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Megjelenik vasárnapon, 
Selmecz-, Beszterczebányán 

és Ipolyságon.

Népvándorlás a felvidéken.
Nem a lierulok, gepidák, longobardok vitéz né

péről, nem is a keresztes vitézekről szólunk ; nem 
ebbe a r^gi múltba vezet vissza emlékezetünk. — 
K ikről szólni akarunk, azok nem nyíllal, kopjával 
nyitnak maguknak utat, de kaszával, sarlóval ke
zükben nyomulnak dél felé; ajkukról nem ijesztő 
barczi kiáltás, de a „Széles ország M agyarország, 
megélünk mi ott" dal hangzik. A mi jó tótjaink 
ezek. kik jól felöntve a garatra , s bitestársukat jól 
megrakva a harapni valóval? felkerekednek falujuk
ban s csoportokban indulnak neki a Dunának T i
szának, melynek közein az aranykalászok ellen in
dítanak kíméletlen irtó háborút.

Áldott munka ez : kaszájuk nyomát nem ember
vér jelöli és munkájuk eredménye nem hadi sarcz, 
de a megérdemelt munkabér, mellyel majd re bene 
gesta visszavonulnak bérezés felvidékünkre, az ö 
szőkébb értelemben vett hazájukba, hol aztán él
ményeik elbeszélgetése és az elm aradhatatlan „élet 
itala" (?) szürcsölgctésc közben a férfi dikiesesel, 
árral és késsel, az asszonynépség meg tűvel, ollóval 
folytatja a könnyebb munkát a házi ipar szo lgá
latában.

Kérdezzétek meg c családi körben munkával 
foglalkozó népet, vájjon mi az a panszlavismus ? 
bizonyára arról győz meg felelete, hogy ö azt csak 
rósz híréről ismeri s csak úgy idegenkedik tőle, 
akár a magyar.

Vagy beszéljünk, írjunk a mi alföldi véreink
nek, kik a százával hónapokon át lórin időző tó 
tokkal érintkeznek, felvidékünk eme gonosz beteg
ségéről, jó t állok érette, hogy fejőket rázva moso
lyognak a mi aggodalmunkon. Már hogy árthatna 
ez a jámbor tót atyafi nekünk,  kik sokkal többen 
és a mellett magyarok vagyunk ! H isz elégedett, 
szelíd nép az. nem bánt az senkit sem, esak a 
krumplija és pálinkája legyen meg neki; ezt pedig 
mindig megkapja tőlünk, megszerzi m unkájával.

A magyar kormány meg rendeletre rendeletét

bocsát ki a gazdasági tudósítókhoz, megyékhez, fel- 
hiva őket, hogy pontosan jelöljék meg a helyeket, 
a vidékeket, melyeken bővében van a munkás kéz 
vagy munkás kézre szükség van. Gondoskodik a 
magyarról és tótról egyaránt, az egyiknek megmu
ta tja : hol keresse kenyerét^ a másiknak megmondja, 
hogy hol ta lálja a kaszát sarlót, melyekkel az Is
ten áldását learathatja.

Így a felföld dolgozik az alföldért és az alföld 
jól megfizet érette a felföldnek.

Lehet-e valaki, ezt látva, igaz lélekkel magyar- 
ellenes abban a hazában, mely a K árpátoktól az 
Adriáig nyúlik el ?

Azon gyakori érintkezés, melyben nyáron át a 
tót a magyarral van. nem egy Ízben létesített már 
állandó viszonyt. Majd a 1 lankából lett magyar 
menyecske, majd pedig a szorgalmas Janó szerzett 
magának fekete szemű Juliját. Akár a Janó akár a 
Jancsi alapit családot, mindegyik ott alapítja azt az 
alföldün; nagyon ritka eset. az. hogy a fiatal pár 
ide költözzék a felföldre.

Ilyen következményei is vannak annak a nép- 
vándorlásnak. mely most szemünk előtt foly s mi n
den nyáron megújul.

M egtanulhatják az ehhez hasonló esetekből azok 
kik még meg nem tanulták, hogy a magyar nem 
gyűlöli a tótot s viszont ez sem idegenkedik attól ; 
megélnek itt egymással békében, csendben, vállt 
vállhoz vetve, esak azok a l'ie tro  Ambrok hagyja
nak békét „az ö szeretett ^ó t nem zetükének.

De tanulhatnak még /i»ást is e népvándorlás 
a la t t ; láthatják, hogy mint nyoiuúl a szegény pó
lyák azon vidékekre, melyekről a mi tótunk délre 
távozik s melyeken nem tartja érdemesnek a mun
kálja állást. Csak itt közvetlen közelünkben is a 
bányavárosok vidéken nem egy csoport pólyák végzi 
azt a munkát, melyet a mi tótjaink el nem vállal
nak, mivel távolabb délfelé jobbat kaphatnak — A 
szegény lengyel ide fárad heteken, hónapokon át 
kaszál kapál s ez is télivel ellátva tér később haza

M egtanulhatják tehát az elégületlenséget szitók 
azt, hogy az a gyakran emlegetett nyomor nem itt, 
de ott a Kárpátokon túl van, honnan a munkás 
azért a kenyérm orzsáért, melyet az árvái és zólyomi 
tót fel sem vesz, ide messze földre elfárad 8 izzad 
érette nehéz verítéket. — Hz is esak azt igazolja, 
mit a nóta a széles M agyarországról zeng : „m eg
élünk mi ott."

H agyjanak tehát békét a jó  népnek és ne szít
sák a kaszánál, sarlónál is élesebb gyűlöletet az 
atyafiak között.

Mi pedig tanuljuk meg azt, hogy ha az alföldi 
magyar a nemzetiségi mozgalmak iránt érzéketlen, 
hát ne zavarjuk öt biztos öntudatában, ne számítsunk 
erkölcsi támogatására, vagy tárezájára, hanem te
gyünk magunk, mit tehetünk; tisztán önerőnkből 
végezzük azt a munkát, mit hazafias kötelességünk 
elénk szab. így többre megyünk. T.— i.

Kiállításunk ús h külföld.
— Eredeti küzleuu-uy. —

K iállításunk iránt a külföld valóban alig re 
mélt érdeklődést tanúsít, mint ezt a sűrűn ismétlődő 
és tömeges külföldi látogatások is igazolják. A napi 
események köréből kiemelkedő két fontosabb ese
ményként említjük fel ezúttal egy svéd paedago- 
gusnak és egy amerikai szaklap szerkesztőjének 
idevonatkozó nyilatkozatait.

S a 1 a m o n Ottó, a svédországi niiasi flojd-ké- 
pezde igazgatója a népiskolai muukaoktatás terén 
világszerte elismert tekintély a múl t  hónapban Bu
dapesten időzvén, meglátogatta az állami pacdago- 
giumot és L ' u p p a n  Vilmos tanár által kalauzolva 
a kiállítást, melyen kivált a népiskolai és képezdei 
háziiparoktatás köréből kiállított tá rgyakat tanu l
mányozta. Ennek alapján a Gürliczben tartott fiu- 
kézimunka kongresszuson ecsetelte a M agyarország
ban ez irányban elért eredményeket és a Brémában 
megjelenő „Nőni-W est" eziinű lapban közleményét 
le is nyomatta. Czikkében kiemeli T  r e f o r t Á gos
ton közoktatásügyi miniszterünk érdemeit, ki már 
a 70 es években elrendelte a háziipar egyes ága i
nak iskoláinkban és képezdéinkben való taníttató-

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
Azt beszélik

Azt beszélik, megvalósul 
A legelső álom 
Hogyha páros a gerenda 
\  szoba padláson.

Az én szobám gcrc dái 
Párosával állnak.
Dj szere'nék hitelt adui 
E oabouaságnak.

Hogyne, mikor olyuu szép volt 
Az én első álmom :
Velem voltál kis leányka, 
Napfényem, világom.

Elbeszéltem, mint szeretlek,
Mint imádlak téged,
•S a te bájos kék szemed is 
Szerelemtől égett.

í
Kérdeztelek : szeretsz engem ?
Azt felelted rája :
Téged illet iíjá szivem 
Mindcu dobbanása.

Nem remegtél, nem vontad el 
Piczi kezecskédet.
Hófehér kis kezecskéden 
Forró csókom égett.

