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Az állami nyelv.
A régiek szerint a babiloni to

ronynál a nyelvek megzavarodása kö
vetkeztében szétoszlattak az emberek 
a világ minden tája felé s később az 
általuk értett nyelvek szerént csopor
tosultak. Korlátozván azonban egymás 
egyéni szabadságát, e közös szabad
ság védelmére államokat alapítottak. 
Ezen. történetesen kisebb-nagyobb ál
lamokból egyes fellépő hatalmas ural
kodók szerencsés háborúk folytán, 
újabb hatalmas államokat alapítottak.

A világ minden államaiban látjuk 
mindezt napjainkban, különféle /anya
nyelvű lakosok, kiket az egységes 
állami nyelv, a közös érdek és a tör
vények egy nemzetté csatoltak össze.

Az újabb időben bizonyos nép- 
fajokat egy közös nyelv szerint akar
nak némelyek egy nemzetté egyesíteni, 
ez azonban nem fog sikerülni.

Ott vannak rá a példák a törté
nelemben.

Az olaszegység az olasz tarto
mányok egy részénél keresztül vite
tett, de a Spanyolok, Maurolc-, Bas- 
kok- és Portugalloknál. kik csak cse
kély tájszólási különbséggel beszélik 
az olasz nyelvet és mégis egészen 
külön nemzeteket képeznek.

Hasonlóképp látjuk a németek
nél, liogy sohweieziek. svédek, az 
osztrákok külön nemzeteket képeznek; 
de különösen az angalok és franczi- 
áknál, hol nyelvre annyira kiílömböz- 
nek egymástól az egyes fajok, hogy 
külön irodalmuk van, de mindezen 
népeknél senkinek sem jut eszébe, az 
uralkodó állami nyelv ellen küzdeni,

mint ez miiünk némely nemzetiségek
nél. de különösen Austriában cseh 
szomszédainknál tapasztalható. Hogy 
ezen küzdelem milyen sajátságos ered
ményeket mutat fel. kimutatja közelebb 
a bécsi Neue Freie Presse.

A Magyar Osztrák birodalom 
osztrák részében a prágai oselmyelvíí 
egyetem működése óta az ezen egye
temen végzett jogászok között, kik 

j  mint cseh nemzetségi ügyvédek, ál
lami tisztviselők, bírák, tanárok, taní
tók és egyházi férfiak működnek, a 
német állami nyelvet csakis törve be
szélik, mert ott csak egy tantárgy- 

I ból lévén kötelesek német nyelven 
vizsgázni, még a többi tudományokat 
mind cseh nyelven hallgatták, a né
met nyelvet kellően meg sem tanulják 

- igy lépnek aztán ki az állami szol
gálatba. mint gyakornokok. Csehor- 
szágnak azonban még igen sok német 
lakosa van és azok beterjesztéseiket 
és panaszaikat a bíróságokhoz német 
nyelven fogalmazva nyújtják be. Ezekre 
német nyelven kell a végzéseket, az 
Ítéleteket kiadni. Ekkor látni azt a 
nyomorúságot, hogy az illető hivatal
nokok a német nyelvet nem bírják. 
A nagy része ezen császári hivatal
nokoknak a legegyszerűbb perkivona- 

| tokát és Ítéleteket sem tudja fogal
mazni és csak azon oknál jelennek 

: még most a nyilvánosság előtt tűrhe
tően meg a német fogalmazványok, 
mert az illető előadók kénytelenek 
voltak a fogalmazványokat egy német 
nyelvet tudó segéd hivatalnok által 
megkészittetni. kinek aztán annyit ki 
kellett törülni és javítani e fogalmaz

ványokon, hogy ezt önálló kidolgo
zással rövidebb idő alatt elkészíthet
ték volna, mint a mennyi idő alatt 
kijavitgatták azt.

Ha egy ilyen ügydarabot felolvas 
egy cseh gyakornok, a hallgatóság a 
legtöbb esetben azt véli a hallás után, 
hogy ezen felolvasást egy olyan egyén 
eszközli, a ki még az olvasás legelső 
nehézségeivel küzködik.

Egy nagy része ezen cseh fiatal 
embereknek a tárgyalásoknál a lénye
ges főpontokat cseh nyelven jegyzi fel 
magának és aztán valamely barátja 
által készítteti meg ebből német nyel
ven. — Azonban itt is sok tárgyalás 
a tanácskozási és felvételi jegyző
könyvek s ítéletek javítása sok eset
ben lehetetlenné tétetik s azok újon 
szövegezése lesz szükséges.

A belső hivatalos nyelvnek az 
állami nyelv van elöirva, de ha a cseh 
nyelvet értik, kizárólag e nyelvet 
használják a hivatalban. Minek ismét 
az a rósz következése van. hogy a 
kezdők, kik úgysem tanulták meg az 
állami, német nyelvet az egyetemen, 
azt alkalmilag már meg sem tanulhat
ják, sőt közülük még azok is, kik 
talán tudták a német nyelvet, annak 
folyékony és helyes alkalmazását el
hanyagolják és igy Csehországban 
már most is sok olyan gyakornok, 
segéd, sőt már albiró is van, kik a 
német nyelvet nem bírják. így a nyelv 
küzdelem az utóbbi 7 év alatt a bí
rósági termekbe is benyomult. Az 
előbbi oollegiálitás a cseh és a német 
hivatalnokok között egészen meglazult, 
sőt részben meg is szűnt. A nagyzási

hóbort pedig a cseh hivatalnokok kö
zött már annyira ment, hogy lenézik 
mindazt, a mi német és igy a bírósá
goknál a csehek clkülönzik magukat 
a német eollegáiktól, ezen elkü- 
lönzés pedig két tábort létesített, 
melyben a régi jó egyetértés és az 
egyöntetű hivatalos együttműködés ja- 
vithatlannak látszó szakadást mutat.

Az állami német nyelv a cseh 
vidékeken mindjobban elenyészik, igy 
van ez a politikai és pénzügyi hiva
talokban is. Vannak ugyan itt is ki
vételek, de ezen kivételek is évről 
évre ritkábbakká válnak.

Eltekintve attól, hogy az ilyen 
hivatalnokok, kik az állami nyelvet 
nem tudják, más tartományokba nem 
is alkalmazhatók és igy aztk maga
sabb állami hivatalokba be sem oszt
hatók ; azon kérdés merül fel, jót 
mivel-e a kizárólagosan cseh egyetem 
azzal, hogy az egész világra, az em
beriség boldogitására szükséges tudo
mányokat csakis a cseh anyanyelvű 
növendékeknek tanítja, a kik az ál
lami nyelvet nem tudván, ezzel a tu 
dományokkal egyedül a csekély számú 
cseh anyanyelviieket fogják boldogít
hatni. Tekintve, hogy a kis cseh nép 
annyi tudományosan miveit embert, 
mint a mennyi tanult egyén egyetemé
ből kikerül, el sem helyezhet kebelé
ben, mi l e s z  t e h á t  a z o k b ó l ,  a 
k i k e t  az  á l l a m i  h i v a t a l o k b a  
é l n é m  h e l y e z h e t n e k ?  E g y 
m á s t  f o g j á k  t a l á n  ma j d  l e s 
n i ,  h o g y  le i d ű l  ki  a h i v a t a 
l o k b ó l ,  h o g y  h e l y e t t e  a s o k  
v á r a k o z ó  k ö z ü l  m a j d  a z t á n

T A  n  C 2: iL
A nemzet ünnepe.

Budavár visszavételének tis a magyar 
államnak a török iga alól való fel szabadu
lásának ünneplése alkalmából emlékezzünk 
meg c nagy és egész Európát is érdeklő 
fegyver tényről.

1 CiÖÜ-ik év t 'ján a magyar szt korona 
egész területén, hol most 17 millió lélek 
lakik, legfeljebb 2‘ j millió ember clt. Ennek 
a nagyold) része a törökjárom alatt nyögött 
és összesen nem sokkal több I millió leiek
nél képezte már csak ama megdönthetetlen 
sor falat, mely 150 cv alatt hazánkat s 
annak keresztény kultúráját, sőt Európát 
magát is fenyegető s az akkori világ legha- 
talmusább birodalmának, a török császárság 
árjának cllcntállt és a niivelödcséin-k előmoz
dítása helyett, mire a magyarnak ideje nem 
lehetett, vitéz kardjával védte magát s 
ezzel a védelmével az összes Európa nyugati 
államait és népeit is megvédte.

