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A chauviuismiis.
A jelen nem zetiségi küzdelm ek eme szülője,
ápolója s fenntartója azon fajtájú burján, mely nem
tenyészik akárhol, de a liol egyszer gyökeret ver,
onnan nehéz kiirtani ; valóságos rácztüvis ez, mely,
észrevétlenül ejti m agját s igy terjed leggyorsabban

A Királyhágón túli részben s a Fátra alján
diszlik ez időszerint legjobban. Ott a hamelai pat
kányfogó utódainak és Dacoromania építőinek kiinynyeitől, itt a szentmártoni apostolok leigázott (?)
népének verejtekéből nyeri életerejét.
Foglalkozzunk tehát vele mi is s hívjuk segít
ségül költőfejedelmünknek ékes tollát, mely erről a
legújabban oly megkapóan irt.
Jókai Mór ugyanis múlt vasárnap Kassán tartva
beszámolóját, az ipar s kereskedelem pangásáról, a
helyzet nyomorúságáról szólva, a túlfeszített fegyverkészülödésre utal, mint a bajok főokozójára s
aztán ezt a kérdést veti fel, hogy ki hát az, aki
ezt a nemzetekre erőszakolja ? - - á ezekben felel
meg a kérdésre :
Én nem rettegek kimondani az igaz szót. Maguk a
nemzetek okai e fegyverkczésncK. Az oktalau nemzeti gyű
lölet. az istentelen harag a más nyelvet beszéld testvérek
iráül, az elbizakodoit dölyf, a pokoli boszuvágy egy közös
néven „eiiauviuizmil8u : ez a mi Európe nemzetei szivét el
tölti. s a mi valamennyit kölcsönösen szcrcncsétlcuué teszi.
A nemzeti ckauviniztnus az a szörnybálvány, mely gonoszabb
a Bálistcuuél, gonoszabb Autarothuál, folyvást uj meg uj
milliardokat lal föl; s a nép iket a végkimerülésig erőlteti.
És ennek szolgál mindenki, a kinek a népre befolyása vau,
a parlamenti tag, a népszónok, a költő, a hírlapíró: minden
nyelvén Európának azt hirdeti, hogy a hazaszeretet egy do
log a szomszédország megrontásával, hogy a saját nemze
tünket csak úgy szerethetjük, ha a nemrokou nemzetet gyű
löljük, elpusztítjuk.
És ueiu akad bátor ember, a ki a népszerűség viha
rába belekiáltson és megmondja a népeknek, hogy hiszen
ez a ti nyomornságtoknak a kutforrása: ez a fenyegető gyű
lölködés, ez a uemzeti dülyf, ez a chauvinizmus az. a mi
kiissza a bort poharatokból, megeszi a kenyeretek felét,
mezítláb hagyja gyermekeiteket. Mentül jobban gyűlöltek,
annál jobban koplaltok ; aunál jobban izzad a tenyeretek,
annál rongyosabbak lesztek. Mert a ti dllliöngéstck kénysze
ríti a ti.saját kormányaitokat rengeteg hadkészűleti költe
kezésekre: ez szüli a pótadókat, ez a felemelt gabouavámokát, s az azokra adott feleletet, a külső retorziót. Az adó

Á „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
Hölgyek s a sport.
Öt év óta gyönyörű reményekre jogosító pompás kép
tárul elénk a houi embersport terén : az evedzés új életre
ébredt; az iramgépezés (volocipódczési általános elterjedés
nek örveud; a versenyjárás művelői szaporodnak : u kor
csolyázás cvröl-cvrc jobban hódit; a vitorlázás meghonosult
és divatossá lett nálunk is ; a versenytiszás pedig oly tökélyre
emelkedett, hogy c sportban magyar sportférliüéi a világ
legjobb időinéretci. A férfiak tehát teljes erőből közremű
ködnek nálunk, hogy a magyar sport fölviruljou ; de. saj
nos ! hölgyeink még mindig távol állanak attól, amit a ne
mes sport iránti érdeklődésnek nevezünk Egyedül a kor
csolyázás szép sportja képez ualok kivételt, azaz ez iránt
hölgyeink között országszerte nagy az érdeklődés ; némileg az
úszást is gyakorolják ; és Balatou-Fürcdcp nyáron át oly
kor-olykor találkozik sportslady, aki áldoz a szandolinozás
kellemes sportjának oltárán; a többi, hölgyek számára is
alkalmas sportot azouban leányaink és asszonyaink — nem
csak a ini köreink hölgyeiről szólók — nem gyakorolják.
Pedig ez nagy mulasztás, sőt hiba, bűn ! A mostani
szokásos nőneveltctés. ugyanis, rendkívül hátrányos a le
ánykák testi fejlődésére ; a divat, c kegyetlen zsarnok pe
dig a felnőtt lányokat oly kényszerhelyzetekbe sodorja.
hogy merőben lehetetlen, miszerint azoknak teste olyanná
erösbödjék, aminő szükséges, hogy hivatásuknak : anyává
lenni, az emberiség tökélyesbülcsére nézve hasznosan felel
hessenek meg, Az egyetlen mentöszer, hogy a ferdeirányú
nőnevelés s a divatos Icáuy-élotinód az illetőkre szerfölött
káros hatását ellensúlyozhassuk, abban rejlik, hogy loáuy-

szaporodik, a kereset gyérül, s mind ennek azért kell igy
lenni, mert a ti nagyszájúitok azt kiabálják, hogy ti nektek
vau cgy irredentátok, a mit Istennek tetsző dolog lesz, más
országtól elfoglalni.
M»J9 igy folytatja :
Különöseit a magyar nemzetet nem vádolhatja senki
chuuvinizniussa). Az a nemzet nem ehauvinista, a mely tör
vényt hozott arra, hogy a német nyelv minden iskolájában
kötelezett tantárgy legyen. Mi kényszerítjük az ifjú nemze
déket, hogy a német nyelvet elsajátítsa, s ezt teszszük jól
felfogott önérdekből, mintán a német nyelv rá ik nézve biz
tos vezető a népek oezeáuján keresztül s egyúttal kulcs az
összes világirodalomhoz. Aktuális rokonszenvünknek az ér
lékét is eléggé felfoghatta a német nemzet legutóbb nagy
harcsaiban, s tapasztálul fogja azután is, s emez érzületünkön
egynéhány szeleburdi lármásénak a kifakadása, odaát, nem
változtat.
Mivel vádolnak bennünket? Azzal, hogy a magyar nyelv
tanulását az ország minden ajkú lakosaira nézve lehetővé
teszszük Ez csak természetes következése a li7-iki kiegye
zési törvénynek. A magyar nyelv lett elfogadva. HorvátSzlavonország kivételével, a szent István birodalma állam
nyelvének. El lett fogadva, miután az ősi latin állauuyelven való kormányzás lehetetlenné vált, a német államnyelvvei tett kísérlet balsikerre vezetett. Egy országban pedig
többféle nyelven kormányozni, de épeu kétféle nyelven, miül
tniuáluuk, képtelenség. A magyar nyelv tehát, ez alaptör
vényeknél fogva, szükséges kvalilikácziót Képez minden
uyilvános pályára lépni akarónál. A nem magyar ajkú nem
zetiségek előkelőbb osztályai nem is mulasztották el annak
elsajátítását: az mind olyan szépen beszél magyarul, mint
bármelyikünk. De a korszellem demokratikus iránya azt
követeli, hogy a magasabb életpályáit nocsak a régi kivált
ságos osztályok, hanem a volt jobbágyság előtt is legyenek
uyitvu. A 4-viki törvények épen az által erősítették meg a
magyar nemzetet hogy megnyitották a hivatalviselés min
den útját az addig távol tartott pórnépnek nevezett milliók
előtt 8 tért nyújtottak a szellemi tehetségnek, moly a kuny
hókban lappangott. Ugyanerre akaruiiA alkalmat nyújtani a
nem-magyar ajkú közuépuok is, a midőn iskoláiban az ál
lam nyelvét taníttatjuk. Hiszen nőin kényszerítünk rá scukit.
hogy megtanulja: csak módot nvnjtuiik hozzá; a ki nem ta
milja meg, semmi baj nem é ri: és senki legkevésbé sem
lesz kötelezve arra, hogy a saját anyanyclvcliez liütclen le
gyen. Semmitől meg nem fosztatik : semmire nem erőszakoltatik. Hol van hát az a ránk jogúit zsarnokoskodás!
Ellcuben azt igenis mcgküvctcIjilK. hogy a nép, az uj
nemzedék, hazájához, mely táplálja, trónjához, mely inegvédolmezi, hűségben neveltessék. Nincs is e ickiuletbcn nem
magyar ajkú honfitársainknak mit szemére vetnünk. A kü
lönböző népfajok zöme, tömege hazája és királya’ iránti kö

