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több.

Ipari a gazdaságba !
Újabb időben mindinkább nehe

zebb súlylyal nyomja a gazdát az 
életgondja, mind inkább nehezebbé vá
lik. iiogy terményeit csak oly áron is 
értékesíthesse, mely által legalább a 
tisztességes megélhetést s a gazdaság 
kö 1 tségei t fed ezhesse.

Hazánk első sorban leginkább a 
füldmiveléssel s nyers termények elő
állításával foglalkozik, épen ezért na
gyon rászórni a külföldi piaezukra. 
hogy ezeket értékesíthesse. Fájdalom, 
hogy az utóbbi időben egyenként 
veszti el a magyar gazda azon piaezo- 
kat. melyek eddig biztos vevői voltak. 
A minden oldalról felállított védvámok, 
a vámliáborúk legérzékenyebben sújt
ják Magyarországot s ezzel gazdakö- 
zünséglinket, mely az ország nehéz 
pénzügyi viszonyai között nagy rész
ben kénytelen annak terheit viselni.

Ily viszonyok között figyelemmel 
kell a magyar gazdának kisérni és 
követni azon törekvéseket, melyek ál
tal a külföldi gazdák megélhetésüket 
biztosítani kívánják.

E törekvések között első sorban 
áll a g a z (1 a s á g i i p a r , mely ez 
idő szerént legtöbbet ígér a gazdának.

A gazdasági ipar megteremtése 
kazánkban annyival inkább is kívá
natos. mórt még lia lenne is rá kilá 
tás, hogy az egyes államok a vámot 
illetőleg megszorításaikból engednek, 
de biztosra vehetjük, hogy eddigi pi
aijainkat többé nem szerezhetjük

vissza, vagy legalább nem oly mér
tékben. mint eddig bírtuk.

A ki figyelemmel kiséri a külföld 
termelési viszonyait, könnyen belát
hatja. hogy a minden felől rohamosan 
fejlődő s a világ piaozra szánt gabona 
termeléssel mi nem versenyezhetünk. 
Amerika dús termése már kiszorította 
lisztünket onnét. India kiaknázatlan 
földje a jövőben elárasztja termésével 

í még Európát is. S hol vannak még 
ezeken kívül azon tengeren túli álla
mok, melyek most rohamosan fejlőd
nek s terméseikkel elárasztják a vi
lágot. Hozzá kell még Venni, hogy a 
munkaerő rendkívül olcsó, az éghajlat 
kedvező, a nép józan, munkás s a 
közlekedési eszközök mindenben se
gítségére vannak a gazdának, hogy 
terményeit minél szélesebb körben ér- 

i tékcsitbesse.
Ezekkel a tényezőkkel számolni 

kell s előkésziilniink. nehogy igy ta
láljon még egy nagyobb válság.

Oda kell a gazdának törekednie, 
hogy. ha terményeit nem tudja érté
kesíteni, maga dolgozza fel s húzza 
a termelő s az iparos kettős hasznát. 
Vigyen be a gazdaságába gyárakat, 
gépeket, természetesen nem egyszerre, 
hanem fokozatosan, amint anyagi kö
rülményei megengedik

Hisz éppen az a hibánk, hogy 
nincsen iparunk, nyers termékeinket 
oicsún adjuk el s aztán mikor feldől 
gozva visszakerülnek, méreg drágán 
fizetjük meg.

Hogy a gazdasági ipar kellően

kifejlődhessék, minden esetre szüksé
ges. hogy úgy a gazdasági és a föld
művelési iskolákban erre kellő gond 
fonlittassék, hogy a tanulók e téren 
is utasítást nyerjenek. Szükséges még, 
hogy ily irányú iskolák az ország 
különböző vidékén minél nagyobb 
számban állíttassanak fel.

A mai pénz-szűk világban a gaz 
dasági ipar létesítése is nehézséggel 

| jár. de amit nem tehetnek meg egye
sek, megtehetik társulás által többen. 
Álljanak össze a jobb módú emberek, 
állítsanak fel egy—egy szeszgyárat.

I szerezzenek egy—egy gépet és se- 
I gitsék elő egymás törekvését, mert 

csak igy lehet boldogulni.
Mind ezek mellett kell bizonyos 

élelmesség, hogy a gazda az adott 
körülményekkel s a rendelkezésére 
álló eszközökkel mindég tudjon szá
molni.

A gazdasági egyesületeknek e 
téren igen szép feladatuk .lenne az ál
tal. ha a gazdák törekvését elősegíte
nék. Időközönként utasításokat adhat
nának a népnek, hogyan kell eljárnia, 
mit s hogyan kell feldolgozni. E mel
lett legalább az első időben k ö z v e 
t í t ő k  is lehetnének az ipartermékek 
eladásánál, nehogy a gazda -  nem 
ismervén a piaezokat -  áruit ne tudja 
értékesíteni s ezzel kedvét veszítse.

A gazdasági ipar létesítése ér
dekében az egész szervezést a gazd. 
egyesületek vehetnék kezükbe, kije
lölhetnék egyes községekben azt az 
iparágat, mely ott legtöbb sikerrel 
űzhető, sőt még a netán szükséges

gépek, eszközök beszerzésénél is se
gítségére lehetnének a gazdának.

Szükséges e mellett, hogy meg
legyen bennünk azon erős meggyőző
dés, mely mindég sarkaljon arra, hogy 
csak akkor fogunk boldogulni, ha 
egymás törekvését mindég iparkodunk 
elősegíteni. Ezt pedig azáltal érjük 
el, ha felkaroljuk hazai iparunkat s 
első sorban csakis hazai termékeket 
vásárolunk, mert arról már meggyő
ződhettünk. hogy a külföld minket 
nem fog gyámolitani, onnét nem vár
hatunk semmit.

Tegyünk meg minden lehetőt ad
dig. mig ucm késő !

Az állatvédelemről.
Legújabb illőkben Magyarországon is 

mindinkább többet lehet hallata az állatvé
delem eszméjéről; sőt olvasni is lehet róla, 
mert a fővárosi lapok uapi hírei közt nem 
egyszer találkozunk ezen eszme körébe tar
tozó közleménynyel : mi több. az eszme 
terjesztésére már külön lapot is indítottak, 
az „Állatbarát“-ot. Látni való tehát, hogy 
nem valami beteges gondolattal, hanem 
életképes eszmével vau dolguuk, a mivel 
foglalkozni érdemes.

Hogy főbb vonalakban az egész állat
védelmi ügyről tiszta átuézetet szerezhesse
nek e b. lap t. olvasói, a következő kér
désekre kell megfelelnünk : Mi tulajdonképen 
az állatvédelem ? Van-c az eszmének jogo
sultsága az emberi társadalomban? Mi az 
állatvédelem czólja ? Mik azok az állatvédő 
egyesületek ? Ezen négy főkérdésre adott 
felelet egészen kimeríti a tárgyat. A többi, 
a mit mondani foguuk. természeténél fogva 
egyik vagy másik kérdés keretébe tartozia.

Mi t u 1 a j d o n k é p e n az á l l a t -

r Í H C 2  J L .

A liííviis hangok.
A vadregényus Márniaros begyei közölt 

bolyoiiglaiu. a sziklatotokon mcg-incgállva, 
tekintetem cltétovázott a/, előttem messze 
elnyúló térségen. A Vurhovina legszebb 
pontjára jutottam. Alattam a kőrösmezei 
síkság terült el, mig a íorrásából kibuggyant 
Tisza, mint vékony sugárszalag futott ke
resztül a kőrösmezei zöld síkon, két felé 
szakadt itt a Tisza s közepén eey szikla- 
nyelv emelkedik, mely mélyen benyúlni az 
itt még pataknak mondható vízbe- l'gy el 
tud tani merengeni .i természet e csodaszép 
játékán s gondolatim messze tévclyegtek. 
Vissza csatangoltak az elmúlt időkbe, mikor 
még daliás őseink települlek le a sziklától 
védett tereken, majd a jelen képeit ch’.veui 
tette meg képzeletem. Láttam a vadászt 
szökdécselni egyik szikláról a másikra fa
radtan űzve az előtte játszva ugrándozó s 
menekülő őzikét. Hallani véltem a havasi 
kürtöt, melynek mélabús hangja áthat a 
lengyel Havasokra, s onnét visszavágja a 
visszhang, mint kettőzött dallamot!

