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E lő fize tés i á r a k :
Egész é v r e ..............................................................  jrj
Fél é v r e .......................................................... .........
Negyed é v r e ..................................................... |

Egyes szám ára 10 krajczár.

Búcsú a főispántól.
A két testvér törvényhatóság: Hontmegye és Sol 

mecz-Bélabánya város e hó 12-én vett buesát Ipolyságon 
B. Kószner Ervin volt főispánjától, kinek három éven 
át állott kormányzata alatt.

A bucsúzás napján délelőtt egyesek és küldött
ségek tisztelegtek, köztük városunk küldöttei is Oesovszky 
Vilmos kir. tanácsos polgármesterünk vezetése mellett, 
kiknek mindegyikétől melegen vett búcsút az ünnepelt 
fóispáu.

Délben banketten találkozott a tisztelgők nagy 
része, mintegy 160-au, mely alkalommal elsőnek Kal
már Lajos a hontmegyei szabadelvű párt elnöke szólal 
fel Ü Felségére és az uralkodó házra mondván kö 
szöntőt.

A második szónok Bolgár Endre, a megye jeles 
főjegyzője a következő szép beszéddel vett búcsút a 
megye közönsége nevében a főispántól :

Tisztelt uraim !
0  méltósága báró Roszncr Ervin ur, három év 

előtt tartott beiktató közgyűlésünkön általános lelkese
déssel üdvözlőit programra beszédeben kijelentette, hogy 
a törvényhatóság közszolgálati ügyeinek vezetésében, 
a törvényeknek és igazságnak uralmát szigorúan szem 
előtt tartam ija; közvetlen észleletei alapján kíván meg
győződni Honfvármcgyc állapotairól és a mit közér
deknek felismert, semmiféle más érdeknek alárendelni 
nem fogja.

A politikai életet érintő nyilatkozatainak lényégé 
volt, hogy meggyőződéséhez híven, buzgón fog törekedni 
arra, miként a szabadelvű párt és általa alakított kor
mánynak támogatása; — a vármegye közönsége köré
ben minél szélesb körű és bensőbb legyen; másrészt 
hirdette, hogy a vélemények szabadsága és tiszteletének, 
mérsékelnie kell, a politikai küzdelmek túlzásait; mert 
az alkotmányos élet pártokat feltételez, melyeknek 
egymásközti viszonyában, mindég vannak és lesznek 
közös érintkezési pontok, melyek a hazafias törekvések

TÁRCZA.
Búcsú.

Homályos őszi reggel ü/f a tájon, 
línHolt. a lomb, a són/nIá len’/,
IIoi/i/ más vidékre messze távozzék el,
Hogy más vidékre messze elmenék,
A z  őszi reggel ködfát goit borított.
A kék hegyeknek távot bérczire,
B ár fájt szivem, örömmel tározék el,’
Hogyne mentem volna százszor ennyire!

Tavasz virul, hvgy újra visszajöttem,
Horniét az ősszel búban távozok,
Most újra látlak kéklő bérczeiddel,
Most újra látlak vígan szép vidék,
A z utón végig emlékek kisérnek,
Verő fényben mosolyg rcám a táj,
— Habár örömmel jöttem vissza ismét 
A régi tájon szivem újra fáj.

Szitassy Iván.

Üdvözlő táviratok.
Városunk közönsége sajnálattal vett tudomást arról 

l'úgy Báró Roszncr Ervin főispánunk nem jöhetett 1 
a városi törvényhatóság utóbbi közgyűlésére, s igy 
személyesen nem is búcsúzhat szeretett főispánjától.

A közönség méltóan kívánván tiszteletének s ra
gaszkodásának ez alkalommal is kifejezést adni, klll- 
dötiségilog tisztelgett volt főispánjánál agy Ipolyságon 
mint M. Szigeten a beiktató ünnepen is. mely utóbbi 
e lió 17-én tartatott meg.

Felelős szerkesztő és kindó:

V Ö R Ö  S F E R E N C  Z.
Laptulajdonos:

J O E R G E S  Á G O S T  ö z v .  é s  F i a .

A lapot illető szellemi közlemény, valamint az anyagi rósz is ;i 
kiadóhivatalra czimzendö.

kölcsönös méliánylatát lehetővé teszik és ledöntik a 
válaszfalakat, melyeket a jóra törekvők közt, a czél 
zatok félreismeréséből eredő bizalmatlanság szokott 
emelni.

Ily tér — mely pártszempont alá soha nem es- 
hetik és a hol egységes működésnek kell létezni: a 
társadalmi, közgazdasági és nemzeti közművelődés é r
dekeinek tere és a közigazgatási szalgálat kötelességei.

Hontvármogye közönsége nevében ezen jeles prog- 
rammot az öröm érzetével üdvözöltem ; ma pedig mi
dőn ugyanezen közönség nevebeu a búcsú poharát 
emelem; a fájdalom érzete érinti kedély nyugalmamat;

mert akkor ezen programra nyereségünk és remé
nyünk vala ; jelenleg pedig tulajdonunk ugyan; de 
annak jeles képességű hirdetője majdan nemesen szó 
tartó valósitója immáron veszteségünk.

Senki sem pótolhatatlan ; ám azért nehezen vá 
j lünk meg a kipróbált jeles vezértől; mert ha remél

hetjük is kormányunk bölcsességétől, hogy az utód, 
l elődjének nyomdokain haladand; ha saját szilárd el- 
1 határozásunkkal, ha kell bárkivel szemben is felveendő 

küzdelemmel, biztosítottnak tekintjük is, a vármegyei 
közélet békés öszliangja által összes közérdekeinket és 
kötelességeinket: mindég kielégítetlen marad emberi 
érzeteink egy nemes vonása; együtt örvendeni a po
litikai béke helyre állitójával. naponta környezni őt 
és jutalmazd érdemeit, a ragaszkodás ismételt jeleivel.

Méltóságod a teljes politikai siker es győzelem 
öntudatával, a közbizalom jutalmazó koszorújával tá 
vozik körünkből ; közgyűlésünk termében csak szelle
mének emlékezete és még egy anyagi emlék, melyet 

í mi megszerezni óhaj tank, nemes vonásainak a művész 
j ecsetétől várt mássa, maradnak vissza ; de a mint biz

ton reméljük, hogy vármegyénk Méltóságodban mindég 
hű barátot birand : akként Méltóságod is, kétség nélkül 

: számítson ezen hálás közönség barátságos emlékezetére 
| és bizalmára.

isten vezérelje, ellesse és áldja Méltóságodat!
Lestyánszky Sándor alispán a tisztikar nevében 

a következőleg szólott: * 1 2 3 4 * * 7

A közönség e mellett, még távirati utón is adott 
I kifejezést rokonszenvénck, mely táviratokból ide jegyez 
| zlik azokat, melyeknek szövegét az idő rövidsége niel 
j lelt megszereznünk síkéi ült.

A táviratok a következők :
1. Három éven át Méltóságod bölcs kormányzata 

I alatt állott törvényhatóságunk leghálásabb érzülettel üd 
vözli Méltóságodat beiktatása ünnepén.

()cso vszkg polgármester.
2. Mint az egyház és a haza oszlopát Isten áldása 

kísérje minden léptein.
Todhrctgyay prépost.

3. Fdvözlöm Méltóságodat a helybeli evang. 
egyház nevében beiktatása fényes örömünnepén mint a 
jogállam képviselőjét s egyik lelkes bajnokát.

llandcl Vilmos főesperes.
4. Mint a jogegyenlőség leghívebb bajnokát üd

vözöljük Méltóságodat uj hatáskörében s kívánjuk hogy 
működéséi siker koronázza.

Pr. I\ag/i az izraelita hitközség ebiöke.
ö. A ktgyréüdi ház és gymnasium tanártestülete 

. nevében üdvözlöm Méltóságodat, Isten áldását kívánva 
| működésére.

