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Megjelenik vasárnapon. 
Selmecz-. Beszterczebányán 

es Ipolyságon.

A tanév elején.
Némi tartózkodásául irtuk jelen soraink fülé a 

fenn ti cím et; mert hisz hason cim alatt akárhány 
napilap is hoz ilyenkor és pedig szebbnél szebb, 
többé kevésbé didaetikai közleményt, mely egyúttal 
óva inti a m agyar szülőkét, hogy fiaikat nocsak a 
tudományos pályára neveljék, de az üzletire, az ipa
rira  is

Vájjon ennek a maga nemében nagyon is oka- 
datolt intésnek épen ekkor hangoztatása nem kései-e? 
s vájjon nem inkább a journalista vonja-c le az is
kolás helyekre vonuló kocsisorokból azt a tanúsá
got. hogy sok, nagyon sok a tudományos pályára 
készülő tanuló, a helyett, hogy a szülök vagy ta
nulók okulnának az oktató hangon Írott vezérezik- 
kekböl ? ez oly kérdés, melyre nagyon könnyű a 
felelet.

Mi azt hisszük, hogy ezen szabott időben meg
jelenő cikkeknek ideje nincs jókorra szabva; nem 
szeptember elején kellene igy szólaltunk, de ko
rábban s több Ízben ; mert ekkor már rende
sen elhatározott tény a pályaválasztás ; már ekkor 
kieszközölte a rem ényteljes növendék a jó mamá
nál azt, hogy ő ne kereskedő, ne iparos, de az is
kola padnak tiz hónapon át rendes ülője legyen. 
A szigorúbb papát meg aztán a jó mama nyeri meg 
az ügynek s hozzá meg, mi szintén lényeges, a ka
lács is meg van sütve, a hizlalt poulard is koppasz- 
tott állapotában dicséri immár . . . .  a szakácsáét.

Ilyetén körülm ények között aztán nem tánto- 
rodik meg az atyai szándék akár a Pesti Napló 
fenn szárnyaló, akár a Nemzet komoly didacticai, 
akár a Budapesti H írlap szellemes intelmeitől.

Mi is hódoltunk eme szokásnak, mely szerint 
hűségesen tel-felhoztuk a tanév elején, mikép a tu
dományoson kívül egyéb pálya is van s megjelöl
tük az utat. mely arra  vezet s kimutattuk előnyeit,

— most azonban okultunk már annyit, hogy ez in
tések, figyelmeztetések nem lehetnek időhöz kötve ; 
miért is nem most hangoztatjuk azokat, de máskor 
és többször.

Nem is a tanulókhoz és szülőikhez, de tanára- 
iklioz fordulunk kérő szavunkkal s tesszük ezt oly 
Ügy érdekében, mely iránt ép ők, a tudomány és 
nevelés apostolai lehetnek a legkevésbbé közönyö
sük.

A közművelődésnek, a jelen idők szellemének 
megfelelő művelődésnek Ugye ez. s kérésünk oda 
terjed, hogy rendezzenek a mi közép és felső tan
intézeteink tanárai már ez őszön kezdődőleg felol
vasó estélyeket, melyeken ismereteik tárházából 
olyan kincseket bocsáthatnak közre, melyek küz- 
kincscsé vállva dús kam atokat jövedelmeznek egye
sek, a társadalom s a haza javára.

Tagadhatatlan, hogy ily felolvasó estélyek si
kerrel való rendezése nem oly könnyű, mint sokan 
hiszik, mert hisz a hallgatóság között a műveltség
nek különböző nivéauján állókkal találkozunk s igy 
bizton állíthatjuk, liogy a legnagyobb nehézséget a 
tárgy választása és előadási módja szolgáltatja.

Ámde e tekintetben már nem kell úttörőknek 
lennünk, hisz a népszerű felolvasások oly hódításo
kat tettek már s annyira elterjedvék, hogy az illető 
hallgatóság ismerése a tárgyválasztás nehézségén is 
segíthet. A gyakorlat meg aztán megadja azt. mi 
kezdetben tán liiányzanék, tájékoztatni fogja a fel
olvasót minden tekintetben, a felolvasó megismer 
kedik hallgatósága igényeivel s igyekezni fog azo
kat kielégíteni.

Messze térnénk tárgyunktól, ha mi a felolva
sások előnyeit hosszasan fejtegetünk: ez már túl
haladott álláspont is volna. Annyit azonban mond
hatunk. hogy nyer velők a felolvasó és hallgató 
egyaránt.

Ily előadások, estélyek, a mellett, hogy az isme
retet terjesztik , egyúttal alkalmúl szolgálnak oly 
képességeknek is megismerésére, melyek egyébre 
érdemesek, mint a szoba falai között való elrejtőz- 
küdésre.

Nem úgy vélekedünk mi, hogy a felolvasók 
csupán csak a tanárok sorából kerüljenek k i ; le
hetnek, sőt legyenek is bevonva e működési körbe 
mások is. tegye kiki. mit tehet.

Az az ellenvetés, hogy nincs időnk, c téren 
meg nem állhat, hisz kevesen vannak, ha vannak, 
annyira elfoglalva hivatásuk munkái és gondjai által, 
kik nem fordíthatnának naponkint harminez perezet 
ez ügynek

De meg másrészt a cél. melyet ez úton el 
akarunk érni. oly szent, hogy annak elérhetése 
végett áldozattól sem szabad visszariadnunk.

Abban a hóditó hadjáratban, melyre a mai kor 
szelleme mindnyájunkat fellii, mindenkinek, ki éle- 

i té t át nem aluszsza, k iju t a szerepe. Az oktatás 
hangján terjeszteni a magyar nyelvet, az oktatás 
hangján nyerni meg nem m agyar ajkú po lgártár
saink szivét, felvilágosítani sokakat ama víszsza- 
élésekről ámításokról, melyeknek ők áldozataiul 
estek ; ez is a felolvasások, előadások hatáskörébe 
vág. 8  van-e ennél szentebb kötelességünk ? E  kö
telességet teljesíteni kell a legigénytelenebb állású 

! m agyarnak is. szem előtt ta rtva azt, hogy azon 
apró kövek, melyek a hasadékokat töltik  be, majd : 
nem oly lényeges részei a szilárd falnak mint a 

; nagy kövek.
Avvagy nem hangzik-e még és folyton fülünkbe 

a Királyhágón túlról, hogy nyelvében él a nem
zet ! E jelszó mellett lett nagygyá és íiatalmassá 
nem egy állam. A nyelv az a tényező, mely a haza 
lakói körül testvéri köteléket fűz, mely azokat 
mint ugyanazon nemzőt tagjait, mint ugyanazon

A „FELV ID ÉKI HÍRADÓ" TÁRDZÁJA.

Egy községi bíró kellemes perczei.
Ott áll a városház folyosóján 25—30 bőbeszédű képvi

selője a női neműek. Péntek vau : várják a községi bírákat.
Kilcuczet Ut a városház toronyórája Zubekli kegyel

méből ; oszlik bomlik a sokaság, nyomon követve a meg- 
jelent bíró urakat.

Lépjüuk be abbba a szobába, mely magason áll mi ut ; 
a „héttorony1- s melynek szép kilátása van a szt- antali 
kastelyre.

Kezdődik a tárgyalás.
Felperes előadja panaszát, hogy alperes tőle 16 év 1 

előtt egy kosár krumplit vett, melynek árát ez nem akarja 
megfizetni, pedig az. hogy még meg nem fizette, oly szent, 
mint hogy egy Isten van az égen. Meg is merek rá esküdni, |
meg aztán Bartkónó komámasszony is tanúja annak, hogy 
ez a keservesen szerzett krumpli niucs megfizetve.

Eddig még minden jól mcut; a türelmes bíró most az 
alperestől kérdi :

Elismeri-e c tartozás fennállását? s ha igen, hát Irány I 
résziéiben szándékszik azt törleszteni ?