Budavárát I Cipót király összesített 
hadserege Lotharingiai Károly íövczérlctc 
alatt, 92500 ember által ostrom alá vetette. 
1686 ik évben, kik között a magyar cs

horvát alig volt 20000 ember, mint azt a 
magyar történelmi társulatnak í. é. julius 
15-én kiadott „Századok" eziinií iiavi köz
lönye említi.

De a " agyar babár számban cseké
lyebb volt a többi légy vereseknél, még is 
vitéz bátorságban túl lelt a többin és bá
romnak közülük sikerült elsőknek bejutni 
fegyvereseik élén a vár elfoglalása alkal
mával a várba 1086. szeptember 2 án. Az 
akkori hadifogalmak szőrint nagyon erős 
Budavárát Abdorrhaman Pasa 10000 legvi
tézebb leg> vetésével védte és 14 nap alatt 
leghősiesebben alkalmazott 3 nagy ostromot 
vert vissza még végül leverőtőlt.

Az elsők között, kik a fö és utolsó 
ostrom alkalmával, mint a győri g-m'ralá- 
tu h gyalogságának őrnagya és parancsnoka 
Fiátli János G00 gyalogassal tört be a várba 
a vár éjszaki oldaiáu a fönduiu alkalmával. 
E hős tettiért öt Esterházy Pál nádor a 
király és a kormánynak latin nyelven fo
galmazott ezen alábbi okmány által kegyel
mébe is ajánlotta.

„Mi, galánthai Ea torás lEsztcrházy) 
Pá! a római szt. birodalom herezegc, Fraknó 
örökös grófja, Magyarország nádora stb. 
bizonyítjuk e- ezek állal kijelentjük min
denkinek, a kit illett: Miszerint F i á t  li
J á n o s  ö felsége erdélyi udvari kanczellá-

riajunak tanácsosa cs refercudariás titkára, 
a lefolyt évekbeli tartott török hadjáratok
ban, elei ii tó ti min: százados kapitánya ü 
Iclsége györvári őrsége egyik gyalog száza
dának ; utóbb, midőn a budai táborban 
illetőleg annak bevételére iudittatott, az 
egész győri gcneralatás gyalogságának őr
nagya. oly liften, álliatatosau cs eredmény 
dúsan fáradozó;i, i :v ö vala a magyarok 
között az első, a ki G00 gyalogossal ágyú 
és puska golyók áporában az ostromlott 
vár közeliid árkaiba e. Ivi zto magát. Másnap, 
midőn a török a váritól kitört, vele bátran 
es kévésen megküzdőit, úgy, hogy miután 
a törökök közül 1 mérdek levágatott, a 
többiek a várba vissza Űzettek övéinek 
kevés vesztesége ni ilott. S midőn Buda 
kftlsö városa <u pno. m '<ivili a hegyen lévő 
város részi megrohanisánák ideje megérke
zett, annak falait áimászva, az ellenséget 
megtámadta, hozzá jövőn egyszersmind a 
német gyalogságnak zöm -, Isten segédeimé
vel a város clfoglaltatott.

Ezeken kivltl még számos más alka
lommal magát harezias férfiúnak bizonyította. 
A hadjárat befejezése után Győr és Komá
rom megyékben az alispán! hivatalt visel
vén, ö felségének lift és oredtuónydás szol
gálatokat telt, s a most viselt hivatalban 
sem szűnvén meg magát hftuek tanúsítani.

i E végből ö felségének valamint a fenséges 
udvarnak cs a minisztereknek ajánlhatom. 
Mindezekről adjuk ezen bizouyitó és ajánló 
levelünket neki és utódainak. Kelt Ausztria 
fölicrczegi városában, Béesbcn 1707. május 
iió 30-án Eszterházy Pál s. k. Jeszenszky 
István a. k.u

A második hős, az elsők között volt 
Budavár ormain a fehérvárikapunál ekkor Ra- 
mocsai Endre. Öt a törökök elfogták és mivel 
a többiek tőle elmaradtak, felakasztották 
a az. György téren egy szederfára, hanem 
kellő időben még övéi utána érkezve, a 
fáról levágták és ismét felélesztették- A 
fővezéreknek hemutattatva századosnak ne
veztetett ki s Budán lakházat kapott és 
105 eves korában hunyt később el, 1746. 
iulins 10-éu. Mi Kor a heves harcz közben 
Ramocsai Endrét a szedorfa fiatal ágára 
felakasztották, az a testének terhe alatt 
annyira meghajlott, hogy a felfüggesztett 
lába újjaival a földet érinthette. Ezen kö
rülmény akadályozta meg a mogfulását. Ez 
alatt egészen bevettek a várat és midőn 
Ramocsai Endrét észrevették azonnal lemet
szettek, és midőn magához jött, Lipót király 
öt vasgrófla nevezte ki.

A harmadik hős az elsők között volt 
Budavár ormain ugyanekkor Pechraann Már- 
tou GUutucr a vár déli részén a palota ol-

J



ki  ü l j ö n  az  i g y m e g ü r e s e 
d e t t  h i v a t a l b a  b e.

Valóban szomorú jelenség az ilyen 
törekvéseket látni. — mert az állami 
nyelvet a világ minden államaiban 
mindenkinek, a hol él tudni, ha nem 
is éppen elkerülhetetlenül szükségei, 
de mindenesetre jó és ozélszeríí. A ki 
pedig nyilvános pályán akar működni 
és állami vagy egyébb hivatalt akar 
viselni, annak az állami nyelvet min
denesetre tudni kell

Azért épen fajrokouaikuak tesz 
nek rossz szolgálatot azok. kik az 
állami nyelv megtanulásától távol akar
ják őket tartani, mert az állami nyelv 
tudása még senkit sem vetkeztetett 
ki nemzetiségéből, hanem inkább jó
létét segítette elő.

A pazarlásról.
Századunk alkotmánya az általános 

fölosztás. Bármit veszünk tekintetbe, azt 
Okvetlenül osztanunk kell. A számolás a 
leghíresebb logicus. a legfőbb mozgató ereje 
az életnek.

A pazarlás és oktalan fényűzés meg
akadályozására hozott törvéuyck a takarékos 
életre nem vezettek, mert bármint iparkod
tak is törvények által a tékozlási hajlamot 
kiirtaui, más és más alakban még vészeseb
ben tört az ki.

Napjainkban is tapasztalhatjuk, hogy 
daczára anuak. hogy a hazárd játékok szi
gorúan tiltva vannak feunálló törvényeink 
szerint. igen sokan egész vagyonukat — 
ezreket és ezreket egy pút óra alatt eljátsza
nak. mely által önmagukat és családjukat 
végtelen nyomorba döntik,

Az embereket szenvedélyük felett való 
uralkodásra, rósz hajlamaik kiirtására vá
gyaik leküzdésére, józan és erkölcsös élet
módra. takarékosságra törvéuy és szabály
rendeletek által kéuyezeriteui teljesen lehe
tetlennek és oktalannak bizonyult.

A törvény biztosíthatja az ember életet, 
szabadságát és vagyonát: de nem lehet oly 
törvényt alkotni, mely a pazarlóitól takaré
kost, a henyéből mnukást, a részegesből 
józant alkosson. A uagy Goethe azon kér
désére „melyik a legjobb kormány ?“ így 
felel meg : „Az, a mely minket önmagunkon 
uralkodni tanít."

Ezt csak nevelés útján lehet elérni, 
otthon és az iskolákban a szülök, tanítók 
és tanítónők által.

A gyermekek szivében elhintett nézet- 
parányok idővel a világba szétáradván köz- 
véleménynyé válnak.

Gyermekszobából kerülnek ki a nem
zetek s igy azok, kik a gyermeknevelését 
viszik, nagyobb hatalommal rendelkeznek, 
mint azok, kik az államigazgatás gyeplőjét

dalon, hol magyar csapatok nem vettek 
részt a rohamban, hanem a bajorok. — Itt 
Peckmaun Márton Güntnsrnek sikerült az 
általa vezényelt választott csapat elén első
nek bejutni a várba. E bős tettéért Miksa 
Emanuel bajor választó fejedelem öt bajor 
tüzér őrnagygyá nevezte ki, Lipót király 
pedig bárói rangba emelvén, mag ar inde- 
genatust adott neki.

így tehát Budavár mind három oldalán 
volt olyan hős, ki mint első jutott léi egy 
időben a f a l a k r a  én hős tette után életben 
maradt.

