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Erkiilcsnemosilő Egyesület.
Nagy horderejű egyesület alakult 

e ezinien a fővárosban. Messzekiliató 
tevékenységre van az egyesület hi
vatva szomorú küzerkölesíí viszonya
ink közepette, midőn ifjúságunk egye
nesen ki van szolgáltatva a romlásnak 
és tönkretételnek.

Csak egy századdal kell vissza
menni történetünkben, hogy megtalál
juk a legerőteljesebb, legdaliásabb nem 
zedéket, melyről hétországszerte híres 
volt a magyar. S ma napság szomo
rúan dobban meg a honfi keble, ha 
széttekint a tönkresilányult, összegör
nyedt. hulavány ifjúság között.

Mól van az a hős ifjúság, mely
nek kebelében egy Kinizsi. Báthory, 
Tököly növekedett fel ; hol van az a 
nemzedék, mely hazánk véres csatái
ban mindig győzelmesen küzdött meg 
három annyi ellenséggel ?

Nincs sehol !
A katonasorozási jegyzőkönyvek 

nagyon elszomorító képét nyújtják a 
testi és lelki tünkrejutásnak. Az a 

-nemzet, urelynék eddig uiiúden tía szü
letett katona volt. ma már alig tudja 
kiállítani a 30"„-nyi katonai erőt, sőt 
vaunak vidékek, ahol 100 közül alig 
találnak tiz katonának való embert.

A föld népe. mely már életmód- 
i ® ál fogva is mindig a legtöbb ka- 
niaanyagot szolgáltatta, annyira el- 

*  yengiilt erőben, hogy aránylag már 
mnyit sem szolgáltat a katonai lét
számhoz. mint amennyi az úri intelli
gens osztályból kikerül.

S mi ennek az oka?! Hol van 
az eredő, mely végveszély felé vezeti 
a nemzetet ?

Sokan a kultúrát vádolják ! Ezek 
a maradiak, akik jajgatva emlegetik 
a regi jó időket, melyekben az er
kölcstelenségről szó sem lehetett. Nincs 
igazuk az öregeknek. A kultúrának 
nincs visszaható ereje, befolyása az 
erkölcsre, bizonyíték erre az, hogy a 
magán erkölcs Francziaországban ma 
erősebb alapon áll és nagyobb véde
lemben részesül, mint XVI-ik Lajos 
és utódai idejében.

Ne bántsák a kultúrát,'-nem az 
a hibás. ^

Maga a téves útra indult társa
dalmi élet az eredő oka minden er
kölcsi bajnak s itt kell keresnünk 
kútforrását az elsatnyulásnak. 8 mikor 
a társadalmat vádoljuk, akkor tegyük 
szivünkre a kezünket. Gondoljuk meg 
e tény horderejét. nehogy a dolog 
ódiumát fejünkre vessék vissza.

A vád súlyos, de igazságos !
A társadalom testén rágódik az 

erkölcstelenség fekélye.
A franczia udvarok erkölcstelen

sége átfolyt a nép vérébe is és a mi 
társadalmunk intelligencziájának min
den bűne szintén átfolyik a köznép, 
a füldmivelő lakosság körébe.

Hova vezet ez ?
Hol lesz a megállapodás ? Nem 

fullad belé a következő nemzedék a 
tetőbe, melyet az elődök könnyelmű
sége tengerré engedett növekedni ?

A tíz parancsolat is azt mondja: 
., megbüntetem az .ipák vétkét harmad 
és negyediziglen11 s a nyugvó Ősök 
sírjait az unokák átka fogja megboly
gatni.

„Vissza, vissza a lejtőről !“
Ezt dürgi elénk az „Erkülcsne- 

mesitő Egyesület.u
8 e n n y e y P á l  báró, főrendi 

házunk nagyérdemű elnöke és I r á n y i  
D á n i e l  orsz. képviselő emelték fel 

•a Cherub pallosát, mely visszaint az 
örvénytől, az elsiilyedéstől.

Szívleljük meg az intést és gon
doljunk nagy költőnk szavára, hogy : 
„Minden nemzetnek támasza s talpköve 
a tiszta erkölcs, mely ha elvész. Róma 
ledől s rabigába görnyed.i:

Az erkölesnemesitő egyesület ki
tűzte lobogóját. Induljunk utána, tá
mogassuk és segítsük.

Legyen jelszavunk mindig és 
mindenütt:

„A tiszta erkölcs !“

Justh Kálmán.
Neczpálli Justh Kálmán született 

1830 bán Neczpállon, Turóezmegyében. 
Atyja Justh Ferencz hétszemélynük, 
anyja Szulyovszky Anna volt.

Atyja gondos nevelésben részesí
tette öt. Növendéke volt a bécsi The- 
resianumnak, a jogot pedig Győrött 
és Pozsonyban végezte.

1861-ben Turóczmegye felső já 
rásában szolgaimévá választatott s e 
hivatalt 1865-ig viselte, midőn a stub- 
nyai kerület országos képviselővé vá
lasztotta. E kerületnek 1875-ig volt 

1 népszerű és kedvelt képviselője.
Különösen népszerűségének és 

személye iránt való ragaszkodásnak 
lehet köszönni, hogy nemzetiségi el
lenjelöltjei felett mindég fényesen 
győzedelmeskedett, habár a nemzeti
ségi párt legnépszerűbb vezéreivel ál
lott nem egyszer szemben, kiknek 
érdekében pártjuk a legnagyobb fana
tizmussal küzdött, hogy győzelemre 
juttassa ; azonban mindég veszteség
gel voltak kénytelenek visszavonulni a
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Egy huszonöt éves jubileum.
Van Turúczinegyéuek egy érdemes, 

typikus alakja, ki mindenütt ott van. hol 
közügyről tanácskoznak, életbe vágó, társa
dalmi kérdésekről van szó. mindenkor pon
tosam süt a legtöbb esetben elsőnek szokott 
megjelenni, s kit a nálánál ifjabbak rende
sen L o j z i  bácsinak, a vele egykorúnk 
pedig csak I. oj z k ó n a k szoktak nevezni. 
Ezen Lojzi bácsi, ki igazán érdemekben 
őszült meg, senki más, mint Vclits Alajos.
Ó ünnepelte még junius hó 23-án lászlólalvi ! 
egyszerű úri házában az ivánkafalvi egyházi 
felügyelöségéuek 25-ik évfordulóját. Szép 
idő. mit az írnak szol lej ében. mint világi 
felügyelő töltött, híven, odadáwsal, valóban 
protestáns szellemben! Egyháza, barátai, 
rokonai, tisztelői és ismerősei siettek őt 
a nevezett napon Üdvözölni. Ks a milyen 
egyszerű az ő élete; épp oly egyszerű, zaj
talan volt az ö megünneplése is. A milyen 
munkás, tevékeny, poutos, buzgó ó a köz- 
szolgálatban ; épp oly meleg, Ősziutc szívből 
fakadók voltak azok az üdvözletek is, me
lyekkel öt egyesek és testületek kitüntették.
De éu esak meggyőződésemet fejezőn ki, 
midőn állítom, hogy a kitüntetés, melyben 
c napon részesült, nem áll arányban az ö 
érdeme bez ; valamint azt is sájnálnoin kell, 
hogy polgártársai között nem akadt senki, 
a ki az ö érdemeit c lapok hasábjain mél
tatta volna. Minthogy ez lelkemnek láj. s 
minthogy cn az érdemnek hódolni tudok ; 
minthogy én az elismeréssel adózni szeretek : 
azért, babár némileg cl is kótve. megkísér
lem Vclits Alajos érdemeit felsorolni. Bo

csássák meg azon tisztelt olvasók, a kin 
öt ismerik, a kik az ö munkálkodásának 
régi és folytonos szemtanúi, ha én, ki oly 
egész közelről nem ismerem, csak vázolni 
fogom az ü érdemeit.

