érdekek fölött, szerkeszti az osztályok összekötő

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRDZÁJA.
Emlékezés a szabadságharezra.*)

H eringer Sándor

Képzeletein a múlt időt bejárja,
Merengve száll az eltűnt kor felett,
Hol a szabadság hősi szózatára 
A honfi oly dicsőén elveszett.
— Itt él a nép, mely oly hősen csatázott 
Itt folyt a vér sok rémes nagy csatán;
Ez hát a fold. szent honfi-vértől ázo tt: 
Szent a te földed, édes szép hazám !

Én nemzetem, hányszor sújtott a végzet 
T)fcsö, de kínos ezredév alatt ;
Ha jött, elébe álltái a veszélynek,
I)e eltiporni nem hagytad magad.
— Él még a hon, a szabadság hazája, 
Magyar lakik a rónán, bérczcken ;
Győzött az eszme. óh megadva ára : 
Vérrel szerezted, édes nemzetem !

Veres a múlt ! gyakorta elmerengek 
A hon c hős, de fájó korszakán ;
Óh, mintha látnám a mint harezra mennek,
A kiirt szavát, óh, mintha hallanám.
Ott leng a zászló, zeng a ..Szózat’1 árja,
A lelkesítő harezi dob pereg ;
— E harcz nem gyillcvész csoport csatája, 
Nem harczol igy a bérlett hadsereg !
• Elöad»toU a tóim. Ijr«. Petőfikor f bő 14 iki llnnapdu. Hz.

Ily hős hadat csak olyan nép teremthet. 
Melynek szivét szent eszme hatja át;
Szent eszme, mely mindent, mindent feledtet. 
Csak egyet lát : — az elhagyott hazát.
És a magyar tudott harozolni érte. 
Küzdött dicsőén, bátran, hösileg;
Zúgott a vész. ömlött a honfi vére
— Szegény hazáját azzal védte meg.

Dicső kor! heih. mikor ö ..azt üzente11!
— Áldott legyen a nagy magyar neve — 
Rohant a honfi a nagy ütközetbe,
Ilii szerető áldása szállt vele.
A lélek egy forró vágytól viharzott.
Mint hogyha égi tilz szállt volna rá,
Ifjú. öreg mind úhajtá a harezot,
S örült, ha vérét fcláldozhatá.

Zúgott a harcz a bérczen, rónatájon 
Es folyt a vér, óh nem hiába folyt! 
Sokan elestek a dicső csatákon 
Haláluk a szabadság dija volt.
Eltűnt a kor, a hősök már uyugosznak. 
De áli az emlék sírjaik felett.
Mely hirdeti a késő századoknak,
Hogy annyi vész cl nem söpörhetett!

Eltűnt a kor. lefolyt a nép csatája,
A hős idők emléke él csupán;
És él a hon, él a magyar hazája,
A hosszú harcz, a veres harcz után.

— Oh éljen is, üdvöt, békét találjon, 
Éljen dicsőén, fényben, gazdagon,
S ha jönne vész, a hoifi síkra szálljon 
Érted hazára, — érted te drága hon !

A BesztiH-cze-Seltnecübáuyai Társaskör 
márczius 15-iki ünnepélye.

Ünnepet ült Magyarország hazafias közönsége márczius 
15-én. szabadságunk és függetlenségünk nagy ünnnepét. 
Társaskörünk is. melynek hagyományaihoz tartozik évenkinl 
a marcz. 15-ikéiiek méltó módon való megünneplése, ez 
évben is bű akart maradni traditiónkhoz s hazafias ünne
péllyel ülte meg -< abadságunk és függetlenségünk nagy 
napját marsz. 15 ót.

Hogy az Unuepély ügy a uagy nap eszméihez, valamint 
társaskörünk kegyeletéhez méltó legyen, egyesületünk v á 
lasztmánya múlt havi reudes ülésében az ünnepély rendezését 
Mazuch Ede, Reisz Mór és Kurz Géza tagokból álló bizott
ságra ruházta. A lefolyt ünnepély — jó lélekkel mondhat
juk — kitünően sikerült. A tagok a „Virág Csokorhoz* 
czimzett vendéglő első emeleti dísztermében szép számban 
gyűlvén egybe Coucha Fcrcncz társaskörünk buzgó elnöke 
lelkes beszéddel nyitámogazünuopélyt. Beszédében mindenek- 
ciött kiemelte hogy társaskörünk mindenkor hazafias köte
lességének ismerte, megünnepelni márczius 15-két így tet
ők ezt elődeink s ini méltók akarván lenni elődeink pél

dájához összegyűltünk hogy megünnepeljük szabadságunk 
és függetlenségünk nagy napját Majd áttérve a nap jelen
tőségének ocsetclésére igy szólt: Az örökéletfl Klió piros 
hetükkel véste be hazánk évezredes történetébe 1843-ik év 
márczius 15 ik napját. Nem a vér festette pirosra e napot 
mint a franczia szabadság napjai* hanem a szabadság, sza-



kapcsát, az évkönyvet, miért ezek ismét a tagsági dijak 
ÖO'/.-kát beküldeni kőtelezvék.

EzcmtivUl a Szitnyaosztálynak külön közlönye van, — a 
„Felvidéki Hiradóu, hol az osztályt ériutő Ügyek s a választ* 
mányi gyűlések jegyzőkönyvei közölve lettek, továbbá Vörös 
Ferencz szerkesztő s tagtársuuk kiváló elismerésre, meleg 
köszönetre méltó szívességéből 11  részint kUl, — részint bel
földi társulattal állunk csereviszonyban s összeköttetésben, 
miből kifolyólag könyvtárnnk is jelentékenyen szaporodik.

Evvel kapcsolatban nem hagyhatom említés nélkül azon 
erkölcsi támogatást sem, melyben tiszteletbeli alelnöküuk dr. 
Téry Ödön, osztályunkat minden alkalommal részesíti azáltal, 
hogy ha személyesen nem is lehet közöttünk, de lelkileg 
folytonosan velünk van, gyakori levelezései által működé
sünknek irányt adva, az osztály minden ügyeibe belefoly, 
mint alapitója osztályunknak, a távolból is minden erejéből 
annak felvirágzásán törekszik, a javát mint jó apa, hatha
tósan előmozdítja.

Az osztály anyagi javát azon körülmény is előmozdita, 
hogy f. hó 8 -áu a polgári dal- és zenekörrel egyesülve egy 
jelmezes tánezmuiatság rendeztetett, mely nagyszámú közön
ség részvétele mellett folyt le, s az osztálynak 1 0 0  frt tiszta 
jövedelmet hozott.

