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Lapunk beszterczebányai sz(H,kesz'tQiea
Dvihally Emil úr betegségéből főlgyógyúlván, a szerkesztést ismét átvette.
Selineczbáuya
Vörös Ferenci

A fenuebbiekkel kapcsolatban van sze
rencséin jelenteni, hogy az ideiglenesen el
vállalt szerkesztői tisztséget letettem, mely
alkalommal köszönetét mondok mindazok
nak, kik munkámban bármikép támogattak.
Bbánya dec. 13.
Dr. Keleti Vince.

A selineczi akadémiai életből
(Vége.)

Ha a lélek igényeit itt is kielégítette, átfut a
szobákon, megnézi a hazarészek, czimereit melyeket
az illető körük festettek, hogy a szélrózsa minden
irányából összejött ifjúság mintegy itthon is meg
találja otthonát s megértse hogy e részek összes
sége alkotja a féltett egészet.
S mert könyvkiadás van emlitsllk meg, hogy
innen visz haza is olvasni valót magának, ezen bár
nem rég alapított szép könyvtárból, melyet az if
júság filléreiből minden suhventió nélkül gyűjtött s
e czélra szánt 100 frt. árú könyvekkel évente gyarapit; habár anyagi ereje, sokszor m igától megvont
pénze, oly annyira igénybe van véve. hogy az ál
dozat, a mit iioz valóban a szent hazafiság termékei ;
mert az ifjúság minden egyes tagja tudja, hogy
mily hatalmas missiója van e körnek s a saját élv
mellett ez rugója az ifjúság ténykedésének nemcsak
kcblileg, de a társadalmi élet mondjuk külső rétegczcteihen is; hol hatni kívánva, hogy helyes érzék
vezeti e téren is az ifjúságot: bírálja meg a tisz
telt olvasó azokból, a miket menten említeni fogok.
S hogy hosszadalmassággal ne vádoltassam, fel
is említem, hogy a tanulás mindennapi kenyere mel
lett fentiek czéljáhól fenntart az ifjúsági kör kebe
lében egy dal és zencegyletet; amaz a gondviselés
adományát kultiválja s teszi harmóniába — emez
az ember világrészét a hangszert veszi alkalmazásba,
neveli a gyakorlatot, kultiválja a tehetséget - a

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.

mindkettő a lelket ugyszúlva legszebben fejezi ki s
nem látnék semmit az ifjúság mintegy kizárásában,
lelkes tagokból állva nemesen versenyez annak felde ha nem lesznek lelkes vezetői c részben emlí
szilire hozásában, mely midőn tulajdonosát nemesíti,
tettem ügynek - tartok tőle, hogy épen lanyhulni
másokban felkölti a szunnyadó érzéket s a netán
fog igy azon életerő, melyet sziikségelue a siker.
nyers természetet megszelídítve, az előbb zord arezViribus unitis mindig többet lehet tenni. S én hi
ra különös derűt, ajkára édes mosolyt vonz. 8 a
szem, hogy a nagyon tisztelt városi közönség fel
szem elárulja hogy e kettő behatolt a s z í v és lélek
karolja, méltányolja az ifjúság törekvését a helyes
honába, megrázkódtatta a vesét s fogékonnyá tette
ben, meghallgatja kívánalmait s ha talál még ettől
az elmét, mely talán eddig érdek nélkül hallott az
eltekintve egyes nélkülőzhetleu intézményeket, me
lyeknek létesitese tőle függ s melyekkel az ifjú ide
ilyesmiről. S ha ezt elérte, ebben meglesz jutalma,
de érdeme is, mert magasztos ezélja ez volt s czél- ; hozott testi s lelki igényeit hozzá méltóan kielégít
ját a művelődés terén elérte.
heti. megalapítja azokat; (intézményeit külső kiha
Rokon magasztos czél nyilvánult az ifjúsági ! tásaiban jó szemmel nézi): mert ha hoz is valami ál
kör azon initiatiójában is, hogy elfordulva Baclius | dozatot az ifjúságért - viszonozza azon hozományt
e város melyet az akadémiai ifjúsága több egy század
templomaitól, pártfogása alá kívánta venni Tháliát,
óta ide hoz ; lekötelezi ezt ledönti a válaszfalat
midőn egy szinpártoló egyesület létesítése iránti tö
firma és filiszter között előbbinek is hasznára; lel
rekvésével szolgálatot vélt tenni a hazai nyelv, tár
kesíti a szép és nemes özeinkért, mert a siker si
salgási kell ra, mozgékonyság, nemes szórakozás,
kerért küzd, a közönyösség lever, nem serkent s .
izlésfejles?tésnek oly helyen, a hol a színészet ván
az ifjúsági kör akkor nem fejtheti ki azt, a mivel
dorpapjai a. befolyt belépti dijakból nem vesznek
külsőleg társadalmi téren kell tennie, idejőve a fel
maguknak uj kabátot, hacsak kuliszákra nem ke
vidékre minden egyes tagja magyar s z í v és haladás
rül a sor, melyek aztán az erdős oldalt tüntetve ki,
a falak közé szorítják a színészt.
vágygyal !
F i.
Hogy a közel múltban előbbi egylet karöltve
ezzel — mindkettő mint az akad. ifj. kör alsóbb
Közvacsora.
tagosulata mit produkált, bírálja meg a t. selineczi
A besztercebányai szegény iskolás gyermekeket seközönség — mely köszönettel legyen mondva —
gélvző egyesület pénztára javára f. bő ‘» en közvacsora volt
szép, eddig nem látott számban volt képviselve — s
a takarékpénztár vigadó termében. Noha a minapi sétahaugméltatva e lapban jobb toll által.
verseny nagy sikere 8 látogatottsága miatt telő volt, hogy
A selmeczi olvasó közönség tudni fogja azt is,
a közvacsora nem lesz képes nagy számú közönséget von
hogy a czélzott egyesület eszméje még a múlt év
zani, anuak dacára ez kitűnően sikerül: H i 8 óra után
folyamán szülemlett meg azon elhatározással, hogy
kezdett a közönség gyülekezni a nem-ég újonnan díszített
az utat megtörve, a város t. polgársága mint kész
terembe s csak hamar az öiszcs terített asztalok el lőnek
müvet átveszi s áldozatot hozva a czél felé tereli
foglalva. A karzat alatti oszlopcsarnokban díszes .csoport
az ifjúsággal egyetemben annál is inkább, mert a
ban valáuak elhelyezve a finomabbnál finomabb sütemények,
forészes ennek előnyeiben ö, gyermekei itt vannak
melyeket a helybeli nőügyiét bnzgblkodása folytán a bel.s nem messze földről hozzák a krajczárt; nem három
beli höigyközönség a jótékony célra leendő olárusitás vé
de több évig élvezheti müve gyümölcsét.
gett adományozott. Annyi volt a sütemény, miszerint úgy
Hogy mily állást fog elfoglalni e tekintetben,
szólván lehetetlen volt, hogy az egész készlet vevőre talál
az még eldöntve nincs. A fáma ugyau beszéli, hogy
hasson. A vacsorát Millióan vendéglője szolgáltatta; első
átvenni hajlandó a további teendőket, de teljesen
fogásnak sonka, másodiknak szárnyas siiit lett tálalva, mind
önállókig kívánná kezelni az ügyet, az ifjúság egye
kettő meglehetős jó volt, csakhogy a kiszolgálu: >: teljesítő
sei mint játszók szerepelve ezutánra.
pinezórek ügyetlensége s lassnsága az embernek c.vágyát
E részben — eltekintve attól — hogy a hol
majd hogy el nem vette. II így ez más alkalommal ne tör
kötelezettségek vannak, vieeversa jogok is élvezhe
ténhessék, a vendéglősnek kell róla tennie, Fői tiz;o. kez
tők — előnyt látnék abban, hogy az ifjúság az addődött a tánc csárdással s mindig fokozott kedvvel s igen
ministrativ ténykedéstől menten — szabad idejét,
rövid szünetekkel tartott egész, reggeli négy óráig. A jelen
erejét talán másra fordíthatná szint ily üdvösen - -

A házasság.
Esaays.

Dalok egy szívtelenről.

