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Az ifjúsághoz.

V

Ezen infieziált vidékek egyike Felsöm agyarország, állapota kétszeresen aggasztó, mert népe
szegény és állam ellenes iránylatai visszhangra ta
lálnak nyugati, éjszaki és keleti szomszédjainál
egyaránt. A legerélyesebben kell tehát itl a különválási törekvésekkel szem beszállaui mindenképen
oda kell hatni, hogy ezen országrész lakói a lehető
legszorosabban füzettessenek a nem zetegészhez : azaz
teljes odaadással kell itt m agyarositanunk !
A m agyarosítást azonban vsak a v á r o s o k
segélyevei eszközölhetjük, csak a városok megmagyarosodásával fogjuk feladatunkat befejezettnek mond.
hatni, az legyen tehát első sorban teendőnk, ha Selmec nagyvidékét akarju k a m agyarosodásnak meg
nyerni. hogy Selmee,ct tegyük m agyarrá!
D e ezt nekünk, a m agyar t á r s a d a 1 o m u a k
kell tennünk, midőn társadalom vetett keztvíít a
m agyar állam iságnak, az e g y e s e k b ö l kell ala
kítanunk a hadoszlopokat, melyek az egyesekből
tömörült támadók ellen a hazát megvédjék
A m agyar társadalom nak azonban azok lesznek
vezérei, leik a töiskol ákon gyűjtenek ma is m e re te k e t,
a selmeezi társadalom munkájában részt kel vennie,
nem, él 're kell állania a selmeezi akadém iai ifjú
ságnak !
Nagy a feladat, de jó része van már teljesítve
és sok eszköz áll rendelkezésre, mely közül egyet
sem szabad kicsinyelni, egyet sem megvetni és a
báli terem éppen ágy, mint a Paradicsom legm aga
sabb fekvésű szállása színhelye, alkalm as tere a
hazafias törekvéseknek.
Minden eszközt kell felhasználni, ha sehol, de
itt jogosult a „finis sanctificat m cdia“ elv, ha va
lahol. ágy itt nem lehet kárhoztatni követőjét, mi
dőn nem egyesek, hanem a köz. a haza legvitálisabb érdekei forognak kockán, midőn ezt alkalm a
zásba csak is az ö n v é d e l e m n é l vettük. K ár

kg. E héten nyílt meg a selm eczbáttyai bányá
szati és erdészeti ni. kir. akadém ián az uj tanév.
K ét havi szünet után újult kedvvel, újult erő
vel sereg ü k üssze az ország minden részéből a pol
g árság a kated rák előtt, hogy folytassa ismeretei
g y arap ítását — és azon nagy müvet, mely már ed
dig is annyi szép gyüm ölcsöt te rm e tt: S c 1 m e c za
b á i t y a é s v i d é k e m e g in a g y a r ő s i t á s á t
s minden eg ycs t a g j á n a k a n e mz c t i
e s z m e e g y •e g y m i s s z i o n á r i u s á v á való
kiképzését!
Igaz, hogy ezen akadém iai polgárság ezen tó t
német várost m áris a F elvidéknek első városává
tette, a mi a közérzUlct és nyelv m agyarságát il
leti, de bárm ennyire fényesek is ezen testület sike
rei, bárm ennyire is haladták meg az eredmények
a v á ra k o z á s t: a Püie,.és ideje még távol v m . a si
kerekből csuk áj erőt kell meríteni a még ránk vá
rakozó m unka végzéséhez.
Selm ee n y e l v b e n még nem m agyar, csak
m agyarabb, mint más felsöm agyarovszági város, az
akadém iai polgárok soraiban is akadnak még olya
nok, kik még nem tudják, hogy a honpolgárnak
van az adózás minden nemének teljesítésén kívül
egy másik nagy kötelessége is : minden erejének a
m agyar állam erősítésére, az egyéni szabadság és
nyugati műveltség e legkeletibb védbástyájának megvédelm ezésére való szentelése !
Es a mig ennek tudatával nem lesz eltelve
minden akadém iai polgár és Selm ecbánya teljesen
m agyar nem lesz : nincs befejezve a nagy mH !
Sőt éppen ez időszerűit kell e nagy célok el
érésére minden erőt megfeszíteni, midőn e hazának
saját fiaiból sorakoznak ellenségei, midőn minden
nem zetiség a nemzet m eggyilkolására szövetkezett,
minden vidék külön állam má alakulni.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.

Budapest 1885 október 16.

HONSZERELEM. *
„Magyar leánynak srUlíttél,
Áldd érte aoraodat,
így énekeli a kuliéi.
S igy erezz te magad
Hágád napja ragyog rád,
Vagy távol ég takar :
Ápold képét a bonnak
Légy mindenütt magyar.
Mind. a mi fér szivedbe
Magas szent indulat,
Oltárán a hazának
Égjen mint áldozat;
S melynek központja lettél,
Ha együtt a család.
Tanítsd a tűzhelyednél
Szeretni a búzát.
|
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A fúld, a hol születtél,
Mely táplált s fölnevelt,
A nyo.lv, a melyen ajkad
Először szóra k elt;
A jog, melyért az ősük
Öntötték vérüket :
Ez a bon. Nem szeretni
Lebetne-e szived y
Tégy úgy mint Hóma hölgye.
Az ősz Vet úrin : —
Csak Kómát baj ne érje,
Ha elvesz is lia ;
S mig az anya leroskad.
Örvend a honleány !
„Engem megöl a Imi, de
Te élni fogsz hazám !M
Barsy Irén.
*
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Nem volnék jöruvalú pennás ember, lia nem Jókaival
kezdeném meg c heti ívferádámat, illetőleg a Fékeié gyé
mántokkal, melyeket egy. Aristotelesi szabályoktól megesőmürlött, féld ti bö<lt kritikus had iz/.éporrá akart törni ! Nagy
balgaságnak tartom, rózsaszín tárgyakat fekete pápaszeineu át
observáiui — de ha már (így cselekednek müLírák mailnek,
akkor legalább a viszonosság kedvéért a lekciót rózsás oku
lárén át vizsgálják. De hát - kérem szerétéi.cl - micsoda
okosk idás az, a f e k e t e gyémántokat is ug' ancsak sülé:
szemüvegen át nézni I Deniiple azért tapsban még sem volt
hiány. A közönség, kivált a fiatalja nem rejtő véka alá lel
kesedése lángját Jókai előtt. De Jókai emlékezni is fog arra
az estre — és Márkus Emília is m c g e m l e g e l i azt az estét.
A szép. bájos Márkus Emun ki Jókai müvének hős
nőjét személyesítő, valóságos boszorkányságot tellett ki ezút
tal játékánál! Mért hogy valaki szerepének utasítása sz riut
szőke avagy barna túrái, kopasz, vág. púpos legyen
az
közönséges dolog. De mar az kultimo virtus, m.gy a szép
Emília dévaj. nelcD-jeskok szemeinek - sz.-a-p. he/, lővén olyan fekete volt a ragyogása, hogy egyoóiiie.iy rajong-,
uraeska előadás után hazaball.tgiáoaii azt a untat dudarás/.ia
hogy: „Fekete szem éjszakája1* azon csalóka iii-zc mb< n.
hogy ő most a Márkus Emma szcmeir.il ámáiid>zik. IVdig
hát annak a
Mcgcmlpgctui pe.lig azért fogja a premiert, m rt mia
latt ö odabenn a színpadon a Jókai I -.- te gyémántjait
a d t a , az alatt az övét meg valaki e l v e t t e
a köl
csönösség kedvéért. Es - kérdem én
mért ne legyen
szabad egy nevelésű tolvajnak ily kedélyes alkalmi trela
elkövetése V .
. . . Ha kultiválója lennék az úgynevezett „szörnyszójátékoknak1* azt mondanám, hogy Budapestet c héten ■
h crczogovinának kellett volna nevezni
(így hemzsegett
benne a sok h e r c z e g Itt volt Kozs- trónörökös, a walesi
herczeg, Vilmos porosz, herczeg, Frigyes föhereze^. C -uurg
herczeg, Dm Miguel hraganzai herczeg, lsmaif hasa az
cgyptomi ex-alkirály és kiséretében Ibrahim Hulmy here/.eg
s még néhány oxotikus borczegecako! -Szóval, roppautul elő-