S ezzel tisztelt közgyűlés, jelentésemnek végére értem. 
„Minden üt Bómába vezet.“ volt a hivő középkor jelszava. 
A mi jelszavunk: A haza minden előtt, mindent szeretett 
hazánk javára! Az ösvény, mely az általános jó felé vezet, 
különböző irányú lehet, de a czél csak egv: a közös boldo
gulás s a hoo virágzása minden irányban. Ezért t. Közgyűlés, 
ha működésünk nem is teljesen kielégítő, mert a viszonyok 
számba vételével nem is lehet az, de sok csepböl alakul a 
hatalmas folyam, ha osztályunk kitartó munkássággal törek
szik kitűzött czéljai felé előre, életrevalósága, létjogosultsága 
meg nem támadható. S hogy osztályunk a jövőben is folyton 
haladni s állandóan erősbülni fog, arról kezeskedik Seltuecz- 
Bélabánya, Hont- és Barstnegye lelkes, a szép eszmékért 
hevülni tudó közönsége, s kezeskedik az osztály buzgó al- 
elnöke, ki sem időt, sem fáradságot nem kiméi, hogy azon 
a polezon, melyre őt a közbizalom emelte, feladatának sike
resen megfeleljen.

Ezek után kérem a t. közgyűlést, hogy jelentésemet 
tudomásul venni méltóztassék.

Tanítói értekezlet Tót-Pelsőczon.
Hétfőn f. é. márcszius hó 8 -án tartotta a zólyomjárási 

tanítói kör értekezletét Pelsöczön, az ág. ev. iskola helyi
ségében. A járás tanítói csekély kivétellel, — kiket beteg
ség tartott távol, — pontosan megérkeztek a kitűzött időre 
s d. e. 1 0  órakor kezdetét vette a gyakorlati előadás, me
lyet Szlavkovszky Ede t.-pelsöczi tanító tartott a VI. osztá
lyú leány növendékekkel. Az előadás tárgyát az olvasókönyv 
egy vallás s erkölcsi érzelmeket fejlesztő elbeszélése képezte. 
Szlavkovszky Ede tanító az olvasmány kezelésében megki- 
váutató jártasság s főkép a tanítás menetét vezető előadási 
modor által kötötte le úgy a növendékek mint a hallgatók 
figyelmét. A leánynövendékek szabatos, hangos és értel
mes feleletei a mellett tanúskodtak, hogy az elbeszélés tar
talmából vont tanulságot helyesen fogták fel, érezték át.

A mintegy V* órát igényelt tanítás befejezése után a 
tanítóság az előadó lakására vonult, hol csakhamar kezde
tét vette a tulajdonképeni értekezlet. Az értekezlet tagjain ;

badságunk hajnalának „pírja.u Megemlékezett a márczius 
15 ikét megelőzött hosszas küzdelmekről, melyek feltartóz
tatták egy ideig a reformok oekövetkeztét, de a párisi 
februári forradalom ledönté az utolsó sziklafalat a reform 
és a modern eszmék útjáról. Bekövetkeztek az örök emlé
kezetű márcziusi napok, s ezeknek fényes betetőzése már- 
cziusi idusa. Megemlékezett a kor nagy férfiairól első sorban 
Kossuth Lajosról kiről igy szólt: Ez arauyszavú magyar 
Cicero önfeláldozó működése egybeforr a márcziusi napok 
eseményeivel; nagyhírű felirati javaslata, melyet az országgyű
lés egyhangúlag elfogad s a körülmények, melyeket szóno
klata megteremttnek raegalkatói a nagyszerű vívmányok
nak, melyeket a refonnpárt zászlójára irt. Övé a babér, öt ! 
illeti a szabadság kivívásainak dicsősége. Leírja a márcziusi 
nagy nap lefolyását s beszédét igy végzi: Ez önzetlen ha
zafias lelkesedés legyen vezércsillagunk tetteinkben éltünk 
alkonyáig, ez legyen vezérelve hazafias működésünknek. 
Lajos hosszantartó éljenzés követte szeretett elnökünk e 
valóban sikerült alkalinj beszédét. Az éljenzés lecsillapultá- 
val Illés Dezső szavalta el nagy hatással Petőfi : „A ma
gyarok Istene" cimü költeményét. Még e sorok Írója lépett 
a felolvasó asztalhoz hogy „Nemzet; szabadságunk és füg
getlenségünk küzdelmei" cimü, ez alkalomra irt tauulmánvát 
olvassa fel. A felolvasó végig pillantott hazánk ezeréves 
múltján. Vázolta a történelmünk föjellerovonását képező 
szabadságharc/. küzdelmeket. Részletesebben emlékezett meg 
különöseu a II. József óta lefolyt mozgalmaktól, a Metternich 
korszak tusairól, Széchenyi fellépéséről a 96-iki országgyű
lésen, Vörösmarty eposainak s egyáltalán az irodalomnak e 
mozgalmakban való szerepéről, Széchenyi irodalmi és társa
dalmi agitatiojáról, Kossuth Lajos fellépéséről, Széchenyinek 
Kossuth ellen harczárói, szóval mindarról a mi a nagy nap 
előzménye gyanánt tekinthető.

Ezzel az Unuepcly szellemi része ki lévén merítve, 
vacsorához ültünk — mely minthogy ügy a menü iniut a j

kívül részt vettek ez ülésben Oroo Géza Lajos, az általános 
tanító egylet buzgó s tevékeny elnöke és Ku/.ms A. t.-pel
söczi ev. lelkész urak is. A megvitatásra kitűzött egyes té
telek sorreudje előtt Hccser Jáuos a kör-elnökének tanul
ságos és jól átgoudolt beszédét hallgatta meg a tanítóság, 
melynek hatását minden jelenlevő útérezte.