Tűnek Ödön gymn. igazgató.
B. A helybeli kaszinó nevében üdvözlöm Méltó 

' sagodal. Nevelje még sokáig gazdag érdemkoszoruját 
i szeretett hazánk javára.

Ildiidéi alelnök.
7. Méltóságod ünnnepet szerzett egykor nekünk, 

i elnökünk kitüntetésével. Nem feledjük soha s hálás 
i szívvel járulunk Méltóságod elé beiktató ünnepén, leg- 
j őszintébb üdvözletünkkel, kívánva, hogy ott is sike- 
, riiljon a polgári elemet együtt tartania.

Polgári társaskör nevében; (iregus Antal, alelnök.

HIVATALOS HIRDETÉSEK DIJA:
100 szóig 2 fit., ezentúl minden megkezdett 100 szónál fSOjkrral több 

Magánbirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 
Nyilt-tér bárom hasábos sorért 10 kr.

H é l . v  e g  <1 í j  ni  i n  il e  ii b i r  d c  l é s é r t  !t O k  r.

ZZZ Kéziratok nem adatnak vissza. ZZZ

Engedje meg Méltóságod, engedd meg tisztelt ba
rátom, hogy azon benső érzelmekhez, a melyeket vár
megyénk főjegyzője a közönség részéről oly ékesen 
tolmácsolt, hozzá fűzzem a te hűséges és önzetlen mun
katársaid, a vármegye tiszti karának őszinte érzelmeit 

j is e vármegyéből való távozásod alkalmából.
A búesuzás fájó érzetébe a  büszkeség egy nemo 

i vegyül ez úttal nálunk, mert egy nagy vármegye ve
zetésére, az eddiginél fontosabb feladatok megoldására 
meghivatván, kipróbált politikai jellemed, kiváló te- 

! kétségeidnek igazolása ez.
Büszkék lehetünk tehát arra, hogy te tisztelt ba- 

I rátom a mi főispánunk voltál.
Fájdalom, ma már csak voltál.
Azt a veszteséget, a mely a vármegye közügyéit 

éri eltávozásod következtében, pótolhatja a vármegye 
| közönsége saját akarat erejével és önkormányzati, ál- 
j talad erőteljesen fejlesztett tevékenységével.

Azt azonban, amit mi veszítünk, azt pótolni ne
künk nem áll hatalmunkban.

Búcsúzok tőled tisztelt barátom !
Áldjon meg az E g :
azért az igazságosságért, a melvlyel ügyeinket 

j megítélted,
azért a méltányosságért, a melylycl tevékenysé- 

j günket bíráltad, s
azért az igaz barátságért, a melylyel a tisztikar 

' es annak minden egyes tagja iránt nem mérlegelve 
i hibát és fogyatkozást változatlan hűséggel viseltettél.

Kérünk téged tisztelt barátom: őrizd meg ebbel 
| vonzalmaidat irántunk a távolban is úgy, a mint feled- 
I betétién lesz e vármegyében kifejtett tevékenységed, 
i feledhetetlen a te neved."

Erre Báró Roszncr Ervin főispán megható szavak
kal válaszolt, nagy liatast keltő beszéddel búcsúzva el 
a megyei és a városi törvényhatóság közönségétől. 

I Szűnni nem akaró éljenek kisérték szép beszédét.
Majd Szitnyai József főjegyzőnk emelte fel szavát 

városunk közönsége nevében és szép beszédben méltatva 
volt főispánunk érdemeit, mondott búcsút a távozónak. 8 9 10 11 12 13

8. Három százados egyletünk tagjai e pillanatban 
eg// czél felé irányítják tekintetüket, e czél Méltóságod 

; uj otthona. Ez otthonnak küszöbén a fényes beiktató 
! ünnepen, háromszoros éljennel üdvözöljük Méltóságodat.
! A polg. lövészeti nevében : Szécsi Xsigmond főlövészmester.

9. A Vöröskeresztegylet örömmel ragadja meg 
, az alkalmat, hogy Méltóságodat uj honában üdvözölje.

Farbakyné.
10. Félszázadnál régibb múltúnk szilárd alapján

j állva üdvözöljük Méltóságodban az anyagi erők fejlesz
tőjét, a haza szellemi s anyagi érdekeinek istápolóját.

Sel meczi taka r ékpénz tár.
11. A hitel nyomán anyagi jólét kél. A hitelt 

fényesen adta meg Méltóságodnak a ma, a jelen, 8 
tudjuk azt, hogy a jövő a legméltóbbnak fogja arra 
Méltóságodat találni. E reményünkben melegen üdvözöl
jük Méltóságodat uj főispáni székében.

Kereskedelmi és hitelintézet nevében: 
Krausz Kálmán elnök.

12. Beiktató ünnepén legszivélyesebben üdvözöljük 
í Méltóságos Főispán urat.

A dohánygyári tisztviselők.
13. A szellem Anteusként nyer erőt az Isteni ter

mészet ölén. Táplálkozzék Méltóságod szelleme sokáig
i Máramaros regényes vidékén, de kérjük, a fenségben 
: nem utolsó Szitnya vidékéről se feledkezzék meg. Ennek 

tövéből üdvözöljük melegen Méltóságodat keiktató 
' ünnepén.

Szitnyaegylet.
1-1 Mint a kereskedelem és ipar ügyének bölcs párt

fogóját egy szívvel leiekkel üdvözöljük melegen Méltó
ságodat uj hatáskörében beiktató ünnepén

A selmcezbányai kereskedők egyesülete nevében : 
Mavschalko Gyula alelnök.



SF. L M E C Z B A N T A I  H Í R A D Ó
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Lestyáuszky Sáudor alispán felköszöotójére, melyet 
Selmeez-Bolabányu \áros törvényhatóságára momlott, 
Krausz Kálmán rendórfókapilányuuk \nlasznll, Selm-cz 
Bélabánya város nevébeu Hontmegye közönségére 
mint test vértttrvény hatóságra emelvén poharát.

Szólották még többen, köztük lieiuez Hugó kIII 
dóttségi tag L^stváuszky alispánra stb. a jó hangulat- 
ben tovább folyt bankett tartama alatt.

A baukett után az összes jelenvoltak gyalog ki
sérték ki a búcsúzó főispánt a vasúti állomáshoz, a 
honnan a vonat 5 órakor indult el Budapest tele zene
szó és éljeuzés között, vlvtvén a legnépszerűbb főispánok 
egyiket hazánk legkeletibb megyéje élére, a hol uj 
hivatás vár reá, egy a miénknél is eonglomérebb eleiuü, 
különfélébb nyelvű közönségének közigazgatási kor
mányzása.

Bízunk abban, hogy magas műveltségével, tudo
mányával, jeles tulajdonaival uj megyéje közönségének 
szivét is meghódítja s megnyeri, mit a legőszintebben 
kívánunk. /

B. Jósika Miklós-ünnep.
Mindeu népek szellemi, anyagi erősségének lét

alapja műveltségében gyökerezik. Az igazi műveltség 
meghozza az eszközök tisztaságát, csakis ez szül közös 
törekvéseket, egyesíti a legtávolabbi világrészeket, hozza 
össze egy haza polgárait. A tudomány nagy vívmányai 
megédesítik az egyes életét, boldogítják az összest. A 
kultúrának csak áldásai vaunak, mindnyájunkat táp 
lálnak gyümölcsei.

Az élet szétszórja a testvéreket, élő hirök se 
ballik. Szétvált utakon küzdenek a létért, összeolvassza 
őket az édes szülői kebel. Műveltség gycngédebbé, 
szorosabbá fűzi kötelékeinket édes anyánkhoz.

Földi létünket megédessitő ezen magas eszményi 
czélok szolgálatában áll az E. M. K. E. Tiz éves fen- 
állása, megerősödése hathatós tényező hazánk kultu 
rájának elóbbvitelére. A hatalmas társadalom, sziveink 
önkéntes nyilatkozása, ezen legelső kulturegyletünk 
keletkezése, fenlétének alapja, e közös érzület teremt
heti csak meg egyetlen anyánk, magyar hazánk iránti 
gyermeki vonzalmunkat.