gyermekeinket s a fölserdült lányokat épügy, miként a me
nyecskéket s a már korosabb asszonyokat is megnyerjük a
sport egyik-másik, vagy több ága szorgalmas művelésének,
Nagy-Británia, a hol az észszerű lánygyermek-nevelés
s az ostoba divattal bátran dacoló természetszerű leány élet
mód évröi-évrc hatalmasabb gyökereket ver.iek, jó példát
mutat neklluk a nők számára kiválóan alkalmas sportok
megválasztására. Az angol labdajátékok számos, igen mulat
tató neme. dacára e pompás tulajdonságuknak, nálunk nem
bírnak közkedveltségre szert tenni az ijjazás, amely kivá
lóan alkalmas hölgyek sportjául, meg merőben ösmeretleu
nálunk : oly szép sportra figyelmeztetjük iiát hölgyeinket,
amely alig-«rÜg követel testi megerötetést, ámde atillái tüub
ügyességet ; már pedig az hölgyeink egyiK uagy előnye.
Egyik sarkigazság azt állítván, hogy mindenki örömest fog
lalkozik avval, amiben ügyes, teméijük. hölgyeiül; között
mihamarább a legáltalánosabb elterjedésnek fog örvendeni
a/.ou kellemes sport, melynek Uzésénél a legfőbb kellék —
az ügyesség. — Értem a karikadobás szép sportját
S z é k r é n y e s s y K á l m á n világhírű sportsinaullnk,
kinek a honi embersport máris rendkívül sokat köszön, e
nyáron Skóciából, ahol néhány napot töltött, hozta magával
c kellemes sport gyakorlásara szolgáló eszközöket .- egy
skót e r e d e t i karikát, e r e d e t i dobógolyókat és a karika
e r e d e t i foglalatját. A skót felföld keskeny völgyeinek
! némelyikében nagy kedvteléssel gyakorolják c sportot az
ügyes skót falusi leányok is.
Az eljárás rendkívül egyszerű : a karikát fehér papír
ral ragasztjuk be, hogy s/.oinbeszökőbb célpontul szolgádon ;
azután beillesztjük négyszögü keretébe, amely feketére van
festve, hogy a célpont még határozottabban tűnjék a dobó
| szemebe. A versenyzők hét lépésnyi távolságban állattak

telességeit híven teljesiti ; jó katona, jó munkás, jó adófizető.
Sehol a világon olyan őszinte békesség nincs a kltlönajku
népfajok tömegei között, mint Magyarországon. Hauem az
bizonyos, hogy vannak számos nagyravágyó dühöngök; kik
nem átallauának a mostani egységes és erőre támadt magyar
államból itt egy kis báromegy királyságot, amott egy vojvodinát : aztán meg egy Dacoromán herczegségot közepében
egy szász örgróísággíd ; esetleg egy felvidéki okoliát is ki
szakítani, nem gondolva meg, iiogy az ilyen ország aztáu
nem volna más. mint egy döglött oroszlán : prédája a saskesdyüknek.
így szól a koszorús költő arról a betegségről,
mely a mi vidékünkön is otthonára lett, s m elynek
•sorvasztó hatását a közigazgatás, a társadalom ré g 
óta e r e z i; beleszivárgott az a családi körbe, ott is
pártoskodást idézve elő.
H a nem a mi szavunk, hát jelesünknek fennti
kitűnő érvelése hasson azon ábrándozókra, kiknek
szeme előtt niég mindig az okolta lebeg !
— i.

A vasúink kiállítása.
Országos kiállításunk — feladatához híven — hazánk
kultur tényezőinek egy hatásos összképét tünteti fel. A vasú
inknak. melyek e tényezők sorában előkelő helyet foglal
nak el, eéhez képest szintén előkelő hely jutott kiállítá
sunkban. Vasműink kiállítása három főcsoportra osztható:
az osztrák-magyar államvasut, a déli vaspálya és magyar
államvasutak kiállításaira.
Az o s z t r á k - m a g y a r á l l a m v a s p á l y a - t á rs il l at pavillonja egyik legszebb építménye az egész ki
állításnak. Parkírozott előterén a magyarországi uradalmak
terményei és gyártmányai, pyrunisok kőszénből, vas- és
aczélból vannak elhelyezve. Ugyané kitünően kezelt ura
dalmaknak vannak a pavillou két belső szárnyal feutartva,
ügy, hogy a bennünket első sorban érdeklő tulajdonképeni
vasúti kiállitusnak kissé szűk tér maradt fenn. A de S e rr es - B a ti g-féle jeles vas lélópitmény már több előbbi ki
állításból isin'rétes, az új szerkezetű óriási cmelődarük
ellenben c téren haladási jelentenek és annál inkább erdő
seinek le!említést, in m-í tudtunk szerint a társulat műhelyei
ben készüllek A magyarországi vonalakon jclculeg közle
kedő személy kocsik és mozdonyok néhány eredeti példány
ban vannak bemutatva, bár u/ összehasonlítás okáért itt is
mint a magyar államvasutaknál, a régebben használatban
volt jármüvek kiállítása is érdekes lett volna. Egészben
véve az osztrák-magyar allamvasut különben igen díszes
és nagy költséggel előállított pavilonja inkább a társulat
magyarországi uradalmainak, mint a Hatalmas f o r g a l m ú

föl a karikától és egymásután dobnak a célpont felé: akik
keresztül dobják golyójukat a karikán, a másodfokú mér
kőzésre föntnaradnak; inig akik elhibázták a célpontot, ama
verseny folytatliatásából kihagyatnak. A föumaradoUak azu
tán N. később ü stb. lépésnyiről dobnak a karika felé;
aki legtöbbször találta cl a célpontot, az a verseny győztese.
Miután kis betéttel, amelynek összege díjul szolgál,
tehetni még érdekesebbé c sportversenyt, valószínű, hogy paz
mielőbb általánosan elteljed uáluuK- A tucgkivántató-ügyesBégben hölgyeink böw kednek ; a szükséges karika, keret
! s golyók beszerzése csak néhány krajcárba kerül ; a dobás
altul, fölváltva használván a kezeket, a n ő i k a r o k azon
f e l s é g r e tesznek s/c t. amely a uöi szépség egyik
kelléke; az uralkodóház némelyik nőtagja már készít
tetett magának ily es/közöket 8 nagy kedvteléssel űzi a
karikadobás kellemes sportját: mindez biztosit bennünket
az iránt, hogy leányaink, menyecskéink és asszonyaink kö
zit! mihamarább elterjed a nők számára szerfölött alkalmas
sportok e kellemes a , >
N yúry Simon g ró f.