Ida kertem öt, szcrcsseu engem,
Ne hagyja veszni Iclkemet,
Égd szemével rám tekintett,
S csak kaczagott, csak nevetett.
Hő szivemért szivet óhajtani
Hogy életem boldog legyen ;
— Crnk nevetett és én belúttnm,
Hogy szí ve nincs, h o g y szívtelen.

II.
Az ajka mint a rózsa,
A haja éjsötét,
Szép két szeme az égre
Csillagnak illenék.
Az arcza mint a napfény
A termeto sugár.
Ali, olyan mint az angyal.
Mely le a földre jár.
Szép mindene, az ajka,
A haja, szemei.
— Csupán a szive csalfa,
A szive ö r d ö g i . . .
Sajó Sándor

Irta

egy

nőtlen

(V—e.) „Férj és feleség egy test" — melynek szelleme
a férfi, kedélye a nő!
Ha ez nincs ügy, akkor igazi csendes boldogság nem is
található annak Hajlékában.
Ha a nő férjében nem leli meg az ész és tapasztalat szülte életbülcscséget és a vele járó szellemi fennhatóságot,
akkor a nő férje intézkedéseiben meg nem nyugszik, taná
csaiban ucm biztk, e bizalmatlansága folytán férje tudomá
sával és anélkül is — vagy ö maga próbálgatja a kormány
zást — vagy pedig kételkedésében másokhoz fordítl ok
tatásért, — Már itt vége szakad még a boldogsághoz való
visszatérésnek reménye is; meri a mely nő férjére mások
előtt panaszra képes, az nem tudja, hogy férje neki apja,
auyja, testvére és jó barátja — sőt ínindczckuól is több
cgv személyben ; — az nőm tudja, hogy a férje uovét ö is
viselvén : a legcsekélyebb mocskot a mit reá szórt, Ö maga
kétszeresen is fogja viselni, mert az emberek a nő. csak a
férje után b e c s ü l i k , férje halálával vagy gyalázatával
u is cl van temetve! (Másként csak k ü r ü l r a j o n g á s
önző vagy erkölcstelen célokból, de tiszteletteljes hódolat
nem fordái elő. Más az, ha az özvegyhez nöalllósi szándék
ból közclednelfrde igy ismét ott vagyunk a hol voltunk.!
Így tehát csakis oly nö számíthat az emberek becsűlésére és tiszteletére, ki, ha férjén apró hibákat fedez fel,
azokat szerctetteljescu takargatja, beismervén, hogy férje is
megtűri az ö számos gyengéjét; hisz emberek vagyunk,
egymás iránt elnézést kell tanúsítanunk !
Ha pedig a nö férjében csalódott, mert nem hibákat,
hanem bűnöket tapasztal rajta, akkor türjöu hallgatag, no
menjen panaszra senkihez, mert orvosolni azt más ügy sem
képes, csak az elválás vagy a halál!

Ha a csak istenéhez fohászkodó nőt szenvedni l á t 
j u k : rokonszenvüuk kiséli, ha azonban panaszát h a l l j u k : ajkain kalaud- és éivvágyóau csüngünk !
Vaunak úgynevezett jó b a r á t j a i sok lérjuek, a kik
csak ágy lesik az ilycuféle húzasóleti arénákat, mely után
„nemes mérséklettel" tudakozódnak a nö hogy, s mint léte
felől: „ő nagysága bágyadt, tán beteg vagy aii — az isten
ért csak nciu sírt?" De igen mivei c a tigi-i » férj igy inog
ágy stb. Vagy pedig a nönca vau cgv• „barátit ója" a k.i már
régeu sülyedt, tán már nem ini olyau fiatal s o:ep, .le annál
„tapasztaltabb", ez persze már csupa ir igységből 80kf r uualom- vagy piano keresetből is tőnkre teszi emeízt, a kii rósz
nevelésből kifolyólag panaszol ja el ne:ki bajait . A iiöüiveti tő
nö tovább adja s megjelenik a „szeg cny elny omolt lö lovagja", a ki, mellesleg mondv.i ucm li•ir bátoréággal 8 kedvvei a meg.iöslllésre, inig m ;i 8 embérnek vau uej s ki a
szegény teremtéssel elkövetett jogtalaiiiságokoi:1C8 IIIlelilat lanAii kiiált lel a
ságokon nemes tűzzel fel tud háborúéIni.
mi menyecskénk -• az ón lé:Fjemnél be menüyirc inas, linóinab b és nemesebb ember ez! <> igen asszonyom, lovagja
legtöbbször arra sem méltó, hogy férjének saruit oldja, de
mivel annak ucm kell élte keserves keresményéi, becsületét
és nevét Önnel megosztania, mivel azt csak akkor látja, mi
dőn az hódítani akar, nem pedig mint a fáradtan cs az em
berek üldözéseitől felingcrolt s viditasra szoráltau haza ér
kező férjét 8 mivel azt a maga valójában soha sem latja ch igy
apró gyengéit, kényelmeit nem ismeri, mivel végre az hibáit
fel nem sorolja, csak jó tulajdonságait iparkodik a kellő
lénybe helyezni. — Ön a férjét kisebbnek, lovagját pedig
nagyobbnak látja a valóságnál lágy mint előbbit Is az egy
bekelés e l ő t t ) — „denn cs gibt komon
n Marni vor
Bciiiom Kammcrdicner."
S a mit m á r bírunk, azután már nem kell vágyód
nunk, az idegen pedig, piano ha diizes egyenruha van rajta,
az újság varázsával is bír a gyermeteg k d ikre, de gon-

volt hölgyek roppant sokat tánczoltak s így a mi igen rit
kán történt, eddig, a rendezőséggel teljesen meg voltak
elégedve. Általában mondva az egész mulatság rcudezésc
kittlnö volt. Hogy a sütemény árulás célját nem érte el
teljesen, annak oka a besztercebányai hülgyközönség bőke
zűsége, melynek következtében a tömérdek süteményt több
nyire oly olcsón kellett eladni, hogy alig ütötte meg az
ár az előállítási költséget. Mind az által a sütemény árulás
egymagában mintegy 100 Irt. bevételt hozott, a mi a hely
beli nőegylct s kUlönüscu Dillubcrgerné, Majovszkyné és
Ránernó íirnök önfeláldozó buzgóságának köszönhető
A hölgy koszorú rózsái voltak :
Blazsur Mariska, Cotclli Mariska és Emma, Dillnberger Emília és Etelka, Draskóczy l’álma. Pinka Irén iZólyombóli, Jedlicska k. a. Majovszky Irén. Kanor Anna Seb
Irén, Selymessy Ilonka, II. Soldos Elma StranlVer El ina
Sztrakouiczky Elvira, Sveug Irén és Terka, Újhelyi és Vimmer kisasszonyok stb. ; asszonyok voltak : Amman Arzénné
Battik Arminné, Blazsurné, Cotteliné, Csipkay Károlyné
Dillnbergerné, Dobróvilsné, Drexlcr Frigyesné, Dragon?/
kynó, Eisertné, Pinka Sándorné, Göllucr Frigyesné Harniseb Rezsöné, Herritz Rezsöné, Holcss Adolfué. Janovicsnc
Kubinyi Móricáé, Kiszelyné, Majovszky Vilmosné, Markuszué
Petricskóné, Kanomé, Kajtsits Lajosné, Sebesztháué. Solymessy Sándorné, Soldosué, Báró Slugánó, Svcngué, Sovánkáné és többen.
A jótékony egyesület pénztára javára tisztán mintegy
100 frt. jutott.
Végül nem mulaszthatjuk el annak feiemlitásct. hogy
a közel farsang legjobb előjelei mutatkoznak. Hogy alig
két heti időközben, rendezett két mulatság határozottan
sikerüljön, az még eddig nálunk úgy szóivá t újság. Remél
jük tehát hogy a 3 bét múlva beálló farsang folyamán keresztül
is oly sikert fogunk coustalálbatni, mint most két ízben
egymás után.
—y.