hoztatni csak a még ilyenkor is habozót lehet, sőt
kell, mert bűn az, ha bűnt meg nem akadályozunk ;
és itt a haza feldarabolásának szörnyű bűnéről
van szó í
. . . Minden szem az ifjúságon csüng ma. m ely
nek rövid időn átfogják adni a vének az ország
korm ányzatát : minden remény azokban összpontosál. kik hivatva vannak, mint Jó k ai mondja, az
által s z é r z e t t hazát : m e g t a r t a t n i.
Adja isten, hogy e réménylinkben ne csalód
junk, de tegyenek első sorban arról azok. kiket
annyira szeretünk !
Soha a m agyar ifjúság a komoly veszély p il
lanataiban meg nem tag ad ta őseit, bízva bízunk, a
jelenben sem fogja ezt cselekedni, de kikről ezt
tudjuk, kik a közügyért való lángoló lelkesedésük
nek a legkisebb alkalommal sem m ulasztották el
bizonyságát adni : azok a selmcci akadém ia polgárai !
ÍM vüzöljük őket. mint leglelkesebb m unkatár
sainkat a nemzeti eszme hirdetésében, a m agyar
állam iság m egszilárdításában a Felvidéken !
Mi mindig ragaszkodó b arátsággal viseltettünk
az akad. ifjúsághoz, s ism erjük azt a hatáskört,
m elylyel az ifjúság mint testület bir ; ép ezért mitsem vonunk le az ifjúság érdem éből, ha t. m unka
társunk véleményétől cltérölcg azon nézetet valljuk,
hogy Selm eezváros m agyarosodása nem kizárólag az
akad. hallgatók érdem e és hogy iíjain k n ak m issiója
igazán esak akadém iai tanulm ányaik bevégzése után
kezdődik, midőn az életbe kilépve ép oly elemek
kel érintkeznek, melyeknek m agyarosításán nagy
crcdm éuynyel m űködhetnek.
Sz.

Küzintl vetődésünk érdekében.
Nincs hazánkban ez idő szerint valamire való újság,
tnciy az országos iparkiállitással behatóbban ne foglalkoznék.

kelösködtiink e héten, még a nemzeti színház is a bagdadi
h e r e z e g n ö t ad ta!
Rezső királyfi a „körösi lánytu daloltutta el Hlabánéval. l/.mail Aidát adaita elő az operában, Don Miguel meg
rókát hajszolt a megyeri határban.
A bérez- gi zaj gás azonban most már majdnem egészen
szertefoszlott De azért ne tessék hinni, hogy a f ő h e r c e g
s á n d . r utez.a is csak ennek okáért, csupa kollegialitásból
lett Hallgataggá az imént. Nem uraim, hanem igenis azért,
mer. Iioualyusaink ismét pihenni tértek egy kis delegált vaká'-zióra. Jöttek és elszélcdlck. szaporán mint a fergeteg.
Mikszáth Kálmán, ki oly passióval figurázgutja ki az ő „t.
11;.z. ái a lVsii Hírlapban, sarokba csapta kalamusát és bá
liak eresztő I- jét. N -in csoda, mikor olyan kegyetlen kedvé
ben volt és inii- alig ejthetett azon a gyáva Házon egy pár
dcrckas karczolatot! . .
(>s Huda váiunak diátrumárói kell még egyetmást cl*
moiiilaii in. If' e A. - ;l - k ö z ö s ü g y ! A nemzeti és a
népszínház mii;., mán játszanak benne, l’aulay, ki Madách
ii. ..iián színpadra s/.abta Ad ám apánkat (az irás szavai
i i,u a- au a ,ám t e r e m t v e és nem s z a li v a lön) te
li;-. i -i . i-í ii u,:......... a l’aulay most a hamis É v v á v a 1
trafikul odaát. (Ej, éjit
„Hat ti mit c.itidálkoztok azon, hogy a várszínházba is
oc.e.'sapotí a ;,-z--...:v -atko/.tass.:k az ö neve!) — mór*
Ildit t t t'iana'iv oatyánk
hisz tudvalevő dolog, hogy
Ti-Z.a Kaim.ut ur lukasat várbeli palotájában egyenest folyosó
ki.ti öss/.v pa:i";yáva! a szomszédos szín házban ! Nos, tudjatok-e mar. merről fit a szél ' Azon a folyosón keresztül szi
várogtak át az >k a dualistikus elvek !** Hátha igaza van ? . .
A vigadóban is történik valami. Élelm es ném et
művészek a csillagos ég titkait, jelenségeit tárják föl g y ö 
nyörű optikai mutatványokban a közönség Jött, m elyeket
valóban érdemes és tanulságos dolog megtekinteni! . . . De
a falragaszaik egy kissé piripócsosau lettek megfogalmazva.
Nem furcsán uang/.ik-e, hogy a m e n n y e i e s e m é n y e k
bemutatását hirdetik ökülnyi betűkkel a nagyérdemű publi
kumnak r
Fővárosi levelező.