Igv haladtam gondolatokba tnélyedvc. 
mikor a völgybe leszállottam- Egyszerű, de 
csínnal kiállított vaske reszt vonta magara

j figyelmemet. Megtekintettem, egy vadász 
! emlékének emelték barátai.

Érdeklődést költött bennem a felirat, 
óhajtottam megtudni a történetet, mely c 
vaskeresztiicz van fűzve s kíváncsian Udvii- 

; -/.öltem a szikla tövében furulyázó orosz 
kecskepásztort, kérdve, nem tudná e, mit 
jelcut o vaskereszt itt, hol a sziklák tövé
ben. távol messzire emberi lak ucm létezik.

A beszédes orosz letette furulyáját, én 
letelepedtem melléje az illatos fiibe s em
berem következő beszédbe eredt :

Tudom bi/, éu lírain, szomorú történet az.
Kértem, mondja el. Elbeszélte.
Artúr alig volt 22 éves. Telve ifjú 

korának hevével, arcza, termete a hegy 
lakóinak minden szépségét bírta. Kincstári 
erdész volt. Nem kenyérkereset, szenvedély 
vitte e pályára. Már tizenhat é»es korában 
ismerte a havasokat, mint saját atyja lelkét. 
A Verlioviua volt legkedvesebb kirándulási 
helye, valami inegfejthctleu érzés vonzotta 
őt oda mintha előre tudta volna, hogy a 
Verlioviua vég/.utszerii lesz reá nézve.

A viilék legjobb vadásza volt. Ila lő
fegyverét felvonta, irányzott, a vad nem 
menekülhetett golyója elől soha. Egyetlen 
egyszer sem ment ki a hegyek kö/.é, hogy 
zsákmány nélkül tért volna vissza. Az ö/.ck, 
íajdtyúkok, császármadarak s nem ritkán 
vadkauok, sót pár ízben a rnaozkó volt dia- 
daluii jelvénye fáradtságos bauugolasniuak.

Gyönyörű nyári éj volt. A nap arany 
sugarai megtörtek a Tisza habjain s az 
élénken ugráló pisztrángok piros pettyei 
szivárvány sziliben tűntek fel a hófehér 
vízben, inig a m< /ok virágai a tegnapi 
Uditö eső után illatárt terjesztettek a kör
nyéken. A távol Iá'határban (eltűnt Huszt 
omladéka a kanyargó Tisza partján s a 
szomszéd lengyel begyekről a leigazolt 
nemzet egyik pásztorijának bús danája 
hangzott át Valódi ilun puapja volt a ter
mészetnek.

Artliúr ott álló t egy kiálló sziklacsú- 
csőn elmerengve a láthatáron. Lőfegyverére 
dőlve gondolkozott Miről gondolkozott ? 
Ki mondja meg egy 22 éves élet gondolatait !

Zörej ébresztette fel éber álmából. A 
szikla repkénye zürgött. Artúr jól ismerte a 
hangokat. Vad törteiéit elő a sűrű bozótban. 
Talán valami felriasztott őzike, gondola az 
ifjú vadász s fegyveréhez kapott.

E perezbeu töri ki a tisztásra a vad. 
Nem volt őz. Sötét szürke, feketébe menő 
szőre, a karcsú lábak, a szép fon hátrahaj- 
lott rövid két lekete szarv nem hagyott 
kétséget, -/.ergo volt.

Artliúr arcza kipiroslott az örömtől. 
A Vorhovinán, hol eddig még scuki som 
látott zergét, ez volt az első, mely tuegje- 
jent s e vadat elejteni oly vágy kelt az 
iljú vadászkait, hogy izgatottság fogta el 
egész lényét.

Nvil sebesen ugrott át a szép állat 
egyik szikláról a másikra, a nélkül, hogy 
legkevésbé észre látszott volna venni, hogy 
a vadász vágyó tekiutetc követi, anélkül, 
hogy a szikla mélyedései aggódóvá tették 
volna a vakmerő ugrások felett, melyekkel 
egyik szikláról a másikra átszököt-

A vadászoknál auuuyira ösmert lelke- 
sültséggcl futott Artúr a menekülő vad után. 
hogy lötávolba kaphassa azt. A sziklákat 
megkerülve majd előtte, majd háta mögött 
volt a karcsú zergéuek, mely most észrevéve 
üldöztetését, kettőzött erővel iparkodott ki- 
szabadúlni a sziklák tömkelegéből.

Az ügyes vadász azonban előnyt nyert. 
Óriási sziklára zavarta a vadat, honnét csak 
két út volt, vagy egy vakmerő ugrással 
leugrani a mélységbe, mely sírjává lesz a 
zergéuek, vagy egyenesen belerobauni a 
lőfegyver gyilkoló csövének óujába.

A már elfáradt, üldözött vág gondol
kodni látszott. Artúr ueháuy merész ugrást 
tett előre s a lötávolt^ megnyerve, villám- 
gyorsau fogta föl fegyverét, egy durranás 
s a sugáralak ingott, a fürge lábak reszketni 
kezdtek, a zerge összedőlt a sziklacsúcsou. 
A golyó talált, de nem halálosan. A szegény 
állat vergődni kezdett s vergődése közben 
a szikláról lcgurult. a szikla oldalán rep- 
kéuy fonódott fel a sziklára, a vergődő 
zerge a repkénybou fennakadt, s pár perez 
alatt kilehelte pártját.



v é d e l e m ?  A szó szoros értelmében az. 
állatkínzás megakadályozását kellene alatta 
értenünk még pedig akár valamely más 
személy akár valamely rósz szokás ellené 
beu. Hanem a szóuak kissé bővebb jelentése 
vau s igazi iogalmát H e r m á n  Ottó jeles 
tudósunk 8 a budapesti állatvédő egyesület 
főtitkára a következőképen Írja köríti : 
„Megóvni, megvédeni azokat a lényeket, 
melyek a természetet s az embert muuk a- 
jnkkal szolgálják s az ember hatalmába 
adva, egyedül tőle várhatják a jót — adjuk 
meg nekik, óvjuk őket a báutalomtól. véd
jük az oktalanok durvaságaitól. Hz jó, ez 
hozzánk való." Ebben áll a jól felfogott 
állatvédelem.

V a u - e ez e s z m é n e k  j *> g o s u 11- 
s á g a az e m b e r i  t á r s a d a l o m b a n ?  
Már M ó z e s n é l  találjuk : „No kössék lel 
száját a gabona nyomtató kökörne". Bölcs 
. S a l a m o n n á l  : „Az igaz az ö barmának 
életére gondot visel : az, istenteleneknek kü- 
nyürületességök is kegyetlen." A keresztény 
v a l l á s  tanítása szerint isteu teremtmé
nyeivel könyörületesen kell bánni. Az esz- 
tuéoek e r k ö l c s i  tekintetben való jogo
sultságát igazolja Hartmanu Ede moudása : 
„Az, hogy az ember az állatok szolgálatát 
elfogadja, vagy jobban mondva, kierősza
kolja : elég erkölcsi alap arra, hogy az ál
latok iránt az ember is megfelelő viszont
szolgálatokra köteleztetve érezze magát s e 
szerint az állatot az erkölcsi jogszeniéiyek 
sorába emelje.14 Majd S c l i s p e n h a u e  r : 
„Az élőlények iránti határtalan részvét a 
jó erkölcsök legszilárdabb és legcsalhatat
lanabb biztosítéka.“ T á r s a d a l m i  tekin
tetben is jogosult az eszme. Idevágólag 
L e s s i n g igy i r : r A legkünyörületesebb 
ember a legjobb ember, minden társadalmi 
erénynek, a nagylelkűség miudeti féleségé
nek gyakorlására a leghajlandóbb. A ki 
könyörületesekké tesz, jobbakká s erénye* 
sebekké tesz bennünket." Vagy C o o p e r :  
„Azt az embert fül nem vennem barátaim 
sorába, legyen bár nyájas modorú és elő
kelő értelmiségü. ki érzéketlenségből csak 
egy férget is szükségtelenül eltipor." 
H a s z n o s s á g i  tekintetben szintén érde
mes az eszmével foglalkozni. Ezt. hogy 
többet ne említsünk eléggé igazolja a 
a K o d o l á n y i  Antal és R o d i c z k y 
Jenő kitűnő gazdászaiuknak az eszme fel
karolására irányuló nagymértékű tevékeny
sége. T ö r v é n y e s  alapja is vau az állat
védelem eszméjcuek. Az 1879-iki szentesitett 
országos törvényeink a botrányt okozó 
állatkínzóra 100 frtnyi pénzbüntetést vagy 
8 napi fogságot szabnak. És Kassa városa 
tényleg 100 frtnyi pénzbiráságra Ítélt egy 
otromba bérkoesitulajdonost. aki az utczán 
lovának állkapcsát a zabolával leszakította. 
Ott vannak továbbá a főváros területére 
kiadott szabályrendeletek, melyeket az ottani 
állatvédő egyesület eszközölt ki. Hát a 
müveit külföld szigorú törvényei és szabály