Hogy enyém lészsz, azt is mondtad;
Jól emlékszem rája
De jó is, hogy nőin páratlau
Szobául gerendája.

Szép álmomnak édes. forró 
Csók vala a vége . . .
— Mért is jiitt a hajnal csillag 
Oly korán az égre ?

Azt beszélik, megvalósul 
A legelső álom,
Hogyha páros a gerenda 
A szoba padláson.

Ciprus.

Az indiai bűvészek.
A b<tvészeli elő adások mindig érdekesek és mulatságo

sak, s a ki valaha Bogkn.  11 cr mai i n.  IJ ö b l e  r. s má
sok előadásait látta, gyönyörrel emlékszik a bámulatos és 
gyakran inegfoghatlan miilőgás >kra, melyeket látott. Azon
ban a nagy bűvészek é.s vara/.dók. kik nálunk jelentkeznek 
mindég uagv micliauikai készülékeket segédekét és közre
működőket hoznak inagukkai, kiknek közreműködése reá
juk nézve nélkülözhetetlen s műveleteik sikerét biztosítja ; 
bármily meglepők legyenek is az ily előadások, az, aki In
diában volt s az ottani szegény váu lor bűvészek és varázs
lók műveleteit látta, kénytelen bevallani, hogy ezektől a 
vándor művészektől, kik készülékek és külső pompa nélkül 
működnek, oly műveleteket látott, melyeket az európai leg
híresebb bűvészek műveletei meg sem .közelíthetnek.

Az európai bűvésznek minden lehető segédeszköz ren
delkezésére áll : jól boroudezott színpad, gázvilágitás, füg
gönyök és leplek minden felöl, asztalok, székek, dobozok, 
fiókok sth. ; az Indus bűvész egész készlete egy gyapot zsák
ból áll. melyet magával hordoz; es ikuem in v.;-len, és sün* 
pada a földtalaj vsgy valamely verandának kövezete.

Igen gyakran két vagy három bűvész összead s ogyü tt 
látogatják meg a bangáinkat vagy mezei lakokat s ez ál
tal műveleteikbe nagyobb választékot hoznak be. mert min
dcu bűvésznek megvan a saját mester fogata.

Egy izben vegyes banda látogatott meg, mely bét egyén 
bői állt, öt térti, egy nő s egy fiit. Ezek valószínűleg esak 
arra a napra szövetkeztek közös előadásra s másnap ismét 
mindegyikük a maga kezére működhetett.

E bet egyénből álló csapat- műveleteit ecsetelve, az 
olvasó némi fogalmat nyer az indiai büvészeti előadásokról,

A hét közűi kettő egy térti és a nő egyetlen művele
tet vitt végbe a kosárral való hírhedt szemléuyvesztést.

A férfi hosszúkás kosarat vett cló. mely körülbelül két 
láb hosszú, egy iáb széles és másfél Iái) magas volt. A nő 
keze és lába meg volt kötözve és kötél liállóba dugva, mely 
oly gondosan volt üsszokölözve, hogy a nő tényleg hálózat
ból álló zsákba volt bujtatva. Most fölemelték s térdre ál
lítva a kosárba helyezték. Azonban a kosarat egy két éves 
gyermek is betöltötte volna, minek következménye az volt, 
hogy a nőnek egész alakja a czipíitöl föl leié, szabadou állt 

| a kosár fölött.
A un lehajtotta fejét, a bűvész vállára helyezte a ko

sár födelét s az egészre lepedőt borított s igy a nő és ko
sár el volt elölüuk takarva.

Körülbelül egy perez múlva levette a lepedőt s azt 
kezében összehajtotta: és íme! a kosár födele helyén volt 
és a nő eltűnt.

A bűvész aztán mintegy öt láb hosszú kardot y&pve, 
azzal minden irányban keresztül kacsul sznrkálta a k'dsarat, 
de abban éppen semmi sem adott eleijeit. S ít a födelet is 
eltávolította, beugrott a kosárba s abban ugrándozott, úgy 
hogy arra a következtetésre kellett jutnunk, hogy a no nem 
lehet többé a kosárban hanem eltűnt, ki tudja hová.

Most a bűvész ismét elővette a lepedőt, megvizsgáltatta 
általunk s a kosárra terítve sátor formában tartotta, úgy, 
hogy annak kezében lévő csúcsa mintegy bárom lábnyi ma
gasságban volt a földtől. Egy perc múlva levette ismét a 
lepedőt s Íme! a n í isinél kosárban térdelt előbbi helyze
tében, a kötelek és hálózat azonbau eltűnt s a uó ucm volt 

i megkötözve.



gát. Ismerteti a budapesti állami paedagogiumban 
felállított ipari szakcsoport tervezetét s felsorolja a 
házi iparoktatás körébül k iállított tá rgyakat. Czik- 
két igy végzi: „Talán lesz még alkalmam a „Nord- 
Westu olvasóit a magyar iparoktatás felöl tájékozni. 
Ezúttal csak fül akartam  hívni a gürlitzi kongresz- 
szus tagjainak figyelmét egy oly országra, melyben 
ügyünk nemcsak kiváló pártfogókkal bír, hanem 
igen örvendetes eredményeket is képes felmutatni. 41

A „The Farm  Impliment News44 tekintélyes 
am erikai szaklap utolsó száma terjedelmes ezikkhen 
és alaposau, nagyon rokonszenvesen foglalkozik a 
kiállítás alkalmából hazánkkal. A m agyarokat sze
retetreméltó, intelligens és lovagias nemzetnek ne
vezi ; kiemeli hazánk gazdagságát nyersterményekben 
és elismeréssel szól fejlődő iparunkról. E lég ala
possággal idéz történelmünkből, felemliti a 48-iki 
eseményeket, melyek Amerika rokonszenvét biztosí
tották számunkra. A lap szerkesztője: M u r . s c  h, 
a legnagyobb amerikai gépgyárak egyikének tulaj
donosa, kitől B á n ó  László gépészmérnök, T á r 
n á  c z y  Gusztáv megbízása következtében több 
kévekötő aratógépet hozott hazánkba a mult évben 
A szerkesztő egy Ízben már köztünk já r t s meg
látogatta a m.-óvári gazdasági tanintézetet is, melyet 
minta-intézetnek nevez. Végül figyelmezteti az E uró
pába átutazókat, hogy el ne mulaszszák Budapestet 
és a kiállítást megnézni, hol — mint Írja — T  a r- 
n ó c z y  Gusztáv csoportjában am erikai gépgyáro
sok is képviselve vaunak. K iállításunkról egyáltalán 
melegen, a legnagyobb elismeréssel szól és annak 
megtekintését melegen ajánlja honfitársainak. — S.

Hontmegye iskolaiigye
(Folytatás.)

Borbély Károly teszéri ágost. vall. és Szkladányi Béla 
szentaotali róni. kath. tanító a Körösy féle 20 frtos magyar
nyelvi jutalomban részesült.

A magyar nyelv tanítására felette jótékony hatással volt 
kezdeményezésemre a m. kir. közoktatásügyi kormány 
17.948)881 és 22.746)884 szám alatti intézvényével adomá
nyozott Groó Vilmos féle magyar nyelvgyakorló könyvnek 
2000 és a Madzsar-féle német-magyar nyelvtannak 400 pél
dánya, mely kiosztatván a tót és németajkú iskolákban a 
taneredményt feltünöleg előbbre vitte s ezen kitűnő tan
könyvnek idegen ajkú iskoláinkban való használatát meg
honosította.

Azon iskolákban, melyek eddig csak tót szövegű fali 
olvasó táblákkal bírtak, kezdeményezésemre a nagyméltóságú 
vallás s közoktatásügyi kormány adományából 9446j882 
szám alatt kelt intézvény folytán a magyar fali olvasótáblák 
58 példányban osztattak szét, hogy a magyar olvasás ezen 
jelentékeny eszközét nélkülözni ne legyenek kénytelenek.

Ezen kívül a tanfelügyelöség az országos tanitói gyű
lésnek a magyarnyelv módszertani tanítására vouatkozó re- 
solutióját a lehető intensiv tanítást biztosítandó minden ide
gen ajka iskola tanhatóságával közölte.