— Én?
— Igen is maga.
— Hát én 68 éves vagyok, r. kath. vallásu. férjem 

30 év előtt halt meg, királyi bányamunkás volt, Kürmöczröl 
jöttünk ide, de mm ott esküdtünk meg, bánéin] Urvölgyün, 
ahol férjem

— Nem ezt kérdeztem ón, szól közbe a bíró, hanem 
azt, bogy meg akatja-c fizetni a krumplit, melyet ez asszony- j 
tói 16 óv előtt vásárolt ?

— Mit ? 16 véka krumplit! ? Hát uem fél attól az | 
igazságos Istentől, ki a mcuyekben lakozik, s ki megbün
teti a gonoszokat, bogy ilyen hazugságot mer állitani ? Még 
betediziglcu

- Neui azt mondta a felperes, vágott szavába cres
cendo ba gón a bíró.

— is megbünteti azt a |

— Ugyan ne átkozodjék már annyit, de
— hazugot, a ki (alperes dcclamáló hangon >
— Ide hallgasson (bíró forte)
— ilyet mer hazudni; 16 véka krumpli !
— A kérdésemre teleljen már egyszar! (fortissimo) . . .
A declamuló hang azért nem száll alább. A türelmét

vesztett bíró azt a  rá nézve szomorú tapasztalatot teszi, 
hogy alperes nagyon is nagyot hall, azért ahhoz a  takti
kához folyamodik, mely hasonló esetben mindig a legjobbnak 
bizonyult : bevárja azt a szerencsés időpontot, melyben a 16 
véka krumplitól felháborodott szenvedély lccsillapúl. s a 
szuszból kifogy a 16 tavaszt látott alperes.

Ha nem is mindjárt, de ez az idő is elérkezik s im
már csendesebben foly medrében a szenvedély árja; tenyere 
segítségével a bíró is be tudja juttatni az ó kérdését alpe
res fülébe és végre megértetheti magát.

A tárgyalás erre rendes menetet vesz s az ítélet 
kibirdetése uián fel- és alperes egymást támogatva halad le 
a lépesükön s a vöröskut utczán, a  merre haza mennek, 
bárkinek is alkalma nyílik a kis véka krumpli 16 évi tör
ténetének rövid kivonatával megismerkedni, ha kallószervét 
be uem dugja a két félszázados nyelvnek rohanó pörgésé
ből származó szóáradatnak miatta, mit közönségesen beszél
getésnek nevezünk.

Jő aztán egy másik tét s néhány köbintés után azt 
panaszolja, hogy öt a szomszédja megsértette.

— A sértések tárgyalásának nem itt a helye, menjen a 
királyi járásbírósághoz jó ember.

— Igen ám. de nekem csak kiró Úrhoz van bizalmam.
Az mindegy, c bizalom uem változtathatja meg a tör

vény rendeletét. Mcnjeu Isten hírével.
— Ka leteszem a 24 kr. héiyegköltséget is és nem 

megyek máshová.
— Értsen meg már
— Hát legalább szidja le ezt a gonosz szomszédomat. 

A capacit&lás mitsem basznál, a határtalan bizalom nyilat
kozatai tovább is fo lyu a k  még a k k o r is a bajusz a la tt, m i

kor a bizalmat keltő kiró ur már a negyedik fél fölött 
! mondja az ítéletet.

Mikor aztán az összes tárgyalások végeztével még 
mindig ott álldogál a bizalmas atyafi s a kiró re beűe gesta 
azt kérdi tőle, bogy hát mivel sértette meg a szomszédasz- 

'■ szunya, ekkor erősen bizonkodik, hogy az nagy sértés volt, 
olyan nagy, hogy azt cl se mondhatja.

Nem is mondta.
Ez a bizadalom nagyon emlékeztet arra, melylyel a 

fővárosban egyik korepesuti lebuj-csapszék viseltetik a ven
dégei iráüti. Ott ugyanis mindent előre kell fizetni, bogy a 
vendég meg ne szökjék, s a kés^s villa az asztalhoz van Ián- 
czolva; hanem azért ott künn a borostyán koszorúban azt 
a elmet viseli a uagyon látogatott mulatóhely:’

„A z b í z o d  a l o m h o z  :u

Hogy a vöröskut városrész még mindig a két koma- 
í asszony becses személyével foglalkozik, hogy a tárgyalás nap

ján a fiákból és unokákból álló nagyszámú család a déli 
I barangszó kongása után jóval később jutott a mrveniczás 
| tálhoz és hogy ekkor is kozmás vala ennek sovány tartalma ; 
i hogy a biro ur is rekedtséget érzett aznap az emelkedett 

hangon tartott tárgyalásnak miatta, annak a véka krumpli 
; 16 éves történelmének hosszú lében történt többszöri fölorcsz-
! tésc az oka.

S hogy egy községi bírónak eme kcllcmctos perczei- 
rül itt említés tétetik, illetve e Tárczarész racgiródik, annak 
is a 16 év eliít n  fogyasztott krumpli az oka: no meg az az 
egyszerű körülmény, hogy a mi beszterezobáuyai tisztelt 
collcgánk részéröl kilátásba helyezett Tárcza még eddig 
meg nem érkezett.

Egy községi biró kcllcmctcs perczciböl folyólajj, me
lyeket a pörlekodö felek uagyothallása okozott, ilyetcto kö- 
itömények közölt Tárcza is szülctlictik. melynek üres volta 
bizony nem csekély aggodalomba ejti e sorok megiróját, 
ki akkor vigasztalódnék csak meg igaziu, Ha tisztelt olva
sói neki megbocsátják, hogy kellemes pcrezcikböl néhányat 
hiába vesztegettek el c sorok elolvasásával. 1—I.



limaijait, bensííleg ia egymással összekapcsolja.
Ha egyebet el nem érnénk e felolvasásokkal ez 

előadásokkal, e kapocs erősítése is eléggé indo
kolttá teszi kérésünket. T — i.

A vidék a kiállításunk.
A munka templomába zarándokolnak egyesek, 

testületek, városok. Tanulni mennek s áldozni.
Akár tanulnak, akár áldoznak, önmaguknak 

s a hazának javára teszik azt.-
Kinek csak néhány m egtakarított fillére van, 

a kiállítás megtekintésére fordítja azt is.
K iállítás a jelszó mindeuíítt a hol m agyar 

nyelven dicsérik az Istent.
Idegen népek fiai is százával indulnak útra s 

utjok diadalát.
O sztrák, cseh, franczía, szerb, olasz, lengyel 

osztozik örömében, ünnepében a m agyarnak, csak 
két ország fiai maradtak eddig szándékosan távol. 
Távol tartja őket a magyar faj iránti gyűlöletük.

Abban az ünnepi concertben. mely szép fővá
rosunkban folyton tart, nem idéz elő disbarmoniát 
ezeknek magatartása ; nem érzik meg az ö hiányokat.

Ünnepet ünnep követ, a vigalmat vigalom váltja 
fel; ezek azok a „fényes napok, “ melyekről a költő 
álmodott.

E  nap fényének emeléséhez legtöbbet járul 
maga szép fővárosunk, de a vidék is megteszi azt 
mi erejéből kitelik.

O tt van Ozegléd, Dcbreczen, Szeged. A'-ad. 
Szabadka példája, melyek csoportosan látogatják 
a kiállítást.

Ezek mellett nincs valamire való város, mely 
ne küldene ki egyeseket tanférfiai, iparosai közül.

Rengeteg az az összeg, melyet útiköltség, élei- 
mezés, beiéptijegy. emléktárgy ára czimén a kiálli- 
tásra szentelünk.

Mindezek köztudomásúak; de mind a hatása a k i
állításnak, ez nem annyira köztudomású.

A hatást érezzük, de hogy honnan jö, uem 
mindenki tudja.

A gazda, a kereskedő, az iparos mind hozzá
já rd  a kiállítás költségeihez, ha közel se ju t Bu
dapesthez.

Mintha minden tökét a kiállítás venne igénybe, 
mintha minden jövedelem forrást az foglalt volna 
le. annyira elvonja ez a nemzeti ügy az éltető ele
mét számosaknak itt a vidéken.