Belóczy Sándor, ez értekezlet jegyzőjének távozásával 
megürült tisztség ideiglenes betöltésére Klein Lajos zólyomi 
tanító hivatott fel, ki készséggel ajánlkozott ez állás betöl
tésére s átvette a jegyzőkönyv vezetését. Ezzel kezdetét 
vette az illés

Sebes/.tha Károly megyei kir. tanfelügyelő azon érte
sítése. hogy az értekezleten részt nem vehet, tudomás- 
sül vétetett. Felolvastatok Groo Géza Lajos egyleti eluök 
jelentése, melyben a kör tagjai az országos képviseleti ta- 
uitói gyűlésre kitűzött tételek kidolgozására feiliivatnak. 
Ajánlkozók Fölkutatni János. Krajcsik Soma s Nculeld Ár
min zólyomi kartársak egy-egy léteinek kidolgozására kész
séggel vállalkoztak. A nagyméltóságu m. kir. vallás és köz
oktatásügyi minister úr arczkópót megvenni óhajtók- lészere 
neki tudomásul hozatott, hogy az csekély árban, az egyleti 
elnökség utján, mindenki számára megszerezhető. A „Nép- 
tanoda" Pécsett megjelenő tanllgvi lap, a „Téli estékre" 
czimü munka előfizetésére s Petérffy Sándor alapítványra, 
melynek czélja volna egy a tanítóság gyermekei között 
szétosztandó ösztöndíj létesítése, eszküzlendö gyűjtések vé
gett feibivutnak a kör tagjai. Az ezen felhívásokon hozott 
határozat mellett reméuyliietö hogy kedvező siker fogja 
érni a gyűjtéseket. A tanügyi lapok pártolása csekély mér
tékben nyilvánul eddig ié körünkben, minek okát abban 
kell kcrcsnUnK. hogy a/, anyagiakkal küzdő falusi kartársak 
nem sokat áldozhatnak az önművelődés oltárára. Egy év 
lefolyása alatt a körkebeléoöl három tag hunét el névsze- 
r in t: Kudrouy István, Márton János és Kiköss Károly, kik- 
uek megemlékezéséről az értekezlet fájdalmas tudomást vesz. 
Kuzma A. ev. lelkész úr a kör kebelébe való belépések 
óhaját kifejezvén, őt örömmel s szives készséggel fogadja 
tagjai sorába a/, értekezlet. A körbe való lépésüket beje! il

lették a járás újonnan választott tanítói is u. in. Kubis Emii 
osztrolukai, Krátky Ede t.-pelsőczi és Stubny ; Ignácz dob* 
ronai tanító urak.

A kör-elnök saját 8 tiszttársai nevében, a választási 
3 év leteltével, benyújtja lemondását s az értekezletet uj 
választmány kijelölésére hívja fel. Értekezlet az elnököt 
újólag megajándékozza bizalmával s kéri, maradua továbbra 
is tisztségében Kör-elnök a bizalmat megköszönve elfogadja 
állását s kéri a tisztségek betöltésére kijelölni Klein Lajost 
jegyzőnek s Haniszkó Györgyöt péutárosnak. Értekezlet 
ajánlottakat egybaugulag megválasztja a felhívja őket állá
sok betöltésére.

Ezután Szlavkovszky Ede gyakorlat előadása felett 
váltottak eszmecserét s a bírálatot kísérő vélemények bő 
anyagot szolgáltattak az olvasmány kezelés mikénti alkal
mazására. Előadónak buzgolkodásaért jegyzőkönyvileg ér
demleges köszönet szavaztatott meg. Bcrnáth Gáspár, dobro* 
nai tanító — a házi ucvelés alapja a jó iskolai nevelésnek 
czimü értekezését olvasta fel. Felolvasó tárgvát gonddal s 
tapasztalatból merített példák nyomán állította össze, A ügyei
met lekötő munka élénk érdeklődést keltett a hallgatóság
ban s szerzőjének elismeréssel párosult köszönetét eredmé
nyezett. Zayda Anna zólyomi tanítónő pedig az 18834 
tanügyi állapotokról kiadott tanfelügyelői jeleutést mutatta 
be kivonatban. A megyei taniigy kedvező fejlődését cous-

borok a vendéglő jó híréhez méltók voltak élénk hangulat
ban folyt le. A harmadik fogásnál felemelkedett Donáth 
Fülöp 8 hatásos szavak kíséretében Urité poharát az ezer
éves magyar hazára Himfy József: a márcziusi nagy napok 
legnagyobb ma is élő alakjáért: Kossuth Lajosért iirité p .- 
barát. Égyszersmind a kővetkező szövegű üdvözlő táviratot 
is küldtük a nagy számUzüttnek Turinba: A Besztcrcze- 
Selineczbányaí Társaskör márcziu 15 ikét Ünneplő tagjai 
Magyarország kormányzójának hódoló üdvözletüket küldik." 
Coliéba Ferencz emelkedett fel most, hogy poharát a kör 
jelenlevő vendégei egészségére ürítse. A vendégek részéről 
először: Kubáuyi István Beszterczebánya hölgyeire, Baross 
Jenő a „Trcucséni kör" elnöke a hazafias felvidéki ifjúság 
összetartására Urité hatásos szavak kíséretében poharát. Va
csora közben a társaság Nagy-Bccskerckről Székely István 
fögymuásiumi tanártól és tagtársunktól üdvözlő táviratot 
kapott: a társaság érzelmeinek távollevő tagtársunk irányá
ban Mazucb Ede élőszóval is igyekezett kifejezést adni 
tnidőu éiteté a távolság daczára is érzelemben szellemileg 
velünk levő barátot. Még Volktnann Ignácz élteié a sikerült 
ünnep alkalmából, az elnököt és az Ünnepélyen szellemileg 
közreműködő tagokat mire Concha Ferencz eluök éltetvén 
körünk jelenlevő alapitó tagját: Pusekmanu Ödönt, a komoly 
toasztok sorát bezárta.

Jó ideig maradt még együtt a társaság hazafias dalo
kat. éuekelvc, s mindenki azon benyomással távozott a si
került ünnepélyről, hogy a/, valóban a felvidéki ifjúság haza
fiasságának méltó bizonyítéka volt. Valóban helyesen lián. 
gO/.tatta a Trencséul kör tisztelt elnöke, hogy n-.KÜuk ha
zafias felvidéki fiatalságnak összetartásra van szükségünk ; 
mert nekünk hazafias missiónk vau : a magyar államcszmct 
a felvidéken szilárdítani! Méltó feladat s teljesítése annál 
könnyebb, minél jonáan közeledik egymáshoz a felvidék 
hazafias fiatalsága. Kajla tehát! Legalábn a nemzet nagy 
Uunepciu egyesüljünk s közös lelkesedésünkből incriisüuk