Benső hazafias örömmel kell itt kiemelnünk az eszter
gomi bibornok érsek herczeg prímás s a bányakerületi ág. 
vall. evang. snperintendens azon intézkedését, hogy fel tor-

finnek a műveletnek némely változatai vannak melyek
nek egyike abban áll, hogy a nő eltűnte után a kosarat 
körülhordozzák a nézők közt, hogy meggyőződjenek, mikép 
az üres, miközben a nő abban egyszerre ismét megjelenik, 
mielőtt valaki érzrevebette volna, hogy honnan jő.

Erre a harmadik bűvész hajtotta meg magát s meg
kezdő a szép műveletet a mongo-fávai. Cserép-fazekat véve 
azt földdel megtöltötte s aztán a földet kevés vizzel megued- 
vesitve abba egy mongo-magvat dugott, melyet eleve meg
vizsgáltunk.

Ez megtörténvén, lepedőt dobott a fazékra s azt csak
nem közvetlenül ismét levette s meglepetve láttuk, hogy, 
a magból alig félperez alatt, fiatal mango-fa lett. Erre a le
pedőt ismét a fazékra borította s midőn azt ismét levette, 
a mango-fa még egyszer olyan nagy volt.

Ugyanez az eljárás harmadszor alkalmaztatott, mire a 
fa apró éretlen mango-gyümölcsökkol volt födve. Ekkor a 
bűvész kiszakította a fát a földből s megmutatta annak 
gyökereit és maradványait az eredeti mango-maguak, mely
ből állitóíag a fa fejlődött.

A kígyóval való mutatvány, mely az előadásnak leg
közelebbi darabját képezte a benszülött nézőkre a csodála
tosság különös varázsával hat, mert a mérges kigyók által 
Indiában századok óta végbevitt pusztítások folytán borza
lommal viseltetnek az ily csúszó-mászók iránt.

Bűvészünk száraz bőrt mutatott föl, mely egykor egy 
nagy kobráé volt. {Pontosan megvizsgáltuk s teljesen meg
voltunk győződve, hogy kigyóbőr volt és semmi más. Most 
a bőrt körülbelül hat hüvelyknyi mélységű fonott kerek- 
kosárba helyezte, melyet előbb megvizsgálván úgy találtunk, 
hogy sem kettős feneke, sem más sajátsága nem volt. Midőn 
a födelet a kosárkára helyezte, az nem tartalmazott egyebet 
az üres kígyóbőrnél, mint erről teljesen meggyőződtünk- Az 
előbbeni csodás lepedőt ismét előhozváu a száraz bőrt tar
ta lm azó kosárkára terítették.

Miutánja bűvész fabábbal különféle rejtélyes mUvele-

jesztéserare egyház megyéjük idegeu ajkú iskoláibau a ma
gyarnyelv mint köteles tantárgyon kívül — a földrajz és 
történelemnek azon való tanítását is. fontos szolgálatot téve 
a magyar közművelődés ügyének, elrendelték.

A folyó tanévben 15,643|882 szám alatt kelt intéz- 
véuynyel léteaitett korponai állami leányiskola — s a már 
három eve működő bakabányai vegyes állami iskola s ha
tását teljessé tevő magyar óvodával kiegészítve, missio-szerű 
feladaiának teljes mérvben igyekezet megfelelni, m>dy nem 
egyébb, mint a városoknak a oultura centrális helyeinek 
megmagyarositása.

Körösy József a fővárosi statisztikai hivatal főnökének 
„Adalékok Hontvármegyo néprajzi in juogiapbiájához“ czimü 
müve, melyben Korabinszky és Vályi régibb statisztikusaink 
adatai alapján meggyőzöleg beigazolja, hogy megyénk északi 
és északnyugati részében a sláv elem áttörte régi természe
tes történelmi határát s annak miudóg erősebbnek bizonyuló 
felszívó ereje a magyarnyelv határunk fokozatosan lejebb 
való szorításával fenyeget a megye közönségének alkalmat 
szolgáltatott 54,884. szám alatt ágit.vallás s közoktatásügyi 
in. kir. ministeriumhoz intézett felterjesztéséhuu. reá mu
tatva a természet kérlellietleu térvényeinél fogva a kellő 
kormányzati tevékenység nélkül iniudinkább terjedő — s 
az államalkotó s fenntartó magyarfajt létérdekeiben fenye
gető veszedelemre, felfejteni azon eszközöket ÓN módokat, 
melyeknek felhaszuálásával — a megindult felszívó folyamat 
magyar tannyelvű állami iskolák felállításával romboló út
jában megállítandó s a magyar nyelvhatár fokozatosan fel
jebb tolandó lenne.

A javaslatba hozott apátmarótbi, tegzes borfői, magya- 
radi és há,őrfalvi állami iskolákra vonatkozó 23,746,884. 
szám alatt kelt vallás és közoktatásügyi ministeri intézvény 
már is teljes reményt nyújt a fokozatos létesítés iránt, az 
első helyen magyar óvodával, melyhez a felvidéki magyar 
közművelődési egyesület 100 Írttal járult, kiegészítendő ál
lami iskola már a valósulás stádiumában van, a többiek 
iráut a tárgyalások meginditvák — s minden valószínűség 
szerint sikerrel fognak befejeztetni.

A budapesti országos kiállításról.
VI.

Fegyenc- és rabm unka csarnok.
Ráfogták a kiállításra, hogy asylumuak építették, mi

nisztereink számára. Miudeuikuck vau egy. sőt némelyiknek 
több pavilonja, csak a fiatal honvédelminek nem adtak, mit 
csiuál majd ha 10 éves minisztcrségefjubileumát üli?

A kit legtöbbét ócsárolnak, az igazságügyi tárcának 
vezetője is kiállító.

Ugyan mit állított ki ? ^
Vagy a Köteles-féle kínzó eszközüket V
Avagy a restánciákuak sommás kimutatását r
Dehogy, iparczikkeket, de nem talán papír, toll vagy 

teuta gyárosok produktumait, hauem notórius gonosztevők, 
gyilkosok, váltó hamisítók, rablók által készített holmit, dur
va faszerszámokat, művészi faragváuyokat. ragyogó képke
reteket, csinos kosárkákat, erős cipőket, köteleket, de nem 
nyakra ”alókat, s egyebeket, miket készíteni bajos lehet, de 
nélkülözni még bajosabb.

És ha örömmel szemléljük is az emberi tevékenység 
e termékit, mégis bánatossan gondolunk arra, bány ily rucs- 
termü keletkezhetnék, ha hóhérkéz annyi erőt nem puszti-

teket vitt végbe a légben, a lepedőt levette, a födelet fül- 
nyitottá. mire a kosárból batalmasau sziszegő kobra emel
kedett föl, haragosan felduzzasztott nyakkal, melynek ha
sított fulaukját ki- s beöltögotte. Néhány benszülött szolga, 
gyorsan menekült minden irányba, a bűvész azonbau hirtelen 
bördudához hasonló indus-hangszert hozott s azon el kezdett 
játszani.

Azonnal változás következett be a kobra hangulatában 
haragja megszűnt s féltestjével függélyesen fölemelkedett s 
a zenéhez képest ide-oda mozgott. Szóval: a kígyó meg volt 
babouázva, mert a kigyo-varázslás tény és nem mese, bár
mily különösen hangozzék is ez az európaiak előtt.

Az indiai kormány pénzbeli jutalmat tűzött ki minden 
mérges kígyó fejére, melyet az országban vertek agyon, s 
ennek következménye az, hogy Indiában még ma is saját 
osztálya van az úgy nevezett kigyó-varázslóknak, kik a kí
gyók felkereséséből és kutatásából élnek. Az említett hang
szeren játszanak s ha a baugtávoiban kigyo létezik, az 
ellenállhatatlanul vonzatik a zenészhez.

Ezt a zenét hallva, a kigyók a fák cs cserjék gyöke
rei alól, a falakban lev i lyukakból, a fákról és a rizsfül- 
dekről elöjönek. Függélyesen felállnak a játszó előtt, ki 
az.ikat gyorsan torkon ragadja és egy magával vitt nagy 
kosárba vagy zsákba dobálja. Hogy mi lett a száraz kigyó- 
bőrből, nem mondhatjuk meg, mert többé sohasem láttuk.

