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alatt álló Szittnya Osztályának közlönye.

H ivata lo s  h ird e té se k  d ija :

Megjelenik vasárnapon, 
Selmecz-, Beszterczebányán 

és Ipolyságon.

Sziapártoló egyesület Selmeczeit.'
Selmeczeu szinpártoló egyesület van alakulóban 
A kezdeményezést e téren a bányász s erdész- 

akadémiai ifjúság tette meg, mely mintegy 90 ta
got nyert meg saját kebelében az egylet részére.

Az első lépést már megtette az ideiglenes bi
zottság, most a másodikat azáltal teszi meg, hogy 
kilép a nyilvánosság elé a következő felh ívással: 

Két tényező vau. mely népeket összetart, cgy állammá 
tesz, — a m ű v e l t s é g  és  a n e m z e t i  n y e l v .  — A 
tekintélyt a külföld előtt megszerzi az, emez szorosan kapcsol 
benntluket egymáshoz, — Nemzeti önállóságunk ujjáébredé- 
sével, főleg e két iráuyban iuditotta meg a társadalom a 
békés munkát és ma már örömmel halljuk a Kárpátoktól 
Adriáig e jelszót hangoztatni „m i v e 1 ö d j U n k !u „ ma g y a 
r o s í t s u n k ! " — E jelszót lobogtatja ama zászló, mely alá 
csoportosul jelculeg a hon minden igaz tia, hogy hívei le
gyenek egy oly eszmének, a melyérti harcz nem rombol, 
de teremt, nyomor helyett boldogságot ,— vész ellen bizton
ságot hoz; — e jelszó tölti be a kunyhót, ez a palotákat, 
miudenik lakója, amaz munkával, ez vagyonával, ennek 
tsstesllléséu működik, mert ez emel minket ama magaslatra, 
honnan rnindeu, — nemzeti létUuk, nemzeti egységünk ellen 
irányuló támadást játszva vethctUuk vissza,

E czélnak testesitésére alakult a s á r o s m e g y e i  
k ö z m ű v e l ő d é s i  e g y l e t ;  e czél teremtette a f e l 
v i d é k i t ,  ez az e r d é l y i t ;  ennek a jogosultságát bizo
nyítja az országos kiállítás, — Éa midőn körűi s/.éles é 
magyar kazában e jelszót hangoztatják, nem lehet az, hogy 
csak a magyar érzelmeiről ismert Selmecz városa ne hallaná, 
nem lehet, hogy meghallva ne viszbangoztassa; és midőn 
ily czélu egyletek szükségét az alföld első városai, a törzs
gyökeres magyar Debrcc/.eu, Szeged, Szabadka felösmerték 
és azokat megalkották, — nem lehet, hogy inkább szüksé
ges ne leuue itt, hol még a közel múltban a magyar nyelv 
nem az uralkodó, de csal; tűrt volt.

A „8 e 1 m e e z b á n y a i s z i n p á r t o l ó  e g y l e t "  
czélja ezen Ügynek sztlgálni, — tekintettel a helyi viszo

nyokra, melyek folytán a közművelődés azon ága tekiutendö 
legczélirányosabhnak, melyot az egylet cziuiül választott. 
Nem czélja az egyletnek tulcsigá/.ott követelésekkel adóz
tatni meg egy város polgárságát, de még az sem, csekély 
összeget az öuhaszou látszata uélkűl egy magasztos Ügy elő - 
mozdítására kérni; — a „Selmeczbáuyai szinpártoló egylet" 
czélja csakis az. hogy az eddig úgy mulatságra, sokszor 
erkölcs és izlésrontó mulatságra kidobott pénz ezután a ma
gyarosítás és közművelődés emelésére megmeutcui. — Az 
egylet azért hogy kap, adni és szándékozik; kamatostól 
szolgáltatja vissza a nemes adományt a/ou élvezetben, ke
dély nemesítő mulatságban, melyet ez összegért uyujt.

A „ s e l m e c z b á u y a i  s z i n p á r t o l ó  e g y l e t "  
lcgelébb egy állaudó műkedvelő társaságot akar szervezni, 
mely magát művelve, — bátor fellépést az életben, könyed 
modort a társalgásban nyer, egyidejűleg pedig izlésuemesitö 
mulatságot szerez a nagy közönségnek. — Ezen társaság 
lesz hivatva rendes időközönkénti műkedvelői előadások, es
télyek rendezésére, melyek jövedelmei az egylet alapvagyo- 
uát gyarapitandják. — Második czélja az egyletnek színházi 
szereknek, függönyük, koulissák beszerzése, s a távol jövő
ben egy állandó színház létesítése.

Tekintetbe véve, hogy egy város közönsége annyi szá
mos és különösen énekben kiképzett egyéneket felmutatói 
nein képes, hogy azok mint műkedvelők hetenkéut több elő
adást tarthatnának : czélul tűzte ki az egylet hatáskörét oda 
is kiterjeszteni, hogy rendes időközökben egy-két hónapi 
tartamra jeles, a város müizléso és igényének megfelelő szín
társulatokat szerződtessen.

E czélokat keresztül vinni a sclmeczi acad. polgárok 
túlnyomó része egyesületté — a „ s e l m e c z b á u y a i  
s z i n p á r t o l ó  e g y l e t t é "  alakúit, remélve hogy c nemes 
czélokat ha küzdve is, megvalósíthatja, azonban tekintetbe 
véve a nagy anyagi szükségletet, tekintetbe azt, hogy a vá
rosi polgárság részéről többszörös felezői *st kapott, — az 
egylet elhatározta, a város hazafias polgárságát a társulásra 
felszólítani.

Az elkerűlhetieu tagsági dijat oly bőven lizeti vissza 
az egylet és oly csekély az összeg, a mit egy tágjától kí
ván, hogy ha ezen áldozat semmi más élvezetet nem nyúj

tana is, mint azon tudatot, hogy ezáltal a hazának szolgá
lunk, — ez is elegendő kárpótlást nyújtana a 3 frtnyi áldo
zattal Bzemhen. — Ezen összeget állapította meg a bizott
mány rendes tagsági dijjul. mint minimumot; azonban re- 
mélli, hogy városunk vagyonosabb polgárai ez összeget eme
lik és nevüket büszkén fogják a „selineczbányai szinpártoló 
egylet" alapitó tagjai közzé Írni.

Ösmerve a közügyek, de különösen a hazafias törek
vések terén uraságod áldozatkész munkásságát, bátorkodik 
az egylet ezen gyűjtő ivet czimére megküldeni, felkérve 
hogy tagjai sorába belépve, azt ismerősei körében is ajánlja, 
— a gyűjtése eredményét pedig a bizottmány nevére, (acad. 
kasiuói Nov. lí)-éig beküldeni azon okból szíveskedjék, 
hogy a jelen bizottmány egy választó közgyűlést mielőbb 
Ü8szchiva, ott az eddig viselt tisztet az összes tagok által 
választandó vegyes bizottságnak átadhassa.

Kelt Selmeezliányán 1885 okt. 20-án 
a bizottmány nevében

Kostenszky Pál s. k. Gálocsy Árpád s. k.
b. olniik. b. jegyző.

A fenntiekben eléggé ki van fejtve a eél, mely 
a bizottmány szeme előtt lebeg; ezért szószaporitás 
lenne tőlünk a mellett érvelni s inkább helyén van 
részünkről, kiknek nemcsak lelkesednünk, de a vi
szonyokkal is számolnunk kell, azt a kérdést fel
vetnünk, vájjon el írhetö-e ama czél ?

Mi azt kisszük, hogy elérhető.

Zúlyommegye közig, életéből.
Zólyomm gye közigazgatási bizottsága rendes havi ülé

sét e bó G áu tartotta inog. Az'ülésnek legérdekesebb tár
gyát a libetbányai róni. katli. iskola építése ügyében a vizs
gálat foganatosításával és az építkezés végrehajtása iráuti 
intézkedések megtételével megbízott kiküldöttek jeleutései 
képezték. A Libotbánya tanácsa ellen foganatosított fegyelmi 
vizsgálatra vonatkozó iratok a kérdéses építkezés elodázását 
részben a tanácsnak, Különösen pedig a polgármesternek

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRDZÁJA.

„Két esók.“
Meghalni szépen természetes halállal mikor a végső 

óra üt 8 aztán helyet adni másnak, elmenni a csendes úton,
— egyik rész a földbe, — másik rész az égbe istenhez s 
ott várni az arkangyalok trombita szavára. Oii mi szép 
vég. egy szépen töltött élet után, — melyben jól ettünk 
ittunk s aztán nyugodt lélekkel jókat aludniuk rá. Bizony 
bolond egy ember volt az, ki a patkányokon kívül az em
ber számára is feltalálta a mérget, — s az meg bolondabb, 
ki a maga jószántából be is vette, s meghalt, mint a 
história mondja egy eszméért.