tatálbatjuk a*-jelentésben s az itt-ott még előforduló hiányok
orvoslását érdemes s tevékenységben oly fáradlmtlan tanfel
ügyelőnktől annyival is iukáub remouytketjük, amennyiben 
a jelen állapotok javulása is nagy részben az ő bűz- 
gólkodásának köszönhető. Jelentést tevő tanítónő munkál
kodásáért az értekezlet szintén jkönyvileg köszönetét nyil
vánítja. Jövő értekezlet helyéül Hajnik községe állapíttatott 
meg 8 az ez alkalomra kitűzött neveléstani tételek feldol
gozására Krcsméry Károly zólyomi és Kubis Emil osztrolu
kai kartársak vállalkoztak, gyakorlati előadást pedig Pau- 
liuyi János bajniki tanító fog a mondatkezelésböl tartani. 
Az indítványok tételénél Folkmann János felhívja az ülés 
figyelmét, hogy a küztürvéuyhatóság 54 § ának tárgyában 
a közgyűlés meneszszen kérelmet az országos képviselő. — ne- 
meskózi Kiss Pál úrhoz az iránt, szíveskednék körében 
odaliatui, hogy a tanítók is felvétetnének e kvalifikáltak 
sorába a a kedvezményes kétszeres adónak beszámítása 
reájok is kiterjesztetnék. Másik helyes indítványa meg 
egy segélyegylet létesítésének eszméjét ölelte fel, melynek 

i életbeléptetésével fel volnának hivaudók a többi megyei 
körük is a csatlakozásra, elősegítvén egy általános megyei 

| sególyegylet megalakulását. Közgyűlés mindkét indítványt 
magáévá tevén elfogadta s a segélyegylet alakításának ter
vezetével egy hármas tagú bizottságot jelölt ki az iuditvá- 

: nyozó, az elnök s Krajcsik Soma tagok személyében. A
terv kidolgozása után a megyei körök fel fognak hivatni a 
csatlakozásra.

Néhány csekélyebb jelentőségű indítvány tétel után az 
elnök berek észt vén az illést a hallgatóság ezután a városi 
vendéglőben adott bankettre indult, hol a napi fáradalmak
nak utána vig s kedélyes órákat töltött el a késő éjfélig.

Kelt Zólyombau 1 886 márczius bó,15-éu. —n.

Tekintete* Szerkesztő úr I

T.-Szt-Márton, 1886 mai ez. l ' l .

Tudva azt, hogy a „Felvidéki Híradó" a magyar kul
túra terjesztését tűzte ki egyik feladatául, örömmel raga
dom meg az alkalmat, hogy a városunkban történt e , irá
nyú mozgalomról értesítsem-

Az állami polg. iskola tantestülete áthatva azon érze
lemtől, mely e városbau hivatásával jár. a műit évben 
ingyenes népszerű felolvasó estélyek rendezését vállalta 
magára a téli hónapok alatt. Hogy az estélyek inég nagvobb 
vonzerővel bírjanak, minden alkalommal úgy volt összeál
lítva a műsor, hogy 2 —3 zenedarab, egy-egy szavalás, vagv 
magánének is fel volt véve. A látogatottság, melynek ez 
esték örvendettek, bebizonyította, hogy a választott irány 
helyes volt, hogy ily estélyek rendezésének szükségét érzi 
közönségünk. A testület felbátorítva az eddig elért siker 
által, de másrészt a minden oldalról nyilatkozó közkivá- 
Halomnak is engedve a közelebb lefolyt téli hónapok alatt 
ez estélyeket ismét megtartotta. Felolvasást tartottak Boldis 
Ignác/ : „A esillagvilag csodáiról," Leliotzky Vilmos: „A 
vadouok titkairól," S/.Ullő Géza: „Történelmi emlékek és 
mondák a vágvidéki várakról," Arányi Antal : „A drágakö
vekről" és legközelebb f. hó 14-én Velits Alajos : „Adatok 
Túróczmegye monogruphiájalioz" cziin alatt- A megye törté
nelmi adatéinak e gyűjtője ezeu értekezéseiben különösen 
a megye földrajzi viszonyaival foglalkozott, majd megem
lékezett a jezsuitákról, kik a mai zniói vallás alapítványi 
uradalmat bírták s azon kívül felemlített még két-bároiu

erőt és kitartást a haza odaadó önzetlen szeretetébeu a haza
fias eszmék terjesztésében. Mutassuk meg, hogy tuduuk, mi 
is lelkesedni, mint a 60-as évek fiatalsága, melyet csak nem 
regen követendő példáúl állítottak eléuk. De mindeuek előtt 
előtt: Viribus nnitis.

Mazuch Ede
a „Heiztercze-Selmeczbáuyai Tár»a»kör“

titkára.

Utóhangok a zólyoinmegyei bálról.
Sebes/.tha Károly a mi szőke fllrtü tanfelügyelőnk, 

mikor még nem volt tanfelügyelő, de még profeBBora sem 
Zuiúvaraljauak, hanem oly beuevolus újságíró, aki addig ír. 
inig a közfigyelem nevével megbarátkozik; abban az időben 
eg_\ kis czikket Irt. bol — Határozottság — cziin alatt két 
lapoldalon az ó-közép és njkor összes nagy és kis embereit 
megtúnuluatja az ember. Attilától Suvarofig és Angyal Bandiig, 
íiullytól .Spischich Zala megye alispánjáig és Deáktól vissza
felé Crotnweli, Talleyrand egész a baczuri bíróig.

L/.eu c/.ikk. mely 1879-ik évben jelent meg, jutott az 
eszembe, midőn egy megyénk beli földbirtokos ismerőmmel 
e napokban a Zólyom-beszterczebáuyai vonalon találkoz
tam; ez is követi Ücbcsztba elvét, mi nélkül sem nagy. sem 
házas emberré nem lehet válni.

Sebes/.tha azt mondja : A határozottság csak kiváló nagy 
emb -rck sajatja s oly lelni tulajdon, mely nélkül kimagasló 
alakot, nem mutat fel a világtörténelem. A műveltség, a tu
domány, a lángész .i közuapiassag nívója lölé emelhetik az 
embert, de a környezet, a társadalom és a kor fölötti arai* 
kodásra csak az önérzet által ápolt, önérzetet keltő, szavak
ban és tettekben nyilvánuló határozottság képesít. Napóleon 
szavujárasa volt, — tiniden lehető, csak akarni kell — és 
igaza volt. csak a módját kell tudni, hogyan ?