Az ezután föllépett bűvész agg. patriarchális külsejű 
férfiú volt. ki két tropikus madarat hozott magával, melyek
nek nevét elfeledtem. Ezek a madarak rendkívüli dolgokat 
müveitek « tulajdonosuk, a patriarcliának óriási türelemmel 
kellett bírnia.

Az egyik madár például lafettán fekvő piciny bronz- 
ágyúcskát kis töltő pálca segélyével megtöltötte s aztán cső
rében tartott égő kanóccal, azt a gyújtólyukra illesztve, az 
ágyút cl is sütötte, a nélkül, hogy a lövés által okozott 
durranásra a félelemnek még csákányomét is cláralta volna. 
A másik madár, ha gazdája valamely kis tárgyat dobott

ana el. A humanizmus, mely szörnyüködvo jajdul fel egy 
viviszekció láttára, az az emberles érzület, mely budhaiszti- 
kai naivitással inkább füvet eszik, vegetáriáuusnuk csúfol
ta tj a magát, semhogy egy ártatlan állat gyilkosává logyeu : 
az a felvilágosultság, mely uudorral fordul el a uagy forra
dalom vértengerétöl, nem tudta máig sem kivívni a halál
büntetésnek közönséges hüntcuyekért való eltörlését. Nem 
riad vissza attól, hogy egy tévútra jutott, műveletlen ember
től életet, a társadalomtól egy okszerű eljárás mellett hasz
nosítható erőt vegyeu el. Pedig, ha valahol, úgy éppen po
litikai büuösökkel szemben jogosult a halálbüntetés, meit 
nem büntetésnek, hanem nyíltan az álladaloin részéről való 
önvédelemnek minősítik azt és minden ember, ki a létező 
rend felforgatására törekszik egy magasabb eszméért hévül ve 
teszi ezt, szolgálatában áll egy ideának, melyért mindenét 
feláldozni kész volt az elhatározás pillanatában. És kevésbé 
káros azért is, inért sokkal ritkább, mert politikai cszély, 
felebaráti szeretet csak legvégső esetben engedi meg alkal
maztatását, De távol legyen tőlünk evvel azt mondani, hogy 
a kivégzés bármi okból hasznos, igazságos, csak azt Kíván
juk evvel kifejezni, hogy politikai bűntényeknél hasznosabb, 
mint a magán életben előfordulóknál. Mert ugyan mi az, mi[a 
gyilkost a vérpadra viteti a bíróval, a törvénnyel?

Azért-e, hogy bosszút álljanak ?
Azért-e, hogy megelőzzék hasonló gouosz tett ismétlő

dését ?
Az erkölcsi vagy hasznossági szempont volt-e rájuk 

nézve irányadó V
Ha az erkölcsi, úgy ember életétől az államnak, em 

berekbül alakult társaságnak megfosztania nem szabad, még 
akko* sem, ha az illető bűnössége kétségbevonhatatlan, mi 
niDcs meg mindig, mivel elvenni csak azt szabad, mit, vagy 
minek hasonló értékét adni is lehet. Melyik állam adhat 
polgároknak életet, init adhat, mi egy élet értékével bírna??

Ha pedig célszerűség szempontjából tekintjük a halál 
büntetés kérdését, ügy a legnagyobb abszurditás egy pol
gárt életétől, és ezzel a javulás lehetőségétől megfosztani, egy 
egyént k i b ő l  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  d e r é k  e m b e r  
is v á l h a t o t t  vol na .

Es evvel elértünk volna az akarat szabadság nagy 
problémájához, melyet bolygatni nem merészelünk. De akár 
vau szabad akarat, akár nincs; akár megvan mindenkinek 
azon képessége, hogy jó és rósz közt választhasson, akár 
az átöröklödés, a környezet, melybeu élt, a uevelés, mely
ben részesült megállapította már mindezek számára a kö
vetendő irányt: egy kérdésre határozottan felelhetünk és ez 
a javítás, mely a logmegrögzöttehb bűnösnél is lehetséges; 
észszerű útmutatás mellett a társadalom parazitáiból az állami 
organismus hasznos tényezői válhatnak és ezen egy tény 
elegendő arra, hogy a „halálbüntetést” ad abszurdum de- 
dukálja.

És hogy ő javítás lehetséges, ennek fényes bizonyítéka 
a fegycncz rabmunka-csarnok, mely az országos kiállításon 
az igazságügyrainistc- azylumát képezi, Megtanuljuk ebből 
uagy példákban, mit magunkról következtetve, saját tapasz
talataink szeriut már is tudni véltünk, hogy a magáuy mun
kára készt: és a tettvágy, mely uiindeu emberben J megvan 
csak útbaigazítást szükségei, hogy haszuos eredményt 
idézzen elő,

Szakemberek és laikusok egyenlő érdeklődéssel szem
lélik e sokféle iparcikkekből összehordott egyetemet, hisz 
egy hatalmas haladást jelez az emberiség életében; még

fül a légbe, ezt röptében elfogva visszavitte a tulajdonosnak 
mint a legügyesebb kutya.

Ötödik és hatodik szám, egy férfi s egy fiú a csapat
ból, cirkus-wallabk voltak (cirkus bűvészek) s különféle szo
kásos tcstgyakv'rlati mutatványokat produkáltak, melyeket 
itt nem részletezek, mert nem sokban térnek el az európai 
bűvészek hasonló mutatványaitól.

Hetedik szám jongleur volt különféle tehetségekkel és 
műveletekkel. A többi közt kókusz-dió héját vett elő mely- 
uea egyik vége le volt fűrészelve s megtöltötte vizzel. Erre 
a vízre darabka parafát helyezett, melynek egyik végén gör
bített, a másikon két egyenes gombostű volt beszúrva, ngy 
hogy a dugasz úszó állapotban liliputi kanáboz hasonlított.

A dugasz mozdulatlant feküdt a vizen s távolról sem 
sejthettük, hogy esetleg mily mágikus erő mozgathatja Most 
a jongleur, ki mintegy két kar hosszúságú távolban ült a 
dióhéjtól, hangszert vett ki /.sebéből s azon élénken kezdett 
játszani. A dugasz-kaira azonnal el kezdett tánt*«aif£ » moz
dulatait poutusau a zene ütemeihez alkalmazta. A tánc ad
dig tartott, mig a zenének vége volt; erre a jongleur azt 
parancsolta a kairáuak hogy salam-ot, (bók) csináljon, mit 
ez azonnal megtett. Ezután azt parancsolta az úszó dugasz
nak. hogy a rlz fenekére sülyedjcn ez a parancs is közvet
lenül teljesedésbe ment. Ez előadás alatt a kókusz-dió héj 
csaknem lábaink előtt állt s a jongleur nemcsak kivül ült 
anuak körén, hanem két keze is el volt foglalva a hang
szeren való játékkal.

Még egy további művelet ecsetclésével zárom be is
mertetésemet : jongléurünk egyik benszülött, de általa nem 
ismert szolgát szólított elő, kinek karját kinyujtatván, te
nyerébe ezüst pénzt helyezett, azután saját csontos kezét 
mutatta fel. hogy üres; majd kivette a pénzt a szolga kezéből és 
saját öklét üsszeszoritva s ismét azonnal kinyitva, a szolga 
kezébe uagy fekete skorpió esett. Ez a rémület fölkiáltásá
val menekült, mert a hindu a kígyó után mi lsem utál any- 
nyira miat a skorpiót. Ezzel vége volt az előadásnak.

Csongor-



néhány tárlat és bízva bízunk, rüviü időn a kor humanlsz- 
tikua felfogása győz a múlt sötét előítéletén, az erkölcsiség 
éi célszerűség egyesült érdekei ki fogják vivui a halálbüntetés 
eltörlését.

Azonban jeleutlnk egoisztikus irányának is diadalát 
jelenti a „f egyenes-ipar11, a mennyiben a foglyok ez által 
megkeresik kenyerüket a börtönben és ott megszűnnek az 
állam terhére lenni és kiszabadulva nem kénytelenek újból 
fogni a bűnhöz, hogy megélhessenek. Ezért a megkezdett 
iráuybau való haladás a legkívánatosabb, a budgetu küny- 
nyiteni fognak vele, az ember, ki bUutette elkövetésekor 
kockáztatván életet, azt semmire sem becsüli, meg lesz bün
tetve, és az a nemzet, mely oly kicsi, hogy Széchenyi sza
vaival élve „még az apagyilkost sem volna szabad kivégezni,u 
nem fog megfosztatni hatékony munkaerőktől.