A Felvidéki Híradó íh előszeretettel hoz közleménye- !
Ezen a téren alkotva teremtve mindenki örömmel fogja
két, melyek buzditaiul száljainak arra nézve, hogy ki sze
aktiéban látni a I ovidóki hazalias érzelmű értelmiségei.
rét teheti, ráad üljön le, nézze meg a/, ország fővárosát, s
Eszel a programmal valóban s-k üdvösét, jót lehet növelni.
gyönyörködjék az ott jó ízléssel s nagy liőségheii bemuta
Tizennyolca évvel ezelőtt ebben az irányban megin
tott hasznos és szép tárgyak kiállításán.
dult Budapesten a mozgalom s csakis Bpest az, a mely c
Szép is az a Budapest ! Az az nj Budapest! S/.éppé tette
tekintetben tud nagyobb eredményeket felmutatni. A vidé
a munka, a munka, melynek szolgálatába a tudomány, a mű
ken a mi az önsegély érdekében s annak folytán történt az
vajmi kevés.
vészet szegődött s moly ma a Rákos mezőit hirdeti a ma
gyarok kulturképessógét, életrevalóságát.
Az államsegélynek liódoliiuk mindenfelé Attól váruuk
csodadolgokat. Bedig az állam szerkezetében ha csak a
Tónynyé bizonyult tehát, hogy a magyar nemcsak lóra
termett, s nemcsak karddal kezében tud szolgálatot tenni az
nagy kerekek mozognak s a kicsinyek tétlenségben marad
nak. a jármű nem teljesítheti kötelességét, nem szolgálhat
emberiségnek, bánom, i 'u;y tudja kezelni azon eszközöket
feladatának teljesen.
is, a melyek még élesebbek a fegyvernél s melyekkel az
emberi méltóság megóvása, a szabadság érdekében döntő
A parányok teszik hatalmassá a tengert, félelmessé a
csatákat iehet vívni, s jólétet, állandó, el n. in évülhető disivatagot, erőssé a gránit szirteket. A paráuyokuak egyesí
csőséget a nemzetnek szerexui.
tése, azoknak a közjó érdekében való felhasználása, az
A tíi. kalapács, gyalu, véső, ecset, toll . . ezek azon
üusegély elvén alapuló szövetkezetek által, kaphat csak
eszközük, melyekkel széppé, nagygvá, kedvessé tettük Bit- j igazáu nemzeti kultúránk hathatós lendületet, a mely áldódapestet, s melyekkel a müveit külföld elismerését vívtuk ki. j lúg elhat az ország utolsó kunyhójáig s hataloinképen ér
A mindenki által dicsérettel clhalmozott Audrássy ut- j vényesül akaraterüa teremtő nemzeti közszelleiubeu,
nak méltó folytatása a városi erdő, mely a benne rendezett
Garan
kiállítással, tündéri varázszsal van az ott idözőreMindeufeló rend, tisztaság, kényelem. Az intéző körök
Szilt mármegye köri ővele.
részéről szives, előzékeny modor, s ez szüli azt a jókedvet,
Kölcsey megyéje tudvalevőleg elfogadta Károlyi István
mely ott a kiállítási területen honol, s ez teszi elfelejthetgróf indítványát a magyar közművelődési célra kivetendő
lenné azon kellemes órákat, melyeket ott tanulva vigau töl
pótadó tárgyában, mely alkalommal a nemes megye a kö
töttünk el.
vetkező körlevelet iutezte a társtörvényhatóságokhoz :
A külföldiek azon tudattal távoznak, hogy Budapest
Kedves barátaink és atyáukfiai ! Magyarnak lenni és
rövid idő alatt Európa legszebb városainak egyikévé vált,
az
ezen fogalommal egybekötött hivatást minden irányában
hogy a magyar értelmes munkás, hogy kedvelője, ápolója
betölteni e haza minden egyes fiának szent kötelessége. Ki
a művészeteknek, a tudományoknak.
kételkednék abban hogy a műveltségnek csak alantos fokára
Mi vidékiek hazánk szép fővárosából azon meggyőző
is felemelkedett egyén meg ne tudja bírálni azt, miszerint
déssel tértünk vissza, hogy a munka nagy hatalom, általa
e hon oltalma alatt élvezett jogok és előnyök kötelességet
erősödünk, benne vau boldogulásunk.
rónak reá ? Ki merné kétségbe vonni azt, hogy e hazának
És mert a munka értéke a tudomány ái:u! fokozódik,
a magyar hazalisúg szent eszméje által áthatott tagja, a haza
a művészet által még nemcsbttl is. a vidék mivolt közön
iráuyáhaui
kötelességét leróni dicsőségnek nem tartja? Őse
sége van első sorban hivatva, a nép munkásságának irányt
ink vérétől áztatott föld, eleink áital — annyi küzdelmek
adui, azt fokozni, azt értékében emelni.
között megvédett magyar alkotmányos államiságunk képe
Mert tagadhatlan, hogy t tekintetben még igen sok a
zik büszkeségünket, dicsőségünket, ezek adták leíkesültsétenni valónk. Ez alkalommal csak azt hozom fel. a mi már
günkben
ajkainkra azon minden magyar szivébe bevésődött
nagyon szembe ütlö, hogy a felvidéki megyékben nem egy
és igazáu átérzett szavakat „itt élnüuk és halnunk kell".
helyütt 800—1000 méternyi magaslatokon, hozzá még lej
Ea fájdalommal tapasztaljuk azt, hogy inig a honalapító Ár
tőkön is. szántás vetéssel foglalkoznak.
pád korától, irányában, törekvésében, hazafiságábau egysé
Nem ember-állatkinzás-e ez? Netu-e munka pazarlás ?
ges
nemzetet képezett magyar, oly nehéz viszonyok között
Leket-c az olyau vidékek lakta népnél a nyomornál egye
is a fejlődés, a műveltség színvonalán állott. Ha a nyugoti
bet keresni ?
czivilizaczió terjesztése és megvédésére hivatott ebbeli köte
Én úgy vélekedem, hogy az ilyen vidékeken az állat
lességét tetlesitette is, ma a magyar nemzetiség a magyar
kínzásnál sokkal nemesebb foglalkozás volna az áltat ápo
államiság megrontására irányult törekvésekkel találkozik sa
lása. a barom tenyésztés cs a/, azzal egybekötött ipar, a
ját hazánkfiai között, azok között, a kik e hon oltalma alatt
mint azt a hegyvidék lakta népeknél nyugat Európa szerte
testvéreink,' a kik közös kincsünket, a szabadságot velünk
látjuk. Ez nem is volna olyan fárasztó, nehéz munka és
együtt élvezik. Elborul keblünk a tapasztaltak felett, és bajóval nagyobb hasznot hajtó úgy az egyes honpolgárokra,
zalisúguuk tettre készt megvédeni c hazát, melynek minden
mint az egész ország közönségére nézve.
Téved azonban a ki azt hiszi, hogy a nép ezek hal- j porszeme egy hu fiat lakar, megvédeni, szilárdabbá tenni
magyar alkotmányos állami jogunkat, melyet ezredév törté
íatára, ilyen a szép apáktól reá örökségképen szállt munnete örökített meg ; megvédeni, hogy őseinktől öröklött kin
kássággal egy könnyen tel fog hagyni.
csünket
hazafias nyugodt kebellel adjuk utódainknak.
Bár mily szépen, meggyözöleg is elmondassék mind
Ha korszakát élnénk a kard előjogának, ha nem ősi
ez neki, a nép kételkedni fog, mert sokszor csalódott. A I
örökségként maradt volna reánk a czivilizaczió tcijosztésc,
jó tanácsnál mindig többet ér cs nagyobb vonzerővel bir a 1
ha e föld minden szülöttét nem őszinte testvéri szeretettel
jó példaadás.
ölelnénk
keblünkre, volna módunk s alkalmunk benne fél
Földesuraink jó nagy része manapság sem foglalkozik
tett kincsünk elleni törekvéseket megtorolni, de miután nem
oly előszeretettel a földmivelésscl, mint tették elődeik, nem
a tcstvérbarez, ncrn az elidegenítés előidézésével, hanem a
is lát c munkában annyi élvezetet mint őseik. És ez nem j
lehet jő hatással a népre. Innen nagy részt az eladósodás, i magyar közművelődés terjesztése által véljük elérni a czclt,
hogy a magyar haza eszméje lengje át minden honfi keblét:
sőt Hanyatlás. Számos vidékét ismerem ha/.áiu felvidékének,
hol néhány évtizeddel ez előtt, hosszú telekcu át, serényen ; erre irányoztuk törekvésünket, erre hívjuk fel figyelmeteket,
ennek terjesztésére kérjük ki közremüködesteket, Miben leli
folyt a sok hasznot hajtó munka. Ma már csak hírből tud
magyarázatát eme fcljajdtilásuak, miben leli ennek alapja
juk mind ezt, s nincs mit csodálnunk rajta, ha ily helyeken
indokját
? nem e a magyar közművelődés hátramaradásában ?
a nyomor hajmeresztő mérveket ölt, s a koldulás ott jöve
Hiszen a kultúra égisze alatt magyar lesz a magyar, s e
delmi forrásnak tekintetik. Apraja-nagvja köuyörögve ba
haza miuden fia meg fogja érteni a szót, mely szivében a
rangolja be az országot.
hazaszeretetre int. mely intés ma nem értett idegen hang, a
Nem kevésbé elszomorító azon kép. melyet a felvidéki
magyar közművelődést eme czél elérésére terjeszteni vált
szegény iparosok műhelyei nyújtanak. A kellő pártfogás,
feladatunkká vált olyan kötelességünkké, a melytől hátrálni
támogatás, vezetés hiányában e műhelyekben cg.vre szüne
nem szabad, nem lehet.
tel a munka. Az iparos az uzsora martalékául kivetve, a
Az ország több vidékén, hol a helyzet kényszerítő kö
legnagyobb gondok közt, uiától-bölnapra tengi életet.
rülményei mozgalmat idéztek elő, társadalmi utou már fel
Ilyen viszonyok, körülmények között szó sem lehet ta- ; karolták a nemzeti közművelődés eszméjét, társulatok ala
uulusról, haladásról, előmenetelről. Ne is botránkozzék meg í kultak, egyesek adományaikkal áldoztak a szent czél oltá
azon senki hogy a fülvidéken oly annyira szaporodik a kol
rára az egész ország megértette az intést és alig maradt el
dusok száma, hogy nöttün n<> az elégedetlenség és áltaia a
magyar, a ki áldozatkészségét ne sietett volna bizonyítani,
mindenféle hajtogató, a mindent felforgatni szándékozó pán
— mert hiszen a közművelődés az, mély felemeli a lelket,
szlávizmus. Az elégedetlen ember immár megingatható és az
tisztázza a fogalmat s melynek következtében nem fog a tő
elzUlött minden roszra vetemedik.
lünk. a iiazafiságunktól idegen befolyás kedvező talajt fel
Az iskola nagy hatalom, de a ki ügy okoskodik, hogy
fedezni. mert lilszeu a közművelődés által akarjuk cs fogjuk
ezen a bajon egyedül az iskola segíthet ügy vélekedem
elérni azt, hogy Magyarország összes lakossága magát ma
nem egészen helyesen gondolkodik. A müveit koldus veszé
gyar állampolgárnak vallja és ezt büszke önérzettel hirdesse
lyesebb a mivcletletiuél, a félmi veit, a tudákos pedig maga
a világnak hogy a magyar állam hivatalos nyelvén értse
a veszedelem, Ezen a bajon Iegbatható3abbau a kölcsönös
meg egymást s eme nyelven intézze ügyeit, mert Magyarsegélyezés, támogatás pártfogás, szövetkezés, társulás segíthet.
ország csak igy lehet erős.
A mint a bcszterczchányai tisztviselők jól felfogott kö
Azonban a vidékenkiut ez eszme keresztülvitelére ala- '
zös érdeknél fogva tudtak olcsó és hamisitlan élelmiszerek
kulr társulatok egyesek által hozott áldozatok, a kívánt
bcvásárolhatása czéljábő! fogyasztási egyesületté alakulni,
sikert nem eredményezhetik, mert legtöbb helyen tiszta ma
tegyék ezt a Fölvidék egyes városainak iparosai, földmivesci
gyar vidékeink nem állanak az általunk kárhoztatott ma
is és tömörüljenek hitclegyeslllctekké. nyersterménytársulagyarellenes mozgalom közvetlen hatása alatt és igy a .etterö
tekká sth. sth.
tevékenységre buzdítva oly mértékheu mint azt az ellenmozgalom megkívánja nincs, talán ncin is lehet, — mert
Ily módon közös bajunkkal törődve, egymást támogat
egyesek áldozatkészsége, bármily nagy legyen is az. az őszva, segélyezve, az egymásiráuti szeretet, bizalom mind erő
szeséggel szemben kisszerűvé válik.
sebb gyökeret fog verni. Ez is küzmivelödés. A felnőttek
A magyal közművelődés terjesztése országos, nagy fon- j
helyesen értelmezett, gyakorlatilag kivitt oktatása ez,