Vclits Alajos turóczmegyei földbirtokost 
lankadatlan szorgalom, Ugybuzgó tevékeny
ség, páratlan lelkiisiuoret jellemzi. Benne a 
képesség nem csekélyebb a szilárd akaratnál, 
ez pedig épp oly törhetlen, mint a milyen 
kiváló az ü képessége. Megyei, egyházi 
kaS8Ínói gyűlések csak akkor nem látták 
öt, ha vagy igazán ágyhoz -szegzett beteg 
volt, vagy, ha egv és ugyanazon időben 
többféle gyűlés tartatott. Mig az első, bála 
Istennek, csak ritkán, az utóbbi gyakrabban 
történt meg s ez utóbbi eset, mindig fájdal
mat okozott neki. mivelhogy nem lehetett 
minden gyűlésben jelen. Nem lehet ezt cso
dálni egy Velits Alajosnál, a kiről tudjuk, 
hogy ö minden iránt élénk érdekkel visel
tetik. Politikai, egyházi, iskolai, társadalmi 
érdekek buzgó apostola ö s nem tudom, ki 
volna hozzá hasonló ? Politikai küzsolgálatát 
1848-ban kezdte, mint alispáui írnok, majd 
megyei főjegyzővé, később pedig törvény- 
széki bíróvá lett. Jó tollával, világos, 
meggyőző előadásával, gyors felfogasával 
nem egy ügyben döntő szerepe volt. A 
megyei gyűléseken előbb és most is kiváló 
szerepet játszott és játszik, és hogy nem 
éppeu vezérszerepet játszik, annak oka 
az ö bek illékony szelleme s az a körülmény 
hogy Turóczmegye intelligcutiúja sukkal 
mivcltehl). semhogy az e ryéni meggyőződést 
tisztelni nem tudná, az elkeseredett párt
harcokat ne gyűlölné. De. habár Velits 
Alajos, békcB/.crctö, engedékeny szellemű 
férfin is egyben azonban sohasem engedett, 
abban tudniillik, hogy a magyar államér- 
deket mindenkor ott a hol erre alkalom

kínálkozott, de következetességei ne érvé
nyesítse. Innen van az. hogy ö a vármegye 
részéről mindenkor a legnagyobb bizalom
nak örvendett és örvend. Mint virilista részt 
'esz az adókivelö bizottság üléseiben, a 

i képviselő választókat összeíró bizottság el- 
■ nőké, s már kilcncz Ízben volt a stubnyai 

választókerületben választási elnök s kü
lönösen az utóbbi terhes feladatát mindeukor 
tapintattal oldotta meg. Egyházát, mint an
nak felügyelője, virágzásnak indította, esze- 
Íves, buzgó vezetésével. Az ivánkafalvi 
egyház, melynek ö immár 25 éves világi 
vezetője, azelőtt anyagilag is rósz helyzet
ben volt, de Velits Alajos tudott ezen a 
bajon is segítem A papi és tanítói fizetést 
rendezte, az iskolázást pedig egyenesen 
felvirágoztatta. Mig azelőtt 35 százalék járt 
iskolába, jelenleg már Ül) százalék látogatja 

i rendesen az ivánkafalvi protestáns iskolát. 
Az ivánkafalvi anyaegyházhoz 24 leáuyegy- 
Iiáz tartozik, majdnem Valamennyinek van 
iskolája s ü ezen iskolák egyetlenegy vizs
gálatától sem maradi el, mindenütt lel
kesítve, buzdítva, a tanítót, a szüléket és 
gyermekeket egyaránt, mint vizsgálati elnök. 
Anyagilag is sokat áldozott, a mennyiben 
neki jutott ki az oroszlánrész abból a 
költségből, a melylycl az ivánkafalvi tem
plom csinos toronynyal lett ellátva- Majd
nem niiudti iskolában, mely az ő felügye
lete alatt áll, évente szokott a vizsgálatnál 
jutalmat osztani ki azon növendékek között,

I a kik a magyar nyelvbeu legnagyobb hala
dást tanúsítanak. Szépen jellemzi öt, hogy 
a mióta ü az ivánkafalvi egyház felügyelője, 
azóta annak mindig magyar szellemű papja 
vau, pedig tudjuk, hogy Ttiróczmegyének 
esak bárom magyar szellemű evaug. papja 
van. Szépen jellemzi őt, hogy ő volt az, u 
ki első magyar nyelven vezettette az ivánka

falvi egyház jegyzőkönyvét. Velits Alajos 
egyházának nemcsak felügyelője, hanem 
tanítója is. 0  hozta be ugyanis a vasárnapi 
iskolázást az ivánkafalvi anyaegyházba 
oly képen, hogy az egyik vasárnap ö maga 
oktatta a híveket a közhasznú ismeretek
ben, másik vasárnap a lelkész, harmadik 
vasárnap pedig a tauitó. Nem felejthetem 
el kiemelni azon egyéni szcretetreraéltósá- 
gát sem, hogy ö a tanitókuak nagy barátja, 
mint ilyen tagja a turóczmegyei általános 
tanitóegylctnck s ha csak akadályozva nin
csen, örömmel vesz részt az egylet gyűlé
seiben.

A mi pedig az ő szereplését a znióvá- 
faijai állami tanitóképezdcnél illeti, mint 
annak Lő év óta igazgatótauácsosa páratlan 
ügybuzgalommal látogatja ez intézetet, be- 
foly annak anyagi és szellemi ügyeibe. Az 
ifjúságnak barátja s évcute 3 írttal járul 
az ifjúsági könyvtár költségeihez. A tanké- 
pcsitő vizsgálatoknál jószivü, de igazságos 
bíró és semmi sem fekszik annyira szivén, 
mint az, hogy képzett, türhctlcu hazafias 
szellemű ifjakat képcsitsen tanítókká. Ezért 
tiszteli öt a tanári kar, bizalmas modoráért 
pedig szereti.

Harmadik működési tere a politikai, 
egyházi mellett a gazdászat. Ez alapja a 
kettőnek. Lászlófalván, ott, a hol a Turócz- 
vize délről északnyugatnak kanyarodik, a 
folyócska balpartján egy nem uagy dombon 
fekszik háza, mely kívülről ridegnek látszik, 
de biztosíthatok mindenkit, hogy belülről 
meleg, magyar vendégszeretetre talál. Hát 
a ki még dohányos, arra valósággal keleti 
élvezet vár a kívülről ridegeknek látsazó 
falakon belül. A házi úr nem késik vendé
géi finom dohánynyal kínálni meg. László- 
falvi termés. Illat, iz. mind oly kitűnő. Sa
játkezűig vágja. Csibukdobánya oly finom.'



gyakran véres verekedésekkel végző
dött választásokról. Ellenjelöltjei vol
tak Goesárd, Paulinyi Tóth Vilmos 
és Mudron Pál.

Nem lehet tagadni, hogy ezen 
választások tetemes anyagi áldozato
kat követeltek, de megyénk főispánja 
soha sem habozott s mindég kész volt 
hazájának s a magyarság szent ügyé
nek ezen áldozatot meghozni : mindég 
kinyitotta erszényét valahányszor ezt 
a nemzetiségi túlzóktól veszélyeztetett 
hazatini érdekek megóvása követelte.

1875-tól kezdve visszavonult a 
közpályától s kizárólag családjának s 
szakértelemmel kezelt gazdaságának 
szentelte idejét. így találta Öt testvér
bátyja id. Justh György állásáról tör
tént lemondása, kittek utódjául ö lett 
kinézve.

Kinevezése az első pillanatra 
meglepte a megye közönségét, de csak 
azért, mert a magányban élő férti ura, 
ki a közéletben szerepre soha sem 
vágyott, senki sem gondolt s személye 
ez állásra a megyében eombinatióba 
nem jött. I)e a kinevezés általános 
megelégedéssel s megnyugvással fo
gadtatott, mert megyénk főispánja oly 
tulajdonokkal van felruházva, melyek 
öt állásának betöltésére minden tekin
tetben képesítik. Rendíthetlen hazafi- 
sága. puritán, tiszta jelleme, határo
zottsága, emberismerete és független 
vagyoni állása mind olyanok, melyek 
elég garaneziát nyújtanak arra nézve, 
hogy megyéje kormányzatát jól fogja 
vezetni.

Ennyit kívántunk csak röviden 
főispánunk múltjából elmondani.

Az alábbiakbau beiktatása alkalmával 
mondott beszédét közöljük egész terjedd* 
lilében.

Tekintetes megyei közgyűlés !
Midőn e díszes helyet koronás apostoli 

királyunk kegyelme, s a magas kormány 
kitüntető bizalmából a mai ünnepélyes al
kalommal elfoglalni s a törvényhatóság iné- 
lyeu tisztelt közönségét mint e megye újon 
kinevezett főispánja e minőségben először 
üdvözölni szerencséin van. önkéntelenül is 
feltárulnak előttem a múltnak emlékei,melyek 
visszaidézik lelki szemeim elé ama dicsőült 
férfiak alakjait, kik hazáim alkotmányos 
korszakáuak ujraébredtévcl c fényes állás
ban elődeim valának és kiknek sikerdús

szereplése s működésével o megye közel 
múltja annyira összeforrott.

Egy nagynevű és léuyes történelmi 
inul Kai dicsekedő család ivadéka, holdig 
emlékű báró lö-iay Simon ő Nagyinéltósáaa 
volt a/, ki az alkotmányos acra beálltával 
e megró főispáni székét elfoglalta s ki mint 
e megye lia az akkori nehéz s még mind
nyájunk élénk emlékezetében lévő viszonyok 
folytán gyakorta a sze vedélyességig menő 
párttusák közepette is, közel egy évtizeden 
át vitte bölcs tapintattal és mérséklettel e 
megye kormányzatát.

