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A Magyarországi Kárpát Egyesület Herczeg Szász Coburg-Gothai Fülöp Ö királyi fensége védnöksége
alatt álló Szittnya Osztályának közlönye.

Lapunk selraeezi szerkesztőjével egyet értvé n
Felvidéki Híradó alapos reformját határoztuk el
újévtől fogva, mely reform főleg a zólyommegyei
részre terjedne ki. Hogy azonban a lap élénkségét
már most is emeljük és céljának megfelelővé tegyük,
tisztelettel kérjük a hivatalos és magán testületek
jegyzőit, titkárjait, hogy a testületek, törvényható
ságok, egyesületek kebelében történt tárgyalások
ról, a mennyire azok a nagy közönséget érdeklik,
minket lehetőleg gyorsan értesíteni szíveskedjenek.
Úgyszintén a megye nagyobb helyeiről jövő lehe
tőleg uj. keltű tudósításokat a helyi viszonyokról,
eseményekről, mulatságokról, érdekesebb vadásza
tokról szívesen vesszük és az illető tudósítóknak,
ha legalább havonkint egyszeri levelezésre vállal
koznak, a tisztelet-példányt útnak inditjuk. A szer
kesztő egymagában, ha még oly buzgó is, nem te
het semmit, hacsak az ezerszemtí Árgus, a nagy
közönség nem áll mögötte. Igen szeretnök, lm ki
tűzött jelszavunkat: a k ö z ö n s é g g e l a kö
z ö n s é g é r t rövid idő múlva megvalósítva látnók.
Besztercebánya 1885 november 24.
Dr. K ele ti Vince,
id. azerkoRBtö.

A társadalmi élőt Túróozban.
A szives olvasó, ki ismeri a felvidéki viszo
nyokat, kétkedve rázza fejét olvasván a fenti czimet, mert hisz ma a felvidéken társadalmi élet nincs.
Annál nagyobb a meglepetés, hogy éppen Túróez
társadalmi élete kerül szóba akkor, midőn a közön
ség megszokta, hogy onnét csak hazaellencs dol
gokról vegyen tudomást.
E lap szives olvasói nem veszik rósz néven,
hogy éppen az említettek folytán a táróczi magyar
társadalmi életről kivánok egyet-mást elmondani.
Rég ideje annak, hogy a Aíatica gyűléseire ősz

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRDZÁJA.
Lautomhoz.
Nem zörög a bárod, nem hangzik az ének.
Nem jösz a kezembe, bármiként is kérlek,
Aranyos kis hárfa ;
Pedig hő szí vemből nem halt ki az elet.
Téged sem környez még a gyászos enyészet
Sötét éjszakája.
Kívül reg lezárult a madarak ajka,
Letört, sarga lombot üz a szél íuvalma
Bérczon, rónatájon ;
Futó csermely partján uem hullik a csörgés,
Az eresz alatt is megszűnt a csicsergés,
Mindenütt csend, álom.
És még te is hallgatsz, mint a megtört lélek,
Akit nem hevít a biztató rcmóuyuck
Feulobogó lángja.
Most kéne a zengés, most az altató dal,
Most kéne dalolnod édes-titkos szóval
AranyoB kis hárfa.
Dalolj édes lantom, zengj buldog szerelmet,
•■Miről az erdőnek szive éuekclget
Csendes nyári éjen ;
Vagy zengj a hazáról, hadd tudja incg uépe,
Hogy biz’ valamicskét már tenni is kéne
Itt a felvidéken.
Zengj hárfa! De még se ! — Nem kell itt a nóta,
A mely szívből fakad és a szívhez szólna,
Nem hallgatnak téged :
Vagy tagadd meg múltad, (elejtsd édes álmod,
Légy kintorna b meglásd, uem kell soká várnod,
Lesz szép közönséged.
Még a gazdádnak is jut pár fényes krajezár,
És legalább nciu lóg kosztolni a napnál,
8 fagyban meg nőm kékül;

szegy ült ábrándozók öröm rivalgásaitól hangzott
Túrócz-Szent-Márton, rég ideje, hogy >i megye szék
helye egy képzelt 'Tótország székvárosának tarta
tott. A Maticát bezárták, ezze1 rázárták a fedőt a
koporsóra’ is, melyben az eltemetett ábrándok aluszszák örök álmaikat. A Matiea tagjai azonban még
mindig édesen emlékeznek vissza azokra az időkre,
melyek szárnyakat adtak nagyra törő reményeiknek.
Legyen nekik édes az álom, ne zavarjuk azt, ha
nem fordítsunk egy lapot s tekintsünk végig a mai
képen.
A ki tiz éve nem volt Túróczban, aki nem
látta az átalakulást, nagyon meg lesz lepetve azon
változás felett, mely megyeszerte hazafias szempont
ból tapasztalható.
A magyar szó ma már nem ritkaság, mert min
denfelé iparkodnak azt megtanulni, belátván hasz
nos voltát. De rövid idő alatt a magyar intelligens
elem is örvendetesen szaporodott a megye területén.
Ruttka egy kis falu volt, ma hatalmas telepe a há
rom oldalról találkozó vasutakiiak s ezzel a nagy
számú magyar hivatalnokok otthonává lett, kik di
csérendő buzgalmat fejtenek ki a társadalmi élet
érdekében. Van zene- és dalegyesületük, melyek
időnként társas összejöveteleket rendeznek, van ol
vasókör, tüzoltóegyeslllet. melyek körébe a község
értelmesebbjeit is bevonják. Lassan, de mindég na
gyobb tért foglalnak el.
Túrócz-Szent-Mártoii, a pánszlávok fészke ma
egy élénk magyar társadalmi élet központja. Né
hány év alatt nagyon megszaporodott e város ma
gyar közönsége. Az üt évvel ezelőtt felállított ál
lami iskolákban ma 17 tanerő működik, kik mind
annyi apostolai a magyar ál lan*esz mének, tevékeny
munkásai a társadalmi életnek. Csak rövid idő előtt
kapott a megye külön tanfel ügyel őségét, építészeti
hivatalt, erdőfelügyelöséget; ezek s a megye, a járásbiroság, valamint e hivatalok tisztviselőinek csa
ládjai tekintélyes számot tesznek ki. Nagyon termé
szetes, hogy a közönség minden téren tömörül egy
mással s azon van, hogy a társadalmi életet minél
kellemesebbé tegyék egymásra nézve.
A múlt tél folyama alatt a polgáriskola tantesMert szép Scbueider Fáni, három tudorával
Kiállja a versenyt a költők dalával,
Kiállja vitézül.
Nem kell a magyar dal, cgyébb az ő gondja !
Teremtő, ha ezt sem szógyculi, kiuioudja,
Mit lehet itt várni V!
Szegény magyar költő, szedd (el sátorfádat,
Szaladj tllskén-bokrou, uc kíméld a lábad
És uc merj mcgállui.
Vadrogénycs tájnak ezer szép rózsája !
Titeket is áutat a költő dauája,
Száuaudó virágok !
A külső legyen szép, nem pedig a lélek,
Az úgysem tűnik fel a „kedvesu szemének, —
— Ez az ideátok.
Pipere, illatszer s tudj’ Istcu, mi minden,
Ami feljegyezne a szótárba’ sincscu,
Talál pártolóra;
De a szívnek hangja, a legtisztább érzet,
Mi a szegény költő ajkaira tévedt,
Mintha méreg volua.
Ne zokogj kis hárfa! Lásd, ilyen az élet . . .
De fény váltja (el a korom sötétséget,
Lesz még nap az égen ;
Lesz még ueked is tán örömteli órád,
Hol nviló virágot s üde repkényt szór rád
Az ón magyar népem.
Ciprus.
SÖTÉT ÓRÁBAN.