A dómon.
Mi e/., ini-körülöttem ugrál s pajkos dolgokat suttogva
füleln ie. írásra késztet ? Majd, látva habozásomat, megragadja
toliamat s végig pcrc/.cgtcti a papírlapon, fekete barázdák
kal töltve meg ezt ?
írj, csak irj, igy szól hozzám, az életnek árnya és fe
nve van, de nem az az árny. nem az a fény, mit ti annak
hisztek; jámbor lolketek megcsalja szemeteket, clbolonditja
eszeteket és igy gyakran felcserélitek a kettőt. írj az árny
ról, írj a fényről; de óvakodjál a határvonalat megjelelni \
i csalódnál te is, valótlant irua tollad.

intézet kiállításának tekinthető és azért vasári szempontból
| ékesíti magát, hogy megigézzo a férfiakat. Mindennek uiucs
A nűk a khiuaiaknál*
behatóbb foglalkozásra nem ad alkalmat.
jelentősége a politikára nézve. Ez egészeu a férfiak dolgaA kbiuai asszonyt reudesen nyomorék teremtésnek
A d é l i v a s ú t csiuos kis paviloujáral még rövideb
Azonban, ha átlépjük a ház küszöbét, bejutunk az ö biro.
ben kell végeznünk. P r e n n i n g e r főépítészed tanácsos i tartják, ki még járni is alig tud s nem érintkezik mással,
dalmába, melyben oly nagy tekintélye vau, a minővel az
aczél-felépitméuy-szerkezete nem magyar találmány és kü ; mint cselédeivel és férje szeretőivel. Ez is amaz ábráudkéeurópai asszony bizonyára nem dicsekedhetik. Francziaorpék közül való, melyeket szét kell rombolnom, bármily sze
lönben is több más kiállításban be volt már mutatva. Egye
szágbau a férfi állásához alkalmaztunk a uö tokiutélye, de
retettel csüuguck is rajtuk az utazók. Úgy vagyunk a kbi
bekben meglehetős tartalmatlan az amúgy is apró pavillon.
a világnak egyetlenegy országában sincs alárendelve. A há
uai szokásokkal is. mint a rákkal, melyet egy híres szótár
A társulatnak Magyarországban nincsenek műhelyei és tehát
zasság révéu gyámság alá kerül a nő s vele szemben a tör
hátrafelé járó kis vörös halnak nevez. Nehéz dolog ugyan
nálunk nem igen volt mit kiállítani. Csinosak és eredétiekvény olyau fegyvereket ad a férfi kezébe, a melyekkel sza
a Magyarország és Budapest, különben Gráczban készült
megváltoztatni egy régóta megrögzött véleményt, de azért
badságát is korlátozhatja s vagyonával is rendelkezhetik.
czimerei, melyek csupa apró sinprofíilból, sinszegböl és több | megpróbálom.
Ezek olyan furcsaságok, melyek fölött a khinai asszony
efféléből vannak igen ügyesen összeállítva. Hogy a déli
A rák nem vörös s uciu is volt az soha. Körülbelül
őszintén csodálkoznék, mert ő a társasélot minden körülmé
vasút legalább ennyiben vett részt kiállításunkban, az is,
igy áll u dolog a khinai asszonyuyal is, a ki ép úgy tud
nyei közt helyettese férjének. A törvény megengedi neki,
ez intézet ismeretes forgalmi politikájánál fogva, vívmánynak
járni, mint én, vagy az olvasó, sőt még szalad is, ha kell s
hogy vegyen és eladjon, közös tulajdonaikat áruba bocsássa,
tekinthető, melynek elérése a magyarországi üzletigazgató
még csak fátyolt sem visel, hogy arczát eltakarja az iudiszszerződéseket kössön, leányait kiházasitsa s nekik tetszése
ság érdeme.
krét tekintetek elől.
szerint adjon hozományt. Szóval, a khinai nő szabad s ezt
A többi magánvasut, szinte resteljük kimondani, a köz
Valóban pompás könyvet lehetne Írni a khinaiak szá
egészen megértheti, a ki tudja, hogy uáluuk nincsenek se
lekedési ministerium pavilloujáuak oldalasztalain eldugott
mára mind arról, a mit felőlük beszél a világ. Menuyire
ügyvédek, se jegyzők s igy nem volt reá szükség, hogy tör
egy-egy egyforma diszkötésü apró tokocska által van kép
csodálkoznának, ha megtudnák, hogy mily kevéssé üsmerik
vényes kivételeket teremtsenek, hogy azoktól törvényes el
viselve, mely az illető vasút kosszelvényét, némelyiknél még
őket, noha számtalan utazó látta városaikat és élvezte ven
járás utjáu ismét megszabaduljanak.
helyzetrajzát is tartalmazza. Ennyi az egész. Ezenfelül csupán
dégszeretetüket. Legkevésbé hizeleg neküuk az a tévedés,
A családi életet a khinai uö maga alkotja 8 egész tö
a m a g y a r é j s z a k k e l e t i v a s ú t 8. a. újhelyi főmű
mely szerint az asszony befolyás nélkül való nevetséges,
rekvése arra irányul, hogy tudós legyen a család kormány
helye állított ki egy a mozdonyok káios-mozgásának meg
groteszk teremtés, a ki csak arra való, hogy gyermekeket
zásnak művészetében ; ő neveli gyermekeit, ürül. hogy övészüljön. Bizony ez nagyon sajátságos felfogás. Igaz ugyan, I
akadályozására szolgáló elmésen szerkesztett készüléket, és a
élhet s ha isten meg jó férjet is adott neki, úgy bik a s s a - o d e r b e r g i v a s ú t néhány forgalomstatisztikai
hogy a mi asszonyaink nem hasonlítanak a nyugotiakhoz, I zonyára legboldogabb asszonya a világnak.
és műszaki rajzot, többek közt a Hernád-fabid vasszerke | de azért ők is Éva leányai mind, ha ez elnevezés alatt azt
Mondtam már előbb, hogy a férj állásának díszéből
zettel való kicserélésének és a megrongált mosty-i alagutgyk j az ösztönszerű hajlandóságot értjük, mely a nőt aira sarkalja, j neki is jut, sőt gyermekei által kielégítheti hiúságát is, az
tűnek szintén vassal való felcserélésének ábráit, melye a j hogy a teremtés ura felett uralkodjék. Az asszonynak akkor ! emberi szívnek azt a gyöngeségét, melyet mindenütt meg
teehnikai tekintetben anuyiban érdekesek, amennyiben U
teszünk legnagyobb szolgálatot, ha vezetjük s elhitetjük vele,
bocsátanak. Leányait férjhez adva, emelheti rangját.
műtétek a f o r g a l o m
megszakítása
nélkül
hogy ő vezet. Hagyományaink megengedik ueküuk, hogy
történtek.
boldoggá tegyük a nőt, mert uálunk a férfit a nap, a nőt a
A besztercebányai tisztviselők fogyasztási szövet
hold ábrázolja. Az egyik világit, a másik megvilágittatik.
A vasúti osztály egész súlya a m a g y a r á 11 a rav a s u t a k kiállításán nyugszik. Ez a közlekedési minisz
Az egyik vakító fényűvel ragyog a másik neki köszönheti
kezetének alapszabályai.
halavány visszfényét. A nap a jótékony nagylelkű csillagzat
térium tágas csarnokát majdnem egészen betölti és tartal
io. §.
s a fény, melyet a holdnak kölcsönöz, szintéu világit. Sze
massága által némileg kárpó.ol az előbbiekben vázolt hiá
A tagok kötelezettségei.
líd ragyogása enyhíti a gondokat és lecsillapítja a szenve
nyokért. A m. k. államvasutak gépgyára és a Ganz-gyár
Az üzletrészek aláírás utján fedeztetnek s igy köteles
délyeket.
által kiállított mozdonyok, személy és teherszállító kocsik
az aláíró megalakulás után minden egyes aláirt üzletrészt
Bzintén itt vannak elhelyezve. Ezekaél érdekesebb azoubau
Feltűnt nekem, hogy a uap legtöbb nyelvben bimaemü,
azonnal, vagy 20 frtot egyszerre, vagy előlegcsen 10 frtot
és szinte történeti becsesei bírónak nevezhető a magyar
kivéve a németet, melyben a hold kimnemü. Ez nagyon ritka
és a hátralékos 10 frtot pedig legfeljebb 10 egymást követő
államvasutakon 1868. ó t a m a i n a p i g használatban volt
kivéte', mely a mennyei birodalom tudósát gondolkodásra
havi részletekben a szövetkezet pénztárába pontosan befizetni.
és levő különböző személyszállító kocsik összeállitása ere
ösztönözné. Azt hihetué, hogy akkor Németországba politi
A hivatalszolgákra azon kedvezmény alapittatik .meg, '
detiben és rajzban. Minő haladás a régi egyszerű coupéskát és az állam kormányzását asszonyok végzik, mig a fér
hogy ők a 20 frtos üzletrészt havonkénti 2 frtos részletek
kocsiktól a mai gyönyörű sálon- és belközlekedésil (iterfiak leányaik kelengyéjéről gondoskodnak, a mi persze el
ben
törleszthetik;
a beiratási dij pedig náluk csak 50 krt
communicationális) rendszerű kocsikhoz. ./íllamvasutaink ro
lenkezik a valósággal. De hát a kivételek szentesitik a sza
tészen.
hamos fejlődésének igen érdekes és gyorsan átnézhető képét
bályt s igy a férfiak főlényét törvénynek vehetjük. KhináA részletfizetések be nem tartása esetében a pénztár
bán ez a törvény természeti erő hatalmával bír. Alapját tesznynjtják még azon igénytelen kis fali-térképek is, melyek
nok meginti az illetőt, ha pedig kötelezettségének 30 nap
számos kötelességnek és szokásnak.
az állam hálózatát 1868-tól 1884 ig ábrázolják. 1880-ban
alatt
eleget
nem tesz a szövetkezetből kilépettnek tekintendő
a kis budapest-losoncz-sajgotarjáni vonal — 1884 végén az
Mint a család tagjainak, férfinak és nőnek különös kö
és az addig befizetett részletei a szövetkezet javára esnek.
ország összes végpontjait felölelő hálózat 129 k i l o m é 
telességei vannak, melyek a nevelés rendszereivel függnek
A jcleu szövetkezet korlátolt felelősséggel alakülván,
t e r r ő l n é g y e z e r é n f e l ü l i g — ez oly rapid terje
össze. Társadalmi feladatuk már jó előre szabályozva van s
tagjai csak lekötött üzletrészük erejéig kötelezvék ; a már
nevelésüket e szerint vezetik. A férfit s a nőt tehát külündés, milyen Amerikán kívül rövid másfél évtized alatt tán
fennálló szövetkezetbe belépő tag a belépése előtt keletkezett
sehol se fordult elő ! Államvasntaink kiállítása egyáltalában
külön neveli; amaz olyan tanulmányokat fog választani,
minden szövetkezeti kötelezettségért üzletrésze erejéig felelős.
dicséretes buzgalommal felöleli magában mindazon történeti
melyek öt államhivatalba segítik, emez hasznos ismereteket
Itt kiemeltetik, hogy az esetben, ha a szövetkezet ele
szerez s megtanulja a háztartás tudományát.
adatokat, melyek e hálózatnak forgalmi, kereskedelmi, épí
gendő
forgalmi tőkévei rendelkezik, az igazgatóság az üz
tészeti és főleg műszaki tekintetben való rendkívüli növeke
Mi úgy vélekedünk, hogy a mélyebb tudomány haszon
letrészek további aláírását beszüntetheti, az aláirt üzletrésze
dését és gyarapodását tanulságosan és világosan feltüntetik.
talan terhe az asszonynak. A világért sem mondjuk, hogy a
ket pedig korlátolhatja.
nő kevésbé képes a tudományok és művészetek ápolására,
Ha felemlitjük végül a B a n o v i t s Kajetán szabadal
11. §. A tagok jogai.
mint a férfi, de azt tartjuk, hogy ez eltérítené öt valódi hi
mazott állomási távjelzőjét és üj szerkezetű kocsivészjélzővatásától.
Az
asszony
nem
szorult
rá,
hogy
magát
tökélete
jét a S á n d o r f szintén w. ib 1 11:tn u»tt állom'ni vészjlzőjót
1. .Minden tag a közgyűlésen tekintet nélkül az üzlet
sítse,
mert
már
tökéletesnek
születik
s
a
tudományban
nem
részek
számára
egy
szavazattal bir.
és a Neuhold, Egger, Fischer, Weimer, Teirich és Leopoltalálná meg soha a kellemet éB a szivjóságot, a házi tűzi
dér ezégek, főleg jelzési és távirdai szakmába vágó vasútA tagok szavazati jogukat írásbeli meghatalmazás út
helynek a természettől sugalmazott korlátlan parancsolóit.
felszerelési tárgyait, akkor — amennyiben szűk terünk en
ján is gyakorolhatják, de ez esetben egy tag 3 szavazatnál
A khinai asszonynak nem kell sajnálnia, hogy nem is
többet nem képviselhet.
gedi — nagyjában felöleltük mindazt, mit kiállításunk vasúti
meri sem a miniszterek előszobáit, sem a társaság elfogadó
csoportjai tartalmaznak.
K.
2. A tagok jogosítva vannak a háztartáshoz szüksé
termeit, hol az európai nő nemének minden varázsával fölges és a raktárban levő egyéb ezikkekot a szövetkezettől
vagy kész pénzfizetés mellett, vagy hitelbe vásárolni.
* Csing-Ki-Tong „Kiiiua é* a khiu»inak“ cimfl müvéből.