Az én Gazsi barátom Sebesztba szerint, már jogot fo*r



olyan várat is. melyeknek ma mái nyoma sincs. A műsor i 
többi számai a következők voltak: Kéler Béla : Csokonay- 
nyitány. Négy kézre zongorán előadták KertéB/. Jáuosné ób 
Bock Ilona. Csinos játékukat a közönség tetszéssel fogadta.
A magyar daiegyesUlet vegyeskara énekelte nagyon csino- 
san Zsasskovszky E. „Napkelet1* czimtt müvét, melyet a kö
zönség zajos kívánságára egy népdal egyveleggel toldott 
meg s e közben Boldis Ignáczné énekelte a „Csak egy kis 
lány vau a világon" . . . kezdetű dalt igen kedvesen s 
mély érzéssel. A műsor egyik igeu sikerűit száma volt Boldis 
Ignácz „BNztricskai emlék" cimü valse brillaute-ja, melyet 
a szerző és Eder Róbert játszott ongoráu négy kézre nagy 
sikerrel, melyben a játszókon kívül a szerzőnek is kijutott 
a méltó taps. Ügy halljuk, hogy e szép darab közelebb 
nyomtatásban is meg fog jelenni. Schwimtner Edith Szász 
Károly „Angyal és ördög" czimü költeményét szavalta érzés
sel Végül Éder Róbert „Burcarole" czimü darabot játszotta 
Bchuiuann-Lisztből a már tőle megszokott színezéssel és 
technikával. A legközelebbi s egyszersmind utolsó felolvasó 
eBtély ez idényben április 4-éu lesz. Túróczi.

Tekintetes Szerkesztő úr!

A zólyomi ágost. nitv. evang. egyház e hó 13-án ren
des évi egyházi gyűlést tartott, a melyen a sok érdekes 
tárgy között azon kérdés is felmerült: miként lehetne az 
egyházban — a mely a dolog természeténél fogva, majdnem 
kizárólag: tót — a magyar isteni tiszteleteket szaporítani ?

Hogy ezeu kérdés felmerült, ezt Szeberényi Gusztáv 
püspök úr tí méltóságának köszönhetjük, a ki a múlt évben 
(júniusi bóbaui megtartott egyház-vizsgálat alkalmával, azon 
bö óhajának adott kifejezést, hogy az egyház a magyar is
teni tiszteletek szaporításáról gondoskodjék.

E kérdés felmerülése nekem igen szívesen látott ven
dég volt. Elvem és meggyőződésem, hogy akkor és ott, a 
hol lehet: „magyarosodjunk" és „magyarosítsunk." Úgy 
veszem észre azonban, hogy e kérdés felmerülése nemcsak 
engem, de magát az egyházat is érdekelte, mert a midőn 
Tbomka Gyula úr — az elöértckczlet megbízásából, eunek 
megállapodása szerint, — azon javaslatot adta elő hogy az 
egyház „minden hó első vasárnapján nagyar isteni tisztele
tet tartson" és hogy „az iskolás gyermekeknek, a hétköznapi 
isteni tisztelet, heteuként két részben magyarul tartassák 
meg," mondhatuám egy hang kivételével, mindannyian 
ürömmel fogadtuk es meg is szavaztuk.

A kivételt tevő hang tulajdonképen nem az egyházi 
gyűlésen, de az ezt megelőzőleg megtartott „elöértekezleten" 
nyilvánult és ez a hang a „Bulla Samu" pékmesteré volt, 
a ki a tótságnak érdekében síkra szállt és a ki az iskolás 
gyermekekkel megtartandó magyar isteni tisztelet ellen 
kikelve, azt mondotta, hogy ez felesleges, hogy ez czélsze* 
rütlen, mert a gyermekek az isten házába nem azért járnak, 
hogy ott m a g y a r u l  t a n u l j a n a k ,  hanem hogy ott 
pajkoskodjanak és hogy azok közül, a kik hétköznap a 
templomba járnak, egyetlen egy sincs a ki magyarul tudna.

Mondhatom, hogy ezen egyébként már őszülni kezdő 
Cicerót, alig bírtuk meggyőzni, hogy behozandó eme refor
mok a tótságnak mit sem fognak ártani.

E reformok keresztül vitele igen könnyen ment. de 
könnyen ment kiválóan és csak is azért, mert az ágost. 
hitv. evang. egyház mostani papja: ft. Tbóbusz János űr, 
— a ki nemcsak látszani akar magyarnak, de testestől-

málhát a nagyságra, inért 6  éve ismerem s daczára a szám
talan kosárnak, melyet kapott s melyet tuczat számra árul • 
hatna a zólyomi vásáron, daczára a száiutalau kudarcznak, 
folyton udvarol, kér és szerelmi vil'ouiást tesz.

Es ez aztáu lelkibatározottság, mely a közuapiasság 
nivójáu felül á ll; alioz lelkiorő kell, hogy az embert Csabán 
meglsosarazzak, bétf-iu és kedden már aj iulja a pártát, szóm 
batou meg Beszterczcbáuyán inutissanak neki ajtót.

De ö azért folyton nősül és ebbeli mániájából semmi
féle bölcsész öt ki nem gyógyítja. Suvarof muszka generá
lisnak könnyű volt száraz babbal és vutkyvul meglraklálui 
az osztrák kollegáit, mikor már hozzá volt születésétől fogva 
szokva, mert muszka volt még a 70-ik ősapja is, de egy elő
kelő. nemes és vagyouos, kecske szakállal bifo férfiút, aki 
a barminczas évek küszöbön áll. ha megkosaraz eg/ egyszerű 
burger láuy, akiuck az apja piuklivei jött be a megyéukbe 
és még sem moudaui le a házasság rózsás, vagy tövises eszmé
jéről, oda már oly lolkierö kell, minővel Kaunicz miniszter 
birt, aki önmagáról azt mondá: Az égnek 100 évre vau 
szüksége, hogy egy nagy crabeit ncveljeu. s azért aggódom 
én. Ausztria j ivöje felett, ha meghaltam!

A megye bálra sok rendezőt találtak és választottak, de 
őt. ki lelke a megyének, ki hatalmas filippicájával nem 
egyszer ingatta meg az alispáni széket, ki minden csekélység 
iránt érdeklődik, a mi a közigazgatást és jerichói rózsákat 

l/e ti . . . és öt ki a felvidéki küzra. egyesületet oly bőven, 
ol) melegen pártolja (megvett részletfizetésre a jegyzőtől 
egy naptárt 40 krérti ép öt hagyták ki, pedig szive ez idei 
választottja is ott volt, kit piros pünkösd táján — komolv 
czélból meglátogatni akar, már másodizbeni kikosarazás 
végett.