moudhatni remek s a legnagyobb preeisióval kivitt alkotá
sára ; mely nemcsak egymagában s önmagáért, de s külö
nösen azért is méltó a megtekintésre, mivel az tisztán s tel
jesen selmeezbányai műtermék, mely mint olyan méltán
mérküzhetik az iparművészet azon alkotásaival, melyek ha
zánk fővárosának legszebb palotáit díszítik, s ha az orszá
gos kiállításra beküldőiéit volna, ott igen díszes helyet fog
lal el s magára vonja az illetékes körök, figyelmét s elis
merését.
A kéi . i .í rnak ezen dísze tisztán vert vasból, tehát
szabad kézzel készült dombom diszmü, mely a bányászat
és erdészet csimcrót. valamint a tudomány jclképezőjét a
I baglyot és az átalakítás évszámát il885) babér és tölgyfa
levelek s has >n gyümölcsből álló koszorúkba foglalva ábrá
zolja. F. (iiszáiés nemcsak a virágok, a gyümölcs, a csokrok
s a köszönik valamint a tüzes szemű baglyok és a jelvé
nyek élet hűségénél, de és kiváltképen azoknak azon meglepő
harmóniájánál fogva is kellemesen hat a szemlélőre, mely
az egésznek összképén vissza tükröződik s a rajzolónak ép
o’y jó i/.léséröl, mint eonceptiójának s költői felfogásának
alaposságáról s melegéről is tanúskodik.
K mii szellemi s költői szerzője Pöschl Ede k. bányatanácsos akadémiai tanár s kivitelének mestere Fizóly
Károly helybeli mülakatos, kiknek elseje a rajzokat — a
rácsozat jelenlegi, vagyis életnagyságában készítette, másika
meg azok kivitelét vert vassá alakította, létesítette és pe
dig a legnagyobb pontossággal s lankadatlan szorgalom
mal. A művészet ezen magasabb inveutiója s ennek ily praecis kivitele együtt s egy helyen csak igen ritkán lelhető
fel a vidéki városokban : miért is kettős ürömmel üdvözöl
jük azok fentebb megnevezett kél itteni képviselőjét s a
város legújabb díszének megalkotóját.
Végül a diszmü technikai részét sem hagyhatván óriuletlenül, kiemeljük, hogy a ké: rácsozat súlya 156 kilo, to
vábbá hogy az 1736 darabból és 1224 forrasztékkal 8 csa
varral van összeillesztve.
Egy mühiráló.

Legújabb dísze Selmeczbáuyáuak.
Alig két éve hogy a selmeczi körházak (Ringbiiusen
legnagyobbika, vagyis a Fritzbáz, a kir. erdészeti és bányá
szati akadémia tulajdonába ment át, oly végből, hogy abba
hazánk ezen kitűnő felső tanintézetének és Selinoezbánya
ritka becsű gyöngyének szétszórt tantermei a hihetőségig
összpontosítva elhelyezhessenek, mire az, úgy fok ősénél,
mint jelentékeny kiterjedésénél fogva a legalkalmasabbnak
bizonyult.
S ime ma teljesen befejezetnek mondható annak áta
lakítása tanintézetté, még pedig teljesen elismerésre méltó
kivitellel, úgy a tantermek elhelyezéso s berendezése, mint
az épület külső tataiozása szempontjából, el annyira, hogy
az Sclmcczbányának ez idő szerint i.-gdiszesebb, moudhatni
palotaszerü épülete, melyre annál büszkébbek lehetünk, mi
vel azáltal véget érend azon vándorlás m i nek akadé
miánk a bérelt lakásokban kitéve volt s mivel igy oly be
rendezésre tett szert, mely a tu . áuy igényeinek minden
tekintetben megfelel szemben a korlátolt helyi viszonyok
kal,
Mellőzve ezúttal a belső berendezés czéls/.erü voltának
8 korszerű kényclmetesscgének részié: s vá'-iá'ái. csupán
az épület külsején észlelhető újítások
.gá-calan kivitelére
kiválniuk utalni, uevezeteson pedig a homlokzatban levő
két bejáró felső világosságában elhelyezett vasrács-.zat ritka
szépségére s a mülakatos munka teljesen kifogástalan.

dőljünk csak a „Divoryoiis!‘ azon je'euotéro, m dvoen a férfi
feleségét ncomprömittáliau. a ni milyen érdekesnek kezdj
találni idegenné váló férjét s hogy neveti céljához i: - . 1.
üres fejű udvarlóját.
Ha már a férjben hiányzó v így a r»sszúl nevelt nö
által el nem ismert és meg nem érteit é s z - a házasság
nak is attikai sója — nem érvényesítheti befolyása:, illetve
nem teremti a házi boldogságot, me n n y v á l t o z t a t j a
azt pusztává a kedély hiánya, vagy aualó.-'ában az ei - .
esettel: annak nem keliü inéi tatása ! Ke-léiy néikiiii nö va.;v
kedélygazdag nő az o kincset nem b ■esülö, mert nem -merő férjjel ? !
A férj törődötten, izgatottan jő haza hi - .- - i r-'*r d nehéz
gondjai vannak, komor tekintete és ráncos i-miío a vi--.z
tükrözi azokat. A nő nem f-gja fel aiva ásái v.>nn ;k
módjára kezd dureáskodni ,na :e ugy. is iir.
— -iuzzog, „az én férjem mindenéit vir >• haza hozzám csak a
haragját jön mutatni, ö már engem nem szere t sat. sat “
Azután mind hangosabban ke/:d szólni a gyanuskodás
ördöugös sugallatja: . hatna mást szeret és i:u útjábau va
gyök ?“
A férj pedig úgy :g-nd olkozik . „tí,i élte ui javát azzal
töltöm, hogy fáradtsá goimnal édes ,itthoni teremitek magamnak, dolgozom, keoyérii ■igysiéget és ellenséges arcokat látok
s ha haza megyek : a várv a várt az óliajltott nyugalom
helyett tehát nőm, kiért mindeut ál ilo/ok, HA'.•airchán vasokkai, indulatoskodással higád, szóval,
vödörbe cstem; hisz akkor inkább — “ Ki vesz:i akkor töle rossz néven
ba c helyett inkább t ondóglök f.i S’j *j k -MVízt Ül a borravalós kézre nyájasan m isol.vgó piuc
z szökik férjem uram ?
Bizony, bizony, in >Ild im nókte k, sok no szoktatta és
szöktette el igy férjét a ház:ól, mel,ybeu o iiiliIlo nból kávés
tratsebokat ül, vagy pláne emancipáló más . i lóliéseknez
fog, a helyett, hogy ketteu együtt élvezzék a társalgás és

Jubiláló egyház. *
A radváni ág evang, cgvliáz, mely egyike a hazánkbeli legrégibb evang. egyháza kink f. é. deczcmhcr 6-án ün
nepelte temploma felépítésének .-• illetve az egyház ujja szü
letésének 100 éves évfordulóját. Hogy az említett egyházra
nézve annyira örvendetes ünnepélyről az ez iránt érdeklő
dök némi tájékozást nyelhessenek, szükségesnek véltem an 
nak lefolyását az alábbiakban közölni :
Az ünnepély fényét emelte a dcczetnber 5-én rende
zett kivilágítás, mely, tekintettel arra. hogy abban más hitfelekezetek tagjai is öuakaratukból részt vettek, fényesen
sikerültnek mondnató, habár az ugyanazon alkalomra az
egyház tofeliigv.-löj■>, Radváuszky Károly tiszteletére terve,
zett fáklyásmeuct közbejött akadályok miatt elmaradt. Más
nap vagyis 6-án az isteni tisztelet reggeli 8 órakor vette
kezdetéi és pedig az úrvacsoráuak a nagy számban meg
* Az Uniit-)> lefolyásáról szóló rofernd.it az egyik résztvevő azivea
kiízldac szerint adjuk. Hírlapírói kötelességnek véltük ezt tenni, bár
inásré'Z.t méltán elvárhuttuk volna, hogy szerkesztőségünket ez alkalonira mcghjjják, m ásutt legalább igy szokott lenni A magunk részéről
a jubiláló egyháznak újabb 100 évi boldog fennállást kiváltunk, csak
le./ azt is niég hozzá hogy az a jövő századi colléga, ki a F. II. jövő
századi olvasóinak 'm órt hogy lapunk addig lenn AU az az eddigi fényes
pártolás után ítélve bizonyos!) a 5U > éves fordulóról referál, tölgyöké........ magyar községről és - lelkészről Írhasson.
(Szerk.)