temérdek veszteséget, mely a tétlen sétában tudományod
Ha félsz hát jer velem egy sétára, lelsz ott tárgyat,
gyarapulaudó tárházát sújtja. Nem gondolod meg. hogy azok
látsz ott fényt, melyet árny kisér; árnyat, mely fénnyel
kal az ujjakkal, melyekkel logant/ús pálezádat forgatod, ott
jár. Ne tarts attól, hogy unalmas társra akadsz bennem ;
hon drágán megfizetett szobádban Hornért kellene forgatnod ;
én nem kutatom a vesék rejtelmeit, csak a szivek áramán
az a lakk topánod csakk addig kelt feltűnést, az a verőié
mulatok s társaimnak: a démonoknak pajkosságában gyö
nyes hely csak addig a tied, mig el nem jő a fölötted korra
nyörködöm. Meit tudd meg azt, hogy mi démonok — em
bajuszra, szakállra, Hciratsíahigkcitra nézve nagy elönynyel
beri léleknek is hívnak bennünket — öröktől fogva vagyuuk,
bíró aranyos ifjúsága városunknak, melyre a bakfisli is szíve
de folyton bujkálunk emberből, állatba, virágba s viszont.
sebben veti szende tekiutetet, mint reád. mellőzve téged ép
Rólunk mondja a mi híres ismertetőnk Empedokles:
igy, mint te mellőzöd Homér, Virgil és Tacitus társaidat;
„Voltam elébb szép szűz, s azután voltam fiúgyermek,
mely bűnödért aztán a classicus korból eredő ama csapást
Vadfa, madár és tengerből piaczon eladott hal,“
méri rád a nem épen igazságtalau sors : a secundát (Ma
Most már ismersz, tehát kövess.
gyar nyelvérzékcmnek elégtelen az e 1é g t e I e n, s inkább
Követtem a pajkost, s alig hogy kiértünk az utcára,
használom a régit.)
egy csoport diákon akadt meg a szemem. Éreztem, hogy
vezetőm hatalmában vagyok, mert pajkos jókedv vett raj
Hol itt a fény, mi az árny ?
tam erőt.
Ne kérdezd ; ne kutasd.
Látod ezeket a nebulókat — démonom c clasikus időkből 1
vette eredetét, szeretett ennek nyelvén beszélni — : mi na
Majd néhány fogatot pillantat meg velem pajkos tár
gyon szeretünk ezeknél tartózkodni. Megtanítjuk őket a
sam, melyeken boldog családok indulnak abba a városba,
szerelemre, arra a keserves üdvösségre, arra az angyalok
mely: városban város, városban egy ország; hogy hazafias
játékára, mennyei mesterségre s mikor e tudományuk ész
kötelmüknek tegyenek eleget. — A jó hitőstárs sokkal jobb
bontóvá válik, cserben hagyjuk őket s jót nevetünk rajtuk.
honleány, semhogy ez útról lemondana.
Ne engedj, menj, hisz mások is mennek, biztatja cgy
Ott e csoport a templom sarkán diót ropogtat, mig
démon, s a nő hallgat szavára.
benn ájtatos hívők zsolosmákat zengenek az Úrhoz. Tán
épen akkor küldi a jó anya égő fohászát a könyörületes.
A kéjutazás véget ért s a retourkarte lejártával ismét
Jéghez, hogy segítse meg őt sújtó anyagi bajában, adjon , otthonában a család; látogatást látogatás ér, foly a kérdefiának kitartó szorgalmat keblébe fegyverül az élet vészes
zősködés; érdeklődés mindenütt s íme bekopogtat nagy sze
titáira. mikor a szeretett ifjú lakktopánban, csokron nyak
rényen egy sibeder, levéllel kezében, majd követi őt egy
kendővel sütkérezik a veröféuyes helyen, s/.emügyre véve a
második s a férj olvasva a levelet, ennek számadataitól va
szemlesütö bakfislikct.
karja a fejét. — A ruganyos pamlagon helyet foglal a gond
is mellettük; fűtöttek meg a démonok incselkednek azzal,
Gondtalan szivdobogó korszak ! boldog csokros ifjú, te
még nem tudod, hogy az idő pénz, nem számitgatod azt a
hogy szemére vetik a szép nőnek: nem kellettek volna a

