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Egy tót lap a helyzetről.
Nem vetheti senki szem ünkre, hogy lapunk hasáb
ja it saját Ügyünk érdekében gyakran vettük volna
igénybe;
hisz még
előfizetési felhívásunk is,
melynél m ár mi sem érinthet közvetlenebbül ben
nünket, csak igénytelen helyet foglal el lapunkban s
ritkán jelenik meg ott.
Mit ezúttal felemlíteni jónak látunk, az már
saját ügyünk, de mi a rra indít, hogy róla szóljunk,
az sem az önérdek, hanem azon fontosság, mely Ível
egy higgadtan vezetett tót lap a mostani viszonyok
között bir. Ám szóljon maga a kérdésben levő tót
lap, a N e d e 1 a. mely ugyancsak c lapok szerkesz
tőjének szerkesztésében és kiadásában jelenik meg.
„A hazai társadalom kiváló érdeklődést tanúsít
újabb időben a tót nép és általában felvidékünk
viszonyai iránt,
E z érdeklődés adott életet több tót irodalm i
term éknek s legújabban nehány egyesületnek is.
Mi, kik a tót nép érdekében megindított min
dennemű m ozgalm akat már régóta a legélénkebb
figyelemmel k ísérjük, azon m eggyőződésre jutottunk,
hogy az eddig tö rtén t m ozgalm ak melleit nekünk
is szép szerep jutott, kik a „N edeláu-ban egy oly
lapot kívánunk tótajku polgártársaink kezébe adni,
mely tisztán ism eretterjesztő lévén, távol áll a p á r
toskodástól, távol a politizálástól. Sőt a mostani vi
szonyok épen kötelességünkké teszik egy oly télalkotását, m e l y e n h a z á n k t ó t a j k u l a k o s 
s á g a a v a l l á s i és p o l i t i k a i m e g g y ő 
z ő d é s k U 1 ö m b s é g e n é l k ü l b á t r a n ériutkezhetik egymással.
E tekintetben a „N edela" jó szolgálatot fog
tenni tót közönségünknek, mely mindeddig híjával
volt egy p ártonkivüli lapnak.
Leginkább átlátjuk azonban a Nedela

szü k sé

gességét, ha egy szem pillantást vetünk a tót nép
érdekeben keletkezett tényezőkre.
Lássuk.
A felvidéki
magyar
közművelő
d é s i e g y e s ü l e t , mely ezelőtt három évvel
N yitráu alak u lt meg, kisdedovodák állítása s a ma

A „FELVIDÉK! HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
Több világosságot!
Előre is figyelmeztetni bátorkodom T. Szerkesztő urat,
hogy eme sorokuak bátran adhat helyet becses lapjában,
nem szükséges vonal alatt megjegyezni, hogy a lenntebbiekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget; ucm akarok
senkit sem elővenni, nyilatkozat- vagy felelet adasra kéuyszentem, csak röviden elmondani azt, minő mindenféle gon
dolatokat ébresztett bennem a világításijuk lolytouos töké
letesítése.
Ma már nem is város az olyan, melyünk ütczái kivilágitva nincsenek; a szobákban a legkülönfélébb lámpákban
fogyasztják a petróleumot, s szidják a mellett a kereskedőket,
mert oly rosszat árulnak, hogy meg lehet mellette vakulni.
Pedig nincs is oly régen, hogy ezen uj vívmányok napvilágot
láttak. Hogy is volt hát hajdauábau '<
Arra én sehogy sem emlékezhetem, hogy falba crösitetl
gyűrűkbe dugott fáklya világította be a nagy termeket, régen,
nagyon régen volt ez -. de ily nemű tartók egyes bázkapuk
mellett még ma is láthatók. Drága világítás volt ez ; annyi
bizonyos, szegéuy ember erszénye nem tutotta ki, olcsóbb
anyagról kellett bát gondoskodni. így jutott a paraszt házakba
a fényű forgácsa ; nem került ez semmibe, elég volt az erdőben,
csak haza kellett hozni s szépen felhasogatni; adott elég
világosságot a fonóknak téli hosszú estéken. Hány párti lett
itt megkötve, hány komám asszouy tetőtől talpig megszapulva,
tudja a jó ég. A pislogó forgácsot felváltották ujjal, jobban
perdült az orsó s még jobban a nyelv, mely a sötétben már
álmosan dadogni kezdett, is világítás még ma sem ment ki
a módiból. Sétáljunk csak a tél bármely hóltöjóu a szom

g y ar nyelvnek egyéb módon terjesztése által igyek
szik a művelődést terjeszteni. H ivatalos lapja a
Felsőm agyarországi N em zetőr erős tám adásokat in 
téz a panszlavok ellen, kiktől a tót népet m egsza
bad itani törekszik. Ez egylet céljához képest a
Nemzetőr is a m agyar közművelődést és a m agya
rosítást hangoztatja. E lappal lépést tart a treneséni
Svornost.
A gárosmegyei ma g y a r os itó egye
s ü l e t e t hasonló elvek vezérlik és ez is kisded
ovodák által igyekszik célját elérni.
A t ó t k ö z m ü v c 1ö d é s i e g y e s ü l e t ,
mely újabban C súszka püspök elnöklete alatt ala
kul t meg. már eltér az előbbi egyesületek céljától,
a mennyiben a hazai tót nép és irodalm a művelését
tűzte ki célul.
Ezek mellett a tót irodalom te rm é k e i: a Narodni Noviny, a lila s n ik , Obzor stb. szintén a tót
nép művelését vallják hivatásuknak s többé-kevésbbé
politikai jo g o k ért küzdenek.
Ezen hírlapoknak mindegyike a rra törekszik,
hogy minél több hívet szerezzen m agának s
igy a tót nép nagy része jobbra-balra hívogatva,
egyszer ehhez, majd máshoz szegődött s végre azt
sem tudta, mit tevő le g y e n : ezt a lapot vagy azt
olvassa-e, sőt a legtöbben semmit sem olvastak.
Azt lehet mondani, hogy két párt fejlődött ki
e folytonos tu sá b a n : a m a g y a r é s a p a n-

s z l á v párt .
Az előbbi pánszlávnak mondta azt, ki nem h e
lyeselte a m agyarosítás ügyét, az utóbbi pedig a tót
nyelvet és nem zetiséget féltette am attól.
A kölcsönös bizalm atlanság, tartózkodás, g y an ú 
sítás kapott lábra közöttünk ; és ámbár nagyon sokan
találkoztak mindakét táborban olyanok, kiknek a
csatazaj nem tetszett és békésebb utón szerették
volna elérni a fennt jelzett célokat s egyáltalán más
álláspontot foglaltak el. m indamellett álláspontjuk
ism ertetését és indokolását nyilvánosságra nem hoz
ták. E csendes, békés emberek teljesen visszavonul
tak a tettek színhelyéről és sajnálkozva egyrészt a
N arodni Noviny. Illásnik stb. m ásrészt a F elsüm agyár
országi Nemzetőr és a Svornost hasábjain folyt

szédos falvak télé. s utón útfélen hóba dugott léceket látunk
négyet ütőt egy nyalábban : bizony ezeket a vásárra indulók
dugdustúk oda, midőn lángjuk alvó félben legalább a kör
meiken akarlak buszul úllani. De a léc füstje sok bajt o k o 
zott. Veresre csípte a szép szemeket, s másnap azokról lehetett
megtudni, meddig tartott a casiuózás.
Tökéletesíteni kellett hát e világítási. Descnkiscm vállal
kozott erre. Hogy is tökéletesíthette volna ezt valaki i Jobb
ennél a fagyit. Volt is gyertya gyártás a gazdálkodó falusi
házakban; nem szívesen emlékszem rá Már magában az a
lehangoló tudat, hogy zsfrolvasztas van a háznál, de nem
lesz töpörtyű, hát n ég az a tinóm illat! A produktumokat
meg épcnscggel nem bánom, hogy világitó lécek sorsára
I jutottak ; nem sikerült csak minden harmadik : a rosszakkal
pedig ügy kellett bánni, mint a tojással. A rosszakkal s jókkal
egyaránt még egy más baj is volt, a folytonos koppantás.
Boldog jelenkor, mely nem ismered a koppautókat s le tudsz
mondani egy speciális művészetről, a koppantásról. Hány
„audiatu vagy „hallja maga“ küldte a szegény koppantót
a patvarba? vagy ha ennél magasabb személy fogta kezébe
c boldog emlékezetű szerszámot, e,| lehetett készülve egy
kopott dér schönszto p'.itzt 's liclit féle hókra: s ha az opcrátió szerencsétlenül végződött, s a beteg a műtét alatt ki
szenvedett, akkor a sötétség oltalmában jámborabb is clki
áltotta magát: Szabad a csók !
A (agyúból még mécsre is került elég kócmadzagot
font a cseléd, begyömöszöltc egy törött ibrikbe, s volt olyau
i fény, hogy jobb se kelleti s ki sem vcrcscdctt tőle az ember
szeme Viasz gyertyát csak a kastélyban égettek s halottvirrasztáskor; általános volt hát a mi Ily gyertyákkal való
rokonszenv. Ki lett adva a koppantónak az utia minden
korra s bizony ma holnap mar csak múzeumokban lógunk
vele lalalkozul. .Moderálom lámpa v dl most az elegáns;