Hogy ily mellőzés folytán össze nem roskadt. az lelki- 
erejének, határozottságának . . .  és a jó törkölypálinkának 
köszönhető. Róka Pál.

lelkestől magyar is, — önkényt ajánlkozott e terhes missi
óra, h ü maga volt az. a ki a magyar egyházi isteni tisz
teletre vonatkozó eme javaslatot megtette. Ha ón, az én 
érzelmeimnek kifejezést adhatok, akkor ez az : vajha miu- 
den felvidéki ágost. hitv. evaug. egyháznak ilyen práetora 
volna s ekkor bizonyára megszünuék azon — különben tel 
jesen alaptalan — hit, hogy a ki egy felvidéki lutheránus 
egyháznak tagja, az eo ipso tót.

Az egyházi gyűlésről még csak annyit, hogy már az 
elöértekezleten szóba jött, hogy a konvent jegyzőkönyveit 
tót nyelven Írják, tót nyelven szerkesztik meg, azon javas 
lattal léptem az egyházi gyűlésen fel, hogy az egyházi gyű
léseknek jegyzőkönyveit ezentúl ne tót nyelven, de az állam 
hivatalos nyelvén, a „magyaron" vezessék. Persze a haza- 
lias egyházi gyűlés ezen javaslatomat egyhangúlag elfogadta.

Kiváló tiszteletem kifejezése után vagyok Zólyomban 
1886-ik évi marczius hó 14-én. mély tisztelője

Raks8ányi Gyula

K i i L Ö N r É L É K .
Marczius 15-én a selmeczi akad. ifjúság a megállapí

tott programm szerint d. u- fél 2  órakor az ifjúság köri he
lyiségében gyülekezett, 2  órakor a szt- háromságtéren 
egyesülve a lyceumi tanuló ifjúsággal nagy számú néző 
közönség előtt a llymuus cléneklésével nyitotta meg az 
ünnepélyt; ezt követte a „Talpra magyar" elszavalása, melyet 
Ludescher Orbáu cseugő erőteljes hangon ifjúi hévvel adott 
elő, s Petőfi egykor gyújtó szavait sokszorosítva adták 
vissza a város falai- A szép szavalat végeztével az akad. 
ifjuságköri zenekar a „marseilcsi iudulót, játszta tűzzel, pre- 
cise és megszerzett hírnevéhez méltóan, fél 3 órakor indult 
meg az impozáns menet Szélakna felé, a hazáért dicsőén 
elhullott honvédek sírjához, leróni a kegyelet adóját a sza
badság bajnokainak. A lelkesedés, mely a haza, szabadság 
és Ko8Uth Lajos éltetésében nyert kifejezést, útközben foly
ton növekedett, és midőn Szélakna képe a távolból feltűnt 
egetrázó éljenzésbe, töri ki, melyre a szélaknai báayászbanda 
rázendítette a Rákóczi iudulót. A szélaknai küldöttséget 
Pogussy Gyula ak. ifjuságköri alelnük üzvözülte az ifjúság 
részéről, lelkes szavakkal híva fel a szélaknaiakat csatlako
zásra j az ifjúsághoz Szélakna buzgó lelkésze szólott szép és 
hasoulatokbau gazdag szavakkal fejtegetve a nap jelentősé
gét, melynek méltó megünnepléséhez készséggel csatlakoz- 
uak. Az egyszerű siruál, melyen az ódon karcsú oszlop ne
hezedik a „hazádnak rendületlenül" eléneklése után Schrei- 
ber Ferencz ak. ifjuságköri elnök tartott tartalomdus és a 
türtóueti hűséget rnagáu bordó gyönyörű emlékbeszédet. A 
lefkes előadás, a szép szavak mély átérzése, melyekkel a 
múltak viharait festette, 8 következményeiben a uapot, mely
nek sugarait most éldeljük, könnyeket csaltak a szemekből. 
Beszédét, melyet az ifjúsághoz intézett buzditó szavak utáu 
a szózat eme szavaival végzett be : „e nagy világon e ki- 
vül nincsen számunara hely, áldjou vagy verjen sors keze 
itt óluUiik halnunk kell* viharos éljenzés követte. A szép 
koszorú letétele után Ludescher a „Talpra magyart" itt is 
elszavalta, s azután a menet szűnni nem akaró éljeuzéaek 
között indult vissza Selmeczre.

A Szitnyaosztály közlése. A M. K. E. Szituvá osztály 
közgyűléséről elkésett optikai műszerek megérkeztek és 
alulírottnál lucgtekiutbetök. id. Tirts Rezső alelnük.

Meghívó a selmeczi gyermekbarát egylet iészéről f. é. 
marczius 28 án délután 3 és fél órakor a városház tanács
termében tartandó közgyűléshez. Tárgysorozat : 1. Az egy
let múlt évi működésére vonatkozó jelentésnek felolvasása, 
2. A pénztár állapotának bemutatása, 3. „tisztujitás, 4. in
dítványok stb, Selraeczbánya 1886-ik évi Marczius 19-én 
Veress s. k. elnök. Wiesner jegyző.

Halálozás Udvardi és kossuti id. Kossuth Károly föld- 
birtokos elhunyt 8U éves korában Kossu'on iTurócz megyei, 
uagy s/.á'mú rokonság gyászolja a tuióczi nemesség e kiváló 
tagját.

Fisztviselők jubileuma. Selmeezváros bárom érdemes 
tisztviselője : Ocsovszky Vilmos polgármester, Krausz Vilmos 
főkapitány és Bernhardt Adolf tanácsnok e hó 15-én sző
kébb családi kürbeu ünnepelte hivataloskodása 25 évi 
jubileumát. Városunknak még egy negyedik tisztviselője is 
van, ki 25 év óta működik e város szolgálatában . Dr 
Máltás Károly t. főorvos. Ezúttal csak ennyit a jubiláló 
tisztviselőkről , . .

ZbT^ilt tér*)
Szegények gyámolitása. A betegségek mily gyakran 

sok gondot s szükséget okoznak az oly családokban, melyek 
a kézi tmiuka napi keresményével tartatnak fönu. Ezért 
bizouyára elismerésre méltó az. hogy Brandt R. zürichi 
gyógyszerész úr, már évek óta a gyomor-, máj-, epebojókban 
s aranyeres báutalmakban szenvedő szegényeknek, minden 
dij nélkül engedi át használatra az ö viláúhirü svájezi 
labdacsait, s a ki e gyámolitásban akar részesülni, az bízvást 
fordulhat egyeueseu hozzá.