jelent hivek s az egyházi elöljáróság teljes számban meg
jelent tagjainak történt kiosztásával, mely egyházi tisztet a
zólyommegyoi csperosség legidősebb papja, főtiszt. Fucbs
János zólyom-liposei evang .lelkész, a helybeli lelkész segédlee/.ése mellett teljesítette. Az alkalmi szónoklatot, mely úgy
tartalomra, mint pedig szónoki díszre nézve is minden tekintétben, kivált a szomszéd Bcszterczobáuya városból s a
szomszéd községekből is nagy számban megjelent hivek s
vendégek előtt főtiszt, Moc/kovcsák János egyházmegyei
főespercs tartotta meg.
Ezt követte a radváni ág. evang. egyház történetének
a helybeli lelkész által történt felolvasása, mely az isteni’
tiszteletet fejezte be.
Ezen egyházi történet összeállítása kétségkívül sok
fáradságot és munkát vehetett igénybe, mi a helybeli lelkész
Hodzsa József, mint a történet incgirójáuak érdeméül lóható
fel, mert az az egyház történetét a legkisebb részletekig
| elbeszéli :
A jubiláló egyház történetét, mely még a reformátió
i előtti korra nyúlik vissza, a mennyiben Kudvauban legelőször
is a Csehországból kiűzött hussiták alapítottak, hogy ügy
mondjuk protestáns isteni tiszteletet, az egyház története
1785-ig ugyanaz, mint magyarosság számos más protestáns
egyházáé, gyors felvirágzás a reformátió első idejében, majd
üldöztetés és megfogyás, de párosu va szilárd kitartással és
a hit elveihez való ragaszkodással. Végre ] 785 advent vasárnapján uj korszak virradt Z-ltadván ág. h. evang. lakóira.
Az nap szentelték ugyanis fel a most 100 éve fennálló tem
plomot, melynek felszerelésére az evang. hivek még utolsó
időig is serényen adakoztak. A lelkészek sorában nem egy
kiváló férfiút találunk, kit egyházának bizalma a szerény
mezővárosból sokszor fontos hivatalra szólított.
Mi azonban ezen egyházi történet felolvasásánál felette
szembeötlő volt, az az a körülmény, hogy túlságos részle
tessége mellett, a mi személyi érdemeket illeti, ncui nyújtja
egyházunk életűit képét, sőt azon benyomást teszi, mintha
szándékosan mollrtztcttek volna épen azon család érdemei, a
mely családnak az egyház, ha nem is léteiét, de mai fel
virágzását elvitázhatlanul köszönheti. Hogy ez nem légből
kapott állítás, ennek bizonyításául szolgáljon csak is a követ
kező adat: Még ugyanis a t. történetíró úr egy egyszerű
templomszolgának igaz számos évi, mindazon által sem az
egyház bel-, sem pedig külügycire semminemű jótékony be
folyással nem biró szolgálatait két helyen is nugasztalólag
említi fel, addig száraz történeti tények clősorolása mellett,
teljesen mellőzi a híres Radvánszky családnak főleg az itteni
egyházra annyira áldásdíts működésének részletezését.
Az i-teni tiszteletet követte a 180 személyre rendezett
diszebéd, melyen a számos meghívott egyházi és világi notabilitáson s Besztcrczebáuya városból megjelent nagyszámú
vendégeken kivttl a radváni evang. egyház tagjai — a köz
ségünkben szórványosan mutatkozó pánszláv érzelmű egyes
cgyháztagok, 8 külüuöseu a híres cosuraisták kivételével —
úgyszólván teljes számban vettek részt, az előbb említett
elemek elmaradásának köszönhető főleg az, hogy az annyira
kiváualoa egyetértés senki által meg nem zavartatván, a
bankett a késő esteli uránig a lehető legkcdélycsehb hangu
latban folyt le.
A számos felköszöntö közül különös megjegyzést érde
melnek a főespercs által a felséges uralkodó házi a. Csipkay
Károly alispán által a radváni evang. egyházra Hodzsa
József által az egyetemes felügyelőre s kerületi elnökségre,
Lazarovich Imre szolgabiró ál ml a Radvánszky családra,

társaságok kellőméit 1
Ha pedig a nö megértette volna hivatását, ismerve
(érje természetét, elébe menne, öleléssel és csókkal simí
taná le homloka ráncait, vagy ha ideges ember volna a fér
iom uram, akkor legjobb, ha tes/.i magát, hogy észre sem
veszi a házas élet egét beborító felieteket, hanem csen
desen járkál s jókedvvel végzi dolgait, s adott kérdésekre
nyájasa ii fel e) - - rövid id őre i* jég clolvaii. és a férj belátva.
hogy a kilh iiág zajából cse n d tis édenbe jö: t. m elynek tűndéré artiuyofi kis fd e ség í azt ia kis aranyo:st szeretettel átölelve, valóban 1b e c s ü l 1 n i hi fogja. Persze ha a nö úgy
gondolk odfk , bog;y „hát ki az az én férjem uram , hogy én
úgy k é tivét kereilsem. ho 1 inam d az én „nö i büszkeségem ,*
m iért legyek „ ra b ,“ mik*ír aninrian vanna.-c, a k i k n e k e m
szolgáin ónak szív■esen V Ayom , férje a család fenntartója és feje kit t m te ln io kell, cidea a n n a k c n g e d c lm e sk cd n i
és kedv ét k
i. k it i < , /. á iu sze retü n k !
És min d é r csak a i}/.<■relé m az, melyre1 m inden házas
életi ba;j tár
Lsáuál, m int vé nsö o k ra b u k k an u n k , hisz
régi dől
»gy jelle mi(Zilál• 1 s az élet türhetövé tétélére bzü kség' M Ioalism ussa 1 re i:idelkczö férfii úgy nevelheti
és oktat halj*i nej ét, a mi nt kii áu ja h a nií n legnagyobb
elvezeti*:l ha jlik
ha fé■rj ét \ i azán szereti. D ■ épen itt a
bökkenő
in ra gyök há r a s>téji nem nek i;igi aua/.t a 8'.cmrebán vá'=t leinni, !a m elyet r..■nd e scu csak a férfiak n a k sző k 
lak leim
i. nem zo rd em böl. hanoi ít sji.'k illái ióból
bá/asodiiák ! Igeniis nem vaigyofc b a rá tja a tisztán m inden
ész nélk ül r:■snpán csak ; szív sugallatáé i I»ii;•»ft házasságoknak. m er t az sokszor n;yom<«rra vezet, iii ely a szerelm et
elfojtj i. „.Sin c B:i,t‘!|o c t 1 re re 1rigót Venu
AZért hegyeti az elsí izó a.szívó de Ml ig kell hallgatni
is, d.e bojry azért V,alam ely fiatal e in n -r CSUjián a
agy a pénze zsák öt vegye n i ill az épen oly
utálatos min t Ilii: to r a n'ii 1cgki sebb vonzalo ni n élk ü l férj-