Így szól az életben, ebbeu a zajos országgyűlésben a 
jobb oldal. — Egy eszméért szenvedui, érte felvenni a ke
resztet, érte meghalni; — aii mi dicső halál . . .  de meg
halld ok uélkül, csak azért mert egy kicsit fáj a szív, s 
mert érzi valaki, hogy ö milyen nagy teher a világon, s 
neki milyen nagy teher a világ, s csak azért, mert talán 
rosszak a szemei b leketéuck látja azt, a mi zöld: bizony 
nyomorult kislclküség, és semmi más. — így a szélső bal. 
Itt vanuak a bús magyarok, kiknek semmi sem tetszik, a 
mit a többség csillái. És méltáu. az a lassú csigavér nem 
is tetszbetik ám miudctikinck. Aztán pláne a jobb oldallal, 
hogy tudnának megegyezni, kikuek föelvök a békés meg
egyezés, ha rnindeu szabadság oda vész is. És ezek a bús 
magyarok nagyon jól tudják hogy mi a becsület, s ha be
csületük egyszer elveszett, — bárki lopta legyen is azt,
— jobb cs szebb a balál egy hitvány életűéi. - - No  Ítéljük 
el az öngyilkost, uc fenyegessük őt pokollal, — hisz azért 
ölte el magát, hogy egy pokoltól meneküljön ; és ne higy- 
jük, hogy ne tudja az öngyilkos, hogy mi az a halál utáni 
élet, megtanítok rá az emberek, a sors. kik incgraholták 
becsületétől, — hogy balál a becsület elvesztése s a halál 
utáni élet, a halálig való élet. Ezt ugyan egy erkölcstan 
sem tanítja, de tudja az az öngyilkos, hogy úgy van A 
szélsöbali bús vitézek egyike Lá ng  verő A l b e r t  szép deli 
termete, merész tekintete, szemei, magas derült homloka, 
s barna göndör fürtéi, eg.dk teltételét, hogy valaki kedves 
fiatal ember legyen a hölgyek előtt, — megadák ; s hogy

szeretetreméltó is legycu, ahhoz sem hiányoztak a lelté- ! 
telek : luvagias nemes lelküséggel párosult kedves modor ! 
könnyű társalgó ügyesség A város Lioneljévé avatták. Az
tán meg egyetlen lia a gazdag Lángverönck am i a íö ! —
Mert hiába no ! ha nem is gyanúsítjuk a lányokat — eze
ket az ártatlan teremtéseket, de már azt biztosan lehet ál
lítani, hogy a papákon kívül, a mamácskák is nem egyszer 
néznek be a telekkönyvi hivatalba. Ott pedig sok mindent ! 
megtud az ember.

— Tehát az ifjú Lángver öt szívesen fogadták mindé- | 
nütt; szerette mindcuki. 0  pedig egy idő óta uem szeretett 
senkit. Egy napon pedig valóságos őrültséget követett el, 
kiincut a várostól nem messze fekvő gyümölcsös kertjükbe ; 
bezárkózott a kerti lakba, elővette jegyzőkönyvét, meg egy 
csomó levelet s Isten tudja miféle iratokat még; —az ina
tokat megégette, s jegyzőkönyvébe azt irta a többek kö
zött. hogy r

El c földről le a földbe 
Béke vau a liánt alatt;
Minek élni, kinek szive 
Száz ezerbe szét szakadt ?

S a mint ezzel is készen volt, kivett zsebéből egy 
pisztolyt és . . . egy óra múlva esze nélkül szalad a hegv- 
pásztor he a városba és . . . .  két nap múlva a város i 
valamennyi harangja zúg. s ezer fáklya lángja között az 
összes lakosság, egy leiig örült apa, s egy mereven a ko- !
porsóra bámuló leány kisérik a derék ifjút a kriptába. .\ I
koporsón (elfordított ezimerek s az édes apa szivében egy I 
kifordított sötét világ.

Szegény barátom, gyenge voltál egész élete Ibcn, de 
erős halálodban, vesszen minden, ha a becsület oda. — De 
tlát az Istenért mit tett oly szörnyű dolgot a becsület ellen, 
meggyilkolta legkedvesebb barátját az én„-t ? mivel bánthatta 
meg öt az az éu V

Nó hát, az. elbeszélés folyamában elmondom.
— Zeng az érc és peng a czimbalom. s szerte szál | 

a szelek szárnyain a városi erdőben rendezett tánezünne- 
pély ujjongó kedve. Az újlaki lövészek ugyancsak ki 
tettek magukért! szólt néhány újon jött vendég. Ka csak
ugyan úgy is volt. Az erdőben felütött tánezsátor csak 
úgy ragyogott a sok arany keretű tükörtől, a nehéz kék 
selyem függöny redőseiét egy nagy függő óra fedi, s a ti- >

nőm szőnyegekkel bevont sátor közepéről hatalmas csillár 
himbálódzik. És a melléktermék is iigy kell neveznem) mind 
tanúbizonyságot teszuek az ember gyarlóságáról. Kimennek 
mulatni a zöldbe, a magukkal viszik a városi redoulot. Hát 
még a leáuyok ! Haj 1 milyen czifrák. Mennyi ékszer, se
lyem, aiany, egy egy csupa csipke, s ez aztán hasonlít is 
a pillangóhoz, a mennyiben mindketteu megtették, a hernyó
ból alakult metamorpbozist, Hanem kivétel mindeuütt és 
mindenben van. tehát itt is vannak egyszerű fehér ruhás 
lányok is, kik az üde és mesterkéletlen" természet lányai 
akarnak maradni; látszik is arezukou, ezek nem irigyked
nek. nem bántja őket az ékszer villogása, a selyem suhogás,
— tán észre sem veszik ; — hogy is vennék hisz oly bol
dogan repülnek táuczosai kkal keresztül a termen. Elvég- 
zödik a bolond keringő, s kis pihenő után ráhúznak a bar- 
uák altból a keservesből, mit lassú csárdásnak kereszteltek, 
h ha hús magyarnak húzzák, hát nagyot üt öklével az asz
talra, s még nagyobbat iszik rá s legnagyobbat búsul mellette,
— pedig talp alá szól s az ifjú átölelve a lányt, megindult 
vele s egyszer csak azon veszi észre magát, hogy a lány az 
ö vállára hajtja fejét s személte né/., és akkor az a aegedll 
olyan szomorúan zokog; ah akkor ábrándjait, álmait, merész 
képzeletét, mindent, de mindent dobjon cl magától, mert oly 
édes keserűséget álmodni sem lehet, miül a minő akkor a való.

— Albert! ma nagyon komoly maga! no jöjjön s kér
jen föl hát erre a lassúra, csak nem engedi hogy petrezsely
met áruljak. Aztán meg a lassú alatt el is mondhatja hogy 
melyik szép vette el a kedvét!

Nézzük csak, ki szólitá meg Ibiiig verő Albcrtot. Ahá 
ez is a kivételek közé tartozik. Egyszerű fehér ruhás lányka 
biz ez, nyakán, fején semmi ékszer, egy fekete bársony 
szallag a haj korona körül O f a l  u s s y  Anna rokona 
Alberluck ; de miudthogy Albert sem tudja hounan, biz éu 
meg kevésbé tudom. Elég az hozzá hogy távoli rokonok. 
Albert egv furcsa arczfintoritássul végigtekint azokon az 
ugrándozó bábokon azuiáii Annára néz azokkal a lelkes sze
mekkel. s mielőtt szólna, nagyot sóhajt.

— No menjünk hát, — Így kérte föl Annát a lassú 
csárdásra.

És most Albert, mondja meg, — szólt tánczküzben 
Anna, — mi lelte ma magát?

— Eli semmi bajom nekem, azonkívül hogy élek.



óvják fül mulasztásul, inogjeg yezvé n, hogy ezen mulasztás 
súlyát a város ág. evaug. lakosságának a róiu. kath. iskola 
építési üirvével szemben tanúsított ellenszenve egyrészt, más
részt pedig azon körülmény, hogy az iskola terve az anuak 
elkészítését magára vállalt mérnök részéről későn lett a ta
nácsúak bemutatva nem kis mért ben enyhítik Az építkezés 
foganatba vétele Iránti intézkedéssel megbízott szolgabiro 
jelentése uemcsak az építkezés megkezdését, hanem anuak 
gyors haladását is constatálja és kilátásba helyezi, hogy az 
iskolai épület még ezen ősz folyamán födél aia kerül A 
fegyelmi vizsgálatra vonatkozó iratok véleményadás végett 
a tiszti ügyésznek adattak ki.