rendeletei ? ! Az állatvédelem gyakorlásának 
h a s z n o s  oldala is vau. A ki marhájának 
johbau gondját viseli az bizton többet hir 
azokon dolgozni és drágábban eladja azokat, 
iniut valami gondatlan ember. A mely vi
déken megkímélik a kis madarak fészkét, 
ott kevesebb lesz a hernyó, és több lesz u 
gyümölcs. Hát ama erkölcsi haszonra nem 
gondolunk, a mit egy jól táplált és jól 
gondozott állat látasa vagy a madarak 
kedves csicsergése okoz? Egyik látvány 
lever, elszomorít, a másik meg olyan jó 
érzést kelt bennünk — Az állatvédelem 
eszméjének jogosultsága tehát vallási, er
kölcsi, társadalmi, törvényes és hasznossági 
alapokon be van bizonyítva.

Mi az á l l a t v é d e l e m  c z é 1 j a ? 
Azonnal megérhető a II ti m b n I d t Sándor 
szavainak idézetéből : „A műveltség alsóbb 
fokán le,vő népek legjellemzőbb bűne az 
állatok iránti kegyetlenség. A mely népnél 
ez feltalálható, auuál ezt biztos jeléül tekint
hetjük a tudatlanságnak s durvaságnak, a 
mely tulajdonságokat még a pompa, a ne
messég külső jelei sem palástolhatnak ei. 
Az állatok iránti kegyetlenség megkeméuyiti 
a szivet emberek iránt s a valódi művelt
séggel össze nem tér." luie tehát a töezél, 
a mit az állatvédelem gyakorlása és ter
jesztése által magunk elé tűzünk, az emberi 
szív  és jellem uciuesitése. S valóban, lia a 
gonosztevők életrajzát tanulmányozzuk, ab
ban az állatkínzói düb vörös vonalként 
húzódik végig. S e b e n  k Hugó már gym- 
nazista Korában elevenen megnyázott egy 
nyálat s ezért ki is csapták az iskolából. 
De mi természetesebb annál, hogy aki az 
állatok kínzásában, sanyargatásában örömét 
leli. annak elfásúlt érzékei nem irtóznak az 
embervértöl sem. R ó z s a Sándor is — ügy 
hallottam — gombostűt lopott legelőször. -  
A m e I 1 é k c z é i, a mi különben nem ke- 
vésbbé to tos, a hasznossági tekintet. Erről 
már fentebb szóltunk, de tekintsük még itt 
közelebbről a dolgot. Yaiaki borját szállít 
a vásárra. Előbb, hogy az éhség gyötrő 
kínjaitól megszabadítsa, meg hogy a súlyát 
növelje, oda ereszti a tehén alá szopni, 
aztáu gúzsba köti, a szekérbe dobja s úgy 
szállítja eladásra. Az okos mészáros jól 
tudja, hogy ama nyomorált helyzetben a 
borjú rendes vérkeringése meg van zavarva 
s igy liúsképzödésc is megakadt. Ennek 
egyenes következménye, hogy a gyomorban 
levő táplálék emésztetlenül ott van a gyo
morban s nem. mint várni lehetne, a 
húsban. így a borjú általános súlyát meg 
nem fizeti a mészáros, hanem leüt az árából. 
És a borjú húsa valósággal kevesebbet is 
nyom fél-egy kilogrammal, mint ha kínzás 
nélkül, rendes álló volna. Egy esetnél ugya.j 
ez nem nagy különbséget tesz; de hát sok 
esetnél biz jelentékeny különbözetet okoz. 
Hasonló, és még mélyebb fejtegetéssel járó 
élettani okok tehát feltűnő módon bizonyít
ják, hogy az állatvédelem hasznos, az állat

kínzás káros eredményekre vezet. Azért 
ugyancsak meg kell gondolui. hogy az egyes 
állatok irtásánál is az okszerűség elve ve
zessen bennünket; mert tudni való dolog, 
hogy a természet háztartásában minden 
állatnak szerepe van, tehát ne az ellenszenv, 
hanem a józan meggondolás vezérelje cse
lekedeteinket. Azi meg talán felesleges is 
említeni, hogy pl. az egér patkány, külön
féle rovarok stb- irtáiiuál a gyors kivégzést 
soha ne tévesszük szem eiől s a szegény 
állatnak sokáig tartó halálos kínokat ne 
okozzunk.

(Folyt, köv.)

H Í R E I N K .

ó liö l.  ilj. Platthy Gyula halá
lával megüresedett szolgabirói állásra hir 
szercut A n d a h á z y Péter választatik meg. 
— L i k a v k á n a napokban cholera nostras 
eset fordult elő s ezt a rózsahegyi orvosok 
a bonczolás alkalmával egyhangúlag kon
statálták- — R ó z s a h e g y c u Budának a 
török járom alól való felszabadulásának 
emlékére f. hó 3 án ünnepélyes isteni tisz
teiét volt. — Ugyancsak Rózsahegyen c hó 
7 - én és 8-án bérmálás lesz.

Z ó ly o m b ó l .  P e t r o v s z k v zó
lyomi erdővódnek gyilkosa augusztus 24 én 
önként jelentkezett a zólyomi járásbíróság
nál. A gyilkos neve Gyöugyls János dűli- 
ravkralovai illetőségű 18 esztendős gubanc/, 
aki a gaztettet bosszúból — mivel az erdő- 
véd atyjának tehenét n egzálogolta — haj
totta végre és pedig egyes egyedül. A 
gyilkos beismerő vallomást tett a bíróságnál, 
minek utána vizsgálati fogságba helyeztetett. 
A gyanúsított négy kralovai ember szept. 
1-éu lett szabadlábra helyezve.

C s e v e g é s  a z ó l y o m i  sz i u • 
h á z li ó I. Aligbicri, midőn egy Ízben ama 
nevezetes kapuhoz ért, melyet századunk 
legnagyobb moralistája Hugó Viktor gyö
nyörű müveinek egyikében cnilit, habozni 
kezdett 8 nein mert belépni. Én is, lássa 
tisztelt szerkesztő urain, midőn a helyi 
hírekre vonatkozó közlés iránti becses fel - 
szóllitásának helyt engedek, érzem, hogy 
csaknem ingadozó Alighierivé leszek, mert 
egy színtársulatról kritikát Írni a legtöbb 
esetben annyit tesz, mint hadilábra lepni 
úgy a társulattal, miuta közönséggel szemben.

Ha jól tudom Montccuculi licrczeg 
mondta, hogy a háború viseléséhez három
féle kell : először pénz, másodszor pénz és 
harmadszor pénz. Feltéve tehát, hogy köz
leményem ily eveutuálitást szülne, hogy kö
vessem Moiitecuculi elvét, ama három ténye
zőről ekkép gondoskodtam ; először valóság, 
másodszor alaposság és harmadszor részre- 
bajlatlanság.