néz meg azért meri azt „Vers irguugsliausoak" tekinti, mely

i

nélkül tán ínséggel küzdő vén lány lenne, de a inelylyel
most széji ellátást, rangot nyert. Hallottam mikor, clhagyalottságbau, visszavonultan élő nővérek egvike azt mondta
a másikhoz: „No csak vegyen cl Feri, még akkor fogunk
csak i g a z á n mulatni.u És a lány, kire eddig senki sem
nézett eddig, mert nősüléihez tán kicsi, m á s h o z tán nagy
volt, tekintetes vagy nagyságos asszony és egyszerre körül
rajongott lesz, férjéhez nem ment szerelemből, a nélkülözött
jólét és köztisztelet hirtelen beállta túlkapottá teszi, mint a
felszabadult rabszolgát, most élvezni kívánja a világot, kár
pótlásul a sok nélkülözésért. — Hogy a mellett férje boldogitására is gondoljon, ahhoz már nagyon hálás természet kell!
S midőn néha ez meg is van a nőben, akkor meg
sokszor nem képes a férjét meg és átérteni, mert mivcltségi
foka oly kicsiny, hogy férje legszebb apborismáján ásít, a
midőn ugyanakkor egy lábotlaukodó liimpollór buta vagy
tri. iál viccelődésein fel-felröliög! Az ilyen házasság olyan,
mint mikor a grófné megszökik a kocsisával !
Bár csodálatos, hogy még valóságos szellcmóriásokuál
-em nagyon ritkák az ily mesalliauceok, mégis csak nem
normális állapot az, midőn a férj feleségében ucin találja azt
a barátot, kivel megértesse szelleme mindet) szülöttjét!
Azért csak az számíthat a házas életben boldogságra
a kinek a szive szava mellett marad még annyi esze hogy
■ dolgot el nem liirtelenkcdve. ogyátuljában még s z á m í 
t a n i képes.
Nem elég Schiller sokat kopta ott mondását: „Drum
prüfe wor sicli cwig bilidet, Ob hí eh das Herz zum Ilerzcn
findet/' tisztára csak amolyan „Látni téged és szeretni pil
lanatnak müve volt* -féle szerelmekre érteni; mert sok szép
és nyájas arc mögött mint rózsák között -itt lappang a ki> é |>•n az a mit sokszor „legtisztább önzetlen szere
lemnek neveznek, nem cgyébb mint az anyagias vágy, mely
clval.it, s melynek elérésével tisztán lá'nnk ugyan, de már
c&kor ácson vau •

Bárczy Károly által a szomszéd bcsztcrczcbányai ovang, ‘egy
házra, SteinhUbol János által az esperességi elnökségre

őzen tisztséget Kovács Mibályra ruházta, mi által egy felü
gyelő bizottsági tagság jött üresedésbe. Ezzel Engomann
Alfrédé' bízta uicg a"kür. Szeltetareich Gyula kilépvén a
választom.lyból, helyette Krogey Ottó póttag hivatott he ren
des tagnak, s póttagnak Magerle Viktor választatott meg.
Ezzel befejoztetvón a napirend, elnök fölosztotta a közgyűlést.

m ond ottak.

A banketten a nem rég felállított toronyóra kői - 'igeinek
fedezésére rendezett adománygyűjtés 100 forintot megköze
lítő összeget eredményezett.
T —y

LekÖ8Zlnóa. Lapunk zártakor vesszük ama megdöbbentő
Iliit, hogy Szumrák Pál Besztcrczchánya érdemes polgár
mestere leköszönt. Kornéljuk, hogy c kir alaptalan és hogy
Besztcrczchánya varosa még sokáig fog a közkodveltségU
fői li kormánya alatt állani.

Nyílt kérés az emberbarátokhoz.
Azon karácsonyi Ünnepély, mely minden tchotösobb
szlllö gondozása alatt álló gyermeknél, mint ürömteljcs bol
dogító Ünnep ismeretes, számtalan szegény gyermeknél, csak
mint nélkülözéseinek egyik szomorít időszaka nyilvánul !
Indítva ezen szegény gyermekek szomorú sorsa által,
valamint visszatekintve a már két alkalommal rendezett ka
rácsonyi Ünnepélynek fényes sikerére, elhatározta a sclmeci
gyermekbarát- egylet, miszerint az idén is, gondoskodva a
szegény gyermekekről, Selineczváros nemes lelkíl közönsé
gének segítségével folyó évi december 27-éu a Scmbcry te
remben egy nvilváuos karácsonyi Ünnepélyt rendezeud.
A szegény nélkülöző gyermekek nevében kérjük o
szerint a t. c. közönséget, miszerint a/, egyletet czeu szán
déka keresztül vitelébeu támogatni és az ilnncpóiycu, szo
kott áldozat kézségével úgy künyöradományaiva) mint pe
dig szives megjelenésével részt veuui szíveskedjék.
Ne tagadják meg a szegény gyermekektől nemes rész
vételüket és adakozzanak az emberbaráti szeretet lángoló
oltárán.
Bármily csekély értékű ruhadarabok és fehérnemű,
lábbeli, sütemény és egyébb élelmi szer, a szegény gyer
mekek uevébeu bálával fogadtatnak el.
A kegyes adományok szives gyűjtésére Dr. Scliillingcr
úr, a ftszdő fönüknö sz irgalmas nővérek zárdájában és
Itszdö Haendel Vilmos úr, valamint a Felvidéki Híradó szerkcBztösége vállalkozni szíveskedtek.
Sclmeczbánya 1885 évi November hó 25-én.
Dr, Schillingcr s. k. tiszt, elnök. Wietner Ailló s. k. jegyző.
Verest József s. k. elnök.
Kraft János «. k. Ocsovszky VilmoB s. k. Brandenburg Jó
zsef b . k. Ftszdő K*vassay Mór s. k. Ftszdő Haendel Vilmos
b. k. Ftszdő Láng Cliarltas. Dr. Stuller Gyula s. k. Sólcz
Emma s. k. Pöscbl Lujza s. k. llelmereicb Joscfa, bizottsági
tagok.

!

| Dr Mályusz K áro ly. F. hó 7-én d. u. 3 órakor temették cl Dr. Mályusz Károlyt. A boldogult Zólyom megyének
hosszabb idüu át íü orvosa, a bcszterczebáuyai takarékpénztárnak elnöke, majd igazgató tanácsosa, Besztcrczebáuya sz, kir. városánál a képviselő testület tagja volt. A te
vékeny és érdemekben mogőszült férfiút nagy részvét mel
lett kísértük örök nyugalomra. A temetés a város és küruyéke intolligentiajúnak részvéte mellett történt, a gyászoló
családtagokon kívül, mintegy megbizonyitaudók a boldogult
iránt érzett tiszteletüket számosán jelentek meg. A család
által kibocsátott halotti jelentés igy szólott: Özv. Mályusz
Károlynó szül. Bezegh Emma, valamint lai Károly ennek
neje szül, Pauliuy Jolán, Egyed, György, és Béla. a többi
rokonok nevében is mély fájdalommal s szomorodott szívvel
jelentik forrón szeretett íérjéuck, agyjoknak illetőleg apó
sának Dr. Mályusz Károly-nak, f. é. dec. hó 5-cn életéuek
73. évébeu történt gyászos elhnuytát. A boldogult bűit tete
mei dec. hó 7-éu d. u. 3 órakor fognak az ágostai evangé
likus hitvallás szertartása szerint nyugalomra kísértetni.
Béke lebegjen a sokat munkálkodott porai felett.
Diák sport. Kedvelik biz a diákok is a sportot; igaz
hogy ők „nem az Olympus porát verik fel kétkerekű ver
seny kocsijukkal,“ de beérik azzal, hogy — a partokról
korcsolyáikon IccrcszKedve szelik a megfagyott havat. Öröm
nézni, mily villámgyorsan siklatlak, cl a sport- űzök a járó
kelők mellett. Néha azonban erősen protestál a sport c
neme ellen egy—egy zsémbes öreg anyóka, majd a hajdúk.
De hiába, hisz „a virágnak megtiltani nem lehet“ . . .

K Ű L D K F É L É K .

A selmeczi gyógyászati és term észettudom ányi egyesület

gyak nem Bzúllitattak vissza SelmccBie, liánéin Dr. Tcry
tiszb. aleluökllnk ajánlata folytán és a választmány határo
zata értelmében clajándékoztattak, és'p ed ig : a bányász
házi ipar c/.ikkck az országos Ipar múzeumnak, és az al
bum a Magyar Földrajzi Társaságnak Budapesten. Ezen
utóbbi Társaság közleményeinek utolsó füzetében következő
elismervényt tesz közzé. „A MagyarorB/.ági Kárpát Egylet
Szituya osztálya a/, országos kiállításon oly méltó figyel
met ébresztett pompás tájkép gyűjtőmén . ét a Magyar Föld
rajzi Társaság könyvtárának ajándékozta. Kedves köteles
ségünknek tartjuk, hogy a becses ajándékért a Szituya osz
tály t. vezetőinek a M F, Társaság Hevében nyilváno
san is Köszönetét mondjunk.“ Egyúttal az anyacgycsUlct
átiratát is vettük, mciyben az országos kiállításon való hat
hatós közremüködésUukért hálás elismerését nyilvánítja.
id. Tirts Rezső
alól uök.