A nagy múltban is a felvilágosodás zászlaját elöl 
lobogtató Torda városa, és segítő társa az E. M. K. E. 
torda aranyosvármegyei választmánya az ős múlthoz 
hiv, mikor Hazánk legnagyobb kulturegyletel falai 
közé hivta. Egyúttal áldozni kíván ez alkalommal az j 
eszménviség nagy apostolának, a magyar regényiro
dalom megalapítójának halhatatlan szülöttjének br. Jó- | 
sika Miklósnak. E kettős ünnepélyhez az 1894 junius 
3-án tartandó nagy-közgyűlésre és a Jósika emléktábla 
leleplezésére lm ja meg az E. M. K. E. a hazafias 
közönséget. Tordán, 1894. május (5-áu.
Veit te Ödön, drót' Bethlen Géza Sándor Kálmán, 

elnök tiszteleti elnök. társ-elnök
Gergely Iynácz, .Vűf/y Olivér,

’alelnök. alelnök.
Késsél fedd JA, Nagy A., Borhely Gy., Volenszky Gy., i 

jegyzők. 1

15. A polgári erények ápolóját forrón üdvözöljük 
Méltóságodban szép megyéje díszes főispáni széke el
foglalásakor.

Selmecz-Bélabánya polgársága nevében:
Krausz Vilmos György, Greyus Antal, Horváth József, 

Takáts Miklós, Jühn T Uniós, Friebert Ferencz.
16. A legőszintebben üdvözli Méltóságodat beik

tató ünnepén
Ocsovszky Vilmos.

17. Hálás szívvel küldöm tiszteletteljes üdvkivá- 
nalaimat Méltóságodhoz mai örömünnepén, melyen ma
gas szellemével nj megyéje lelkes közönségét meg
nyernie sikerült. Tartsa meg Isten soká az örömnek 
részeseit: Méltóságod a t s lelkes közönségét szép me
gyéjének.

Krausz Kálmán rendőrfőkapitány.
18. Méltóságodat beiktató ünnepén szívélyesen 

üdvözlöm.
Dr. Máltás Károly tiszti főorvos.

19. Mint a közegészségügynek hathatós pártfogóját 
tiszteletteljesen üdvözlöm Méltóságodat beiktató Ünnepén.

I)r. Tóth.
20. Engedje, hogy a számos üdvözletekhez én is 

sorakozzam és Méltóságod beiktatásához sok örömet 
kívánjak.

Dr. Stnller.

21. Fogadja Méltóságod beiktató ünnepén hálás 
szívből jövő üdvözletét legőszintébb tisztelőjének.

Krausz Vilntos Györgynek.
22. Fogadja Méltóságod legószintébb üdvkivána- 

taimat uj fóispáni széké elfoglalása alkalmából.
Kyitray László.

23. Fogadja Méltóságod uj honában legőszintébb 
üdvkivánatimat.

Csiba István.

82

A F. M. K. E.
Az egyesületeknek a társadalomban az a feladatuk, 

hogy a közezelok érdekében az állam j által igénkbe 
neiu vitt apró erőtényezók ingyenes összegyűjtése es 
szervezése által alkotott erővel az állam tevékenységét 
hol támogassak, hol kiegészítsek.

Látjuk, hogy vannak egyesületek, mint tesszük, 
a magvar közművelődési egyesületek, melyek eny be
vallottan állami ezélt szolgálnak; viszont vannak ma 
sok. melyek oly köz./, lók elérésén fáradoznak, mely 
közezelok az állam munkakörén kívül esnek, részint 
azért mert az államot magasabb rendit leladatok ve- 
szik igénybe, részint azért mert azon közozélokat az 
egyoBÜlélek gazdaságosabban : helyesebben képesek 
szolgálni.

Ezen szempontok vezéreltek bennünket, midőn 
lavaly felhagytunk a kizárólag kisdedovásra -zoritkozó 
irányzattal és mint magyar kulturegyesület a magyar 
kultúra összes tényezőire kívántuk kiterjeszteni műkö
désűnkét, azokra is, melyekre az állam gondot nem 
fordíthat.

így jutottunk ahhoz, hogy a felvidéki magyar 
színészét hathatós támogatását is felvettük működési 
progra maiunkba.

A magyar színészetnek tagadhatatlanul nemzeti 
irányban művelő hatása vau.

Egyfelől terjeszti a magyar nyelv ismeretét, más
félül a nemzeti irodalom iránt kelt érdeklődést, és mint 
minden művészet, nemesíti, műveli a néző lelkét, a 
közművelődésnek javára való irányban fejleszti a kő 
zöuség Ízlését.

A magyarosítás szempontjából azonban a szilié- J 
szelnek nem az a feladata, hogy magyarul egyáltalán i 
nem tudókat tanítson meg nyelvünkre. Ezt ugyan j 
hiába várjuk tőle, de azért igen hasznos szolgálatot 
tesz a magyar színpad c tekintetben is. mert fejleszti a 
magyar nyelv ismeretet, még pedig főleg dalai utján a 
köznépnél, de dialógjai által a magasabb műveltségű 
közönségnél ís. Azok kik ritkábban hallanak az életben 
magyar szót, magyar ismerőtöket a színpadról hallottak
kal gyarapítják és a mi itt sok nyelvű Felvidékünkön 
nagyon komolyan jön számba, a mellett a magyar szili 
előadások ébren tartják, élénkebbé teszik annyi oldalról 
megostromolt, cltompitott magyar uyelvérzéküuket.

A másik irányban abban látjuk a színészet hiva
tását, hogy a közönségben nemesebb élvezetek iránt 
keltsen érdeklődést és midőn neki szórakozást nyújtson 
mely lelkére művelő hatással van.

De nem szabad szem elöl t. vesztenünk azt sem, 
hogy a színészet {fii, mint előadó művészetnek fejlesz
tése érdekében tett minden intézkedésünk a drámai 
irodalomnak is javára válik,* de a közönségnek az iro
dalom ezen ága iránti érdeklődését fokozván, közrehat 
egyáltalán az irodalom fejlődésére, melyre éppen úgy, 
mint az anyagi termelésnél, ha más értelemben is, de 
tagadhatatlanul fejlesztő, erősítő hatással van a kereslet 
növekedése.

23. Fogadja Méltóságod logőszintébb üdkivána-
t:mat. Glilksthal Gyula.

24. Mint a humánus intézmények magas pártfogó 
ját legószintébbeu üdvözlöm Méltóságodat beiktató 
ünnepén.

Greguss Antal.
25. Mint a sajtót tápláló társadalmi élet fejlesztőié 

mély tisztelettel üdvözli Méltóságodat beiktató ünnepén^
a Selmeczhányai Híradó szerkesztősége.

26. Sok oly kedélyes estét, melyet társaságában 
élveztünk a felier asztalnál.

(Irelzmacher (fyula.
Schelle, Lencso, Joergcs, stb.

Tudomásunk szerint küldtek még Üdvözlő távira
tokat: Hiiltl József miniszteri tanácsos, Oh/inger Antal 
bélabányai plébános, Tóth Gáspár tiszti ügyész, mint a 
távozott főispán tisztelői

Kívánjuk, hogy a ragaszkodásnak ez az impozáns 
megnyilatkozása, meggyőzően hasson az ünnepekre, 
meggyőzvén őt ezúttal is városunk közönségének nemes 
gondolkozásáról, tisztelete őszinteségéről.

Rosner b. főispán uj otthonában.
Máramaros-Sziget, május 17.

Szép, derült napra virradt ma Máramaros Sziget 
lakossága. A lakosság a gazdagon feldíszített ulezákon 
foglalt állási, 9 1 órakor Veni sanete volt, melyet 
Meszléuyi püspök celebrált. A megyei és városi tiszt
viselők s az intelligencia zsúfolásig megtöltötte a temp
lomot.