Utódja a kiváló államtéttiui tehetségei 
és mély belátással párosult erélye által egy
aránt kitűnt néhai Nagy méltóságú báró 
lfadváuszky Antal bár nem e megye szü
löttje voit, közszeretetnek örvendett s büsz
kén vallottul; őt a magunkénak.

Áldott legyen honfiúi erényekben gaz- j  
dag s e megye jóléte emelésére szentelt 
éietüuknci; az utókor hálás elismerését ki
érdemelt emlékezete.

Közvetlen hivutulbeii elődöm idősb Justii 
György testvér bátyám érdemeinek méltatása 
nem hozzám, a közeli rokonhoz tartozik : e 
megye közéletében kora ifjúságától kezdődött 
szereplése mindnyájunk «-iótt sokkal isme
retesebb, semhogy a közönség az ö műkö
déséről magának elfogulatlan Ítéletet ne 
alkothatna

Tekintetes közgyűlés ! .Megvallom, két
szeresen, -nehéznek élvein az elém táruló 
feladat súlyát, ha meggondolom, hogy az 
általam imént kiemelt kiváló elődök után 
nékem kellene ez állást betoltcnein. melynek 
clnyerhctéseért őszintén mondhatom, soha 
sem törekedtem : nékem, ki a közéletbeni 
szereplésem égés/, ideje alatt mindig kerülve 
miudeu feltűnést, a jó ügyért folytatott küz
delmeimben is mindenkor csuk a közkatonák 
sorában foglaltam helyet s vezérszcrcpct a 
magam számára soha sem követeltem.

De minthogy minden egyes, hazája 
ügyét szolgálni hivatott honpolgár, még ha 
ezzel esetleg áldozatot hozna is, ciak köte
lességet teljesít ennek tudatábau, erőim 
gyengesége daczára sem haboztam a nékem 
iclajáulott eme díszes tisztséget eliogadui, 
midőn meggondoltam, hogy ezáltal hazámnak 
tehetek szolgálatot; ucm haboztam kivált- 
képen elfogadni, tudatában lévén annak, 
hogy nehéz állásomban egy kipróbált haza
fias érzelmű tisztikarnak — a melynek tá
mogatását ezennel ünnepélyesen kérem — 
vállvetett együttműködésére számíthatok.

Odaadó buzgó támogatás a vezér nehéz

állását mindig tetemesen megkönnyíti ; a 
uiélyeu tisztelt közönség és tisztikar részéről 
leendő buzgó támogattntásom esetén erősen 
Iti/oin abban, hogy állásom betöltése és Im
ádatom megoldásánál jeles elődeimet lin 
utolérni nem is, legalább megközelíthetni 
fogom.

Tekintetes közgyűlés! Nem kívánok 
ez alkalommal a közigazgatás teljesítését 
illetőleg hazánkban a jogtörténeluii fejlődés 
nyomán érvényre juttatott önkormányzati elv 
természetének akadémikus Iejtegetésébe bo
csátkozni, sem annak a megyei tisztviselők 
választásával kapcsolatos előnyeit -  vagy 
esetleges hátrányait szemben a sokak állal 
pártolt kinevezési rendszerrel párhuzamba 
vonva, birálgatni, hanem egyedül csupán 
annak az egynek felcmliksére szorítkozom, 
bog-, a vis/.ouyok változtával szükségkóp a 
kor igényeinek megfelelőleg álidomitott 
n egye, ha nem is az előbbi széles önkor, 
máuyziiti alapokia fektetve, de az államkor
mányzattal közelebbi szervi összeköttetésbe 
hozva, jelenlegi helyzetében is olyan jogok 
gyakorlatában vau, melyek állal a liatáskö 
lébe utalt ügyek intézése tekintetébeui I; -llő 
részvét tanúsítása esetén, nemcsak magára 
a törvényhatósági közigazgatás menetére 
gyakoroltathatnék játékom befolyás, hanem 
egyszersmind az clzsihhudt megyei élet fel- 
pezsdillése is kivétel nélkül mindenütt ered- 
ményc/.tctlietnék

A törvényhatóságok rendezéséről szóló 
s országgyülésileg csak nemrégiben letárgyalt 
törvényjavaslat, mely törvényerőre emelkedve 
már a legközelebb jövőben életbeléptettctni 
fog. a megyék főispánjait széles kitoijedésü 
jogokkal és munkakörrel ruházta lel, és 
ily kép a főispáni állásra, mely különösen a 
régibb illőkben pusztán csak inéTó.ság volt, 
most mintegy a megye elsőrendű hivatala 
jeiiegét nyomta.

Áthatva az e hivatalos állással járó 
kötelességek teljesítésének tudatától, kije
lenthetem, hogy mint a magyar állameszmé- 
uek, — melyet ápolni s melynek tokiutélyt 
szerezni kiváló feladatomul tartaudom, — 
rciidithetlen híve, mindig oda fogok töre
kedni, hogy e megyében békés egyetértés 
tartassuk fenn : igyekezni fogok mindenkor 
oda hátúi, hogy a megyei közigazgatás 
mentül igazságosabb, gyorsabb és p mtosabb 
legyen.

Készemről mindezek megvalósithatására 
az igen tiszteit közönséget állandó jóakara 
tóin. — pártatlanságon. — igazságszeretetem 
és határozottságomról egyaránt biztosíthatom.

Midiin e főispáni szék elfoglalásával 
szives támogatásukat újólag kérném, szava
imat minden iga/, házalniuk ama soha el 
nem évülő imaszerü óhajával zárom be : 

Éljen a király, eljen a haza !

A si-liiiecy.i ülik. tűzoltók ünnepe.
A Hclmeczi ölik. tűzoltók uagy jelen

tőségű ünnepre gyűltek egybe múlt vasárnap 
a selmeczi városház tanácstermében: azon 
tagjaiknak megjutalinuzása képezte az Ünnepi 
cselekményt, kik 10 és f> év óta állanak 
immár a tűzoltó intézmény szolgálatában.

A nagy számban jelen volt egyleti ta
gokat K erű hatul t Adolf egyleti elnök melegen 
üdvözli s megnyitván az Illést, elvárja a vá
lasztmány intézkedését a mcgjutalmazásra, 
illetve az érmek kiosztására nézve s felol
vassa azok neveit, kiknek a választmány az 
érmet oda ítélte. Mire Ocsovszky Vilmos 
polgármester hosszasabban méltatja a tűzoltó 
intézményt, elismerést szavaz a működő 
tagoknak s buzditólag szól hozzájuk az m 
óhaján k kifejezése mellett, hogy valamint 
e>. ős város liai egykoron büszkeségüknek 
tartották a polgári őrségbe va ó felvételt, 
úgy ne legyen fiatalabb polgártársaink között 
egy se, ki ne helyezze büszkeségét abba, 
hogy ö is tagja a seliueczi önk. tűzoltó 
egyletnek, mely Ugybuzgóságának oly sok
szor adta már tantijeiét s melyet még most 
is az a nemes hév, az az emberszeretet tart 
fenn. a mi neki egy évtized előtt léteit adott.

A lelkesítő szavak után Bcrnhurdt 
Adolf elnök az alábbi egyleti tagoknak ki
osztotta az érmet. A jelenlevő pártoló tagok 
minden egyes kitüntetettet hangosan meg
éljeneztek.

Tíz évi szolgálatért érmet kapott:
Marschalko Gyula 
Gulrich Józset 
Ocliteudung Iguácz 
•Sciiusztcr Rezső 
Marok Autal 
Schosko Mihály 
Gasparik János 
Jttugliuusz Agostou 
Kuna Dani 
N o vak  Káro ly  

l’osch Kar .|y 
l’leva József

Gáspáré

Parvy Károly 
ltczc Kenő 
Érti Vilmos 
Picéin Alajos 
Uáthgeb Márton 
Ti 11 Dénes 
Kínét Károly 
Waigcl János 
VV'clies György 
Kappcusbcrgor Fi őri a 
Teliuch Isiváu 
Cseli Lajos 

k Kerencz
Öt éviért :