És most már nyugodt lélekkel kereke
dem felül Aligbieriu.

Kövessy Albert miskolezi színigazgató 
társulata, mely alig. 10-ko óta uáluiik időzve 
ma Duinns BL)euis“-ébo búcsúzott tőlünk, 
kitűnő játékával felettébb élvezetes estéket 
nyújtott közönségünknek. A „Tlialia temp
lomává" átalakított városházi „nagyterein" 
nem teleit meg ugyan teljesen rendeltetésé
nek, sőt egészségi s rendőri szempontból 
indulva, kriminális színháznak mondható; 
azonban daczára annak s daczára az evvel 
párhuzamban járó színpadi technikát hiá
nyoknak, városunk értelmisége örömest gyűlt 
össze cstóukiut, hogy a magyar színműíró- 
dalom oltárán áldozzon. A kecsegtető s 
választékos repertoir. nevezetesen annak 
három száma: Millücker koldusdiákja, Plau- 
quette Rip van Wrtikleja és Strauss Czi- 
gúny bárója a társulatnak oly reclámot esi- 
uáltak, melynek bővebb commeutáiása fe
lesleges.

Áttérve az egyes erők játékára Köves- 
syné Mariska legelsőid) sorban az, k: álta
lános elismerést érdemel. Oly kedves szín
padi jelenség, kire Dumasuak ama phrá/isát 
„le theatre est uue picdestal ou la beautc 
tourt són cultc egalinent aux talents" nagyon 
találékonyan lelict alkalmazni.

Kövessy Róza. a társulat primadonnája 
rendesen a czimszcrepekbcH léji fel. Hangja 
kellemess meglehetősen iskolázott, alakításai 
is rendszerint sikerűitek, csupán a játéka 
olykor olykor kifogásolható. Éhhez járul 
még azon „privatmalheur" is, hogy szagos 
ueve mellett ott díszeleg ama maliciosus 
epithetou, mely Heh-bel kezdődik és ron-ual 
végződik. Szegény Rózsi, pedig nagyon 
kedves kis mókus . . Rácz Gyula, a tár
sulat leuoristája, gyönyörű órczes hangjával 
8 kitliuö játékával egészen meghódította a 
közönséget. A czigány báróban oly szépen
éneke lt!..................\  koldúsdiák úgylátszik
liravoitrdarabja, mert legközelebb abban fog 
debutirozni a népszínháznál. Színész tetőtől 
talpig; a színpadon ép úgy, mint az életben 
csupa érzelem, csupa kedély, nemes kebel 
s derék czirabora. Majd szenvedélyes Ham
let, majd merengő Kartbausi, majd idealista, 
majd prózai b csak az a hibája, hogy . . . 
de még sem árulom ei. Ü töltötte közlünk 
legszebb napjait s ü lett áldozata a „cherehez 
la fémmé" molociijáuak. A Rómeót realizált 
kiadásban játszotta le. persze nem a szín
padon — de nem messze attól s midőn 
Júliája nem lehetett az övé . . szívbajba 
esett. Erotikus fájdalmait enyhítendő budai 
hideg vízkárára adta magát, mivelhogy az 
olympusi istenek Létbe vizének szállítását 
már régen beszüntették . . .

Kövessy Albert az igazgató jó bulo o« 
burleszk komikus. Couglomeratusa Kassainak 
és Solvuiossynak — persze a maga nemében 
egyik síid.

Fenyvcssy és szópszeuiü galambja Kocs- 
keijjéty Irma méltó sort foglalnak el a 
lőerők között.

Morvay kissé ügyetlen szcrclcmbös —

Öröm sugárzó arczczal sietett Artúr a 
szikla csúcsra, hogy vállaira emelje a szép 
zsákmányt, s midőn látta, hogy az a repkénv 
fonadékban fekszik vérében, letette fegyve
rét, hogy akadálytalanul csúszhassak zergéje 
után.

Jobb kezével nagy elővigyázut'.al ka- 
paszkoilott a szikla egyik kiálló csúcsához, 
mig baljával a repkéuybcu fekvő adatot 
iparkodott elérni.

E perezben a túlsó szikla ormáról egy 
dal ütötte meg fülét. Mint a syrénck dala 
a tenger habjain, mint a Lorelcy éneke a 
patak partján, mint a seráfok danája fent 
a magasban bűvös, bájos volt az ének, 
képes clkábitani a legjózanabb főt is.

A vadász elfeledte egy perezre hely
zetét, elfeledte a zergét, figyelme egészen a 
túloldali szikláról jött haugokra lett irányozva. 
8 alig fogta fői a dal értelmét, mely 
a szerelem panaszhangja volt, egy nő tűnt 
fel a sziklán, uö minőt Artúr soha sem látott.

Hosszú arany szin baja végig ömlött 
a syllidi alakon, mig a hófehér ruha a leg
tökéletesebb női termetet takarta kis kezé
ben pár nefcleitsszál volt s ajkán felhang
zott a dal. még szomorúbban, még bájosai)- 
bán. még büvölöbbcu mint előbb.

Artúr mindent feledett. Csak a szép 
jelenséget látta. Kinyújtotta jobbját a szop 
leány után . . .  de clbocsájtotta a sziklát, 
mely egyensúlyát tartotta fel . . . egy má

sod perez . . .  a repkény zörgött a 
szikla morzsái töredeztek . . ArLúr teste 
hönpölygött le a tátongó mélységbe, hűm* 
pölygése közben magával vivén a zergét. 
A zerge leesett . . . s a vadász ? Ott feküdt 
szétroucsolt tagokkal, élettelen a völgyben, 
hová százölnvi magasból zuhant alá.

Fent a szikla ormán most is zengett 
a mennyei dal, az égi leány ajkain. .

Soha sem tudta azt meg uram senki, 
fejezte he elbeszélését pársztorom, — hogy 
ki volt az a leány valószínűleg tündér volt, 
ki megölte a szép vadászt. Nehány uaji 
múlva megtalálták a bolt testet, itt temették 
cl e egy fakeresztet álütottak a sirhoz, mely 
azóta elkorhadt s az urak aztán ezt a vas- 
keresztet csináltatták ide.

Palotay Ákos

Mondák.
/  n i  <} V n  r  a  I j  a  «• k ö m  // t k é r  ü I 

1 )*"/■'■ vii11 .t• • Zányi Kálmán.

VI11 A z á r t a t I a n u I k i o u t o 11  vér .
A znioi jozsniiák uralma messze kiha

tott a környékre, de iegiiikább a znióiakat 
sanyargatták a nehéz munkával.

Történt egyszer, midőn a jezsuiták 
házat építtettek, a többek között egy 18 
eres ifjú hordta a vakolatot auyjával együtt 
egy dsmbról.

Egyszer, mikor lefele jönnének, a sze
gény fiú megbotlik s clöl menő anyját úgy 
meglöki, hogy ez a földre hull.

Nosza a felügyelő jezsuita viszi a 
szerencsétlent fel a kolostorba s bevádolja, 
mintha anyját megölni akarta volna.

Hiába tiltakozott az anya. hiába 
mondta el a fiú. hogy miképeu történt az 
egész. - a szent életű atyák az istentelen 
liűt pallos általi halálra Ítélték, s a szörnyű 
ítéletet végre is hajtották a város közepén, 
a patak közéletien.

Azonban mi történt ?
Egy é rc rá. azon a napon, a melyen 

az ártatlan fiú vére kioutatou. a kivégzés 
helyén elkezdett a fris piros vér felbugyogni. 
És hiába hordtak rá földet, azon a napon 
tiz éven át mindig felszivárgott az ártatla
nul kiöntött vér

Végre a megrémült jezsuiták a szent 
l ó r i  á n szobrát állítottak lel ama helyen 

s azóta nem szivárog (el többé a vér.
A Flórian szobra mais azon a helyen áll.

IX A v é d ő - a u g y a 1

Van Zniővaralján egy kis ház mely
nek ablaka födött a talon - mintegy fügve 
látható G á b r i e l  arkangyal lábnyi nagy
ságú szó ura.