A beiktatási ünnepély a megye nagy termében 
kezdődött lO’/j órakor. A közgyűlést Kutka Kálmán 
főjegyző nyitotta meg, felolvasván a belügyminiszter 
leiratát, mely tudatja a megye közönségével, hogy ő 

Felsége Lónyay János főispánt felmenti s helyébe Rosnc

Mindez azonban csakis jó  szinelőadásokról á l l ; 
mihelyt a szine’őadások nem képesek műélvezetet nyúj
tani, a színészet miszsziójára való hivatkozás üres szó
lammá válik es annak tényleg semmiféle komoly jelen
tősége nincsen.

Ezeket fontolóra véve, már a múlt évben kisér- 
lettlik meg egy sziuikerület szervezése állal a kisebb 
városok részere is jo sztnelőadásokat biztosítani. Az 
ezen kísérletnél szerzett tapasztalatok az igazgazgató 
választmányt arra irdjlották, hogy az lt>94/95. színi 
idényre kél kerületet alakítson, mivel a kitűzött ezélt 
a mai viszonyok között csakugyan alig lehet másképen, 
mint a kerületi rendszer utján megvalósítani.

Több, nagyjából azonos viszonyok között lévő vá
rosnak egy kerületbe való csoportosítása illetve kizárólag 

í Cgv, egyesületünk által subventionált és folytonos fel
ügyelete alatt álló színtársulat számára való fentartása 
által egyrészt azt érhetjük el, hogy a színtársulatnak 
nem kell versonynyel küzdenie, az egy évig szincló- 
adást nem látott közönség teljes érdeklődésére tarthat 
számot, mi megélhetését még a legkisebb városban is 
lényegesen megkönnyíti, másrészt ily előnyt nyújtva a 

! társulatnak és azzal erre és a kormánytól is saját 
í pénztárunkból kilátásba helyezett segélyre való tekin- 
! tettel szerződéses viszonyban állván, teljes halálylyal 

biztosíthatjuk, hogy a szinelőadások a közönség igé
nyeinek megfeleljenek.

Csak úgy látjuk megoldhatónak azon „circulus 
j vitio9ustu, hogy a közönség azért nem jár ssinházba, 

mert a szinelőadások rosszak, a színtársulat pedig azért 
nem képes megfelelni, mert a közönség nem támogatja

A kérdés fontosságára való utalással tisztelettel 
arrra kérjük tehát az egyes hatóságokat 
hogy a tervezett kerülel létesülését hathatós befolyása 
egész súlyával előmozdítani és egyesületünket lehetőleg 
8 nap alatt biztosítani méltóztassanak, hogy a hatóság 

i alatt álló városban az egyesületi társulat részére az 
I együttesen megái lapítandó időben az engedély meg 
j adatni és viszont ilyen engedély az 1894. ev október 
! 1 vei kezdődő év folyamán minden más színtársulattól 
, megtagadtatni fog.

Eleve is biztosíthatjuk, hogy a -nagyméltóságú
m. kir. belügyminister ur ezen ügyet a legjobb indu
lattal pártfogolja és nem kell attól tartani, hogy ne 
taláni engedélyeket megtagadó határozatai felebbezés 
esetén magasabb helyen megváltoztassanak.

Számbavévo a helyi viszonyokat a kerületet 
melynek megalakításához nagybecsű támogatását kérjük t 
következőképén tervezzük:
Nagytapolcsány . . . október 1 tői október 20-ig

i P r iv ig y e ................... október 21-től november 5 ig
i Túróczszeutmáríon . . novemb. 0-tól november 25 ig
i Körmöczbánya . . . novemb. 26-tól deczember 15 ig
: L é v a ......................... deezemb. lö-tól január 15-g

Ip o ly s á g ..................... január lö-tól február ló ig
K orpona..................... február 15-tól marczius 1-ig
Z ó ly o m .....................márczius 2 tói marczius 20-ig
Zotyombrezó . . . márczius 2 1-tól áprips 5-ig

I Alsókubin . . . .  április 6 lói április 19-ig

Ervin bárót, Hon tmegy e főispánját nevezi ki. A fó- 
: jegyző indítványára öttagú küldöttség hívja meg Rosner 
; főispánt, ki miután az esküt letette, elmondta főispáni 
| programmbeszédét.

Mindenekelőtt köszönetét mond a vármegye kö
zönségének a  szives és fényes fogadtatásért s Lónyay 
volt főispánnak, hogy a díszközgyűlésen megjelent. Az 
országos törvények és rendeletek — igy folytató — 
a főispáni állásnak csak általános keretet szabják meg, 
a melynél a főispán individualitása egész szabadsággal 
érvényesülhet.

A főispán a kormány bizalmi embere a megyében : 
biztosíthatja a megye közönségét, hogy bírja a kor
mány bizalmát, mert különben nem volna ezen a helyen 
De nem kevésbbé fontos, hogy a főispán birja a kö
zönség bizalmát is. Aztán tudom, hogy bizalmukat ki 
kelll még érdemelnem, de ígérem, hogy egész törekvé
sem e ezél elérésére lesz fordítva; épen ezért igyekezni 
fogok magamnak saját szememmel is tudomást szerezni 
a vármegye közállapotáról és szükségletéről, de az 
önzetlen tanácsot és inforcaácziót is mindig köszönettel 
fogom venni, minden jogos sérelem orvoslására részre- 
hajthatlan igazságszeretettel törekedni fogok, de viszont 
a vármegye, reputáezióját és a kötelességet híven tel
jesiló tisztviselőnek szeplőtlen hírnevét meg fogom tudni 
védeni minden jogtalan és méltatlan támadás ellen.

Ezután utal azokra a hézagokra, melyek a tör
vényhatósági tisztviselők karában mutatkoznak. Ennek 
az állapotnak alapos javulása csak akkor várható, ha 
a közigazgatás úgy létszám, mint javadalmazás tekin
tetében egyenlősitve lesz a törvénykezéssel. Reméli 
hogy a törvényhozás az ígért reformok megvalósítása 
alkalmával ezekre a szempontokra is lesz kellő tekin
tettel, Szól végül a nemzetiségi viszonyokról. E vármegye 
mutatja a legnagyobb nemzetiségi megosztást, de a 
legnagyobb nemzeti összetartást is s bármely anya-
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Rózsahegy
LipiószeutuÚKlús

Április
május

20 tói 
II tél

m áju s

május
10-ig
2őig

I
83

Zsolna május 26-tól junius 12-ig
Vágujhely . junius 13-tól junius 26 ig
Galgóez . . junius 27-tól julius 11-jg 1
Nagysurány . . . julius 12 tói augusztus 5 ig
Arauyosmaról . . . augusztus 6-tól szeptember 15-ig 1
Újbánya . szept. 16 lói szeptember 30-ig

A m á s ik  t e r v e z e t
Október 1-tól november 30 lg Bcszterczebánya. !
Deczenjber 1-től február Iá ig Nyitra.
Február 16 tói imm-zius Iá  ig Trencsén.
Márczius 16- tol április 15 ig •Sclmcczbánya.
Április 16-tól május Ifiig Losoncz.
Május 16.61 junius HO ig Balassagyarmat. ;
Julius 1-tól julius 30-ig Salgótarján. i
Augusztus 1 tói augusztus 30 ig Pöstyón. 1
Szeptember 1-tól szeptember 30-ig Érsekújvár.

u mull beton szép összeget fizettetett ki a munkásnók- 
utJk, a kik már most a tauidó clejeu 2 0 —30 kr napi 
bérbeu részesülnek. E kedvező körülmény sokakat 
indított már arra, hogy lói vételüket kérelmezzek, s igy 
a második taulolyam előre láthatólag elég tanítványt 
fog kapni.