tosságu czél Iá vált ennek elérését vidókenkónti társulatok,
ügyesek g fenne erőire bízni nem szabad mikor az összemüködés biztos sikerrel kecsegtet, olyan mozgalom megindítása
vált tehát szükségessé, mely az ország összes lakóit bevonja,
mely egyesekre csekély terhet róva, de az anyagi helyzet
hez képest mindenkire lóvá. oly tekintélyes eszközöket biztositson, melyek nagyszabású sikereket elcrui engednek.
Kormányunk hazafias és magyar, e haza szülötte testvéreink,
magyarok, feltehetjük e tehát azt. hogy hazánk, magyar al
kotmányos államiságunk megvédésére irányzott törekvésünk
hajótörést szenvedjen? Kölcsey szellőmé intett felénk, mi
ez intést megértettük s az 1*83. évi XV-ik t.-ez. U. $} a
alapján magyar közművelődési czólokra I százalék pótadó
kivetését határoztuk el. Súlyos anyagi viszonyok között
élünk, az adózók uagyou terhelve vannak és mégis áldo
zatnak sem mondhatjuk ez önmegadóztatást, mert hiszen
egyeseket nlv csekély mérvben érint, mert hazafias köteles
séget róttunk le. Mi értjük, tudjuk horderejél eme határo
zatunknak, mert fájddlom, megyénk is az ország ama tör
vényhatóságai közé tartozik, hol lelketlen izgatók békés
magyar testvéreink érzelmeit megmételyezni igyekezni elég
vakmerők, ti kedves barátink és atyáukfiai, a kik volUuk
közös sors osztályosai vagytok, meg fogjátok érteni törekvé
sünket, ti pedig a kiket ez iránybani aggodalom legköz
vetlenebb otthouotoKbau nem emészt, meg fogjátok érteui
törekvésünkben azt, hogy édes hazánk sorsa mindnyájunké
és igy törekvésünk czólra vezetése a ti ügyetek is. Az iránt
van szerencsénk tehát bernieteket atyatiságos barátsággal
felkérni, tegyétek tanácskozás tárgyává a magyar közműve
lődés terjesztésének eszméjét cs hazafiságtok nemes sugal
latát követve határozzátok el ti is türvóuyadta jogotoknál
fogva magyar közművelődési czólokra egy százalék pótadó
kivetését. A c/él, a melyet hitUztünk, nagy, országos, a
haza sorsa. Bontsátok ki ti is a zászlót, melyre a magyar
küzmivelödés van felírva, juttassuk azt közösen diadalra
ott, a hol még feuucu nem lobog, egyesült erővel sikerünk
biztos, hazánk iráuti kötelességünk int, az utókor történelme
biztosítja az elismerést. Egyébiránt atyafiságos baráti hajla
maitokba magunkat ajánlva, hasonló érzelmekkel maradtunk
Szatmármegye közönségének Nagy-Károlyban, 1885, okt.
8-áu s következő napokon folytatva tartott rendes közgyű
léséből. Szatmármegye közönsége nevében. Ujfalussy Sándor,
alispán.

A „Besztercze-Selmeczbányaí kör“ kebeléből.
Ne várják tőlem a „Felvidéki Híradó" t. olvasói, hogy
levelemben a főváros érdekes eseményeit leírjam. Nem szó
lok az év legnagyobb eseményéről a kiállításról, nem írom
le az utóbbi napok fejedelmi látogatásait; nem mondom cl.
hogy a „vidékiek" mily nagy számmal botorkálnak a fő
város utcáin bámulva „bazáuk szivének" bámulatos haladá
sát ; de hogy a politika se maradjon ki levelemből (magyar
ember létemre meg nem állhatom, hogy erről is ne szóljak)
nem szólok arról mily benyomást keltett Sándor fejedelem
mauipulatiója a fővárosban ; minderről és sok más egyébről
ezúttal hallgatok.
Annál is inkább hallgathatok a fentebbiekről, mert a
napi lapok híven számoltak róla s a kiállítást is nálamnál
hivatottabb toll ismertette c lapok hasábjain. Éu a t. szer
kesztő űr cngedelinével vázolni akarom a Budapesten fenálló Bcsztcrce-selmccbányai társasküí f bő 15-én megtartott
közgyűlését s egyszersmind néhány ez alkalomból támadt
gondolatomat papírra vetni. A társaskörök a főváros társa
dalmi életében nagy szerepet játszanak, Létezésüket általá
nos szükség követeli, az t. i. hogy egy vidékuok a fiai egy
mást a főváros bonyolult viszonyaiban segítsék cgymásküzt
a társadalmi szellemet fejlesszék, szóval a főváros nagy csa
ládjában mintegy szükebb családot képezzenek. Ily szükség
hozta létre a besztereze Selmecbányái társaskört is, mely im
már a VIII. alakuló közgyűlést, tartotta meg. E közgyűlés
is megmutatta, hogy körünk életképes 8 mindinkább virág
zásnak indul. De midőn ezt olisinerein egyszersmind roszúl
esik konstatálnom azt. hogy Selmecbánya fiatalsága a mely
tavai oly szép jelét adta érdeklődésének, ez idéu ismét viszsza vonulni készül a körtől ; legalább a tafolyt közgyűlés
azt mutatta. Ez általános megjegyzések után áttérek a köz
gyűlés lefolyásának leírására.
A kitűzött határ időre a tagok szép számmal gyűlvén
össze, a közgyűlést Paudlor Lajos múlt évi oluök helyett
(kit betegség gátolt a megjelenésben' Friinl Aladár (múlt
évi titkán nyitotta meg, üdvözölvén szép számmal megjolcut tagokat: az alapszabályok értelmében a múlt évi tisz
tikar és választmány ‘'alamlut a felügyelő bizottság előter
jesztvén évi jelentését folinontósét kérte. A közgyűlés nem
csak a felincntvónyt adta meg, hanem jegyzőkönyvi köszö*
uotet is szavazott a múlt évi tisztviselői karúik cs vallasz tmány iak buzgó működéséért. Küiöuöseii a kör örvendetes
vágy-mi állapota keltett jó hangulatot. Most a közgyűlés
Volkmanu Ignác korelnöklete alatt választó közgyűléssé
alakulván, megejtettek a választások. Elnökké általános lel
kesedés közt Cmeba Fereucz, alelnükkc : ifj. ILmfy József,
titkárra: Mazucli Ede, péuztárnokká : Fritul Aladár, ház
nagy gyi, Kurz Géza választatott meg. A választmány kö
vetkezőleg alakult, rendes tagok : Volkmati Ignácz. Kugclmán Oszkár cs Scltcnreieb Gyula póttag Kregy Ottó lett.
A felügyelő bizottság tagjai lettek : Kovács Mihály, Kiesz
Mór cs Iioscnaucr N A felolvasásokat rendező bizottság
tagjaivá lettek a titkár eluüklcte alatt: Illés Dezső és VVilner Károly. A soká tartó választási actust társas vacsora kö-