Az alárendelt őrsökről f. é. augusztus haváról beérke
zett és a pozsonyi m. kir csendőr kerületi parancsnokság 
által megküldött eseméuyi jelentés egyik pontjában „l’ridubi 
puszta” „Tölgyfáéinak neveztetvén nehogy ilyen önkényes 
nevek a megyebeli helységek körébcni eligazodást nehe
zítsék és a helynevek használatában zavart okozzanak, 
egy részről nevezett esendörparancsnokság. más részről pe
dig — miután a megyebeli községek ilyen önkényes elne
vezéseit a zólyomi kir. járásbíróság egyik bírája is ngy- 
szólván hivatásszerűen és szándékosan — használja, a besz
terczebányai kir. törvényszék elnöke megkerestetui határoz- 
tattak, hogy az illető hatósági közegeket utasítsák, misze
rint jövőre ily önkényes elnevezésektől tartózkodva csak az 
eddig használatban volt, illetőleg a megyei közgyűlés által 
csak nem régen megállapított uj helyneveket használják.

A Végkies és Nagy-Szalatna községek között lévő vas
úti anyagárkok közegészségi szempontból megvizsgáltatván 
az eljárt küldöttség javaslatához képest egyik árok be. a 
második pedig feltöltendő, mig a harmadiknak viztelenitese 
a ni, kir. államvasutak képviseletje és Nemeskéri Kiss Mik
lós, Véghles uradalmi birtokos között létrejött megállapodás 
szerint utóbbi költségén saját birtokán létesítendő csatornák 
segélyével eszküzlendö.

A vasnti vállalat által kisajátítandó brusznói Czambel- 
féle ház Ugyéuek végleges rendezése iránt a felek kérel
mére a közmuuka- és közlekedésügyi miuisteriiez felterjesz
tés intéztetui rendeltetett. Egyenes adó-, hadinentességi dij 
és illetéki hátralékok behajtása körüli mulasztások miatt 
több községi elöljáróság ellen a felelősségi eljárás elrendel
tetett.

Mühl8tein Gábor és társai áltai Janosovkán fölállittatni 
szándékolt iskola Ugve hosszabb vitára nyújtott alkalmat, 
mely olyan forma határozatot eredményezett, hogy miután 
az iskolának engedélyezését nem a tanítói képesítéssel biró 
egyén kéri, folyamodók a kérvénynek visszaadása mellett 
a magániskola engedélyezéséhez megkívánt törvényes felté
telekről a járási szolgabiro utján kitauittassanak.

Zólyommegye idei rendes őszi közgyűlése f. bő 8-án 
Beszterczebányán tartatott meg Hadvánszkv Béla báró főis
pán elnöklete alatt. Lenoir György András, szliácsi fürdő- 
tulajdonosnak megyei culturalis és jótékony ezélokra s/.ant 
1000 frtos adományáért Köszönet szavaztatott.

— Lássa, lássa Albert, mily rósz fiú maga, én még azt 
is megmondtam magának, mikor egyszer sírtam, hogy miért 
sírok, midőn édes anyám megszidott a fölösleges cicomáért, 
pedig csak egy fehér rózsát akartam tenni hajamba — s 
maga nem akar bizalmas lenni én hozzám.

Nem bánom hát, legyünk azok, Anna! Merengett-e sok
szor azokon az égből aláfutó csillagokon ? Lássa.azok elűzött 
csillagok s a végetlen sírban halált, megsemmisülést keresnek 
Én is ngy szeretnék megsemmisülést keresni. Eiőlogott az 
életunalom, úgy bis/.cm, érzem, hogy engem senkisem szeret, 
barátom nincs, mert megtanultam e szónak mostani értelmét.
— Atyám kitagadással fenyeget, azt mondja könnyelmű 
vagyok 8 taláu igaza van, de nem magamban az ok. Tehát 
kedves Anna, nekem egyéni) bajom nincs ma miut bánt te- 
he'etlenségcm tudata; hogy nem repülhetek valamelyik futó 
csillag hátán, hogy hová, az a futó csillag dolga Icdiic.

Albertnek csakugyan igaza voit. Köuuyelmü a szó szo
ros értelmében, de abban is igaza van, hogy könnyelműsé
gének oka nem ö benne fekszik. Egyike volt azon szeren
csétlen teremtéseknek, kit gyermekkorában bíborban bár
sonyban járattak s kin azon majomszcretettel csUggütt korán 
özvegyen maradt apja, mely öt később hetykévé, büszkévé 
tévé, magával az apával szemben is. Az élet valódi örömei
hez kedvetlenné, majd élvhajhászóvá s midőn már az él
vekbe beleunt: élctiinttá «az életuntáig pedig a könnyelmű- i 
ségnek édes testvére; és aztán még sok mássá, mert ezek
nek a testvéreknek nagyon termékenyek a szülői ; és midőn 
atyja a saját maga okozta baj miatt iiidcgillni kezdett iránta, 
sőt gyakran kitagadással fenyegető, bizony nem csodálkoz
hatunk, bogy legparáuyibb hitét is elvesztő minden iránt, a 
mi emberi, midőn érezte, hogy az a szeretet is, mely büuüs 
lángjával perzselt eddig, megfagyott. Ily életunottan találjuk 
Albertét most, midőn egész véletlenül Annával találkozik, 
Véletlenül, mert ucm mulatui jött, hanem ineuekUlui akart 
önmagától s ment a merre a lába vitte. Ez az erdő régóta 
kedvencz sétahelye, erre bandukolt most is, de biz' az erdő ; 
szélén megcsípte egy néhány lig fiú. S most itt van s kar
jai között tartja azt a lányt, kit még imádni sem mer, pe
dig hej! be szeretné kitárni szivét, de nem meri. mert érzi 
bogy ö cgy látható semmi, — Ha ucm kalviuista volna, 
szentül kartiiausi lenne most.

— Aibert, hisz-e maga az angyalokban ? kérdő Anna

Az alispán jelentette, hogy az újonnan szervezett já
rási erdészi állomások egyikére Dávid János lett kinevezve 
s állomását t. hó 1-éu el is foglalta, inig a zólvo ni járási 
erdészi állomásra, leltételeseu kijelölt Sailer György kineve
zését a földm. ipar- és kereskedelemügyi minister még nem 
hagyta jóvá. A belügymiuistevnek az 188(5 évi megyei költ
ségvetés megállapítása tárgyában f. c. julius hó 24-éu 40226.

•ám a. kibocsátott körrendeletével kapcsolatban tárgyalta- 
to;t a megye 1886 évre összeállított költségvetése, mely sze
rint 49373 írt 49 krnvi fedezettel szemben 49221 írt 60 
kruvi kiadás s ekkép lói Irt 89 krnyi felesleg mutatkozik. 
A költségvetés észrevétel uéiklll elfogadtatott.

Szoluok-Doboka megyének a kereszt-neveknek ható
ságok magyar szövegű hivatalos irataiban kizárólag magya
ros alakbau való használata tárgyában a belügyininistcrhez 
intézett felteijcsztése, Gömör megyének a megyei tisztvise
lők országos alapra fektetett és államilag szervezeudö nyng- 
dijintézméuyc és Veszprém inegye közönségének az oláh 
czigányok nomád, kóborló életmódjának megszüntetése és 
állandó megtelepítésük tárgyábau a képviselőházhoz intézett 
feliratai hason szellemben pártoltatni határoztattak.

A tcnyészapaáUatok helyes megválasztásának biztosí
tása érdekében a közigazgatási bizottság előterjesztésére a 
megyei gazdasági szakbizottság által készített tervezet sza
bályrendeletté emeltetett,

A másod aljegyzői állomásra az egyedüli pályázó Wcisz 
Gyula, a zólyomi járás orvosi állomásra pedig, Dr. Bieder- 
mann Adolf köz felkiáltással választattak meg.

Tót-Pelsöcz nagyközség vagyonkezelésében az eljárt 
küldöttség nagymérvű rendetlenséget észlelvén. — egyebek 
között 17571 frt 74 kinyi bevétellel szemben 25,106 frt 
55‘/j kr. előirányzott kiadás s ekkép 7534 frt 81‘/« krnyi 
fedezet nélküli hiány találtatott — a nagyközség egyfelől 
küunlévü követeléseinek erélyes behajtására, másfelöl bir
tokainak bérbeadás utján leendő hasznosítására utasittatott.

A szliácsi fürdöszabályzat módosítása, illetve a gyógy 
és zenedijuak felemelése iránti kérvény azon indokból, mert 
az említett fürdöszabályzat a belUgymiuister által még 
jóvá nem hagyatott, el lett utasítva.