Hu bér József Cbvala Adolf
Ilorák Vilmos llauirák Imre

oly vékony szálakra vau metélve, hogy a 
török sultán megirigyelné. Hja, nagy gon- 
dal volt az ápolva, szedve, szárítva, össze
rakva, aprítva. Ehhez is kell türelem, kitartás, 
müértés. Azt pedig egy dohányosnak sem 
tanácsolom, hogy az ö 15 -20 évi dohány- 
gyűjteményét lássa, mert a mint meglátta, 
izgatottá lesz a vágytól bírhatni azt s egyet 
sem szólok, hogy nem támadnak benne 
büuös gondolatok, abból a dohányból lop
hatni ! Képzeljék el szenvedélyes dohányos 
uraim. 15—20 éves dohány, válogatott szili- 
dohány csomókban, gálóesi, perzsa sah ibo
lya, verpeléti stb. Ugyan ez linómra vágva 
zsákokban. Oh irigylésre méltó örököse e 
doliáuykincsuek ! „.Sic v<*s non vobis, peliera 
fertis oves.“ De hát mit ér a szép. jó do
hány szép és jó pipa uélklii Van az is 
elég. nyájas olvasóm ; oly pipagyüjteinényc 
vau Lojzi bácsinak, hogy Adáin látta párjai. 
Csak a müértö tudná megmondani, hogy 
melyik mely korból van? Mennyit ér? én 
biz nem tudom, de azt meg már bizouyosan 
tudom, hogy a legkényesebb szűz sem oly 
féltékeny erényére, iniut Lojzi bácsi a pi
páira. Gyűjteménye az ő acbillcssarka. 
Minden pipa azt látszik mondani. Imgy _noli 
me tangere.“ Egyezer egy barátommal vm- 
tam látogatóban nála. Megjegyzem, én |ii- 
pázni nem szoktam. Barátom igen, es mint 
ilyeu a legelső szép pipához nyúlt, mely 
abban a perezben a földre hullott Beme m 
elállóit a vérkeringés. Éreztem, hogy sápadt 
vagyok. A házi úr mohon kapott a pipa 
után, felvette és óh szerencse nem volt
eltörve. Ab ! a hajótört nem örül úgy meg
mentésének. mint én annak, hogy a pipa 
össze ucm törött. Fel is tetettem magamban, 
hogy kiváncsi barátommal nem megyek 
többé vizitelni Lozi bácsihoz. Annyit azonban 
mondhatok, hogy némely pipája igen szép

értékes, sőt egy kettő híresebb emberek 
pipája vult. De talal egy nem pipás ember 
is sok más érdekes tárgyat szobáiban, me
lyek bizony az éu irigységemet is fölébrcsz- 
lették, pedig nőin vagyok irigy ember. 
Ilyen tárgyak például: a Vasárnapi IJjság 
teljes gyűjteménye, br- Józsika Miklós ősz* 
8zc8 müvei, Katona István nagy történeti 
munkája. Szaluv, Horváth történeti müvei, 
sok régi okmány ezek között néhány árpa- 
diúna. Ez utóbbiak rendkívüli nagy kincs, 
s ezen mindenféle okmánynak halmazából, 
mely még most valóságos chaost képez, fog 
teremteni Lojzi bácsi, ha a jó Isten is úgy 
akarja egy monographiát, mely bizonyára 
a/, összes magyarországi mouographiál; kö
zött a legérdekesebb lesz, t. i. Turóczmegye 
monographiaját. Velits Alajos azonbau* neui 
olyan mint a méh, mely csak a virágot 
keresi fel. hogy abból mézet gyűjtsön ; ö 
olyan, miut a hangya, gyűjt mindent, a mi 
össze gyűjthet' . Igv vau neki kétszázezer 
darabból álló bélycggyüjtcménye. a mely
ben a vnág összes államai képviselve van
nak Mindez nem szerint és százanként 
csoiuócskákba kötve és rendezve- Ebhez is 
kell türelem és kitartás. Újabb időben még 
áiiatgyiijieményt is törekszik szerezni magá
nál; Már is van eirypár szép inudárpéidánya. 
De lia valakit sem a doliánygyűjtcmény, 
s in a pipa, sem a könyv, sem az okmány, 
seui a bélvcgayüjtcinény nem érdekel, és 
mégis szórakozni óhajtana, akkor kérje ki 
magának a házi úr anekdota gyűjteményét 
és olvassa azt Nem sikamlós, póriás élezek 
és villanatok ezek. hanem igazán élvezetes 
elbeszélések, talpraesett névjegyzések, ellen
vetések. úgynevezett „boniiiott“-ok, hírneves 
emberekről, kitűnő férliak szájából Mind
ezeket a hangya szorgalmú Lojzi bácsi 
sajátkezüleg irta össze hírlapokból, köny

vekből. a mint azokat olvasta. Felséges egy 
könyvecske, kitűnő szórakoztató szer! No 
de hagyjuk cl már szobáit, melyekben 
költői ícudetlcnség honol s haladjunk gyors 
lépésekben a uem éppen rendezett udvaron 
át fáradozásának legszebb gyümölcséhez, 
boldogságának kútfúrásához, nemes ainhi- 
Hójának büszkeségéhez, a . . . kerthez. 
Xcnopbon nagyon dicséri Cyrnst a hős 
királyfit, hogy egy óriási nagy kertet saját- 
kezűleg ültetett ki válogatott gyümölcs és 
díszfákkal. Én nem vagyok Xcnophou. de 
Lojzi bácsi csakugyan hasonlít Cyrushoz 
annyiban, a mennyiocn egy .'3 holdas kertet 
sajátkezüleg ültetett be válogatott fajit 
gyümölcsfával. Nincs itt tehát szó diszkért 
tői, liánéin van egy egyszerű, de szépen, 
czélszcrüen berendezett gyümölcsös kertről 
szó melyben 1500 darab különféle fajit 
gyümölcsfa áll szép sorokban ültetve, s 
melynek földje tcijcscn alagcsövezvc van. 
Mily büszkeséggel mutogatja ö Iáit vendé
geinek, mindegyik fája fujnevét köuy viiélkül 
tudja s lia öbz félé van miből szakítani, 
szivescu megkínálja az embert a kedves, 
linóm ízű gyümölcsösei is. Mily féitékcu/eu 
őrzi ö gyümölcsfáit, mint Egyiptom mesés 
királya kincseit. Tavasszal ággódva nézi a 
felhőket, az estét nem jön c jégeső, fagy : 
nyáron át gondosan szedi le a hernyót, a 
fattyúhajtásokat, megvizsgálja a kérget, 
nincs-c jelen valamely veszedelmes féreg, 
mely ellen védeni kell a fát ? És hogy fáj 
lelkének, ha valamely fának pusztulnia 
kell! Nemes a/.ivü nemes gondolkodású 
ember csak ilyen lehet: a szívtelen, léha, 
gyűlöli a természetet. Lojzi bácsi már tudja, 
rnlt jelent az egy napon elveszteni hosszú 
évek fáradozásának ezclját sikerét, cg y 
szebb jövő reményét. Néhány évvel ezelőtt, 
midőn Turóczincgyct egy nagy lágy láto

gatta meg, kertje elpusztult; de ö netu 
csüggedett, szivét facsaró fájdalommal fogott 
hozzá munkájához s Isten segítségével te
remtett magának szebb kertet, mint az első 
volt. Egypár nappal azelőtt voltam Lojzi 
bácsi gyümölcsös kertjében s látva e tömér
dek szép fát, és ezeken a csábitó körtét, 
mosolygó almát, a hesporidék kertjéről 
kezdtem álmodni. Édes. boldogító érzelmek
kel jár most Velits Alajos kertjében lel s 
alá. Es csalódnék, a ki az ö rideg külsőjé
ről ítélve, magasabb acsthctikát várt nem 
keresne. Pompás rózsafák között vezet cl 
az út gyümölcsfái közé. A szép utat nyit 
a jóuak és hasznosnak !

Voltak azonban L>jzi bácsinak gán
csolni is uagy számmal. Különösen, a kin 
egyenetlen, gödrös, diulvás, szemetes udva
rába jöttek, szoktak öt megróni Cyuikus. 
úgy mond, ruházatában, cynikus udvarában 
is. Nem alapos, sut nagyon is főlülctes íté
let! Igaz. hngy udvara dísztelen, de a ki 
tudja felőle, hogy háztájának berendezésé
ben bizonyos tervszerűséggel járt cl ; hogy 
egypár évvel azelőtt összes gazdasági épü
letei a lángok martalékává, lettek, már pe
dig ezeu gazdasági épületek épp a mai 
udvaron állottak, hogy neki tehát uj épü
leteket kellett emelnie, hogy a tagosítás 
által vad vizes helyen kapott földjeit rop 
pánt áldozattal kellett termüképcssé tenni 
az nem fog csodálkozni azon, hogy udvara 
még mindig disztcleu. Egy gazda ember a 
mostani időben miudeu luxust száműzzön 
köréből. Velits Alajos alakított magának 
kitűnő kertet, földbirtokát oly tcrinöképcs- 
ségre emelte okszerű gazdászata áltál hogy 
kevés a párja és udvarát hagyta kietlennek 
és szó nélkül tűrte a gáncs.iskodást. Ámde 
eljött auuak is az ideje, hogy udvarát reu 
dezze. lia a jó Isten élteti legalább ez az



Hogy a Mihály 
Liszkay Gusztáv 
<'sémák Ignác/. 
Papp György 
Zimmermaim Pál 
Greguss Antal 
C'/,erva Vilmos 
jrnilcr János 
Pauer János

Krausz \V. (;. 
Zauzotto Lajos 
Taudler Gyula 
Kaspaiek Ede 
Laugauer József 
Posch Adolf 
Soimncr Gusztáv 
Schvott Árpád 
Szegő Imre 
Chrzauovszky Józsefliányik Lajos

llclvig Mauó.