Képzetemben újra látni vélem
Azt a házat, azt a kis lakot.
A hol egykor oly vidáman éltem
Nem ismerve a buháuatot.
A virágos kertet miutha látnám
K s a kis folyót a kert alatt,
A hol aunyi boldog óra várt rám,
Hol szivemből csak öröm fakadt.

tülete n é p s z e r ű f e l o l v a s ó e s t é l y e k ren
dezését kezdte meg igen szép sikerrel. Ez estélyek
havonként egyszer kellemes találkozóul szolgáltak
a helybeli és vidéki közönségnek, s a felolvasáson
kívül ének, szavalat vagy zenei előadással is össze
voltak kötve minden beléptidij nélkül. A siker ál
tal buzdítva, ez évben is folytatják az estélyeket,
melyek elseje a múlt hó 20-án volt.
Társadalmi szempontból igen jó szolgálatokat
tesz a m a g y a r d a l e g y e s ü l e t, mely másfél
évi fenállása óta f. hó 21 én harmadszor hangver
senyezett, azon k /ü l kisebb körben többször gyö
nyörködtette a közönséget. Ez egyesület oly szép
népszerűségnek örvend megyeszerte, hogy estélyeit
nem csak e, de a szomszéd megyékből is tömegesen
látogatják, s e körülmény eléggé bizonyítja, hogy
felvidéki városaink társadalmi életére mennyire le
hetne hatni a dalegyesületek által. Azonban a fel
vidéken alig van magyar dalegyesület, pedig a leg
több városban meglenne a tehetség és a közönség,
de a közöny miatt nem érvényesülhet a jó akarat.
Liptó-Szent-Miklóson a magyar dalegyesület feloszlófélben van a pártolás hiánya miatt, Alsó-Kubinban
most alakul, hogy mily sikerrel, a jövő fogja meg
mutatni.
Nem akarom felhozni azon csekélységeket mind,
melyek hozzá járulnak társadalmi életünk élénksé
géhez, a felhozottakból is eléggé látható, hogy a
túró ez i magyarok sokat tesznek a társadalmi élet
érdekében. Bar sokan vannak még, kik visszavo
nulva élnek ősi fészkeikben s nem mutatnak hajlan
dóságot részt venni a mozgalmakban, de hizsszük,
hogy hozzájuk is elterjed a korszellem s magával
ragadja Őket. Csak lenne az az idő minél előbb ! !
N -n .

Biiuyamiiuka a közművelődés terén*
Selmeoz s Bólabáuya sz. k. bányavárosok eulturtörténclrno a XlX-dik században bárom kot szakos irányt mutat
fel: a lutiuisinns irányát az 1843. évig terjedő időszakban,
a germanistáin irányát az önkény uralma alatt és végül a
* Mutatvány a Eelv. magy. küzra. lígyl. naptárából.

Újra látom azt a szép vidéket,
Hol futottam a lepék után ;
Vágyaim, ob ! akkor még nem égtek,
Csak örülni tudtam én csupán.
Örültem a rózsa illatának,
A tövis nem szúrta meg kezein ;
— Most? Óh, mint emésztenek a vágyak,
A tövistől ah, mint vérezem !
Annyi báuat
Annyi báuat
Kis lakomba
Visszamenni,

ért már c világon,
bántja lclkcm ct!
vissza, visszavágyom,
óh mért nem lehet?! . , .

Édes álom, oh lebegj telettem,
Csendesítsd le síró szivemet!
— Bánatom taláu igy elfelejtem,
Álmaimban tán boldog leszek . . ,
Sajó Sándor.

De minek is van szív . . ?
— RAJZ. —

Ott ült a kert lombos fái között a szegény Túri László
és sirt, sirt keservesen.
Siratta elveszett üdvét, bcbornlt mcuyországát, s ha
könyes szemeivel (elnézett az égre, megsajnálták még a
kis virágok is, a melyek ott bóliutgattak fejecskéikkel körülütte. A ucfelejts, melyet letépett máskor, hogy odaadja
annak, a kit imádva imádott, most eltaposva feküdt lábai
előtt. Dehogy vette volua észre a csillogó cseppet, a mely
ott ragyogott küuykéut a szirmokon.
A többi virágok, a melyek közt oly boldogan járkált
egykor, a melyek tanúi voltak élete legszebb pcrczeiuok, a
melyeknek elmondta iniudeu örömét, minden bánatát, szo
morúan rázták fejecskéiket a lanyha szélben, mintha csak
azt mondták volna : Ugy-e moudtuk, mondtuk !
Mind nem látta ezt most; inég ha akarta volna se lát
hatta volna, hisz szemeiből csak úgy ömlött a köny.
Felállt. Letörülve a könyot, megindít!t lassan, lecsüggcsztctt fővel, hadd mondjon ö is a szép menyasszony-

nemzeti ébredés irányát a hatvanas évektől kezdődölog. undy
utóbbi a lakosság cnlturális újjászületését, illetőleg annak
teljes meghódolását a magyar nemzeti cultura s/.áinára. egy
szóval megmagyarosodását jelezi.
Mert habár az itteni közművelődési állapot >k már a
két előző időszakban s egyáltalán is igen ma..as tok"1, ér
tek el, természetesen a már akkor is itt fennállott sok kö. művelődési tényező közreműködése folytán, az >k iránya é|»en
nem kedvezett a nemzeti culturának sőt arra 'evén Ilié t - i
hogy utóbbit elnyomja, czéljait annál könnyebben s unnál
biztosabban követhette s érhette el, mivel </. k : ucmesak
a közoktatási intézetek — az egy evang lyeeumot kivéve
— 48 előtt latin- s azután uómet-Unnyelvil rendszere, de a
közhatósági intézmények ugyanazon szellemit szervezete s ily
irányú hivatalos működése is elősegítette,
De mig a latinlsmus csak a magyar nyelv intézeti
művelését s terjesztését gátolta és a hazafias erények ápo
lásában mint olyan is felette áldásos médiumnak bizonyult,
addig a germanizáló önkényuralom átokszerlt működése u-y
ennek is, mint amauuak kiirtására irányult.
Hála azonban a lakosság lelkes liazafiságának. s '1a.•
elnyomott, de szeplőtlen nemzeti közérztilelének, mely habar
a legkeserllbb büubödés üldözés veszélye nélkül nem u'ilatkozbatott ugyan, de mindvégig rcndithetlen maradt meg
sőt miuduutalau módját lelte ébrentartásának s azon gond
viselésének, hogy az ne csak az élet kü/.tlo térén s/.ei il
lőknek lelkében ki ne aludjék, de a serdülő nemzedék K>gékony keblébe is beoltassék.
A jelen vázolás szűk kerete nerc engedve:! részletesen
behatolni Selmeezbánya ezen politikai múltjába annyi két
ségen felüli téuyül állítható, hogy e város törzslakosig i a
megpróbáltatás idejeben sem feledkezett meg a hazafi leg
szentebb kötelességéről, s hogy politikai jeliemét egész tisz
taságában őrizte meg; de csakis a törzslakossá; haladt ez
irányban, mert azok közül, kik az önkény kormánya szol
gálatában mint tényezők szerepeltek, vajmi neves n valtak
be a nemzeti érdekek ápolására: ámbár ilyenek is találkoz
tak, főkép a nemzeti ébredés hajnalának hasadtav.il.
Rövideden csak annyi legyen említve ezúttal, hogy a
város lakosságának kebléből egy piilau uig sem miit ki a
remény a súlyos politikai állapotok jobbra fordulása iránt,
s bár titokban, de folyton s mintegy sejteleni-zeriileg Haladt
az öntudatos czél felé ; még kiemelendő az is. hogy a né
met. befolyáson kívül más idegen nem/ Misézi üz dinektol,
jelesül a pánszlávismustól, egyes szórványos eseteket kivéve,
teljesen ment maradt.
Ilyetén viszonyok között mi természetesebb, mint az.
hogy a hatvanas években beállott nagy fordulat s a nem
zeti ébredés egész varázserejével hatotta át a város lakos
ságát, mely szivvel-lélekkel csatlakozott az áradathoz.-. s mint
kogy az ily képen előkészített talaj már a mozgalom elsó
pillanatban is bő gylimölcsöztetéssel kecsegtetett.
A politikában beállott ezen nagy változás közvetlen
eredményéül legelői az alkotmányos utón megalakult városi
tisztikar működésének megkezdése s később azon nagylelkű
ténye emelendő ki, hogy az alkotniányszünet alatt odahagvta
állását, mert alkotmányos érzületével üsszefériietlcuuek is
merte, hogy a honpolgárok bizalma az önkény eszközévé