Az apró csarnok tehát, mely egy egykori üveges tót 
pompás kirakott asztalát, egy béres arauyos képkereteit, 
annyi szépet és hasznosat rejt magában olyan emberek ke* 
zeiből, kik azelőtt bűnt követtek el, bogy megélhessenek, 
kockára tettek mindent, életet, becsületet, családi boldog
ságot, hogy megszerezhessék azt a pénzt, mihez másképen 
jutni a legtöbb esetben ucrn tudtak , a tárlatnak kiválóan 
érdekes része, mit folytonos látogatottsága is bizonyít.

Meteor.

Tekintetes szerkesztőség!
Értésünkre esvén, hogy a felvidéken több helyütt azon 

hamis bír terjedt cl, mintha Stubnyafürdöbcu a meleg forrá
sok elapadtak, vagy eltűntek volna és különösen, hogy az 
újonnan átépített, u n. zöld tükörben nem volna viz, — ezen
nel ki kell jelentenünk, hogy ezen hírek minden alapot nél
külöznek, az újonnan épített zöld tükör már uapok óta át 
van adva a használatnak, rendeltetésének minden tekintben 
teljesen megfelel és úgy mint a többi tükrök, bőséges víz
mennyiséggel rendelkezik.

Az uj építkezések tehát nem csak, hogy uem ártottak 
a régi forrásoknak, de most egy olyau fürdöházzal rendel
kezünk, melynek berendezése csín, czélszerüség és kényelem 
tekintetében bátran kiállja a versenyt bármely elsőraugú 
hazai vagy külföldi gyógyhely fürdőivel, sőt minden túlzás 
nélkül mondhatjuk, hogy alig vau fürdő Magyarországou, 
melyuek berendezése a mi fUrdöházuukkal versenyezhetne.

Tisztelettel fölkérjük tehát a Tekintetes Szerkesztősé
get, legyen kegyes jelen nyilatkozatunknak becses lapjában 
tért adni és azt egész terjedelmében közölni, hogy ez által 
a közönség felvilágosittassék és ezen, úgy a közönségnek, 
mint a fürdőnek érdekeit sértő álbir mcgczáfoltassék.

Kiváló tisztelettel
Stubnyafúrdőben, 1885 junius 25-én.

I f j.  Dr. H orvá t Árpád
fürdöorroi.

Iskolai Értesítők
A Galgóczi állami polgári liu- és leányiskola 5-ik ér

tesítőjében Kobonyi Géza igazgató „A polgáriskola és az 
iparoktatás*1 cliu alatt értekezik hosszabban. Az értesítő ma
gában foglalja • mellett az intézet történetét, kimutatja a 
iananyagot és érdekes statistikai adatokat sorol tel.

A körmüczbányai m. k. állami föreáliskola 15-ik érte
sítője a „Czchtestületek és iparos élet Körmöczbányáu-a 15., 
16. és 17. században11 címmel lilatky József tauártól boz 
értekezést. Az intézet növendékeinek száma oz évbeu 185 
volt; köztük 73 kürmöczi.

A selmeczbányai kir. kath. aagygymuásium Hlauár 
Ödön tauáruak „A család, iskola és társadalom* cimU érte
kezését tartalmazza, A tanulók száma 201 .

K Ü L Ö K F É L É K .
Hymen hírek. Múlt hó 29-óu jegyezte el Beszterczcbá- 

nyán P r a s e k  G y u l a  kir. fögymn. tanár N ú b e r 
A r a n k a  kisasszonyt, N ii b c r S á n d o r  kir. tank. főigaz
gató kedves leáuyát. Meg vagyunk róla győződve, hogy a 
leendő fiatal pár egész életén át oly buldog lesz, a minő 
most, de mi azt kívánjuk, hegy még ennél is boldogabb 
legyen !

A m agyar Kárpá t egyesület keleti Kárpátok osztályá
nak ez évi közgyűlése, mely aug. 23-án Nagy-Mibálybau, 
ille tv e  a viunai várban lartatik meg. a Vihorlat hegységre 
teendő kirándulással lesz egybekötve. Ez alkalomra a ma- 
gyar-gácsországi vasutak igazgatóságai 507#-uyi vasúti ár- 
kedvezményt nyujtauak az egyesület lagjaiuak.

Esküvé. M á r k u s  Zsiga, bbányai kereskedő e napok
ban vezette oltárhoz Walther Audi ás bbáuyai háztulajdonos 
Vilma nevű leányát. — Az esküvő igen fényes volt. A nász
menet 20 kocsin vonult az cv. templomba — A menny- 
asszony csipkével s virágokkal díszített fehér atlasz ruhá
ban volt. Hogy a fiatal pár boldog lesz, annak garaneziáját 
úgy a mennyasszony, mint a vőlegény arcáu láttuk, mely
ből a tiszta öröm s boldogság érzete sugárzott ki. Óhajtjuk 
bogy ez öröm s boldogság házasságuk egész folyamán ái 
maradjou meg szivükben s sugározzuk arcukon!

Bélabányárol ír já k  nekünk, hogy ott a zárvizsgák Juuius 
bó 30-án tartattak. Ocsovszky Vilmos polgármester, Kvassay 
Mór seltucczi, Oidiugcr Antal bélabányai plébános urak cs 
több  Hűlő jelenlétében, kár hogy a felvidéki k m c ré

széről. a kilátásba helyezott megjelenő tag elmaradt. Oldin- 
ger Antal plébános s iskola igazgató úr, mind két tanítót 
egy egy aranynyal ajáudékozá meg kifejtett szorgalmukért ; 
ez sem szőrül dicséretre.

A hodrusi csipkeverő tan fo lyam  ismét megnyílik. Mint 
halljuk a lioúrusi csipke verők megint vissza tértek a régi 
divatu csipkék készítéséhez, mivel az újabb, modernebb ki- 
vitelüeket, melyeknek készítési módját a múlt évi tanfolyam
ban tanulták, nem tudták értékesíteni. Mi azt hisszük, hogy 
azoknak a közvetítőknek is nagy részük van az elkedvet
lenítésben, mert nekik sehogy sincs iuuyükrc az, bogy Selmccz 
város és az állam is belenyúlt az ö kizárólagos mestersé
gükbe. No majd meglátjuk, meddig tart ez cllcnlábaskodás.

A beszterczebányai város i polgári fiú iskolában a tanévet 
bezáró vizsgákat, melyeken dr. Tillcs Béla városi főjegyző 
elnökölt, juuius hó 25 és 26-án tartották meg. A tantestület, 
miként a vizsgák tanusiták c tanévben is szépen oldotta 
meg feladatát. A növendékek, kik közül jóformán egynek 
sem anyanyclve a magyar, e nyelvcrt már is meglehetősei! 
elsajátították. A polgári életben szükséges tudni valókból, 
főleg pedig a mennyiségtanból minden várakozáson felül 
szép eredményt mutatott be mindkét osztály vizsgálata. Jövő 
tanévre meguyilik a Hl-ik osztály.

A fegyveradóro l és vadászati adóról szóló 1883. évi 
XXIII t. ez. értelmében mindazok, kik bármily nemű fegy
verek birtokában vaunak, a fegyver minőségét és számát e 
bó 15-ig a városi adóhivatalnál bejelenteni kötelesek.

A selmeczi váron i adóhivatal.

Rósz gyerm ekek Bosszúi esik oly esetek olvasása, 
minőket újabban épen gyermekek követtek cl, kik még az 
u, n. ártatlanság korszakát élik. Egy hollandi faluban uem 
rég egy 11 éves lány mérgezi meg apját. Pogácsát sütött 
neki és ezukor helyett arzenikumot tett a lisztbe. Most meg 
olasz lapok Írják, hogy egy ü éves fiú saját életének vetett 
véget, a tengerbe ugrott rég eltökélt szándékkal. Hogy bün
tetik majd amazt s mi bírta az öngyilkosságra az utóbbit ?

A vakon szü le tettnek is m egnyílhatnak szemei, mint ezt 
újabban egy eset bizonyítja. Dr. Pfiűger berni tanár egy ti
zenöt éves fiún nagy gonddal hajtott végre egy műtétet s a 
fiú a kötelékek levétele után látott. Azou általános meggyő
ződést, hogy egy vakouszülöttnek szemevilágát megadni 
a lehetetlenségek közétartozik, c műtét eredménye megdönti.