Budavár vissza foglalása és az azt 
követő események netnesa . hazánk, iunem 
Európa politikai történetében is íorduió 
pontot jeleznek. így mondja ezt Dr. Acsády 
Ignácz is „Magyarország Budavár vissza
foglalása korában" czimíi müvében. A török 
hatalom mely századokon át fenyegette 
pusztulással a nyugat európai czivilizátiót, 
megszűnik ijesztő rém lenni, s a magyar 
nemzet, mely a 150 eves liarczban teljesen 
kimerült, ismét visszanyeri önállását, hogy 
új életre kelve, folytassa közvetítő szerepet 
a Kelet és Nyngot között-

kormányozzák. Legyeuek bár látszólag na. 
gyou jelentéktelenek — mondja Smiles — 
a gyermek jellemének képzését tényez') 
kezdetleges behatások, azok tartósága kitel
jed az egész életre.

Ezen veszélyes seb legtöbbuyire a rom
lott élet kinövése s bármint igyekezünk is 
azokat a törvéuy igénybevételével lemetszeni 
és kiirtani, más és más alakban még bu
jábban hajtanak ki. ha csak az egyéni élet
mód és nevelés állapotán gyökeresen nem 
javítunk.

Hány jó családból származott ifjú 
sülyedt a bún örvényébe. A vendéglőkben 
kávéházakbau és üzletekben — származása 
vagy társadalmi reputátiója révén — uyilt 
hitele van, az adósság oly nagyra nő, hogy 
jövedelmével nem képes fedezni.uzsorásokhoz 
kezd folyamodni s midőn már érzi az uzso
rások karmainak szorongását - -  váltót ha
misít. Minden kisehb-nagyobb városban buk
kannak fel ilyen szerencsétlenek, előkelő 
tisztviselők, kereskedők, közbecsületben ál
lott polgárok szennyezik be saját és család
jaik nevét és szégyenletes arozczal ülnek 
ott a vádlottak padján. S mindegyiu az 
„uriiatuátnság" ragályos nyavalyájában szen
vedett.

Magyarország különösen exczellál ezek
kel, nálunk a corruptiő minden lehető neme 
befészkelte magát. A latin közmondás azt 
tartja, hogy : „a capite foctet piscis “ Nálunk 
nagyon alkalmazható. Alig van nevezetesebb 
társadalmi vagy állami intézet, melynek 
keletkezését oktalan költekezéssel meg ne 
ünnepelnék. Történeti dicső vagyjgyászlapok 
évforduló napja, képviselő választások, ke
resztelők, névnapok és lakodalmak alkalmá
val a fényesebbnél fényesebb bankettek c; 
nem maradhatnak és az ez alkalommal! 
dorbézolások ismeretesek, melyeknél a ha
zafiak nagy része a hazáért ürítik poharukat 
és hevernek az asztal alatt.

Mágnásaink sajnos . . .  de csitt 1 „ De 
mortuis nil, nisi bonc."

Oktalan pazarlás és fényűzés számtalan 
példáit jegyezte fel a történet, mely mind 
szomorú s gyászos eredménynyel végződött.

Feszler szerint Zsigmond király Stibor 
fia lakodalmát egy teljes évig ünnepelte. — 
Hogy Tliurzó György halotti toránál 10 
ökör. 13 borjú, 144 bárány, 341 lúd, 091 
csibe, 104 köböl liszt. 1000 tojás, 257 akó 
bor. 114 akó sör fogyasztatett el. azonkívül 
a jelen volt vendégek lovai 283 véka zabot, 
100 szekér szalmát, (50 szekér szénát emész
tettek fel.

A Roscubergíéle lakodalmon, mely 7 
hónapig tartott — hiteles adatok szerint — 
elfogyasztottak a vendégek 137 szarvasmar
hát. 117 vaddisznót. 1(52 özet, 2292 uyulat. 
470 szarvast., 470 fáczánt. 27(5 fajdtyukot, 
3910 foglyot, 22(587 feuyömadarat, 88 vési- 
phali sonkát. 370 ökröt, 2(585 birkát. 1579 
borjú., 421 bárányt, 399 disznót. 878 mala- 
ezot, 500 pulykát, 12877 hízott tyúkot. 2500 
esibetyukot, 3550 ludat, 40837 tojást. 117 
mázsa zsírt, 39 tonna báját, 59G0 pisztrángot,

1G7 lazaezot, 1844 csukát, 15800 pontyot, 
314 angolnát, 515 ogyébb halat, 5 touua 
osztrigát. 1785 akó rajnai bort, 500 akó 
ni a a vii r bort. 700 akó osztrák bort, 448 ako 
esen, 11000 akó morva, 370 akó édes bort, 
G5S7 akó sör;, 20 malter búzalisztet, 128 
mai tel' rozslisztet, végre 12743 tallér értékű 
fűszer: es ch-megél. Hatalmas menü! Tisz
telem a gyomrukat !

Közbeszéd tárgyát képezi borczeg Esz- 
terliá/.ynak azon cselekménye, hogy a theát 
vendégei előtt 10 frtos bankjegyek lángjá
val készítette és ugyanannak fellépése Lon
donban. midőn egy angol lordtól szép telivér 
lováí mesés áron mogvevéu, ott uyombau e 
szavakkal kísérve lőtte agyon: Az angol 
bírhatja, de csak a magyar képes azt meg
ölni.

Ugyancsak ezen magyar Krözus, a 
hiivs Eszterliázy berczeg íogadást tett egy 
izbeu a dúsgazdag lord Boaeonsfiolddel j 
fogadtak cg. mesés összegbe, melynek nye
rője az valn. ki drágább ételt tudott készí
teni Lord Bem mstiuld tanácsra hívta hét 
szakácsát. A szakácsok hosszú s beható 
tanácskozás után végre abban állapodtak 
meg, hogy a fogás: drága is, ízletes is, meg 
egyszerű is lesz s ennek fejében a lord 
egyik szar vasbő inad ragját azonual halaira 
Ítélték, melyből a drága étel : „ízletes suiczli" 
készítendő volt. Eszterliázy herezeg sokkal 
egyszerUcbben cselekedett: gulyáshust főzött, 
magyarosat, paprikásat . . , csupa bankóval. 
Persze meg is nyerte a fogadást s az osztrák 
magyar bank se haragudott meg erre.

Gróf Czobor egész uradalmakat vesztett 
a kártyán. Egyszer a többek közt fogadott 
egy német lovaggal, miszerint egy legkö
zelebbi udvari ünnepen drágább ruhát fog 
felölteni, mint amaz. Czobor feltűnő egy
szerűséggé,1 jelent meg, de a íogadást mégis 
megnyerte, mert az egyszerű kábát béléséül 
Dürer Albert világhírű festő egyik legszebb 
festményét haszuálta.

Ily oktalan pazarlások mellett jutott 
koldusbotra és becsülete pellengére.

A gazdag s nagy Bersenyei Györgyöt 
pazarlásai annyira juttatták, hogy végnap
jaira a kovácsi pusztán juliászatot Űzött.

Gróf Majláth János történet iró saját 
és neje összes vagyonát bécsi mulatságokon 
szórta el s a péuzszükség anuyira kivetkőz- 
tété jelleméből, hogy 1850-ben ajánlkozott 
Bachnak egy könyvet irui. mely mindent 
bemocskoljon, a mi a magyar nemzet előtt 
szent és tisztes emlékű, — de ajáujata nem 
lett elfogadva.

Végre is az egykori fő úr oly Ínségre 
jutott, hogy mindenből kifogyva, magát és 
leányát egy kendővel átkötve a stuhrcmliergi 
tóba ölte.

Scheridan hírneves angol iró egy hó 
alatt 1(5000 Irtot parazolt el. Tartozott fű
nek fának. Szegény neje a szomszédoktól 
kóregetett egy kis kávét, vajat stli. És 
mégis mulatságokra két négyfogatu kocsin 
ment, az egyiken ö. a másikon fia ; végnap
jaira auóssaga miatt börtönre Ítéltetett.

Lamartinct — kinek csak egy müve 
I egy év alatt kétszázerzer forintot jövedel

mezett és ezenkívül is roppant vagyonnal 
rendelkezett, oktalan pazarlásai oda juttat
ták, hogy végnapjaira kéregetés mellett 
tengette életét.

Spcncer, Butlcr liirneves angol 
húszezer forint adóság hátrahagyásával be- 
börtönöztetott és becsületétől megfosztva, a 
legnagyobb nyomorban halt meg.

Byron pazarlása és tékozlása okozta 
édes anyja halálát, és igy anyja gyilkosa lett.

Sok és borzasztó példát hozhatnék fel 
annak tanúságául, hogy a pénz meg uem be- 
csülésc legyen az bármily kevés, azon szikla, 
melyen az. erkölcs legtöbb esetben hajó
törést szenved.

Azért ne bánjunk a pénzzel könnyel
műen, mint Bulwcr mondja — mert, a 
pénz — jellem.