Kinevezés A bcs/.terezobányai kir. áManii lelsőbb le

ányiskola igazgatójává Gorevicb Emil, a ináramos szigeti
fels. leányiskola tanára neveztetett ki. Állomását mint hall
juk, karácson után foglalja el. Addig is fogadja gratuláci
ónkat és kívánjuk, hogy körUnkbeu jól érezze nugát.
•f Gáspár Ferencz m. k. bányagyak'»rnok o hó 11-én
Selmcczcu elhunyt. — Halálával családján és jó barátain kí
vül egy scliueczi családot is mélyen megszomoritott, mely
nek körében távol szülőföldétől a bérezés Erdélytől, kedves
ittbont talált. Ez a család helyettesi.ó a beteg ágya mellett
a jó szülőt s testvért is, mert igazán önfeláldozó ápolással
cnyliitó a halállal vívódó ifjúnak végtclcu fájdalmát, kinek oly
nehéz vala megválni az -élettől, melyhez mint iioldog és
boldogító ifjúnak kettős joga volt. — Temetője tegnap
az akad. tanári kar, akad. ifjúság meleg részvéte mellett
incut végbe. A fáklyás menet, a zene s a kótogó hangja,
melyre a harangzúgás megszűnt, ünnepléssé és meghatóvá
tették e jelenetet. — Legyen neki könnyű a föld, s eny
hítse az idő az öt gyászolók fájdalmát.
Hangverseny. A bcs/.terczcbáuyai kir, fögymn. az
alumneum javára 1880 január 9-én hangversenyt rendez,
mely iránt már most is városszerte nagy az érdeklődés. Biz
tosíthatjuk a t. c. közönséget, hogy ez alkalommal nemcsak
praccis kivitelű zenedarabokat és érdekes magánének ré
szeket fog hallani, hanem kedélyes fesztelen mulatságot is
fog találui. Kezeskedik erről a diák hangversenyek régi jó
birnove.
A „Beszterce-Selm eczbányai T á rs a s k ö r1 f. óv. decem
ber hó 7-én rendkívüli közgyűlést tartott Concha Ferencz
eln ö kle te alatt. Okot adott rá Friinl Aladár egyesületi pénz
tá rn o k tiszté ről való lemondása, minők következtében a
pénztáritok megválasztása v á lt szükségessé A közgyűlés

A körraöczi m agyar egyesület o hó 6-án felolvasó es
télyt tartott, melyen Bollaágli Aladár főrealt. tanár úr „Gróf
Széchenyi Istvánról"" értekezett. Előadó tanulságos beveze
tés után áttért a nagy férfiú elvi átalakulására, alaposan
kimutatván, hogy nem mcllö/.tetése, hanem nagyratürő lelke
vitte a reformok terére. Értekező ezen változást számos,
Széchenyi naplójából és müveiből vett idézetekkel világí
totta meg és u nagy honfiú kedély állapotának sikerült
ecsetelése után, igen élénken rajzolta a meghasonlást, melybe
a reformok következményei sodorták, melyektől visszaret
tenve másuak engedte át a vezérszerepet. Végül uagy ér
demeit méltatván, befejezte előadását, melyet a jelcuvoltak
élénken megéljeneztek.
Furcsa időjárásunkról múlt számunkbau mintegy cso
dálkozva emlékeztünk meg. Bozzeg most már nem panasz
kodhatunk ; valóságos téli idő van, csikorog a hó talpunk
alatt. Érdekes itt megemlíteni, hogy az alföldön aránylag
igen enyhe az idő, sőt Szentesen, — mint a „Szentesi Lap"
írja, — egy almafa másodvirágzásnak indult.
Alkalm as játszó és fogla lkoztató eszköz gyerm ekek ré 
szére. Mint tapasztaljuk, ez évben uagy előnyben részesítik

a gyermekjátékok kiválasztásánál a Ricbtorféle játékdobo
zokat. — Ebből is kitűnik, hogy a szülök mindinkább oly
tárgyakra vannak tekintettel, melyek egyszersmind oktatók
is. — Hogy a Richterféle játékszer doboz igazán oktatva
mulattató, erről meggyőződhetnek a szülök ; miért is mele
gen ajánljuk azt karácsonyi bevásárlásaik alkalmával.
Üzeneteink. Ifj. T. S. úrnak Z-Radván, Köszönettel vet
tük. A viszontlátásra lapunk hasábjain! R. Gy. Zólyom, k is
türelmet kérünk,

Egy érdekelt.

Választás. Beszterczebányai városi erdésznek a dec,

10-ki közgyűlésen 22 szóval 7 ellenében Hrdina János vá
lasztatott meg.

A M agyarországi K árp át Egyesület S zitu ya M ítily á u a k
közleménye : Az országos kiállításon általunk kiállított tár

juliait szerto engedte kalandozni. Először elejét vetette a tűz
ólé, majd megfordult és oldalát, majd ismét basát sütögette.
És imc n szegénykének ruhája tüzet fogott, ö pedig a fizika
törvényeit nem ismervén, fej veszetten rohant falijába segítő
ségért. ámde mikorra haza ért, gyenge tagjait annyira összeégette a levegő mozgása által lángot kapott patyolat ru
hácska, hogy harmadnapra a legnagyobb kiuok között meg
halt. A tűz áldó tulajdona károssá is válik, ha gondatlanul
kezeljük.

l-sö szakosztályának f. é. dec. hó 12-ikére hirdetett ülése
Gáspár Ferencz bányagyakoruok közbejött halálesete miatt
jövő januárhóra ha'asztatott, Az ülés napját annak idején
fogjuk közzé tenni.
T a n á ri kör. A bbányai tanári kör tagjainak múltkori
felsorolásában Spltko Lajos igazgató neve kétszer fordul
elő, kimaradt ellenben Szkunzevics Kornél úr, mit ezennel
pótolunk.
Explosio. Noé csak bort termesztett; ámde a furfangos
emberi ész nem elégelte meg a csábításnak ily gyenge nemét,
kiszívta a szilvából, a cseresznóböl, borókából is a szeszt
és spirituszt csinált belőle A szeszek kezelője keresztelés
hez fog, hogy az egy liter spirituszból 2 litert készítsen.
Ámde Bacchus ellensége a keverésnek, mégha spirituszról
van is szó és a gazdálkodót meg is bünteti. Ig.v történt
Százován egy szoszkereskedövol, kinek neje a gyorivavilágával ment uagyhordója csapjának. Azonban alig ért a cse
pegő lyukhoz, nyomban kirobbaut a szesz és a szerencsétlen asszonyt, kinek férje kiabálására a korcsmában mulató
két legény elörohant, a szó szoros értelmében halálra égette.
A szegény férj nem segíthetett szenvedő feleségén, miután
az ö kezei is összeégtok s csak egy véletlenül oda jutott
szolgáló lólekjoleulétéuok köszönhette megszabadulását, ki
egy csöbör vízzel leöntötte égő kezeit.
Egy levólhordo szökése llochmauu Mátyás selmeczi
levólhordó c napokban cltllut s mint a gyorsau megejtett
vizsgálat kiderité. több rendbeli összeget sikkasztott cl. —
A sikkasztó a legjobb ajánlattal vetetett fel a posta szolgá
latba évek előtt, a selmeczi rendőrség kebeléből, a hol éve
ken át a legpontosabban tcljesité szolgálatát. Uj állásában
is pontosnak, szorgalmasnak bizonyult és megbízhatónak
mutatkozott. — Ismerve a helybeli postahivatalnál uralkodó
rendet s szigorú fegyelmet, melyet Holczapfel főnök min
denkor kifejt, továbbá azt a példás kezelést, raclylyel a hi
vatal mindegyik tagja már reg kivívta közönségünk clis ne
veset, azt keli feltennünk, hogy a hűtlen szolga sokkal na
gyobb íurfanggal vitte véghez bűnös tettét, mintsem róla fel
lehetett tenni.
M agyarosodjunk. Nem lehetne a Bőszt írczebánya városa