A beszterczebányai iz r. elemi népiskolában az évzáró 
vizsgálatok juuius bó 28-án és 29-én lartttauk meg. A vizs
gálatok, melyeken nagy számú közönség volt jelen, fénye
sen igazolták, bogy szóbau forgó iskola tantestülete nemcsak 
egész odaadással tanít, hanem a magyarosítás nemes ügyét 
is szivén viseli.

Útonállók. Mtilt bó 2-ikáu esti 10—11 óra között, két 
aratót megtámadott, a Kozelnik-Bélabáuya közötti ország
úton, két ismeretien paraszt. Az egyiknek, ki hátul ment, 
egy fejére kapott ülés után sikerült a sütétbeu eltűnnie, a 
másiknak azonban, miután kővel ejtett két ütéssel levágták a 
földre, s ott össze vagdalták, majdnem egészen levetkeztették, 
elvitték szűrét, kalapját, tarisznyáját, melyben kenyér s túró 
volt s 1 frt 90 kr. készpéuzét, s miután látták, hogy még 
él, fonuhangou tanakodtak, mikép üssék egészen agyon, de 
az úton haladó emberek elöl odább állva, meghiúsult eme 
tervük. A kapitányság a súlyos sérültet rögtön a helybeli 
kórházba szállitatta, s a vizsgálatot a legesélyesebben foga
natosítja. Ép most halljuk, hogv a vizsgálattal megbízott 
kapitánynak sikerült nyomraj akadni, sőt a tetteseket el
fogni, h ellenük súlyos s terhelő bizonyítékokat kimutatni.

tájban ugyan ilyen eset történt. Azonban nagy baj nem tör
tént. csupán iiogy a bárányok tulajdonosa most előbb ette 
meg a bárány pörköltet, mint a bogy akarta. Még is jobban 
jáit, mint a Felvidéki Híradó szerkesztője tavai, ki ellopott 
bárányának csak bőrét követelte vissza, de hát, bár birla- 
pilag kérte báráuya bőrét, eddig „sem pénz, sem posztó.“ 
Valószínűleg az, a ki a baráuyt elvitte, uem ért magyarúl, 
lévéu valami jámbor tót ember, s ez okból rá sem liede- 
ritett a „Felvidéki Híradóra!“

Mi az a lakonizmus az am erika i e lő tt ? E kérdésre egy 
amerikai lap következőleg felel: Mikor Macedóniai Fülüp 
a spártaiaknak1 hadat üzent, — beszéli a tanító — a követ
kező üzenetet küldte nekik : „Ha Spartaba bevonulok, úgy 
a várostokai a föld sziliével teszem egyenlővé11. A spártai
ak erre, e szócskával feleltek ; |„Ha“. No Charlie, mit tar
tasz o válaszról V kérdi a tanító, „ Hát azt hiszem, monda 
a fiú egy pillanatig sem habozva, hogy macedóniai Fülüp 
idejében a távirati illetékek méregdrágák lehettek11.

Lövölde A múlt vasárnap Június hó 28-án a helybeli 
polgári lövöldén tartott 10, rendes lövészetnél 434 lövés esett 
és evvel 318 kör találtatott. Az első dijat Nagy István, a 
másodikat Liszt Gusztáv egy-egy négyesre nyerte. Azonkívül 
még egy harmadik dij a legtöbb körre 25 lövés alatt volt, 
melyet Sóidéi Ágoston nyert. Négyest még lőttek: Sóltz 
Gyula 1, Liszt Gusztáv 1, Schuszter Adám 3 és Seidel 
.Ágoston 5.

Villásreggeli. Az amerikai lapok egy villásreggeliröl 
tesznek említést, melyen egy Sam Everett nevű milliomos 
44 adag galambpecsenyét s 45 pohár sört fogyasztott ; Fow- 
les kapitány 40 adag galambot s 38 pohár sört; Lazerny 
38 pecsenyét, 36 pohár sört és 40 pohár pezsgőt. Ugyancsak 
jó étvágyuk lehet az amerikai milliomosoknak !

A kolera réme ugyancsak ijesztgeti Európát. Spanyol 
országban már is nagy mérvben pusztít. A kormányreudele- 
tek és eddigi óvintézkedések mellett egy újabb módszert 
is alkalmaznak most a hidalgók füldjéu: a kolera elleni 
oltást, mely sok esetben üdvösnek bizonyult. A kormány 
az oltást eleinte eltiltotta, de újabban ismét megeugedte azt.

A kiá llítás junius 28-áig 333,572 frt 60 krt. jövedel
mezett, illetve az eladott kiállítási jegyekből euuyi jövede
lem folyt be.

Vasúti baleset. Kürmüczbáuya és Bartos-Lebótka közt e hó 
3-án reggel a Buttkáról jövő 103, számú személyvonat csu- 
számlás miatt kisiklott A podgyász kezelő kalauz és a vonat- 
vezető megsérültek. Az utasok közül azonban senki se se
besült meg. A megrongált pályán a közlekedés lehetetlen 
lévén* az utasok kénytelenek voltak átszállani. A forgalmi 
akadályt a kirendelt munkások gyorsan hárították el.

A vihnyei furdóvendégek száma e hó 3-ig 340-et tett.

Prónay Dezső báró Selmeczen eimti közleményünkre 
nézve belyreigazitólag közöljük, hogy az egyetemes felügye
lőt a sclmeczi indóbáznál Sóltz Gyula föerdötanácsos, egyb. 
felügyelő üdvözölte.

Nagy baj é rte  Diogenest. Már helyet foglalt szépen c 
lapok hasábjain a Különfélék előtt, mikor egyszerre a posta 
érkezik és a beszterczebányai közleményeknek kellett helyet 
adnia. — A bordóm kigurult s helyemet bégetve foglalta cl 
a va8nti áldozat a két bárány s utánam pályázott be a Pályá
zat is. — így már csak egy bét múlva mondom el mon
dandómat. Diogenes.

Életm entő konductor. Midőn a múlt héten a Zólyom- I 
ból Besztercebányára siető vonat Illésfalváboz ért, L u k á c s  
kouductor a pályatesten már távolabbról olyas valamit vett 
észre, mintha azon valami bajfélét lobogtatna a szól. De kis , 
idő múlva semmit sem látott s uem is gondolt valami bajra. 
Közelebb érve azoubau, a szél által lebegtetett ruhát vett 
észre, mire rögtön megkötötte a vasút kerekét, a zökkenésre 
a mozdonyvezető is figyelmessé lett s azonnal vissza moz
dította a vonatot. S íme a vonat megállt s alig három lé
pésnyire a mozdouy előtt egy 6 —8 éves kis paraszt lány 
aludta az igazak álmát. -  Lukács ébersége nélkül a kis 
lány valószínűleg az égben ébredt volna fel! Az éber és vi
gyázó konductor minden esetre jutalmat érdemel s mint hall
juk ez irányban már lépések is tétettek.

507 .-a l m érsékelt m ene tté rti jegyek adatnak ki c bó 
1-étöl hetenként kétszer a ni. kir. államvasutak állomásai- 
lói a kiállítás megtekintése végett Budcpcstre utazók részére.

Az orvvadászok külöuössen Hudriisbáuyán igen clszapo
rodtak ; miért Is, a rendőrség erélyes fellépésére volt szük
ség. Most, hogy közülük tübbckuck az erdőben elrejtett 
fegyverét felfedezte és elkobozta, nagyon megapadt a dilet
táns sportsmauok száma.