szenvedélyes tollharczok fölött, várták, nem minden
keserűség nélkül várták e heveskedések megszűntét,
biztatgatva ezt is. azt is egy u j z á s z l ó k i b o nt ására . . .
Igen ám. de ki vállalkoznék e rre ? K i lenne
elég erős ahhoz, hogy eltűrje a gyanúsításokat,
melyek szerint bizonyára pánszlávnak, vagy pedig
a tót nép esküdt ellenségének fog tartatn i, ha a
meglevő kél párt egyikéhez sem szegődik ?
M ert tudnunk kell ám azt, hogy a karddal,
ágyúval folytatott harezban csak vérét, életét koczkáztatja a hős, az iró a tollliarczban becsületét is.
Nem csoda, ha ily körülm ények között oly óva
tosak azok, kik az u j z á s z l ó k i b o n t á s á r a
hivatvák.
Azon erős meggyőződésben vagyunk azonban,
hogy mi. kik a Nedela köré csoportosultunk, csen
des működésünkkel m egkünnyitjük az utánunk jö 
vők m unkáját s úttörői leszünk azoknak, kik az ú j
z á s z l ó t k i b o n t v a M agyarország m inden' jó
érzelmű tót lakosát egy táborba hívják össze, abbaa
táborba a hol nem az lesz a jelszó, hogy „ k i a
k a r d d a 1“, hanem a tót nép m űvelése; a hol nem
az e m b e r e k között keresik az ellenséget, hanem
a v a k t u d a t i a n s á g o t tek in tik annak. O tt
nem fog em bervér folyni s nem a szenvedély hajt
de az ü gyszeretet vezérel bennünket.
Nincs messze az idő, cljő nem sokára. De hogy
kik lesznek a zászlóvivők, azt nem tudjuk, nem is
sejtjük még.
Addig azonban kötelességünknek tartottuk e kis
lap p al: a „ N e d e l á v a l " ellátogatni tisztelt tót
közönségünkhöz, hogy kebelében egy k ö rt terem t
sünk : egy olvasó k ö rt oly dolgok megbeszélése
céljából, melyek nem lehetnek közönyösek tót közön
ségünk olőttt.
.Mi nem csatlakozunk a meglevő két párt közül
egyikhez sem, m ert első sorban nem társadalm i
érdekeknek szolgálás. de az ism eretek terjesztése
a célunk ; de nem is terem tünk uj pártot, mert a
mi működésünk tere sokkal szélesebb, mint sem azt
ez. vagy ama párt betülthetné : mi az összes hazai
tót közönséghez szólunk, mi az összes hazai tót

lelkére is kötötte ám minden háziasszony a szobalánynak
hogy töltsön elég olajat a lámpába, külömbcu még maga
boszulja meg magát, s oly éktelenül kezd majd szortyogui,
hogy ember legyen a ki túl bőszé i Ennek is helyt kellett
adni, a petróleumnak.
Nagy d o lg o k előre vetik az árnyékukat. A petróleumot
megelőzte borzalmas Ilire. Az a ki ez ördüngös holmival mert
világítani, azt nálunk úgy néztek, mint azt, a ki az ördöggel
czimborál; de hogy is n e! Itt robbant fel egy petróleum
lámpa, lángba borította az egész szobát, odaégett a família,
ott ölte meg borzalmas gázával a cselédséget stu.
Végre hozzánk is he lett csempészve egy petróleum
lámpa, igen jó, égett, he volt világítva a szoba legkisebb
zuga is ; ép mikor aludni mentünk, atyám magával vitte c
borzalmas jószágot. Emlékszem úgy búcsúztunk cl tőle, mintha
messze útra ment volna. A nagy-papa kedveueze lévéu az
ö szobájában szoktam volt aludni; de ez egyszer nem aludt
egyikünk sem. Mesélt az öreg űr nagy tűzvészekről, melyek
elhamvasztották az egész várost, cunyi meg cuuyi ember
veszett oda. hogy olvadtak el a haraugok, hol ütött ki a tűz ;
s egy egy elbeszélés után kiment szegéuy öreg hallgatódzui
atyáin ajtaja elé, nem-e hallja a lángok sistergését. De nem
volt baj s polgárjogot nyert a petróleum, melyet nemsokára
rundbreuner, mitraillcuse s dupplex lámpákból égettünk.
Az utcán addig csak sötétben botorkáltunk végre ezeket
is meghódította a petróleum; sűrű néptömeg hullámzott az
utcán, mikor azok logelószöi lettek kivilágítva; éljcuzéssel
fogadtatott cgy-eg.v láng s azt hitte miudeuki, megvan
minden, semmire sincs már szükségünk, pedig bokáig álltunk
a sárban
I) ezzel sem elégedett inog az emberiség. A jó vilá
gosság mellett csak vakult minden tizedik, s igy hát több
j világosság lett megint a jelszó A világító gáz rövid óltU

kerülve a fegyelmezetlen szív veszélyeit és változékony
árumintát lelkesen és cl nem lankadó türelemmel törekedni
fogtok miuden után, a mi jó, szép és nemes. Most a tauév
ez utolsó perc/.ében, kérdem: megfeleltetck-e eme szent foga
dásnak, megfeleltetek-e magatoknak és azokuak, kik bentietek
vetik reménységöket? Közelebb értetek-e azon ezélhoz, melyet
megszentelt a múlt drága hagyománya cs a jövö reménysége?
Szánjatok magatokba és feleljetek !
Tudom, hogy most uagyon is külöubözö érzetekkel el
telve álltok itt. Nem egynek arczárói visszasugárzik a benső
megelégedés és öröm. Tudja, hogy liiveu teljesítette köteles
ségét, s ennélfogva mindenkinek nyugodtan tekinthet szemébe.
Érzi, hogy az élet nehéz pályáján jó darabbal előbbre haladt;
érzi magábau az emberiség legelső fegyverének, a tudásnak
gyarapodását. S ha az egyiknél az eredmény talán féuvcsebb
és csillogóbb, mig a másik sok küzdés és fáradság mellett is
hátrább áll. az ne csüggeszszen cl benneteket A fődolog az
életben a komoly törekvés, a lankadatlan buzgalom és ernyedctlen szorgalom. „Ezek által bármely pályán a szcréuycbb
tehetségű Is nagy eredményeket vívhat ki, de enélkül a
lángész is csak töredékeket alkothat11, mondja Eötvös. Vaunak
azonban küztetek olyanok is. kikuek keble most háborgó
tengerhez hasonlít. Egymásra torlódik bennök az önvád és
szemrehányás. Kosszül sáfárkodtak az éven át s most szorult
szívvel várják a pillanatot, a mikor megjelennek szüleik
színe előtt, szemüket lesütve, hogy szeretettelk arczán ne
lássák a fájdalmas csalódást és könnyet. Ezekre ki kellett
mondanunk a szigorú ítéletet, de őszinte részvéttel kísérjük
őket, mert az önvád, a helytelen tett fájó tudata már a
javulás kezdete is. Megvetéssel viseltetünk azouban azok
iránt, kik szigorú ítéletünket talán fásult lélekkel, kihívó
daczczal és hetyke modorral fogadják. Megvetéssel, hisz
egyebet sem érdeincluek, mert csak szüleik és drága hazánk
bánatára nőnek fel. Különben ilyen az élet. A jó mellett a
kevésbbé jó és rósz. De ba intézetünkről egészben véve kell
ítéletet mondani, ki kell jelentenem, hogy kötelességének
becsületesen megfelelt. Sem munkaképessége s értelmi szín
vonala ez évben uein szállott alább, sem erkölcsi mértéke
A beszterczebányai kir. kath. fögymnásium záró
nem csökkent. S most pihenőre térhetünk. Ti a legédesebb
ünnepélye.
pihenő helyre, a szülei hajlékba, mi családunk körébe. JöjA záróllnnepély, mint ezt lapunkban már említettük, I jetek vissza jó egészségben, találkozzunk jó kedvvel, gyara
podó reménységgel és miuden jó és nemes eszme iránt
június 29-én tartatott meg. Kezdetéi ősi szokás szerint, a
vártemplomban tartott ünnepélyes „Te Dcummal" vette, melyet
uövekvö szeretettel.
Hullényi Sándor kanonok s helyettes püspöki biztos nagy
De vaunak küztetek olyanok is, kik ez intézet falai
számú segédlettel celebrált Az isteni tisztelet után a gymn
közé vissza nem térnek. A gymnasinin cseudes magányában
annyi éveu át készülvén nagy útra induluak, az élet útjára.
ifjúság Núber Sáudor főigazgató s az érdeklődő közönség a
gymnásium dísztermébe vonult. Itt a gymn. tanulók énekkara
Ki tudja, mi vár reájuk, mosolygó uap és szerencse, vihar
az ünnepélyt a „ T a l p r a m a g y a r 11 szépen előadott dallal
és tusakodás, taláu miudez együtt véve. De minden körül
folytatta, melynek elhangzása után S p i t k ó La j o s igazgató
mények közt maradjanak hívek ama szellemhez, melyben a
a következő szép beszéddel fordult a tanuló ifjúsághoz:
| gyrauasium őket nevelte.
A gymnasiumnak ugyanis egyik legfőbb feladata tanít
Kedves tanuló ifjak !
ványait az ideálok világába bevezetni s e világ után forró
„Az idő vén fája“, mint Arany nevezi, ismét elejtett
vágyat
oltani szivükbe; megértetni velük, hogy az eszmények
egy levelet. Ismét leszállt egy év. hogy mint lehulló csepp
melegítő sugara nélkül az élet mindig üres és puszta marad,
ama végellen tengerrel egyesüljön, melynek „mult“ a neve.
oly élet, melyet tulajdouképcu élűi sem érdemes.
és melyről a latin költő azt mondja : „irreparabile. empus,
Az eszmények pedig háromfélék. Kettő a goudolkodás
soha vissza nem hozható idö.“ Irreparabile tempus! Ez az,
körébe tartozik, t. i. az igazság megismerése és a szépség
a miért az ember bizonyos határpontokhoz érve mcgállaui
szemlélete. A harmadik eszmény ellenben a cselekvés terén
szeret, hogy a leáldozott időnek emlékezetét felelevenítse s
érvényesül s nem más mint fáradhatlanul a közholdogság
Így egyfelől sok örömet és megelégedést, másfelöl tanulságot
szolgálatában állaui. saját gyönyörét roúsok jólétének örömest
vagy biztatást és erőt merítsen a tovább küzdésre. S ha ezt
feláldozni. A három eszméuy teliát rövideu mondva: a tudo
tenni minden ember kötelessége, ügy különösen a tietek az,
mányos. a művészi és a vallás-erkölcsi eszmény.
kedves tanuló ifjak, kik magasabi) ezél felé törekedtek s kik
a haza, sőt az emberiség szellemi szolgálatába szegődtetek .
Önök tudják a történelemből, hogy a hosszú századok
Midőn ezelőtt tiz hónappal itt összegyűltünk, velem
folytán hány kiváló alak küzdött és szenvedett egész életéu
együtt szent fogadást tettetek. Ünnepélyesen ígértétek, nogy
át ezen eszményekért, érdek nélkül s önzéstelenül szolgálva