H Í R E I N K .

b o ly o m b ó l .  II y m e u. Kármán 
József besztcrczebányai cv. iskolai tanító e 
hó 18-án jegyezte el Draskóczy Paula k- a 
a b gyarmati cv. lelkész kedves leányát. 
Tartós boldogságot kívánunk az uj párnak.

B e s z t e c z e b á u y a v á r o s  r e n 
d e l e t é r e  c hó l'J-én a reggeli órákban 
hozzá láttak a stiavnieskai kút újjáalakítá
sához. A munka végzésével megbízott nap- 
szá nos alig szállott a kútba, az abból ki
ömlő gázok már is magáukivllli állapotba 
ejtették, úgy hogy a leggyorsabban kellett 
a felszínre kihúzni, s vízzel lelocsolni. mire 
a szegény ember az őrülthöz hasonlóan 
a réten futni kezdett. Csak lassankint tud
ták vele megértetni, hogy már veszélyen 
kivUl van. Az összes munkálatok vezetésével 
a városi mérnök, Újhelyi vau megbízva.

R a g á l y  f é s z e k .  Rcsztercz.ebányán 
rég panaszkodnak arról, hogy sok a typhus 
beteg. Vau eset rá. hogy tavasszal s ősszel 
50—70 typhusbeteg van a városban, mely
nek levegője s vize első pillanatra egészsé
ges. A vizet illetőleg azonban még sem 
vagyunk teljesen irigylésre méltó állapotban. 
Igaz. hogy a vízvezetéki vizet rendesen 
ivóvíznek nem szokták használni, jobb kutak 
vannak a városban ; de újabb időben azok 
egészséges voltát is gyanúba fogták. All ez 
különösen két kútra, u. m. a várbelire, s 
azon csurgóra, a mely vizét az evangélikus 
udvar felett lévő dombból kapja ; köztudo
mású, hogy c vizet meríti a legtöbb lakos. 
Minden esetre érdekében allaua a városi 
elöljáróságnak e két kutat megvizsgáltatni, 
s ha a gyauu, melyet pedig illetékes rész 
támasztott alaposnak bizonyul, azokat men
ten le is záratni. A vízvezeték építése igy 
is égető szükséggé kezd válni, mely aligha 
nem fontosabb, mint egy kaszárnya költséges 
építése. De még más baj is vau, a mely

megérdemli a figyelmet, s ez a városi köz i 
kozház. Illetékes forrásból tudjuk, hogy az 
épület nem csak hogy meg nem felel czél- 
jaiuak, de egészségi szempontból egyenesen 
káros. Megtörténtek esetek, hogy tlidúgyu- 
ladásost vagy sebesültet hoztak a kórházba, 
s alig volt a patieus lábadozófélben, már 
megkapta a typhust. Úgy látszik, hogy fa
lai és levegője teljesen íufiezialva vannak, 
n igy e körülmény nemcsak az odakerült 
betegekre, de a szomszédságra nézve is 
veszélyes 11a e dolog teljesen igaznak bi- 
zouyul és hisszük hogy a város, melyről 1 
tudjuk, hogy napról napra emelkedő általá
nos követelményekkel, viszonyainak arányá
ban, lépést tart, s gyükéresen fog a bajon 

; segíteni.
H e 8 z t e e z e b á n y a u e hó 1‘J-éu | 

a heti vásár megkezdése előtt egy zölség- : 
árus parasztusszouyt holtan találtak. A hullát 
beszállították a városi kórházba. j

0  r i á s i /. i v a t a r vonult el Besz- 
terozebánya fölött szerdán éjfél után. Mint 
többen állítják jég is eset; károkat azonban 
nem okozott, mert az utóbbi napok rckkeuö , 
hősége által kiszáradt föld mohón szíttá be ' 
a záport.

B é s z t e r e z e b á  n y án Gkollam Ilns- 
seiu Kán a perzsa sach udvari bűvésze elő
adásokat rendez Vámbérytöl ajánló levele 
van, melyben a tudós öt a közönség párt
fogásába melegen ajánlja, Első előadása al
kalmából kiadott programmja nagy változa- 

I tosságot igér, a mennyiben 2í3 számot tartal
maz három részletben. Előadásai Budapesten 

I az Oipheumban, a hová a télen át szerződ- 
| tetve volt úgy szintén más nagy városokban 
! kiváló tetszésben részesültek. Beszterezebá- 
| nyáról Koritniczára indul, innét pedig 

Rózsahegyet s a többi felsővidéki városokat 
! érintve Németországba, majd Franczia s 
| Augolországon át Amerikába, utazásáuak 
| végpontjára. Szándéka ezután Japánon s 
i Indián át hazájába, Ispahanba visszakerülni.

Útja legalább még 3 esztendőt fog igénybe 1 
! venni. Nálunk csak két előadást rendez,
| melynél a franczia nyelvet használja.

A n a g y  h ő s é g  ellenszere, mely 
néhány nap óta a valóban üsszics időjárást 
felváltotta, az uszoda. A besztcrczebányai 
uszoda most is Vrba úszómester vezetésére 
van bízva Az úszómester mindenre kiter
jeszti figyelmét, a mi a közönség javát elő
mozdítja. Megjcgyzllk, hogy a fürdőből 
kilépőknek jó fris sörrel is szolgálnak.

ö terve, ott, hol most kőrakás, törmelék 
képez dombokat, esztendőre már fenyőfák 
foguak állani s kilehelni gyáutás illatjukat ; 
ott, hol gödrök vagy csalán teszik rideggé 
a te'két, csztcudörc már pompás virágok 
és cserjék fognak kedveskedni a szemnek. 
A látszat sokszor csal. Rideg költőben 
sokszor költői érzelmek tappangnak s nem 
egy szőrsuba alatt nemes szív dobog. Vau 
Turóczbau sok idegen földi növény, mely 
itt diszlik, pompázik, elbűvöli a szemlélőt 
távolból ; de ha közelébe jövünk, mérget 
lehel ki reánk s rósz hatása öli életünket. 
Szóval, Lojzi bácsi jó és praktikus gazda 
Helyesen tette a földmi velőéi miniszter, hogy 
öt ucvczte ki állandó gazdasági tudósítónak. 
<>, mint miudeuütt, úgy itt is megfelel fela
datának.

Velits Alajos a tudományokat is pár
tolja. Tagja az országos történelmi társulat
nak, sőt mint ilyen többször vett részt 
annak vándorgyűléseiben. A társadalmi élet 
egyik mellözhetlen tényezője ö s minthogy 
izolált életet élni nem tud, a mivcltséggcl 
együtt a mugyai szellemet híven ápolja 
azért már két ízben tartott Turócz-Szent- 
Mártonban felolvasást sikerrel s egyszer a 
zuióváraljai magyar olvasókörben is tartott 
élvezetes előadást, Ez utóbbi társaságnak 
tiszteletbeli elnöke. Vaunak érdemei hozzá.

Lojzi bácsi 58 éves férfiú, tetterös, 
szilárd akaratú honpolgár. Kitűzte ozélját. 
kívánom neki, hogy azt elérje. Nem élt o 
hiába s ha vaunak is hibái, mint például 
fokán következetlenséggel, mások üres hiú
sággal, és ismét mások önző hizclkedéssel 
vádolják, erényei sokszorosan felülmúlják 
hibáit. Vessen rá követ a bUutelcu !

íme! czeu férfi megérdemelte, hogy 
június 23-án egyházának hívei, rokonai, 
barátai és tisztelői megjelentek bázábuu s

megünnepelték az ő egyházi felügyelőségé- 
gének 25-ik évfordulóját. Jubilaema, mint 
már föntebb mondám, egyszerű, de ösziute 
vala. As ivánkafaivi egyház nagyobb kül
döttség által tisztelgett nála s a küldöttség 
vezetője Kosza János lelkész talpraesett 
beszédje után jegyzőkönyvi kivonatot adott 
át neki, melyben a jubiláns érdemei vaunak 
méltatva és mcgürükiivi. A fiiiáiisoL is miud 
tisztelegtek küldötteik által. Ezeken kivill 
képviselve volt a tót prónai, pribóczi, bájt, 
záturesal és turóez-szent-mártoui egyház. Ez 
utóbbit Mudroü l’al, a záturcsait Záthurcczky 
Tamás úr képviselte felügyelői minőségben. 
Záthurcczky Tamás egyháza nevében csinos 
koszorút nyújtott át c jubilánsunk. Az espe- 
rességet képviselte II »dzsa föcspores és Je
szenszky János erperességi felügyelő. Az 
egyhazak siettek ivánkafaivi testvérük örö
meiben osztozni. A tisztelgéseket diszebéd 
követte, mely igen kedélyesen folyt le. Si
került Riasztókat mondottak a házi gazdára 
(lodzsa föcspcrcs. Jeszenszky f espercssógi 
felügyelő, Mudroü Bál, Záthurcczky Tamás, 
Akantisz Rezső zuióváraljai közalapítványi 
erdömester és mint a zuióváraljai állami 
tauitóképezdéuek igazgatótauáesosát éltette 
a jubilánst Mihalitsku István képezdei tanár. 
Valóban szép nap volt ez Velits Alajos éle
tében, de biztosíthatok akárkit, hogy ez 
becsületes, hű munkával, törhellcu hazafi- 
sággal megérdemelt uap volt.