Nem a szemrehányás hangján szólunk mi erről, 
csak a tényt constatáljuk annak kim utatására, hogy 
nemcsak az áldoz ama nemzeti ügynek, ki oda u ta
zik és költ, de az is, ki itthon kénytelen maradni 
s követeléseinek, munkával megérdemelt pénzének 
segélyével mások teszik meg ez u ta t ; — és hogy 
megadjuk a méltánylást annak a vidéknek is, mely 
kevésbbé van az ünnepen képviselve.

De másrészt nem is bírnánk a hatás alól sza
badulni mely örvendetes és nyomasztó is egyszer
smind ha ezeket fel nem hoznék.

Örvendetes a kiállítás kiváló sikere, de nyo
masztó az a körülmény, hogy a kiállítás minden 
éltető erőt absorbeál.

Vajha a sok tanulság, okulás, mit ezeren meg 
ezeren ott merítenek, fölérue az áldozattal, mit az 
ország, egyes vidék a kiállításra áldoz ! t.

Fejedelmi Írók.
Fejedelmi Írók mindig bizonyos vonzóerőt gyakoroltak 

az olvasó közönségre, mely tudni szeretné, hogy a Földnek 
legmagasabban álló egyéniségei miképen érzik és fogják 
fel a közönséges életet, aztán az Írott betűben az Írónak 
benső életét, észmejárását és gondolkodásmódját vélik föl
fedezhetni.

Első helyet foglal cl e tekintetben V i k t ó r i a  király
nő, kinek királyi ősei Nagy Alfréd közmondás-gyűjtemé
nyével, I. Jakab skót király „King‘sQuair“-jével 11400 kö
röl) és Vili. Henrik egyháziam irataival a keresztény kor 
első fejedelmi irói voltak.

Viktória királynő uaplót irt skót átázásairól és férjé
nek sir Theodore Martin állal irt életrajza is nagy részben 
az ö műve. A királynő élénk részt vesz minden irodalmi 
törekvésben, az irodalomban, költészetben, útleírásokban, 
világ- és kortörténelemben, életrajzban, zene- és műtörté
netben. Kiválóan ismeri a franczía, olasz, német és termé
szetesen az angol birodalmat. Különösen Charles Dickenst 
kedveli. Gyermekei közül néhányan névtelenül próbálkoztak 
meg a tollal. A nem rég elhunyt L i p ó t  Albany herczeg. 
a müiparról tartott több beszédet nyomatott ki, melyek 
nagy tehetségről tanúskodnak; a w a l e s i  h e r c z e g  be
szédei is ügyes tolira vallanak B a t t e n b e r g  B e a t r i c e  
herzeguő cs as marqais of Lomé neje. L u i z a  berczegnö 
szintén közöltek egyetraást képes folyóiratokban.

A wal es i  b e r c z e g n ö  ez idő szerint a zeuc tör
ténetének népszerű megírásával foglalkozik, a mi különben 
csak természetes miután az oxfordi egyetem Doctor of 
Music-ká megtette. Két tia A l b e r t  Vi kt or  és G y ö r g y

walesi herczeg jelenleg a föld körül tett Útjukat írják meg. 
Viktória királyuö mellett első sorban említendő a r o m á 
n i a i  k i r á y u é , született Wicd berczegnö, kit Carmen 
Sylva álnév alatt világszinté ismernek és kinek költeméuyei 
és meséi minden müveit nép közkincsévé váiuak.

II P e d r o brazíliai császár tudományos értekezéseket 
irt, többek közt a csillagászatról is; a p e r s a  s a h  útleíráso
kat tett közzé.

K a 1 a k a u a király íb -peu most foglalkozik utbcuyo- 
másainak kiadásával

II. Li p ó t  belga király számos czikket irt Afrika 
gyarmatosításáról.

II. O s z k á r  svéd és norvég király a Cid-et fordította 
gyönyörűen svéd nyelvre, azonkívül sok hangulatos költe
ményt irt.

Ismeretesek R u d o l f  magyar trónörökösnek természet- 
tudományi leírásai, melyek legalább részben nyilvánosságra 
jutottak, inig nyomtatásban megjelent küuyvei esupáu leg
szűkebb köröknek voltak szánva.

Má r i a  V a l é r i a  királykisasszony ifjú kora daczára 
már több csiuos költeményt irt, melyek közül egyet a la
pok uem rég közöltek.

J ó z s e f  f öbe r c z e g ^  nemcsak nagy pártolója a ma
gyar irodalomnak, hanem maga is gyakran forgatja a tol
lat ; czikkeivel sokban járult hozzá a tűzoltóság fejlesztésé
hez Magyarországban, tüzetesen foglalkozik a czigány nyelv
vel s uóbáuy év előtt czigány nyelvtant adott ki.

S z a l v á t o r  J á n o s  főbe rezeg a legalaposabb ha
dászati irók egyike, tőle való továbbá az Assassino ballet 
szövege és több csinos keringő.

A nemrég elhunyt F r i g y e s  K á r o l y  porosz herczeg 
munkatársa volt Brugscb pasa keleti utazásáról irt müvének.

V i 1 m o 8 porosz herczeg .öbb hadtudományi cssayt irt. 
G y ö r g y  porosz herczegtől „Conrad" álnév alatt több rész
ben francziául irt színdarab!) jelent meg, melyek még ma 
is tetszenek.

E 1 i m a r oldenburgi herczeg is mint színműíró lépett lel.
Ká r o l y .  besseu-pbilippstball herczeg legközelebb 

egy kötet talányt ad ki.
K i r o  1 y T i v ad  a r bajor herczeg több alapos és 

mély tudományra való szemgyógyászati czikket irt.
Az orleansihcrczegek, A n ra a 1 e herczeg, a p á r i s i  

g r ó f  és C h a r t r e s  herczeg. szintén fejtetlek ki irói te
vékenységet, az első mint szaktudós a'hadászati téren, má
sik kettő keleti útjáról irt érdekes tádósitásokat.

A Bonaparte-családból L u c i e n  B o n a p a r t é n  N a 
p ó l e o n  herczeg. ki Londonban él, mint nyelvbuvár isme- 
letes. Alaposan érti a kbinai. japáui és skót nyelvet, beszéli 
az összes modern nyelveket, köztük a magyart is érti a 
tolvajnyelvet is és többek közt Salamon Énekek Énekét 
furcsaság kedvéért a londoni tolvaiok nyelvére (pattén for
dította. E u g é n i a  volt császárné megírta férjének történe
tét. ki maga is miut iró működött és kiuek Julius Cacsarja 
klassziczitás tekintetében párját ritkítja.

A spanyol királyi családból M a r i a  de  l a P a z  in
fánsnő csinos köheméuyekct szokott írni, melyeket rendesen 

1 a spanyol lapoknak szokott elküldeni.
J á n o s  A l b r e c h t  mecklenburgi herczeg rövid, de 

nagyon vonzó indiai és sziámi utazási skizzeket irt. E r u ö  
szász-kóburg-gótbai herczeg operáihoz maga irta a szöveget.

E u g é n i a  svéd berczegnö. XV. Károly és II. Oszkár 
királyok nővére sok szép költeményt irt. J á n o s  szász ki 

, rály (meghalt l873-bau> mint Dautc-kutató és Dante forditó 
! vált ki.

Ezekből látszik, hogy már elmúlt az a kor, a mikor 
csak „igazolás és rendeltetés nélküli egyének" foglalkozhat
tak írással. A toll használatához már uem ragad mocsok és 
a fejedelmi vérből való kollégák büszkék arra. hogy néba 
elmondhatják társadalmilag alantabb álló iró társainknak ;

I „Testvéreim Apollóban." E—s.

K fi L  fi I  F  fi L  fi K.
Eljegyzés K é s má r k  T r u u i p l c r  E r n ő ,  cv. fel

szentelt pap és tanár e napokban jegyezte el Hciulcin 
Paulin kisasszonyt, a jó emlékezetben élő, megboldogult 
Heinlcin tanár kedves leányát. Ösziutén kívánunk boldog
ságot a leendő új házaspárnak.