Az arkangyal olyan alakban van fel
tüntetve amint öt az emberek a világ vé
gén, Ítéletnapkor, látni fogják ; t- i. kézéin ;i 
trombitával, molylyel a hívőket az úr tróiy i 
elé fogja idézni.

K szobrot reges-régen készíttette egy 
istenfélő, kegyes ember, aki arra kérte, a 
Istent, hogy áldja meg az ü házát s adjon 
az angyalnak csodatevő hatalmat.

Az úr meghallgatta ö t: gazdaggá lett 
s az angyal is megnyerte a halaimat-

Midőn ugyanis a kegyes ember kési 
vénsógében lelkét kilehelte, abban a pilla
natban incglújta a kezében levő trombitát 
az arkangyal úgy, hogy a harsogó hangtol 
a fél világ viszliangzolt.

Sőt azóta mar még egyszer hallották 
az emberek e hangot: a kegyes ember ha
lálának s z á z a d i k  é v f o r d u l ó j á n .

A nép meg van győződve, hogy har
madszor esak a világ végé előtt 3 nappal 
lógja hangoztatni harsonáját.

Egész alázatos tisztelettel van a nép 
eltelve a csodálatos angyal Iránt, aki .1 

jelzett tulajdonságon kívül azon hatalommal 
is hir, hogy az általa védett ház soha ucm 
gyúl ki pedig már a szomszéd házak mind 
porrá égtek.



de az idő a legjobb orvos s elvárjuk, hogy 
jövőre méltó lesz a Don Juan jelzőre.

Folytatnám, de imo jöu a fekete kávé ; 
ha jó volt az ebéd, jól esik a kávé is, 

li i ucui — legalább jelzi, hogy az vége 
lelő jár. Qy. G.

A r á n y i L a j o s a budapesti egyetem 
nyugalmazott tanári Besztcrczcbán pán át
utazván, augusztus 28-áu d. u. (5—7-ig a 
lőgymuasiuni egyik emeleti tantermében 
válogatott közönség előtt egy igen érdekes 
értekezletet tartott; az egy órára terjedő 
értekezlet két tétel körül forgott; szólott az 
emberi életben leggyakrabban előforduló 
életveszélyek, jelesen mérgezések s elvérzé
sek idejéu alkalmazandó eljárásokról; to
vábbá Vajda llunyadváráról. A tudós tanár 
különösen ez utóbbi tételről előszeretettel 
szokott beszélni és tenni, mert évek hosszú 
soráu azon fáradozik, hogy c várra a nagy 
közönség ügyeimét ráfordítsa s azt küzado- 
Hiányokkal a végenyészettöl megmentse. 
Előadása közben a falitáblára sajátkezüleg 
rajzolt kréta illustratiót használta, melyeknél 
nem tudtuk, vájjon azok egyszerit szépségét, 
vagy a tanár uagy memóriáját csodáljuk-e, 
melylyel minden egyes részletet minta nél
kül rajzolt. Bemutatta a rajz alapján a vár 
minden egyes részletét, megemlítve a kort 
is, melyben az épült. Előadta a vár történe
tét első alapvetésétől, a mai napig s feltün
tette azon szomorú viszonyokat is, melyben 
e kiváló nemzeti emlék jelenleg sinlüdik, 
30 év előtt leégett c remeke a középkori 
lovagváraknak s azóta a tudós tanár szült- 
tcleu azon (áradozik, hogy az évoukint ki- 
utalványozott 5000 Irinyi íeuntartási subveu- 
tiót a közönség érdeklődése mellett gyűjtéssel 
szaporítsa. Ez alkalommal is felkérte a je
lenlévőket, hogy pénzadományaikat dr. Rajt- 
sitz Lajosnó ő nagysága kezeihez juttassák. 
A jelen voltuk zajos éljenzéssel köszönték 
meg a kiváló előadást. A jelenvoltak közül 
feljcgytük a következőket : Csipkay Károly, 
Majovszky Antal, Szumrák Pál, Dr. Uajtsiu 
Lajos. Scholtz Rezső. Spitko Lajos, Halassy 
Gyula, Grüinvald Béla, Selyraessy Sándor 
stb. A hölgyek közül: Rajtsitzué, Potrics- 
kóué, Spitkóué, Selymessy Béláué, Selymessy 
Ilona, Arányi kisasszonyok, a felolvasónak 
leányai, Deléuyi Erzsébet stb.

T a n u l m á n y i  k i r á n d u l á s .  A 
zólyom-iipcsci „Gizella14 munkás árvabáz 
növendékei szokásos évi nagyobbszerü ki
rándulását f. évi aug. hó négy utolsó napjáu 
ejtette, meg. Sclmcazbánya és környéke tű
zetett ki a megtekintésre ; Sclmccz és kör
nyékének nevezetességei, természeti szépsé
gei s különféle ritkaságai csábították már 
betek óta magukhoz a világ zajától és tar
kaságaitól elkülönített árva gyermekeket, 
kiknek kimondhatatlan gyönyört és örömet 
okozott a sok látni való, mely kirándulásuk 
minden pontján kínálkozott.

Aug. ‘48-án Vagucr Mihály intézeti 
igazgató s két tanító vezetésű alatt indult 
útnak 37 fejlettebb korú növendék. S hogy 
egy dolognak a révén maiból is hasznot 
meríthessenek maguknak, Zólyomban uégy 
órát időzve, annak nevezetesebb középületeit 
s a plóbgyárat tekintette meg.

Innen tovább folytatva az utat, este 
fél 8 órakor érkezett Soiuicczro a csapat, 
Ind az állomásnál Veress József b. tanácsos 
úi ö nsága és Vörös Kcrencz jegyző úr vol
tak szívesek fogadni az érkezetteket, a kik 
egyszersmind nagys. Fodor Attila I). főnök 
úrral együtt a növendékeknek Miksa aknán 
a kincstár által éjjeli szállásra átengedett 
raktári épülethez szállítása felöl intézkedtek. 
Fogadják e helyen is a kirándulók meleg 
köszönetét !

29-éu d c. Szélaknáu a közel eső ta
vakat. a kötélpályát s több zúzdát látogattak 
meg a növendékek, hol a t. felügyelők szives 
készséggel s kiniciitö magyarázatokkal tették 
hasznossá a látott dolgok feletti élvezetüket. 
Délután ugoB Püschl b. tanácsos úr szives 
engedetnie folytán a kir. bánya és erdészeti 
akadémia összes helyiségeit, a mechanikai 
termet, az erdészeti és vaskohászati gyűjte
ményt kereste fel a mindent látni és tudni 
óhajtó ifjú sereg s a róluk már eddig hal
lottakat, vagy tauultakat itt megtestesítve 
látniuk nagy szellemi haszon volt.

Innen a Felső Majorba, melynek táncz- 
helyiségében díszes közönség jelenlétében 
ének, zeue és szavalatokból álló hangver
senyt adott az ifjúság, mely után Szitnyay

' József v. főjegyző úr ékes szavakkal üdvö
zölte a jövevényeket. Mcghálálbatatlan ne
vezett főjegyző úrnak fáradhatatlan tevé
kenysége, melylyel a kirándulókat mindenütt 
elhalmozta s azon ucmes tette, miszerint 
részben 18 forintot a városi pénztárból, 
részben a gyűjtés útján a kirándulási időnek 
egy nappal megnyújtása czcljából kieszkö- 

j xölui szives volt. Szives köszönet érte !
30-án a scefultói lakatoseszköz gyár,

J  a sdtueczi dohánygyár, a kálvária és végre, 
a botanikai kert megtekintése került sorra, 
melylyel egyszersmind a kirándulás be is 
fejeztetett. A visszautazás 3l-én ment végbe. 
Nem lehetett elmulasztanunk köszönetét 
mondani még Ledényi Lajos szélakuai tanító,

I L istyáuszky József és Orosz Jó-ssef vendég- 
! lős uraknak, az étkezés jutányos áron esz

közölt kiszolgálásáért, valamint Vankovies 
Lajos kereskedő úr, özv. Veiszné és Nyitruyné 
asszonyoknak a növendékek számára küldött 
ajándékaikért.

fogadják ismételten meleg köszüuc- 
tünket. __

KÜLÖNFÉLÉK.
Szeptember elejétől az év végéig 

előfizetést nyitunk lapunkra 1 írttal.
Hymen Koucsck József kclemcnfalvi 

földbirtokos eljegyezte Hanzóly Mátyás rudnói 
földbirtokos egyetlen leányát Libussát.