kiállításra azok a drága öltözetek ; az emléktárgyakból is
kevesebbel lehetett vön beérned, rövidebb idő alatt is át le
hetett vón tekinteni azt a szép várost stb.
Hol itt a fény. mi az árny ?
Ne kérdezd, ne kutasd.
Ott egy tehetséges férfiú tör előre, tisztességes vagyon
nak ura, szép nőnek boldog férje.
A démon ide is belopódzik s parkettet épit, gyönyörű
bútort vétet a szerény lakba, majd drága toilietekct vásárol
tat a csábos termetre. Az ö müve az is, hogy liberias inas
kerül a bakra, kumetos szerszám a lovakra. Miud oly cik
| kek, melyeknek láttára sok vendég gyűl a boldog pórhozLámpám fényét igy keresi a fénybogár.
Dugába dőlt vállalatok, sorsnak sújtó csapási egyszerre
barázdát vonnak a férfi arczára, elriasztják az őszintét?)
barátokat. A férfi fut gyötrclmivel, a nőnek meg
Vágyó szivét bű tépi szét,
Átkozza kínos életét.
A démon, a kárörvendő itt is megjelen; de mit elron
tott. fel nem építi, csak áldozatát neveti. — De meg nem
állhatja, hogy azt a kérdést ne intézze hozzá: lemondasz-e
a fényről? a tisztességes visszavonulást választod-e, mely bol
dog jövőnek alapja, vagy a szégyenletes bukásnak teszed
| ki magad? A férjet meg inti: nem a kétségbeesés segít raj
tad, nem a borban a vigasz, vesd el a serleget, kitartó mun
kásságod igényeidet korlátozandja s boldog lehetsz.
A kis démonok raja abban gyönyörködik, ha bajba
I
sodorhatja a halandót, de az ártalmatlan kedvtöltést is szereti
Mit most velem leíratott, nehézkesnek találom ; máskor
j
majd jobb hangulatban tesszük meg sétánkat s igy toliam
í
is könnyebben fog pcrczcgni.
Luczi Ferko
i

A hitelezés az U/.letréH/., vagy részek erejéig és csak
1 havi időre terjed ; a tartozás pedig a következő kóuap
elejóa okvetlenül törlesztendő; mert addig a s zöv->zet
újabb bitéit ucm nyújt.
A tartozás fedezésére első sorban az Üzletrész összege
szolgál. — A vásárlás névre szóló könyvecskével történik,
melybe a kiadott árú és ára bejegyeztetik.
3. A tagok az Üzletrész befizetésének igazolásául be
téti könyvecskét kapnak, melyben a teljesített fizetéseket a
pénztárnok elismeri.
4. Minden tagnak jogában áll az igazgatóságnak üzleti
ügyekben javaslatot tenni, de ezeu javaslatot köteles a köz
gyűlést megelőzőleg 15 nappal az igazgatóságnak beterjeszteni.
5. Jogosítva vannak a tagok kívánalmaikat vagy pa
nászúikat az egyleti helyiségben levő panaszkönyvbe beje
gyezni, ezeu bejegyzések a legközolebéi igazgatósági Uleseu
tárgyaltainak és a határozatot a panaszlókkal közöltetnek.
12. §. Ügyvezetés,
a) közgyűlés.
Mindazon jogokat, melyek az egyes szövetkezeti tago
kat az egylet ügyei tekintetében illetik, u szövetkezeti ta
gok összessége gyakorolja.
A közgyűlés évenként az elnök által legalább egyszer
összehívandó. — 12 szövetkezeti tag a közgyűlés cgybehivását az. ok és őzéi kijelölése mellett az elnöktől bármikor
követelheti, ha c kívánságnak 8 nap alatt meg nem felel,
ezen összehívást a/, érdekeltek kérelmére az illetékes tör
vényszék eszközli.
Az egybebivás a hirdetmények közzétételére vonatkozó
§-ban foglalt szabályok szerint történik.
Azon tárgyak, melyek felett minden esetben a köz
gyűlés határoz, a következők:
a' a tisztviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizott
ságnak megválasztása, elmozdítása és felmentése,
b) a számadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása
és a netaláui nyereség feletti rendelkezés,
c) egyesülés más szövetkezettel,
d) az üzletrészek leszállítása vagy felemelése,
e) a szövetkezet feloszlása és a felszámolók kirendelése,
f) az alapszabályok módosítása, végre
g) az igazgatóság javaslata alapján a kezelők és pénz
tárnok és ellenőr dijainak megállapítása.
A közgyűlés határozatképes, ha azon az elnökön kívül
a tagok egy negyed része van jelen.
Ha a tagok kellő számmal meg nem jelenuének. 14 nap
múlva uj közgyűlés hívandó egybe, mely tekintet uólkül a
megjelentek számára határozatképes.
A tárgyak felett a közgyűlés nyilvános szavazással ha
tároz, egyeulö szavazatok esetében az elnök szavazata dönt.
Miuden közgyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, melyben
a jelenlevő szövetkezeti tagok nevei az általuk képviselt üz
letrészek számaival felveendők.
Ezen jegyzőkönyvet az elnök, a jegyző és a közgyűlés
által választott 3 tagú hitelesítő bizottság írja alá cs az illetékestürvényszéknek haladéktalanul bemutatja.
(Vége köv.)

KÜL ÖNFÉL É K.
Kérelem t. olvasóinkhoz! A Ill-ik negyed
végén azon kérésünkkel fordulunk t. olvasóinkhoz,
szíveskedjenek előfizetéseiket inielébb megújítani s
lapunkat ismerőseik körében terjeszteni.
Hátralékos előfizetőinket különösen kérjük, le
gyenek tekintettel azon nyomasztó körülményekre,
melyek között minden vállalat a igy a mienk is
küzküdik a szíveskedjenek hátralékaikat beküldeni.
Nines olyan vállalkozó, földbirtokos, hivatalnok
kereskedő, iparos, ki előtt a jelen nyomasztó viszo
nyok ismeretesek ne volnának, ezért mellőzzük ezek
ecsetelését 8 egyszerűen ismételjük fennti kérésünket.
A kiadó.
A Szitnyaosztály kitűnő munkásságáért közremű
ködési érmet nyert. Így szól az a távirat, mely la
punk zárta előtt egyletünk alelnükéhez Tirts Re
zső úrhoz érkezett. Egy ily fiatal egyesületre, minő
a mienk, mely csekély eszközökkel oly nagy célok
lilán tör, bizonyára nagy kitüntetés ez. Mint az
egyesületnek hivatalos közlönye, őszintén kívánjuk,
hogy e kitüntetés is uj tagokkal erősítse az egye
sületet s éléukitse az érdeklődést az egylet műkö
dése iránt
Háncsok Árpád, zólyomi ügyvéd 8 városi képviselő f.
bó 15-én. tüdövcszbcn hányt el. A boldogulniuk számos ro
kona s barátja gyászolja az elhunytat, ki mindenkivel ba
rátságosan és szívélyesen bánt el s kinek az, a ki öt is
merte, barátja volt. Barátjai öt nem fogják elfeledni !

Királyi elismerés. Ö felsége megengedte, hogy a Körtnöez sz. kir. és föbányavárosbau az 1879 évbeli földmozgás
tovább terjedésének raeggátlása czéljából szükségessé vált
és szerencsésen befejezett védniunkálatok tervezése és veze
tése körűi érdemeket szerzett l’écb Autal miniszteri tanácsos
és selmeczi báuyalgazgatónak és Zsigmondy Vilmos ország-

gyűlési képviselőnek, mint szakbizottsági tagoknak, elisme
rése nyilvánittassék.

ez utat. Innen van, hogy egész nap sűrű porfelleg borítja a
felső utcát h ne adj Isten ablakot kinyitni s szobát szellőztetői ! Ez az állapot kissé talán a közegészségi rendszabá
lyokkal sem fór össz ! Van ugyan a városháza udvarán egy
öntöző kocsi, ezt a/ 'bán csak sátoros ünnepek alkalmával
veszik használatba, b most kellene, hogy egész nap szaka
datlanul járja végig a várost.