Grummich Gézát Zólyoramegye adöfelügyclöjet c na
pokban I-sö oszt. titk&rra léptette elő a ministerium. A bírt 
Beszterczebáuyáu miudeoki örömmel fogadta.

Jótekonycelu alap. Orvosoktól a jószívűségei reu les a 
meg szokta tagadni a közönség mintha állásukkal, hivatá
sukkal össze nem férne a könyörlllctesség. E téves nézetben 
leledzik ügy látszik az az elegáns hölgy is, ki mikor 
több medikus társammal egy kórházból kijöttem azt a hozzá 
nem illő nyilatkozatot szalasztá ki büszke ajkain : „itt van
nak asiutérek." Hogy aztán e meggondolatlan nyilatkozatra 
azt a kíméletlen választ kapta, hogy „igenis azok vagyunk 
akkor, mikor Nagysáddai foglalkozunk," ez nagyon termé
szetes mert ilyen medicusrféle ember nem igen szokott 
adós maradni revancbcsal. Most azonban nem erről akarok 
szólani e lapok hasábjain, de egy oly alapról, melyet egy 
jós/.ivü orvos fundilt ki s melyhez Selmcczváros és vidé
kének közönsége járul fliléreivei. A bányakerületi főorvos 
rendelő helyiségében ugyanis egy persely van fellállitva, 
melybe mindazok, kik ott keresik fel a főorvost, az orvosi 
segély díjazása fejében némi összeget tesznek, ki többet, 
ki kevesebbet. A főorvos aztán e filléreket összegyűjtve, az

év vége felé az itteni intézetekben ösztöodijképeu osztatja 
ki oly bányamunkás gyermekek között, kik tót szülőktől 
származva, a magyar uyelvbeu kitűnő haladást tanúsítanak 
Ezenkivü tudva azt főorvosunk, hogy a tót nép közt búza 
ellenes lapok, olvasmányok vannak forgalomban, a Svornost 
mellett jó irányá, erkölcsnemesitő olvasmányokból kis 
könyvtárt alapított, moly évről évre ezer terjedelembe!!. Így 

| a beteg ueiucsak testileg, de lelkileg is gyarapodik a Bel- 
meczi magyar királyi bányakcrllloti korodábau. Bárcsak kö- 
vetnék e példát másutt is, miudenütt, mert csak úgy ala- 

j kitbatók át culturális viszonyaink olyanokká, tniuökkó tenni 
akarjuk, ha a legparáuyibbnak látszó eszközöket is felhasz
náljuk céljaink kivitelére.

Dr. Klamarik János minist, osztálytanácsos f. b, 8-án 
utazott el B-szlerczebáuyáról, hol — pihenőre — egy 
pár hetet töltött. Budapestre, hogy ismét átvegye terhes 
teendőit. Az osztálytanácsos urat Núbor Sándor kir. ta-
uácsos és főigazgató, Szuuirák Pál, főpolgármester, a ta
nári kar és számos tisztelője kisérte a vasúthoz s őszinte 
volt a búcsú fájdalma, mert miudeniküuk szeretné, ha Dr. 
Klamarik még most is körünkben időznék.

Rendsor, melyet Selmecz-Bélabáuya sz. kir. bányavá
rosok közönsége a budapesti 188D. évi bányászati s kohászati 
s földtani congres8U8 ide kiránduló tagjainak fogadtatása 
alkalmára megállapított.

1. A fólyó évi szeptember 18-án este ide érkező ven
dégeket a város első tisztviselője a pályaudvarban a hivata
lok testületek s egyesületek élén fogadja, lionnét a menet 
a bányászok s a zeuekar kíséretében gyalog vonul be a fel
lő bogózott s kivilágított városba.

A vendégek elszállásolása után esti 9 órakor ismer- 
kedé8iü8szejüvetel a SzőllÖ fogadóban.

2. A következő napon, vagyis a f. évi septeuiber hó 
i 19-én gyülekezés reggel 7V» órakor a kamaraház udvara- 
i bán, a bányák bejárása, a kohók, a züzók és a szélakuai

hivatalok megtekintése végett, hova a részt venni szándé
kozók 8 órakor indulnak és pedig minden csoport külön 
vezető kíséretében, d. u. 1 órakor közös ebéd Selineczbá- 
oyán a Sem bery terem ben.

A teríték ára személyenként, bor nélkül fekete kávéval 
1 frt. 80 kr. Ebéd után körültekintés a városban s 6 órakor a 
helybeli önk. tűzoltók gyakorlata a felső piaczon. — Végül 
7 órakor este találkozás és vacsora az Ujaknán.

3. Szeptember bó 20-án d. e, 8 órakor gyülekezés a 
bányász és erdész academia épületében (volt Fritz házban) 
az academiai és bányaigazgatósági gyűjtemények, szertárak 
és egyéb helyiségek megtekintése czéljából. Délben 12 
órakor ebéd a „Szöllő" szállóban.

Az nap d. u. 2 óra előtt gyülekezés a kamaraházban 
éa pont 2 órakor elindulás az indóházhoz — ugyanazon 
rendben mint a bevonulás.

A ki a banketre szóló előjegyzési ivet tévedésből nem 
kapta, de ott jelen lenui óhajt, szíveskedjék a helyszínén a 
rendőrségnél jelentkezni.

Bontják a garami kaput! Igaz az. hogy Besztercze
báuyáu a kapuk nagyban akadályozták a közlekedést a 
miért is igen helyesen cselekedett és cselekszik a városi 
hatóság, hogy a kapukat lebontatja, mert ez által a modern 
város, melyben mindcii kényelem megkiváutatik, sokat 
nyer. Magunk is voltunk — több évvel ez eiőtt — tanúi 
annak, hogy a megyeház utca (előbb fürdő utcai kapuján 
többször át nem fértek a Hermancczre szállítandó gépek 
s egyéb szállítmányok. A Garainutca kapuja is sokban aka
dályozza a közlekedést s igy igeu, helyes intézkedés a 
városi hatóságtól, hogy lebontatja. Csak egy óhajunk volna, 
s ez az. hogy a városi hatóság c kaput, mint egyikét a 
város legrégibb épületeinek, a mely tán történeti uevezstes- 

| séggel is bir. lefónyképeztetne, bogy legalább megmaradjon 
a régiség emléke.

Olyan uj honi iparczikkek kerülnek maholnap ismét 
i piaczra felvidékünkön, melyek eddig csakis külföldön gyár

tattak, s melyekről az a vélemény vau országszerte elter
jedve, hogy azok csakis külföldön készittetbetök. Zábora 
József Bzélaknai plébános megmutatta a napokban itt járt 
ministeri biztosnak, bogy a Fröbel-féle foglalkoztató éB já- 

I tékszerek itthon is gyárthatók és pedig most már kicsiben 
is ép olyau olcsón miut külföldön nagyban. Hogy állítását 
bebizonyítsa, a ministeri biztos jelenlétében több doboz 

I játékot készíttetett s Masztics tanító, ki e téren szakember,
j tényleg igazolta a plébános ur állítását Záhora ur odanyi

latkozott e lapok szerkesztője előtt, bogy a felvidéki ma
gyar közművelődési egyesület által Hodrusou felállittatni szán
dékolt kisdedovót ő fogja a Fröbel-féle foglalkoztató játé
kokkal felszerelni és pedig ingyen. Ez nagy szó, nagyobb 
mint sokan gondolná* ! Tudnunk kell azt ugyanis, hogy 
a magyar koruiáuy már több izbeu kísérletté meg e játék
szerek készíttetését és ez mindeddig sehol sem sikerült 
neki baszuot bozólag, és hogy a küiföldöu hason készítmé
nyek oly olcsó áron állíthatók elő az ott immár általánossá 
vall báziipar segítségével, bogy azokkal versenyezni lehe
tetlen volt. Most egy pap uniója meg az iparvilágot arra, 
bogy a Fröbeljátékok itthon haszounal gyártása nem lehe
tetlen. .Sajnos, hogy oly későn talál az intéző körökben 
hívőkre, kik e sok évi vajúdását a pjerg-szélaknai gyer
mekjáték tanműhelynek egyszer már megszüntetnék s a tan
műhelyt kellő támogatasbau részesítve, a nyilvánosságnak 
adnák át. Egyébiránt a tanműhely Ugye a napokban olyan 
stádiumba jutott, bogy most már rövid idő múlva rendszere-



■(tett állású tanítót kap. ki ueui tuellékfoglalko/.ÚHkéut Űzi 
maid a faragást, de tisztán a faragó szaknak fog élni

Búcsusok balesete Az utóbbi óbegyi búcsúról hazatérő 
seliucczieknek egyik szekere egy hídról lezuhant s az ab
ban ülök közül egy asszony azonnal, a másik meg harmad
napra halt meg. A harmadik asszony élet-balál között lebeg 
s felgyógyulásához nincs remény.