Ezek után leteszem toliamat, kívánva 
a jubilánsnak, hogy még sokáig szolgálja 
egyhazát, hazáját; kívánvaTuróczmegyénck, 
hogy adjou Isten neki sok ily munkás, 
hasznos polgárt!

K Ü LÖ N FÉLÉK .
Rakovszky István, kciUletűuk kiváló 

tehetségű orsz. képviselője f. hó 18-án adott 
számot az országgyűlés közelebb lefolyt 
munkálatairól. Mint maga kinyilatkoztatta, 
nem akart ö nagy beszédet tartaui, hanem 
inkább baráti körben elbeszélgetni arról, a 
mi legközelebb a törvényhozás terén törtéut. 
Beszéde folyamán meggyőződtünk arról is, 
hogy kerületünk bUszuc lehet képviselőjére, 
mert tevékeny és sokoldalú munkássága 
által képviselő társai bizalmát is kiérde
melte; erre mutat azon kitüntetés, hogy úgy 
a delcgáczióban, mint a képviselöházuan 
több fontos ügy előadását al öt bízták meg. 
Beszédét többször szakították meg helyes
léssel és éljenzéssel a hallgatók. Magyar 
beszéde után tótul is tartott beszédet, ezu
tán pedig L e h o t z k y  Lajos beszélt szin
tén tótul. A nagyszámú érdeklődő hallgatók 
között ott láttuk J  u s t h K á l m á n  főis
pánt is.

Valeta. A bányászati és erdészeti aka
démiát végző polgárok ez évben fényesen 
tartják meg valétájukat. Az előbbi években 
divó szokás szerint a Csókligetbeu nyári- 
mulatságot rendeznek, mely julius 30-ún 
várja a táuczoló s mulató közönséget. Az 
érdeklődés e juliúlis iránt igen nagy, s 
előre is jó sikert jósolunk néki. 31-éu bau- 
kett által búcsúznak az akadémiától, az itt 
maradó, illetőleg visszajövendő firmáktól, 
hogy aztán végkép elhagyják e város falait !

A rózsahegyi r. kath. iskolákra vonat
kozó legutóbbi közleményünkre a tanítótes
tület nevében egy nyilatkozatot kaptunk, 
mely azonban a magyar nyelv tanítására 
vonatkozólag semmit sem mond, inkább csak 
személyeskedik, éppen azért magának a 
tanítótestületnek érdekében nem láttuk szük
ségesnek közzé tenni.

Tűzoltók mulatsága A selmeezi tűzol
tók múlt vasárnap sikerült mulatságot ren
deztek a Csókligetben. A mulatság sikerültét 
még az a körülmény is biztosította, hogy ez 
évben sehogysem volt kedvező az időjárás 
hasonló mulatságok tartására. Egyébiránt 
meg volt a főkellék magában a mulatságot 
rendező egyesületben is. melynek minden 
egyes tagja, de a vendégek is kitűnő jó 
kedvben vették ki részüket a fiumei kirán
dulást is pótló eme jó alkalomból.

A szerb királyné Turócz-Szt.-Márion- 
ban. F. hó 17-én, hogy a szerb királyné 
TátrafUrcdrül visszautazott Szliácsra, váro
sunk intelligens lakói közűi sokan kimentek 
a vasúti állomásra, hol lelkes éljenekkel s 
a Rákóezvimillióval fogadták a királynét, 
ki meghajlással köszönte meg a szíves 
figyelmet.

Ezüst zsebórát bocsátott áruba a na
pokban Selmcczen cgv korponai zöldségárus 
ember; olcsón adta volna, mert hisz neki 
nem sokba került. Balázsi’ órainüves azon
ban élvén a gvantipörrcl, nem vette meg az 
olesó árut, banem feljelentette az esetet a 
sclraecti rendőrségnél, hol aztán kisült, hogy 
az atyafi az órát a s/. antali ut mentén 
találta.

A záturcsai ágost. evang. egyház f. hó
18-án tartott közgyűlése alkalmával felügye
lőjévé D á v i d  Ferenc/., tnrőcz szt. mártoni 
Kir. aljárásbirót választotta meg egyhangúlag.

Aranyhal a kutban Selmeczbátiya ma- 
Holnap nemcsak aran.váiöl, de aranyhalairól 
is liircs lesz. \ napokban ugyanis két Ízben 
találtak eg,\ik küzkutjában aranyhalat, melyet 
nagy ujjongások között halászott ki a vízért 
jött cselédség. — Az aranyhal valósziuUlcg 
a Vüröskut-tóból került a lelsöpiaczi kútba.

Uj posta. Turóczmegye Kis-Selmcez 
községében közelebb postahivatal rends/.c- 
resittclik.

A gyermektelep mulatsága Aszélakuai 
szünidei gyermektelep majálisa e hó 22-én 
kitünően sikerült. A mulatsághoz nemcsak 
a ti3 kékruhás budapesti gyermek készült, 
de ticlmeczváros közöusége is, igy aztáu 
nem is hiányzott ott semmi, a mi „uem 
s/.ájuak ingere.“ Még a jó szülőket is pótol
ták a jószívű selmeezi uök, kik örömüket 
lelték abban az érdekes osztozkodásban, 
melynél kiürült a kosár cs üveg tartalma, a 
uélkltl, hogy az osztozkodik összevesztek 
volna. A kis sereget már kora reggel útnak

indította 2ahor:» plébános és Szabó fővárosi 
tanár Selmeez felé, zeneszóval adták tudtára 
a közönségnek, hogy ma majális lészeu, 
mindenekelőtt azonban Péch Antal uiiuiszt. 
tanácsosnak s a város polgármesterének 
mondottak szépen összhangzó énekben hálás 
köszönetét azon jótéteményért, melyben 
mindkét részről részesültek. A közönség 
rokouBzenvvel fogadta a kis vendégeket s 
a mint a föutezán pihenőt tartottak, több 
kereskedő jó reggelivel lepte meg őket, 
mit is jó étvágygyal elfogyasztva — jutott 
a tarisznyába is, -  újabb erővel s vigan 
vonultak a tánczmulatság színhelyére: Rov- 
nyara, hol aztán' késő estig vigadtak, 
lak maró zva, tinczolva, társai játékot játszva. 
A rendezők igen helyesen a gyermekeknek 
juttattak a mulatságból az oroszláuyrészt, igy 
aztán a mulatság igazi gyormekmulatság lett.

Himpfner Béla beszterczebáuyai fögym- 
nasiumi tanár a vallás s közoktatási minis- 
tér áltál a jászberényi főgyranasiumhoz igaz- 
gatová neveztetett ki.

Az aratás vidékünkön is megkezdődött. 
Általában el lehet mondani, hogy jó  k ö 
zé p  termésünk lesz, különösen ha a ta
vasziakat valami csapás nem éri.

A kolera életet is ad. nemcsak halált 
hoz; életet ad azon üdvös intézkedéseknek, 
melyekre nem is gondolnánk tan, ha a „fe
kete asszonyáéin réiuitgctue bennünket. íme 
a vöröskereszt egyletek kebelóbeu is megin
dult az élet; szerveskedik a központ s 
munkára hívja fel a íiókcgyleteket is. Saj
nos, hogy némely fiók évek óla nem fejt 
ki tevékenységet; mint például a selmeezi 
is, melynek összehívására és szerveszkedé- 
sere most tétetik meg a kísérlet. Vájjon 
teltamad-e a „fekete asszony" jöttének bi- 
rerc • • hisszük hogy feltámad.

Az uj törvények és Ráth Mór. (Bekül-
detett Becses Lapja a „Felvidéki Híradó" 
utóbbi száma azt a hirt hozta, hogy az uj 
tönéuyek közül Ráth Mór többeket kiadott. 
L szerint egy uj és örvendetes téuynyel 
állunk szemben, mely ueiu oly csekély je
lentőségű, mint sokau gondolnák. Eddig 
ugyanis rendesen a törvény életbelépte után 
került a közönségnek birtokába az uj tör
vény, nagy hátrányára a közigazgatásnak. 
Ez újítás nagy jelentőségű s miért is őszin
tén üdvözlöm s velem együtt bizonyára sokan.