közönséghez látogatunk el koronként hogy tanul
ságos és hasznos olvasinányuyal szolgáljunk.
E szándékunk oly nemes, hogy miatta senki
sem tám adhat meg bennünket, ki az igazságot sze
reti, e célunk oly tiszta, hogy annak eléréséhez a
tót nép minden barátja segíteni fog bennünket.
Ö nökhöz fordulunk első sorban lelkész és ta
nító urak kérésünkkel, legyenek közbenjáróink a
hazai tót közönségnél, világosítsák tel iparos és
földmives p o lgártársainkat arról, hogy a Nedela olyan
közlöny, m elyet bátran kezükbe vehetnek a nélkül,
hogy e m iatt m agyarfalóknak vagy a m agyar ellen
ségének tartathatnának. O lvashatja ezt állami szolgá
latban levő munkás, vagy tisztviselő ép úgy, mint az
önálló birtokos, vagy iparos.
H a pedig akadna valaki, a ki e m iatt gyanúba
venné őket, hivatkozzanak egy évi működésűnkre,
lapunk egy évi folyamára, melyben bizonyára senki
sem talál izgatást, pártoskodást. “
K özöltük a Nedela eme cikkét, hogy lássa a
mi olvasó közönségünk is a mi álláspontunkat,
melyről a Nedela hasábjain a tót olvasó közönség
hez fordulunk. Azt hisszük, hogy azon körülm ény
ben, mely szerint a Nedelában mérsékeltebben szó
lunk a kelyzetről, mint a Felvidéki H íradóban, nem
fog senki kétkulacsosságot látni, ki szem előtt
ta rtja azt, hogy az izgatókhoz a feddés, magához
a néphez pedig az oktatás hangján kell szólani.
Az a meggyőződésünk, hogy a N edela cikké
ben a helyzetről mondottak megfelelnek a valóság
nak.
T — i.

volt, még csak cl sem terjedhetett mindenütt, már a villamos
világítást, mely jobb és olcsóbb is mindannyinál, kezdték
emlegetni; s ha ezt fogjuk alkalmazni, elbuvik majd a szcmérmetes holdvilág is, melyre pedig nagyon számi latiak a
tisztes város-atyák, mikor nyélbe ütik az évi budgetet.
eh.

Jó tanácsok
ii.
Nem hiába kutyabölcsés/.nek hívtak régemen, de kutyadolgom is van ám nekem. Múltkor a beszterczebányai kéz
iratok késő érkezése miatt kihengeritik hordómat, más szóval
kitették szűrömet, niott meg ide vetnek a Tárczá-ha. hogy
itt osztogassam jó t a n á c s a i m a t . Olybá tűnik föl nekem
a vörös ceruzának ez az intézkedése, miullia én nemcsak a
Híradó Tározójának, de a szerkesztőség kis tárc/.ájának is
megtöltésére volnék ide küldve.
Megvallom az elsőre vállalkozom, mert oda csak gon
dolatok, fehér papír és betűk kellenek de az'ntolsóra képte
len vagyok, mert ide angyalokkal tele rajzolt papir es csengő
pengő érmek is. Ezek előteremtése a tisztelt praenumeransok hatáskörébe
melybe én nem akarok beavatkozni.
íme a betűk
Egyik bölcs barátomtól, kit Bernáth Gazsi uév alatt
minden jókedvű ember ismer, azt kérdezte egyik barátja:
Mi bajod Gazsi, hogy úgy lehorgasztod orrodat?
— Semmi, felelt ez. Csak adósságaimat akartam össze
számítani.
— No, és?
— Nem lehet. Anuyira megy az, hogy számaim mind i

elfogytak. Most kellett gyors futárt küldenem Arábiába
friss számokért.
Én is a Itires bölcsnek szorult helyzetébe kerültem a
minap, mikor cgy csoport arató telepedett le hordóm előtt.
Vígan voltak az aij .ifiak, hangzott az az ismeretes arató a óta
melynek utolsó szótagját nyolez egész hangig húzza ki a
jó tüdejü Hanka, mialatt a kaszás része a csoportnak egy
másután üritgeti az élet essentiáját. Elgondolkodtam azon,
hogy mennyi erőt adhatott az atya Isten az emberbe, hogy
ez még mindig a föld ura tud lenui. Ezt a mulató népét
Svatopluknak hányszor puhították már meg a régi időben
Árpád hadai után a tatárok, törökök és hány emberöltő óta
irtja, pusztítja egy amazoknál veszélyesebb ellenség . . a
pálinka, mennyi emésztő tüzet visz ereibe a spiiiius, cs c nép
izmai mégis rugókouyak, kedve munkára hajlik és dalra
egyaránt.
Mi adja meg neki ebhez az erőt? mekkora tárháza van
a M i n d e n s é g n e k az őteröből. melyet az e m b e r b e
oltott, hogy ez ily féreg módra lassan, de biztosan pusztító
ellenségnek ellen bir állani!
A tengernek toronymagasságú hullámai ellen milliókba
kerülő gátakat cpit az ember s rncgbir velők, a sötétség ellen
kölcsön veszi a villámot s ennek fényét szórja a vak éjsza
kába és eligazodik fényénél.
És a nagy gátakat megdönti a parányi szú, a világító
tornyokat a lathatlan idő
Csak az embert nem bírta elsepcrni a füldszinéról
semmiféle ellensége, eilcuáll ez az időnek, még a szúnál
erősebb szenvedélynek is.
A Mindcnség tárházába halandó be nem tekinthet,
Bernáth Gazsi módjára meg nem küldbetek futárt Arábiába,
mert a Mábdi vitézei elcsíphetnék s aztán se futár, se számok ;
tehát igy teljesen' adatok híján nincs mit tennem, mint régi
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az igazság és szépség cultusát. megvetve ama hitvány élveket
melyek a közönséges ember föboldogságát képezik. S az
emberiség ma is kegyelettel és bámulattal említi nevüket.
De bizonyára ismernek az életbeu oly embereket is, kiknek
neve soha sem fog ragyogni Kilo lapjain, kik igénytelenül,
szerényei csendesen haladnak az életen keresztül s e mellett
szivük a jóság és emberi szeretet kincsbáuyája. Ezek is,
amazok is eszményi magaslaton állanak, mindannyiaknak
közös jellemvonása a belső harmónia és béke utáni vágy.
A tudományos és művészi eszméuy után állaudó törekvés
nem mindenkinek a dolga s azt nem lehet mindenkitől kívánni.
Önöktől talán igen, tekiutetbe véve mindazt, a mit az iskola
magasabb műveltségük érdekébeu tett. De a mit önöktől
feltétlenül és kategorikusait kívánni lehet, ez az erkölcsi
eszmény után való komoly és becsületes fáradozás, nevezzék
azt b&rmiképen, akár az isten parancsának való engedel
meskedésnek. akár a kötelesség hü teljesítésének. Mondom,
nevezzék az erkölcsi eszményt bármiképeu, szem elöl soha
sem szabad azt téveszteni.
Menjenek tehát az életbe azou szilárd elhatáro/ásssal,
hogy az igazság és jog bátor, rcttenthetleu harezosai lesz
nck, s azou benső meggyőződéssel, hogy az, ki az emberiség
jólétének legjobb erejét szenteli, magának is állandó lelki
békét és a legtisztább boldogságot vívja ki. Az Isten vezé
relje Önöket utaikou !