A vihnyei fürdő látogatóinak száma e hó 9-ig ez éved
ben 833-at tett. E szám világosan bizonyítja azt a haladást, 
mellet Selmecznek eme szép fürdője ez évben felmutathat. 
Mint illetékes egyének beszélik, e szám sokkal nagyobbra 
növekedett volna, ha kellő számú helyiségek állottak volna 
a vendégek rendelkezésére. K bajon is segítve lesz csak
hamar, s Így a jövő fürdöévad még fényesebb ^eredményt 
fog Vihuye történetében felmutatni.

Egy fejedelmi konyha. A német trónörökösné konyhá
járól azt Írja egv német lap, hogy abban csak régen vá
gott búst szabad használui. A trónörökösné kitűnő busismerö. 
a szállítmányok súlyát s minőségét poutosau ellenőrzi. A 
roastbcefuek való hús néha négy hétig is eláll, inig rá ke
rül a sor, hogy udvarképes (ékes kifejezés; fázom tőle) 
állapotban kerül az asztalra. Ha ez a roasztbecf mondja a 
Flciscborzcitung valamiképeu a piaczra kerülne, az állat
orvosok bizonyosan elkoboznák. A trónörökösné konyhája 
mindennek daczára jó hírnévnek örvend.

Üsd a németet. Ez a jelszó ismét Podjebrád országá
ban. Nem múlik'el nap, melyen egy-egy uémetvorö bistoiia 
elő ne adná magát a büszke Hradsin küruyé én. A gyűlöl- 
ség a németek iráut oly mérveket öltött, hogy nappal 
nvilvá.iyos kelyeken ismétlődnek a botrányok, melyek véres 
verekedésekkel végződnek. — Mi máBok voltak a viszonyok 
nálunk, mikor itt is a feunti jelszó uralkodott! Mi csak 
hangoztattuk azt, és tűrtünk, vártunk. — Várakozásunk uein 
volt hasztalan, felvlradtak valahára a napok, amikor ime 
nem bunkóval törünk a szomszédra, de tisztességes munkával 
igyekszünk, azon tényezőket el sajátítani, melyek anyagi s 
szellemi elhaladásunkat biztosítják s túlkapásaikat köz- 
művelődési úton, a tévútra vezetettek oktatásával akarjuk 
korlátozni. Ez a legnemesebb fegyver, mely méltó a 19-ik 
század fiaihoz, méltó a magyarhoz, ki auuyit tűrt és szen
vedett.

A buukó csak a boszú és elkeseredés fegyvere lehet. 
Már pedig mikor a magyarnak munkája diadalünuepet ül. 
nincs ok a buszúra ; mikor országok népei tárják ki szivük 
érzelmeit s rokonszeu vükről biztosítják a magyart, akkor 
nincs ok a elkeseredésre. Eljött az idő, mikor végre meg
ismerték Európa népei a félreértett magyart, és ez elég 
hogy megszeressék. Majd táu azt is megérjük, hogy a vitéz 
Franc/, von Löberek is belátják majd, hogy elég a német
nek a íranczia. spanyol és olasz stb. nép rész éröl 
kikitőrő gyülölség, és süket fülekre fognak találni 
náluk az erdélyi szászok óbégatásai — Hadd jönne 
el bár minél hamarább ez az idő s akkor mi leszünk 
oz első nemzet, mely „ne bántsd a németet- jelszót han
goztatják.

Elriasztott jó vevő. A napokban Prága egyik elsőrendű 
keztyüs üzletébe egy gyászruhás nő lépett cs keztyüket 
kert. Az eléje tett áru nem uyerte meg tetszését cs c meg
jegyzést tette: Önöknek azelö.-t sokkal finomabb és jobb 
árnyok volt, én sokat vettem örökről. Elöitt az üzlet egyik 
segédje köbe szól: „Akkor bizonyára téved, ón busz eve va
gyok ez üzletben és öut meg sohasem láttam.„ — „Igaza 
van,u vélte a hölgy, „önök postán küldték nekem az árukat.u 
A segéd gúnyos bangou vágta vissza: „Azt meg most is le
het igazului, szabad tuduom a czimct?„ A hölgy sértődve 
ment az ajtó felé és méltóságteljesen raondá: „ Akkori
ezimem Eugénia császárné Párizsban volt, emlékszik most 
máru ? Mielőtt a megrémült segéd szóhoz juthatott volna, a 
császárné beült az üzlet előtt álló kocsijába és tovább hajta
tott,

Hol vannak a nyerők? A Kcglevich-féle sorsjátéknak 
nem kevesebb miut 3485 nyertese nem jelcutuczctt, s ezek 
közül a két 10.000 irtot főnyereményre sem. melyek a 19,410 
és 46,371 számú sorsjegyekre estek. Hasonlókóp neiu akadt 
gazdája a 46.210szániu sorsjegynek, mely 2500 frtot és a 
37,911 és 41,705 számú sorsjegynek, melyek 500—500 frtot 
nyertek. Van továbbá még két 200 frtos, négy 100—100 

'frtos, nyolez egyeukint 50 frtos. húsz 30—30 lrtos és ucm 
kevesebb, mint 3428 10—10 forintos nyereméuy, melyeknek 
nyertesse mindeddig még nem jelentkezett. A még ki nem 
fizetett uyereraéuyüsszeg.

Umbertó király szakáia. Monzából írják: Az olasz 
király haja és szakáia, mely már egy év óta niegöszült, 
most agészcu fehér lett. Margbcrita királyné, kinek némileg 
fáj az, bogy szeretett férje sokkal idősebbnek látszik, miut 
a milyen valúbau i Umbertó király 1844. márcziusban szü
letett) Parisból a legelső illatszcrcs árusok egyikétől egy 
doboz hajfestő szert hozatott, és néhány édes hízelgő szó 
kiséretébeu átadta a férjének- A király elfogadta az aján
dékot. Mikor a királyné másnap reggel kertjébe nnnt, ré 
mülve látta, bogy kedveueze, egy fehér arselánkutyácska 
zöldre volt festve. A királyné sírt haragjában. Erre Umbertó 
király azt mondta: „Vigasztalódjál, kedves Marghoritáin, 
hisz előbb ki kellett próbálnom a festő szert: vájjon tartós 
és nem ártalmas-e. Holnap második kísérletet teszek a te 
brazíliai kakaduddal." Mikor este a király szobájába lépett,

már nem találta ott a frauezia hajfestő szert ; a királyné 
megsemmisítette azt.