Szeptember 2-a Selmeczbányán. Buda
vár visszafoglalásának 200-ik évfordulóját 
Selmeczbáuya szab. kir. város fényesen 
ünnepelte meg Kora reggel mozsárlö vések- 
kel melyek a Zichy gr. által meg énekelt 
leányvár dombján dördültek el, figyelmez
tették Selmeczbáuya lakosait e nap fontos
ságára. Reggel 8 órakor törtéut meg a 
bányászok bevonulása, kiket Wieszner Adolf 
zsigmondaknai, s Kir*czl Gábor istenáldás 

j  tárnái bányatisztek vezényeltek. A menetet 
| a bányász tűzoltók kezdették meg, Cseh 

Lajos főparancsnok alatt, kik utáu a bánya- 
ácsok. bányagépészek, a bányász zenekar, 
s a bányakömüvesek csoportja, s végül az 
1000 főre tehető bányamunkás csapat kö
vetkezett. A menet példás katonai rendben, 
a bányász zenekar zenéje mellett ért a 
bányaigazgatósági épület elé, honnan a 
m a g y a r  h y t u n n a  hangjai mellett vitték 
át zászlójukat, s azou két arany kalapácsot, 
mely a bányászok büszkeségét képezi, s 
mely tárgyak a bányatárspénztári hivatal
ban vannak letéve. Inneu a menet a Glan- 
zenberg altárna (nem kaphatna ez magyar 
nevet V) előtti térre vonult, hol egyesülve a 

, fereuez aknai bányászokkal, kiket Delháuyi 
Esigmoud vezényelt. 9 órakor a Boldogasz- 
szony meuybemcneteléről nevezett plébániai 
templomba mentek. Nemsokára megérkeztek 
a bán vaui vatali tisztviselők az akadémia 

i néhány tanára diszutagyarban Péch Antal 
hányaigazgató min. tanácsossal, a városi 
tisztikar a rom kath. gymn. és az cv. ly- 

i ceum tanúri kara s az öukéutcs tűzoltó 
testület és a gymnásiuml ifjúság. Az ünnepi 
misén K v a s s a y  Mór seliueczi belvárosi 
prépost plébáuos fényes segédlettel poutiti- 
kált. A mise végeztével S á r h e g y i  Lajos 
piarista, a róni. kath. gymnásiumi hittanára 
lépett a szószékle, s szép egyházi beszéd
ben magyar nyelveit emlékezett meg c nap 

, fontosságáról. Az isteui tisztelet után a 
bányakincstári tisztvilők előtt de ti lé  volt 
miután a menet a szentháromság térre vo
nult, hol a hányászzcnckar a „s z ó z a t o t" 
játszta végig. Evvel az üunepély véget ért. 
Mcgcmlitjűk még, liogy a zenekar csakis 
m a g y á r  darabokat játszott. A bányaigaz
gatósági épület, a városház, s a bányászati 
és erdészeti akadémia ifjúsági körének 
helyisége tol volt lobogózva.

Tűzlárma riasztotta fel városunk lakos
ságát f. hó 2-án délntáu 5 és 0 óra között. 
Kostyál asztalosnak a színben felállított 
műhelyében gyuladt meg a gyalu forgács 
vétkes gondatlanságból. Szerencsére még 
ideje korán megakadályoztak s igy csak 
a gyulupad s néhány deszka és léczdarah 
égett cl. Nagy veszedelem fenyegette a vá
rost, mert a szárazság következtében a leg
több kittből kiszáradt a viz s igy még 
védeni sem lehetett volna a tüzet. Felhívjuk 
a szolgabirúság figyelmét a különben is 
tűzveszélyes házra, melynek udvara tolve

van gyaluforgácsesal s a tető alatt levő 
alacsony kéményből minden pillanatban 
kicsaphat a íorgácsláug s végzetessé lehet 
az egész városra. Bizton reméljük, hogy 
hanyagságáért példásan meg lesz büntetve.

Gyermek vendegek. Selmecz vámsát 
múlt héten ismét meglátogatta messze föld- 

: röl egy gyermekcsoport. — A zólyoralipcsei
Gizella árvabáz növendékei ezek, kik mint
egy uegyvenen három napot töltöttek az ös 
bányaváros falai között. A kis csoportot a 
m k- bányaigazgató a Miksaakuáu helyez
tette cl, a honnan kirándulásokat tettek a 
virgonc,z fiuk, dalolva, karban énekelve. — 
Vasárnap a Felső Major termében hangver
senyt is adtak nagy közönség előtt, mely 
nem fukarkodott tetszés nyilatkozataival.

Kirándulás. A M K. E. Szittuya osz
tálya szeptember 8-áa általános [kirándulást 

I reüdez a Szittnyára. Azou t. résztvevők, kik 
a gulyás és tésztásételből álló 50 kros ebédre 
igényt tartanak, sziveskedjenek szeptember 
0-ig alulírottnál jelentkezni. A részletes 
programul a hirdető táblákon lesz olvasható.

id. T i r t s  Rez s ő ,  aleluök.
A beiratasok a helybeli á' lanti polgári 

s az ezzel kapcsolatos kereskedelmi közép 
iskolában már megkezdődtek s eddig szép 
eredmény nyel folynak. 11a összehasonlítjuk 
a mai adatokat az iskola első éveinek ada
taival, örvendetesen látjuk, hogy mindég 
több bizalommal fordul félé nemcsak c de 
a szomszéd vármegyék közönsége is. A 
közelebb nyert önkéntességi jog oly kiváló 
előny a kereskedelmi közép iskola s ezzel 
a polgári iskola növendékeire, mely mindeu 
esétre csak szaporítani fogja a uöveudékck 

j számát.

Halálozás. Aug. hó 28-áu temetetett el 
•Selmeczbányáu általános részvét mellett 
Kalmár István városi számtiszt M a r g i t  

, nevű kedves leánykája. A mélyen sújtott 
szüléknek bizonyára jól eshetett azon rész
vét, melylyel e város közönségénél találkoz
tak. Enyhítse az idő, enyhítse a részvét a 
megszomoroduit szülék fájdalmát szeretett 
gyermekük elvesztés-? felett.

Nagy a szárazság mindenfelé s nem 
csak hogy a burgonya és káposztatermést 
rontotta meg, de most már a kutakból is 
csaknem raiudeuütt kiszáradt a viz Zuió- 
váralján állítólag már pénzért adják az ivó 
vizet.

Tanév kezdete. Selmeczbánya két kö
zépiskolájában a lycettm, s gymuásiumbau, 
valamint a leány és elemi ískolábau meg
kezdődtek a beiratások. A diákok kis 
csoportjai végig vonulnak a Terrasseou, 
be-be téruek a kereskedésekbe, könyvet, 
irkát, papirost, tollat stb. veuui, hogy 
előkészületeiket megtegyék a jövő tanévhez. 
Jelenleg tartatnak a pótló, — illetőleg javító 
vizsgálatok is. azon szegény diákok, kik 

j egy—egy elégtelen uem irigylendő szerencsé
jében részesültek, most végre felszabadul
hatnak azon sok gond alul, mely őket a 
vaeatió folyama alatt nyomta. Látnia gondos 
atyákat, kik fiaikkal jöttek Selmeczbányára, 
intik gyermekeiket a jóra, elibük állítják 
a jó, s rósz tanulás következményeit, avval 
búcsúzik az apa fiától : Fiam tanulj, tégy 
kötelességednek eleget, hisz magadnak nem 
másnak tanulsz. Lebegjen előtted e közúton • 
dús: „Ki mint vet, úgy arat.u

A csoda tojás képződésének következő 
megfejtését kaptuk Megtörténhetik, hogy a 
tyúk a már teljesen kifejlett tojást ki nem 
tojj a és amint a petevezetékben vesztegel, 
vagy lassan kifelé halad, újból fehérje réteg 
rakodik rá és e felett ismét uj ntészltéj 
képződik. így jönnek létre a kettős tojások.