nak egy utolsó „isten bozzád“-ot. a szép menyasszonynak,
a k i százszor mondta, hogy csak öt szereti, meg is esküdött,
hogy csak az övé le3z. s most még is. még is mással i>*p
az oltár elé.
Nem mondott egy káromló szót sem a mik >r megtudta
hogy Fekete Mariskával ma lesz a jegyvalmj i Galambos
Pistának. — Nem szólt semmit csak kiment a kertbe
>1
annyiszor volt boldog, s ott siratta elveszett ódenét.
S mig ö ott küzdött szivével, mig igyekezett azon,
hogy elfeledje azt, a mire most már csak mint csaila alomra
szabad visszaemlékezni, addig a szomszédban volt öröm, s
át-át hallatszott a menyasszony csengő kaczagása.
Elindult László, hogy utólszor lássa meg azt a ki nél
kül nem tudott eddig egy uapot sem tölteni : elindult, pe
dig azt sem tudta, mi viszi oda.
Megállt a kapuuál s rnidüu meglátta a kicsinyke kert
ben az égő szerelmet, a melyből most is ott h érd a keblén
egy letépett ágat. úgy elszorult szive, hogy azt sem tudta
mikép nyitott be az ajtón. — Megdöbbent, amint mcJutta
Mariskát Ott állt éppen a tükör előtt, a mikor belépett
László nesztelenül, mintha csak megcsalt szerelme jött volua
visszakérni széttépett reményét.
Ott állt a tükörnél s kinézett az ablakon, tétovázó sze
mekkel, hogy lássa nem gyülnek-c a vendégek s azután
újra a tükörbe akart tekinteui. hogy meglássa, piros ■ az
arcza, villog-e a szeme, nem bomlott-e össze a magas frizura?! Hanem a tükörből, mint egy álomlátás a László Hal
vány arcza tűnt eléje, élő kárhozatként, s ettől a látvány
tól eltűnt a mosoly arczáról.
Az a halvány arcz elébe lépett, megragadta kezét s
azt mondta: „légy olyan boldog, a milyen boldogtalan va
gyok éo“, ettől elvesztette eszméletét s midőn feleszmélt
azon vette magát észre, hogy azok állanak körülötte, a ki
ket ügy várt, ott áll vőlegénye s egyre, egyre kérdi : „An
gyalom, mi lelt, kedvesem ki bántott V*
Hiába faggatták, hiába kérdezték, nem mondta senki
nek, hogy ki volt az, a ki a legnagyobb boldogságot kí
vánta neki!
Ott állt kicsiny szobájában ablakánál László, bogy

lealaesouyittassék ; ide járult továbbá a holvb. róm kaíliolikuH gyninásiuin magyar nyelvű tanintézetté átalakítása
18(12. évben; végül pedig a társadalom tömörülése s nem
zeti érzületének általános fellobbanása a nagy hazafiul ezélók i'oi közi tleu, hol közvetett támogatása s felkarolása által.
Az Utóbbi ténykedésből azon örvendetes jelenség eme
lendő ki hogy a társadalmi élet nemcsak tüntetőleg, de szervezóleg vagyis uj alkotásokban is nyilvánult, megteremtve
a Polgári Dalárdát, mely az itteni nyilvános s közéletnek
majdnem az alkotmány helyreállításáig, sőt mondhatni 1870
évig nemcsak középpontjává, do egyedüli szervévé fejlődött,
s mint olyan minden nagyobb nemzeti, politikai s társadalmi
mozgalomnak kiindulási révéül, hangadó s mozgató ténye
zőjéül szolgált. Hasonló irányban haladt a Casiuo, a Lövölde,
a tekézó', az olvasókönyvtári s más társulat is, de kevesebb
. ható erővel, miután közvetlen kihatása csakis a társulat
igjait érintette. Ezalatt a város törvényhatósága is fökép a
provisorium beálltáig első tekintetéta népiskolákra irányozta
^rendelvén. hogy azokban a magyar nyelv legalább a fel
sőbb •>—I osztályban taníttassák, természetesen kényszerűKg meghagyva a tót és a német nyelvűt tannyelvül. A köz
hatóság ügyvitelének úgy a közigazgatás mint az igazságszolgáltatás teljes reformálásáról, vagyis magyarrá tételéről
in feirdk. -ott meg. a magyar nyelvet nemcsak tanácsko
zási. de ktadványozási hivatalos nyelvéül is megállapítván.
Mindehhez járult a társadalom kisebb köreiben, nevezetesen
az egyes esaláuok körében meg-uiogindtilt számos apróbb
mozgalom, u. m. magyar dajkák, nevelők félfogadása, a nem
magyarajku gyermekek cserébe adása, magyar folyóiratok
tartása, a magyar nyelven való társalgás meghonosítása a
ház tűzhelyén, és a nyilvános mulatságokban ; miben akko
ron legtöbb érdeme azon ifjúságnak volt, mely a még né
met taunyelvü akadémiára magyar vidéki öl jött, s mely
magyar ünképzö. illetői,>g olvasókört szervezvén, a német
„Burscbcnsckaft" oktalan kedveltségit nemcsak ellensúlyozta,
de annak nemsokára bekövetkezett megszüntetését is előse
gítette. Ezen és sok egyéb kedvező társadalmi mozgalom
tevékeny előmozdításában, úgy a gymuásiumi mint a lyccumi
ifjúság is részt vett.
Mindez az alkotmány visszaállítása előtti korszakban
indult meg. s közvetlen eredménye az ietr, hogy Selmeczbáuya intelligentiája már 1870. évbei is a magyar közműve
lődés czéljait követte, auuak már a^kor is osztatlau ténye
zője volt. a a jelenleg fennálló örvendetes állapotok létesí
tésére döntő befolyással birt.
(Folyt, köv.)

A tisztviselők fogyasztási egylete.
A Beszterczobányái) évek óta tapasztalt aránytalan
drágaság, mely nemcsak a lakásoknál, de az élelmi cikkek
bevásárlásánál is észrevehető, a város területén lakó hiva
talnokokat oly egyesület szervezésére buzdította, mely tag
jainak az élelmi cikkek olcsóbb beszerzését fogja lehetővé
tenni.
Az aláírók száma, mindjárt az eszme megpenditése után
rohamosan növekedett, s ma az egyesület inár 120 tagnál
többet számit, kik közt számosán vaunak olyanok, kik 2 —3

lássa a mciiutet, a mely legnagyobb boldogságát rabolja el,
s viszi messze, hogy soha. soha vissza ne adja többé.
Kiró homlokát odaszoritotta a hideg üveglaphoz s ott
állt némán, csak szakgatott zokogása hallatszott néha-néha.
A fájllá!óm elzsibbasztotta, pedig szerette volna kitépni
szivét, hogy szűnjön meg dobogni, ha rendeltetése az, bogy
soha sem feledjen.
Most indulnak . . . a menyasszony halvány arccal, ki
sírt szemekkel, de mégis boldogan, mig az, kit boldogta
lanná tett kétségbeesve fuldokolta :
Oh, hát mégis, mégis !
*
*
*
Suttogott lágyan a szellő, csobogott a bullám, a mint
a parton megtörött, s szaggatva hallatszott egy-egy aecord a
■ávoli zenéből. A parton arczát összekulcsolt kezébe te
metve térdel s imádkozik László.
Ott térdel, hallgatja a szellő suttogását, hallja a hul
lámok moraját, a zene hangját. — Az egyik eltemet min
dent, a másik örökké tartó fajdal at adhat csak.
Habozik, küzd, kebléből ki-ki vör a fájdalom, feltűnik
képzelciéoen auuak arcza. kit feledni sóba, soha sem tudna
s kire oudolni is bűn volna.
E_-y locscsauás s eltemetve minden, mitidcu a rideg
hullámsirb'u.
A szellő csak suttog tovább, a bab locsogva hömpölyög
tovább, s a zent- 1ágv accordjai átballatszauak a légen;
talán éppen a szép menyasszony tánczol!?
Dávid Béla.