Vasúti szerencsetlenseg A mint tcgpnup előtt a vonat 
Bcsztcrczcbányáról cliudúlt, a pályatest közelében legelésző 
két bárány a mozdony -szuszogására megriadt s a helyett, 
hogy ellenkező irányban szaladt volna, cgycuesci^ a moz
dony elé vetette magát- A mozdony szuszogásáu nem csodál
kozunk, mert ebben az afrikai melegben még sováuyabb s 
két lábon járó mozdonyok is szuszognak, melyeket nem is 
fütcuck kőszénnel, de azon már csodálkoznunk kell. bogy a 
bárányok nem okultak a tavali példán Mert tavai ilyen i

Pályázat.
Besztercebánya sz. kir. város polgári tiuiskolájánál a 

beálló 188'.,.-iki tanévben — a harmadik osztály megnyi
tásával — egy, a nyelv- és történet-tudományi szakcsoporthoz 
tartozó tantárgyak tanításával összekötőt' tanítói állomás lesz 
betöltendő, a mely állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Ezen állomással 700 frt évi fizetés, 140 frt. lakbér és 70 frt. 
ötöd éves pótlék élvezete vau egybekötve. Felhivatnak azon 
pályázni óhajtó tauitók, kik az érintett szakcsoportra polgári 
iskolákra tanképcsitö oklevéllel bírnak, bogy a korukat, 
állapotukat s a katonai szolgálattól való mentességüket ok- 
mányilag igazoló s kellően bélyegeit kérvényeiket f. évi 
augusztus bó n-ig az iskolaszékhez nyújtsák be. Az éneket 
tanítani képesek, a mi basonlőlag ukmáuyilag igazolandó, 
előnyben részesülnek.

Megjegyeztetik, bogy a megválasztott csak egy próbaóv 
sikeres letelte után fog állomásáu véglcgcsittctni, s bogy az 
első évbeu lakpénzre igényt nem tarthat.

Besztercebánya város polg. iskolaszéke 1885. évi jú-
n ins hó 16-án.

Szumrák Pál. Fabuss A lajos,
iskola-széki elnök. 1—3. 281. iskola-széki jegyző.

Besztercebányán ;i káptalan utcában a 245. 
szánni ház s egy jnkarban levő zongora 
szabadkézből eladó. Bővebb felvilágosítással 
o lapok besztercebányai szerkesztősége 

szolgál. m
A bosztorc/.ubáuyai 'közlemények késői! érkezése lapunk beosz

tását megváltoztatta Szerk.



A kinek a 100,000 f r t .  is kevés Mennyire elütök a 
Királyhágón tűi s a mi felvidékünk között a viszonyok, 
eclatansan bizonyítja az a lelkesedés és pedig eredmények* 
ben dűs lelkesedés, mely Ível az erdélyi kultare^yb'et ott 
felkarolták. Újabb bizonyitéknl bemutatjuk egy jelesünk 
levelét, melyet Jókai Mórhoz az erdélyi kultnregylet érde
kében intézett. A levél a kővetkező : »

Mélyen tisztelt barátom! Az erdélyi közművelődési 
egylet czélját én is megértettem és mélyeu érzem is azt. Mi
dőn elhangzott az erre vonatkozó első lelkesítő hang: ott 
hagytam az ekeszarvat, melylyel családom kenyerét kere
sem kétes reményekkel és elvonulva a magánérdek k'kdei
métől, időt szenteltem nemzeti életűnk érdeke fölött gondol
kozásba merülni Bármennyire örvendetes is a haladás újabb 
időben anyagi? és szellemi tekintetben hazánkban, bármeny
nyire el kell ismernem a lendületet kulturális ipari, keres
kedelmi, földmivelési, sőt magyar nemzeti tekintetben is 
bizonyos mértékig: megelégedett, nyugodt még sem tudok 
lenni, tisztelt barátom ; mert lehet e haza minden tekintet
ben elöhaladt, ha magyar nem lesz, nem boldogíthat minket, 
nem érezhetjük hazánknak. 11a körültekintünk hazánk hatá
rain, nemzetileg alig tettünk hódításokat; süt a határon túl
ról beszórogatott űszkök hazánk nemzetiségei k . i z m o s t  
már állandó mozgalmakat, sőt velünk szemközt állandó 
szemheszáliást, életteljes akcziót eszközöltek. Ezzel szemben 
igen helyes volt a közművelődési egylet fölállítása. Várva 
vártam az eredményt. Megdöbbentem az eredmény kisszerű- 
sége fölött, midőn a lapok hirdették az első lölielkesülés 
eredményét 100,000 frt. Ez legyen kifejezése a hagy Ma
gyarország és magyar nemzet lelkesűléséuek : akkor, mikor 
a nemzet gyarapításáról, sőt Erdélyben és más határrésze
ken a nemzet megmentéséről van szó ? Lelkesedés az í mi
kor százezres jövedelmekkel biró nagyjaink, mikor gazdag 
klérusunk, milliókkal rendelkező virilista polgártársaink az 
egyenlőség sánczaiba belépett gezdag polgárosztályok, vagy 
néhány forinttal vagy hallgatással válaszolnak a nagy nem
zeti kérdésre?! Ha ilyeu lelkesedés hangzik vissza a szent 
tárogatóra: •'< akkor jobb volna jámbor csendben tűrni a 
pusztulást; nem kellene kihívni az cllenakcziót. nem kellene 
iuscenirozni egy nemzeti kudarcz fénytelen helyzetét, (mert 
a balasztgatás kétessé teszi az eredményt a tömeges fillér- 
gyűjtés pedig nem lehet kilátásban.i A czél, melyet az egy
let kitűzött, szent és nagy, nehéz is ; elérésére hatalmas 
kulturális eszközre van szükség és ennek megszerzésére 
nagy anyagi, vagyis pénzerö sztlaséges : nem száz vagy 200 
ezer forint, hanem legalább 4 — f> millió forint. És ez összeg 
eléréséhez 200 forinttal járulok hozzá. Biztos vagyok róla, 
hogy ba tehetős hazánkfiai az én csekély adományomhoz 
aránylag járulnak a szent czéllioz tehetségeikhez képest: 
úgy a közművelődési egyjet 10 millió forinttal fog rendel
kezni és czélját teljesen el is érheti, — Hassatok ti hatal
masok lángszavaitokkal; mert a czél nagy és az eszközök
nek is nagyoknak kell lenni. Nem véri, csak nyomorult 
pénzt kér a nemzet tőlünk, tehát- kisebb áldozatot, mint 
előbb őseinktől. Mert puszta szép szavak és baukettek nem 
teremtenek nemzetet : az ipar, földiái vetés, kereskedelem 
emelkedése még nem elég magyar nemzetet alkotni — Bo
csáss meg, hogy kissé keserű hangon Írtam e sorokat. Ag
gódtam, hogy a Ielkesltlés, mely e nemzetet megtartotta, ne
velte, szabaddá tette, hanyatlóban vau nemzetünkben- Adja 
isten, hogy én csalódjam; meglehet az én látásom az alföld 
délibábjain át megfordítva tükröződik vissza. Meglehet, öreg 
korom scrupulusa ez, vagy türelmetlensége, mert én is óhaj
tanék még valamit látni az eredményből s nyugogdtan térni 
vissza a röghöz és ekcszarvához Isten veled ; öreg híved 
Tömöri Anasztáz.

2>T3 r i l t  t é r * )

Legyünk mindig elövigyázók. Mindazok, kik sííríí- 
vérilek s ennek folytán bőrkiütések ben. vértorlódások
ban — fejre és mellre — aranyere* bajokban stb. 
szenvednek, ne mulasszák el a tavaszi tisztitó kúrát, 
mely naponkint csak kevés krajezárba kerül, s a mely 
által a test felfrissül s minden betegségtől ment ma
rad. E rre nézve legjobb szer : a Brandt R- gyógy
szerész-féle svájezi labdacsok, melyek a gyógyszer- 
tárakban 70 kr. kaphatók. Minthogy M agyarország
ban Brandt R . gyógyszerész svajezi labdacsainak 
különféle utánzatai léteznek, arra  kell gondosan 
figyelni, hogy minden dobozon, czégjegyül egy fehér 
kerszt vörös mezőben s Brandt R. névaláírása meg
legyen.

(*E rovat alatt közlőitekért nem vállal fe lelőséget a Szcrk.

HIRDETÉSEK.
694 szám 

T. K 1886
Árverési hirdetmény

A korpouai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Kubiss György végrehajtatóuak Bálimért 
Ottó végrehajtást szenvedő elleni 400 frt. töke követelés és 
járulékai behajtása iránt a végrehajtási ügyében a korputiai 
kir. járásbíróság területén lévő. Korpona város határában 
fekvő a korpouai 2167 sz- tjkoben Bálimért Ottó és birto
kos társa nevén ne vétett f  1 sor 763. indyr. sz. alatt égés/.

Nyomatott a „.Selmeczbányai Híradó" gyorssajtójáu.