I

figyelembe kellett vennünk a i n „K. , .
• v , . , I Ochteudung Iguátz egyletiazt is, hogy azon városok ré- < 'Uw,

Ezen beosztásnál 
helyi viszonyokon kívül 
szére állapitassék meg a legkedvezőbb idő, melyek 
legtöbbet áldoznak a színészet érdekében, de a társu
latok útiköltségeinek lehető csökkentése végett a sor
rendnél az egyes városok egymástól való távolságára 
is tekintettel kellett lennünk.

Természetes ily kerületi beosztásnál, hogy nem 
minden városban akkor szerepelhet a társulat, amikor 
az legkívánatosabb volna, de ezzel szemben nem szabad 
felednünk azt sem, hogy igy is előfordul gyakran, 
hogy még nagyobb városainkban is, igen alkalmatlan 
időben köszönt be a színtársulat, és hogy a jelen eset
ben ezen hátrányért a közönség a jobb előadások által 
bőven fog kárpótoltatni.

A legnagyobb készséggel fogunk mindamellett 
amennyire lehet, minden kifogást figyelembe venni 
és nagyon örülnénk, ha sikerülne a netalán fenforgó 
érdekelleutéteket kiegyenlíteni.

Felkérjük ennélfogva arra is, hogy tervünkre 
vonatkozó észrevételeit velünk közölni méltoziássék.

Reméljük hogy egy hónap lefolyása alatt sike 
rüiui fog a kerületet végleg megállapítani, minek utánna 
pályázatot fogunk kiírni és a legtöbb biztosítékot nyújtó 
színtársulattal az érdekelt városok hatóságai vélemé
nyének kikérése után szerződésre fogunk lépni, mely
nek megkötésétől joggal várhatjuk a magyar színészet
nek a Felvidéken való megizmosodását.

Ezen ügyit sokszor tapasztalt szives jóindulatába 
ajánlottan vagyunk

kiváló tisztelettel és haza fiúi üdvözlettel
Nyitrán 1894 évi április 29-én.

I)r. Kostcnszki/ Géza Crau&s htöán
titkár.' alelnük.

Különfélék.
-  \  kö ls zövö iskoli» iimnkásnoi most már 

fokozott kedvvel és nagyobb reménynyel látogatják 
tanműhelyüket, mert már haladást; mutathatnak fel 
s e mellett díjazásban is részesülnek. Az igazgatóság

nyelvet beszéljen is maramarosi ember, azért mind hű 
és hazafi.

A testvéri jó viszouyt ápolni és fenlarlani lesz 
mindig törekvése 8 meg van róla győződve hogy a 
vármegye hazafias közönsége jövőben is el fog kerülni 
mindent, a mi félreértést és neheztelést, sót további fej
lődésében még ellenszenvet és gytllölséget kelthetne.

A hosszas zajos helyesléssel s megújuló óljeuzésScl 
fogadott beszéd után Kutka főjegyző üdvözölte nagy 
hatást kellett beszéddel a főispánt, kiben a megye ál
talános jólétének hathatós előmozdítóját látja s a min
denható áldását kívánja működésére. (Hosszas éljenzés.)

Schőuherr Ágost apátplébános indítványára a két 
beszéd jegyzőkönyvbe vétetett.

A beiktató után a főispán fogadta a küldöttsége 
két. Először a római, azután n görög katlnlikus és a 
két zsidó hitközségeket. A közös hadsereg, honvédség, 
kir. törvényszék, ügyészség s a többi hivatalok tisz
telegtek.

Délután két órakor nagy bankét, volt a kaszinó 
kertjében. Az első felköszöntőt Eoszner Ervin háró ló 
ispán mondotta a királyra és királyi családra Sehönherr 
apátplébáuos a főispánra, Dógetifold József gróf főispán 
kartársai nevében ttdvf z i Koszncrt. (Zajos éljenzés, t Kutka 
Kálmán főjegyző nagyhatású szívben a főispánokért, 
vendégekért emelt poharat. Koszi kit törvényszéki elnök 
versben köszöntötte a főispánt, lioszner Ervin b. fő 
,spán köszönetéi mond a szívélyes ovációkért. Nagy 
Hutást keltettek Rákosi Viktor a „ Budapesii Hírlap" 
v‘s Torna Szilárd n „Magyar Újság" kiküldött tudósítói- 
aak fel köszön tői, kik a hazafias orosz nemzetiséget 
éltették.

Este 8 órakor hangverseny volt a vigadó szál
lóban.

-  A lövőidéről.  A folyó ho 14-éu tartott lövé 
szelőn, melyen Seidel Ágost egyleti lövészuiester volt a 
dljadó 708 lövés történt és eléretett 5i>0 köregység 
Lövetett 1 szöglövés és 14 négyeskor. D ijakat nyertek 
a mély lövésekre: 1. Dezsewfy Aurél, 11. Seidel Ágost. 
111. Fribert Fereuez, IV. Ochteudung Iguátz. Ezenkívül 
dijakat nyertek a legtöbb találó lövésre: 1. Seidel 
Ágoston, 11. Fiedler Gyula, 111. Krausz Géza. Négyest 
lőttek még: Krausz Géza 1 et, Liszt Gusztáv i-et, 
Dezsewfy Aurél 1 -et, Seidel Gyula L et, Ochteuduug 
Iguátz 2 öl Fiedler Gyula 3-at, és Seidel Ágost 2-őt. 
A legközelebbi I. év. május 20 án tartandó lövészeten

ölő terjesztheti. Kelt 
i. A tárgyalás a vigadó

vi junius u éli. 
* „ ti-ál)
, ,  7 én

adókiveló bizottságnál szóval 
Selineezhánya 189-1 május 19 ( 
helyiségében tartatiI: meg s. p :
Nyilvános szám k. egyletek adójára f.
Hánya a d ó r a ..................................... „
III oszt. kér. adóra vonatkozólag . „ 
reggel 9 órakor.

T a lá lt tá rg y ak . Egy női keztyll, egy ezüst 
óralánez. továbbá zsebkendőbe kötött kisebb összeg 
találtatott a napokban. A káros jelentkezzék a rendőr
ségnél.

— E lhallak . 122. Maluska Irma 17 hónapos r. 
k. Tussis convulsion. május-hó 2-án. 123. ilj. Hudecz 
János 5 hónapos r. k. Tussis convulsion. május 2 ún
124. Chvála József, 1 éves r. k. Tussis convulsion 12 én.
125. Till Terez 20 éves r. k, Phtisis pulmonum 14-én. 
120 Jeliének Jozciin 10 hónapos r. k. Pneumonin U  én.
127. YVeiner Béla 4 hetes, izraelita, Pnetünonia 14-én.
128. lvalinesjar János 4 év., ev. Phtysis Peritonei 15.
129. Kneszko Mária 3 hónp., r. k. Tussis convulsion 17-én.
130. Hritz Anna 3 hónapos r. k. Pneumonia 17-én.
131. Heneze Gcrgelyné 38 éves r. k. Phtysis Pulmonum 
május 17-én.