Hontinegye iskolaügye
(Folytatás.)
IV.

A tanítók,

Az összes 221 tanitóból volt tanképesitett 202, nem
képesített 19 ; rendes 209, segéd 12 ; férfi 202, nö 19, tanítás
sal foglalkozó lelkész 2.
A nemképesitett taultók a szakminisztérium 82. évi 31427
sz. alatt kelt intózvényóvcl —• a tanképesitö vizsgáuak állásuk
elvesztésének terhe alatt záros határidő alatti letételére uta
sítva lőnek.
A tanítók számát a tankötelesekhez viszonyítva esnék
egyre az utóbbiakból 85 uövendék.
A taiutók számát (221) a tantermekhez (227) viszo
nyítva i) tanterem még miudég üresen állana, mely körül
mény az egy berncczei róm. kath. iskolától eltekintve, hol
ségédtanitó behelyezésének kiváualma forog fenn, abban leli
magyarázatát; hogy több egyházközség a második tanterem
felépítésével egy ídejüleg már a közel jövőben jelentkezhető
szükségről kívánt gondoskodni,
V. Az iskolák jövedelme,
A kimutatott iskolák összes jövedelme volt 100,298 frt.
mely az összes megyei adó (665,199 írt.) 15.07%-káuak felel
meg, ebben tökokamat 2505 frt úgyis az összes jövedelemnek
2 50 szika, tandíj 20843 frt, vagyis 1081 szlka, állami,
segély 7503 frt. vagyis 7.58%, községi segély 13,833 frt,
vagyis 13 72 százalékát, iugatlan vagyon jövedelme. 11,378
f’t. vagyis 11 száz. egyéb forrású jövedelem 7260 frt. vagyis
7 26 száz.
Az összes kiadás 100,298 frt. a következő tételek sze
rint oszlott meg: a tanítók fizetésére fordittatott 85,812 trt.
vagy 8b-56 száz. a tanítói összes fizetésből (85,812 frt.) esik
egy tanítóra 388 29 frt. az összes jövedelemből (100,298 frt.)
egy tankötelesre 5-29 frt.
Itt meg kell jegyezuem, hogy a törvényszerű 300 frtnál
még miudég kevesebb jövedelme van 53 tanitóuak, minek
oka azon körülményben keresendő, hogy a tényleges viszo
nyok hatalmasabbnak bizonyulnak be miuden logikánál,

mesterségemhez: az okoskodáshoz folyamodnom, hogy ki •
süssem a spiritus ellen végtelenül opponáló erő forrását.
Nem más az, ami az embernek s igy a Hurbanok,
Mudronyok, Valasekek „leigázott, halálig gyötört nemzetének11
is az erőt adja, mint a . . , föld; ugyanaz az áldott anya
föld, mely a magyart ezer év óta hordja hátán; ugyanaz a
búza aczélozza izmait, mily a magyart táplálja, ugyanaz az
ég derűje vidítja kedélyét, mely a magyarból fakasztja a
kedély dalát.
Hej, Volanszky, bej Pietor Ambro! miért hát az a foly
tonos jajgatás? félre a kesergővel, más nótára gyújtsatok rá,
dobjátok el a páliukás Üvegeket, cl az epévél ; egy pohár
bor meg nem árt, sőt ez fog igazán hasznotokra lenni; hisz
egy latin eollegám nagyon régen kitalálta már, hogy „in vino
est vcritas.u Majd a borral az igazságosabb érzület támad fel
bennetek § együtt zengitek majd velünk :
Tied vagyok, tied hazám
~
E szív, e lélek,
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek.
Igaz. hogy addig sok v íz foly le a Dunán és tömérdek
papir fogy el a turóc szt mártoni nemzett nyomdában; de
hát nem szout kötelességem nekem hordóheli lakos voltomra,
ki háttal fordulok a szent Moszkova felé és clet-Methodusom
is egészcu más. mint nektek mcgtércudöknck, — oda hatnom
hogy az az idő bekövetkezzék ?
Majd akkor fujjuk ám csak együtt azt a nótát, hogy,
ne bántsa egymást
•Se a magyar, se a tót
Legyen úgy mint régen vót!
Diogenet.

mert helyrajzilag elszigetelt, iskolallag össze nem kapcsol
ható községekben, mások lián pedig két felekezeti iskola
mellett a kisebb hitközségekben a csekély tanítói javadal
mat emelni nem képesek.
A tantermek leszerelésére fordittatott 488 Irt. vagyis az
Összes jövedelemnek 0 49 száz. szegény tanulók segélyezé
sére 534 frt. vagyis 0 53 száz.
VI. Az ipari tanunezuktatds s hdeiipar-tanítás
Az 1884-ik évi XVII tOrvónyczikk 80 §-a értelmében
a', ipari taunucziskolák szervezése tárgyában megfelelöleg
eljárván, a megye területén levő iparos tauonczok (faszéiratása elrendeltetett, melynek eredménye lett, hogy az idézett
tOrvéuy által hasonló iskolák minimális feltétele gyanánt kö
vetelt 50 iparos lanocz csak a megye székhelyén Ipolyságon
találtatott s itt a már korábban létezett továbbképző ipari
tanfolyam ipari tanoncziskolává alakíttatott át.
Ezen iskolát a vallás s közoktatásügyi in. kir. minisz
térium 884. évi 27,475 szám alatt kelt iutézvcnycvel kibocsátott
tauterv szoros betartatása s hetenként ti órai tanítási tartam
mellett Juhász Ignáez és Valdcr Adolf ipolysági elemi taní
tók kezelik, s fentartási költsége gyanánt az 1884/5-ik tan
évre államsegély reményében 400 forintnyi összeg lön elő
irányozva.
Bakabányán az ipari tunouezok 49 számban találtatlak
s az ipari tauoncziskola szervezése iránt, melynek szüksége
ottan uemcsak az ipari értelmiség terjesztése, de a magya
rosodás szempontjából is nyomul előtérbe, a tárgyalások fo
lyamatban vanuak.
Korpoua sz. kir. városáhau talált 22 ipari tanoucsot a
hivatkozott tanterv lehető betartása mellett az ottani községi
telsőuépiskola tanítói oktatják.
A borhii állami iskolábau Záborszky Gyula annak ide
jében a váezi vesszölónó tanműhelybe kiküldött tanító által
a kosárfonás a mit fonásig fejlesztve, kiváló sikerrel tunittátik, a pjergi rém. katli . bakabányai és korpouai állami
elemi s az ipolysági polgári leányiskolában pedig a női ké
zimunkának miudeu neme kiterjeszkedve az annyira szliksé.
ges ruhaszabásra is.
Ezeu iskolák a folyó évi országos kiállításon e nemű
készítményeik által képviselve lesznek.
VII. Egyéb a népnevelési közigazgatás terén felmerült moz
zanatok.
Az izraelita zugiskolák beszüntetésére vonatkozól883. évi
5636. szára alatt kelt vallás s közoktatásügyi miniszteri intézvényt nyilvántartván, azok leállítása msgyar közművelődési
czélra fordítandó 50 frtnyi birság terhe alatt tiltatott meg, s ör
vendetes jelenségnek tekintem, hogy a kérdés alatti tanévben
nem merült fel szüksége ezen intézkedés foganatosításának.
A kisdedóvas Ugye lassan bár, de mégis fokozatosan
továbbterjod a korpouai, bakabáuyai, pjergi magyarosodási
feladattal bíró óvodákhoz méltóan fog csatlakozni a tervbe
vett apátmaróthi magyar gyermekmeuhely.
Hasonló létezik inár Kisgyarmalou Kovács Józsci
ottaui rém kath. lelkész buzgalmából.
Az ipolysági ovoda Ugye a polgári iskola épületével
van összefüggésben, melynek létesülte után a megyei szék
város sem lesz kényteleu tóobé ezeu intézmény áldásait
nélkülözni.
A szakminisztérium 43,230 884,34,945/884., 11,263/884.
szám alatt kelt iutézvéuyével néhai Jochlik József czckóczi
róm. kath. tanító özvegye, született Ocsovszky Katalin az
országos tanítói uyugdijiutezetböl évi 80 frtuyi, néhai Szalay
Pál derzsenyi ágost. vallású ev. tanító özvegye három kis
körű gyermekével együtt évi 168 frtnyi özvegyi segélybeu
s Valasck Mihály bakabányai róm kath. tanító hivatalból
való nyugdíjazás folytán 100 frtuyi évi nyugdíjban részesült.
A Tekiutetctes közigazgatási bizottságnak havi jelen
téseimből alkalma nyílt meggyőződést szerezni az általam
meglátogatott iskolák állapotáról s azokban szerzett tapasz
talataimról s azok alapján foganatosított intézkedéseimről.
Midőn ezek után a Tekintetes közigazgatási bizott
ságnak a népucvelcs Ugyóbeu kifejtett nemes tk kötelességszerű hivatalos, de azt tülbaladó hazafias készségéért leg
mélyebb köszönetemet nyilvánítanám, maradtam a Tekintetes
közigazgatási bizottságnak alázatos szolgája:
Plachy Bertalan.