1 ház, udvar, kert éi csűrre az árverést 1200 frt. ezennel 
I megállapított kikiáltási árlian elrendelte és hogy a feunehh 

megjelölt ingatlan az 188.5 évi Augusztus hó 19 ik napján
déle lőtti 10 órako r ezen kir. telekkönyvi hatóság telekkönyvi 

; irodájában megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
| kikiáltási áron alól is cladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlau beesárá- 
nak 10 át készpénzben vagy az 1881. LX. t.ez. 42-§-áhan 
jelzett árfolyammal számított cs az 1881. évi november hó 
Lén 3333 sz. a. kelt igazságügymiuiszteri rendelet 8 §-áhan 
kijelölt ovudókképes értékpapírban, a kiküldött kezéhez le
tenni. avagy az 1881. LX. t.cz. 170 § a értelmében a bánat- 

1 pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza- 
I bályszcrü elismervényt átszolgáltatni.

Kir járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Korpouáu 1887) évi juuiiis hó Í4-ik napján

L ib e rtin y
i 071 kir- jiráibiró.

á r l e j t é s .
Selmeczbányn Ill-ik  negyedében 33 III.  sz. a. 

lévő úgynevezett bányabirósági épületben egyes 
helyiségeknek tiuiczélokra való átalakításánál szük
séges kőműves, lakatos, ács, üveges,^ és bádogos 
munkára, valamint a szükséges vasárára az alábbi 
feltételek mellett ezennel írásbeli ajánlatokkal egybe 

! kapcsolt szóbeli árlejtés hirdettetik.
1) Az árlejtés általános s ennél fogva részt ve

hetnek mind azon kézművesek, kik az elvállalandó 
munka foganatosítására hatósági engedelylycl bírnak.

2 A vállalkozni kívánók kötelesek szabályszerű 
bélyeggal ellátott zá rt ajánlataikat f. é. jú lius hó 
lil éig (1. e. 10 óráig az akad. igazgatóságánál be
nyújtani. Későbben beérkező ajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek, liánéin felbontatlanul visszaküldőinek, 
úgy szintén távirati utón beküldött ajánlatok figyel
men kivlll hagyatnak.

3) Az ajánlati tárgyalásnak alapjául fog szel- 
gálni az akad. titkári irodában lévő tervrajz és kö lt
ségvetés. melynek összege 3700 frt.

4) Az írásbeli ajánlatokban az egységi árakon 
nyugvó végösszeg világosan számokkal és betűkkel

! határozottan kiteendő.
5) Vállalkozó köteles ajánlatában nyíltan ki j e

lenteni hogy ö az általa ism ert és aláirt általános 
és különleges feltételeknek magát mindenben aláveti.

6) A bánatpénz minden egyes munkára nézve 
a szóbeli árlejtési tárgyalás megkezdése előtt 10 , -  
kal lefizetendő.

7) Az ajánlatok felbontása f. hó 19-én d. e. 
10 órakor az akad. tanácsteremben (kórház épület) 
bizottságilag történik.

8) Az akadémia igazgatósága fenntartja m agá
nál; azon jogot, mely szerint a munkát azon vál
lalkozónak adhatja át. ki a vállalat kivitelére nézve 
szakism ereténél és tapasztalatainál fogva a legna
gyobb biztosítékot nyújtja.

9. A tervrajz, az általános és különleges fel
tételek és a inunké kimutatás az akad. titkári iro
dában betekinthetők.

Selraecz 1885. évi július hó 2-án.

A m. k. bányászati és erdészeti akadémia 
a7- igazgatósága.

Alulírott kir. közjegyző közzé teszi, hogy a 
K recstnáry Mihály hagyatékához tartozó 149465. 
149466. 149467. *149468. 149469, 149470 számú 
osztrák magyar bank részvények, továbbá 234. 235 
236. 237. 238. számú selmeczi takarékpénztári rész
vények a selraeci kir. já rásbíróság  1885. évi 1200 
számú végzése folytán 1885. évi juliUS 6- napján 
délután 2 órakor a selmeczi takarékpénztár hely i
ségeiben nyilvános árverés utján azonnali készpénz 
fizetés inellett a legtöbbet Ígérőnek eladatni fognak. 

S elm ecbányán 1885 évi jutiius 12-én.
Valkovics Karo ly.

273 3—3 kir. közjegyző

oooooooooaooooooooooog
A  .,1TEDELA“ cdmű két 
hetenként megjelenő, isme
retterjesztő té t közlönyre 
előfizethetni Selmeczen a 
Selmeczbányai Hiradé k i

adójánál.
Előfizetési ára a lapnak :
egesz evre 
fé l évre

2 f r t .  
I f r t .

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  O O O O O O O O O O I

Eladó hegedű..
Több olcsó ős egy k i t (I n ő o 1 a s z li e- 
gy  tlíi szabad kézből eladó. Bővebbet a 

kiadóhivatalnál.
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Egy fiatal magyar nő, ki a háztartásban 
jártas, hajlandó kis gyermekek mellett mint 
1) o n n e, esetleg nevelőnö alkalmaztatni. 

Bővebb értesítést ad e lapok kiadója.
275

Kiadó lakás.
Selmeczen a Sembery-házban kiadó f. 

é. október hó 1-ótől
egy 5 szobából álló lakás

Bővebb felvilágosítást ad DIMÁK J. E. 
kereskedő Selmeczen. 276

<K K K K W «K K K K «K H K K K >
Az 1885. szeptember 1-én megnyitandó

Pozsonyi kereskedelmi 
Akadémia

értesítője, mely ezen nyilvános kereske
delmi szakiskola szervezetét, tantervét s 
a felvételi feltételeket részletesen ismer
teti, a Kereskedelmi Akadémia igazgató
ságához Pozsonyba cziinzett megkeresésre 
készséggel megküldetik.

Az intézetet illetőleg felvilágosítással 
bármely irányban szívesen szolgál

Jónás János,
277 6—G igazgató.

« K K K « « « K « K K K K K K « K K Í

Fog fájdalmak akl™il>-onu  természetn
ek, hogy ha a fogak akár lyukasak akár betö- 
möttek a híres im lu *  k i v o n a t o k  haszná

é i  latival elhárithatók. E szer iitolérhetetlcuségóvel 
«  világhírre tett szert és egv családnál sem mcl- 
^  lözendö. Jícszterczebángán csakis Kísért Érieknél 
stf kapható -hí kros üvegekben. *>7S

Máriazelli
gyomorcseppek,

kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen.

ív ,,. és felülmúlhatatlan: étvágyhiány, gyo- 
^»r*i » < ; inorgycngeség, rósz szagú lehellet, fel

m & í v ’L -y.g fitvódásnk. savanyú böfögés, kolika- 
' üjg gyoniorhurnt, homok- és liugykő fejlő- 

-íl dés. gyomorégetés, túlságos nyálkakép- 
ödés sárgaság undor, főfájás (gyoinorrontás esetéül gyo- 
íorgöres, dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő 
yoinorbajok, giliszták, lép- és májliajok, aranyér ellen 

E gy  üvegese ára használati utasítással együtt 35 k r.
aktár. C. B rady -a  Vódangyalhoz- cz im zett 

Morva orsz.) 279
Központi raktár: C. B rady

gyógyszertára Kremsierben
Kapható minden jóhirfi p/ógyszei 1 >n/.tr.ik -Magyarlionbtn.

A legjobb borderitö szer.
Egy ismert magyar, halatouvidéki borkeres

kedő feltalálta azon borderitö szert, mely a lég tó- 
rüttebb és lég zavarosabb holt is 3  nap a la tt krie• 
tályfényessé teszi, a nélkül, hogy a borban utó iz t 
vagv butellázásnál a legcsekélyebb csapadékot 
hagyná az Üvegben. Ezen szer több pincéében hasz
náltatott s nagyobb vendéglőkben is 2 év Óta a 
legnagyobb s ike rre l használják. ' palaczk ára 
2 Jrt HO kr. Minden üveg használati utasítással 
küldetik. Megrendelhető: Budapesten a „Munka
társ" kiadóhivatala utján: IV. Lipót utcza ti. szám
I. emelet 12 ajtó.

• M H M M N N H M
Kiadó a „Selinoozbáuyai Híradó" küuyvü/omoja.
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