Egy kis baleset.
A d iá k életb ő l.)

„Furcsán esett, de megesett* . . csakhogy nem ,a
ködös Brittániábau*. hanem dia lehet auuak nevezni) a kö
dös 8 . . . n.
Diákok voltunk, még pedig nem afféle „kis* diákok,
hanem m a j d n e m érett ifjak tf, i VIII. évesek). .
Ott laktunk hárman az Oiympuson. Éa, a füldiin Bükki
Ferkó. meg a Gyula pajtás.
Miut afféle nagyobb diákok cl-el járogattunk bizony

részvényt vásároltak. — Minden egyesület kezdetben ke
vesebb tagot számit, minthogy sokan a kezdet nehézségeit,
a vállalat akadályait szem előtt tartva, előbb a szövetkezet
munkálkodását s megszilárdulását akarják bevárni, s ezekről
meggyőződést szerezve, szintén belépnek az egyesületbe.
Hogy ezeknek száma már az első hónapokban a meglevő
tagszámot ki fogja kerekíteni, kótsógot nem szenved.
Az egyesület igazgató választmánya, más virágzó
szövetkezetek utasításait s tapasztalatait felhasználva, a ta
gok mindennemű érdekeit legjobb tudomása szerint tartja
szem előtt; tekintettel van az áruk beszerzésénél azok min
denkit kielégítő jóságára s előnyős árára; figyelt az üzleti
helyiség bérlésénél a lúgok kóuyclinórc, a mennyiben az
egyleti helyiséget lehetőleg a város küzpoutján rendezte be ;
gondot fordított végül arra, hogy a raktárgouduok köteles
ségét jól ismerő, megbízható, s a szövetkezet tccudőibeu
jártas egyén legyen.
Ily előzmények után, miután egy száraz, világos s
tüzmentes lakás üzleti helyiség a fürdő utcai Szlaneucsik
féle házban bórcltetett, továbbá a fentebb említett kellékek
kel bíró kezelő szerződtetett, az egyesület működése már
csak napok kérdése lehet; az áruk már megrendelvék, s
azok megérkezése s elhelyezése után a kiváut cikkek bizouyos napokon a tagoknak ki fognak szolgáltatni. A vásár
lás könyvecskére fog történni, a fizetést pedig minden hó
nap elejou az egyesület póuztáruokáuál teljesítik a tagok. Az
egyesület tagjainak teljes kielégítése céljából az igazgató
ság lehetőleg minden cikk megrendelésére törekedett; ha
azonban egy némely áron az egyesületben egyelőre meg
kapható nem volna, úgy az a vevő kívánságára meg fog
rendeltetni.
Az egyesületi tagok az igazgató választmány eme el
járásából meggyőződhetnek arról, hogy utóbbi mindent el
követett, hogy az egyesület működése kielógitö. létele pe
dig minden tekintetben szilárd legyen.
Számit azonban az igazgatóság a tagok támogatására,
különösen pedig arra, hogy kötelességeiket ök is pontosan
teljesitik ; mert a legcsekélyebb lanyhaság, mely a fizetések
teljesítésénél észrevehető volna, bénitólag hatna az egyesü
let életerejére s működésére, s megakasztaná az igazgatósá
got kereskedői pontosságában, mely nélkül ily egyesület
nem képzelhető. Ha pedig kötelességét mindenki teljesiti,
úgy egyletünk is rövid idő alatt ott lesz, a hová a szom
széd ily nemű egyesület egyetértő munka s kitartás által
i ut0tt
(—eh.)

KÜLÖNrÉLÉK.
Besztercebányai előfizetőinkhez. Igen jól tudjuk hogy

a beszterczebányai példányok expeditiója körül nagy a za
var, de egvrészt Dvihally Emil szerkesztő barátunk beteg
sége, uiásiészt egyéb, itt föl nem sorolható körülmények le
hetetlenné teszik a bajok rögtöui orvoslását. Addig is, mig
házról házra köröztetett aláírási ivek által az előfizetők száma
konstatálva lesz, szives türelemre és elnézésre kérjük az
illetőket. Készek vagyunk azonban akár szóbeli, akár írás
beli értesítésre azonnal intézkedéseket tenni egyesek pana
szának orvoslására.
Dr. Keleti Vince
id. azurkesztő.

néha-uéha a lányos házakhoz. Illetve pardon ! én nem, csak
a kamarásaim. Én „szolid firma* voltam az ilyen dolgokban,
ahol „kurizálui* kellett, A másik két pajtásom értette a
„csíziót*.
Tulajdoukép nem az volt az oka annak, hogy ők olyan
járatosak voltak uémely házhoz — mintha szerelmesek let
tek volna a Gizikébe, vagy az Irmácskába; hanem más
„ f o u t o s a b b“ ok volt, mint ök szokták mondani.
Előre megjegyzem, hogy alumnisták voltunk iniud a
hárman, már négy álló esztendő óta. Már most liá egyik
vagy másik erősen csapta a szelet, vagy jól kiforgatta vala
melyik bálou a Gizikét, uem késtek a mamáeskák meghini
őket vagy egy kis uzsonnára, vagy egy „szerény„ vacsorára.
Ez volt tehát az a „ f o n t o s * ok amit auuyira emle
gettek a kamarásaim. Mert ha egy kicsit furcsa dolog is,
bogy valaki azért csapja a szolét, hogy egy kis vacsorára
legyen hivatalos; — az alurautsta előtt egy cseppet sem
furcsa biz az, aki minden dolgot „ni á s s z e m p o u t b ó 1“
szokott felfogui.
Meg aztán a mamák is számítottak egy keveset.
Egy óvj akkor leteszi Bükki ür a matúrát, bárom év
alatt elvégzi az egyetemet, vagy az akadémiát, rá 2—3 évre
summa suiniuárum 0 —7 év múlva, miért ne vekefué cl a
Gizellát V.
A mamák „ e l ő r e l á t ó k * szoktak lenni.
Dciiique, annyit járt már a Gvuszi pajtás Gizikéhez,
annyiszor elmondta neki, bogy milyen forrón szereti, hogy
a láuy szentül elhitte, hogy a Gyula ür öt nagyon, do na
gyon szereti, sőt meg volt győződve, hogy bfi is lesz ö hozzá.
Szegény, pedig ha tudta volna, hogy Gyuszi pajtás
még máshova is eljárogat áin. pedig igeu gyakran, a kaczér
Irénhez, és pedig ami fő, ugyan azon „löntos* oknál fogva!
Ha a Giziké mamája számított ö rá, éppen ügy szá
míthatott az Irén mamája; már most azok mcgliihalták öt
vacsorára, éppen úgy mcgliihatták c/.ck is: s ő ha tudott
szerelmes leuui a Gizikébe, éppen ügy az Iréukébo is.
így magyarázta a dolgot Gyula barátom. — S igy
okoskodott a Ferkó is.
Szegény fiuk, milyen jót nevettek aztán ottbon ügy es
ténként. Elczttálták sorba: ma itt és itt voltunk.