vette, a mely a legderllltebb hangulatban folyt le, uagyon
természetes túsztok bau nem volt biáuy. Heisz lel köszöntötte
Concka elnököt erőt és kitartást kívánva munkájához majd
Concha elnök emelkedett fel hogy mint ö monda progra
mot mondjon „dióhéjbauu. Főbb vonásokban jelezte az el
veket, a melyek szerint a kört vezetni fogja elörcbocsátva
bálás köszöuetét a belé helyezett bizalomért, Krimi Aladár
a kör vagyoni gyarapodására emelte poharát (mint pénztárunk
pro dono sua szólt) Mazuch Ede az uj tagok uevóben éltette
a kürt. Himfy J. a kör „uostoráért" Volkmau Ignácért Uritó
poharát, Concha F. az uj tagokat eltette, Engclman Alfréd
a kör szeretett távollevő tagjáról Székely Istvánról emléaezett meg szép szavakban ; volt még egy pár „vad" toaszt
miközben dalra gyújtva a legvigahh hangulatban maradtunk
egylltt távol ugyan szercttiuktöl de vig baráti körben egész
az éjféli órákig, a mikor azzal a tudattal távoztunk, hogy
körünk felvirágzására minden tőlünk telhetőt megteszünk.
Úgy legyeu !
M. E.

KÜLÖ NFÉLÉ K.
Eljegyzés. Székely Vilmos fővárosi tisztviselő e hó 15.

eljegyezte Selmeczen Scbu9zter Mic/.a kisasszonyt, Schuszter
Antal selmeczi házbirtokos kedves és szó)) leányát.
Kinevezés. Az újbányái kir. járásbírósághoz Kraft Ká
roly ar.-marótbi albiró neveztetett ki járasbiróvá.
Esküvé. Grillusz Emil in. k. bányatiszt múlt hétfőn ve
zette oltárhoz Selmeczeu a/, evang. templomban a kedves és
szép Ott Mariska kisasszonyt. Őszintén kívánunk boldogsá
got a szép frigyhez.
A m agyar nyelv ügyében a magyar államvasutak igaz
gatósága újabb rendeletet adott ki. A rendelet fölemlíti,
hogy még miudig akadnaa magyar államvasuti tisztviselők,
kik nem sajátították el a magyar nyelvet. A rendelet ezek
nek utolsó batáridőül 188(5. aug. végét jelöli meg. Addigra
az illetők vizsgálatot tartoznak tenni, s a kikről kitűnik,
hogy nem bírják a magyar nyelvet, azok az állam szolgála
tából elbocsájtatnak.

Estélyek. Selmeczen ez idő szeriül az estélyek évadja
vau. Estély estélyt követ, mulat az akadémiai ifjúság, szilretje van Laczinak és a korcsmárosoknak. — Az erdélyi,
a dunántüli, az alföldi, a szepesi kör már estelyezett, ma
az ifjúsági kör tartja estélyét, mely ba kedélyesség tekin
tetében amazokat utoléri, uagyon sikerült lesz.
Kivándorlás. Osztrák-Magyarországból Amerikába f. é.
január 1-töl szeptember 1-ig 19.(513 egyén vándorolt ki,
kiknek nagyobb része magyarországi illetőségű. A múlt év
ugyanazon időközében 24.735-en vándoroltak ki Tán már
felvidéki népünk is okul valabúra az Amerikában füldloiuket ért bajokou. s nem keresi az uj világrészben azt, mit
itthon is megtalálhat: a megelégedést. Sajátságosnak tűnik
föl az, hogy az amerikai cseh lapok, melyek e statistikai
adatokat közük, miudig Osztrák-, magyar és Csehország név
alatt említik Osztrák-Magyarországot, mintegy kiemelve Cseh
ország uevét. — Hogy c lapok az itteni viszonyokkal épen
nincsenek megelégedve, sőt a legkíméletlenebbül esnek a
régi bazáuak, őzt inoudannuk sem kell. A kivándorlókat ál
talában az itthouua! való clógedettlenscg jellemzi s e tekin
tetben a magyarok sem tesznek kivételt, a mi természetes
is, hisz azért hagyták cl hazájukat mert az itteni viszo
nyokkal nem tudtak megbarátkozui. Nem lehet azonbau
eléggé sajnálnunk azt, hogy a magyar uagyon is sütet szín
ben látja hazai állapotainkat s elkeseredik fölöttük ; az
amerikai Bzláv lapok meg az itteni hazaellenes tót lapok
módjára izgatják felvidékünkről kivándorolt tótjaiukat.
Lesznek-e színészeink Selmeczen ? Ezt a kérdést iutézik hozzáuk több oldalról. — Mi bizony adósak maradunk
a felelettel, mert úgy tudjuk, hogy a városi tanács Hevesy
társulatának tartotta fenu az engedélyt. Hevesy pedig Beszterczcbáuyára inenveu s eddig más társulat ide nem pályáz
hatván. alig 1cszcn színházunk.
Megerősítés. A turócz-szcntmártoni állami polgári isko
lánál alkalmazásban levő IIly Vilma rendes tanítónő: a val
lás- és közoktatásügyi in. k. uiiuisteiiuiu jelen állásában
végleg megerősítette.

Bátor leány. Spanyol lapok hasábokat imák egy tizenkétéves leánykáról, ki a kolera legborzasztóbb dühöngése
idejében oly csodálatos módon viselte magát, hogy a király
a hatóságok ajánlatára a másodosztályú jótékonyságu ke
resztet adományozta neki. A leáuy neve G'oncepeion Duewa
és Balpalmazban lakik Saragossa mellett. A faluban először
az iskolatanitót és uejét ragadta el a kolera és mialatt a
falubeliek kerültek őket, a kis Coucepcion volt az, ki a
betegeket halálukig gondozta és aztáu a holttesteket a lel
késszel és az orvossal a temetőbe vitte. A következő napon
megbetegedett az atyja és néhány óra múlva meghalt;
ugyanaz nap anyját is az a sors érte. A leány egy pillauatra
sem mozdult el szülőitől cs most, midőn árvának maradt,
gondoskodnia kellett egy mozogni képtelen nagyanyjáról,
bárom öcscaéröl, kik kilcncz, hat és három évesek voltak,
és négyhónapos bugáról. Coucepcion a húgát kecske tejjel
nevelte fel. Kevés héttel a szülök halála után megbetege
dett él meghalt hat éves öcscse; Conccpcion a saját kar
jain vitte öt a temetőbe és kevés nappal utóbb legifjabb
öcaciének kellett ugyauazt a szolgálatot teljesítenie. A szerenciótleniégek sorozata még mindig nem volt kimerítve,