Beszterczebánva az. kir. város egy közkórház felál
lítását tervezvén, ennek folytán a megyei kórháznak köz- 
kórházzá való átalakítására vonatkozó javaslatnak elkészí
tésére kirendelt küldöttség el)árasauak függőben tartására 
utasittatott. minthogy az esetben, ha Beszterczebánya vá
rosa a tervezett közkórházat felállítja, a megyei kórház köz- 
kórházzá való átalakításának szüksége elesuck.

Iljadcl és Lucsatin községek 1883 és néhány előbbi 
évre vonatkozó számadásai a költségelőirányzatok, péuztári 
naplók és kiadási okmányok hiányában, melyek valószínű 
feltevés szerint a hivatalától elmozdított és jelenleg is bűn
vizsgálat alatt álló volt szent andrási körjegyző által bűnös 
cselekvénycinek elpalástolása czéljából elsikkasztanak, el
készíthetők nem lévén, nevezett községek ezen számadások 
elkészítése alól fölmentettek.

pajkosan mosolyogva. — Lássa én hiszek, s azt is hiszem 
hogy minden ember mel'ett ,-au egy s ha védeneze bukni 
készül, talpra állítja. Na na, de ne mosolyogjon olyan Kese
rűen. remélem az én angyalaim nem keserű orvosságok a 
maga lelke számára 8 aztán éu katulika vagyok, én hihetek 
az angyalokban, magának pedig hinnie kell, mert éu inon- 
dóm s a mit én az angyalokról mondok — — Oh minek 
hagyták cl ezt a jó lassút, jöjjön Albert, hagyjuk a frisset 
másnak, menjünk sétálni az erdei útra, ott jobban beszél
gethetünk, mert még sok mondani valóm van.

És Albeit hagyta magát vezettetni az erdei útra mc.t 
Annának még sok mondanivalója van ; gondolta magában Al
bert „minek pajzánkndol velem, ha nem szeretsz ?u de ucm 
mondta ki. hanem mondott egyebet:

— Hitinek bíz én az angyalokban kálvinista létemre 
is! de tudja isten, mintha kálvinista se volnék, hanem va
gyok pogány, ki megtagad mindent, mennyet, Istent, szere- 
tetet, örök életet, mert az emberek mindent tagadó ördöggé 
változtattak.

— Pub! maga csúf ember! Jaj be rútúl beszél, tudja 
ha ucm volnék olyan jó, mint a milyen vagyok, többet egy 
szót sem szólnék magához soha ! -  no nézzen mosolyogva 
szemembe, honnan még most az egyszer a bocsánatot olvas
hatja ki.

Köszönöm Anna ! s a leányka pici kezét megszoritá és 
úgy érezte, mintha az a piczi kéz visszaszorította volna az 
ö kezét és ö mintha minden blinctöl megtisztult volna. (Óh 
édes purgatoriumi. És azután miudketteu elnémultak, az 
embergyűiölö iniutha szerelemvallomást forralt volna agyá
ban s a szerető lány, mintha várta volna azt. Oly ünnepélyes 
csend volt a titkos homálvú erdőben, mint egy templomban 
midőn a pap az úr testét felmutatja s a hívők leborulva re- 
begik „Uram. nem vagyok méltó hogy bejöjj hajlékomba" 
s a büuháuó tömegre mintha a keresztre feszített Jézus te
kintene le, vérző sebei daczára is egy megváltó mosolyával 
— S hogy ezután az ünnepélyes hallgatást melyik tőré meg 
a kettő közül — nem tudom — de bogy megszakadt a csend, 
a bizonyos; mert azt bajosan tudom elképzelni, hogy minden 
cgyébb hanggerjcszló mozdulat nélkül egyszer csak megö
lelték egymást. Tehát okvetlen volt valami szerelmi nyilat
kozat. még pedig kölcsönösen, hanem hogy a kezdeményező 
ki volt. az hadd maradjon az erdő titka.

Felvidékünk ipara.
K ocs i-ipar.

Egy régi tervünket valósítjuk meg ezúttal, midőn 
állaudó rovatát nyitunk lapunkban felvidékünk, iparának, 
melyről eddig is több ízben szólottuuk.

Rovatunk eléggé változatos lesz állandósága mellett is, 
hisz édes hazánk vidékei között a felvidék az, mely az 
iparnak legtöbb ágút űzi.

Az a körülmény, hogy kiállításunkon csak gyéren 
vau a felvidék képviselve, még nem bizonvit ellenünk.

Az iparág, melyről ez alkalommal említést teszünk : a 
kocsi-ipar. a ezóg, melyet ismertetünk a beszterczebányai 
Gebauerczég.

Mint mindeu téren, úgy a kocsigyártás terén manap az 
előállításban csínt, kényelmet, a kerekek s egyéb alkatré
szek jó és szilárd szerkezetét, finom és tartós fóuymázt, az 
ülések jóságát és tartósságát kívánjuk, különösen pedig le
gyenek azok divatosak és díszesek.

A haladás e téren bámulatra méltó—írja egy szaklap — 
s az országos kiállításban kiállított hintók, vadászkocsik, 
szekerek, Landauerek stb. mind megnyerték elismerésünket, 
kiválóan pedig a Gebauer J. beszterczebányai cég által 
kiállított hintó, mely úgy csínja-, valamint könnyű és szilárd 
szerkezete által a látogatók bámulatában és elismerésében 
méltóan részesül.

A Gebauer cég csak azt bizonyítja, bogy az előreha
ladó kocsiipar a vidéki kis városokban is virágzik, s hogy 
az ezen cég által kiállított hintó a nagyvárosi első gyáro
sokéval méltóan versenyezhet; nagy előnye pedig az. hogy 
gyártmányainak az ára gyártináuyaluk árával szemben 
sokkal olcsóbb.

A hol ily jelzők Jó  és olcsó" léteznek, ott az ily cég 
biztou számíthat nagy számú vevőre.

A Gebauer J. beszterczebányai cég lizletviszouyait ki
váló gouddal 8 pontossággal párosult ügyesség s becsüle
tességei vezeti, miért is legjobb lelkiismerettel ajánlhatjuk 
e céget, mely táu felesleges is felcrulitenUuk — a kiállítá
son nem rég érmet nyert. F elfö ld i.

Egyleti élet.
A tanító hivatása az erkölcsi szabadság és szellemi ha

ladás zászlaját megragadni, ezt kigüugyülgetve lobogtatni 
és a jelenkor józau követelményeinek megfelelve a jó, ne
mes cs szép előmozdításában tűzzel, lelkesedéssel előre törni. 
E magasztos hivatás kötelességekkel jár, mely kötelességek 
poutos teljesítése lebegett az „ á l t a l á n o s  z ó I y o m m e- 
g y e i  t a n i t ó c g y l e t "  tagjai előtt akkor, midőn egyletté 
alakulva, vállvetve fogtak a nagy munkához és kiadták a 
jelszót: „Bátrau, meggondolással és Istenbe vetett bizalom
mal előre!"

Fölösleges volna ma már azt bizonyítgatni, miszerint 
a tanitóegylctek helyes működése leghathatósb ápolója a ne
velés szent Ugye fülvirágoztatásának, csak egy tekintet a 

! mi egyletünk beleidébe kideríti, mikép a tanítók közötti

Megölelték bizooy egymást s azutan elcsattant a csó 
kok legédcsbike: az első szerelmi csók. Albert csak egy 
láuyka szerelmét fogadá szivébe s — oh csudás hatalma a 
szerelemnek, az egész világot kezdé szeretni s úgy égett a 
vágytól iniuden embert keblére ölelni — az embergyűiölö. 
Utjok az erdőből egy kis patak mellett s ime az is kedve
sével csevegett, — az ibolyával, a lombok a pajkos szellő
vel ; s oly nagy gyönyörűséget találtak az csthajnal csillag
ban, hisz az is szerelmes az alkonyba, — c barna fiúba.

Hanem biz a patak könnyelmű, megcsalja kedvesét, a 
szellő is nagyon csapodár s az alkony se jobb ezeknél, ez 
is elhagyja kétívesét, a csillagot s a szegény cs'llag úgy 
varja a napot, hogy elrejtőzhessek, láthatatlanná legyen. 
Vájjon Albert is úgy teszeu mint az alkony, szellő, patak?

— Most már hiszek az angyalokban kicsikém, mert ba 
mellettem is áll egy, bogy ne örkuduéuck azok a jó angya
lok mindenki felett? — Annám! ugye te vagy az cn mentő 
angyalom, megváltóm — ki megváltottad a bűnöst bűneiből, 
hogyne hinnék az angyalokban, mikor beuucd hiszek ?

Albert nagy páthossal beszólt; c/. kedves szokásuk a gyen • 
géknek, meg a szerelmeseknek, hát még ha valaki gyenge 
is meg szerelmes is egyszerre ? . . .  .