Napjainkban fájdalom nem is tartoz
nak ritkaságok közé az iiy szomorú példák. 
Hisz ma már minden embernek fövágya 
„előkelő" szint játszani.

A becsület rovására áldoznak a lát
szatnak.

Gazdagok és tekintélyeseknek akarnak 
látszatni, ha máskiut sem, legalább a meg
vetést érdemlő fitogtatás által.

Gyurcsovecz Gusztáv

A M. K. E. Szittnya Osztály 
kirándulása a Ptácsnikra.

Attg- 19-én dé’tttáu 1'á órakor indult 
a tettre kész csapat Selmeczrül, kilenez.tn 
gyalog hárman pedig kocsin Zsaruóoza felé. 
A nap hőségét frissítő szcllöcske enyhítő, de 
mi gyaloglók mégis a sürü erdőben a tér
dei. inegpróháltattí felette meredek gyalog 
utón bocsátkoztunk le a üodrusi völgybe.

A milyen kellemetlen volt a kavicsos, 
csúszós utón leszaladui, oly jól esett azután 
a szép egyenes sétányou a honvédcmlék felé 
haladni. Mint jó honfiak, a milyeneknek 
magunkat a Sz.ittnyaosztály összes tagjai 
valljuk, itt megállva, kalapot emelve, a iiös 
vértanuk emlékét cs a hazát lelkesen éltet
tük és nem is esett épen rosszúl egyik tag- 

I társunk közbe kiálltása „Abzug Jauszky".
A bodriisi vendéglőben egy negyed 

órai pihcuöt tartva, némi csalódásban részc- 
! sültünk, amennyiben jó sör helyett, zavaros 

árpalcvet kellett innunk. De úgy ez, mint 
a végbetctlen hosszú, a nap hevétől és uagy 
portól kissé kellemetlené vált gyaloglás a 
hodrusi völgyben kárpótolva lett azon szí
vel vés fogadtatás által, melybeu mi, már itt 
teljes számban összegyűlt touristás, .Schiller 
Gábor tagtársuuk házában Zsaruóczán része
sültünk és azért benuUuket Tomcsányi in. 
k. erdőmester úrral egyetembeu, szives köz
benjárásával készségesen ntba igazított, me
leg köszönetre kötelezett le.

Zsarnóczán a sörházi kresmánkabau 
nemileg restaurálva, kocsikra ültünk és to
vább bajtottuuk Klák felé. Az út igen szép

Mondák.
Z  n  i  <j v (i r  a  l  j  a cs k  ö r  n y é k  é  r  ü l  

Összegyűjtötte Z ány i K álm án

VI. K r i s t ó f ,  a k i n c s d r z ö.
Pár évtizeddel ezelőtt járt Znióra egy 

tiroli természet-búvár, aki vándorlásai köz
ben egy „Kristofova kuilia" czimíi szellem- 
idéző könyv birtokába jutott. Midőn egyszer 
ismét Znióra jutott, a lakosok egyik lég- 
bátrabbikat és legbeesUlctcsebbikét, aki igen 
erős ember is volt, kiválasztotta magának 
társul, hogy bűvös könyvének hatalmát pró
bára tegye.

Társát a titoktartásra megesküdt'tvéu, 
a Vod/.'T tölgyébe vitte s mielőtt a K r i s 
t ó f  előidézéséhez fogott volna, meghagyta 
neki. hogy akármit lásson vagy halljou, ne 
mozduljon de még ne is gondoljon semmit.

Ekkor elkezdte olvasni a könyvet. Jó 
sokáig olvasott már, mikor ime a velük 
szemközt álló nagy szikla nagy recsegések 
között felemelkedett egy nem is sejtett bar
langot tárván fel, mely halmozva volt kin
csekkel ; ezek tetején pedig ott nyugodott 
a csoda K r i s t ó f ,  a kincsörzö. Nagy ősz 
szakáié férfiú volt ez, kinek homlokán volt 
a szája, egy szeme pedig a szája ítélvén.

Ijesztően nézett a két kísértére; de 
ezek nem rémültek el. A tiroli olvasott to

vább nyugodtan cgy negyed, két negyed
óráig.

Ijedtség helyett a zuiói boszankodni 
kezdett.

— Hogy nem tudja már — gondolta 
magában - az ördög, vagy az Antikristus 
elvinni ezt a vén csodát!

Alig villant át agyán c gondolat, a 
szikla nagy rónaijai előbbi helyére zuhant.

— Átkozott légy ! kiáltott a tiroli. Már 
a miénk lett volna a kincs. — most elvesz
tettünk mindent. Csak ezer év múlva nyílik 
f'd újra a szikla -  addig rejtve marad a 
kincs halandó szemek előtt . . .'

VII. A x e l t ű n t  k u r u c z o k.
E monda tárgya a Kakóczy-féle sza

badságijai czbói van véve s igen érdekesen 
tünteti elő a nép naiv fölfogását s ama sa
játsága: melynél fogva a megtörtént ese
ményeket szereti invtiioiizszá alakítani Azon
ban hadd beszeljen maga a nép:

Mikor a kunicz-labancziiad pusztfotta 
egymást az országban és mikor már a ku- 
mezők leverték a labanezoknt. ezek a len
gyel királytól és az orosz c/.ártól kertek 
segítséget.

A két hatalmas fejedelem két nagy 
hadsereget küldött be az országba, melyek 
a labauczukkal egyesülve épen Turócsme-

gyében. Zuióváralja alatt kerítették be a 
kuruezokat.

Heggel korán kezdődött a barcz s meg 
este s un jutott egyik félnek sem eszébe, 
hogy a harezot abbahagyja. Ekkor a kürti- 
ezok hős vezére az Isteuhez fohászkodott, 
hogy tegyen csodát s változtassa az éjeit 
nappallá. S ime liujualodni kezdett s 
nappali világosság ömlött el a liurcz terén.

Majdnem reggelig hurczoltak o csodás 
fény mellett; ekkor azonban már szorítani 
kezdte a túlnyomó erő a kuruezbadat Mi 
döu már látták, hogy a halál küszöbén ál
lanak, térdre hullottak s telkeiket Isteníte t 
ajánlották.

Erro hirtclcu szétvált a hegy s a var 
alá vezető folyosó nyílt fel elöltük, melybe 
azonnal bevonultuk a vérszomjas clleuscg 
elöl.

Amint az utolsó kurnez belépett az 
üregbe a hegynyilás magától összecsukódott 
újra s örökre magába zárta a menekül» 
hősöket.

Azaz nem örökre, mert ezek minden 
hatodik évben előjönnek sirlakukból s szét
néznek a világban : niucs-c a magyarnak 
segítségre szüksége'/ S majd ha egyszer 
harezra készen előtörnek onnau, akkor az 
egész világot meghódítják a magyar korona 
uralma alá !

Addig hadd nyugodjauak bekével'



völgyben vehetett, melyet a kiaki patak át- 
szcldel Utunkban szép dús növényzet, még 
e szárazság mellett is triss zöld rétek, gyü
mölcsdús kertek váltakoztak, de minél ma
gasabbra emelkedtünk, annál iukább fogyott 
a vegotatio és a mindig érdekes táj hegyi 
jelleget vett fel. A fantasztikus romokban 
heverő Uutáu át csakhamar Felső Hámor, 
Brod, Zsupka községeket és az Outri Gruud 
ház csoportjait elhagyva, 8 óra után, már 
sötétben, érkeztünk Kink aljára, honnan 
gyalog fel óra alatt, meredek emelkedésen, 
erdőn át botorkálva, végre elértük a mai 
nap végczélját. lágy rendkívül furcsa stylü ! 
emeletes ház felső két szobájában elhelyez- ; 
kedve, az ordőmester úr szives elöintózko- 
dése folytán, nagy örömünkre már kés/, va
csorával logudtattunk Ezt mi vígan, külö
nösen a sclmeczi touristák nestora, Díváid 
Gyula számtanácsos ur tréfás adoiuai áilal 
fűszerezne, igeu jó kedvben fogyasztottuk 
cl és az UrUczomh és burcsák (bor) fogyasz
tásával annyira voltunk elfoglalva, hogy nem 
is vettük észre, hogy zsaruóczai barátaink 
limesének velünk. Már azt gondoltuk, hogy 
otthou maradtak, a mint csak egyszerre be
toppannak, lelkes „éljen* és „hurráh“-val j 
fogadtatva általunk. Most még inkább fo
kozódott a jó kedv, ének és éljenzések 
mellett cl is felejtettük, hogy 8 kló húst 
hiába hoztuuk Zsaruóczáról — no de se 
baj, majd jó lesz az Bukovinkáu ebédre, 
oda küldjük azt.