— A betegség. A szegény Cz. Jánost annyira 
elgyötörte gyógyithatlan betegsége, hogy a napokban

. . . .  fájdalmában el akarta magát emészteni. Az erőszakos
következő oreduteuyU volt: alelttOk : Bonkor József, | lla,Alnemek UOzlli a fdak tw tást válantotta: felakasz-

tolta magát; de észrevették. Erre eltűnt s egy félreeső

lesz a dijadó.
li s z tu ji tn s . Az akadémiai ifjúság kebelében 

íenuálló „Ifjúsági kör" I. hó 12-éu tartotta tisztújító köz 
gyűlését, melynek eredménye következő volt. Elnöknek 
egyhangúlag Rehling Kourád II éves bányász válasz 
tatott meg, mire az egész ifjúság zene kíséretében az 
uj elnök éltetésével annak lakása elé vonult s onnan 
a gyülésterembe kisérte. A többi tisztviselő választása

titkár: Fehér József, penztáruok: Wieser Vilmos, ellenőr
liolh Gyula, könyvtáros: Ivnsko Sáudor. segcdkdoyvtá- lle|yüI1 uj,.óí felakasztotta magát, de újból levágták a 
1-os: Urmos Zmgwoml, háznagy : Fiseber Károly, lap- k#lc|e, ,  ;gy még tov4bb kl.|| viselnie a Halai ember- 

Konezvald Ferencz, bizottmányi jegyzőkkezeló: Konezvald Ferencz, bizottmányi jegyzők: Mis 
kovszky Emil, és Póra János, közgyűlési jegyzők : 
Nikmau Enni és Spalda Árpád, bizottmányi tagok : 
Konchelti Gáspár, dal és zeneegyleti eluök. Makula
Károly, Katona László, Fozman Gyula, Zsoldos István, 
Ilanptvogel Frigyes, Varga János, lieira Károly, Gre- 
gersen Béla, Vázsonyi Henrik, és Kovács Imre. Este 
pedig a Vigadóban estély tartatott, melynek sikerét 
a megjelent akadémiai tanárok és tánársegédek emel
ték. Jelen voltak Fekete Lajos, Hermáim Emil, Mély 
Sándor és Paucr János akad. tanárok és Roller 
János, Bihari Ödön, Niemcsik József és Tomasovszky 
Lajos tanársegédek. Emelkedett hangú fel köszöntők 
között sokáig együtt, maradt a legjobb hangulatban az 
egész társaság Felböszöntőt mondtak először az uj 
elnök Sochor József aleluök a tanárokra, mire Fe
kete Lajos tanár szokott kedélyességével válaszolt 
az ifjúság éltetésével fejezvén be szavait, Wieser Vilmos 
a tanársegédekre, kik közül Roller aszistens vála
szolt. Végül Fehér József a nemsokára távozó kolle
gákra a valotánsokra emelte poharát. /•'.

— >lí»jali>». A selmeczbáuyai ev. lyccuni ifjúsága 
f. év, május 26-án Kisiőlyén majálist rendez, melyre — 
a helybeliek számára meghívók nem bocsáttatván ki, 
— a nagyérdemű közönséget ez utón bátorkodik meg
hívni a rendezőség. Rossz idő esetén a majális 28-ára 
halaszlalik,

— A selnicczbá nyai akadém ia i AtlilHa C lub
május-hó 8-án tartotta tisztújító közgyűlését, A válasz
tások következőképen folytak le: Renionyik Károly 
III. éves bányász, volt athlcta clubi elnök újólag egy 
haugulag elnökké. Mikula Károly 11. éves bányász 
szintén egyhangúlag első művezetővé választatott. - 
II. művezető: Mikeez Fereuez 1. éves erdész. Pénztáros 
Maier Béla II. c. erdész. Ellenőr: üobrén János I. éves 
erdész. Jegyző-titkár Bartsch Dezső II. é. vaskohász, 

i Szertáros: Aiben József III. é. erdész. Ezenkívül liizolt- 
| mányi tagok: llippmann Géza I. éves bányász. Gre- 
j gersoli Béla II. c. erdész. Rehling Konrád II. é. bányász. 

Iváskó Sándor II. é. erdész. Holéczy Gyula III. éves 
vaskohász és Rótli Gyula I. éves erdész. — A Club 
eddigi fő törekvése a vagyoni állapot rendezésében 
nyilvánult, mi némileg sikerült is; s most már remél
hető, hogy az anyagi hiányok nehézségei leküzdése 
után a Club eredményes működést mutathat fel az 
athletika terén. — Mozgalom indult meg a Club jól 
felszerelt esolnakiának vizreboesálása ügyében is ; csa < 
az engedély hiányzik még a csolnnkázás megnyitásá
hoz. Reméljük, hogy cz igazán egészséges, testedző sport 
Uzhetésére a már tavaly is annyira óhajtott jóváhagyás 
nem tog soká késni Mikula Károly 1. mit vezető.

H irdetm ény! A várrosi adóhivatal ezen
nel közhirró teszi, miszerint a I ll ád oszt. kor. adóra 
— a hányaadóra és nyilvános számadásra, kötelezett 
vállalatok és egyletek adójára vonatkozó adókiszámi 
(ási javaslatokat larl ilm izó lájstrom a lévai m agyar 
királyi pénzügyigazgatóságlól leérkezvén, ezen lajstrom 
az adóhivatalnál a mii naptól számítandó- 8 napon á t 
közszemlére kitetetik Egyúttal az adózó közönség figyel 
megtelik, hogy a fent jelzet határidő ala tt és helyen 
az említett kiszámítási javaslatokat mindönki megte
kintheti és az ót vagy másokat érdeklő adűjavashi 
tokra észrevételeit a lajstrom kitételénok ideje (8 nap) 
alatt a lévai kir. pénzügy igazgatóságról, -  később az

kötelet s igy 
uek az élet terhét.

— A v á sá r . Utóbbi orsz. vásárunk gyeuge vol
tát a kereslet hiánya mellett különösen az a körülmény 
is bizonyítja, hogy a vásárosok a legnagyobb eseudbeu 
oszlottak szét, még a kocsisok között sem lehetett itta

| sokat találni, mert — mint mondták — nem volt miből inni 
: Volt olyan iparos a ki 40 krnyi árunál többet nem 

adott el. Sót még az is megesett, hogy egyetlen zseb- 
j metsző sem látogatott el hozzánk, s igy tolvajlás sem 
j történt.

— S á to ro s  czigányoU látogatták meg pünkösd
kor Bélabányát, a hol előőrsük, mintegy két kocsira 
való purdé és dádé a Goldfusz major előtt ütött tanyát 
Rendőrségünk tudomást vevőn letelepedésükről, valamint 
még nyolez szekér közeledéséről, azonnal intézkedett, hogy 
őket a szomszédos Zól\ om megyébe kisértesse, a hova 
valóknak magukat vallották. Csakis a fegyveres erőnek 
engedtek a nagy számban megjelent fáraóivadékok, de 
legalább engedtek. Akadt azonban közülök egy, ki 
ennek is ellent állott . . .  a nyelvével. A fegyvere 
már gyanittatja, hogy az . . . asszony volt.

— A vakm erő  tu tn jo sok . Mintegy 4ü liptói 
tutajos haladt pünkösdi ünnepek előtti napon a lévai 
országúton Selmecz felé. Egy helyen letérvén az útról, 
a réten át rövidebb utat választottak, s arról a gyekési 
m ezó csősz figyelmeztetésére sem tértek le, sót megra
gadván a kötelességét teljesítő csőszt, azt magukkal 
vitték egész Szélakuáig, a hol a csősznek az esti sötét
ben végre kimenekülnie sikerült körmeik közül. Alig 
vették azonban ezt észre a tömegben bátor tutajosok, 
utána rohantak a korcsmába s a hordók mögül kihur- 
czolták a szerencsétlent s agyba-fóbe verlek. A csősz 
védelmére állolt korcsmárost és vendégeket sem kímél
ték a neki vadult atyafiak, kik csak akkor távoztak a 
korcsmából , mikor a vendégek csendőrökért kül
döttek. A csendőrök csakhamar nyomukban voltak a 
garázdáikodóknak, a gyekési csősz egyik társának 
jelentése alapján, s a selrneczi halárban el is fogták 
mind 40-et. A liojy bányai esendörség elisnnrósre 
méltó munkát végzett, mikor a csűrös-csavarás és ta 
gadással szemben is megállapította azt, hogy kik vol
tak a főczinkosok. Ezeket, számszerűit hármat átadta 
a selmeczbányai rendőrségnek. E háromnak a keze 
legsúlyosabban működött az ütlegelésnél és egyszers
mind ezeknek a kezén tűnt cl a csősznek szűre és 
21 frtnyi pénze is. A szűrt a csendőrök előkeritették 
még ugyanazon éjjel, de a pénz meg nem került elő.