Fáklyás-zene Ijélekcmelö Ünnepély folyt le Sclmcc/.cn
folyó hó 22-én. Az acadomiai ifjúság ugyanis, fáklyás ze
nével tisztelte meg Szécsi Zsigáimul tanárját Ö felsége ál
tal törtéit kitti utctéHc alkalmából. Mint lapunk már
küzlütte a kiál'itás körül szorzott érdemeinek elismeréséül a
Ferencz József rend lovag keresztjével lett kitüntetve, Esti tí
órakor voníiltak az acadcmiai hallgatók a kitüntetett lakása
elé, hol az Ifjúság nevében hosszan tartó lelkes éljenzés
között Török Sándor tartott beszédet, melyben ügy őszinte
szcrctetöket. mint örömüket tolmácsplta a legmagasabb hely
ről történt és méltán kiérdemelt megtiszteltetés felett. Erre
Szécsi Zsigmond tanár mindenek előtt köszönetét fejezte ki
az ijii8ágnak megcmlékezésecrt s kijelentette, hogy inkább
neki van oka örülni a felett, hogy az akadémia előírniadottságára a felsőbb körük ügyeimét irányoznia sikerült. Az
ifjúság szűnni nem akaró éljenzéssel vonult vissza helyisége
elé, hol ősi szokás szerint a Szózat éneklése mellett máglyába
hányva elégette a fáklyákat. Innen a Kasparik-féle sörcsar
nokba mentek, hol csakhamar megjelent a közszeretetben
álló tanár, ki kedélyes humorral s elmés czólzatokkal vála
szolt a meg-meg üjuló toasztokra, úgy hogy a jelculevök
előtt felcdbetetleuckké váltak a perczek. Mi, ügy a magunk
mint városunk nevében szintén csak örömünket és szeren
cse kiváuatuukat fejezhetjük ki e kitüntetés felett.
A beszterczebányai takarékpénztár forgalmi kimutatása
1885 évi Október havában. B e v é t e l . Pénzkészlet Októ
berhó 1-én 8665 fit 78 kr. Betetek 34338 frt 26 kr. Váltó
leszámítolások 196507 frt 28 kr. Váltó leszámítolási kama
tok 4206 frt 1 kr. Jelzálog kölcsönök 5204 írt. Előlegek
67317 frt. Előleg kamatai 1852 frt 99 kr. Értékpapírok
2789 frt Értékpapírok kamatai 62 frt 50 kr Folyó számlák
184458 frt 56 kr. üsszcseu 510,645 frt 57 kr. K i a d á s :
Betétek 49461 frt 1 kr. Betétek kamatai 414 frt 20 kr:
Váltó leszámítolások 219353 frt 97 kr. Jelzálog kölcsönök
74243 frt 75 kr. Előleg 4272 frt. Értékpapírok 9090 frt.
Értékpapírok kamatai 201 frt 39 kr. Adók 551 frt 11 kr.
Folyó számlák 103392 írt 93 kr. Pénzkészlet Október 31-óu
49665 frt 21 kr. összesen 510,645 írt 57 kr. H a v i ö s s z 
f o r g a l o m : 971.625 Irt 93 kr.
Tánczmulatság. Folyó hó 21-én tartották az I éves ak a
démiai hallgatók szokásos báljokat. A mulatság, felesleges
is moudauuuk fényesen sikerült, s miudou tekintetűén meg
felelt a várakozásnak.
A báT sikerében legnagyobb érdeme vau a bálanya Pauer
Jáuosné ö nagyságának, ki a tisztet nem csak igazi buz
galommal finom tapintattal viselte, hanem már mgjcleuésével is méltó feltűnést keltett. A csiuosau feldíszített te
remben már 8 órakor ogybcgyüit a díszes vendég koszorú
s a bálanya in- gjeleuéso után kezdetét vette a táucz, mely
fesztelen jókedvvel reggeli 4 óráig tartott. Az első négyest
60 pár táuczolta, a jó kedv a souper után érte el tető pont
ját b örömmel volt sze^cuesénK tapasztalni, hogy a táuczosnék száma még az utolsó négyesig sem kcvcsbeiictt. Sok
szor sajnálattal uéztüuk a karzatra, honnan szívesen láttuk
volna a táuczolók között azon szépségeket, kik ott is egész
körül voltak rajongva. Meg lennénk akadva ba a bálkirály
nét kellene megneveznünk ; nehéz a választás ott, hol annyi

Ab az a pompás csibehús, az a pompás túrós csusza!
óhajtoztak (meg álmukban is).
Aztáu meg eugew szekiroztak a kópék.
Lajcsi te, hogy ízlett a vacsora? Lajcsi, te bízol!
Már pedig egy alumnistára nézve nagyobb kin nem
lehet, mint ba paprikás csibéről beszélnek neki. Veszedelmes
ilyesmit még csak emlegetni is előtte !
*
Így múltak a betek. A Gyuszi pajtás csak eljárogatott
mindig hol a Gizihez, hol az Irénjéhez.
ü csak irta nyakra — főre a sok szerelmes verset me
lyek mind tanúi szerelmének.
Egyikhez irt ódát, másikuak irt elégiát.
Eu, ki mégis többet értettem a versfaragáshoz — ja
vítottam verseiket.
Volt is mit javitaui rajtuk ! mikor ilycu féle költői ha
sonlatokkal élt a Gyuszi pajtás :
Azt moudják olyan vagy
Miut a „b a z s a r o z s a.u
Szebb vagy te Gizikém ! . . . .
stb.
No de nem is csoda, ö egészcu „ má s s z c ni p o u tb ó 1“ fogta fel az egész szerelmi históriát.
Jól ment dolga. S mint ő szokta mondogatni: teljesen
„meg volt elégedve sorsával- . S minthogy olyan ember, ki
Borsával megelégedett, boldog, ő is boldog volt.
Mert mint szokta volt doelaiuálui:
„Bcatus illő qui“ ..............
csakhogy nemjmiut Horatius mondja, ki „távol a közügyektöl atyai jószágán gazdálkodhatik- , hanem egészen „ má s
s z e m p o n t ! ) ó l \ az, ki jó vacsorákat élvezhet.
Ö előtte a boldogságnak ez volt legelső föltétele. (Más
előtt ncliozou!)
Történt azonban Krisztus születése utáu ezer nyolc/.száz és u. . . ik évben (ö maga irta meg ezt az esetét),
hogy Gizi meg Irén egy tánczmulatságou közelebbről megsmorkedtek.
A». ismeretség csakhamar beusö barátsággá fejlődött,
amire szegény Gyula pajtás uora is gondolt,
É< óh l'á u u !

szépséget láthattunk együtt. A jelen volt hölgyek közöl következőket sikerült feljegyeznünk Pauerné. Soltznó, Farbakyuó. Gretziuachornó, Nyitruinó, Winklornó, Suszterué, C'sereyné, Púskásnó, Szcesiné, Vágnerué ő nagyságaik, Greztnacher Irén és Evelin, Veres Ilka, Soltz Vilma, Nyitray Ma
riska, Kaldrovics Irma, Vlkolius/.ky Mariska. Joerges Ida,
Moinliold Gizi, Hankesz Vilma, Fodor Etelka, Sredor Gizella
Viesner Etelka, llajck Irén, Misura Adrién, Kinutzcr Mariska,
Hichter Évi, Murgács Ilona, Paseli Jeni, Barsi Irén, Smidt
Margit kisasszonyokat stb. Notabilitások közül a tanári ka
ron kívül Paul svajezi mérnök urat említhetjük meg.
Don Pikratesz

|
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körré tömörültek. Az ujonau alakított kör nemcsak a szo
rosan vett tantigyet fogja kiváló figyelemben részesíteni,
hanem igen érdekes felolvasásokkal is lép majd a közön
ség elé. Legközelebb a tagok névsorát hozzuk.

J
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A Szitnyaosztály holnap havi estélyt tart a Vnutskovendéglübcu, melyre az Osztály t. tagjait tisztelettel meg
hívja
az elnökség.

!

Ar Erdélyrészi Magyar Közm Egyesület részére a beszercobáuyai kir. fögymnásiuui ifjúsága 10 frt 20 krt. gyűj
tött. A gyűjtés körül különös érdemeket szerzett Vieszt Ká
roly VII. osztályú tanuló.