mert a legidősb öcscse is megbetegedett. A leáuy melléje
feküdt és saját testével melegítette őt; kimondhatlan ürö
mére felgyógvült az öcscse. Mind c mellett nem feledkezett
meg a nagyanya és a csecsemő gondozásáról sem. Ciliit ár a
betegség irtózatosan dúlt a faluban, úgy hogy miudeuki
gyászolt, a retteuthetleu, önfeláldozó láuy bámulatos maga
viseleté mindenkit csodálatra gerjesztett.
E lfog ott pénzhamisítók. A kassai rendőrség főnökénél,
a múlt bét egyik napjáu reggeli 6 órakor egy orosz rendőr
főnök és a budapesti államreudörség egyik biztosa jelent meg,
kik előadták, hogy Kassán mintegy két hót óta orosz rube
leket hamisító két egyén lakik, kiket három orosz rendőrként
kísért figyelemmel. Lókban rendőrkapitány azonnal szemé
lyesen indult a gyanúsítottak letartóztatására. A pénzhami
sítók, nóvszerint Kvisz József és Ferdiuáud, galamb-utezai
lakásán reggeli betedfél órakor megjelent a kapitány, mind
kettőjüket munkánál találta. Az orosz rendőrfőnök által tar
tott kutatás teljes eredményre vezetett, a menyiben megta
lálták a pénzsajtót, a lemezeket, papirt és 15 ezer (500 ha
mis rubelt, melyek még csak rószbeu voltak készen. A két
Kvisz testvért, továbbá Kvisz Fcrdinánd nejét és három gyer
mekét azonnal letartóztatták és valamennyit Budapestre szól
ítottákPánszláv világ- Maholnap neiu Túróez-Szent-Márton, ha
nem Német-Lipcse lesz a pánszlávok főfészke. A Zsivcna
gyűlése után — mint tudomásunkra esett — (irja a T. II.)
— Válások Pál nyitrai ügyvéd és rauszkazaráudok, Krno
János, az egyetemről pánszláv iizelmci miatt kicsapott s most
meg Nyitrából pofonokkal nicbrudalt ügyvédjelölt, Lacziak
a hírhedt cvaug. papi tisztétől megfosztott königriitzi apos
tol, ki ez idő szeriül Csehországban tanárkodik és még vagy
két cseh tanár Német-Lipcscu és Zsclczuóu Uttütték fel a
tanyájukat. Eltávozásuk után is él „szellemük" a német-lip
csei felültetett lakosok cgyucmeiyikében. A város „arany
ifjuságá“-bau élő „szeutek." élő Cyrilck és Methodok vannak, a kik természetesen pánszláv apostolok, ha világossal
nem, sötétbeu. A vezetők asszonyi viganó mögé bíijuak. E
szoknya megül aztán lelkes biztatást találnak — nem a
t ó t n y e l v , hanem a pánszlávérzelinck ápolására nézve.
A csodálatos a dologban csak az, hogy a viganó mögé búj takat egy bizonyos helyen hazafi-vakságban szenvedők nem
látják, vagy nem látják jónak észrevenni. Elég a dologból
annyi, hogy a „tót nyelv és irodalom ápolása céljából Turócz-Szcnt-Mártonban összegyűlt Zsiveny közgyűléséből ho
zott szellemi gerjesztő-kovász hatása alatt a német-lipcsei
evang. templom javára „Dámy a Husáry" ciiníl németből
fauyaritott darabot hoztak sziure Krno János és társai, miudcu valószünüség szerint az előadás előtt pár nappal eltávo
zott Válások Pavel — Krno János volt principálisa — szel
lemi ujj "altatására. A mulatság a múlt hó végén látott lám
pavilágot és táncvigalomraal volt egybekapcsolva. A dara
bot — úgy moudják — sikerrel adták elő. A négyest 26
pár táncolta A mulatság tisztességcseu is végződhetett volna
hanem hát nem ez volt a cél. Tüntetésnek kellett lenni.
A lóláb hogyan maradhatott volna u küpenyeg alatt ? A
széles kedvre kerekedett Kruó mihelyt alkalom kínálkozott,
s különösen reggel felé, elkezdték a „Hej Slováci“-t és a
„Venöck" ismeretes „kedves" dalait énekelni. De szerencsére
megjelent a színi clöadásou egy néháuy hazafi is — egye
bek közt Z. G. közjegyző — a kik, kiszólitva a veucsekelö
arany ifjúság köréből Pityó muzsikást és legényeit, rábuzatták az „Isten áldd inog a magyart!" A hazafiatlau tünteté
sek különben is Liptóban megycszerte annyira lábra kezde
nek kapni, hogy a figyelmes szemlélő, kit ép látó és
halló érzékkel áldott meg a természet, konstatálni kéuytélen,
miszerint a pánszlávizmus Liptóban hatalmasan terjed, A
vakációra hazakerült ifjak, kik Budape9teu, Cseh-és Morva
országban járnak iskolába, miudon alkalommal tüutetöieg
viselték magokat a magyar ellen, a hol tehették, kigúnyoiták, a hol lehetett, összejöveteleket tartottak, melyeu a
szlaviziuiisnak. a magyar nemzeti szellem ellen tUutctve,
ovációkat rendeztek.
Hont! libák vonultak bo tegnapelőtt nagy Unucpélycsséggcl Selmeczbáuyára. — Képviselve volt köztük alsó és
közép Hont libanépsége s számuk s/.á/.akra ment. — Mint
illik, cseudeseii lépkedve, tiszta fehér köntösben jelentek
meg c nagy városba!) s örömük gágogása csak akkor tört
ki harsányan, mikor végre célhoz jutva, a piacz egy szerény
zugában pihenőhöz juthattak. — Kapós voltukat a/, a kö
rülmény tanúsítja, hogy azounal kérőkre é9 meleg tűzhelyre
akadtak s ma már libacomb és libamáj alakbau dicsérik
a szakácsuét. Egyébiránt nem az csodálandó, hogy ily ha
mar elkeltek, de a/., hogy a jó hontiak nem küldenek több
ször ilyen libasereget városunkba, hol biztos keletnek ör
vendenének a jó hírben álló honti libák.
A lo tto ellen. Ki ne ismerné a hircs Orücé tanár nagy
hangú lottoiiirdctóscit, melyekkel különösen a magyar lapo
kat árasztotta el. matlicmatikai biztossággal biztosítva hívőit
a s»creucss beköszöntéséről ! A szép szóra számosat) mentek
lépre s az Üzlet dúsan jövedelmezett a tudós (Vi tanárnak ;
kinek csakhamar akadván követői is. egyszerre megnépesültek a magyar lapok hasábjai a honi iparlovagok liasoncélü rcclamjaival. Így aztán napoukiut olvashattuk a sok
szereuciés embernek a hálálkodását. mely arról lett tanú
ságot (V), hogy a „lottoreudszoi" kitűnő, és oktalau dolgot
cselekszik az. ki a szerencsét magától ellöki. Minket, vidéki
la p o ka t is elárasztottak re c la m ja ik k a l s kö z ü lü n k

sokau

azonnal közölték a hálálkodó sorokat. E lapok szerkesztője
soká ellent állott az ígéreteknek s papírkosárba dobta a le
veleket. De végre is látva azt, hogy a többi collega tért
enged a roclamoknak, szóba állott a szerencsét ígérő lottótudóssal s odauyilatkozott, hogy hajlandó a hirdetést e la
pokba felvenni. ba a lottós oly nyerőktől mutat bizouyitványt,
illetve köszönő sorokat, kik e vidékről valók, 8 ismeretesek.
Erre aztán olyatéuképen érvelt rózsaszínű levélben a bájos
tudúsuö, hogy minek akar épen a tisztelt Szerkesztő ur ki
vétel lenni, hisz egymaga nem alakíthatja át a társa lalmat,
de meg aztáu a szerencsés nyerő családapák már előre ki
kötötték azt, hogy nevük ne forduljon elő a nyilvánosság
előtt, mivel azáltal blainálva lennének, másrészt meg a hite
lezők egyszerre támadnák meg stb. stb. Így aztán a Híradó
sem maradt ment a lottós hirdetéstől, annyival kevésbbé,
mivel egy pillantás előfizetőinek névsorára biztosítékul szol
gált arra, hogy az intelligens közönség inkább csak moso
lyogni fog a kiurimekcu A Nedclába mint néplapba semmi szín
alatt, a fényes ígéretek dacára sem vette fel c lapok szer
kesztője a jóslást, mert ott már ártott volna. A műit héten
négy helyről érkezett hozzánk oly nagy haugú ígéret, de
hogy jövőre ue jöjjön, se ide se máshová, erről a uagym.
m. kir belügyminisztérium teliét, mely újabban a „lottó szé
delgők" ellen (dehogy szédeleguek azok, inkább szédíte
nek i rendeletét adott ki.

Üzeneteink.
E g y á s o k k ö z ü l . B. B, Hogy mért nem közöljük
jelen alakjában, azt majd levélben mondjuk el.
A s e l m e c z i v á r r o m o n . Sebestyén diák. Hosszas
betegségében többször elővette a szerkesztő, de eddig csak
azt tudta kibetüzni belőle, hogy a várromon egykor óriási
sárkányok röpködtek és hogy a krónika 52 versszakból áll,
Kímélje meg szemünket a kilátásba helyezett folytatástól.
N a g y o t ü v ö l t a k u t y á m . G. Hát csak Uvültsöu,
j ágyis szép a holdvilág,
Kg. Szívesen fogadjuk a testvéreket is; az egyik meg
érkezett, közöljük.
II a o t t h o n v o l n é k . Nem vagyunk ugyan abban
i a nézetben, hogy „a kalamárisuk befagyott", de hogy egy
| idő óta egy sort sem kaptunk selmeczi munkatársainktól,
i ezt nem tagadjuk.