Amit jó tudai a vidékieknek.
— Kiállítási levél. —
Budapest jul. 8.
Az országos kiállítási bizottság a külföldi és vidéki lá
togatókkal szemben a legjelentékenyebb, elismerésre méltó
intézkedést az által tette, hogy felállította, illetve eugedélyt
adott a kiállítási tudakozó és bizományi iutézet szervezésére
és felállítására.
Hogy miben áll ez intézmény fontossága, legyen sz aban egy pár példával illustrálnuuk. Akár vidéki, akár kül
földi látogató ráudul a fővárosba a kiállítás megtekintése
végett, az — kiváltkép ha most vau először Budapesten, —
bizonyára programjába veszi a főváros nevezetességeinek,
múzeumainak, színházainak s kiránduló hclyeiuck megtekin
tését is, sőt számosán még hivatalos és nem hivatalos ügye
ket is óhajtanak ez alkalommal elintézni.
S mily kevés lehet azok száma, akik a fővárosban —
ba jártak is már itt egyszer másszor. — takintve annak
gyors terjeszkedését cs változását, minden akadály és kése
delem nélkül el tudnának igazodni, vagy a legjobb esetben
esak időveszteséggel s tetemes költséggel tehetnék ezt. Vagy

például mily nehezére esnék a kiállítási terület bokalaudozásában meglehetősen elfáradt idegennek, ha egy színházi,
mulatóhelyi, vagy mondjuk fürdöjegyórt a kiállítás területé
ről be kellene fáradnia a fővárosba » onnan ismét vissza a
kiállításba, mely esetben a belépti dijat is kétszer kellene
fizetnie. Íme, mindezeket megteszi, illetve rcndelke/.ésre bo
csátja a kiállítási tudakozó és bizományi intézet, mely mind
járt a főbejáratnál balra, csinos kis pavilonban nyert elhe
lyezést, úgy hogy a kiállítási területen bellii a legnagyobb
nyugodtsággal és pontossággal elvégezhetjük napi teendő
inkel miudeu fáradtság és tetemesebb kiadás uélkül.
A hivatalos felügyelet és ellenőrzés alatt álló intézmény
szervezetéből közöljük a következő általánosabb érdekű rész
leteket :
1. Minden kiállító közölheti az irodával a helyet, uapot és órái, melyben vele személyesen érintkezni és beszélni
lehet és viszont ugyanezt mindenki megtudhatja az intézetnél.
2. Mindenki a kiállított tárgyak kiállítási helyét, szár
mazását és esetleg a kiállító nevét is megtudhatja az inté
zetnél.
3. Minden nem kiállító közölheti az iutózettel a helyet
cs időt, melyben vele személyesen érintkezni és beszélni le
het és viszont mindenki megtudhatja azt az intézettől.
4. Minden látogató intézkedéseket tehet az intézetnél
az iránt, hogy valakivel az általa megjelölendő helyen ta*
lálkozzék.
o. Felvilágosítások adatnak a városban levő hivatalok,
hivatalnokok és hivatalos órák, esetleg társaságok ezégek
és közhelyekről.
6 Minden kiállítási látogató felvilágosítást nyerhet a
Budapesten az utolsó 24 órában megérkezett idegenek neve
és itteni lakásáról.
Ezenkívül az iroda o célra külön alkalmazott küldöncei
által úgy a kiállításon, mint azon kívül üzeneteket és kül
deményeket továbbit; vezetőket és tolmácsokat tart, kik úgy
a kiállításon mint a városban, sőt esetleg vidékre is rendelkezésre állanak; közvetíti a vasúti és hajójegyek eladását,
esetleg kicserélését, lóvasúti jegyek, az összes fővárosi színházak és mulatóhelyek belépti jegyeinek, valamint fürdőjegyek eladását; elárusítja a múzeumok, képtárak, mütárlatok valamint a kiállítás katalógusait és kalauzait, sziulapokat,
programokat, a közlekedési vállalatok hivatalos menetrend
könyveit, stb. Öreg vagy beteges emberek számára toló kocsi
kat s szolgákat bocsát rendelkezésre ; végül az iroda valamint
városi fiókja is telefon összeköttetéssel van ellátva, melyeket
a közönség csekély dijjért használhat.
Ha a fővárosba fölráuduló mindeme szolgálatokat most
a városban beüt akarná elátni, bizony nem mondunk sokat,
de tömött tárczája 2 —3 nap alatt ostyavékonyságuvá lapulna,
inig a tudakozó iroda díjtételei olyanok, hogy mind eme szol
gálatok aránylag csekély összegre rúgnak, sőt egy állaudó
vezető sem kerül többe cgv egész álló napra 3 írtnál.
Mind eme szolgálatoknak a legnagyobb látogatottsági
helyen, az orsz. kiállításban való összpontosítása úgy cél szzrüségí mint kényelmi szempontból felette szerencsés gon
dolat volt, de kétszeresen fontosnak kell elismernünk a sziuházi jegyeknek az iroda általi darusítását. El voltunk ugyanis
készülve, hogy a kiállítás alatt a hordárok a színházi je 
gyekkel való üzérkedést még nagyobb mértékben fogják
űzni, mint azelőtt. S örömmel konstatálhatjuk, hogy a t.
vidéki közönség ettől most inog van mentre, mert a tuda
kozó irodában bármely napon a rendes s más napra az elő
vételi dijak lefizetése mellett miudenki bármelyik fővárosi
színház tetszésszerinti helyére válthat jegyet.
Az iroda működése ez irányban cddigelé oly sikereseik
bizonyult, hogy kívánatosnak mutatkozik, miszerint a szín
házi jegyek ilyetén clárusitása a kiállítás utáu is lentartassék.
miáltal a színházi jegyekkel való üzérkedésnek egyszer s
mindenkorra eleje vetetnék s remélhető is. hogy a fővárosi
színházak úgy a maguk mint a nagy közönség érdekében
az összeköttetést az irodával a kiállítás után is állandóan
fenu fogják tartani,
Vezető
K érjllk tisztelt előfizetőinket, szíveskedjenek
előfizetéseiket minél előbb megújítani, mert megváltjuk
őszintén, nekünk nagy szükségünk van a lap fentartása céljából az előfiz. összegre.
A múlt évi. valamint a lefolyt félévi hátralékok
beküldését levélben kértük bár, még ezúttal is ism é
teljük kérésünket annak fclemlitése mellett, hogy
három lapnak és egy nyomdának vezetése, n egyed
évenként százakra menő szám lának és ugyanannyi
levélnek m egírása nemcsak folytonos m unkával, de
tetemes kiadással is já r.
A kiadó.