Beáll a színi évad s Hevesi Lajos, c li ital de színi körökbeu jó uévuek örvendő igazgató kipróbált társulattal je
leink in g Bbáuyán. Mondják . hogy tagjainak száma
47-re uuvy. Ezeu erőkkel valóban sokat lehet tenni s hiszszűk, hogy Beszterczebánya nagy igényű közönsége, noha
Budapest, Becs stb. színpadjait látói is, ki lesz elégítve
Midőn űrömmel veszünk tudomást Hevesi igazgatónak váro
sunkba készülődéséről, felhívjuk Beszterczebánya érdemes
s a színészetet mindenkoron pártoló közönségét, hogy ka
rolja fel az uj igazgatót is s tömeges látogatásával adjon
neki módot arra, kogy kitűzött uj darabjait bemutathassa s
szerződött erőit megtartván, uckUnk kellemes estéket sze
rezhessen. A helyek árai értesülésünk szerint, olyanok, mint
a tavalyiak. A helyek iránt való intézkedés egyelőre aláí
rással történik, az előfizetés pedig a jövő bó 10-től; mint
hogy a társulat 20-án megjolen s 23-án már játszik.

Breznobányát csatornázzák, mint hiteles forrásból értesül

ni-:!; : koz.'gczsegi

u tcá t azaz hogy tandem aliquando
a bbányai felső utcának baloldali vége is kap trotoirt, még
pedig gránitból! Igen örvendetes esemény ez, csak egy ész
revételünk vau, hogy t. i ez uj trotoir magasabb az utcánál
és sokkal keskenyebb sem hogy ne kcllcue attól tartani,
hogy egy egy jámbor éjjel haza járó polgár le csúszék róla
h lábát tör
Meg fűrdenek a Garamban. Ember emlékezet óta uem
volt rá eset, hogy szeptember végén még fürödjenek Beszterezebanyán a Garamban. Most pedig fürüduck s az uszo
dában rendesen 18 foknyi meleg víz van! Jó idő jár a
fürdőkre — meg a szöllőre !

Dr. T óth Im re bányakerületi főorvos a közegészségtani

tanfolyamra kineveztetvéu, igy f. é. október és november
hónapokon át csakis szombaton és vasárnap tartózkodik
Solraeczen, s csakis ezen napon rendel.
Medvét lő tte k e bét folyamán Mitó község halárában
Brozova közelében. Ügy látszik, Zólyoinmcgyében nagyon
elszaporodtak a medvék, mert alig van bét, melyben egy
két medvét ne lönéuck. Úgy szinte cl van szaporodva a
vaddisznó is, sok kárt okozva mindenfelé.
A beszterczebányai v á r térén levó szent János kápol
nája. mely nem csak mint az aj tatosság helye, hanem, mint

régiség is általános kegyeletet érdemel, oly rozzant állapot
ban van; hogy lelni lehet attól, hogy a kápolna falai is
bedőlnek. A tetőről nem is szólunk, mert azon több a moha,
miut u zsindely ! Nem ciulitcuök ezt, ha c kápolna valahol
Podlaviczon volna, de Beszterczebánya főterén, s főleg a
mostani búcsujárásokkor a mikor száz és száz talusi ember
végzi ajtatosságát e kápolna előtt, megtűrni azt, valóbau
képzclbctetlon. Megjegyzendő, hogy c kápolnáról nem a vá
ros tartozik gondot viselni!
Oláh n ih ilis tá k A P. Lloyd szeptember 12-iki száma az
„Irredenta Romaua" proklamácziójának megjelenése alkal
mából egy loyalis románnak, dr, Popoviciunak fajrokonaihoz intézett felhívását közölte; mely minden józan gondolko
zást! románra mély hatást tett. Di. Popoviciu most a követ
kezőket írja az említett lap szerkesztőjének : Igen tisztelt
szerkesztő úr! Becses lapja 12-diki számában közölt czikkem miatt, melyet a magyarországi román intclligencziához
intéztem, Bukarestből ma egy 4 10 d'ikán kel t s v ö r ö s
t i n t á v a l í r o t t h a l á l o s í t é l e t e t kaptam a román
irredentától, mely azonbau annyira kegyes, hogy továbbra
is m;gkimélnó életemet, ha visszavonnám czikkemett Mivel
én sem azt nem tudom, hogy kik ezek a flezkók, sem azt,
hogy hol tartózkodnak, nagyságod szívességét bátorkodom
igénybe venni, helyet kérve feleletem számára. A z „I r r cd e n t a lt o m a n áu-n a k B u k a r e s t b e n . E hónap
4/ 16-dikán kelt s vörös tintával irt levelében arról értesít,
hogy eugem az „Irredenta Romaua" halálra ítélt s a kivég
zés itt fog megesni Herkulea-fUrdán ; előbb tortúrákat fogok
elszenvedni s aztán késekkel szarnak keresztül. (Fogadják
szives köszönetemet halálom nemének kegyes körülírásáért.)
Azzal vádolnak, hogy ócsároltam uerazeteinet s kignnyoltain
az „Irredenta Romaná“-t. Az elsőből egy szó sem igaz. Min
den érett goudolkozásu ember, a ki czikkoniet elolvasta,
láthatta belőle, hogy sem a magyaroknak bizelegui nem
akartam a mint önök Írják, sem pedig a románokat nem
ócsároltam, hanem leírtain hiven és igazán magyarországi
viszonyaink tcnyálladékát, « a mit irtain, az szórni-szóra igaz
s ama fenyegetésük daczára, hogy megölnek ha vissza nem
vonom: kijelentem, hogy nemcsak vissza nem vonok sem
mit, hancui még egyszer megerősítem annak a czikknek a
tartalmát, mert az a valóság és egyéni nézetem, s mert én
igazi román vagyok, a ki mindig kész voltam s leszek is
utolsó lebcllctemig ueinzetom becsületéért és hazám jogáért
kű'deui; azonban csak törvényes barezot vívni törvényes
utón b nem hazaárulással. Ha tisztességes emberek cs igazi
románok volnátok, akkor tudtatok előre, hogy azzal a
pamflettól megbccstcleuftitck nemzetünket, hogy ártotok
neki s ártatlan embereket kevertek gyanúba, de ti nem
lehettek románok és tisztességes emberek, mert különben
nem vetemedtetek volna arra, b >gv nemzetünket meg
gyalázzátok s azt rablóknak, gyujtogatókuak és gyilkosok
nak bélyegezzétek. S ha azt hiszitek, hogy a hozzám kül| dütt halálos ítélet megfélemlített s belőlem forradalmárt
fog csinálni, úgy erősen csalódtok. Ili nem is érdem
űtek meg tanácsomat, mégis megteszem vei ltok azt a jóté
teményt, hogy adok egyel: ha csakugyan félrevezetett ro
mánok volnátok, úgy térjetek vissza testvérek, a nemzett
kebelébe s ne vezessen félre az éjszak) fény, mórt mi it
Magyarországon Hűin követünk titeket s bizonyosan eisUlyedtek az orosz ingoványokhan. Ez az én első cs utolsó szí
vám, melyet a küldött halálos ítéletre mm Ihatok és mondani
akarok ; ez egyúttal végrendeletem is s most már megöl
hettek, a mikor nektek tetszik, én hive n aradok nemzetem| nek és hazámnak, mint minden tisztességesen gondolkozó
romáu .— Ilerkulcsfilrdö. 1S S s z é p . 20. Dr. Popoviciu A.
Borzasztó por van

Beszterczebánya felsó

utcájában !

Most tömérdek vonat közlekedik éjjel nappal s még tömör1 dekebb omnibusz él (iákkor, koutörtábli és teher kocsi járja

-alpontból igen örvendetes haladás ez!