F ű n ' n tá v ir a t  ).„• mngdeburgi marlinkeriitkedő a napúkban 
Drezdából ■ jí/lk  ilzlri(im ától a következő táviratott kapta : „Holnap 
minden ili«/ii> a pályaudvarul! leuz. önt i* elvárom ; én nem inehetuk 
c»ak holnap, mert a üzemeljvonat ökröket nem átállít. Marha ára 
emelkedett, lásaa el magát, ha ökörre vau azUkeége, gondoljon rám „

Felhívás. Hont é« Zólyom megyék iludapesteu tar:ó/. 
kodé ttjai ezelőtt 2 évvel megalkották a „B/szterce-.Selmccz- 
bányai Társaskört" oly célból, bogy egymásnak szellemi és 
anyagi érdekeit előmozdítsák. A Társaskörnek eddig kifej
tett is tagjai érdekeinek előmozdítással célzó munkálkodása 
nem lehetett sikeres egyrészt azért, mert a Társaskör bel- 
Ugyminiaztorileg jóváhagyott alapszabályokkal nem rendel
kezett, másrészt, mint a Társaskör tagjaiuak száma csekély 
volt ahoz, hogy nagyobb erkölcsi és anyagi eredmények 
elérhetők iettek volna. Társaskörünk létalapja ma meg vau 
vetve, a menuyiben a uagyméltóságu magyar kir. Belügy
minisztérium alapszabályait 670221884 VII szám alatt kc- 
gycseu jóváhagyni méltóztatott. Most a másik alapfeltétel 
vár megoldásra! . , . A „besztercze-sclmeezbányai Társas
kör* választmánya oly kérelemmel fordul tehát Hont és Zó
lyom megyék szülöttjeihez, valamint mindazokhoz, a kik e 
vidék ifjúsága és enuck Társasköre iráut érdeklőduek, bogy 
a nevezett Társaskört tőlük telhető módon, s különösen azál
tal támogatni szíveskedjenek, bogy tagjai sorába lépnek. 
A választmány működésének uemes törekvése az anyagi és 
erkölcsi segélyzcs mellett mindig az marad, bogy a vezetése 
alatt álló Társaskört a felvidék ifjúságának elüiskolájáu 1 ala
kítsa meg a jövendő hazafias társadalmi szerzeplés számára 
Ez értelemben bizalommal néz elébe a választmány a folyó 
évi október hó elején tartandó közgyűlésnek és legfőbb 
"baja az, hogy e közgyűlést a tagok száma impozánssá tegye.

Kelt Budapestcu 1885 évi szeptember hó elején.
A Társaskör választmánya nevében hazafias üdvözlettel.

PaudUr Lajos Himfy József
elnök. ■ jegyző.

El Amerikába! Mint olvasóiuk emlékeznek, a fenti cím 
alatt ogy megható történetet beszéltünk el lapuuk Tározójá
ban. Ama közlemény irányezikk akart lenni s először Ne- 
dela cimü tót lapunkban jelent meg, a hol nem is tévesz
tette cl iráuyát s hatását, mert számosán vonták ki belőle 
azt a tanúságot, bogy Amerikában sem kíséri ám a szeren
cse istenasszonya nyomon az embert és bogy itthon is jó 
lenni. Ha már iránycikkünkel, melyet tót népünk közül 
több czereu olvastak, csak százat győztünk is meg a kíván' 
dorlás káros voltáról, eléggé elértük célunkat, hasznos mun
kát végeztünk. Ezeutúl is ebben az iiányban fogunk működni. 
Vájjon Így gondolkozuak-e többi tót laptársaink is ? E kér
désre nemileg tájékozást nyújt ama körülmény, bogy a fel
vidéki tót lefokan állandó rovatot képez az „El A m o r i- 
k &b au cimü nagy hangú hirdetés, melynek célja azonban 
homlokegyenest ellenkezik a mieukkel, a mennyiben ezzel 
az illető ügynökük, kiket mi iránycikkünkben egy csaló 
képében állítottunk olvasóink elé, minél több kivándorlóra 
akarnak szert tenni. Egy lelkes plébános, ki a nép ügyé
ben már sokat fáradozott, felháborodva hozta a napokban 
hozzánk egy tót lapnak eme hirdetését, folhiva reá ügyel- 
mllukct. Bár már több Ízben tettünk ama hirdetés káros 
voltáról említést, a figyelmeztetés folytán újból felhozzuk 
azt; felhozzuk pedig c helyütt, és tót lapunkban is, figyel
meztetve felvidéki laptársainkat, hogy ama kis hirdetési 
dijrói való lemondással sok csalódót mentenének meg a 
kivándorlás nyomorúságától, sokakat megtartanának c ha
zának, melynek nem ábrándok után törő, de munkára 
kész polgárokra vau szüksége.

Élő papirvágó kés. A London Niews csinos adomát 
beszél az iudiai alkirályról El Laboré rájab, egy fiatal és 
czivilizáczióra szoruló ember figyelmessé lett az alkirály 
házában a London Illustrated News képeire. A lord meg
magyarázta ucki tolmács utján az illustrácziókat. Az alki
rály ettől fogva minden héten megküldte a fejedelemnek a 
képes újságot s a rajah rövid idő alatt megtauulta az an
gol nyelvet A második látogatás alkalmával már bebizo
nyíthatta a lord előtt, hogy megérti a képek magyarázó 
szövegét. Most érkeztek épen a legújabb számok — monda 
az alkirály — s fölvágta elefántcsontból való késével az 
újságokat. — „Mi ez?u — kérdé El Laboré kiváucsian. 
„Papirvágó kés — feleié a lord — vagyis olyan kés, mely- 
lyel hírlapokat és iratokat szoktak fölvágni." — Ha meg
engedi uram. cuuél szebb kést ajándékozok önnek, bogy 
ezt küldje cl nekem “ Az alkirály persze örömest teljesité 
a rájab kívánságát. — Hónapok múltak cl s az alkirály 
rég elfeledte az Ígért papirvágót, midőn bejelentették ucki 
El Laboré látogatását. A lord eléje sietett az udvarra A rá
jab gyönyörű fehér elefánton vonult be, melynek hátát akar- 
láts/.iuü aranyos terítő takarta s ugyanilyen lepel borította 
fejét is. Az alkirály láttára leszállóit a rájab s egy intésére 
lehullott az elefánt fejéről a czifra burok. A szép állat két 
agyara mtívészieseu volt kifaragva s kés alakjában végző
dött. Egy szolga hírlapokat tett eléje s az elefánt egyenkiut 
fölvágva azokat, ndanyujtotta a rájalinak, ki c szavakkal 
fordult az alkirályboz: „Háladatos barátod átadja neked az 
ígért papirvágót." — A lord ürült az ajáudékuak, noha c 
papirvágó használata kissé kényelmetlen.

A burgonya- és a szén. Egy német gazda a következő 
esetet beszéli cl ogy lapban: Tavaly burgonyatermés'.n 
egy részét egy piuczcbu öntettem cs hirtelen kenyte-

j len lévén elutazni, semmi Intézkedést nem tettem a kel[ö 
i conservólás végett, sőt ezen egyszerűen a pinezébe öntött 

burgonyáról a tavaszig egészeu megfeledkeztem Ekkor 
eszembe jutván, rögtön megparancsoltam, Hogy a pinezét 
tisztítsák ki és a burgonyákat, melyekről azt hittem, bogy 
kicsiráztak és elromlottak — a trágyadombra hordják. Mily 
nagy volt azonban csodálkozásom, midőn a burgonyákat 
oly épeknek és frisekuek találtam, mint midőn a földből 
kiszedettek, és megfőzetésük után is teljesen jóizlleknek bi
zonyultak. Mf-gvizsgálván a pinezét, azt láttam, hogy a bur
gonyák alatc vastag szénpor-réteg volt. Ez régebben ott tar- 
tott szénnek maradványa volt és kétiógkivü ennek kellett 
köszönnöm burgonyám pompás eonserválódását.