KÜLÖHFÉLÉK.
A csipkeveró tanfo lyam Hodrusbányán a kir. ipari fel
ügyelő jó indulata s bnzgósága folytán az idén is me.gnyittatott s Így újólag módjában áll a szegény sorsú hodrusi
leányoknak azon ipar szakszerű elsajátítása, mely a nőt is
képessé teszi, hogy tisztességes cs nemének megfelelő fog' lalkozást űzhessen s létfenntartásához legalább a legszüksé
gesebbet megszerezze; mi adott viszonyaink között annál
méltóbb a figyelemre mert fájdalom a bányász osztályhoz
tartozó nö csak igen kevés utou juthat önállóságra s azon
| helyzetbe, hogy keze keresetével íuegkóiuiyitse s incgoszsza
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férjének mint a család fenntartójának gondjait; mi :'
inütve, hogy a bányamunkás szűk keresete s/.Ukségkcpeu arra
utalja anna|{ népét, lio^y közszerzővé váljék. De ép ezért
majdnem megf.'gliutlaii, s legalább is meglepő, hogy az érin
tett tanfolyam azon számos előnye iránt, melyeket az itt
régóta nieghouosult, de csak primitív módon űzött csipkeve
rés számúra biztosit, népünk nemcsak közönyösséggel, de
határozott idegenkedéssel viseltetik, elannyira, hogy a jobb
módii szülök leányain kívül a szegénysorának egyike sem je
lentkezett a folyó uyárnan megnyitott tanfolyam megkezdé
sénél. Minek oka egyrészt azon balhiedelcuiben rejlik, hogy
a tanfolyamot csakis a megadóztatás egyik ürügyének tartja,
másrészt meg abból ered, hogy a régi csipkeverés módsze
réhez nemcsak a megszokottságból mereven ragaszkodik,
de azon téves meggyőződésben él, hogy a finomabb mustrájá csipkét aránylag sokkal kisebb árban értékesítheti,
mint a durvábbat; holott mindennek ellenkezője áll. Hogy
ily téves felfogás még ma is átalános, s azt megszüntetni az
ez iránt buzgölkodókhuk nem sikerült, annak magyarázatát
azon körülmény nyújtja, hogy a szegény sorsú csipkeverők
egyes lelketlen üzérkedők által hol élelmi, hol pénzbeli elő
legek állal lekcnycrcztctnck. s készítményeik már mintegy
előre zálogba vétetnek ; mi az idegen s jutányosabb piacz
felkeresését úgyszólván lehetetlenné teszi s másrészt az ily
folytonos adósságbeli rabságra kárhoztatott nőnek szellemét
és igy a finomabb Ízlés utáni vágyát épen elfojtja. Minden
nek megelőzése s megszüntetése czéljából Sclmeczbáuya tör
vényhatósági közgyűlése elrendelte, hogy azon szegéuysjrsu
leányok, kik a nevezett tanfolyamba mint kezdők belépnek
havi 2 —4 frt díjjal jutalmaztassanak és ez utón segélyeztetvén a tanfolyam előnyének elsajátítására serkentessenek,
mi végből 100 Irtot összeget utalványozott a város pénztárá
ból ; továbbá elrendelte, hogy maga a tanfolyam megvevén
a csipkét, ennek további értékesítéséről gondoskodjék, mi
most midőn a csipkéuek oly nagy a kelendősége, biztos s i
kerrel kecsegtet. Remélhető, hogy ez utón síkerülend né
pünket balfelfogásátol eltántorítani s ezen iparágban is
nagyobb keresetre képessé tenni
A háztulajdonosok figyelmabe Selmeczen. A folyó 1885
évi házból* és házosztályadó mcgállapittatváu a kivetési la js 
tromok mindenki által leendő megtekinthetés végett a vá
rosi pénztárnál 8 napig közszemlére ki vannak téve.
Vihnyefürdő látogatóinak száma meglepően emelkedik;
az igazgatóság részéről kibocsátott kimutatás szerint e bó
8-áig összesen 412 fürdő vendég fordult meg c regényes fek
vésű fürdőben.
A selm eczvárosi kisdedovó vizsgája c hó 14-éu délelőtt
lesz a királyi tanfelügyelő jelenléte mellett. Bizonyára uagy
gyönyörűséget fog szerezni a kisdedek productiója az ezen
ünnepen megjelenő gyermekbarátoknak. Ezzel egyidejűleg fel
ein iitj tik. hogy a kisdedovót segélyzö egyesület megkezdvén
működését, választmányának tagjai rövid idő múlva fel fogják
hívni városunk közönségét az egyletbe való belépésre. Né
mileg megkönnyíteni véljük a választmány lelkes tagjainak
munkáját, ha erről itt tájékozás végett, megemlékezünk. A tag
sági dij oly csekély — havonkint 10 kr. — hogy ez közön
ségünk közül senkit sem tarthat vissza az egyletbe való
belépéstől.

Ismét a csehek Magyarországon. Alig ériek haza a magyar
országos kiállításról csehországi csehbarátaink, már a távol
Amerikából indult útnak egy vendégsereg kiállításunk meg
tekintésére: az amerikai csehek. A vendégek e hó 18-án
érkeznek Becsbe, a hova őket mintegy 800 morva kiséri el.
Az osztrák fővárosban és Budapesten élő csehek tüntetőén
készülnek fogadni amerikai testvéreiket.
A beszterczebányai m. k ir. felsőbb leányiskolában az
1885/6-diki tanévre a növendékek előjegyzése folyó hóban,
a rendes behatások pedig szeptember 1-éu történnek. Ezen
nyilvános tanintézet ezélja, alkalmat nyújtani arra, hogy
benne társadalmunk nőtagjai nemük sajátiagossága és a tár
sadalmi jelen viszonyok állal feltételezett, de egyszersmind
oly mérvű átalános műveltséget szerezhessenek, mely egyfe
lől élethivatásukra szükséges, másfelől megfelel azon általá
nos műveltségnek, melyet a férliak saját élctczéljuk érdeké
ből gymuásiumi és reáliskolai középiskoláinkban nyerhetnek.
A felsőob leányiskola 6 évig tartó tanfolyamból áll 6 osztállyal.
Az 1885/6 ik tanévben a 3. osztály is meguyittatik. Az
I sö osztályba felvehetők a legalább 10 éves oly leányok,
kik az elemi iskola I osztályát jó sikerrel végezték. A to
vábbi osztályba esak olyan leányok vétetnek fel, kik meg
felelő osztályából jó bizonyítványt hoznak. Megfelelő bizozouyitvány hiányában a jelentkező felvételi vizsgálatot tesz.
Az intézet beulakással — internatus — van összekötve.
Kárpáti ICiidn, intézeti igazgatónál kell jelentkezni.
Örökösök kerestetnek. A pozsonyi kir törvényszék fel
szólítja mindazokat., kik néhai Szandtner szül. Móritz Mária
hagyatékára igényt tartanak, liogv igényeiket a törvényszék
nél 45 nap alatt érvényesítsék.
A kolera ellen A Spanyolországban kiütött kolera elleni
vedokuaes szempontjából felhívja Sdraccz-város főkapitánya
a város közönségét s különösen a nagyobb házak, vcudóglök,
korcsmák, gyárak tulajdonosait, hogy udvaraikat tisztán tart
sák, s a szükséges fertőztélonitóst naponta teljesítsék.
Az 1885-ik évi budapesti általános kiá llítá s. S ilm ocz s