Vízbe fűlt. Rövid idő alatt a második 
eset ez Selmeczbányáu. Említettük a múlt
kor ama szerencsétlen ifjú esetét, ki az 
istenáldástárnai tó habjaiban lelte halálát, 
augusztus hó 29 éti pedig a r i b u 1 k tó, 
követelte meg a maga áldozatát egy kocsis 
személyében, ki fürdés közbeu lett a viz 

i áldozatává.
Budavár visszavételének kétszázados 

évfordulója alkalmából a helybeli r. kath. 
templomban a hálaadó isteni tisztelet ma, 
vasárnap lesz megtartva.

A kivándorlás, daczára a nagy mun
kaidőnek, még mindig tait. Augusztus27-én 

l ismét 12 útlevél uélkül utazó kiváudorlót tar

tóztatott le a csendőrsé'' Ruttkán 8 kisért a 
t.-s/.t.-mártoui szolgabirósághoz. E kivándor- 

I lók közt volt Ahaujból 8, Zempléniből 3, 
I Sárosból 1. Találtatott náluk 362 frt. melyet 

hatóságaik útján fognak visszakapni.
Táncztanitás. Szőllőssy Manó tánezta* 

ni tó Selmeczbányára érkezett, s itt táuczta- 
oltási taufolyamot nyitott. Mi, kiknek több
ször volt alkalmunk tanítását szemmel 
kisérni, csak ajánlani tudjuk őt városunk 
közönségének.

A nemzet ünnepe. A Budavár visszavé
telének kétszázadon évfordulója alkalmából 
rendezett Uuncpélyek kiválóan sikerültek, 

i E hú elsején a főváros és a történelmi tár
sulat közös diszülést tartottak a vigadó 

i termében, melyen a király is ott volt. Emel
ték még az ünnepély fényét, a harezban 
részt vett hősök utódai, a porosz gárda 
tisztjei s a megyék küldöttei. 2 án bálaadó 
isteui tisztelet volt a budavári templomban, 
melyen a herczegprímás pontifikáit, ez után 
pedig a templom falába illesztett emlék 
táblát leplezték le.

Nem a Gott erhalte-t, Hanem a Rákóczy 
indulót szokta a selmeczi bányászzenekar 
fújni, ha nagyobb ünnepek alkalmával a m. 
k. bányaigazgatóság előtt tiszteleg. A múlt 
hetekben a Hymnust is előadta, de a Gott 
erbake-t soha som hangoztatta, mióta Péch 
Antal ministeri tanácsos a bányaigazgató.

A vérhas járványszerüleg uralkodik 
már néhány bét óta Turócz-Szent-Mártonban 
s csaknem napouként szedi áldozatait a 
gyermekek között.

Kéj utazás különvonattal Párisba. A
m. kir. államvasutak városi menetjegy iro
dája (Budapest Mária Valéria utcza Hungá
ria szálló) f. é. szeptember hó 18-án Buda
pestről (m. á. v.) társas kirándulást rendez 
különvonattal Párisba. Indulás szeptember 
18-án 10 órakor este, érkezés, Párisba szep
tember 21-én este 8 órakor. Tartózkodás 
Münchenben egy és Páriában 6 napig. Az 
utazás alatt valamint Münchenben és Paris- 
bau a kirándulók kitűnő ellátás éB elszál
lásolásban részesülnek. A visszautazás Pa
risból feloszolva s pedig. Basel, Zürich, 
Lindán a híres Arlberg szoros és alagúton 
keresztül Insbruck, Salzburg, Bécsen át tör
ténik Budapestre. Ezen kiránduláshoz külön 
ménettórti jegyek adatnak ki, melyek árai
ban % vasúti meuetdijou kívül a kirándulás
sal egybekötött s anuak szeptember 27-én 
este történő feloszlásáig terjedő programm- 
szerű ellátás és elszállásolás költségei már 
beufoglaltatnak. A kirándulási menettérti 
jegyek árai, ellátás és elszállásolással I oszt. 
190 frt. 11. oszt. 150 frt.; elszállásolás és 
ellátás uélkül, I. oszt. 115 frt. II. oszt. 85 
frt. Előjegyzések említett irodában csak 
bezárólag f. é. szeptember hó 14-ig fogad
tatnak el. hol részletes programotok is díj
mentesen kaphatók.

HIRDETÉSEK.
i 531. szám.
| 1886

Árverési hirdetmény.

Aiulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. ez. 102 § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Besztcrczebányai kir. 
járásbíróság 258111886. P. számú, végzése 
eltal Scbiman János javára Brüdcr Lob 
állen 198 frt. töke. ennek 1886. év Január 
hő 12 napjától számítandó 6 százalékos ka
matai és eddig összesen 40 forint 65 kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag felül 
s lefoglalt és 1100 frtra becsült: szoba bú
tor, fanetnüek és egy puskából álló ingósá
gok nyilvános árverés utján cladatuak.

Mely árverésuek a 3396)1886. P. sz, 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszí
nén, vagyis Bcsztcrczebáuyán leendő esz
közlésére 1886. év Október I ik napjának

1 délntáu 3 órája batáridőül kitüzetik és ahhot 
a veuui szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok ezen árverésen, az 1881. évi. LX. t. 
ez. 107 §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is cladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LAT. t. ez. 108. §-ában megál
lapított feltételek szerűit lesz kifizetendő.

Kelt Beszterczebányán 1886. évi Ang. 
bő 27. napján

J u r á n y i  A d o lf
kir. bir. végrehajt!
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Árverési hirdetmény.
Alulirt kiktfidütt végrehajtó a/. 1 SS 1 

évi t. ez. 102. t$-a értelmében e/.onnel köz- 
hírré teszi, hagy u hesaterczebányai kir. 
járásbíróság 3138.188(3. 1\ számú végzési* 
áltál l’usclnnann Gusztáv és társa javára 
Lob Kde ellen 1198 írt 81 ki toké, ennek 
1885- óv April kó 25 napjától számit a:-dó 
• i százalék kamatai és eddig össs/.es.'u II) Irt 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biíóiiag lefog 
Iá it ás 1780 írtra becsült: különféle fenyő 
szálfa és deszka stbböl álló ingóságok nyil
vános árverés utján cladatnak.

Mely árverésnek a 3427'1 8 8 0 . p, szám 
kiküldést reudelö végzés folytán a helyszínén, 
vagyis Bbányán, alperes lakásán leendő esz
közlésére 1886-ik év Októb. hű 7-ik napjának 
délután 3 órája határidőül kitllzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg: Hogy az érin 
tett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX. t. ez. 107 §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Bcszterczebáuyáu 1886. évi Aug. 
hí. 30. napját,.

kir. bírósági végrohajtó

766. szám 
Tlkvi 1886.

Árverési hirdetményi kivonat.

A túr -szt.-mártoni járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi hogy 
Gego János végrehajtatóuak l’razsiak An
drás és társai végrehajtást szenvedő elleni 
120 frt. töke követelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a heszterczehányai kir. 
törvényszék, a túr.-szt.-mártoni kir. járásbí
róság területén lévő Kiícsin községében fekvő 
a kliesini 83. sz. tijkbeu A- 1 1—11. sor 
sz. a. foglalt Prazsiak András. Prazsiak férj. 
Hajnár Anna. kiskorú Prazsiak János és 
György nevén álló V« úrbéri telekre az ár
verést 1027 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árben elrendelte és hogy a fen
tebb megjelölt ingatlanok az 1886. évi 
Szeptember ho 20-ik napján délelőtti 10 
órakor Klicsiu községében a községi bíró 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási árou alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 százalékát vagyis 
102 frt 70 kr. készít iizî eu, vagy az 1881. 
LX törvényezik 42. g-ában jelzett á r f " -  
1 y a m in a I s z á in i t o t t és az 1881 
évi novemberhó 1-éu 3333. szám alat 
kelt igazságügy miniszteri rendelet S # ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiksi 
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX 
t. ez. 170. S a éneimében a bánatpénznek 
a bíróságnál clóieges eiiielyezéséröl kiálli 
tott szabályszerű clisme. - ény: átszolgál latin

Kelt Turócz-S/.r.-Mártonban 1883. évi 
junius hó 19-ik napján.