— Hanem Albert! ugye neiu léssz az, a ki voltál? 
látod éu már rég szeretlek s rég feltettem magamban téged 
szivem — h a világ számára megmenteni és éu érzem hogy 
megmentettelek, bisz azt mondják, hogy a szerelem meg
vált !

Albert ismét megcsókolá a kedves ajkat s visszamen
tek a táncterembe, hol már széledezni kezdett a vig tár
saság.

Két igazán boldog lény hagyta oda a természet templo
mát: Albert és Anna.

(Folyt. küv.(

A nagy bőgő titka.
Való cxigányhUtoria. melyet hamii hangokba ixedett egy e litkoso tt 

kontráa

Szólt a czigány: Pityó fiam !
Szent Dávid már hegedül !
Édes apád nem húz többé,
/írván maradsz egyedül.



testületi szellem gyarapodott, az összetartás eszméje meg
testesült és a szerény állású uéptauitó méltósága emelkedett 
a társadalom minden rétegeiben. Ezek oly szép és szent 
vívmányok, melyek minden hivatása fontosságúi I áthatott 
tanító szivét ürömmel és a jüvü iránt rcménynycl tölthetik 
cl. Azért teljes örömmel fogunk a f. hó 15-én li.sztercze- 
bányán tartott közgyűlés leírásához.

A közgyűlési megelőző napon tartatott a választmányi 
ülés; melynek tárgyát a közgyűlés sorrendjénok végleges 
megállapítása s néhány nevezetesebb Ügy megbeszélése ké
pezte. Ez véget érvén, mint a kiknek szénája jó rendben 
van, nyugodtan távozónk s vártunk a kővetkező napra.

Másnap a megyeház nagy terme díszes és szép számú 
közönséggel telt meg. Ott láttuk az egylet rendes tagjain 
kivur a megye köztiszteletben álló alispánját, Moczkovcsak 
fücsperest, Lazarovics löszolgabirót. Frics nyug. tanfelügye
lőt sat., kik az egyletet működésében mindig nagy figye
lemmel kisérték.

Néhány pcrczczel a közgyűlés megnyitása előtt lépett 
be a terembe az egylet tiszteletbeli elnöke. Scbesztha Ká
roly megyénk népszerű tautclügyelőjc, kit az egybegyűltek 
liarsáu néljenu-kiáltásokkal fogadtak jeléül annak, hogy a 
megye tanítósága nem mindennapi ragaszkodással csügg 
szeretett főnökén.

Elnök Groó L. szokott lelkesedéssel mondott gyönyörű 
megnyitó beszédében melegen üdvözölvén a zólyomi tauitó- 
egylct munkás tagjait, behatóan ismerteti jelen viszonyain
kat s élénken ecseteli ama következményeket, melyeket a 
jcleu társadalom a tanítótól igényel.

A gyűlés tárgyainak behatóbb megbeszélését a múlt 
évi jegyzőkönyv felolvasása előzte meg. Ezen jegyzőkönyv 
20-ik poutjára vonatkozólag, melyben a rauolcsai tanító Neu- 
mauu Lajos esete foglaltatik, ki a községi biró által az is
kola helyiségében miuden ok uélkül durván megtámadtalott, 
sőt tettleg is báutalmaztatott, — az elnök jeleuti, hogy ez 
ügyben hozott határozat sikert eredményezett, a mennyiben 
az illető biró állásától elmozdittatott. További jelentése, 
mely szerint a megyei alispán űr jelen alkalomra a megye
ház termét készségesen átengedte s a községek által a taní
tóság részére a fuvar s uapidijak folyóvá tételét elrendelte, 
ürvcudctcB tudomásul szolgált.

Kárpáthy Endre a könyvbiráló s a tanszermúzeumot 
szervező bizottság elnöke körünkből távozván értesíti az 
egyletet, hogy a gyűlésen elfoglaltsága miatt részt nem ve
het s egyúttal tisztsége alól fölmentetni kéri magát. Az 
ckkcut Üresedésbe jött tisztség betöltésére javasolt l'olkmau 
János s a könyvbiráló bizottságba kijelölt Kármán J. tagok 
egyhaugulag be választattak.

Gőnczy Pál min. tanácsos és Buzogány min. oszt. ta
nácsos urak az egyletbe való beválasztatásukért szives kő- 
szünetüket nyilvánítják. Nagys. Májovszky Antal kanonok 
úr az egyletuck 20 frtot adományozott; ebbéli áldozatkész
ségéért köszönetét mond a gyűlés. Főt. Moczkovcsák J, fö- 
esperes megható beszédben ád köszönetének kifejezést az 
egyletbe tiszteletbeli tagul való beválasztása fölött. tízólo 
biztosította arról a gyűlést, hogy kora ifjúságától hordja szi-

Örökségül nagy bőgőmet
— Másom nincsen — hagyom rád, 
Úgy vigyázz rá, úgy élj vele, 
Mint a hogy élt az apád . . . 
Szólt, és szeme Uönybc lábadt
— Szent Dávid már hegedült — 
És a fiú nem sokára 
Kunyhajában árván ült.
Vállra vette nagy bőgőjét 
S járt keresni társakat 
A míg egyszer neki való 
Bandára is ráakadt.
Hej, azóta szólt a bőgő 
A falu csárdájába 
Sok legénynek, sok leánynak 
Járt a lába reája.
De senki sem hallgatott úgy 
A bőgőnek hangjára 
Mint a kovács kökény szemű 
Rózsás ajkú leánya.
Hátha még a bőgős szeme 
Néha rajt’ tévedezett,
Mint a rcggliajnal az éjre, 
Arczára dy pirt vetett.
És a hold, ha éjjelenként 
Gúnymosolylyal lesbe állt 
Kovácsékuak hársa előtt 
tízerclmctes párt talált.
Ilyen éjjel a kovács is 
Mintha sejtné, ébren volt.
S kitekintett . . .  s ép a hársfát 
Világitá meg a hold. 
„Szcdtc-vctte 1 hisz a bőgős 
Lányomat , , . a ezudarja! !# 
Elővesz egy kalapácsot 
S kirohan az udvarra.
A’p egy csóknak ezuppanása 
Hallatszott az éjbe ki,
A mikor a kalapáescsal 
A kovács is lépe ki.
Egy sikoltás, és a lányka 
Kiszökött az utczára,

vében unnak a tudatát, miszerint azzá, a mivé lett, Isten 
kegyelmén kívül az iskola illetve a tanítók tették őt, miért 
is miudrni erejét arra forditandja. hogy az iskola, a tanító 
javát előmozdítsa.

A négy körelnök jelentéséből örömmel értesültünk, 
hogy kitűzött feladatuknak derekasan megfeleltek. E jelen
tések közben, lépett a terembe a megye kitűnő alispánja; a 
belépőt lelkes éljenzéssel fogadták. A j leütések végeztével 
szót emel a rokonszenves alispán s megköszöni a tanítóság
nak irányában tanúsított figyelmét, melyet a tiszteletbeli 
tagságra való megválasztatásakor reá fordított. Hosszabb be
szédében tanujelét adja azon meleg érdeklődésének, mely- 
lycl a tauügy s a tanítók ügye iráut viseltetik. E hatásos 
s a s z ív  legmélyelib mélységéből fakadt beszéd nem téveszté 
czélját. A jelenvoltak lelkesedésre gyuladtak és a derék al
ispánt zajos éljenzéssel gyözék meg arról, hogy megértették,
E beszéd azt a reményt kelti fel az egyletben, hogy az 
áilásáuál fogva is kiváló, erélyes s erősen hazafias gondol
kozása s érzületű alispánban hatalmas támaszt nyert a me
gyei iskolaügy. Az ég áldása kisérje a tanítóság javát szi
vén viselő jeles férfiak ez egyikét is közhasznú törekvéseiben.

A folyó ügyek letárgyalása után határozhatott, hogy a 
Péterffy alapítvány gyarapítása czéljából a körükben gyűj
tések eszközöltessenek.

Folkmau János „a törtek tauitásának módszere" című 
értekezését olvasta fel A kiváló gonddal és szakértelemmel 
szerkesztett, muuka élénk megfigyelés tárgyát képezte. Ér
tekező indítványát magáévá teszi a gyűlés s a tétel határo
zati javaslatait beterjeszteni határozza az orsz. tauitógyü- 
les elökész. bizottságához.

Kármán JózsefncK az egészségügyről szóló fejtegetése 
nem kisebb érdeklődéssel folyt le az előbbinél. A felolvasás 
tüzetesen foglalkozik az iskolai levegő tisztán tartásáról, a 
gyermeki test fejlődését elősegítő eszközönről, hosszasan 
szól továbbá a legczélszerűbbcn alkalmazható iskolai padok 
behozataláról, a rövidlátás okairól stb. Mind a két értekező- 
nck nagybecsű munkálkodásáért az egylet jegyzőkönyvileg 
szavazott köszönetét.