IS T y ilt té r*)
Roppant elterjedésnek, a milyet raáü hasonló
szer megközelítőleg sem érhetett el. örvendenek ma
napság az általánosan ismert Brandt R. gyógysze
rész-féle svájezi labdacsok. S ez csak úgy történ
hetett raog, hogy kitUno hatásuknál fogva p. o.
emésztési zavarokban stb. majd minden család gyor
san megkedvelte s háziszerlll elfogadtatván, minden
más szert, mint Rhabarbara, gyomorcseppek, keserfíviz stb. kiszorított. Minden valódi dobozon (a
gyógyszertárakban 70 kr. kapható) czégjegyiil : egy
fehér kereszt vörös mezőben s Brandt R. névaláí
rása látható.
*) E rovat alatt köalöttekért nem vállal felolősaégct

a Szerk.

H IR D E T É S E K .
3220 szám.

Árverési hirdetmény.
Bro/.nóbáuya szab. kir. város közhírré teszi, hogy a
tulajdonát
képező erdőkben 3886 évi november hó
16-tól 1889 évi november hó 15-ig, azaz bárom szakadat
lanul egymásután következő éven át, áruként kihasználandó
körülbelül nyolezezer tömköbméter épület- és müszerfa tüvöu
az erdőben 1885 évi november hó 4-én d. e. 10 órakor
írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyilvános
árverés utján eladatui fog.
Venni szándékozók ezenucl
lelbivatuak, miszerint
2500 frtnyi bánatpénzzel ellátva fenti időben a város tauácstermebeu megjelenni szíveskedjenek.
Írásbeli zárt ajánlatok fent megjelölt bánatpénzzel és
50 krros bélyeggel ellátva az árverés megkezdése előtt ár
verező bizottsághoz benyújtandók.
Árverési cs szerződési feltételek a városi irodában
hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Brezuóbáuyáu 1885. évi iScpteiuber bó 2l-éu.
Lopusny Samu,
403

i>olgitrmoiter.

2190 szám

Árverési hirdetmény.
A selmeczi kir. járávbiróság mint telekkönyvi hatóság
részéről küzhirrá tetetik, miszerint ezen bíróság területén levő
Reviczky Antal csődtömegéhez .
*/» tészben
Keviczky M a liid .................................'/.»
„
Keviczky /Inna . . . . . . .
'/»„
„
Keviczky D á n ie l............................... "/»o
„
Keviczky E rz s é b e t............................. '/*«
„
tulajdonához tartozó a bakabányai 1045 sz. tljk. A + 2396
helyr. sz- alatt foglalt fekvöségre nézve Keviczky Dániel a
feutebbi illetőségéből Lamos Keviczky Matild vegrehajtató
nak 200 Irt. töke és járulékainak kielégítése végett végre
hajtási árverés az 1885 november ho l()-én reggeli 9 órára
a selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál tű
zetett ki.
Kikiáltási ár adó szerint 257 frt 50 kr. megállapított
hecsár.
Árverezni szándékozók tartoznak 257 frt 50 kr. becs| árnak 10 százalékát készpéuz vagy óvadekképes értékpapij rokban az árverésnek megkezdése elölt a bírói kiküldött
I kezeihez letenni.

AZ ig é it vételár az árverés napjától számítva 90 nap
a la tt esedékes 6 száz. kamatostól n selmce/.i kir. adóhivatal
m int bírói leteti pénztárnál kérvény mellett tizetendó le
Az árverési teltételeknek többi pontjai ezen eljáró bí
róságnál és Bakabánya sz. kir. város tanácsánál megte
kinthetők.

Selmeczeu 1885-ki Október 13 i<
Heyder
kir. jbirti.

Árverési hirdetmény.
A Zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
közhírré teszi, hogy Jakobovits Lipút végrehajtatónak Lúd*
róván Máté végrehajtást szenvedő elleni 27 frt 10 kr. tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a bcszterczebáuyai kir. törvényszék (a zólyomi kir. járásbirtó-á.' területén
lévő pelaüczi 926. 929. s/.. tjkvben Ludrovan Máté nevére
jegyzett ingatlanokra a/, árverést .'>18 írt. ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte, és liogv a t' imebb iieirielölt ingatlan az 1885 évi deczember ho 9-ik napjas óélelötti
10 órakor Pelsöczön megtartandó nyilvános árverésen a
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan erősárá
nak 10 százalékát készpénzben, vagy a/. 1881 : 1A. t.-ez.
42. §-ábau jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi
novemberhó 1-éu 33113 sz. a. keit igazságügyminiszteri ren
delet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban
ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 1A. t.-ez. 170 j?-.t
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Zólyomban 1885 évi junius hó 1 napján.
A zólyomi kir. járásbíróság mint telekkónyi hatóság.
Raksány!
3^1
kir albiró.

Árlejtésí hirdetmény.
A ribari uagy garami hid és a mellette l« >három ki
sebb hid helyreállítására vonatkozó munkálatoknak biztosí
tása végett Zólyomban az alólirott járási s/oigabirotiak lii
vatalos helyiségében folyó évi oktoberho 27-én dei.-iött 10
órakor nyilvános árlejtési versenvtárgvalás tog megtartatni.
A helyreállítási munkálat költsége 4244 Irt. 3 kr. őszszeg erejéig irányoztatott elő
Vállalkozni óhajtók kötelesek az elöiráin zott ö-szeguek 10 százalékát bánatpénzképen letenni, m. \ a legked
vezőbb ajánlattevő részéről mint biztosíték fog viszatartatni.
Kellően felszerelt és kiállított írásbeli zárt ajánlatok
is elfogadtatnak, de ezek a szóbeli versenytárgyalás előtt
nyittatnak fel.
A kötendő vállalkozási szerződés módozatai ugyanazok,
melyek az állami vállalkozásoknál szokásosak.
A munkálatra vonatkozó műszaki műveleti iratok és
tervezetek az alólirott szolgaiménál bármikor tekinthetők meg.
Zólyomban 1885 szeptemberhó 26-án
Skrovina
392.
szulgabiró

cékből, istállókból és kertből. Az udvar igen tágas
és netnláui építkezésre alkalmas területtel bir,
Az első emelet 3 szép és nagy lakosztályból áll.
Ebben a házban egy sör és pálinkafőzőé is van.
a tulajdonosai) eladna ezen házzal együtt egy
szersmind körülbelül 10 holdból álló és a legjobb
dűlőben, közel Beszterezebáuyálioz fekvő szántóföld
jét is.
Közelebb tudósítást ád a tulajdonosad a 199.
sz. felső utcai házában
390 2

500.000 Mark

Máriazelli
gyomorcseppek,

Einladíing zűr Betheiligung an den

kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsege ellen.