11 órakor mi, régi sclmeczi touristák 
fel Ili vitt I; a többieket, hogy most már feküd
jünk le és nagyobb részt cl is helyezkedtünk ! 
a 4 á :ybau és a földön készített szalma 
nyughelyeken, de uebáuyau mégis csak a 
esöudös ferblibcz ültek és csöndesen lár
máztak egész éjen át, úgy hogy alvásról 
szó sem lehetett. Pontban 3 órakor reggel, 
némileg kipihenve, de ki sem aludva felkel
ti! ik. számlánkat rendbe hoztuk, mely csak 
4 irtot tett és melyei mi (3 írttal egyenlí
tettünk ki, mit a házbeliek látszólag nagy 
megelégedéssel vettek. Annál inkább cso
dálkoztunk, hogy elindulásunk utáu, az ott 
rekedt bárom bajtársitoktól még 2 irtot 
követeltek cs megfizettetek magoknak-

Tehát három, a feladattól megijedt 
társunkat ott hagyva, tizennégyen indultunk 
4 órakor reggel, gyönyörű hold világos, csil
lagos éjben, a készséges derék Koeb erdő- 
véd vezetése mellett, az ismeretlen fárasztó 
útra.

Elöltünk a Ptácsuik sötét hatalmas 
falként emelkedő hegy háta, körülöttünk a 
vad kiné/.csü táj a hold fényétől félhomá
lyosán megvilágítva valóságos kísérteties 
szint adott a Gansemarsehban felvonuló csa- 
patuak. Koeh elbeszélései, az olt előforduló 
medvékről, vaddisznókról sat. még inkább 
emelte a fantáziát és mi a sötét erdőben 
minden fa mellől egy olyanlcle fenevad 
kirohanását vártuk. De bála Istenuck sze
rencsésen kiértünk a meredek sötét erdőből 
és akkor már virradui is kezdett, a táj is 
kedvesebb lelt, ritkább lombos erdőkön és 
szép réteken vezetett az irány, mert útról 
itt szó sincs. Még tovább emelkedve egy 
nagyobb uyilt legelőre értünk, már ekkor a 
nap felment és déifclé tekintve, a végbe tót- 
Icu begy hullámok közül királyként hatal
masan kiemelkedve pillantottuk meg kedves 
„Szittuyáukat" ; üdvözöltük is dörgő „óljcu* 
és „hurrák* kiáltásokkal.

Mérsékelt emelkedés me'ictt, mindig 
magasabbra és magasabbra jutottunk és egy 
rendkívül jó és billeg vizű forrás mellett 
keveset pihenve, az utolsó bükkcriöt á t
metszettük. Érdekes volt látni, amint a ha
talmas blikk mindég törpébb és törpébb lett, 
mig végre valóságos cserjévé válik. De már 
akkor a begy nyílt hátára értünk és csak
hamar ott voltuuk (F|« órakor a mérnöki 
pyramiduál 1345 méternyi magasságban, te
hát 334 méterrel magasabban, mint a 
Szittnyáu.

Itt valóban nagyszerű kilátás nyílik ; 
kár, hogy a ködös levegő miatt korlátolt 
volt és hogy nincs cmclkcdcttcbb hely, 
honnan a közbe eső cserjéken át a messze
ségbe tekinteni lelietuc. De mindamellett 
mégis fclcjtlictlcu benyomást tesz ; különösen 
szép a nyitraincgyei privigyei völgy, mely
nek vagy 20 községe szabad szemmel is jól 
kivehető, a távcső segítségével pedig egészen 
tisztán vehettük ki Pnvigyc, Oszlán, Licskó 
városokat és több más községet, de legpom- 
pásabban mutatkozik a uagy terjedelmes

bajiuóczi vár. Nagyszerű innen a magas 
Tátra és háttérben a nyugati Hes/kidek 
szaggatott csúcsai.

A milyen mérsékelt emelkedésű s fel- 
járás délről, oly meredeken esik le a hogy 
sziklás lejtője észak felé. Részint oly szik
lákon állva, részint a rendkívül dús mennyi
ségű és jó minőségű fekete áfonyát szedve 
elhelyezkedtünk a begy tetőn — és Így 
fényképezett le minket a mindig készséges 
tngtársunk Backer Alajos. A levegő itt oly 
hűvös volt, hogy aszói ellen védett helyet 
kellet; keresnünk, hol plaidokbe burkolva, 
a tűz körül Ültünk, szalonnát sütve és erő
sítő kortyokkal mogmelegitvo magunkat.

9 órakor ereszkedtünk le vadregénycs 
erdötájakon, később meglehetős hegyi utakon, 
réteken, meredségeken és még egy hegyen 
átkapaszkodva a bukovinai szűk völgybe, 
majdnem 1000 méternyi lejtőn, mig valahára 
fárasztó, kínos ut után 1 óra múlva az is
meretes kedves Bukovinka ásvány forráshoz 
érkeztünk.

Itt is már kész ebéddel vártak. A 
fáradságot, a laukadtságot csakhamar jókedv 
és vigság váltá fel. Az ide kirándult kedves 
társasággal összegyűlve, a jó étel, jó bor és 
a még jobb friss savanyú viz megtette ha
tását — a szellemek felvidultak, komoly és 
tréfás pohár felköszöutök, ének, humoros 
beszélgetések annyira felvillanyozták ke
délyeinket, hogy már 7 óra este lett, midőn 
inucu tiz kocslu hazafelé iudultunk.

Ámbár mi az egész kirándulásból és 
az ott tapasztallak utáu azon meggyőződés
sel tértünk vissza, hogy a mi Szittnyánk 
mégis érdekesebb és szebb hegy, a kirán
dulás erre sokkal háladatosabb, mégis szí
vesen fogunk mindnyájan visszaemlékezni 
és még sem bánjuk, hogy ezen kirándulás
ban részt vettünk f .

H Í R E I N K .

I J |) to l ló i .  H a l á l o z á s ,  ifj. Piathy 
Gyula központi segódszolgabiró és tart. Tü- 
zérbadnagy 24 éves korában Nagy Palugyán 
meghalt. A megboldogult Liptómegye egyik 
első családjának gyermeke volt, ki alapos 
képzettséggel párosult szeretet rcméltóságával 
és mivolt modorával a hazafias értelmiség 
rokonszenvét, hecsUlésót és tiszteletét vívta 
ki magának. Az őszinte részvét, mclylyel 
mindenki a legmélyebben sújtott család 

i gyásza iránt viseltetik, enyhítse a szívben 
lélekben megtört szerető apa és auya lesújtó 
fájdalmát !

Id. S z c n t i v á u y i Márton főispán 
úr Pozsonyba utazott, hogy miut világi 
felügyelő az egyházkerületi gyűlésen részt 
vegyen.

U j tn á r v á u y b á u y á t fedeztek fel 
ismét Liptómogyébeu a rózsahegyi vasútál
lomástól alig két órajárásnyira fekvő Olaszi 
község mellett. Az újbányából finoman ere
zett karmin vörös és fekete márványok 
kerülnek ki, melyek eddig vajmi gyéren 
fordulnak elő hazánkban s építkezési szem
pontból, különösen a színek megtartásánál 
fogva, nagy fontosságunknak Ígérkeznek. A 
turzásra az ottani plébános és járási szol- 

: gabiró nyertek engedélyt, kik a bányát már
megnyitották, de a termelést csekély tökó- 

j  jók kel nem folytathatják, B oh n I a J á u o s 
fővárosi építő a koritnic/.ai fürdőben érte- 

| sülvén o dologról, hazautaztáhan inegtekiu- 
i tette az ttj bányát, hogy az ottani márványt 
1 mennyire lehetne építési czclokra. neveze

tesen oszlopokra lemezekre cs lépcsőkre 
használni. Miután a vizsgálat eredménye 

I kedvező volt. Bobula legközelebb ogy geo- 
i lögussal fog leráudulni a báuyaalap tanul- 
> máuyozása végett.