Az oláh proklamúczió. Romániából vörösbetukkel uyom- 
tatott proklamácziót küldöznek be az erdélyi részekbe, Magyar- 
ország déli részeibe. A proklamáczió forradalomra, gyújtó- 
gatásra, gyilkolásra izgatja a magyar rabigában görnyedő 
románokat. A proklamáczió, mely az erdélyi közművelődési 
egyesület megalakulására akar válasz lenni, Bukarestben 
kelt. aug. 31-én, ugyanazon napon, melyen a közművelődési 
egyesület alakuló közgyűlését tartotta Kolozsvárit. Az vau 
aláírva, bogy „a román irredenta szervezkedő bizottsága." 
Az „irredenta" azokat jelenti, a kik valamely országnak 
idegen uralom alatti részét akarják visszaszerezni. Tehát Er
délyt, és Magyarország déli részét Romániának. Hogy van-c 
ilyen bizottság Bukarestben, nem tudni, de meglehet, hogy 
van, Meglehet azonban, bogy a proklamáczió csak egyesek 
müve. De arra is van gyanú, hogy erdélyi termék és nyom
tatás. Akarbonuau ered, de veszedelmes játék, melyet nyu
godtan tűrni nem lehet. A proklamácziót megküldték az 
erdélyi román lapuknak A szebeui „Tribuna" közölte elő
ször. Azután megküldték borítékban egyeseknek. Megkapta 
az erdélyi közművelődési egyesület elnöksége is. Karáuse- 
bcseu pedig kiragasztották a falakra. A belügyminisztérium 
azonnal utasította Ormós Zsiginoud főispánt, bogy az izgató 
iratok lefoglalása körül a legnagyobb crélylycl járjon el. 
A proclamáczió bosszú irat, a leggyülölctesb hangon Írva. 
Közöljük belőle a következőket: A magyar állam a 19-ik 
századnak legutálatosabb politikai szülöttje, a mely hazug
ságból és árulásból keletkezett. Elmoudják ezutau a romá
nok szeuvedéscit cs kínjait és igy folytatják : „Nem úgy 
bérczentuli testvéreink, való helyzetetek felöl uc hagyjátok 
magatokat cláinitani. A forradalom következik ! Habár most 
még az égbolt >zat tiszta, de kezdi szórni már a villáin csa
pásait, ezek jövendölik azt (t. i. a forradalmat). A forradal
mat ma a magyarok hirdették Kolozsvárit, mert két ncp 
közt, a melyből az egyik a másiknak kihirdeti halálát, más 
helyzet ucm is lehetséges, mint a forradalmi állapot. Nin
csenek fegyvereink ? Ez igaz. A nyílt forradalom most még 
ucm lehetséges, mert a Hóra-idük megváltoztak. De lesz 
fegyveretek és fogtok forradalmat csinálni. Maazouban keli 
egy alattomos forradalmi állapotot teremteni a magyarokkal 
való napi érintkezéseitekben. Oh testvérek, miért feleditek 
bogy azoknak vagyona, a kik ellenetek küzdenek, kezei
tekben vau, uicrt az a ti vagyonútok, a mely'tőletek el lett 
rabolva, a felett tollát tetszésetek szerint rendelkezhettek. 
Nem tudjátok ti azt, mily könnyen lehet egy gróíuak, egy 
bárónak egész vagyonát elhamvasztani, hisz az a vogyonát 
tőletek rabolta el, bogy az ellenetek kaszuálja vesztetekre ? 
Nem értitek ti, bogy csak jogos védelmi harezot folytattok, 
hogyha tönkre tcszitca azt. a ki vesztetekre tör? Épen úgy 
teszitek ezt, hogyha a magyar közigazgatás és igazságszol
gáltatás egy-egy zsarnokától felszabadítjátok a vidéket.

Nem olvassátok ti, hogy mint védekeznek egyéb lei- 
gázott népek ? Nézzetek csak az irlandiakra! Szemeitek kö
zül küszöböljétek ki azokat, a kik nem segítenek rajtatok 
cs tegyétek azok helyébe a golyót és a dynamitot, mind a 
kettő meg nem fog titeket hazudtolni. Majd megtanítanak 
titeket azután magyarul. Utáljátok a magyar nyelvet jobban, 
mint eddig, és köpjetek azokra, akik azt beszélik. Miude- 
nckfolött azonban szűnjetek meg „a császárra,, goudolni. Ez 
is olyan zsarnok, miut a többi, aki csak erszényeteket és 
fiatokuak drága vérét követeli, cserében pedig titeket lené
zésével jutalmaz. Az, akinek „jóságáról„ kllrtültök, az soha
sem hallgatott meg titeket, az nem szégyeulotte magát, bogy 
azoknak gyilkosa legyen, a kik kéuytclonk voltak fegyve
rekkel azt keresni, a mit kérelmekkel el nem értek cs az 
csak akkor engedett némi köunyebülést, midőn a forradalom 
következtében trúujáuak és birodalmának érdekei is azt ki
várnák. Ez áluok és faláuk iéuyck félelemből, nem pedig 
„kegyből" hallgatják meg alattvalóik kérelmét stb. stb.

±Tyr±lt tér*)
Minden családra nézve fölötte nagybecsű ! R e-

s i c z a M a g y a r o r s z á g b a n .  Becses ira tára  
szerencsém van válaszolni, hogy a Brandt R. gyógy
szerész svájezi labdacsait megkaptam s azokkal 
nagyon meg vagyok elégedve. E labdacsokat már 
4 éve, hogy házamban tartom s csak a legjobbat 
mondhatom róluk. A svájezi labdacsokat házamban 
mi igen nagyra becsüljük, 4 éve már, hogy seg ít
ségünkre vau s úgy a gyerm ekek hajaiban, mint a 
cselédek betegségeiben jó sikerrel használtuk, én és 
a nóm is éltünk velük s mind eddig semmi sú lyos



betegség nem fordult elő házamnál, mit csakis a 
svájczi labdacsoknak köszönhetek, s ezért a Brandt 
R. féle svájczi labdacsokat (a gyógyszertárakban 1 
70 kr. egy dobozzal) minden más hasonló gyógy- j 
szernél többre becsülöm. Teljes tisztelettel: Heger 
Antal, fűszer és terménykereskedő. Figyelni keli a 
dobozon levő fehér keresztre vörös mezőben s Hrandt 
R. névaláírására.

•) K rovat alatt költöttekért uera vállal felelóaái/gct a Szerk

HIRDETÉSEK.
801. szám
F,K71885

Árverési hirdetmény.
A korpouai kir. járásbíróság odút lelfkkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy a kir. kincstár végrehajtónak Braxa* 
torlsz János es érdektársai végrehajtást szenvedők elleni 10 
Irt 40 kr. töke követelés és járulékai behajtása iránti vég
rehajtási ügyében a Korpouai kir. járásbíróság területén lévő 
Korpona város határában fekvő a korpouai 27 s/.. telekjkv- 
ben végrehajtást szenvedettek tulajdonául felvett + 1 sor 08 
helvr. sz. a. ház és beltel ki birtokra az árverést 600 Írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
icnnebb megjelölt ingatlan az 1885 évi November hó 2 4 - ik 
napján délelőtti 9 órakor ezen kir. járásbíróság telekkönyvi 
irodájában megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Á t verezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10'/o-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ál>an 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november bó 
1-én 3833. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban, a kiküldött kezéhez le
tenni. avagy az 1881. LX. ez. 107 § a értőimében a bá
natpénznek a bíróságnál elöleges olhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Korpouan 1885. évi julius hó 14-ik napján.

L ib e rtin y
33” kir. járáhbiro.

1963. s/ém. A selmeczi k ir  jb iróság t lk v i osztá lyátó l.

Árverési hirdetmény.
A selmeczi kir. Járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság részéről, közhírré tétetik, miszerint a vég
rehajtási árverés Bartko András kk. Bartko Márton, 
Pál, Mária, János és István nevén álló, a selmeczi 
1562 sztkben A + 1 s. szám alatt foglalt 13 szám
mal je lzett 360 frtra becsült ház. udvar, kert. pajta, 
szántó és rétre nézve, az 1881 évi 60. t. ez. 156.
§. értelmében, kk. Bartko Márton, Pál. Mária. J á 
nos és Istvánnak ugyanazon tjkben A f  2 12 s.
szám alatt foglalt külfekvőségekhől megillető felére 
1476 frtnyi adó szerinti becsárban Ilonig K ata
lin felperesnek 500 frt töke és járulékainak kielé
gítése végett a selmeczi kir. Járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóságnál 1885 évi szeptember 28- reg
geli 9 ó rára tűzetett ki.