Bélabánva városok ( évi július hó 9-én tartott közgyűlésében
szem elölt tartva az általános kiállítás országos s nem zeti

jelentőségét és honé már magában is nagy jelentőségét, vala
mint áthatva lévén, hogy annak megtekintéséből számos előuy
ered, mely épen a vidék javára értékesíthető, jelesül a helyi
ipar s egyéb közgazdasági ágak lendítésére has/.uálható fel
— azt határozta el, hogy 8 Iparost küld a kiállításra egyenkin? 30 frt segélyösszeg kiutalása mellett s hogy hason őzéiből
hét tisztviselőnek 60 frt útiköltség fedezetet engedélyez oly
kikötéi mellett azonban, hogy utóbbiak kimerítő jelentést
tenni tartoznak szerzendő tapasztalataikról azon javaslatok előterjesztése mellett, melyek szeriut a helyi viszonyok lendí
tése s a magasabb fejlettség színvonalának elérése meg való
sulhatna; a kiküldött tisztviselők a következők: a polgármester, a főkapitány, a gazdasági előadó tanácsos, a főjegyző,
a tiszti főorvos, az erdőmester s a számvevő.
A besztercebányai városi önkéntes tűzoltók f. hó 5 én
nyári mulatságot tartottak a „Sziatyinábau“. — A hely igen
szép, de három hiánya van t. i. rósz és uem praktikus a

kével ellátott, fekete uyelü uapernyőt felejtett a tűzijátékkal
szembeu levő asztalon. A szerkesztőség kéri a becsületes
találót, szíveskedjék a naperuyöt neki elhozni, hogy annál
jobb kedvvel emlékezhessék vissza a tűzoltók majálisára ! Az
elhozónak jutalom is adatik! Csak nem járunk megint ügy,
mint a báránynyal V
A selmeezi lyceum nyolc/, osztályában az 18S4;5 tauév
elejéu 282 tanuló volt, a tanítóképzőben 11. összesen 293.
kik közül az év végéig 282-eu maradtak meg: 49 helybeli,
a többi vidéki, vallásra uézve: ág. hitv. 182, iielv. 24, unit.
1, r, kath. 67, gör. kath. 1, izraelita 7.
A besztercebányai t&rsaskuglizóval szemben estenkint
7—8 óra tájban egészeit természetes kosztümebeu fürdettek,
dacára annak hogy a szabadban való fürdés rsudörileg vau
eltiltva. Talán csak a rendőrök nem veszik észre azt, a mit
az egész publicmn lát ?

feljárst, azaz az út, másodszor maga a hely egy nagyobb
T ó t irodalm i gyűlésre hívják össze Húrban Svetozár,
szabású majálisra szűk, harmadszor a h e 1y s z i n é n n i n c s
Sk ülteti József és Halasa András a tót Írókat. Hogy a gyűlés
v í z , hanem ezt egy ór ányi t ávol s ági t ól kell
helye nem más, mint T. Szent Márton, ez magától értetődik.
c i p e l n i . — Ez utóbbi bajon azonban az isten most segí
A rib á ri hid, melyen a kocsin Szliácsra vonuló közönség
tett, megeresztve az ég csatornáit, a mi igen természetes,
kénytelen áthaladni, mint ismételve halljuk, oly rozzant
mert tűzoltót viz nélkül képzelui sem lehet! — Esett az
állapotban vau, hogy csak életveszéllyel lehet rajta átmenni.
eső hajnaltól d. u. 2 óráig s igy elrontotta a mulatságot,
UsodáljuK c biduak ezen állapotát, annál is inkább, mert
melyre a tűzoltók nagy előkészületeket tettek. El hozatták
hiszen most van Sliácson a fő saison.
Losonczról a 25. sz. gyalogezred zenekarát, a tánchelyet s
az egész teret igen célszerűen berendezték. A publikum
Az elsó perzsa hírlap , mely uem rég jelent meg Teltekényelméről minden tekintetben gondoskodtak, két konyha ; ranban, Ec'uo de Perse címet visel. A franczia lapnak kitűnő
s buffet volt felállítva. Étel-ital a legjobb minőségű s quan- ; pártfogója van : maga Naszr-fiddin sah az, ki nemcsak pénz
tum satis! Csak az az eső ne jött volna ! — Ha ez nincs,
beli segélylycl látja el, de tanácsosai is. — A csehek Hontegész Besztercebánya kint lett volna, mert az idén még nem
bán. A kolini mezőgazdasági- és ipsregyesületek tagjainak
is volt majálisunk ! — De délután kiderült s lett aztán nép
üdvözlésére a budapesti cseh ulub e hó 18-áu Szobra rándul.
vándorlás Besztercebányáról a Sziatyinába. Mintha csak va
A hajó szombaton esti 10 óra után indul el Budapestről
lami szakadatlan búcsújárás lett volna, csak úgy hemzsegett
Szobra. Cseh vendégeink a magyar tengert: a Balatout is
az embertömeg a keskeuy útou. A délelőtti hiányt helyre
meg fogják látogatni. A t r ó n ö r ö k ö s p á r ,t nagy ünne
hozták, a tánc szakadatlanul folyt s a nap fényes sugarai
pélyességgel fogadták BrUsselben. A trónörökösnének viruló
pezsgő jó kedvet oltottak még a legszomorúbb kedélybe is.
egészsége nagyon meglepte a belgákat. A magas vendégen
Este tűzi játék volt, melyet Petrikovics, radványi lakos ön
három hétig maradnak Belgiumban. B o s z n i á b a n megen
szántából készített a bbányai tűzoltóknak. Ez igen szépen
gedtetett a törököknek, hogy azokon a helyeken, melyek
sikerült. — Egyáltalában az egész mulatság, dacára a délig
helyőrséggel bírnak, a mohamedánok a ramazau ünnep kez
kedvezőtlen időnek, sikerült, mi abból is látszik, hogy a
detét és végét ágyulövéssel jelezzék. A törökök nagyon meg
pénztárba 140 frt folyt be. Ez összeg a tüzeseteknél megse
örültek e kedvezménynek, melytől azoccupátló óta meg voltak
besült tűzoltók ápolására szánt alaphoz csatoltadk. Az esőt
fosztva. A ramazau egy hónapon át tartó böjttel jár, melyen
kivéve, tehát minden jól sikerült, s meg vagyunk győződve
az igazhivökuek napkeltétől napnyugtáig tartózkodni kell az
arról, hogy, ha jövőre a tűzoltók oly helyet választanak ma ; ételtől italtól, csak este, mikor a csillagok feltűntek, jelenik
jálisra, a hol viz is lesz, az eső is el fog maradni, mert
meg a muezzim a minareten s kiáltja le a hívőknek a mentő
hiába! tűzoltót viz nélkül nem is lehet képzelni!
szót, mire az emberek haza sietnek s megkezdődik a muri
és diuom-dánom, mely a guszlicza bangjaiuál egész kivilágos
Havi kimutatás. A besztcrczebányai takarékpénztár for
kiviradtig tart, akárcsak úgy, mint nálunk büuös gyauroknál.
galmi kimutatása 1885. évi Junius havában. B e v é t e l :
Pénzkészlet Jnnins hó 1-én 21.134 frt 85 kr. Betétek 27,583
IRODALOM.
frt 76 kr. Váltó leszámítolások 221,297 frt 56 kr. Váltó le
számítolási kamatok 2753 frt 69 kr. Jelzálog kölcsönök 5329
A múlt év szeptember havától Budapesten megjelenő
frt 50 kr. Jelzálog kölcsön kamatok 5149 frt 48 kr. Előlegek | „ Go u d ( l z ö “ czimü szépirodaiui hetilap rövid fennállása
daczára a hasonló vállalatok közt a legnagyobb elterjedésnek
6046 frt. Előleg kamatai 235 frt. Értékpapírok 7296 Irt 88
örvend, és nem is csoda, mert áldozatkész és fáradhatlan
kr. Értékpapírok kamatai 2962 frt 61 kr. Folyó számlák
kiadója Székely Aladár rendkívüli szakismereténél fogva
92838 frt 96 kr. összesen 392.630 frt 29 kr. Kiadás: Betétek
hazai irodalmunk legkitűnőbb képviselőit csoportosíts és ezek
20618 frt 32 kr. Betétek kamatai 197 frt 34 kr. Váltó le
számítolások 142.815 frt 23 kr. Jelzálog kölcsönök 7751 frt.
közreműködésével oly családi közlönyt létesített, mely szépElőlegek 2085 frt. Értékpapírok 188 trt 25 kr. Folyó szám
irodalmunknak becsületére válik, mert tekintve rendkívül dús
tartalmát, szép kiállítását és olcsó árát megyenévenkint 1 frt
lák 182356 frt 51 kr, Pénzkészlet Junius hó 30-án 36.618
50 kn c folyóirat a maga nemében páratlanul áll és joggal
frt 64 kr. Összesen 392.630 frt 29 kr.
foglalja el szépirodalmi lapjaiuk között az első helyet.
Havi összforgalom : 748.641 frt 94 kr.
Előttünk fekszenek a legutóbb megjelent 38—41. számok,
K itflnó sárga ba ra czk! kitűnő spanyol m eggy! Ezt a
melyekből meggyőződtünk arról, hogy az újabb erők foly
címet adhatnók közleményünknek és írhatnánk is hasábokat,
tonos szaporításával a „ftondőzüu számról-számra érdekesebbé
lapokat róla. Tudvalevőleg ez idén bő a gyümölcstermés,
lesz: Tolnai Lajos. P. Szatbmáry Károly, Margitay Dezső és
csak úgy görnyednek a gyümölcsfák ízletes terhük alatt, az
Marlitt E. nagyobb rcgéuyei mellett ott látjuk Ejszaki Károlyalföld vidékein milliókat érő gyümölcs terem. De az is tudva
tói „Egy cseléd története.11 Tóth Bélától „Két hazugság.11
levő, hogy ennek elértékesitése több gondot ad a gazdának,
Szana Tamástól „Byron Velencében.11 Balázs Sáudortói „Nagy
mint a termesztése, fájának ápolása. Hozzánk, mint e lapok
Tivadar házassága.11 Perónyi Kálmántól „Mi hárman” czimü
nak, különösen pedig, mint a Nép Kertésze szaklap szerkesz
érdekes elbeszéléseket. Ezekhez csatlakoznak érdekes költe
tőjéhez számos helyről tesznek kérdést az értékesítés iránt
mények Szabó Eudrétöi. Endrödi Sándortól, Ács Gézától,
és sajnos, arta a meggyőződésre kellett jutnunk, hogy ennek
Palágyi Lajostól stb. Végül rajzok, ismeretterjesztő cikkek,
felette sok akadály áll útjában. Mit tehetünk egyebet, mint
háztartási, kertészeti csevegések, hasznos tudnivalók, adomák,
hogy t. olvasóink figyelmét e körülményre felhívjuk. Auuyi
vegyesek, talányok stb, Július bó 1-jen kezdődik a „Gondtanúságot azonban mindenki meríthet c bajokból, hogy egy
űző11 első évfolyamának utolsó negyede Hévvel ajánljuk t.
felvidéki gyümölcsértékesitő egyesület alakítása felette kívá
olvasóinknak e kitünően szerkesztett lapot, melyből a kiadó
natos volna. Ez egyesületnek nemcsak az lenne célja, hogy
mindenkinek szívesen küld mutatványszámot, ingyen cs bér
Gömör, Nyitramegyék gyümölcsét, zöldségét hozná forga
mentve, ki e végett levelező lapon hozzá fordul.
lomba, de azt is, hogy közvetítőül lépuc fel a termelő alföld
és fogyasztó éjszaki szomszédaink között. A morva, sziléziai
és porosz vidéki és szaklapokban nem ritkán találkozunk
tudakozódásokkal, felhívásokkal a gyümölcstermelőkhöz és
ezekről a mi hazai termelőink tudomást sem vesznek.
3202 szám
így aztán fáink alá kerül a legszebb gyümölcs, ott
rothad el nagy része; eladni nem tudjuk, nem jön vevője,
■sas:
Hirdetmény.
megeunünk oem lehet, mert nagyon sok. Mi másképen lenne,
A folyó évi 3202 számú városi tanácsi határozat foly
ha a fáról egyenesen a vasútra szállíthatnék a szépét, a ja v át;
tán ezennel közhírré tétetik, miszeriut az alább nevezett
az eltenni valót, pedig aszalnók, föznök vagy egyébként
városi javadalmak a f. é. augusztus hó 12-ón d. e 9 ó ra k o r
tennők el télire.
a városház termében tartandó Írásbeli ajánlatok tárgyalásával
egybekötött nyilvános árverés utján fognak bérbe adatni, és p.
Az eladást csakis a gyümölcsértékesitő egyesület köz
1, a városház épületében levő I. III és IV számú bolt,
vetíthetné, kikutatva a gyümölcsléién vidékeket, felkeresve
2 régi gyógyszertári helyiségek a hozzá tartozó hátsó la
a venni szándékozókat és eladókat egyaránt. Alakítsunk tehát
kással a magas házban 3, Vágó hid „Dolinán11 és 4, Vadá
a felvidékünkön már létező gyümölcsmeghatározó egylet mellé
szati jog Selmccz, Bélabánya és Vilinye határában.
gyümölcsértékesitő szövetkezetét is. Csak igy küldhetünk a
Az árverési feltételek hivatalos órákban a városi szám
vevőségnél betekinthetők.
piaczra s mi is csak igy ehetünk kitűnő baraczkot, kitűnő
Selmeczbányáu 885. évi július hó 9-én tartott tanács
meggyet!
ülésből.
A bbányai tűzoltó majálison f. hó ö-ikéu e lapok besz
Ocsovszky Vilmos
tercebányai szerkesztője egy női, fekete selyem, széles csip283.
|»il(fÁrme»t«r.