Az orsz. árvaház alaptőkéjének gyarapításához ez év 1 
ben is eszközöltettek gyűjtések. Az credméuy 160 forintra 
rúg. A gyűjtök között találjuk Csipkay K. alispán és La
zarovics Imre főszolgabíró ueveit is.

Obctko Lajos mint az Eötvös alap gyűjtő bizottság | 
elnöke a gyűjtő bizottság tagjati buzgóbb munkálkodásra 
s az egylet tagjait tömegesebb pártolásra serkenti.

Egy, magát meguevezni nem óhajtó tauügy barát az 
árvaházi alap javára öt frtot adományozott.

A körök által jövőben kidolgozandó tételek a követ
kezők : A népiskolai házi feladatok. A beszéd és értelem
gyakorlat mint őuálló tantárgy' tauitassék-e ? A népiskolai 
tantárgyak csoportosítása. Az éuek tauitás módszere. A rajz 
tanítás módszere népiskolában. A testi lögyatkozatban szen
vedő növendékekkel szeinbcu mily eljárást kövessünk, hogy 
azok cl ne hanyagoltassanak. Az egészségtan tanítása a 
népiskolában.

Az egylet tiszteletbeli tagjaivá megválasztattak : Grün-

Ha a bőgő nem lett volua 
Fitt’ is ment vó’n utána.
„Gaz ficzkó te! Majd meglakolsz, 
Ide jársz te szeretni! ?
Neked ueveltein a lányom?! 
Megállj nem fogsz nevetni!
„Hisz elveszem feleségül !" 
Kimánkodott a cigány 
„Oh te koldus, hát a pénzem 
Neked g)üjtüttem talán?!"
S felemelve kalapácsát.
A kovács egy nagyot sújt.
És a czigány ijedtében 
A nagy bőgő mellé bujt. 
tízegéuy Pityó öröksége 
Apró roncsra törve lett,
De már akkor meg is történt 
Minek történni •:ellett.
A tört brügö belső falán 
Ragasztva nagy táska volt . . 
l’etyó is meg a kovács is 
Nyomban utána hajolt.
Meghűlt beuuök még a vér is 
A táskát mint kiuyiták.
Telve volt az jó bankókkal.
Öt ezerre számiták.
Eldobta a kovácsmester 
Kalapácsát messzire 
Kitárta két erős karját . . . 
„/£dcs fiam gyér ide!
Tied legyen az én lányom"
S Fetyó nyakába borult.
Eunek szive boldogságtól 
Majd bogy össze nem szorult

Nem jár ö már muzsikálni. 
Honn ül csendes tflzhclyéu 
És ha épen eszébe jut 
Otthon játszik bőgőjén.

veid Béla, Halass.v Gyula orsz. gyűlési képviselők és Győr- 
tyántfy István a „Néptanítók Lapja" szerkesztője.

A gyűlés folyama alatt a vallás és küzökt. miuister 
úrhoz továbbá Gőnczy Fal min. tanácsos és Buzogány Áron 
min. oszt. tanácsos urakhoz üdvözlő ávirut menesztetett.

Jövő közgyűlés helyéül ismét Bbánya jelöltetett ki.
Délutáu 2 órakor kezdődött a társasebéd, melyeu, hogy 

tósztok nem hiányoztak mondanunk sem kell. K— k. S.

K Ü L Ö K T É L É K .
Magyar szent beszéd lesz Mindszentek napján, 

azaz jüvíi vasárnap a selmeczi Boldogasszony tem
plomban.

Esküvő. Meinhold Luiza kisasszonyt, üzv, Meinhold Luiza 
asszony szép és kedvés leányát múlt hétfőn vezette oltárhoz 
Orlovszky Gyula brassói erdész. A fiaial pár másnap eluta
zott Sclmeczröl.

DrK. A fe lv -  magy. közm. egyl. zólyomrnegyei választ
mánya Beszterczebányán október 19-én ülést tartott, mely
nek fontosabb mozzanatai következők voltak : 1. a magyar 
nyelv tauitásában tmusltott buzgalmukért következő népta
nítók jutalmaztattak húsz —húsz forinttal : Gonzorcsik Fereucz 
ternyei r. kall)., Kaptmta Béla nliuankai közs., Licsko Ede 
zólyom-lipcsef közs., Némáim Jám s zolnai ágos. b. cvang. 
Stefesck István nagyszaiatnyai r. k. tanítók. 1. Mcgycszerte 
rendezendő népszerű felolvasások megtartására felkérettek a 
besztercebányai kir. fogyni , ág. ii, evang. algymnásium. 
in. kir. állami felsőbb leány iskola, városi polgári fiú iskola 
és a Zólyom m. kir. állami népiskola tantestületei. 3. A fel
nőttek oktatásat célzó eiöleges iutézkedéiek megléteiével 
Besztcrczol'áuya, Breznóbánya és Zólvoui városokban a vá
lasztmány öiiKéul vállalkozás folytán a megyei kir. tanfelü
gyelőt bízta meg. 4. Ugyancsak fel fogja szólítani a választ
mány a megyei nagyobb városait és községeit óvodák fel
állítása iránt. (A felszólítást lapunk legközelebbi számában 
hozzuk, tízeik.) 5. V pénztáros jelentéséből kiderül, uogy a 
zólyomrnegyei tagok száma jelenleg 1(54 kik tagdíjakat na
gyobban* befizették. A tagdijak behajtásában tanúsított buz
galmáéit a választmány Baltik Ödön szolgabirónak köszö
netét szavazott. 0 A •. igazgató választmányhoz intézendő 
átiratban a választmány ki fogja jelenteni, hogy fiók egy
letté alakuini óbajt,

io ka i m int násznagy. Egy közelebbi nászUuuepélyeu 
Jókai Mór volt a násznagy, Jókai niii.t kiadó uásznagy még 
idő előtt megjelent a leányos háznál és miudeukit elbűvölt 

1 szeretetremcltóságával. A nászlakomán néhány s/óbau a vő- 
| legényre és meunyasszouyra fel köszöntést mondott, a mely- 
i ben igy szól : „On uram — mondja a vőlegénynek — mint 

hallom, kitűnő számtudós: íme én egy feladváuyt adok ön- 
1 nek. Miként lehel az, hogy az öröm kéífjlé osztva uiegsok- 
I szorozódik és a fájdalom megosztva fölénvi lesz. Kívánom,
I hogy e feladványt há/.aséletében szerencsésen oldja meg-" 

Leggyüugédebb figyelmet azonban az által tanúsított, bogy 
a uászlakoiuáról korábban oltávozván, mint az örömszülök és 

í az ifjú pár, nagy és örvendetes meglepetésül egymaga fo
gadta az ilju párt a szülői háznál és a menyasszonynak egy 
autique ékszert nyújtott át neje nevében, melyet cgyko 
menyegzője alkalmával ‘ö adott volt nejének azzal a kiváu 
sággal, bogy az itj pár annak birtokában ép oly boldog éle • 
tett éljen, mint a minőt o éli át szeretett és tiszteit nejével

Műkedvelői előadást tervez a selmeczi akad. itjuság ke
belében alakult ideiglenes sziuügyi bizottság. Ha tehát sem 
Bogyó, sem llevcsy, sem tíágiiy színtársulata nem tekint fe - 
lénk. szórakoztatni fog a műkedvelő társulni. Így is jó, vagy 
tán jobb is igy, mint ha elmulasztva a színi évadot, későn 
látogatnának hozzánk Thalia papjai.

A Besztercze-Selmeczbányai T á rsa skö r pénztári forgal 
mának és vágyóul állapotának kimutatása az 1884-85-ik 
egyesületi év végen 1. At évi bevétel főösszege 453 frt 3 
kr. Az évi kiadás főösszege 413 frt 11 kr. Az évi öszforga* 
lom 866 frt 14 kr. Mj. Segélyekre 47 frt. fordittatott. II. Ez 
évi vagyou összege 1053 frt 12 kr. Múlt évi vagyon összege 
896 frt 76 kr. Ez évi szaporodás 156 kr. 36 ki. III. Az 
alaptőke összege 644 frt 50 kr. A forgó töke összesen 408 
frt. 62 kr. Az összes vagyon 1053 frt 12 kr. Kelt Budap es
ten 1885. évi Szeptember hó 30 áu A zárszámadásokat he
lyesnek találta. A felügyelő bizottság nevében Concha Fe- 

j rencz sk. pénztáros. Volkmann lg náci sk. előadó. Az évi 
rendes közgyűlés jóváhagyása és tudomásul vétele után hi
telesítette Friml Aladár sk. közgyűlési helyettes elnök.