H a z a  e l l e n e s  t ü n t e t é s .  A liptói
; pánszláv körük úgy látszik vetélkednek a 

turócziakkal a dicsőség koszorújáért. Mind- 
! eddig csak kisebb összejöveteleket rendeztek, 
j hogy a hazafial lanság molochjáuak áldozza- 
| imk ; most azonbun, midőn látják, hogy 
j kényük kedvük szerint büntetlenül tüntet- 
! hétnek cllenUnk, nagyobb szabású mulatná- 
! ságot rendeztek. Augusztus hó 20-áu midőn 

a tisztessége* magyar ember első magyar 
| királyának emlékét ünnepli, összejöttek a 
i felső megyék koriphaensai száznál jóval 
| többen és kirándulást rendeztek a likavai 
i várromhoz, hol zavartalanul áldozhattak

bálványuknak, este pedig Rózsahegyen 
díszvacsorára ültek össze, mely különösen 
arról nevezetes, hogy a szabad ég alatt 
nyilvánított haza ellenes onuncziátiók foko
zottabb mértékben befejezést nyertek. Mi 
nálunk az efféle már fül sem tűnik többé, 
kö2 iiapiasokká váltak a haza ellenes tünte
tések és ma holnap már azon fognak cso
dálkozni, hogy akad ember, ki oly csekély 
jelentőségű ügyben felszóllal. Haladunk, az 
igaz, de visszafelé. Aza.r

Z ó ly o m ib ó l . S z i u i h i r Kövcssv
Albert színigazgató társulata, mely Zólyom
ban és SzüácBon legközelebb küzfetszés 
mellett szerepelt, szeptember hú 4 éu érke
zik Beszterczebányára, hol fájdalom a ma
gyar színészet tavaly kiularczot vallott. A 
tái'saságmeglehetös jó hírben vau. tagjai közt 
ismerősüket is találunk Kövessy Rózát, szép 
hangú énekesnőt, Lubriucz Júlia drámai 
színésznőt, Morvay Antal ifjú szerelmest stb.
A társaság műsora elég változatos és uj.

Q u o u s q u c  t a n d e ni ? Egy Besz- 
teiezebányán szárnyaló hir szerint cgy 
számos tagból álló társaság mintegy két 
héttel ez előtt a Barouovo hegyen pánszláv 
jellegű összejövetelt tartott.

Z ó 1 y o ra a n Folkmanu János igaz
gató a zsolnai tüzkárosultak javára 38 frt 
10 krt. gyűjtött.

KÜLÖNFÉLÉK.
A turócz szt.-mártoni állami pol

gári iskolával kapcsolatos középke- 
reskedelmi iskola növendékei részére 
a közös hadügyminiszter egyetértve 
a honvédelmi miniszterrel az egyéves 
önkéntességi jogot engedélyezte.

Zsigmondy Vilmos Seloiecz s Bólabáuya 
szab. kir. bányaváros orsz. képviselője a 
a múlt héten több napot töltött választói 
körében, kik tegnapelőtt díszes bankettet 
rendeztek szeretett képviselőjük tiszteletére, 
melyen nagy ovatiúkbau részesítették a jeles 
szakférfiút.

Jubileum. Pozsonyban f- hó 24-éu ment 
"végbe G c ii u 1 y Lajosnak a dunán inneni 
ov. egyházkerület szuperintendensének és 
S z c u t i v á n y i Márton liptói főispánnak 

i az említett egyházkerület világi felügye
lőjének 25 éves jubileuma. Az ünnep reg
geli !> órakor isteni tisztelettel kezdődött a 

I pozsonyi nagy templomban, hol az egyház- 
i  kerület képviselői nagy számmal jelentek 

inog élükön P r ó n a y  Dezső br. egyetemes 
felügyelővel.* Az isteni tiszteleten Fürét Já
nos pozsonyi lelkész tartott meleg hangú 

; egyházi beszédet. Erre a nagyszámú ünneplő 
! közönség a konvent könyvtár terűiébe vo- 
I uult, hol a pozsonyi dalárda elénekelte a 

„Veiii sanctct.* Bittér somorjai esperes ma
gyar, Novak árvái esperes tót nyelven üd
vözölte a jubilánsokat. Majd Prónay szólalt 
fel lelkesen, hazafiasán, a pánszlávizmust 
erélyesen ciitilöleg, kiemelve amaz egyházi 
méltóságok fontosságát, melyek viselői jubi
láltak. Majd K a r s a y, győri püspök szólalt 
fel s a jubilánsok egyházi érdemeit méltatta. 
A jubilánsoknak 300 frt. értékű dis- bibliát 
adtak át. Az ünnepélyt a pozsonyi dalárda 
„Erős várunk nekiluk az Isten* cziuitt ének
kel fejezte be. Két órakor diszbaukett volt 

| a „Zöld fában.u
Szeptember 2-a Selmeczbányán. Mint.

már a fővárosi lapuk közölték, Simor János 
j eminontiája elrendelte, hogy egyházmegyéje 
I minden községében szeptember 2-án, Budavár 
' visszafoglalásának 200 éves évfordulóján 

ünnepi isienitisztoletet tartsanak. Selmeczbá
nyán ennélfogva s/intéu lesz Ünnepi isteni- 
tisztelet. mely a Boldogasszony templomban 
.délelőtti 9 órakor f g megtartatni. A mise 
után magyar szó fog a szószéken felhangzani.

A Turócz-Szent-Mártonban felállítandó 
! tót gyinuasium kérdésével f. hó 25-én fog

lalkozott a dunáninncui kerületi ág- cv. egyház 
közgyűlése. Hosszal) vita utáu a kidolgozott 
t vezet átvizsgálás és további tárgyalás 
végett az osperessóghez ulasittatott vissza.

Lajos napja Selmeczbányán. A bányá
szati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 
időző csekély számú polgársága, avval fejezte 
ki tiszteletét Kossuth Lajos iránt, hogy név
napján. aug 25-én az iíjásági kör helyisé
gére zászlójukat kitétette.

Znlóváralján is megünnepelték a király 
születésnapját, A magyar olvasó kör helyi
ségén nemzeti zászló volt kitűzve, 10 órakor 
a plébániai templomban hivatalos azt. mise 
tartatott, melyet S c b u l t h e i s z  Ferencz 
plébános fósyes segédlettel végzett. A temp
lomban az ajtatos hívek között ott voltak : 
a városi elöljáróság, a kir. járásbíróság, a 
közalapítványi tisztség, több képezdei tanár 
s a csendőrsóg’

A megtalált kincs Nem olyan kincsről
van szó, melyet ba megtalált, czélját elérte 
a koreső. Oly kincsről teszünk itt említést, 
mely bárom század előtt veszett el s most 
állítólag nyomában vannak. Két jeles szak
ember most érkezik Urvülgyre, hol a szürke 
ereztél ért, mely évszázadok előtt eltűnt a 
kutató bányászok elöl b addig kitünően 
fizetett mindig, most állítólag anuyi fárado
zás, költekezés s remény táplálás után végre 
mégis megtalálták. Ha az valónak bizonyul, 
akkor a felföldi bányászat ügyében jó for
dulat áll be, Adja Isten, hogy úgy legyen.

Az égé Balkán. Nagy meglepetést hozott 
c bét elején e táviró Bulgáriából! Nem ke
vesebbet tartalmazott, mint hogy Sándor 
bolgár fejedelmet trónjától megfosztották, 
magát elfogták. A bir valónak bizonyult s 
egy ideig azt sem lehetett tudni, hogy hol 
van a fejedelem. Azonban szabadon bocsá
tották s legutóbb Lembergben volt. Bulgári
ában a fejedelem érdekében ellenforradalom 
is van, most csak tőle függ, hogy elfoglalja-e 
újra trónját?

Vigyázzunk a fogkefékkel I Közelebb 
egy német szobrászszai az a szerencsétlenség 
történt, hogy fogkeféjéből egy szőrszálat 
lenyelt, mely a gyomrában genyedést oko
zott, minek következtében négy nap múlva 
meghalt-

Fürdői levél.
Koritnicza, augusztus 21-én.

Miut becses lapjának fővárosi levele
zője, kötelességemnek tartom, hogy kijutva 
végre valahára a főváros ólomsúlyu légkö
réből, e kedves balzsamos illatú gyógy- és 
fürdőhelyre, fokozott figyelemmel tegyen 
meg tudósítói tisztemet és elmondjam be
cses lapja olvasóiuak, hogy miként áll itt 
a világ.

Azt hinné mindenki, hogy mert már 
vége a fürdőzésnek, mennek haza felé az 
üdülök a muuka nagy Metropolisába : Bu
dapestre s itt az élet kihalt, csak úgy nap
ról napra teng-leug.

Nálunk netn igy van. Hála Istennek 
augusztus közepe óta oly kedvező időjárá
sunk van, aminüre régi fürdölátogatók is 
alig emlékeznek. Nyáriasan, sziute gavallé- 
rosau járunk, a uők szintén s midőn a ve- 
rüfénytül s fcuyüillattól felvillanyozott társa
ságok vidám kaczaj közt hullátnzanak az 
inakon vagy a begyek lejtőin, senki sem 
mondaná, hogy azok gyógyulni hanem mu- 
latui, a természet szcpségeiuek örülni jöttek 
ide. Igen sokan akik már haza felé készül
tek, megtoldottak a szabadságot a kedvező 
idő miatt, Bőt naponkint uj vendégek is 
érkeznek, úgy, hogy a társaság csak olyan 
élénk, mint a fősaisonban s a kedélyes szó
rakozásnak cs ezek fő tényezőinek : szép 
hölgyeknek épen nem vagyunk hiányában.