A t.•szt.-mártoni kir. jbirósá mint tikövi 
hatóság

F c k H c
kir. jbiró.

2203. szám.
1886' övi.

Zabszállitási felhivás.

A szélakuai királyi bányáin vataluak 
1886i7 évre szüksége lévén 20Ö0 hectoliter 
jó minőségű zabra, fclszóllittatuak a vállal
kozók. hogy 50 kro8 bélyeggel és egy lite
res próbának melléklésével ellátott írásbeli 
ajánlataikat í. e- Szeptember ho 13-ig ezen 
kir. bányahivatalnál nyújtsák be. Ezen 2000 
hl. zab a szélakuai raktárba szállittandó.

Kiköttetik egyben, hogy az ajánlott 
ár nem métermázsánkéut, hanem a zab sú
lyának kitüntetése mellett heetolitei •■aként 
hetükkel és számokban kitüntettessék, és 
hogy heclolitereuként 44—46 kg. súly ok
vetlenül kívántatik.

Részlet szállítások kisebb mennyisé
gekre is elfogadtatnak, ha a fenti feltéte
leknek megfelelő zab fog szállitattui.

Szélakuáu 1886. augusztus 28-án.
I I . k . Inu iyu liivalal.

:»092 számhoz 
1886.

Hirdetmény.
A Schnecz s Bélabáuya szabad kir 

báuva városok területén fennálló vízi müvek 
és vi^használati jogosítványok tulajdonosai 
az 1885. évi XXI11. i- ez. 189 §-a valamint 
az ezen törvény végrehajtása tárgyában a 
nagym. földmivelés- ipar r. kereskedelem
ügyi m. ait. Ministerinm által 1886. évi 
45689 szám alatt kiadott általános rendelet

87. §-a értelmében felhivatuak, hogy az 
említett jogosítványaikra vonatkozó enge
délyt 1887 évi május hó 1-éu az aloliroit 
polgármesteri hivatalnál mutassák he, vagy 
ugyanazon határidő alatt igazolják, hogy 
vizi müveik a íuiiebb hivatkozott törvény 
életbeléptétől visszafelé szállított 20 év 
vagyis 1866 -évi január 1-tfíl óta háborltat- 
aiiti 1 fcnuállanak. a nélkül, hogy mások 
jogosult érdeke*! sértenek és ilyenek mint 
az illetékes hatóságok által károsoknak 
találtattak volna.

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

Kivételt képeznek itt azon szabályo
zási munkálatok, melyeket az állam közér
dekből foganatosított s ennélfogva magán 
tulajdont nem képeznek.

Sclmcczbányán 1880. évi Augusztus 
hó 9-én.

8—a O csovsxky Vllnio*
polgármoster.

Árverési hirdetmény.

A seimcczi kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság rés/éről közhírré tétetik ; 
mis/erhit végreli jtási árverés ezen bíróság 
területén lévő Kubinczky Györgynek a hé- 
Ilibányai 412. számú rjk. A f  <512 Iielyr. 
számú 100 fiira becsűit szántóföldre — A * 
• * 14 h e ly r. számú 41 írtra becsüli rétre. — 
82. szűnni tljk A + (515 helyr. számú 11 
írtra becsült szántó és rétre. — 299. számú 
tljk. A f  (508. iiel.vr. szám alatt foglalt 210 
számmal jelzett 421 írtra becsült ház. csűr, 
udvar kort, szántó és rétből illető felére 
Knhinszkv György és Kapusztik Zsuzsanná
nak a bélabányai 435. számít tljk. A * 613 
helyr. sz. 59 írtra necslllt szántó és rétre 
nézve — seimcczi népbanknak 105 frt töke 
ennek 1883. évi dcezember hó 7-töl járó 
8% kamatja és járulékainak kielégítése vé
gett az 188(5 évi Szeptember ho 27-en 
reggeli 9 órára a selmeezi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál azzal tűzetett 
ki, hogy ezen fekvöségek a fentebb kitett 
és adó szerint megállapított beesárakon alól 
is részletenként legtöbbet ígérőknek eladatni 
fognak.

Kikiáltási árak a fentebb minden egyes 
birtok részletnél kitett adó szerint megálla
pított becsárak.

Arverozui szándékozók t&rtozuak a 
kitett becsáraknak 10 százalékát készpénz 
vagy óvadékképes értékpapírokban az árve
résnek megkezdése előtt a bírói kiküldött 
kezeihez bánatpénzül letenni.

Vevők kötelesek az igén vételárakat 
esedékes fi százalék kamataival együtt az 
árverés napjától számítva 90 nap alatt a 
Solnicezi kir. adóhivatal mint bírói letéti 
pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevők az árverési cselekménynek jog
erőre emelkedése után haszonélvezetbe lép
nek. tulajdonjog javára azonban csak u vételár 
teljes lefizetése után hivatalból lóg békébe- 
leztetni.

Vevők kötelesek a megvett épületeket 
tűzkár ellen biztosítani.

Ha az egyik vagy músik vevő az Ígért 
vételárt le nem fizetné, bármely érdekelt lel 
kérelmére az 1881. 00 t. ez. 185 §. értel
mében viszúrverés lóg elrendeltetni.

Selniec/.cn 1886. augusztus 31-én
IK e y d e r
kir. jbiró.

Árverési hirdetmény.
A 8olmcc/.i kir. járásbíróság megbízá

sából közzé teszem, miszerint néhai UOIil'S 
JÁNOS hagyatékát képező összes ingóságok : 
ékszer (arany-ezüst) neműek, konyhacdéuyck, 
bútorok síi) folyó hó 9-én d. ti- 2 órakor 
kczdódölcg Bohus János üzletében árverés 
utján el fognak adatni.

Selmeezbányán 1886 Szeptember 3-án
V alkov lf*  K á ro ly .

kir. közjegyző.

Köszönet nyilvánítás.
Fogadják azon jóakaróira g kü

lönösen tisztelt tiszttársaim, kik for
rón szereteti M A R G IT  lányom gyá
szos elhunyta alkalmával részvétüket 

j irántam kifejezni kegyeskedtek, ez 
utón is legforróbb küszüneteraet.

Sclmeozbánya 1886. szept. 1.

Kalmár István.

IBorela-dáus.
14. 100, 120 literes hordákban ab vasúti állomás 
Szászvár-Máza, hordócskákkal együtt 20 krért literen
ként számítva szállítok néma szöllő-mnstot, mely nem 

hirr s ket-három hónapig is édes marad, 

lzmény, u. p. Apai-

l „ Groscli Károly.
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A Selmeczbányai Híradó
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lAjj vállalkozik a könyvnyomói szakba vágó m unkálatok £§<

csinos, gyors és pontos kiállítására,

J>C^XXX)KXX>0)OOKXXXXXXXXX>

KIisln.ir d.etésel?:.

Regi bútorokat, bronzokat, fegyvereket, 

képeket, eraaileket, miniatűrét, porczellánt. 
costumct, érmeket, azonnali készpénzfizetés mel

lett készséggel vesz egy régiségkedveld.

K ik  ilyeneknek birtokában vannak, szí

veskedjenek azt e lapok szerkesztőségének egy 
levelezd lapon tudomására hozni. 2 -  3

E g y  h a s z n á l h a t ó  z o n g o r a  na
gyon olcsó áron kedvezd feltételek mellett 
azonnal eladó. o —

Kgy. három szobából álló lakás ; valamint 
H V(‘n(léglo az ó p ó s t á n (Selmeczen) bér
beadó. g__2

Kiadó s „.Seiiueczbányzi Hirsdóu kOnymyomój*.
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