Fiume! Melyik '< a magyar tenger 
gyöngye, vagy a másik ? Hát amaz is, még 
a Fiume c. közlöny is .- mindkettőtől érde
mes megemlékeznünk. Amazt oda emelte 
temérdek áldozattal a magyar kormány, 
hogy megvan neki minden alapfeltétele, 
melylyel első rendű tengeri kikötővé s ke
reskedelmi várossá válhatnék s kizárólagos 
átmenője s legkészségesebb közvetítője le
hetne az anyaországnak. — De mégsem, a 
legfőbb feltétele még mindig hiányzik a 
magyar teuger gyöngyének, bár már egy 
emberöltője annak, hogy a láuglélek ama 
hivő szava „tengerre magyar!" felhangzott; 
hiányzik bennünk anyagi érdekünk igazi 
felfogása, hiányzik a közérdekeltség hazánk 
egyedüli kikötő városa iránt. E hiány be
töltésén fáradozik a másik Fiume : a közlöny, 
mely szintén a „Tengerre magyar" jelszót 
hangoztatja, de e mellett azt is, hogy „Ha
zádnak használj." — Ez utóbbi felhívást 
pedig akkor küvctuök, ha szükségleteink 
fedezése czéljából nem Hamburghoz, nem 
Triesthcz, Bécshez forduluáuk kizárólag, de 
a mi tengerparti városunkhoz, melyuek révén 
ép oly minőségben s árban, hacsak nem 
jobbau és olcsóbban kaphatjuk meg azokat 
mint amott s e mellett hazai városnak adnók 
pénzűnket, mitől eddig idegen városok 
gazdagodtak meg. — Nem akarjuk ezzel 
azt mondani, hogy minden szükségletűnket 
Fűiméből fedezzük, inkább csak az u. n. 
coloniál c/ikkckre szorítkozunk, mert tudjuk, 
hogy ezekre nézve Fiume előnyösebb bár
melyik váro8uál is. — Örömmel constatál- 
hatjuk azt, hogy vauuak bazánkbau vidékek, 
melyek kizárólag onuan szerzik be ezen 
czikkeiket s nincs okuk ezt megbánni. Ha 
hazai kereskedőjük e uemü megrendelése
iknek csak '/» részét tennék meg Fiamé
ban, úgy sokat teuuéuck arra nézve, hogy 
a felhangzott Tengerre magyar! el ne han
gozzék s Fiuuiéuk igazi kincse legyen a 
magyar hazáuak.



TANUGY.

A beszterczebányai tantintézetek él te- 

tesitöi 1885(6 tanévről.

VZge.

111.

Állami felsőbb leáuyisKoIa értesitője 
közli Dr. Gerevieh Emil igazgató. Az értesí
tőben Korouczy Imre tanár értekezik a 
jellemképzésröl a nőnevelésben. Talpraesett 
dolgozatának sarkalatos elve. begy az isko
lának és családnak egymással kezet fogva 
kell munkálkodnia a uövcudék nevelésében 
annál inkább mivel a leánygyermekek jel
lemének formálásában az oroszlánrész a 
szülei házat illeti. Ezután következik tájé
koztatásul a közönség, számára a felsőbb le
ányiskola czéljánakés tantervéül fejtegetése, 
melyből a szUlők minden kitelheti felvilágosí
tást nyerhetnek. A tantestület az igazgatóból,
2 tanárból. 8 tanítónőből, 3 hitoktatóból és 
1 tornatauitúból állott. A beirott tanulók 
száma 3 osztályban 55 volt, ezek közöl 34 
kivUlről jött. kilépett 9. valiás szerint volt 
19 róm. katii. 13 ágost. evaug. és 43 mózes 
vallásit. Anyanyelv szerint volt 28 magyar, 
43 német, 4 tót. A tanulás eredménye fé
nyesnek mondható, mindössze 3 elégtelen 
taujegyet látunk az előmenetelt kitüntető 
táblázatban. Kissé különösen haugzik az 
igazgató záróbeszédének azon passzusa, 
mely szerint az állami felsőbb leányiskola 
nem a nép, nem is a szegényebb kis iparos 
osztály leány gyermekei számára állíttatott 
fel, hanem hogy az intclligcutia leányainak 
nyújtson magasabb műveltséget. A minisz
teri tauterv (17- lap• miuden kasztszerü meg- 
külöuböztetés helyett egyszerűen azt mondja, 
hogy a felsőbb leányiskola ezélja alkalmat 
nyíljtaui a társadalom uői tagjainak, hogy 
a társadalmi jelen viszonyok által feltétele
zett és élethivatásukra szükséges általános 
műveltséget megszerezzék. Az efféle nyilat
kozatok, bár helyes iutcatióból erednek, a 
n ö v e n d é k e k  ben e l  b i z a k o d á s t  
s z ü l h e t n e k ,  m i n e k  kü v e t k e z m é- 
u y e, hogy könnyen azt eredményezhetik, 
hogy a növendékek elbizakodottakká lesz
nek és szegényebb vagy csakugyan a „uép- 
bői- való társaikat lenézik, mit bizonyara 
az igazgató úr sem akar,

IV

• Városi polgári tiu iskola értesítője 
közli Eabuss Alajos igazgató. Groó Géza 
Lajos élénken Írott ezikkében a toruázás 
előnyeit fejtegeti, végül pedig Besztercze- 
ftánya városához fordul azon kérelemmel, 
hogy elvégre a kor kívánalmainak megfe
lelő tornacsarnokot emeljen, mely kérelmet 
mi is tökéletesen méltányolunk. Következik 
az igazgató jelentése az 1885-0 tanévről, 
azután pedig az iskolaszék tagjaiuaK név
jegyzéke. A tagok t evsora biztosítékot nyújt 
arra. hogy az iskolaszék működése helyes 
irányú lesz, mindazonáltal "el óéin hallgat
hatjuk azon nézctUukct, hogy tekintettel az 
ezen testületben szőnyegre kerülő kérdéseket 
a praktikus élet és a városi hatóság kép
viselőin kívül talán a tauügy lérliai nagyobb 
számban lehetnének képviselve, mintsem az 
most vau. Nézetünk szerint az irkoias/ék- 
nck a tauügy egy néhány képviselőjével 
való kiegészítése csakis használna az ügy
nek. A tantestület az igazgatóból, 4 tanárból 
és 3 hitoktatóból állott, a tanulók száma
3 osztályban az év végén 57 volt, ezek

között 29 tót anyauvelvü, mi a magyar 
tannyelvű iutézetuél a tanítást kezdetbcu 
nagyon nehezítette. Minden tautúrgfból le
galább kielégítő 40, egv tantárgyból bukott, 
9, többől 5. Jövő évre az intézet IV. osz
tálya is megnyílik. Kívánatos volna, hogy 
az iskola végre saját épületében nyerjen 
elhelyezést

V.
Hóm. kath. elemi fiúiskola. A négy 

lapnvi „évkönyvből“ a következő adatokat 
vesszük. Beíratott 202 tanuló, év végén ma
radt 193. magyar anyanyelvű 45. német 21, 
tót 127.

VI
Kómái kath. elemi leány tan-és nevelő 

intézet. Hat osztályba beiraioti 270 tanuló, 
év végéu maradt 254. o/ek kö/ört 78 ma
magyar, 150 tót és 42 német anyanyelvű. 
Az intézettel internatus. ismétlő iskola és 
gyermekkort volt kapcsolatban Az értesít• 
vényben lévő botrányos sajtó hibák kikü
szöbölése kívánatos volna.

Az ágost. 
izraelita népiskoi

evan g. leányiskola • 
értesítőit nem láttuk.

-ti

HIRDETÉSEK.

Árverési hirdetmény

Alulirt kiküldött végrehajtó az. 1881. 
évi LX. t. ez 102 fj-a érte I iné ben ezennel 
közhírré teszi, hogy ti beszterczebányai kir. 
járásbíróság 875 1880 I’. számú végzése ál
tal Stransz Benjámin javára .Strausz Ármin 
és neje ellen 125 fit. töke, ennek 1880. év 
l'ebr. hő 9 napjától számítandó 0 százalék 
kamatai és eddig összesen 50 frt 23 kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt bizto
sítási végrehajtás alkalmával biróilag lefog
lalt és 314 frt 00 krra becsült: bükköny, 
2 ló, I szekér, különféle szoba bútor, rozs, 
széua és 1 szecskavágóból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján cladatnak.