K ikiáltási ár a fentebb kitett adó szerinti becs
árak. Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi 
becsáraknak 10% készpénz, vagy ovadékképes ér
tékpapírokban az árverésnek megkezdése előtt a bí
rói kiküldött kezeihez letenni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen j 
eljáró kir. jbiróság és Selmecz-Bélabánya sz. kir. 
bányavárosok tanácsánál megtekinthetők.

Selmeczen 1885 évi szeptember 9-én.
Heyder

Ö27 kir jári«biró.

619 szboz 
tk. 1885

Árverési hirdetményi kivonat.
A beszterczebányai kir törvényszék, mint telekkönyvi ; 

hatóság közhírré teszi, hogy i.isk. Turdon Gusztáv, és Ervin 
végrehajtatnak Hatalcsik János végrehajtást szenvedő elleni 
200 frt. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási nevé
ben a beszterczebányai területén lévő Malalio község hatá
rában fekvő a malaliói 6 sz. tjkvben j 1—10 s s • ;i fel 
vett '/» urb. telek a hozzá tartozó 5 népssz. ház. udv.tr és 
kertből, valamint ennek erdő és legeiöbeli tartozékából vég
rehajtást szenvedett Hatale.dk Jánost egynegyed részben 
illető jutaléka 451 forintban megállapított kikiáltási arban 
az árverést elrendelte és liogv a fenuobb megjelölt ingatla
nok az 1885 évi október bó 9-ik napján délelőtti 10 órakor 
Malahon, a községi biró házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron aiói is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsá
rának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1 : EX. t-ez.
42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi no 
vember bo 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyniiniszteri ren
delet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 : EX i-ez. 170 íj a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezésé
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Beszterc/.ebányán 1885 évi Jnuins hó 20 napján.
A bbánvai kir törvényszék mint telekkönyvi hatóság.

V lsnyei Barna
elnök. 32H jegyzi’i

Hirdetmény.
A selmeczbáiiyíii ág. ev. kerül, lyceumnál az 

iskola szolgai — és a lyceumi alumneumnúl a sza 
kúcsnöi állomás a f évi tleczember hó 8 -án inog 
ürül ;  ennélfogva felhivatnak mindazok, akik e szol
gálatokat elfogadni óhajtják, hogy az alumnenm 
ephorusáuál minél előbb jelentkezzenek. A föltéte
leket ugyan itt tudhatják meg. E lőre megjegyzendő 
azonban, hogy e két szolgálatot csak férj és fele
ség együttesen vállalhatja el.

Közzé teszi :

Sulcz Endre,

Ú ri és  n ő i c ip ő k

kit(iuíí miuőségliok kaphatók alul
írottnál, és pedig

Női cipők bármely naay- {  
Ságban 2 írttó l fölfelé.

UNGER JÓZSEF
SELMECZBÁNYÁN,

a l s ó  u t e z a .  S < a u |c a - fé le lin # J» a ii.
330 1—3
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K Ö L C S Ö N
8"',, és 5°|0-ra.

Minden önjogu személy, kinek önfeutartására 
állandó jövedelme: vannak u. m: háztulajdonos, 
gazda, bérlő, iparos, kereskedő és hivatalnok kap
hat 60 írttól 600 frtig 20 hó alatt posta-utalvány 
utján visszafizetendő 8% kölcsönt.

5%-os bank-kölcsön
adatik 1000 írttól kezdve cgv millióig fö ld b irto k ra , 
esetleg jó auvagból épült vá ros i házakra 25 évre 
2% % tőketörlesztéssel, vagy 40 évre 1% töke- 
törlesztéssel. Házkölcsönöknel az előirt becslési 
költség előre leteendő.

Term ények és tőzsdei értékpapírok és rész
vények stli. clvállaltatnak. eladás, csettleg előleg 
beszerzése végett Végül mindennemű legnagyobb- 
szerű gazdasági gépeket és tüzm entes szekrénye
ket részletfizetésre adok cl. — Válasz es porto- 
költség fejében 30 kr, levélbélyegben kéretik.

Pollák János,
bizományi es ügynöki irodája

lln d ap cs t, VII. M urányi u. 3. sz.

< X X X X X X X X X X $

»  e ? a ö l  "^33
Mily nagy az egek urának hatalma, s mily 

boldog vagyok, hogy a sors a szeretetreméltó, nyá
j a s  és előzékeny, Kassán foutcza U6 sz. a lakó 
CSEKEFALVY ÍL0NA ő nagyságával összehozott, 
melynek bemutatván magamat, szomorú helyzetem et 
elpanaszolván neki. szives volt saját maga összeál
lított szúmjaihól adni. melyekkel csudák csudája 
egy 4 8 0 0  f r t O S  t e m ó t  nyertem. Most 
már nyugodtan várom a kérőt

Isten éltesse ő nagy*, becses családjával együtt 
még sokáig !

Ki hozzá fordul, küldjön levelezésre 3 drb 5 
kros leveibélyeget.

Zágráb. Jelascliitsté r.

m Petrovics Natalia hajadon.

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönség be 

•• es tudomására hozni, hogy én a Fcrstec 
oándor özvegye részéről az IJibánliázban 
ci terasse-on) bérben tartott boltbei) iséget 
átvettem és f. lió 1 ő-töl ott

női és gycrmckrulia üzletet

nyitok, melyben főtörekvésem le.cnd a leg
újabb áruezikkeket készletben tartani, mi
ért is a n. é. közönség becses figyelmét 
kérem ki e cikkeim re.

A közeledő őszi és téli évadra kitü
nően van raktárom

ja q u c t- , e sek öp sn y- s  dslm ánokbsl
berendezve.

Ez alkalommal bátorkodom egyúttal 
jj-í divatárucikkekkel ellátott raktáromat, férfi 
jp  szabó üzletemet a legmelegebben ajánlani, 
s j  . Selineczbányáu 1885. szept. 12.

v'\ T isztelettel »

O Glücksthal Gyula. §
0 30 0 0 0 0 0 0 ü 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 ° 0

X k X X X X X X X k X X m X X X K X X )

Hirdetmény,
y  Van szerencsém a n. érd. közönségnek
X  szives tudom ására adni, hogy hosszabb 
ö  betegeskedésem miatt két üzlethelyiséget 
■-» nem leven képes fenntartani kénytelen 
X  vagyok az U rbán-féle házban lévő nagy

| rm tM h itk H m á j
x  .........................  . . .  5
y  saját beszerzési ígyárt) áron elárusítani.

Mely alkalmat a n. é. közönség becses 
g  figyelmébe ajánlva, vagyok 

kiváló tisztelettel

X  F o r ste r  Sán d or ön vegye,
f i  384 4_fi Sclmeezháuyán.
X  l’r n i i t  J e l z e t t  á r u M ltá s  KY.eptem- 
X  b r r  v é g r i g  t a r t .

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fogfájdalmak akármilyen 
térin ászé tU-

ck. hogy ha a fogak akár lyukasak akár betű- 
miit le'.; a híres in i l t i*  k i  v a u  á t o k  haszná
latával elháríthatok. E szer ütolérlietetleusógével 
világ.lirre tett szórt és egv családnál sem mel
lőzendő BtazUrczebá i’/du csakis Eiscrt Érieknél 
kapható 3~> kros ilvei/ikben. 33.">. ]

i  w y y T P v y  w t w  *  *  *

f i '

Máriasslli 
gyomorcseppek,

kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen,

. és fclillniulliatati.au : étvágy hiány, gy

jós. gyoinorégctós túlságos nyálkaképil 
zödós. sárgaság, undor, főfájás igyom ..rontás esetem gvoB 
morgörcs dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredőR 
gyomorbajok, giliszták, iép és mii ijok. aranyér elienjj 

Egy üvegcse ara használati utasítással együtt 35  k r. 
Központi raktár: C. B rady Vedangyalhoz" cz im ze tt |  

gyógyszertá ra  Kremsierben i Morva orsz.i
Knplint.í mind ' i j.ih irt gyógyMertirbA'i Oi/.trák-M i-y*rh'*nb>
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