Legjobban bizonyítja a társaság élénk
séget és cgyüttartását az a szép ünnepély, 
melyet, f. hó 20-án, legelső apóst, királyunk 
Szt. István nevenapján rendeztünk. Már kora 
reggel az északi hegyoldalban, a Hajós utón 
elhelyezett mozsarak durrogása riasztott fel 
szeudorgésUukböl, melyeket a közel begyek 
Bziklatalai százszorosán vertek vissza az 
egész völgykatlanbau. Férfiak és nők ünnepi 
díszbe öltözve gyülekeztek kúra után az 
András-kápolna előtt, A fürdő elite közön
sége közöl ott voltak : Gellcri Szabó Jáuos 
a fürdő lelkes pártfogója, Szoboszlay József 
orsz. képviselő, Janitsck váltótörvényszéki 
alelnök , Balázs Árpád a magyar óvár 
gazdasági tanintézek igazgatója, Bobula 
János műépítész Budapestről, Janik ügyvéd, 
Kubiuyi Mór nyug. őrnagy, Anian Arzén 
ügyvéd Besztcrczebányáról, Belházy igazgató 
katonai díszben, dr. Ormai fürdőfőorvos 
kedves nejével, Sz. Kovács Sándor a „Hir- 
csarnok* segéd szerkesztője Budapestről, 
Jaulus Izidor földbirtokos, Darvas Izidor és 
Scbwarcz Henrik hivatalnokok ; a nők közöl: 
Matuska Péter orsz. képviselő neje, kinek



itt saját villája vau, Robuláué. Belliázyné, 
ttzv. Fáyné Miskolciról (a fürdő ktlrlllr «jnn- 
gntt szépe), dr. Grltnwalduó Békés Gyuláról 
Mibálknvitsné S/.ékesfehérvái ról Kovátsm* 
Kecskemétről, továbbá : a/, igazgató baj is
és kedves leánya: Belházv Mimi, végre
Bussáuyi Róza és Katicza kisassz inuk.

Fél tiz órakor a fllrdöi zenekar kísé
rete mellett, levett kalappal Isten szabad 
ege aiatt elénekeltek a FI.vminist, valódi 
ililett lelkesedéssel, amelyben a uök is részt 
vettek. 10 órakor Boeskerik Alajos a közeli 
Douoval község derék magyar érzelmű plé
bánosa ünnepi misét mondott a kápolnában, 
mely után ismét a Szózatot énekeltük el s 
a hazát és királyt éltetve oszoltunk szét- 
Ez alatt fent a hegyoldalban folytonosan 
durrogtak a mozsarak s a jámbor tót atyafi, 
aki távolabb vidékről jőve döezögött fölfelé 
a hegyi utón, bámulva kérdezte, hogy mi 
történik e csendes völgy ölén.

Délutáu egy órakor fén es bankett 
zárta be az ünnepélyt a Stanek szálló feldí
szített nagy termében gazdag menüvel, mely 
dicséretére válik a derék vendéglősnek. Az 
első felköszöutőt Gelléri Szabó János mon
dotta a királyra és királyi családra, amelyet 
felállva hallgattak végig és élénken megél
jeneztek. IBána a Szoboszlav képviselő a 
honától távol levő nagy hazafit, a iegigazabb 
a leghübb magyart, Kossuth Lajost éltette. 
Bobula Gellérirc emelt poharat kívánva 
mint e fürdő lelke éljen sokáig s ha ő nem 
lesz, a lelke legyen itt örökké c fürdőben. 
Szoboszlav Bobulát a derén építészt. Bobula 
a derék magyar érzelmű donovali plébánost 
éltette. Ez az emberiség földi jólétéért ivott 
végül Gelléri a szép nőkre s Fekete Henrik 
a lelkes honleányokra emelt poharat. A 
lakoma a legkedélyesebb hangulatban folyt 
le. De nemcsak a vigalom istenének áldoz
tunk, megjelent közöttünk a részvét, a jó
tékonyság Ncmlöje s lelkes buzgalommal 
23 Irt és 27 krt tányéroztunk össze tűzvész 
által káiosult szerencsétlen zsolnai ember
társaink nyomorának részben való enyhíté
sére, mely összeget Belbá/.y igazgató már 
el is küldött reudeitetésc helyér*-.

A szép ünnepély összhangját csupán 
az a tapintatlanság zavarta meg, hogy a 
rendezőség, az Unucpélyben való részvételre 
az igazgatóságot fel sem szólította, holott 
ennek --  ily módon jogtalanul — nagy
mérvű kiadást okozott s igy Ormai fürdő- 
orvos teljes joggal tartotta magát vissza a 
lakomán való részvételtől. Reméljük jövőre 
ily eset nem fog előfordulni.

Szamosszegi

HIRDETÉSEK.

Iskolai értesítés.
A zay-ugróc/.i áll- iskolákban elemi 

leányiskola, el. fiúiskola és felső népiskolai 
az 18867 tanévre a beiratások f. é. szept. 
hó 6-ikátúl 8-ikáig történnek. U. a. hó 9-én

megtartatnak a felvéti és javító vizsgák. Az 
Az ngyanitteni áll. műhelybe h*d kiválóin? 
a fainiimetszészet de e mellett az *•■*■'torga 
Ivosság és müus/tulosság is unittutik f *'--i 
szeptember <-b jen 10 növendék vet'-tik I* 
Előkép/' tts.-g : iegaiái'b 6 elemi os/.tal' \ 
teljes kiképzés -I év alatt törtei iu. A első 
félévben a szülik különösé? ii 'iuül maguk 
kötelesek a i:iw..iir/.iik f* mártásáról gondos
kodni : ezen idő lefolyása után \ szegényebb 
növendékek, na a/, elsajaiiian.ió parágra 
alkalmasaknak találtainak, i>-;> Irt segélyben 
részesülnek, nu-iv segély idővel havonkint 
10 frtra emelkedik. A inagukai felvétetni 
óhajtók saját érdekükben is mielőbb jelent 
kczzenck.

Rissányi József
igazgató.

1017. X7.HIII 
Tkvi. 1880.

Árverési hirdetményi kivonat.

A beszterczebányai kir. tii.véuys/.ék 
mint telekkönyvi hatóság kö/.iiirré teszi, 
hogy Veisz szül. Hinkó Zsuzsanna vegrehaj 
tatónak Hinkó Mátyás végrehajtást szenvedő 
elleni 168 fit. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a i-esztere/eba- 
uv i kir. törvén- szék területén ievii Mu ! 
esa községliatárában fekvő és a inuolesu 
1 s/, tljkvben foglalt Hinkó Mátyás nevén 
álló 1 | -46. sor. szám alatti fél urb. bir 
tok és a hozzá lariozó 1. ossz. ir. számú 
ház az árverést 1288 fit. ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennehb megjelölt ingatlan az 1886. évi 
Október ho 26-ik napján délelőtti 10 órakor 
Muoiesa község búzánál megtaiiandó nvil- 
ví.,,-.is árveréscu a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak a/, 
ingatlan becsárának 10 százalékát készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi uovemberhó 1-én 3333 sz. a. kelt igaz. 
ságügyminiszteri rendelet 8 §-ában. kijelölt 
óvadék képes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáitatni.

Kelt Beszterezebáuyán 1686. évi .Au
gusztus hó 11 napján.

A beszterczebányai kir. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóság.

I* v  t l i e s
jegyző.

619. sr.áni 
TÍkvI 1886/

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi hogy Rabota 
János végrehajtatónak Nemecz István cs 
tárnái végrehajtást szenvedő elleni 20 fit 
46 kr. költség követelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. 
törvényszék a zólyomi kir. járásbíróság te
rületén lévő szás/.i 137, 522 és 1088. szám 
tlkjkvben foglalt ingatlanokra az árverést 
322 írt. ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fennehb megjelölt 
ingatlanok az 1886. évi Szeptember hó 15-ik 
napján délelőtt 10 órakor Szásziban meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsáráuak 10 százalékát kész

pénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
ij-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1X81. évi noveinberlió 1-éu 3333. szám alatt 
kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. Rábait 
kijelölt óvadéi, képes érték papírban a kikül
dőit kézéin-z letenni, avagy az 1881. LX.
1 e/.. 170 S « értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál időleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű cii-me. vényt átszolgáitatni.