HIRDETÉSEK.

Nyomatott a „Selmeczbányai Hiradóu gyorssajtóján.
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Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.cz. 102
$-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a selmcczbányai
kir járásbíróság 2494 számú végzése által Zliuszky József
és Mária végrehajtató Beruasz Zsuzsanna ismeretlen örö
kösei ellen 1014 Irt 7 kr. töke ennek 1883 évi február hó
22 napjától számítandó 67. kamatai és eddig üsszesou 140
frt 79 Or. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési
végrehajtás alkalmával biróilag le foglalt és 1606 frt 50
krra becsült kint levő követelésből álló iugóságok nyilváuos
árverés utján eladatnak Mely árverésuek a 2492 1885 sz.
kiküldést reudelö végzés folytán a helyszínén vagyis Seimeezen a kir. járásbíróság helyiségében leendő eszközlésére
1885-ik év Julius hó 2 0 -ik napjának délután 2 ó rá ja batár
időül kitüzetik, és ahhor a venni szándékozók ezennel oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett iugóságok
ezen árverésen az 1881 évi LX. t.cz 107. §-a értelmében
a legtöbbet ígérőnek becsáron alúl is eladatni fognak,
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX
t.cz. 108 §-ában megállapított feltételek szeriut lesz kifizetendő.
Kelt Selmeczbáuyáu 1885 évi julius hó 6 napján.
Hoffmanu A lajo s
kir. bírósági végrehajtó.

Pályázat.
Besztercebánya sz. kir. város polgári fiúiskolájánál a
beálló 188*/«-iki tanévben — a harmadik osztály megnyi
tásával — egy. a nyelv- és történet-tudományi szakcsoporthoz
tartozó tantárgyak tanításával összekötőt* tauitói állomás lesz
betöltendő, a mely állomásra ezennel pályázat hirdettetik.
Ezen állomással 700 frt évi fizetés, 140 frt. lakbér és 70 frt.
ütöd éves pótlék élvezete van egybekötve. Felhivatuak azon
pályázni óhajtó tauitók, kik az érintett szakcsoportra polgári
iskolákra tanképesitö oklevéllel bírnak, hogy a korukat,
állapotukat s a katonai szolgálattól való mentességüket okmányilag ..igazoló s kellően bélyegeit kérvényeiket f. évi
augusztus bó 5-ig az iskolaszékhez nyújtsák be. Az éneket
tanítani képesek, a mi liasonlólag okmányilag igazolandó;
előnyben részesülnek.
Megjegyeztetik, hogy a megválasztott csak egy próbaóv
sikeres letelte után fog állomásán véglegesittetni, s hogy az
első évben lakpénzre igényt nem tarthat.
Besztercebánya város polg. iskolaszéke 1885. évi jú 
nius hó 16-án.
Szum rák Pál,
iekola-szóki ülnök

Fabuss A lajos,
2—3. 284.

iskola-széki jegyző.

Egy német nő, ki a finom kézimun
kákban különös jártassággal bir, gyermekek
mellett uevelönö, esetleg boune minőségben
kíván alkalmaztatni.
886

Máriazelli
gyomorcseppek,
| kitiinl hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen,
és felülmúlhatatlan: étvágyhiány, gyomorgyongcsóg. rósz szagú lehellet, fel
fuvódások, savanyú böfögés, kolikaj gyomorhurut, homok- és hugykő fejlő' dés gyomorégetés, túlságos nyálkaképIzödés, sárgaság, undor, főfájás igyomorroutás esetén) gyoIJuiurgürcH, dugulás, étel cs ital túlságos élvezetéből eredő
Jjgyomorbajok, giliszták, lép- és májbajok, aranyér ellen
Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 3 5 k r.
|JKözponti raktár: C. B rady „a Vódangyalhoz11 czim z e tt
gyógyszertára Krem sierben iMorva orsz.t
286
tó mindül! jó h irí gyógyszertárban O sztrák-M agyarhonban.

Fogfájdalmak
ek. hogy ha a fogak akár lyukasak akár betömöttek a híres I im I iim k i v o n a t o k haszná
latával clliáritliatók. E szer utolérbetetlcuségével
világhírre tett szert és egy családnál sem mel
lőzendő. Iieszterczebdnydn csakis Eiserl Érieknél
kapható 35 krus üvegekben.
287.;

Kiadó lakás.
Selmeczen a Sembery-hazbau kiadó f.
é. október hó 1-étöl

egy 5 szobából álló lakás
Bővebb felvilágosítást ad
kereskedő Selmeczen.

Dl MÁK J. E.

Kiadó a „Sclmcczbáuyai Híradó11 künyvnyomója.