— Ó riás i léuuöinböt készített el legutóbb Spen- 
ccr és fiai halloway-i (Angolország) ezég, a mely telje 
sen megtöltött állapotában — körülbelül 11 méter á t
mérőnek mcglelelően — nem kevesebb, mint 2 /IX) 
köbméter gázt fogad magába. Világitógázzal megtöltve 
u gömb 2200 Ugr. borderével bir. ugv hogy az 1100 
kgr.-nvi önsúlyát levonva meg 1100 kgr. terhet

j képes szállítani Hir szerint a léggömb meteorológiai 
megfigyeléseknek és vizsgálatoknak van szánva és 

' szándékoznak vele hat napig tartó, megszakítás nélküli 
, utazást a magas légrégioklmn megtenni. Hogy c. mellett 

e gázvesztcseg lehetőleg megakadályoz,tassók, a lepel 
j két vég selyemszövetből készült, a melyek kcncévol 
j vannak egymással összekötve ; az egész hasonlóképpen 
j selyembe készült hálózatra 6 '/a kilométer zsinór volt 
! szükséges. A léghajó ára körülbelül 50,000 m árka;
; egyzserü megtöltése pedig 400 márkába kerül. A tudó- 
; Hiányos vizsgálati utazás befejezése után a léggömb 
! Londonba szállittatik és itt mint Captiv — léghajó fog 
! használatba kerülni.
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— NHikiint 'lo. (Luca* Kilenc (.'{isseiben. A seb- 
kímélő egy burkolatból áll, mely a megsebzett test
résznek megfelclólcg vau alakítva es a léié rágós, estit- 
szert! betette! lesz nyomva, hogy itt a sebet megóvja a 
rothadási esi rák slb. belépésétől es egyszersmind meg 
akadályozza hogy az illető testrész nyomás vagy lökés 
által utólagosan megsértessek.

— P n p ir  fűzesnmlból. Amerikában kiserieteket 
tettek a papírnak füzestiadból való előállítására. K 
kísérletezések a kívánt eredményre is vezettek és most 
New• Versei ben egy társaság van alakulóban mely ezen 
elegendő nyersanyaggal rendelkező uj iparágat nagyobb 
erővel szándékszik űzni.

K\pi'eH-linzn»*iig. Amult napokban házi bál 
volt egy new-yorki református pápuái. A vendegek 
egyike, egy fiatal ember sokat tánezolt az est folyamán 
egy esinos leány nyal, kinek akkor mutatták be először 
Az egyik tüzes keringő után a fiatal ember megkérte a 
leány kezét. Kz igent mondott s miután szülei is bele
egyeztek. a szives házigazda alanté pede az összes 
vendégsereg jelenlétében összeadta a fiatal párf, mely 
a bál végével legott nászúira indult.

— Egy Ili reá leknösbékn.  ( ’olumbó közelében 
egy tekuósbéka múlt ki, melynek magas életkora, 
megközelítőleg pontosau meghatározható. Meg van ugya
nis állapítva, hogy ezt az állatot több mint 100 év előtt 
az angolok vitték Ceylon szigetére, mikor azt a hollan
diaktól átvették. Az állat az utóbbi evekben megva
kult. Orrától farkáig (> láb hosszú volt. A teknős békát 
a eolumbói rauzeum vette birtokába, bár a britt muzeum 
100 frtot ajánlott érte. A teknösbékákuak ez a faja 
már csaknem kihalt s csak a Mauntius-szigeteu fordul 
még itt ott elő.

— .Napfoltok. A nap jelenleg a stádiumban van, 
a midón a legnagyobb számú napfoltok jelentkeznek 
rajta. Csaknem megszakítás nélkül észlelhetők rajta a 
kisebb-nagyobb foltok, a melyek közül a legjelentéke
nyebbeket szabad szemmel is ki lehet venni, különösen 
ha a nap közel van a horizonhoz és fényé ennek kö
vetkeztében jelentékenyen csökken Hogy ezek a folt
képződések az izó naj.gömb belsejében végbemenő rend
kívüli zavarok következményei, hogy tehát a nap gömbje 
jelenleg szokatlan állapotban van, az többféle egyéb 
jelenségből is kitetszik. így erre mutatnak különösen 
azok a leginkább vizpárából álló hatalmas izzó gáz
felhők, a melyek rendkívüli gyorsasággal, szökókuthoz 
hasonlóan szállanak fel a nap gömbjének felületéről.

A kalocsai csillagvizsgálóban Kenyi János csillagász, a 
ki leginkább a uapfelillet vizsgáhisával foglalkozik, 
legutóbb két ilyen protuberancziának nevezett gazlel- 
vett észre, a melyik közül az egyik :»• a *,«aH» a inas'k, 
.’mi,Od.i. kllouielernyire emelkedett a nap tolóit s ig\ 
a legmagasabbak, a melyeket eddig eszlellek Az elsőt 
a múlt ev szeptember 10 én eszlellek ; ez inast dperezcn 
ként 2<H) km-nyi sebességgel emelkedett lel es pedig 
mint már említettük, 30:>,000 km nyt magasságra. Más
nap a megfigyelő legnagyobb bámulatára a napfelUlet 
egy más pontján egy újabb protuberanczia képződött, 
a mely az előbbinek diametrikusan állott szemben es 
jo  pereznél rövidebb idő alatt szökött tel :)00,i t>0 km. 
magasságba. Az ily óriási gyorsaság, mint meelianikai 
mozgás nehezen volna megmagyarázható, de annal in
kább elfogadható az a magyarázat, bogv itt a nap 
gá/szerű anyagból álló burkolatának ineggyuladasarol 
van szó. Hendkivül érdekes es meg eddig meg nem 
magyarázott jelenség azonban, hogy a leirt jelenség 
ugyanazon napon belül a nap két antipodikus pontján 
lepett lel. Hasonló jelenséget észleltek mar egy ízben 
IfsHf) juniás 2(5 án es igy nem lehel szó véletlenről. 
Magyorázatot még ez idő szerint nem erre találni.

Nyilttér.
\ >  «*II1 H a s t r u l i á k r a  alkalmas kelméket

öltönyönként IO  Irt  5 0  I n -ő r t  és jobb fajtájuakat is — va
lamint f e k e t e .  ( e l i é r  és N /. i i ie s  selyeinkolmékct méteren
ként 15 k r t« t l  11 t'rt 0 5  k i  i g  -  sima, koe/.ká/.ott, csí
kozott. mintázott és damaszolt slb. minőségben (mintegy 240 
fajtában és 2000 különböző szili s árnyalatban) szá llít : póstabér 
és vámmentesen, I l e i u i e b e r g  <«. (cs. kir. udvari szállító) 
m e l y m i m á r a  K i i r i e l i b e n .  Minták póstafordulóval kül
detnek. Svájcába cziinzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. 3

S E L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó

H i r d e t  é s e k,
Árverési Hirdetés.

T ra u e r  G yula v ag yonbuko tt selineczi k e 
resk ed ő  csőd töm egéhez ta rtozó  27593  t’rt G7 k r. 
beszerzési á r ra l fe lv e tt fűszer, pap ír, Író szerek , 
cognae, lik ő r, ezukor, riz s  és eg y éb  vegyes, 
no rirab erg i és fe s té k á ru k  f. é. m ájus-hó  23 
napján  d. e. 10 ó ra k o r  a lu líro tt csödtöm eggoud-

uok ügyvédi irodájában Selnieezbáiiyán nyilvános 
árverésen eladás alá bocsáttatnak. Az árverési 
feltételek a tomeggondnoknál t ml hatók meg. Az 
árverés megkezdéséig a tömeg-gondnokhoz írás
ban benyújtott zárt ajánlatok is figyelembe vé
tetnek. lm azok az árverési feltételeknek meg
felelnek.