Dal és zeneestélyt rendezett a turócz-szent-mártoui ma
gyar dalcgyesület o hó 21-én, mely minden tekintetben ki
válóan sikerült. Nagyon tetszettek a nők és férfiakból ala
kult vegyes kar által előadott induló és népdalok. Beuiczky
Izabella és Bock Ilona által zongorán előadott Uinorab nyi
tánya, melyben a zarándok éneket a vegyes kar énekelte,
igen nagy hatást keltett. Fekete Miklósáé szép érzéssel sza
valta „Szép lloukát,- Eder ltóbert nagy tetszés mellett s
kiváló művészettel játszotta Liszt II. uapszódiáját. Azt moudánom sem kell. hogy a dalcgyesület minden éneke sike
rült és tetszett. A megyéből mindeuki ott volt, továbbá Beszlerczebányáról báró Nyári Béláné, Szigeti Vilraosné, Tiha
nyiué, Liptóból Szent-lványi Kázmérné, Árvából Dávid Ella.

Helyreigazítás. Barsy Irén k. a, kívánságára kijelent
jük, hogy a lapunk 54 ik számában megjelent „Houszerelemc. költeményt, nem ü, de Bary Imre irta ;*de egyúttal azt is
megjegyezzük, hogy a sajtóhibát nem mi, hauem a Magyar
Háziasszony szerkesztősége követte el.
Geográfiái baklövés. A Budapesti Hírlapban a minap
valaki azokra a közjogi „Schnitzerekre- figyelmeztette ol
vasóit, melyek az osztrák magyar monarchia német prospectusában foglaltatnak. Szolgálhatunk még egy geograpblaival is ; a 6. lapon ez olvasható : Díe geschichtlichen
uud culturelleu Verhttltnise dér Liiuder dér heiligen Stefans
Kronc uud dcs uugarischen Alföld !
Magyar tót. Kellemes meglepetésben részesült a múlt
napokban egy fiatal ember. Megkérdezte egy lót atyafitól,
— persze tótul — hogy hová való, mire az tiszta magyar
sággal felelt: „Pienesfaluról való vagyok; tudókén magya
rul is, ifiúr.- Az atyafi persze katoua volt valaha.

A hodrU8Í ovoda részére a felvidéki magy, közm. egye
sület pénztárából kiutalt 350 frtnyi összeget a selmeczi
választmány SelmeczvároB tanácsának adta át, hogy ezt a
tanács a szükséghez képest idüukiut az ovoda javára fel
használja.

Az „adó“. „Te pajtás, mért ne járatod te a Felvidéki
Híradót?- „Tudod, barátom nem tetszik a czime; benne
van az „adó- és én azt ki nem állhatom “

Jutalom a magyar nyelvért. A felvidéki magyar közm.
egyesület selmee/.i választmánya 10 frt. jutalmat tűzött a
pjerg-s/.élakuai népiskola azon növendékeinek mcgjutalmazására kik a magyar nyeivbeu kiváló előmenetelt tanúsíta
nak ; ugyanezen célból 5 frtot oszt ki a selmeczi alsó is
kola uövendókei között, kik tudvalevőleg bányamunkások
gyermekei.

Elválás Afrikában. Mai Gasiu Baki igen jellcmes em
ber 1851-ban 23 éves erőteljes, csinos ifjú volt, jó kedélye
és áldozatkészsége mindenütt kedvelné tette. Egy királyi
sarj, Eisa Kauji Jikau Sariki, a bormii király unokája, ki
nagyon fiatal korában ment férjhez, férjét nem szerette és
végre megszökött tőle. szerelmes lett Mai Gasln Bakiba. Mi
után ez ily magas állású hölgyek meglehetősen önállóan
cselekedhetnek, Eisa férjhez ment Maihoz, miután az össze
köttetést az utóbbi is epedvo óhajtotta. Öt évig a legboldogabbau éltek együtt, de gyermekük nem volt. Egyszer Mai
egy hétig távol volt és midőn haza jött neje ágyának taka
róját összehajtogatva és a hangyáktól átrágva találta, ebből
azt következtette, hogy távoliét alatt a takaró nem volt
használva, sőt talán neje nem is hált otthon. Izgatott kér
déseire sem az asszony, sem ennek szolgálója nem adván
kielégítő választ, Mai lchangoltan felnyergelte lovát és el
nyargalt, ott hagyván nejét, házát, kincseit. Ennek húsz éve
múlt már és Mai még most scui tért vissza, Eisa zavartala
nul uaszuálja férje nagy vagyonának jövedelmeit. Mai kö
rülbelül tiz éve Berlinben lakik es a németországi Afrikacxpcdiczióknak kitűnő szolgálatokat tesz felvilágosításai által

Ingyenes tanfolyam felnőttek számára. A Felvidéki
Magyar Kőzm. Egyesület zólyoinmcgyei választmánya feluöttek számára magyar uyclvi ingyenes tanfolyamot rendez.
Az oktatásra eddig következő urak vállalkoztak : Fabuss
Alajos polg. isk. igazgató, Bothár Emil polg. isk. tanál,
Blanár Ödön kir. íögymu. tanár. A közelebbi tudnivalókat
majd auuak idejéu hozzuk. Ugyanilv tanfolyamok Zólyom
ban és Brezuóbányán is reudeztetnek.
Borzasztó gyilkosság történt a múlt héten Turopolya
uógrádiuegyei kö/segbeu. Ismeretlen tettesek meggyilkoltak
egy vagyon ős családot, miután pénzétől megfosztották. A
szolgáló azon este éppeu a fouóbau volt, s midőn hazajött,
már csak hideg, véres tetemeket talált. A gyilkosokat —
mint halljuk — még uciu sikerült kézre keríteni.
Uj közművelődési kör. Besztercebánya városa ismét sza
porodott egy igen jelentős közművelődési intézettel, Az or
szágos középtauodai tanáregyesület tagjai ugyanis Nubcr
Sándor főigazgató és Spitkú Lajos igazgató elnöklete alatt

Minthogy Gizi meg Irén benső barátok lettek termé
szetes — uines benne semmi különös (amilyen bizalmasak
a uöki megmutatták egymásunk azokat a szerelmes verse
ket, amit kaptak.
Az ilyen fiatal galambocskák „ t i t o k t a r t ó k - szok
tuk leuni!
Sőt még azt is elmondták kitol.
— Kitől kaptál ?
— A Hazai Gyulától.
— Ah az lehetetlen ! . . .
— De igen.
— Borzasztó !
— Éu is attól kaptam,
— Hallatlan.
Volt aztán sóhajtozás! (De ami csodálatos, nem ájuit
cl egyikük scuu.
Az egésznek aztán az lett a következménye, hogy vege
lett minden viszonyunk.
A Gyula kamarás el nem tudta gondolni, mi lehet an
nak az oka, hogy Gizella is, meg Irén is olyan hidegek
iránta. Csak úgy félvállról beszélgetnek vele. Ha vizitbe
jött. inludjárt siettek ki „li á /. i d o l g a i k u t á n !- (Azelőtt
soha sem volt.)
De ami annyira lesújtotta öt, az az volt, hogy bizony
elmaradoztak a vacsorák, nem igen hittak öt meg. Ez fájt
neki legjobban
El nem tudtam képzelni, mi annak az oka, hogy min
dig otthon ült a kamarásom. Sohase ment sehova, meg az
tán szomorú, levert volt mindig,
Egyszer jó kedve volt, 8 ilycu féle righmust compouált össze s dúdóltn szüntelen.
A Gizikét, az Lénkét nem bánom,
Hej csak a sok jó vacsorát sajnálom,
Most már megtudtam mindent.
„Egy kis baleset,- szokta volt mondogatni,
Mérei Lajos