által fáról, faszénről, lueszről sat. kiadott nyngtatványokut
magyar s'üveggel ellátni? A megrendelők megértenék amúgy
is, a különféle Ankák Márkák stb. édes keveset törődnek
az írással, a mit közökbe nyomnak.
Baleset. Ne parádézzál a tűz körül; mart érvényesül
a szent irái szava: A ki karddal bánik, kard által vészén

! cl. így történt c napokban ama borzasztó szerencsétlenség
j is, melynek egy 13 éves leányka esett áldozatni. A dolog,
j mint nekünk Írják Majorfalva községben történt. Lányit
mnjorfulvi bíró szolgáló leánya a kis Zsuzsi égő parázs mclí lett melengette a hidegtől megzsibadt tagjait a réten, mig

Hasznos tudnivalók.
— Szivattyús kutaknak befagyása ellen vegyük körül
a kútállványt egy szorosan elzáró szekrénynyel, a fúrjunk a
szekrényen belül a kút födelébe négy vagy üt raiutegy 5 éra,
nagyságn nyílást. Ekkor a föld meleg levegője, mely a kút
mélyén folytonosan fejlődik, ezen lyukakon, mint egy ké
ményen fölemelkedik s a fogantyú nyilasánál kiáramlik. Az
igy ellátott kutat nem kell bekötui.
— A szivarkamu, mint fogpor. Vaunak igen sokan,
akik a szivarhamut oly czélból gyűjtik, hogy azt mint fog
port használják. Ez azonban határozottan rósz eljárás, mert
a szivarhamuban sok oly apró szemese vau, amely a fog
zomáuezát megtámadja s nem ritkán arra fcloldólag hat.
Azért szivarhamut a logak tisztítására, mint fogport, sohasem
szabadna használnunk s egyedüli értékesítése abban áll, ba
azt cscrépvirágaiuknak mint trágyaszert adjuk.
— Égési sebek ellen dr. llirsck (Prágában) egy egyszerű,
de hatásos szert ajánl Ez körülbelül egyforma mennyiségű
vajból és tojássárgájából készült kenőcs. Egy kanál vajra
egy egész tojássárgáját számitauk, s mindkettőt jód összeke
verjük. V kenőcsöt egy vászonlapra kenve illesztjük a seb
re, h mihelyt kiszárad, megújítjuk. Ez a fajdalmát nagyon
csillapítja, s meg a nagyobb cs mélyebb égési sebeket is
aránylag rövid idő alatt, meggyógyítja, a nélkül, hogy seb
hely maradna vissza. Dr, Hirsch beszéli, hogy egy asszony
kinek ruhája gvuladt meg. egész testén nagy és mély égési
ebekkel volt borítva. Az orvos cgv lep időt kelletett be 1
kgr. vajból és 20 tojásból készült kenöcscsel, s abba burkoltatta a beteget. A heves fájdalom csakhamar csillapult, s
nyolez nap múlva a beteg teljeseu felgyógyult Egy más
esetben egy fiatal lány a theafózö szétrobbanása folytán
egész arezát és szerapilláit összccgctto. Ezt is az említett
kenöcscsel aránylag rövid idő alatt meggyógyította, a uól •
ktil, hogy sebrésznek nyoma maradt volna.
— Hogy aludjunk a vasutou. Tapasztalt orvosok azt ajánl
ják, hogy a vasúton alvásnál fejünket mindig a lokomotív
felé fordítsuk. Ily helyzetben a vonat mozgása által a vér
a fejből clliajtatik és igy alvásuuk könnyebb és uyugodtabb
lesz. Ha cllcnbeu, mint rendesen történni szokott, lábainkat
irányozzuk a lokomotiv-fele, a vér az alsó testből a fejbe
hajtatik, mi elűzi az álmot és a legtöbb csctbeu heves fej
fájást idéz elő.

IRODALOM.
Egyetemes Regénytar. Siugcr és Wolfner budapesti
kiadó c jeles vállalatának 6-ik kötete hagyta el immár a

sajtót. E legújabb kötet egyik legnépszerűbb és legterméke
nyebb írónknak, Tolnai Lajos-nak „A jubilánsok" czimü
regényét közli, mely méltán sorakozik ama müvekhez, a me
lyek Tolnai nevét nemcsak ismertté, hanem kcdvelttó tették.
Ez a könyv is, a melyre inog érdemleg ;scu szándékozunk
visszatérni, ugyanaban a csinos, sőt díszesnek mondható
kiállításban jelent meg, mint az Egyem*.* Rjgóuytár többi
kötetei, melyek ügy olcsóságuknál, mint tetszetős külsejük
nél, de tókép válogatott tartalmuknál fogva legjobban bevál
nak karácsonyi ajándékokul is. Onuet, Mikszáth, C in w a y ,
Tolnai oly nevek, melyek méltán szerezték meg eddigié a
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ki111iiö vállalatnak azt a páratlan kelendőséget, a melynek
örvend. Egy-egy piros vászonba "kötött, f keto nyomással diszitett kötet ára 50kr. az ódig megjelent 9 kötet ára 3 írt.
Előfizethetni a kiadóknál Budapesten Vndrássy-üt 10.
!
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P á ly á z a t.
Beszterczcbáuya sz kir. városnál rendszeresített rend*
őri alkapitányi állásra, mely Ível 800 frtnyi évi fizetés van
egybekötve, ezennel pályázat nvittatik.
Felhivatnak a pályázni kívánók, hogy szabályszerű a
jog és államtudományi tanfolyam elvégzéséről, valamint az
állámtudományi államvizsga letételéről szóló bizonyítványok
kal felszerelt kérvényeiket 1880. évi január hó 31-ig a vá
rosi tanácsnál nyújtsák be.
Bes/.urczebányáti 1885. évi december bó 5-éu.
Szum rák Pál
470
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polgárm eiter

Árverési hirdetményi kivonat.
A zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
közhírré icszi. hogy Steniik György végrAuj taténak ítéli.
Osztrih m András örökösei végrehajtást szenvedők elleni 00
forint töückövetelés és járulékai iránti végrehajtás' ügyében
a bos/.terczobáuyai kir. törvényszék a Zólyomi kir. járásbí
róság területén lévő dettvai 130 sz. tlkjkvbeu foglak ‘á urb.
telekre és irtvánv birtokra az árverést 790 Irt 50 krban
ezennel megállapított kikiáltás árban *1rendelte, és b >gv
a lennebb megjelölt ingatlan a/. 1880 évi Február hó 4 -ik
napján délelőtt 10 órakor Dettván megtartandó nyilvános
árverésen a megállapított kikiáltási ár.ri a’.ól is cladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10 százalékát vagy készpénzben, vagy az 1881: LX.
t.-cz. 42 íjában jelzett árfolyammal számitottt cs az 1881.
évi novemberhó 1 én .3333
a. keit igazságügy-miniszteri
rendelet 8. íj-ábm kijelölt óvadékképes értékpapírban a
kiküldött kezénez letenni, avagy az 1881, LX. t.-cz. 170.
íj-a érteimében a bánatpénznek a bíróságnál időleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt á ‘.szolgáltatni.
Kelt Zó:, inban 1885 évi juuius bó 0 napján.
A
kir j'*íróság mint telekkönyvi hatóság.
A ltd o rffe r
480

kir. albiró
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Árverési hirdetményi kivonat.
A beszterczebányai kii. törvényszék, mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, hogy Singcr Bernát végreliajtatónak
Riecsan András ibauzovei örökösei végrehajtást szenvedők
elleni 425 frt 35 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a beszterezebáuyai kir. törvényszék terüle
tén levő Prsáu község határában f- k í a prsáni 10 sz. telejegyzökö lyvbcn I 1 —30 t sz. a. felvett */« urb. teleknek
és a hozzá tartozó 12 uépsz. ház és udvarnak alperes Rie
csan dián nejei Andrást illető felére 013 frt. a 39 sz. telekjegyzökvben 1—0 t. sz. a felvett erdők felerészének alpe
rest illető Víi-ed részére 96 frt.. a 40 sz tjkvben 1 —15 tsz.
a foglalt iegelőbeii jutalékára 10 írt., a 41 sz. tjkvben 1—8
tsz. a erdők felerészének alperest ille‘0 1;«>-ed részére 384
frtbau megállapított kikiáltási árban, az árverést elrendelte,
és hogy a fennebb me'jelölt ingatlanok az 1886. évi Január
2 9 -ik napján -i • öö:: i0 óraxor Prsaiibm a község hazánál
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási
áron aIúi is eladatni fognait.
Árverezni szándékozók tartoznak az Ingatlanok becsárának 10 százalékát kézpénzben, vagy törvényes ovanékképes papirosban a kiküldött kezéhez .eteuui vagv az 1881
LX. t.-cz. 170 5?-a éneim ében a bánatpénznek a bíróságnál
előlcges - liiclyczésérői kiállított szabalyszertt elismervényt
atszolgáltatni.
Kelt B iszterczeiiányán a kir. törvényszék telekkönyvi
osztályánál 1885. évi november 28-án tartott üléséből.
Majovszky

,• .lük.