Honti káposzta fe jek. A bouti libák után jöttek a bonti 
káposztafejek. Tegnapra virradóra vége hossza nem volt a 
bonti szekerek sorának, egész tábort ütöttek Sejmecz piaczán. 
A városházától fel a lyceum épületéig honti szekér foglalt 
cl miuden talpalatnyi tért, káposztával megrakva. — A kí
nálatnak megfeleli a kereslet is. és gazdasszonyáink ugyan
csak sürgölődtek a szekerek körül, mérlegelve a káposztafej 
súlyát- — A káposzta évad még eltart néhány hétig, hogy 
aztán helyet adjon a pocsenye évadnak. A bonti libák már 
kiadták lelkűket, a káposzta maholuap incgsavauyodik, m ire 
aztán megindulnak Hontiuegyo röfögő állatai, életüket áldo
zandó fel ős bányavárosunk lakossága érdekebeu. — Mennyi 
péuzl küldünk mi a jó boutiaknak libájuk, káposztájuk és 
sertéseikért cserébe! s a bonti adófelUgyelöség még ezzel 
sem elégszik meg, de itt képviselteti magát heteken át s a 

, koppasztott liba tollát duuna alakban veszi el a szegény 
I (nem) adózótól.



IRODALOM.
A  .M ag y a r  Háziasszonyok Naptára1* 1886. évre m ír megje- 

leut é* beküldetett izerkesztógégüuknek. Az az áltáléiul* alUmorát, 
lady  Ível e naptár tavaly, ellő megjeleiiéiie alkalmával találkozott, á« 
az a fényez, a magyar irodalomban úgyszólván páratlan siker, melyet 
miudenfelé aratott, csak arra buzdította a . M a g y a r  II á z i a a a s  on y* 
szerkesztőségét, hogy naptárját, melyhez e nemben hasonló az egész 
világirodalomban nem létezik, miuél tökéletesebbé tegye. A . M a g y a r  
H á z i a a a o u y o k  N a p t á r n a k *  sehol sem szabad hiányozni ott 
(a a tavaly elért siker után bizonyos, hogy nem is fog hiáuyozui), hol 
a háztartás a takarékosság elvei szerint vezettetik. V .M a g y nr II á zi 
a s s z o n y o k  N a p i á r a *  nemcsak gondos vezető és tanácsadó a ház
tartás minden ágában, hanem számos szépirodalmi kó/leniényével kel
lemes szórakozást ia fog uyujtani A díszes kiállítású 232 oldal terje
delmű naptár tartalma következő: I. C s i l l a g á s z a t i  r é s z .  II. 
Á l t a l á n o s  é r d e k ű  r ó s z :  felséges uralkodó ház — József loher- 
czeg és usaládja. — Világtörtéueti Útmutató, — Névuapumtató tábla. 
— A magyar királyok genealógiája. — Hölgynevek jelentősége. — H a
zánk nagyobb városai népességi arány szerint. III S z é p i r o d a l m i  
és i s m e r e t t e r j e s z t ő  r é s z ,  melyben a következő szerzők rnávei 

jelentek meg: Polgár Vilma, Andrea, Inczédi László, Síkor Margit, L a
kos Oyula, Tölgyesi Mihály, Lengi János, Dr. Murányi Ármin, Petri 
Mór, Grósz Lajos, Kisteleki Kde, V. Gaal Karolin, Barsy Irén, Murányi 
Ernő, Qyőry Ilona, Lipóvszky Róza, Király K Umáu. Thaii Gyula. Csák- 
tornyay Lajos, Madarassy László, Lauka Gusztáv, Milkó Izidor, Peré- 
nyi Kálmán, Szászvárosy W. Jenő, Bacsó Ferencz, Városi Mihály. R. 
Érdy Róbert, Méry Károly, Feledy Kornél, Maszik Pál. Barsi Etelka, 
Kapeller Istváu Szedlarik Istváunó, Sziklay P. Gyula, Weszely Ödön, 
Szalmás Aruold, Halász Dezső. Kenézy Csatár, Sirisaka Andor és Kiss 
Ferencz. VI. K o n y h á s z a t i  r é s z :  Mit főzünk egy éven át. (É tla
pok az egész évre.) — Külön étlap az év összes üunepeire. Csiszér- 
Ugróczy Idától, Külön étlap az év minden hónapjára, ha vendéget ka
punk, Csiszér-Ugróczy Idától — Kis szakácskönyv. V K e r t é s z e t i  
r é s z :  Az egész évre havi teendők a konyha-, a gyümölcsös és disz- 
kertben. — Hasznos kerti tudnivalók. VI. H á z t a r t á s i  r é s z  Havi 
teendők az egész évre. - Hasznos háztartási tudnivalók. — A mit nem 
szabad elfelejtenünk. — Háztartási leltár. — Ruhaneműnk leltára. — 
Mit adtunk a mosásba. (Januártól—deczemberig) — Cseléd napló (Ja
nuártól—deczemberig.) VII. K ö n y v v i t e l i  r ó s z ;  Utasítás aháztar- 
tási számadás vezetéséhez. Andreá-tól. — Táblázatok a napi k i
adások részletes bejegyzéséhez az egész évié. — Táblázatok a havi 
és az egész évi leszámolásokhoz. — T. olvasóinkhoz. VIII Hirdetések. 
A ra: fűzve 1 irt. Diszkötésbeu 2 frt. Vidékre bérmentes ajánlott kül
désén 20 krral több. Megrendelhető (legczélszerübbeu postautalvánnyal) 
a „ M a g y a r  H á z i a s s z o n y *  kiadóhivatalában,,Budapest nagy ko- 
rona-utcza 9.

HIRDETÉSEK.
Köszönet nyilvánítás.

Mindazon tisztelt jóakaróinknak, bará
tainknak és ismerőseinknek, kik boldogult 
Pschick Ignátz felejthetleu családfőnknek 
temetése alkalmával megjelenésükkel rész
vétüket irányunkban tanúsítani szívesek 
voltak, ezúton is legmélyebb köszönetünket 
nyilvánítjuk.

Selmeczbányán 1885 oki. 24.
406 A gyászoló család.

1247 u .
1885 tikv.

Árverési hirdetmény.
A Zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Hamacsek János végrehajtatnak Bohns 
Zsivora György végrehajtást szenvedő elleni 154 frt 25 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
beszterczebányai kir. törvényszék a zólyomi kir. járásbíró
ság területén lévő nagy réti 21 szám telekjegyzökönyvben 
I l —20 s. szám a urb. telekitől Bohns Zsivora Györgyöt 
illető ‘/« részre az árverést 668 frt 50 krban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a feuneb meg
jelölt iugatlan az 1885 évi November hó 16-ik napján dél 
előtt 10 órakor Nagy réten megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alól is cladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10 százalékát vagyis készpénzben, vagy az 1881 : LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számítolt és az 1881. 
évi novemberhó 1 én 3333. s/.. a. kelt igazságllgyrainisteri 
rendelet 8. §-át>an, kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170- §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlegen elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 188.0 évi junius hó 1. napján.
A zólyomi kir. jbíróság mint telekkönyvi hatóság.

Raksányi
403. kir. aljbiró.

454
1885

Árverési hirdetmény.
Alólirot kik. bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, mi

szerint a zólyomi kir. járásbíróságnak 3922|1885. szám alatt 
Feuermau József részére. Jakubovits szül. Glazel Jeanette 
és Jakubovits Károly elleni 700 frt. o. é. s jár. követelésére 
a 3841|1885. szám által lefoglalt és 1104 frt 90 krra becsült 
szoba bútor kávéházi berendezés s. a. t. folyó évi November 
S - in  délelőtti 10 órakor Zólyomban alperesek lakásán nyil
vános árverés ntján elfognak adatni.

Kelt Zólyomban 1885-ik Október 21*én.
Folkusházy Lajos

404. b . vég rehajtó .

N yo m a to tt a „S e lm e czb in ya iH ira d ó " g yo risa jtó já n .

3220 szám.
Árverési hirdetmény.

Broznóbánya szab. kir. város közhírré teszi, hogy a 
tulajdonát képező erdőkben 18815 évi november hó 
16-tól 1889 évi november hó 15-ig, azaz három szakadat
lanul egymásután következő éven át, áruként kihasználandó 
körülbelül nyolezezer tümköbméter épület- és müszerfa tövün 
az erdőben 1885 évi november hó 4-én d. e. 10 órakor 
írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával egybekötött uyilváuos 
árverés utján eladatni fog.

Venni szándékozók ezennel felhivatnak, miszerint 
2500 frtnyi bánatpénzzel ellátva fenti időben a város tanács
termében megjelenni szíveskedjenek.