Gewinn-Chrmcen
dór vöm Stuute Iliiiukurg guruul irteii gro
in weli her

n (■'i-lil-Lotterit-,

és felül múl hutát lan : étvágyhiánv, gyoinnrgyeiigeség. r<».-/. szagú lehellot, fofitvódásnk. savanyú böfögés, kolika
gyomorhurut. hatnak- és httgykn fejlő
dós, gyomorégetés, túlságos nyálkakép'
zödés, sárgaság, tindar, főfájás g/a n i.•rontás esetéin gyo
morgörcs, dugulás, cici é-i ital túlságos élvezetéből eredő
gyomurbiijak, gilisuák. lép- ét mi j i i j i k. aranyér ellen
Kgv tive g<•s-i ára hav/.naiail uíasitással együtt 35 kr.
Központi rak tál: C. Brady .a Vadangyalhoz- czimzett
yyoyyszertára Kremsierben iMorva orsz.i
loo

9 Millionen 880,450 Mark
sicher yewennen werden müssen
(ícwinHo li. . i vortlicilliiiften (íelil-l. .n,
ull-lio
nllihlt. «iini folgoiidu. niiniIleli :
UrÖHHll- l 1.-\\ isti! i . 5 0 0 .0 0 0 Mark.
Prumié 300 000 Mark
26 (ö-winno a IO.OOOM i ö
I (iewiun u 200.000 Maik
56 (ö'Wiiine á 5000 Mark
2 0 ',\vinne ulOO.OOO Mark 106 (leivinnc a 3000 Mark
I C.cwinn á 90.000 Mark 253 <m'iviniie á 2000 Mark
1 íiewimi a 80.000 Maik 512 (lewiunc á 1000 Mark
2 <iewinnc á 70.000 Mark 818 (ö wiunc á
500 Mark
1 fiewinn a 60.000 Mark 150
w. a 300 200. 150 M.
2 winne á 50.000 Mark 3Í720 (irwinn. a 145 Mark
1 <iewinn á 30.000 Mark 7990 ficw. a i24. 100. 94 M.
5 • leivinm* á 20.000 Mark 8850 (i.-w. a 67. 40. 20 M
3 flewinne a 15.000 Mark in <i.ni' n 50.500 1i 'Mii. ie
und komirien solciic in v ? n M m iteu in 7 A )th< iluiigcn zűr sicheren Kntschciduu

pUngou

Knplint'i niiii.lrii jóliiril gyéig;

JELENTES.
Bécsböl visszatérve, ajánlom magamat
a n. é. közönségnek figyelmébe mint

bécsi női Szabó és m odistnő

das ganze Originalloos nur 3 Gulden 60 kr.
0 W oder 6 Mark
das halbe Originalloos nur I Gulden 80 kr.
Ö W oder 3 Mark.
das viertel Originalloos nur 90 kr. Ö. W.
oder I
Mark.

megjegyezve azt, mikép a legújabb divaté
a legolcsóbb l^ a ,l a .p o l s : a j t hoztam ma
gammal.
A legújabb divatu selyembársony ka
lapok nálam 3 frt 50 krtól 7 írtig kap
hatók.
Kubákat 3 frttól. legszebb selyemruhát
uszálylyal 8 frt ár mellett készítek 24
óra alatt.
'Tisztelettel

ml . •'■'l«n
viiiii Stuiite gurun (irton ({rigóiul-Loo-okoiiiv v■•rI.<.i.■11• ii ............ . mit It-ii'.i ,-nn; •!.-« <>l'igilial,I’lu von

•lo d e r <l.:i Ii-;1 i ,■iliirt.-ii " illá it v.,n m it mu ll ••taitír" hali t <•i
Z ie lim ig s o f ő r t <li.- H in tlic lie Z k-huiig-li-t..- n iiu i i f g i 'f o r d o r i zm .
Hantit

Plán mii StniiUWiippoii

ud Vi.|-ilmilini|>

Hengl Luiza,

S í: Auszahlung w á V srssnáaag is r Osv/isngslder

crfolgt von mir direct au die I ui .•.■ --.•ut.• i prompt nnd
unter strenyster Verschwieyenheit.
Jede Bestelluny k tan u m eiuiaiöi aut rim Posteinzahlunyskarte ■>i -r a r recommandirten Brief
maciién.
Mán wende sich daher mit den Auftráyen dér
nahe bevorstehenden Ziehuny lialber. soyleich
jedoch his zum

Az igazgatóság.

női s z abó

vertrauensvoll an

.

6" „ és 5" ,,-ra.

Van szerencsém a n. é. közönség be
cses tudomására adni, hogy Selmeczeu a
takarékpénztári épületben a l’árvyféle bolthelyiségben f. é. okt. 1-én

ságban 2 írttól fölfelé.
UNGER JÓZSEF
SELMECZBÁNYÁN.

5V os bank-kölcsön
közvetítetik 2000 frttól kezdve egy millióig fö ld 
b irto k ra , esetleg jó anyagból épült városi házakra
25 évre 2' .
tőketörlesztéssel, vagy 40 évre
I töke törlesztéssel. Házkölcsönöknol az előirt
becslés költség előre leteendő.

ó rá s & s le ls e t

Minő i i f r z u . S f a ii g tt- f V lc lii iz b n n .

rendeztem ba, és liogy képes vagyok a n.
é. közönségnek igényeit az óramiivesség
terén teljesen kielégíteni.
Tisztelettel jelentve egyúttal, liogy
varrógépek javítását is elvállalom, kérek
a n. é. közönség részéről minél számosabb
megrendelést.

Hirdetmény.
B esztercebányán a felső utcában, közel az indóliázhoz egy emeletes, jó karban való ház szabad
kézből eladandó.
A földszint áll egy nagyon látogatott korcsm á
ból és 2 félre szám ított szép lakosztályból, nagy pin
Nyomatott a „Selmeczbányai Híradó" gyorssajtóján.

Term ények tőzsdei értékpapírok, részvények

stb. clvállaltatuak eladás, esetileg előleg beszerzése
végett. Végül miudeuucmfi legjobb rendszerű gaz
dasági gepeket és tüzm entes szekrényeket mint
bizományos részletfizetésre adok cl. — Válasz cs
portoköltség fejében 30 kr., Icvclbélycgben kéretik.

Polliik Július,

P i c é i n Alajos,
J

39s

oramüves Selmeczen

«

Minden önjogu személy, kinek önfeutartására
állandó jövedelmei vannak u. in: háztulajdonos,
gazda, bérlő, iparos, kereskedő é> hivatalnok kap
hat közben jöttüm utján egy fővárosi hitel szövet
kezettől 100 írttól 1000 írtig 50 hú alatt púsUutalvány utján visszafizetendő 6" . személy-hitel
kölcsönt.

gooooooooooooooooooo
Üzletnyitás.

Hői cipők ‘bármely nagy

Hi !’■

Kölcsön

B iii(| ttiei II. Wcch-t i-Cinnpt-iir in HAMBURG.

kitűnő minőségitek kaphatók alul
írottnál, és pedig

Hell-házban I. em.
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SÁMUEL HECKSCHER senr.,

m i p © Is

és m o d i s t n ő

S olin et'zb ú n y ú n
401 3 —3

30. October d. J.

« •

e s n ői

tártja i Osasirák-Magyni'liuiibnii-

55-

l>. i H iiii|itg c n inn I-t.-i Cl.i - i-. * . , 5 0 ,OOO M m .-i - i
>'* «l«r -’ l. ii Cl .111 0 0 .0 0 0 M ... (Ii-r 3 I. i. m l 7 0 . 0 0 0 ,'í.
" d*i I U n auf 8 0 , 0 0 0 'l in dói i-ton mif OO OOO U
in
•l. r 0-t.-n Mit 1 0 0 . 0 0 0 M. in .|.-i 7 |.-„ ,mf 2 0 0 , 0 0 0 M und
"öl d l PriiIliié v*m awo.owo M I• 5 0 0 OOO M
Küi din e r s te U r i v i n i i z i c l i u i i j i
lm a u itlirli f. i
gtsstellt, koNtet

A selmeczi népbanknál lejárt és ki nem
váltott zálug tárgyak f. hó 27-én és 28-án
az intézet helyiségében nyilvános árverésen
eladatui fognak.

q

Wankovits Lajos.

Die Gewinne
yarantirt
dér Staat

nos, ffegen fn tn k irle K in- n Iliiig iles ltot rugó-t l i
PustvorschiiH s iiA. li d ii e ie re rn ie s in n (íe g e n il.-n
m ir v e rsa m i t

Hirdetmény.

3M a—3

GlücksAnzeige.

M iiida/.tm igiMi tis /.ir ll jó iik iii'ó im iiiik ,
k ik li 'l i 'i l l i c l l f i l é ilfs a n v é u iiiia k trn udé .-c a l
k a lm á v á I jelen lé i iik kel i-é s z v é liik fl irá n y óm 
ban ta iiiis ita n i m é llő /.iiiU a k , ug,\ n iiig iiin
m in t a/, egész család s ro k o n sá g nevében
m é ly köszön eté in él n y ilv á n íto m .

«

P a s c lik o A m m .

Haupt-Gewinn
eveiit

Köszönet nyilvánítás.

bizom ányi es ügynöki irodá ja

Q
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Itndupest, VII. Murányi n. 3. *s.
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Kiadó a „Hclmcczbányai Híradó" köuyvnyomója