*) E rovat alatt küldöttekért nem vállal folelonséget Sz.

H I R D E T É S E K .

74. szám 
188b\

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. t. ez. 102 §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a beszterczeb anyai 
kir. járásbíróság 146jl886 P. számú végzése állal Kohn 
Sáudor javára Lob testvérek ellen 485 frt. tő e, eunek 1885 
év november hó 20 napjától számítandó 6  százalék kama
tai és eddig összesen 46 frt. perköltség követelés erejéig 
elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával biróilag lefog
lalt és 3600 írtra becsült különféle fauemüekből álló ingó
ságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 146|1886 P. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vág/is Besztorczebáuyán leendő 
eszközlésére 1886-ik év április hó l-ső napjának délután 
3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezeunel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett 
ingóságok ezeu árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107, §-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. 
t. ez. 108. ij-ában megáltapitott teltételek szerint lesz kifi
zetendő.

Kelt Beszterczeháuyáu 1886. évi márcz. hó 5 napján.

Jurány Adolf
145 kir. bírósági végrehajtó,

1480. szám 
1886. —

Faeladási hirdetmény.
Az alulirt igazgatóságnál folyó évi márc/ius hó 30-án 

zárt ajáulatok utján fog az 1886 —1888 évi időtartamra, az 
évente az uszafából kiszedhető miutegy’ 6000 Urkübméter 
lücz és jcgcuyefenyő zsindely és bognárfa iránt a Ill-ik 
árverés megtartatni.

Vállalkozni liajlaudók felkivatnak 1500 foriut bánat
pénzzel el ütött ajánlataikat a kitett nap délelőtt 10  óráig 
ide benyújtani, hol az árverési feltételek is betokinthetők.

Beszterczcbáuyán 1886 évi marczius 12-én.

Nyilt számadás a márcz. 8 -án rendezett jelmezes tán ez* 
mulatságról. Eladott jegyek és tárgyakért befolyt 447 frt. 
40 kr. Felülfi/.ettek : Mihály Mihály úr 3 frt 20 kr. Antal 
Károly úr. 40 krt. N. N. 40 kr. Bilázsy Riymund űr 40 
kr. Rejtő Adolf úr 40 kr Bcllusich János úr 40 kr. Dr. 
Wellwarth Adolf úr 40 kr. Hotfinanu Máté űr ímedvetán- 
czoltaló) gyűjtése 3 frt 8  kr. Összes bevétel 455 frt 8 8  kr. 
Kiadás: 237 frt 8 8  kr. marad tiszta jövedelem 218 frt. 
Ebből 18 Irt. a dalköri zászlóalap javára — 100 frt. a dal- 
s zenekör. — 100 frt. a Szitnyaosztály pénztárának adatott át. 
Fogadják a nemes lelkű adakozók, ügy szintén a szép szám
mal megjelent közönség a két egyesület nevében meleg kő- 

• szünetünket. A rendezőség.

Eljegyzés. Derszib Béla polg. iskolai tanár élje yeztc 
Schwimmer Edilh polg. iskolai tanítónőt Turócz Szt.-Már
tonban. Kívánunk boldogságot e szép frigyhez.

Szöllösy Manó táneztanitó e napokban ismét városunk ha 
érkezett.' hogy a múlt őszi ittlétekor többeknek adott Ígé
retét beváltva tánc/.tanitási működését újólag elkezdhesse. 
Ez alkalommal egyúttal a tandíj fele árán ismétlő tanfo
lyamot is szándékozik nyitni. Kik az érdemes táneztanitó- 
nak hosszú évek során elsajátított szakképzettségét, pon
tosságát, tanítási módszerének Ügyességét ismerik, azok 
bizonyára örvendetesen veszik tudomásül e hirt, s a/, ifjú 
nemzedék tánczkiképczletósére kínálkozó ezen kedvező al
kalmat felhasználják. Ajánljuk is Szöllösy urat a t. közön- 

I 8ég nagybecsű figyelmébe. A beiratások Szöllösy úr ideig- 
j lenes lakásán, a városi major vendéglőjében cszkőíölhctök.

M. k. erdőigazgatósúg.

Í X X X X X X X X t f X X K X X X X >  
Táncztanitási jelentés.

Van szerencsém a ». é. közönség be
cses tudomására hozni, hogy több ismerő
söm szives felhívása folytán

tánEztaiútá$i tanfolyam it
nyitok, és p. a kezdők és ismétlők rész >re, 
mely utóbbiak a szokásos dijak felét fize
tik. Kérem a jelentkezőket, szíveskedjenek 
ideigl. lakásomon a Felső Major vendég
lőben minél előbb beiratkozni. A beiratá
sok estik e hó 28-áig történnek.

Hecses pártfogásukat kérve, maradtam 
tisztelettel

Selraeczbánya 1886. márc. 20.

Szöllösy Manó
táneztanitó.

OKXXXX*



Bádogos műhely. “ 1

Van szerencsém a n. é. közönségnek becses 
tudomására hozni, hogy az Alsóutezábun a 

[ Zlinszlty féle házban

bádogos műhelyt
i nyitottam, melyben mindennemű diszmii és építő 
j bádogos munkát, u m fürdő és ülökádá’eat stb. a 
| legjutányosabban készítek, valamint cioseteket i 
I is czél8zeriien berendezek.

Minél több megrendelését csdw  vagyok 1 

' tisztelettel '
Selmecbánya 1886 műre. 12 •

l E B e z s ő  i
bádogos

©
A Sembery-féle teremben :■

vasárnap márczius 2 i-én j;.

ABRACADABRA. I
Nagy előadás

kakodaemom-magnetikai megjelenések és y  
refleksiokkal, előadva az előbbi szülián

Abdul Aziz híres nekromatjától ■

El Maraphet
Pretiosa M argaritba

(a második georgiai csudának nevezve) tanít- 
ványával egyetemben. Eredeti előadások 
keleti nekrom ata és hű utánzások régi ff®
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Valódi csudáknak
Mózes. Mohamed. Brnhma, Búdba, Vischnu után, 
a Vedesek liiudostai legendái és arabiai elbeszé
lések után, melyhez El Maraphet több évi utazásai 
alkalmával Annenia, Perzsia. Afghanistan, Szitia, 
Palesztina és Egyptóm s tanulmányozása különféle 
keleti hit, legendák és traditiók által az anya
got gviljtó.

Feltűnő: A szerelem szimbolusa nag/ el.*gikai 
mutatvány. Flamina a pokol leánya. Az ördög 
ládája A világhirii alvajárók kísérletei. Végül: 
Lezuhanás a pokol torkába.