Selmeczbányán 1894 évi april-hó 20-án.
Tóth G áspár

• ügyvéd, csödtöuieggondnok

rsr F (‘ 1 h i v j u k
a n. é. közönség becses figyelmét 

a következő hirdetésre.
A tiszteletiéi alant, felsorolt semeczi üzleti ezé- 

gok és vállalattulajdonosok, annak kiemelése mel
lett, hogy jutányos árak, szolid eulans üzleti eljárás 
és pontos kiszolgálás mellett fötöivkvésük leend a 
n. é. közönség teljes megelégedését kiérdemelhetni, 
ajánlják következő üzleteiket:

Bachmann N ándor, kovács műhelyét az 
Álsó-ulczábati fekvő saját (volt Kozák-féle) házban, 
mindennemű kovácsmunkáit olcsó és tartós kivi
telben, minden e szakmába vágó javítások, stb. 
elfogadtatnak és kifogástalanul eszközöltetnek 
Ugyanitt több tanoticz felvételre kerestetik.

Baker Alajos, fényképészeti műtermét és e 
szakmába vágó felvételeit saját házában.

Bogya János, Szent-Háromságtéren levő bor- 
és sörcsarnokát, éttermét, mindig friss, kitűnő 
minőségű hordó, valamint palaczksöreit, kiváló 
konyháját, természetes fehér és vörösborait, stb.

Cserny József, szabóüzletét a városházi épü 
letben dúsan felszerelt legújabb divatu szövetrak
tárát, mindennemű szakmájába vágó munkáit, 
tarlós és szép kivitelben.

F ilkorn Alajos, fogorvos masseur és vizgyó- 
gyász. legújabb módszerét és természetes szinti 
müfogliussal ellátott müfogakat stl). saját házában.

Foltin János, az Alsó utczábau Zlinszky-féle 
házban levő, a legnagyobb igényeket is kielégítő, 
elegánsan berendezett fodrász termét, clőzékeuy, 
fi n o m k i szó I gá 1 á ssa I.

G reguss Antal, siilöházát, saját házában 
(Kórliáz-utcza), bolti helyiségét a Baunierth-féle 
házban, rozs- es buzakenyerét, mindennemű friss 
süleméuyeit, mandolás kélszersültjét, valamint kész 
morzsáját, stb.

özv. Gulrich Józsefné, a n. é. közönségnek 
becses figyelmébe ajánlja kőfaragó üzletét saját 
házában. Mindenféle kőfaragó munkákat, sírkövek 
alabaszter, gránit, kararai, márvány és homok
kőből, nem különben bármily árba jutányos árak 
mellett.

K rálik Gusztáv, lakatos műhelyét saját há
zában. Elvállal mindennemű szakmájába vágó 
munkákat : épületeknél, javításoknál stb.

Králik Vilmos, asztalos műhelyét saját há
zában, épület bútor és minden e szakmába vágó 
munkáit. Felette olcsó árak, tartósság !

K rause József, templom berendezési nitllér
mét. Templom berendezési munkák és templom- 
festések kivitele vagy felújítása minden stylnemben 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kiállításig. Szen
tek szobrai fából, a legfinomabban festve cs ara
nyozva. Szoba- és czégtábla festés minden nemben 
legszolidabb munka, mérsékelt árak mellett.

Matzán Ferencz, mübűlor és épületasztalos 
üzletét, bolti, gyógyszertári és templomi berende
zéseket. saját készítményeiből álló dús bútor, ko
porsó-raktárát , mindennemű szakmájába vágó 
munkáit.

Májovszky Mihály, rózsautezában lévő, a 
csizmadia egylet tulajdonát képező épületben (Kauf- 
Haus) elhelyezetett asztalos műhelyét, épület, bútor 
stb. asztalos munkát, javítások s mindennemű’ 
szakmájába vágó munkák ólcsón és pontosau tel- 
jesittetnek.

Picéin Alajos, alsó utczai Sóltz-féle házban 
levő órás üzletét, mindennemű zseb-, fali- és álló 
óráit, valamint a Hasch-féle aranyműves üzletét, 
a takarékpénztár tulajdonát képező házban.

Polkoráb József, kamaraház melletti asztalos 
üzletét és első központi disztemetést rendzó inté
zetét, koporsó raktárát és mindennemű szakmájába 
vágó munkáit.

S tanga Adolf és fia, első selmeczbányai sze
mély ésjteherszállitó üzletét. Alapittntott 1873. évben.

Suhaj Péter, férfi szabó, egyenruha és gyér* 
meköllöny készítő üzletét a városházi épületben. 
Választékos szövetminták, különösen olcsó árak 
és a legdivatosabb facon.

Uhor Ferencz, czipészllzletet a városháza 
épületében lévő uj boltbelyiségben kész czipőrak- 
tárát. Készít mérték szerint női, férfi s gyermek 
czipóket : elvállal mindennemű javításokat stl).

Veisz Sándor, bérkocsi üzletét a volt Bogya- 
féle ,.Kis lyuk" épületben, álló hely az apáeza 
kolostor melletti téren. Minden pillanatban ren
delkezésére áll a n. é. közönségnek csinos tiszta 
fogatával, jó lovával.

Velics G yörgy, mézeskalács üzletét, jó izü 
mézsütemény, viaszgyertya, szurok fáklya, viasz* 
diszmü és templom áru raktárát saját házában.

Zanzotto Lajos, felső piaczon lévő szoba és 
czégtábla festő üzleté! és minden e szakmába vágó 
díszes és Ízléses kiállítású munkáit.___________ _
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és Berlin W., KurfUrtcnstrasse Nr. 122.

000000000000000000000000000000000006$

A lapu látott 1^65. 
.árulni<>>an csak Dreher- 
• kiviteli palaczksör nagy- 

kereskedők 1 '70  óta. i o n T ávirati czim  ;

DIETRICHFI
BUDAPEST.

a DREHER ANTAL-féle sörfőzdéből
^ K ő b á n y a , F ü z c r -u t c z a .)

e n d e lh e tő : Kiviteli paiaczksör nagykereskedői..

(ezelőtt D I E T R I C H  es  G O T T S C K L 1 G )  
cs. és k ir. udvari szállítók,

t e a .  r n m  é s  c c g n a c  n a . '  3' l s r e r e s i s e d . c l s :
B u d a p e s t ,  B e l v á r o s .  R é g i  p o s t a - u t e z a  1. s z .

9V~ Hogy kizárólagosai: csak Dreher-fól:: sör töltetik, arról a 
Dréher Antal ur kezeken levő biztosítéki Savéi kezeskedik.
Szállítások sajut á tv iteli p i n c / . K ő b á n y á n ,  F ü z é r - u t c z u  3 0 .  s z .  es/.közöl- 
d n e k  rekeszenk in l fiO palaczkka . rin 1. \ • . ,.. ;m . : , a -u ti. vagv .1 budapesti hajó :

á llom ási a szállítva
I s m é t e l n d ó k n a k  k ü l ö n  f c l t é t e l c i i e t  b i z t o s í t u n k .  

Árjegyzéket ki v nr :tt 1:1 a 7. 0 n n a 1 d íj  m 0 11 t e s o 11 <■- b é r 111 v n t v e  küldünk .
&3T Szives ügyeltm be véíel ve é ti. -«?>•••••

Á tv ite li sörp inezéink  a sörfőzdével egy és u g y a ia zo n  utczaban  vannak , a paiac - 
•ok tö ltése kora reggel történik, a sörnek ugyanazon  eredeti hőm érseke m ellen , m in ta  
ni y en n e l a  eörfözde p in ezé ib en  bír, mi á lta l a szén sav  e li l la n á sa  teljes n ki • zárva;  

enn élforiva igen  t i s z e lt  v ev ő in k  s ö r e in k e t  m indig a  le g m a g a s a b b  fok u  
s z é n s a v ta r ta lo m m a l kapják.

'  A/, o lyan sör, m ely hordókban hosszú  ú ton szá llítta tik , k iváltkép , ha 
még kocsin  es nagyobb m elegben  is történik , m ég m ielőtt p a laczkokba tö ltetnék , a  sö r  j 
életerejét, a szénsavat és tartósságát részben elveszíti._________

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1894
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