Babona. „Húron húron Bakaraszton éldegélt egy javas
asszony.- Illetve nem is Bakaraszton, hauem itt a szomszéd
megyében egy kis falubau. Észrevette a miuapábau a sze
gény B; rcsa, hogy az ö Pistája kezd hidegedül tőle. Nem
is kér már tőle sem bokrétát, sem nem hívogatja öt olyan
gyakran tánezba mint azelőtt. Szóval hűtlen lett hozzá, arai
bizony rosszúl esett szegény lcáuyuak. De hát szolgált neki
jó tanáescsal a falubeli leáuyok. hogy menjen el az Erzsók
uéuébez, az ad ucki ijó péu/.cn) olyan orvosságot, hogyha
ezt valamelyik legény beveszi, örökké bü lesz hozzá. A lcáuy
el is ment hozzá, kapott is valami orvosságot. A múlt szer
dán be is adta a legénynek valahogy, aminek az lett a kövalkezménye, hogy egyszer csak rosszul lett a Pista s
most életbalál között vergődik a szegény.
|
1

S z e rk e s z tő i Ü zenetek. Özv. K ö ln i Kosa Z ó l y o iu. A kórt
Hzámot postám adtuk. — S /.. .1. Z. K a d v i i n . A beküldött tá rc á n a k
valót köszönettel voltuk óh jövő számunkban közöljük. Kórjuk továbbra
is becses köz.emflködését — Z ó I y o in m c g y o i l e v e l e z ő i n k é
kérjük, begy a megye nagyobb helyein történtekről m inket órtositoui
szíveskedjenek - K i s s 1). főjegyző Z .- L ip c s o . Mikor leszünk m e
gint oly szerencsések, bogy valami kis cikkecskéjét közölhetjük ?

IRODALOM.
Meglepő mozgalom érezhető hazai szépirodalmunk min dcu terén. Ifjabb erők lépnek uutalan a versenytérre, uj
irányok támadnak és buzgó kiadók pártolása által oiy vál
lalaton létesülnek, melyek évtizedek óta pangó nemzeti iro
dalmunkat alig remélt magaslatra emelik, tí nevezetes moz
galomnál központjává a „GoudUzö- czimü szépirodalmi
hetilap vált, mely 1 frt 50 kr. csekély áron az újabb ma
gyar regény és beszély legkitüuöbb termékeit nyújtja úgy
egybe foglalva, hogy belőlük a jelen magyar társadalom
képe teljes elevenséggel áll elénk. Előttünk fekvő legújabb
megjeleut 5 —8 számaiban mindenek előtt a lap főinuukatársának Tolnai Lajosnak két rajzár hívjuk fel a t. olva
sóközönség figyelmét. „Vitorla kisasszony medhodusa- Moliórc-i gúnynyal festi és teszi nevetségessé egy fővárosi delnő
élösdi íurfangjait. A „Jobb úgy- pedig erős jellemzés mel
lett oly rendkívül megható kis rajz, minő talán ez első
rangú írónk tollából sem került még ki. Folytatódnak az
említett számokban Abonyi Lajos regénye „Az utolsó kuruezvilág- ; Bouiczkynó Bajza Lcuké-ó „A vér hatalma- ,
Vértesi Arnold é „Csiriezéry Bertalan nr ö méltósága- és
* Belot Adolf fraucziából fordított regénye „A kígyó- . Kö

töményeket találunk Endrődi Sáudortól, Majthényi Flórátó^
Inczédi Lászlótól és Lipcsey Adumtól, A kisobb elbeszélést
és rajzot képviselik: Mikszáth Kálmán: „A képviselőház
karzatáról" : Balázs Sándor: „Antal és Amália" (humoros
elbeszélés); Gabányi Árpád . „Mama" (elbeszélés); Madarassv
László: „A volna" (amerikai életkép); Kisteleki Ede : „Vidra
vize"; Thewrewk Péter: „Csajla Miska menyecskéje" (né
pies elbeszélés) stb. Mind c regények és beszélyek részint
hazánk történetéből, résziut a jelen társadalmi életből van
nak merítve, vagy érdekes lélektani kérdéseket fejtegetnek
és gazdag festés, elragadó elbeszélő hang, kedves humor
vagy ostorozó szatíra által tllunek ki. Ajánljuk a kitllnö
vállalatot mindenkinek, ki az újabb irodalmat gyönyörköd
tető és mulattató elbeszélésekből ismerni kívánja. A kiadó
mindenkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatványszám
mal, ki e végett levelező lapou hozzáfordul. Az előfizetési
pénzek a „Gondüző" kiadóhivatalába küldendők . Budapes
ten, dobuteza 14. szám.

1886. évi január 1-től kezdve egy zongora
bélbe adó. Közelebbi értés itéssel szolgál a zongoratulajdonosnő : özv. Arthold Karolina, lakik a Sembery házban 3-ik emeleten.
455 1—3

Hirdetmény.
Besztm zebáuyán két jó, idomított ló ju 
tányos áron eladó. Tudakozódhatni W a 1t e r á r ezukrászdájábau.
m

Máriazelli
gyomorcseppek,
kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen,
Budapesten Török J., Selmeczen pedig Sztankay Ferencz
gyógyszertárában.
456

H IR D E T É S E K .
Verseny

Köszönet-nyilvánítás.

a

lópokrócs*ssédelgéssel szemben!

Midőn selmeczi jóakaróimnak és ismerőseimnek
azon nagybecsű pártfogásukért, melyben a lefolyt
táneztauitási tanfolyam tartama alatt engem része
gíteni kegyesek voltak, legőszintébb köszünetemet
fejezem ki, egyúttal arról van szerencsém tisztelettel
értesíteni, hogy Losonczon a tanfolyamot bevégezve.
Selmeczen uj tanfolyamot nyitok, melyet ismétlő
iskolával kapcsolok egybe.
Eddig tapasztalt jóakaratát a n. é. közönség
nek továbbra is kérve, kiváló tisztelettel maradtam
Selmeczbánya 1885 nov. hó 20

a ’* ) é v ó l a f e n n á l l ó <•«*. k , <*#.al>a<lnliiia#.oll

és felülmúlhatatlan: étvágyhiány, gyoinorgyengesóg, rósz szagú lehollot, fefuvódások, savanyú böfögés, kolika
gyomorhurut, homok- és hugykő fejlő
dós, gyomorégetés, túlságos nyálkakép
zödés, sárgaság, undor, főfájás (gyomorrontás csetéu) gyo
morgörcs, dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő
gyomorbajok, giliszták, lép- és májbajok, aranyér ellen
Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr.
Központi raktár: C. Brady .,a Védangyalhoz" czimzett
gyógyszertára Kremsierben (Morva orsz.)
46i
Knpli.it í minden júhirfi gyógyszertárban Osztrák-M agyarhonbau.

T A K A R Ó és P O K R Ó C Z G Y Á R
azelőtt

Liehteuauer’s W'" & Sülnie

Kiadó lakás.

ezógn küld bécsi raktárából

LÓTAKAHÓKAT
1 9 0 c m . lio M tz . I » 0

cm .

ft'/.c lc M C k d elszakithatlaii mi

Saöllösy Manó,

nőségűeket ,

sötét alapszínben .

élénk ízinü szélekkel, drbját

táneztanitó.

Selmeczbányán 213[III, sz., RAPPENSBERGER
JÓZSEF házában az emeleten 2 nagy szoba,
konyha, éléskamra- és fatartóból álló lakás 1886.
Január hó 1-től kivehető. — Bővebbet a tulajdo
nosnál ugyanazon házban.
462 2—3

1 frt 60 kron
L e g flu o s ia b b

c N o m iiK lá s t i s b e l e é r t v e .

KöltíaST-LIKÖRJE

Csak a tömeges gyártás és óriási készletnél fogva va
gyunk abbau a helyzetben, ezeket a lópokróczokat eb
ben a rendkívüli nagyságban és ebben a kitűnő minő
ségben ily rendkívül olcsó áron árusitani.
Száz meg száz köszönő levél áll bárkinek is
rendelkezésére,

Lichtwitz E és Cocs k. udv. száUitónak Troppauban.

([Tiszta sxtlredék.

Ez a finom, zamatos k ö m é n y -lik ü r. m elyet mi
kiváló gonddal állítottunk eló gabnapáli nkából és
hollandi szem elt zöld köménymagból, kitűnő be
folyással van az emésztésre, és ízletes, kitűnő hygiéniai szerként ajánlható.
451 1—f>
*/. ered. literes üveg ára 1 frt.
V, r
r
r — 60 kr.