Mely árverésnek az. 1405 H80 1*. sz. 
kiküldési rendelő végzés folytán a helyszí
nén. vagyis Kudlován leendő eszközlésére 
1 8 8 0 . évi Augusztus 5-ik napjának délelőtt 
8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezenuel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez 
107 §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is cladatni ingnak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. íjában megál
lapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Bbánván 1880- évi Juli hó 0-án.
• I i i r á n y  A d o lf  

kir. bír. végrehajtó

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. ' 
évi LX. t. ez. 102. íj-a értelmében czeuncl 
közli írré teszi, hogy beszterczebányai kir. 
járásbíróság 2211 1880 270911880 és 42 1880 
1\ számú végzésé által Bacskor Magdolna 
részére 3 frt 20 s járulékai erejéig. Gebauer 
József és .Strausz Zsófia javán Weisz szül. 
Altmann Róza és Weisz. Jakab ellen 0*1 frt 
10 kr. és 15 frt töke. ennek kiszámiiott 6 
százalék ka:i atai és eddig összesen 24 frt 
77 kr és 4 frt 20 kr, perköltség követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás nl-l

halmával biróilag lelill foglalt c 1231 fit 
!•() krra becsült : szoba biitor és ruhanemű* 
ékből álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladóinak

Mely árverésnek a 2241 és 2729 1880 
I' szám kiküldést rendelő végzés fdytán a 
belvs/inén. vagvis Bes/terczel-áuván l.-eiid • 
eszközlésére 1880 évi Augusztus hó 13-ik 
napjának délután 3 órája bataridólll kitűző
nk és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy az 
éiintett ingóságok ezen árverésen, a/. 1 8 8 1 . 
évi JA. t ez 107 íj-a értelmében a legtöb
bet ígérőnek bccsároii alul is eladatni lógnak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t ez. 108 íjában megál
lapított feltételek szerint lesz kifizetendő. ,

Kel Bbáuyáu 1880. évi Juli hó 8-án 
• f i i r iu iy  A sloH  

kir. bir. végrehajtó.

Árverési hirdetmény.

A korponai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság köz urie teszi, hogy Lelmczky 
Gusztáv végrehajtatónak Frcska Dávid 
végrehajtást szenvedő ellen 22. frt Si kr. 
töke követelés és járulékai behajtása iránti 
végrehajtási ügyében a korponai kir. járás* 
bíróság területén lévő D vieze község ha
tárában fekvő a dcviozei :>3. sz tljkvbcn A 
] j — Sur szám alatt végrehajtást szenve
dett és tulajdonos társai neveiken vezetett 
bcitelki birtokra az árverést 313 forintban 
ezcuucl inegállapitott kikiáltási árba i elren
delte és hogy e foimebb megjelölt ingatlan 
az 1886 évi Augusztus hó 13-ik napján d. 
e. 9 órakor ezen kir. járásbíróság telek
könyvi helyiségében megtartunió nyilvános 
árverésen a inegállapitott kikiáltási áron 
alul is eiadatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárunak 10 százalékát kész
pénzbeli vagy az 1881. évi LA. \  ez. 42. 
ij-úban jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. szám a. 
kelt igazság Ug\miniszteri rendelet 8. § a 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi' 
LX. t, ez. 170 §•& értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elóleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kir. jbirúság mint tikvi hatóság.
Korponán 1880 évi inájushó 15 napján.

l i  i li c  v i  i II y.
k ir . jáníA biró.

Árverési hirdetményi kivonat.

A Iiptó-szcut-miklósi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Fricdemaiin Vilmos és neje végrehajtatónak 
bparneusis szül. Borszék Marii örökösei 
végrehajtást szenvedő elleni 340 frt. 100 Irt 
és 102 fit. tőkekövetelések és azoknak já
rulékai iránti végrehajtási ügyében i a Iiptó- 
szcut-miklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő a Iiptó-szcut-miklósi és verbiczi határ
ban fekvő a liptó szent iniklósi 712 szám 
tjkvbeu foglalt néli. Sparuensis szili. Borszék 
Mária örökösei nevére egészben irt ingatla
nok helyébe a tagosításkor 50 térképi szám 
alatt ki osztóit birtokrészlotrc 73 frt. kiki
áltási árban a 118. 114 térképi számok 
alatt kiosztott föld részletekre 224 forint 
kikiáltási árban, továbbá a liptó szent mik 
lósi verbiczci 2 2 0  számú tjkvbeu ugyan 
azon végrehajtást szenvedők nevére ' . rész
ben irt ingatlanok helyébe 31 370. 752.
701. 958. 1104 1589. és 1755 térképi s/.á 
mok kiosztott birtokrészletekre de az ezen 
úrbéri birtokkal összekötött erdő s legelő 
illetmény nélkül 490 Irt kikiáltási álban s 
végre a liptó szent miklósi verbiczci 004 
szám tjkben irt ingatlanok és azokhoz tar
tozó regálé jognak a fentebb megnevezett 
végrehajtást szenvedő felek nevére 1 i, rész
ben irt részletre az árverés 50 frt 84 krban 
ezennel megállapított kikiáltási árb m elren
delte. és uogy a fennebb megjelölt iugatlau 
az 1880 évi Szeptember ho 18-ik napjan d

C. 1 0 . órakor Matúsku János kir. közjegyző 
hivatalos helyiségében megtartandó uvilvá- 
mis ... árverésen a inegállapitott kikiáltási 
ároiAalól is eiadatui fognak.

Aívcrezui szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsáránuk 10 százalékát vagyis 
7 Irt 30 kr. 22 frt 40 kr. 49 frt 00 kr. és 
5 Irt. 9 kit. készpénzben vagy az 1 'OS 1 
LX. t ez. 42 íj o.iu jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. c\ i november hó 1-én 
8333 szám alatt kelt igazsagügyminiszteri 
rendelet 8. íjában kijelölt óvadékképp 
értékpapíréul) a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t ez. 170 ij-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előlegen 

"elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltaíni.

Kelt Lszt. Miklóson 1880. Július hó 12.
A lszt. miklósi kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság.
M xklcN Ú k

kir. jbiró.

1«0!> szám 
ISSti jVoíg.

Á rverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrcliÁ'jtó ezenuel 
közhírre tes/.i. hogy a rózsahegyi kir. tör
vényszék 2552/85 számit végzése által a 
tlmrdossini takarékpénztár javára Strausz 
Lipót ellen 400 frt és járulékainak erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 009 frtra becsült ló, 
szarvasmarha, juh, takarmány, szekér és 
bútorzatból álló ingóságok nyilvános ár
verés utjáu cladatuak.

Mely árverésnek a 1009 sz. 1880 polg. 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszí
nén. vagyis Babiuban Strausz Lipót házá
nál leendő eszközlésére 1880. év Augusztus 
hó 3-ik napjának délelőtt 10 órája újból 
határidőül kitüzetik.

Kelt Námcszto:: 1880. évi julius hó 
20. napján.

I íHiiio s  A li i jo * .
••kir. Iiii-ósáj'i végrehajtó.

Á rverés i hirdetmény.

Alul irt kiküldött végrehajtó az 1881 
évi LX. t, ez. 102. ij-a értelmében, czuiiiel 
közbirré teszi hogy a tettes bbánvai kir. 
törvényszék 2798 szánni végzése által Je
szenszky Durke György csődöt kérelmező 
javára özv. Weiuur sz. liaasz Anna s társai 
ellen csőd alkalmával leltározott és biróilag 
lefoglalt 70 kereszt rozs, miudentéle szalma, 
kitkoricza, tcukelv. pohánka, lencse száraz 
gyümölcs, lekvár. 5 k. (agyú, vegyes gabona, 
rozs. 13 kereszt vegyes, 7 kereszt árpa, 
lóhere és függő termésből álló ingóságok, 
nyilvános árverés útján eladatnak.

Mely urverésneka 2051,80 sz kiküldést 
rendem végzés folytán a helyszínén, vagyis 
özv Wciner sz. Il iász Anna és társainál 
Bel ián leendő eszközlésére 1880. év Augusz
tushó 3-ik napjának délelőtt 9 lírája határ
időül Kitüzetik és althoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg : hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen, az 1881. évi LX t. ez. 107. §-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek bccsáron alul 
is cladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881 évi LX. t. ez. 108 íj-ában megál
lapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Ts/.tmártoiiban 1880. évi Julius 
hó 23. napján.

K u l l i u m ' / , k )  J e n ő .
kir bir. végrehajtó.

Iloscliok .lúzsi-l' úr házában 
Selmcezeu u IY-ik negyedben, 
egy szép nagy szoba, bútorozva, 
vagy butin1 nélkül azonnal kiadó, 
liővebbet ugyanott. 2
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Jezsek János oooooooooooo
, Selmeezbányán.

^ajánlja a magas urasatoknak és a n. érti. közönségnek 

i hogy legdivatosabb
i

födött-, nyitott- és Steuerkocsikat,

úgy szín tén m i iidennemíí

k á r p i t o s  m u n k á k a t
legújabb divat szerint készít.
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Nyomatott a „Selmecbányái Híradó- gyorssajtójau Turócz-Sz.-Márton. Kiadó a „Solmcczbáuyai Híradó- köuyvuyomója.
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