Kelt Zólyomban 1887) évi márezitts hó
2 napján.

A zólyomi kir. joirösá mint telekkönyvi 
Latéiig.

AitdorlVer kir. albiró helyett.
Ilnkstniiyi

kir. albiró.

1)218. szám 
Tlkvi 1886.

Árverési hirdetményi kivonat.

A korponai kir jbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. 
Sebőn föld Adolf vógrebajtatőnak, Ilriibi 
Benesát Vilety.-I Zsuzsanna végrehajtást szen
vedő elleni 17)0 Irt. tőke. követelés és járu
léka: behajlása iránti végrehajtási ügyében 
a korponai kir. jnirós&g területén lévő, 
Korpoita város határában fekvő a korponai 
896 sz. tljkvben A f  1 sor. a. Benesát 
Vilctvel Zsuzsanna \«-ed rész illetőségére 
661 irt 10 kr. kikiáltási árban. A f  2. sor 
az. a iugatlanhói '/,-<*d '•ész illetőségére 
22 Irt. kikiáltási árijait, továbbá az ottani 
1256 sz. tjkvben Á v 1. sor sz. a. egész 
ingatlanra 23 Irt 10 kr. kikiáltási árban és 
A f  2. sor sz. a. ingatlanra 5 forint 50 kr. 
kikiáltási árbm Dr Sztrakovits József aján
lattétele folytán a 261:1886 tk. sz. a. kibo
csátott árveiési hirdetményhez képest e!- 
rendeltetvén ezen árverés foganatosítására 
tijabb határidőül 1886 évi Szeptember 14-ik 
napjának d e. 10 órája ezen kir. jbíróság 
tlkvi hivataluk / tüzelik ki. mely batáridő
ben ezen ingatlanok a kikiáltási áron dúl 
cl nem adatnak.

Bánatpénzül : 172 írt 25 kr. — 8 Irt 
84 kr. - -  20 frt. és X írt 40 kr. készpénz
ben vagy az 1881. évi LX. t. ez. 42. ipában 
jelzett árfolyammal számított óvadék képes 
értékpapírban az árverés foganatosításával 
meghízott bir. kiküldött kezeihez leteendő.

A vételár 4 hó alatt két részletben 
fizetendő.

Kir. jbíróság mint tlkvi hatóság
Kelt Kórponán 1886 auguszt. G-án.

N zk lú rlk
kir albiró

5092 R7.dmho7.
1886,

Hirdetmény.
A Selmecz s Bélabánya szabad kir. 

bánya városok területén fennálló vízi müvek 
és vizbaaználati jogosítványok tulajdonosai 
az 1885 évi XXIII. t. ez. 189 §-a valamint 
az ezen törvény végrehajtása tárgyában a 
nagyin. íüldmivelés- ipar s kereskedelem
ügyi m. kit. Ministcrium által 1886. évi 
45680 szám alatt kiadott általános rendelet 
87. §-a értelmében íolbivatuak, hogy az 
emlitctt jogosítványaikra vonatkozó enge
délyt 1887 évi május hó 1-én az alolirott 
polgármesteri hivatalnál mutassák be. vagy 
ugyanazon batáridő alatt igazolják, hogy 
vizi müveik a fennehb hivatkozott törvény 
életbeléptétől visszafelé számított 20 év 
vagyis 1866 évi január 1-től óta háborítat
lanul fcttuáiiauak, a nélkül, hogy mások

jogosult érdekeit sértenék és mint ilyenek 
az illetékes hatóságok által károsoknak 
találtattak volna.

Ezen kötelezettség minden hatósági 
engedélyre szoruló vizi munkálat tulajdo
nosára kiterjed, lehat öntözési, lecsapolási, 
ármentesitési, fölyózsabályozási, ipari és igy 
tovább vállalatokra egyaránt érvényes.

Kivételt képeznek itt azon szabályo- 
/. si munkálatok, melyeket az állam közér
dekből foganatosított s ennélfogva magáu 
tulajdont nem képeznek.

Selmcczbáuyáti 1886. évi Augusztus 
hó 9-én.

2-3  O c s o m k y  Illinois
polgárral) ■ tér.

2297. szánt
Árverési hirdetmény.

Brcznobúuyai szab. kir. város részéről 
közhírré tétetik hogy az általa kizárólago
san használt királyi kisebb haszonvételek
nevezetesen vendéglő Mihalovo községben, 
vendéglő Polbora községben, alsó malom. 
Mlto, Beuyus és Polbora községben létező 
malom, bús mérésre szolgáló két bclvigég, 
és sürmérési dij szedést jog 1887. évi 
Janitárlió 1-töl 1889. évi Deozcinbcr hó 31-ig 
az az bárom szakadatluuitl egymásután 
következő évekre 1886. évi Szeptember 
hó 2 án délelőtt 10 órakor Írásbeli zárt 
ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyil
vános árverés útján fogunk bérbe adatui.

Árverezni szándékozók ezennel felbi- 
vatnak miszerint az eddigi bérösszegnek 
10 B/ázalék bánatpénzzel készpénzben 
ellátva a fenti időben a város tauács ter
mében megjelenni szíveskedjenek.

írásbeli zártajánlatok a fentkiteu bá
natpénzzel és 50 kr. bélyeggel ellátva az 
árverés megkezdése előtt az árverező bizott
sághoz 1) e uy u j t h a tó k.

Az árverési és szerződési feltételek a 
városi irodában hivatalos órákbau megte
kinthetők.

Utáuuyomut nem dijaztatik.
Brozuóbányáu 1886. augusztus hő 9 éu.

l<»|HiNiiy Kunul
2 2 pulgnrmemier.

Árverési hirdetmény

Loeweés Eichenwal dcsödiiitclczöiuek f. 
é. május hó 29-én és a csödválasztináuyuak 
f. é. jtiliu t hő 31-lk napján hozott határo
zata alapján a Turócz megye Kuttka s Prie- 
kopa községekben fekvő Loeweés Eicbenwald 
ezég tulajdonát képező és az összes tarto
zékoknál együtt 46.475 frtra becsült ingat
lanok jelesen a ruttkai gőzíürész telep és 
tartozékainak írásbeli és szóbeli ajánlatok 
elfogadása melletti nyilvános clárvcrezteté- 
séuek határnapja f. é. Szeptember ho 2-lk 
napjának délutáni 3. órájára a ruttkai gőz- 
fűrész irodahelyiségeibe kitüzetett.

Az árverés alapjául szolgáló és a oces 
értékeket is kitüntető részletes leltár, adás- 
verósi szerződések, telekkönyvi kivonatok, 
biztosítási bárczák. valaminf az árverési 
feltételek alulirt tümoggoudnoknál TrcncBc- 
beu az árverési feltételek ezen felül Kitttk.au 
a csődtömeg üzleti irodájában is bármikor 
megtekinthetők.

Kelt Trencsénben 1886 évi július 31 
napján-

F r a i ik l  H e n r ik
•i—-i ügyvéd iniut caüiitümeggoudnuk

Készít: levélpapír- és boriték-czégiiyonmtol. körleveleket, árjegyzékeket. Ö O
AAAAf*,*AA AAAAAAA AAAAAAAAAAAAnOl

Seimeczbányai Híradó
w  w  iN/ w  m  ívj b  ^ ;

TUHÓCZ-SZT.-MÁHT01TBA1T,

-"i vállalkozik a könyvnyomói szakba vágó munkálatok £i j

csinos, gyors és pontos kiállítására,

p:*." V i d é k i  m e g r e n d e l é s e k e t  p o n t o s a n  t e l j e s í t .
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Nyomatott a „Selmeczoányai Híradó* gyorssajtójáu Turócz-Sz.-Mártonbau.

< x x :

I^Zisln.ird.etéselr.

Hégi bútorokat, bronzokat, fegyvereket, 
képeket, emailekct, miniatűrét, porozd Ián t, 

eostumet, érmeket, azonnali készpénzfizetés mel
lett készséggel vesz egy régiségkedvelő.

Kik ilyeneknek birtokában vannak, szí
veskedjenek azt e lapok szerkesztőségének egy 
lovelezö lapon tudomására hozni. 1—3

E g y  h a s z n á l h a t ó  z o n g o r a  na
gyón olcsó áron kedvező feltételek mellett 
azonnal eladó. 1 — 2

Kgy. bárom szobából álló lakás ; valamint 
a vendéglő az ó p ó s t á ii (Selmeezen) bér
beadó. i _2

Kiadó a „Selmeczbáuyai UiradóM küuyvnyomója.
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