A szétküldés utánvéttel történik. A nem tetsző darabok minden
akadály nélkül visszavételnek.
457 3—4

íyaF"

A czimre pontosan kell ü g y eln i!

'VIS

Pferde-Decken-Fabriks-Haupt-Niederlage :
W i e n , 1.. H o t l i c n t I n i r i i m t I I .

Selmeczen Wankovits Lajos ür kereskedésében kapható.

4397 szám

Pályázati hirdetmény.
A megüresedett tótpelsőczi körorvosi állomás betöltése
czéljából ezennel pályázat nyittatík.
A körhöz tartoznak Tótpelsőcz Dobrona Szásái, Bába
szék és Bozók Lehota községek s székhelye Tót-Pelsöcz.
Tótpelsőcz községnek v u 3097 lakosa, a többinek
együtt 3668
Ezen állomással össze van kötve 600 frt évi fizetés,
100 forint utazási átalány, 100 forint lakbér illetmény, vagy
esetleg természetbeni lakás és 50 köb méter tűzi fa.
Az orvos látogatási dijai megfelelően vannak megál
lapítva.
Pályázhatnak magyar honpolgárok, kik az országban
érvényes orvostudori oklevéllel bírnak és a magyar nyelven
kívül a tót nyelvet is birják.
A kellően felszerelt, pályázati kérvények legkésőbb
folyó évi deczember 26-ig az alulírott szolgabirónál adan
dók be.
Zólyomban 1885 évi novemberhó 22-én
Skrovina
452

szolgabiró.

Házeladás.
Zólyomban 1885 évi deczember 18-án d. e. 10
órakor a városházán önkéntes, bíróságon kivílli ár
verés alá fog bocsáttatni Zólyom város főpiaczán
lévő, özv. Háncsok Ida tulajdonát képező 32 összeír,
számú ház, kertekkel és réttel, — továbbá ugyan
a főpiaczon lévő 60 összeír, számú Lange-féle ház
és kerttel.
A kikiáltási ár az elsőre nézve 7200 frt. a
másodikra 8000 frt.
Az áiverési feltételek a tulajdonosnál megtud
hatók. A fenti határideig magám ajánlatok is elfo
gadtatnak, melyek az előbb nevezett tulajdonoshoz
intézeudők.
453 1—3
A selmeczi takarékpénztár kivatalos helyiségé
ben, 1885. deczember 2-án d. 11. 3 órakor kezdődőleg, egy darab, néb. Tölgyi János hagyatékából
eredő takai ékpénztári részvény, a legtöbbet Ígérő
nek nyilvános árverés utján eladatni fog.
4.vi
Nyomatott a „Sclmeczbányai Híradó" gyorssajtóján
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A „ B e te g b a rá t“ czimü röpiratban számos háziszer van ismertetve, melyek sok éven keresztül
megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e
rüpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köszvényben
vagy csúzban, tüdösorvadásban, ideggyengeségben,
sápkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az
úgynevezett gyógyithatlan betegségek is megszűntek.
A ki a „ Be t e g b a r ó t o t " olvasni kívánja, az Írjon
egy le v e le z ő la p o t R ic h te r k i a d ó - i n t é z e t é n e k
L ip cséb e, mire a röpiratjnegküldetik. A megren
delőnek ez költségébe nem kerül.

J

-A -z 5 0 é -v ó t a

j a bécsi piaczon fennálló, legjobb hírnévnek ör
vendő En gros szüvet-ezég

„a jó pásztorhoz 1'1
azelőtt Strchschnsiásr Vinczs
BECS,
I. Rothentlmrmstrasse 14.
elndja össos vulédi

lirüuni juligyapju szövet
készletét

Haupt-Gewinn
ovent.

500.000 Mark

GliicksAnzeige.

Die Gewinne
garantirt
dér St a a t

Einladung zűr Betheiligung an den

Ge winn-Chanc en
<lor vo n S taate Il i nburg g aru n tirte n grotson Geld-Lotte rie
in w elcher

9 Milliódéit 8 8 0 ,450 Mark
sicher gewannen werden müssen.
O o G ew inn • diem r v o rtlio illm fte n G elil-L otterie, wolclie
pl.ingemiiHí nur 100,000 Leone outhült. sitid folgeudo, natulich
"
‘ '■
st ev 5 0 0 ,0111) Mark.

Priítnie 300.000 Mark
26 Gcwinue a 10.05 OMark
I Gewiuná 200.000 Maik
56 Gewinne á 5500 Mark
2G .*wiun : álOO.OOO Mark 106 Gewinne á 3000 Mark
I G jwinn á 90.000 M irk 253 Gewinne á 2000 Mark
1 Gewinu á 80,000 Mirk 512 Gewinne á 1000 Mark
2 Gewinne á 70,000 M irk 818 Gewinne á
500 Mark
1 Gewinn á 60.000 Mark 120 Gcw. á 300, 200, 150 M
2 G ■winn : á 50.000 Mark 3Í720 Gewinne á 145 Mark
I Gewinn á 30.000 Mirk 7990 Gew. á Í24. 100, 94 M.
5 Gewinne á 10,030 Mark 8850 Gew. á 67. 40, 20 M.
3 Gewinne á 1,5000 Muk im Ganzon 50,500 Gewinne
un l kininen solclie in wji íigen M mateu in 7 Abtheilungou zűr sicharen E itscbeidung
Dér Ila u p tg d w in n 1-tor Clasto betriigt 5 0 ,0 0 0 M stoigt
in dér 2 len C auf „ 0 .0 0 0 M, in dér 3-teu auf 7 0 .0 0 1 ) M,
in dér 1■•,!„ auf 8 0 , 0 0 . ) M. in dér ,'i-te.i auf 110 0 ) ) M.. in
dér Ö len ;.uf 1 0 0 , 0 0 0 M in d •. 7 len auf 2 0 0 , 0 0 0 M. ui i
mit dér P riiilio v.;i » 9 IM ) 9 9 M evont auf r> O I» » » U M.
F ü r dió e r a te C i c w i n n / . i o l n i n n wolclie u n itii<-li fostgostcllt. kosiéi

das ganze Origiuilloos nur 3 Galilei 60 kr.
Ö W odor 6 Mark,
das halbe Origiinll903 nar I Golden 80 kr.
Ö. W odor 3 Mark.
das viertel Originalloos nur 90 kr Ö W.
odor I 1 Mark.
und werden diós
vöm S tn a to g .iru iit irt en Q rig ln a l-L o o se
(koino verbetenen I*romosáén l mit llo ifit ginig do« <>l'iicinal Pliliirs, r.-g.-n f ankii'D* B ia e til lu n g 'le s Itetr.iK es odor gogoti
P o s tv o rs c liu s s selbst nácit den e ir f c n r o s t e n G e g e n d e n von
m ir v a rsa n tlt
lod.-i- dér bethoiliglen urliült von illír nat-h stnttgelinbtur
Zieliung Hitfori dió a n itlich o Zioliuugslisto u in m fg e fo rtle rt zugesandt
P latt Iliit S tiia tsw a p p c n , w .i u h Kuilngou und Vorthoilung
dór G ew in n e auf 'In- 7 Classoti orsicllthab, vorsendc im V o ra u s

Din A:.uszahlung and V srssadung dér Sewinngelder
•rf.ilgit von mir direct an die Intercsscntcn prompt nnd
unter strengster Verschwiegenheit.
Jede Bestellung k im mán einfach auf ciné Posteinzali'ungskarte odor per recommandirten Brief
m ac iié n .

Mán wende sich daher mit den Auftrftgen dér
nahe bevorstehenden Ziehung halber, sogleich
jedoch bis zum

9. December d. J.
vertrauensvoll an
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SAMQGCa H G C K S C H G R s e n c .
Baminier u. Wccb*cMJ.»>npt.iir in HAMBURG.
Kiadó a „Seliucozbáuyai Híradó" könyvnyomoja.