Kövezik a felsó

A brezovai vasút vaddisznója Furcsa de igaz! Van a
Brezováról Bcsztcrczcbányára reggel jövő vonatnak egy kis
vad malaca! Mikor a vonat Priboj közelébe ér, a kis vad
disznó a töltésre ugrik s megy a vonat alatt egészen Salko\áig, sőt c napokban a bbányai pályaudvarig jött, mindenütt
a kocsik alatt! Néha azt a tréfát is megteszi, hogy ki-kiugrik a kocsik közül, de mindig csak balra. A múlt héten az
istenadta egy ilyen ugrás alkalmával a Priboji töltésről a
Garamba zuhant, mikor is kénytelen volt a Garamot átúszni.
De másnap reggel ismét a régi helyén volt s az utasok
sajnálkozva hallották fájdalmas röfögósét, midőn a kocsik
alatt szaladva, egy egy oldalütóst kapott a lánczoktól !
ázonban akkor is szerencsésen kiugrott Major falva közelé
ben a kocsik közül s mai napig is bű kísérője a vouatuak.
Nem tudjuk, mit bámuljunk : a malacnak rendkívüli bátor
ságát s ügycsségét-c t vagy azt, hogy eddig még nem akadt
puskás ember, ki az elöbb-ntóbb bekövetkezendő vasúti bal
; esetnek — a malac clgázolásáuak — elejét vegye?
Az utóbbi hosszúnapokon az a kiváló szerencse érte egyik
selmeczi polgártársunkat, hogy fiatal felesége az imaházban
folyt szertartás közben leánygyermekkel örvendeztette
meg ö t; mely örvendetes esemény azonban nemcsak az apát,
de ennek sógornőjét is meglepte, ki a veszélyt sejtve ki akart
mennia z ima házból. Ezen száudékáuak valósítása közben érte
öt ama szerencse hogy a hosszú napra esik az ö kisfiának is a
születésnapja. Miudeucsetrc emlékezetes ünnepe marad ez
mindenha a két menyecskének, no de a férjnek is ám, k i
egyszersmind sógor is.
T ű z ! E hót tűzzel kezdődött Beszterczebányán ! Vasár
nap d. u. 2 órakor Künn András, felsöntcai házbirtokos
kertjében egy kerti ház, melynek padlása szénával volt
megrakva, ég.'tt le. Klimo most építkezik, s meglehet, hogy
valamely munkás akarta a kerti házban vasárnapi sziesz
táját tartani égő pipával. De Hétfőn reggel megint tűz volt
a Szumrákók kertjében az alsó réten. E kert egyike a
legnagyobbaknak s legszebbeknek. Vau benne egy nyaraló,
pajta cs istálló. — A mondott nap reggelén — 4 és 5 óra
között — a pajta és isálló — benne két tehén — oda égtek.
Mint általában beszélik, a tűz oka gyújtogatás volt.
A beszterczebányai „fe lső husták“ egyetlen k ú tja újabb
időben roppant sok, mindenféle fehér szálkát tüutet elő a
belőle kihúzott vízben. Felhívjuk erre az illetékes urak
figyelmét, nehogy e „hintákon,“ hol soha sem volt cholera,

I

remélhető, hogy c kút kitisztítása elejét venné mindenféle
eholeráuak a felső liustákou Ajánljuk azonban, hogy a
tisztításra ne a „voduárok" alkalmaztassanak, hanem a Szi
léziából itt ievö „Bvnuueuineistcr,"

IRODALOM.
Vettük a „G o n d I) z öu szépirodalmi hetilapnak 48—52
számait, melyekkel az 1. évfolyam végződik és végigtekintve
c kitűnő iap számain lehetetlen meg nem omlitcuüuk azt a
dicséretes buzgalmat és szigorú lelkiismeretességet, molylyel
ae áldozatkész kiadólapjáuak első évfolyamában a maga
eié tűzött tartalmas programia d teljesité. A „Gondüzö“-ben
találkozunk hazai irodalmitok színe javával s mit egyéb
szépirodalmi lapokban csak elszórva találunk, a „G o u)dü z ő" mindegyik számában egyesítve van. Az említett ötszámban végződnek a következő érdekfeszitő regények :
Az „Uj főispán" Tolnai Lajostól, a „Végzet" Margitay
Dezsőtől és Székely támad székely bánja 1’. Szatmáry Károlytól. Költeményekkel találkozunk Ábrányi Emiltől, Bene
dek Aladártól és Inczédy Lászlótól, Elbeszélések és rajzok
megjelentek és végződnek: A „Líányboszn" Majthényi Fló
rától ; „Két királynő" Baober Massoclitúl; „A mi vclcnczci
barátunk" Szana Tamástól; „A potya menyasszony" Muzslai
K Jánostól; „Cuinai szerelem" Mid arany Lászlótól. Ezeken
kívül még érdekes ismeretterjesztő czikkek, mulattató apró
ságok. talányok stb. A „G o n d ü z ö" megjolen minden va
sárnap 3 tömött ivén, színes borítékkal. Kiadja S z é k e l y
Aladár, Budapesten, fóinunkatárs Tolnai Lajos. Előfizetési
ára: egy évre ti frt. félévre 3 írt negyedévre l l'rt 5í) kr.
Hévvel ajánljuk e. hazafias kitűnő vállalatot mindenkinek ,
ki lelkctemeló olvasmányokban leli örömét. A kiadó min
denkinek ingyen es bórmoutve szolgál mutatványszámmal,
ki o végett levelező lapon hozza fordul.

H IR D E T É S E K .
Árverés.
Folyó évi Oklobcrhú lő ős Ili napján
mindenkor délután 2 őrsikor n stdmeezi ta
karékpénztárban killönfele lejárt arany és
ezUst zálogtárgyakra árverés fog megtar
tatni.
s») 1-3
Selmcczi takarékpénztár.

létén lévő az ocsovai 471. 853 1002 a sz. telejegyzőkönyvben végrehajtást szenvedő birtok jutalékára az árverést
731 frt. ezennel megállapított kikiállási árban olrcunelto, és
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1885 évi November
7 -ik napján délelőtti 10 o ra ko r Öcsován mogtartaudó nyilvá
nos árverésen a ne '/állapított kikiáltási áron alól ise'adatni fog.
•árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10 százalékát készpénzben, 'agy az 1881. LX. t.-cz,
42. §-úban jelzett árfolyammal szúmitott és az 1881. évi no
vember hó 1 éu 3333. sz. a. kelt igazságügymiuiszteri ren
delet 8. R ábait kijelött óvadékképes értékpapirban a kiküldött kezéhez, letenni, avagy az 1881 . LX. t.-ez. 170 §•a
értelmébcu a bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelyezőzéröl kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Zóly .inban 1885 évi május hó 21 napjánA zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

K Ö L C S Ö N
8"„ és 5"|„-ra.
Minden ön jogú személy, kinek önfeutartására
állandó jövedelme; vaunak u. in: háztulajdonos,
ga/.da, bérlő, iparos, kereskedő és hivatalnok kap
hat 60 fiitól 600 fiiig 20 hó alatt pósta-utalvány
utján visszafizetendő 87„ kölcsönt.

5V os 'bank-kölcsön

Raksányi
347.

260 szám
1885]

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végre hajtó az 1881. évi LX. t. <•/..
102 §-a értelmében ezennel hözhirré teszi, hogy a selmeczbánvai kir. járásbíróság 8172 szánni végzése által a bakabányai kölcsön segélyzö egylet végrehajtató .javára Xámb
Mihály bakabányai lakes ellen 800 írt töke ennek 1H8;> évi
Augustus bő 10. napjától számitau ló ti százalék kamatai és
eddig összesen 51 frt 86 kr. perköltség követelés erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilug lefoglalt
és 617 frt 60 krra becsült házi bútorok, bürök és kiutlevö
követelésekből álló ingóságok nyilvános árverés utján cla
datnak. Mely árverésnek a 3244. 188.'). sz. kiküldést ren lelő
végzés folytán a helyszínén vagyis Bakabányán alperes la
kásán leendő eszközlésére 18*5. év október hó 8. napjának
délelőtt 10 órája batáridőül kitüzetik. és ahhoz a venni
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t ez.
107 §-a értelmében a legtöbbet igérönak becsáron alul is
eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 60.
t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifi
zetendő.
Kelt Selmcezhányáu 1885 évi September hó 23 napján.
Hoffmann Alajos
359.

kir. bírósági végrehajtó,

2044 ;

Árverési hirdetmény.
A selmcczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
részéről közi Írré tétetik miszerint árverés ezen kir. járásb:i'osa_■ t -'ületén fekvő M kos, Szloboda Zsuzsanna Mókus
Dvimm- Anna. Al . kos Mii-. Maria. Mokos József, Mókus
.Mihály és Mok> a Antal nevén álló a szent Antali 134 számú
tiik. A 1 1 sor 320 helyr. szám alatt foglalt, 146 számmal
épületek és udvar, 2 sor, 321 hlyr.
.
. . —
150
sz. alatt bevezetett kertre nézv.
1881
évi
60 t,
§-a alkalmazása mellett a sóim r/i kir járásbíróság mint
telekkönyvi Hatóságnál 1885 év O ctober hó 6-án reggeli
9 Órára : i/.etett ki.
Kikiáltási ár 423 frt. adó szerint megállapitott becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi becsárnak
10 százalékút készpénz vagy óvadékképes papírokban az
árverésnek megkezdése előtt bírói kiküldött kezeihez letenniA/. Ígért vételár 90 nap alatt 6 száz. kamatostól a
selmcczi kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál kérvény
mellett fizetendő lészen.
Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró bí
róságnál és a szent Antali községi bírónál megtekinthetők.
Sclmeezen 1885-jp Soptembcr 20-áu.