A csudák nam tükörárnyékok sem képek, hanem valódi 
mutatványok telje* kivilágítás mellett és u végből a színpad 
•  zen előadáshoz keletiesen ragyogón ca fényesen lesz d í
szítve. egv liánon termet fog ábrázolni, hasonló azon díszí
tésekhez, minőt Mária Antonictto iranczia királynő Uolian 
püspök ajánlata folytán a híres Caglinstro részére készített

Helyárak: Zártszék 80 kr. F;;ldiy.iiiti üboieiv 
50 kr. Földszinti állóhely 30 kr. Karzat 20 kr. 
Diákjegy 20 kr. - Pénztárim ás 6 ’ , kéz i.-s 7‘ s 
órakor. — Bclcpti jegyek Zuaii B. <-/.nkrás/.dúiáh:tn 
és a Sembery teremben kaphatók. 1.17
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Kiadó lakás. |
Selmeczen az Alsóutczában 2 §  

szobából, konyhából álló lakás pin- q  
czével, fa- és éléskamarával együtt 
azonnal kiadó. Bővebbet CSIBA 
ISTVÁN vaskereskedésében. IN
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>«oooooooo©*oooococo«4
Értesítés.

Tisztelettel alulirottnak v.mszerencséje 
a nagyérdemű közönség becses tudom ására 
hozni, m iszerint a

férfi szabó üzletet
folyó hó 15-kélül kezdve az alsó utez«‘ 
Stanga. most Tandler-féle házban önállóan 

C? folytatni fogja.
A nagyérdemű közönség becses meg

rendeléséi kérve vagyok
•Se iii.t - iiány.i 1886. niárrzius 0-án.
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Vízgyógymúd.
Viin szerencsém 

tudom ására hozni, hogy az
é. közönségnek

t W  %'
»0000000 '3»*00000300«®  (

»«««»«*« x x x x x x x x x x í

első bécsi
visgyőgyintésetbea

nyert bizonylatom alapján, a vízgyógymód 
és massage-t alaposan elsajátítva, képes 
vagyok e módokat szakszerűen alkalm azni, 
magamat mind azon orvos uraknak, kik e 
módokkal gyógyítani k ivá lunk , és a t. ez. 
nagy közönség figyelmébe ajánlom. 

Selmeczbánya

i4i a—iá F illk o rn  A lajos
vi/győgyász és uiussear.

i W W W V W W W W W

RUHAKELM E
csak tartus gyapjúból való egv közép ei

részé re
4 frt 96 kr jó julnrnipju .ói 

310 meter 8  ., jobb jnugyu,,juból
egy öltözetre 10 „ — linóm

12 „ 40 kr. egész, tiu. juhgvupjuból.
U ta s é  p lu id ek  darab ja  4, 5, 8— 12 fit. — Nagyon finom 

öltönyül;, f löltö, nadrág és esóköpeny szövetoket, tüffl, lödön, 
-onimis, k.i ir.ogsrn. choviot, trikót, női kondőki't. poruvion. doi-
king-ok ajánlja

1 J  A laplttatott Sstikarofszki J. — lsen —
g y á r t  r  n k  * u r  a  It r ü n u b  e  u.

Mintákat franco. —  Szabók részére minta kártyákat bérinon- 
tétlenül küld. 10  Irton fölüli utánvéteket háriiieiiteseii küld.

Allaodö r; klárom lévén mintegy 1;»0 000 Irt értékben, m a
gától értetődik, hogy nagy üzletemben számos 1—ö méteres posz
tó vég marad fenn. melyeket én aztán felette ö le sé  á ro n  vagyok 

lytulen túladni. — Minden okosan gondolkozó egyén felfogja, 
hogy ily kicsiny maradékokból minták n e m  kiildbeték hisz ne
bán száz küldemény mellett már elfogyna e m aradék ; ehhez 

-t valódi s z é d e lg é s  az. ha némely üzletnél poszté végekből 
ajánlanak mintákul, meri ezeknél a minták nem pos/.tévégekből, 
i.i .em egész dnrnhokhiil vétettek s igy felfogható az illetők eme 
z.'i’nléka — Nem tetszés eseten a poszt., vég kicseréltetik, vagy 
. p én z  v is sz a a d a tik .  i Megjegyzem, hogy má- ezégek a m ara

dék,...at is kicserélik, talán még rosszabb árukért, de n pénzt nem 
adják vissza',.

Tóbb szédelgő ezég utánzása következtében késztetve 
érzem magainat a h irdetést abban hagyni, m iért is kérem a t. c 
közönséget, t a r t‘a szolid c./.égeinet becses eialékez«tel>ea
s tiszteljen meg annak idején megrendeléseivel.

L e v e le z é s e k e t  IcIv oj zoc német, magyar, cseh. lengyel 
olasz és franczia nyelven 142 6 —

f t i n n t  paszla l ás  a l sy)obhl
csúzos bám alm ak, vagy a fájdalm as kosz-

vény ellen minő szeri l.as .mtijuii. az vegyen 40 kr.

® i‘iry ’ivütr valódi

u i n -  E x p e  11 e r  tSjft
ltorgonnynl.

Tizenhét évi tapasztalás és számtalan siker kezeske
dik a felöl, hogy a 4 u kr. nem hiába való kiadás. 
Kapható a legtöbb gyógyszertárban*. F ő -ra k tá r :  K 
(íyngyszertár az arany oroszlánhoz, l ’iá ia . Alvadt.

Budapesteu T ö rö k  J ., •ezen pedig S z tu n k n y  F. gyógyszertárába

Turócz - Szent - Mártonban egy

• f i

rendeztem b e e  Ini 20-ától kézivé, inelyinlc tiinngatására ezennel 
tisztelettel kérem fel Árva, Tnrí 'Z és Liptőincgye n. é. kiizünségél. 
Vállalatom: a Selmeezbányai lliradó llóknyomdája T. Szt. Márton
ban. me.lv cím alatt kérem a megrendelések meglevését.

Újból kérve a n. é. kiizöiis lg becses támogatását, vagyok

V:

tisztelettel

Selmecbányán 1 8 8 6 . február 27-én.
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„ S e lm sc sb á n y a l H íra d ó "  k iad ó ja .
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Nyomatott a „SaimaczniayAi Hir*l>»u gyorsiijtójan. Kud ) \  „riclincczbinyai Híradó4 kőnyvnyomója.
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