írásbeli zárt ajánlatok fent megjelölt bánatpénzzel és 
50 krros bélyeggel ellátva az árverés megkezdése előtt ár
verező bizottsághoz benyújtandók.

Árverési és szerződési feltételek a városi irodában 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Brezuóbányán 1885. évi September hó 21-én.
Lopusny Samu,

406. polgármester.

Hirdetmény.
A selmeczi népbanknál lejárt és ki nem 
váltott zálog tárgyak f. hó 27-én és 28-án 
d. u. 2 órakor kezdődöleg az intézet helyi
ségében nyilvános árveréseneladatni fognak. 

11)7 s -3 Az igazgatóság.

Erdészeti statistika
(akadémiai előadások nyomán szer

kesztve)
Icapliató

a Selmecz’binyai Híradó
kiadójánál.

* * * * * * * * * l

Fogfáidalmak *kar,nily';'O  t i  természetű-
ek. hogy ha a fogak akár lyukasak akár betű* 
raöttek a híres I u iÍ iin k i v o n a t o k  haszná
latával elháríthatok. E szer utolérhetetlenségével 
világhírre tett szert én egy családnál sem mel
lőzendő. Selmeczbányán Sztankay F.. Uenztcrcze- 
bányán Eisert Érieknél kapható 35 krot üvegekben.

409

Hólesőn
6 ° |o  és 5°j0-ra.

Minden önjogu személy, kinek öufeutartására 
állandó jövedelme; vannak u. in: háztulajdonos, 
gazda, bérlő, iparos, kereskedő és hivatalnok kap
hat közben jöttöm utján egy fővárosi hitel szövet
kezettől 100 írttól 1000 frtig 50 hó alatt posta
utalvány utjáu visszafizetendő 6% személy-hitel 
kölcsönt.

5%-os bank-köles ön
közvetítetik 2000 írttól kezdve egy millióig fö ld 
b irto k ra , esetleg jó anyagból épült város i házakra 
25 évre 27* % tőketörlesztéssel, vagy 40 évre 
17* töke törlesztéssel. Házkölcsönöknél az előirt 
becslés költség előre leteendő.

Termények tőzsdei értékpapírok, részvények 
stb. elvállaltalak eladás, esetileg előleg beszerzése 
végett. Végül mindennemű legjobb rendszerit gaz
dasági gépeket cs tözm entes szekrényeket mint 
bizományos részletfizetésre adok el. — Válasz és 
portoköltség fejében 30 kr., levélbélyegbcn kéretik.

Pollák János,
bizományi és ügynöki irodá ja
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Hirdetmény.
Besztercebányán a felső utcában, kiizei az in- 

dóházlioz egy emeletes, jó karban való ház szabad 
kézből eladandó.

A földszint áll egy nagyon látogatott korcsmá
ból és 2 félre számított szép lakosztályból, nagy pin
cékből, istállókból és kertből. Az udvar igen tágas 
és netaláni építkezésre alkalmas területtel bir,

Az első emelet 3 szép és nagy lakosztályból áll.
Ebben a házban egy sör és pálinkafözde is van, 

— a tulajdonosnő eladna ezen házzal együtt egy
szersmind körülbelül 10 holdból álló és a legjobb 
dűlőben, közel Beszterczebányához fekvő szántóföld
jét is.

Közelebb tudósítást ád a tulajdonosnő a 199. 
sz. felső utcai házában

4n a Paschko Anna.

Haupi-Gewinn
event

500,000  Mark
Glücks-

Anzeige.
Die Gewinne 

g a ra n tir t  
d é r  S t  a a t.

Einladung zűr Betheiligung an den
Gewinn-Chancen

dei vem  S ta a te  H am b u rg  g a ra n t i r te n  g ro s se n  G eld -L o tte rie , 
in  w e lc h e r

9 Millionen 880,450 Mark
s iche r gewonnen werden müssen

Die G ew inne  díosor v o rth e ilh a f te n  Geld-Lottorle, welcho 
plangemiisH nur JOO.OOO Loose enthalt. »ind folgendo, namlich : 

Dcr grÜ N M lc Gewiuii int cv. 5 0 0 , 0 0 0  Mark.
Prámie 300.000 Mark 26 Gewinne a lO.OOOMark 

56 Gewinne á 5000 Mark 
106 Gewinne á 3000 Mark 
253 Gewinne á 2000 Mark 
512 Gewinne á 1000 Mark 
818 Gewinne á 500 Mark 
150 Gew. á 300, 200, 150 M. 
3Í720 Gewinne á 145 Mark 
7990 Gew. á i24. 100, 94 M. 
8850 Gew. á 67, 40, 20 M. 
iin Ganzén 50,500 Gewinuc 

und komrnen solche in wenigen Mouateu in 7 Ahthei- 
lungcn zűr sicheren Entsehcidung.

Dcr H au p tg ew in n  1-tcr CUhbc betriigt 5 0 ,0 0 0  M. steigt 
m dér 2-ten Cl. auf 60 ,000  M., in dér 3-tcn auf 7 0 , 0 0 0  M., 
in dér 4-ten auf 8 0 , 0 0 0  M , in dór 5-ton auf 9 0 , 0 0 0  M.. in 
dér (i-ten huf 1 0 0 , 0 0 0  M„ iu dér 7-ten auf 2 0 0 , 0 0 0  M und 
mit dór P ritm ie von 3 0 0 . 0 0 0  M. evont. auf 5 0 0 , 0 0 0  M.

t ű r  dió o rs tc  C e i v i n i i z i c l t i i n g ,  wolclio um tlich  fest 
geatellt, kentet

das ganze Originalloos nur 3 Gulden 60 kr. 
Ö. 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 v. Mark.

I Gewinn á 200,000 Maik 
2Gewinne álOO.OOO Mark 
I Gewinn á 90,000 Mark
1 Gewinn á 80,000 Mark
2 Gewinne á 70,000 Mark
1 Gewinn á 60,000 Mark
2 Gewinne á 50,000 Mark 
I Gewinn á 30.000 Mark 
5 Gewinne á 20,000 Mark
3 Gcwiuue á 1,5000 Mark

rdcu die 
rorbul(kőim 

nos, g égén  fn 
P o stv n rsch ü ss  
m ir v ersan d t.

Jeder dei 
Ziehung so fo rt 
goaandt.

"> vöm S ta a to  g a ra n t i r te n  Q rig in a l-L o o se
n PrumoMou) mit Hoifilgiing dós O ríg in a l.P la -  
ík ir tc  K insein lung  dós B o tra g o s  odor gégén 
mis 1 I>rtt nacb den e n ifo rn te s ten  G egondon von

botlieiligteu orhiilt von mir nacli " ta ttg e liab t r 
ilie am tliche  Zioliungidi»te u n a u fg e fo rd e r t zue

P lán  mii S taa tsw ap p en , w ira iu  Eiulagon und VcrtbeilunS 
dér G ew inne auf die 7 Classeu ursiclltliab, veraoude im V oraus 
g ra tis .

Die A ttszahlung and V ersnndung dnr S sw in n g íld n r
crf-ilgL von m ir d ire c t an die Intcressentcn p ro m p t nnd 
un te r stren gste r V erschw iegen he it.
S W *  ifidé Bestellung kami mán cinfach auf cinc Post- 

einzahlung3karte •» 1 ar per reco m m a n d irte n  B r ie f
m ac iién .

S W *  Mán wende sich daher m it den A u ftrá g e n  dér 
nahe bevorstehenden Ziehung halber, sogleich, 
jedoch bis zum

30. October d. J.
ve rtra u e n svo ll an 412

SÁMUEL HECKSCHER sem*.,
B inqnier u. Wochíel-Comptoir in HAMBURG.

Máriaselli
gyomorcseppek,

kitűnő hatású szer a gyomor min-|| 
den betegsége ellen,

és íelülmiilliatatlan : étvágyhiány, gyo-|| 
morgyengeség. rósz szagú lehellct, fe-H 
fuvódások, savanyú liöfögés. kohkalj 
gyomoriinrut, homok- és hugykő fejlőö 
dés, gymnorégctés, túlságos nyálkaképff 

ödós, sárgaság undor, főfájás igv »m irrontás eseténi gyo j 
morgörcs, dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből ercdó|| 
gyomorbajok, giliszták, lép- és tnijlujok. aranyér ellenU 

Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr. 
Központi raktár: C. B rady -a  Vedangyalhozu c z im z e tt ll 

gyógyszertára Kremsierben i Morva orsz.i
Kapható iniuden jóhirfi gyígyn/ieriárba i Oi/.trAh-Magyarból

Kiadó a „Nelincczbányai Híradó" künyvuyotnója,
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