Árverési hirdetmény.
Alólirt községi elöljáróság; részéröl ezennel
közhírré tétetik, hogy Hontvármegye^ területéhez
tartozó Pocsuvadló község tulajdonát képező korcs
maregálé az ehhez tartozó mészárszékkel, földekkel
és esetleg ■/« évi korcsm áltatási joggal együtt 1886
évi Január hó 1-töl kezdödöleg 3, esetleg 6 eg y 
másután következő évre nyilvános árverés utján
Pocsuvadló község házánál 1885. évi o k t ó b e r
1 5 - é n reggeli 10 órakor fog bérbe adatni.
A árverési feltételek nevezett község bi fájánál
bármikor megtekinthetők.
Kelt Pocsuvadlún 1885 szept. 19-én.

345 ! - 3
690 964 sz.
1884 tk. 1885

A községi elöljáróság.

Fóliák János,
bizom ányi és ügynöki irodá ja
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Hirdetmény,

kiv. jliiró.

P á ly á z a t.

Van szerencsém a n. érd. közönségnek
szives tudomására adni, hogy hosszabb
betegeskedésem miatt két üzlethelyiséget
nem lévén képes fenntartani kénytelen
vagyok az Urbán-féle házban lévő nagy

Libetbánya szab. kir. bánya rendezett tanácsú városá
ban üresedésbe jött főjegyzői állomásra 700 frt. Készpénzben
évi fizetés mellett újonnan pályázat nyittatik.
Pályázni kívánók ennél fogva felliivatnak, hogy f. é.
október hó 15-én a törvényszerinti képességgel és azzal
hogy a magyar, tót és német nyelvet szó és irásilag bírják
kellően felszerelt kérvényeiket ezen határidőn bel UI alóli rótt
polgármesteri hivatalhoz be adni el nemulasszák.
A választás í. é október hó 17-én meg fog ej te tűi.
Libetbáuyán J885 évi Szeptember 20-án.
Chriastelyi
351
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polgármester

Budapest, VII. Murányi u. 3. sz.
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Heyder

Hirdetmény.
Bakabányán kizárólag keresztény kereskedőnek bérbe
adható egy a város piaczán épült ház. mely áll : tolvósóból,
bfitorozott bolthelyiségből, két tágas szobából, konyha-,
pineze-, plébbel födött padlás és udvarból. Bérbe venni szán
dékozó vagy személyesen vagy levélheti jelentkezzek Bakabányán Jezsoviss Zsuzsannánál vagy Czibnlka Máriámnál, ki
kívánatra közelebb adatokkal is szolgál.
3.»2 1—2

adatik 1000 írttól kezdve egy millióig fö ld b irto k ra ,
esetleg jó anyagból épült városi házakra 25 évre
2 'o % tőketörlesztéssel, vagy 40 évre 1% tőke
törlesztéssel. Házkölcsönöknól az előirt becslési
költség előre leteendő.
Term ények és tőzsdei értékpapírok és rész
vények m . el vállaltainak, eladás, esetileg előleg
beszerzés végett. Végül mind nin mit legnagyobbszéni gaztasági gépeket és tüzm entes szekrénye
ket részié lizclésre adok el. — Válasz és portoköltség te ében 30 kr., levélbélyegben kéretik.

kir. alj. bíró

saját beszerzési (gyári) áron elárusítani.
H

5

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

^
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Eladó zongora.

F srstsr Sándor özvegye,

Egy jé karban lövő (mahagóni fa) zon
gora szabad kézből eladó Selmeczeu III.
Alsó utcza 5. sz. alatt.
JVJ

ÍC

Selmeczbányán.

fenni J<*lxőtt ih-iimíiú* szeptembér végéig tart.
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Bérbe adó lakás.
Árverési hirdetményi kivonat.

A korpouai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
közhírré teszi hogy a selmcczi takarék pénztár vegrehalta
tónak Mester József jogutódai végrehajtást szenvedők elleni
60 frt. töke követelés és járulékai behajtása iránti végre
hajtási ügyében a Korponai kir járásbíróság területen le\<>
Rákócz község határában fekvő a rákóczi 14 sz. telekjeg) z. >•
könyvben Mester József tulajdonául felvett l 29. holyr. sz.
a. ház és bcltelekre 160 írtban az 1. 2—20. 22. sorszám
alatti V. kültelekre 210 frtbau a t 76 helyr. sz. a. szántóra
2 írtban, a + 252. helyr. s/.. a. szántóra az árverést 4 Irt.
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte es iogv a
fennebb megjelölt ingatlanok az 1885 évi Október ho l--ik
napján délelőtti 10 órakor Bakóé/, községben a k"/'"~i
biró lakában megtartandó nyilvános árverésen a megallap.
tott kikiáltási áron alól is eladatni lúgnak.
Árverezni szándékozók tartoznak a/, ingatlanoit becsűrának 10%-át készpénzben vagy az IS3l IA. t.-ez 12 k-amm
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november i"
1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendel, t ^ ?-aban
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. avagy az 1881. LX t.-cz. 170 S-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előlegcs elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Királyi járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Kelt Korponán 1885 évi Septcmber hő 1*»" nal,)anSzklárik

Árverési hirdetményi kivonat
A zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi h!»t"*-«g
közhírre teszi, hogy Wranka Pál, végrciiajtatoiiak lírom-sja
Pál és Ubljár György végrehajtást szenvedő ellem 00 1
tőkekövetelés és jár iránti végrehajtási ügyem-n a n
czebányai kir. törvényszék a zólyomi kir jarásbimság tertiNyomatott a „Seltneczbányai liiradóu gyorssajtojáu

November 1-töl bérbe adó Selmeczen
a H ibalkán egy 4 —5 szobából álló lakás,
hozzá tartozó kam arákkal, pinczével, kis
kerttel eg y ü tt a Poschházban.
Bővebbet a tulajdonosnál.
350
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Ú ri és női cipők
kili'mö minősóglU’k knplnitók alulii'ütlnál, ás pedig

Hői cipők ‘b lrm ely nagy
ságban 2 írttól fölfelé.
UNGER JÓZSEF
SELMECZBÁNYÁN.

ii Imó n i<-r.it.

NltiiigH-í'élrliázbaii.

Máriazelli
gyomorcseppek,
kitűnő hatású szer a gyomor min-|
(len betegsége ellen,
és felülmúlhatatlan: étvágyhiány, gyo-jj
morgyengeség, rósz szagú lebcllct, fe-1
ftivódások. savanyú böfögés, kolika I]
gyomorhurut, homok- én hugykö fejlő II
(lés, gyoinorcgctés, túlságos uválkakép N
><IÁj sárgaság, undor, főfájás (gyomorrontás osetén) gyo H
rés. dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredöll
gyotnorbajok, giliszták, lép- és máj bajok, arauyér elleni]
Egy üvegese ára használati utasítással együtt 3 5 kr.
Központi raktár: C. Brady .a Védangyalhozu czlmzettjj
gyógyszertára Krem sierben iM>rva oraz.)
»67
Knph.V i in io 't 'M i ’J iirá gyó|{y « td i'tárb aii Oe/.trák - Magy .irh n n b a n •

Kiadó a „rtclmeczbányai Híradó* köuyvuyomója.