Pethes

4H1

jegyző.
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Árverési hirdetmény.
Alnlirt kiküldött, végrehajtó az 1881. évi LX. t -ez.
102 íj-a értelmében ezennel közhírré testi. hogy a bcszter
ezebányai kir járásbíróság 3082 1885 IV sznmu végzése ál
tal Ifj. Löwv Miksa javára B >ck Ede és L »u testvérek ellen
423 frt 70 kr. löké ennek 1885 év Októo-r hó 2 napjától
számítandó 0 százalék kamatai és eddig összesen 39 Irt 10
kr. perköltség követelés erejéig elrendelt ki....gité-u végre
hajtás alkalmával biróilng ie és felül fog.-nt és 1000 fi'tra
becsült: szoba bfiior
I 5. és 8 sz kérbö' álló ingóságok
nyilvános árverés u,ján eladatnak.
Mely árverésnek a 3820:1*85 P sz kiküldés: rendelő
végzés folytán a belysziiién. vany is Beszterczeiiáiiynn leendő
eszközlésére 1885dk év december he 2 3 -ik napiénak dél
után 3 órája batáridőül kitiizeíik és ab hoz a venni s/.ándé
kozók ezennel oly in j : /.é- el hivatnak mi"/ : hogy az
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX s ez
170 §-a értelmében a legtöbbet Ígérőn k boe.sáron alul is
cladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1*81 évi LX .
toz. 108 fában megállapitott feltétel:!: szerin' lesz kifize
tendő.
Kelt Boszterczcbúny in 1*85 ik évi dce. no 1 napján
Jurányi A d o lf
l.sjf

Á rv e ré s i h ird e tm é n y .

kir bíró* Ági végrehajtó

N /o.uito: a „Sjlunczbiuyai Híradó- gyorssajtóján.

A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
részéről közhírré tétetik, miszerint végrehajtási árverés az
ezeu eljáró bíróság területén lévő, Krausz Adum és Farkas
Erzsébetnek a pjvrgi 172 számú :ljk. A f 1 sor 57 bélyr.
szám aila’t foglalt 205 számmal jelzett ház udvar és kertre
nézve II ller Dávid végrebajtatóuak 123 frt 91 kr. tőke és
járulékainak kielégítése végett a pjergi községi biró házáuál az 1885-ki december 31-én reggeli 9 órara tűzetett ki.
Kikiáltási ár 742 frt. adó szeriül megállapitott becsár.
Árverezni szávdókozók tartozuak a fentebbi becsárnak 10 százalékát kézpénz vagy óvadékképes értékpapírokbán az árverésnek megkezdése előtt letenni.
Az ígért vételár az árverés napjától számítva 90 nap
alatt esedékes 0 százalék kamataival együtt a selmeczi kir.
adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál kérvény mellett fize
tendő lészen. Vevő ezen árverési cselekmény jogerőre emel
kedése titán lrtiszonélvezetbe lép. tulajdonjog javára azon
ban csak a vételár teljes lefizetése után hivatalból lóg bekebelcztctni. Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár el
leti biztosítani.
Ha a vevő az ígért vételárt e megbatározott időben le
nem fizetné, bármely érdekelt fél kérőimére az 1881. évi
LX. t.-cz. 185 § a ért dinében viszárverés fog elrendeltetni.
Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró bí
róságnál és pjergi községi biró házánál megtekinthetők.
Selmeczen 1885 ki december 7-én.
Heyder
488

kir. janihbiró
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Budapesten T ö rö k J., Selmeczen pedig S ztá r, kay F cien cz
gyógyszertárában.
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Házeladás.

Zólyomban 1885 évi deozember 18-án d. e. 10
órakor a városházán önkéntes, bíróságon kívüli ár
verés alá fog bocsáttatni Zólyom város fÜpiaczán
lévő. özv. Háncsok Ida tulajdonát képezd 32 összeír,
számít ház, kertekkel és réttel, — továbbá ugyan
a föpiaczon lévő 60 összeír, számit Lángé féle ház
és kerttel.
|
A kikiáltási ár az elsőre nézve 7200 frt. a
másodikra 8000 frt.
Az árverési feltételek a tulajdonosnál megtud
hatók. A fenti határideig magáin ajánlatok is elfo
gadtatnak, melyek az előbb nevezett tulajdonoshoz
intézendök.
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PATEHTÁLT-ÉPITŐSZEKRÉHY

Árverési hirdetmény
A solm-ezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
részéről közhírré tétetik, miszerint végrehajtási árverés ezen
bíróság területén lévő Loptak Zachar Annának a uélahányai
282 számú tljk. A f 537 helyr. szám alatt foglalt 383 frtra
becsült 240 számú ház udvar, kert csűr szántó és rétből
23,50 részére és a béiabáuyai 90 számú tljk. A + 533 hír.
í számít 01 írtra becsült rétből illető fölére. Érászt Lipót végrehajtatónak 309 frt 25 kr. töke és járulékainak kielégiI tése végett a selmeczi kir. iárásbirósi/ telekkönyvi nztá1vűuál az 1885évi december 18-án reggeli 9 órára tűzetett ki.
Kikiáltási árak a fentebb kitett adó szerint megállapított
becsárának.
Árverezni szándékozok tartoznak a fentebbi bee árak
nak 10 s/.ázalékát készpénz vagy óvadék képes értékpapírok| bán az árverésnek megkezdése előtt óvadékúl letenni.
Vételár az árverés napjától számítva 90 nap alatt 0
százalék kamatostól a selmeczi kir- adóhivatal mint birói
letéti pénztárnál kérvény mellett fizetendő lészen.
Vevő ezen árverési cselekmény jogerőre emelkedése
után haszon élvezetbe lép tulajdonjog javára azonban csak
a vételár lefizetése után hivatalból fog bekebo’cztetni.
Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen bizto
sítani.
Ha a vevő az Ígért vételárt a meghatározott időben
le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelmére, az 1881.
LX. t ez. 185 § a értelmében viszárverés fog elrendeltetni.
Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró bi! róság és Selmecz-Bélabánya városi tanátsnal megtekinthetők.
Selmeczen 1885-ki december 7-én.
Heyder
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kir. járásbiró.

1886. évi január l-tcíl kezdve egy zongora
bérbe adó. Közelebbi értesítéssel szolgál a zongo ratulajdonosnö : özv. Artliokl Karolina, lakik a Sembery házban 3-ik emeleten.
48r>a—
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A ,.I»etcgbarát.“ czimü röpiratban számos háziszer van ismertetve, melyek sok éven keresztül
megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e
röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köszvényben
vagy csúzban, tüdö sorvadá sban, ideggyengeséöben,
sápkorban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az
úgynevezett gyógyíthat lan betegségek is megszűntek.
A ki a „ B e t e g b a r á 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 röpirat megküldetik. A megren
delőnek ez költségébe nem kevfil.
W ^ '

kapható minden játékszerkeresk édesben
70 krtól fölfelé. Ki az építő szekrény alap
ját tevő rendszerről bővebbet akar tudni,
az forduljon levelező lapon Richter F. Ad.
és társa ozéghez Mécsbe, I. Nibelungengasse 4, honnan gazdagon illustrált uj ár-
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jegyzékét

tp díj tálánál.
•
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KÖMÉNY-LIKŐRJE
Liolitwitz E és Co.
cs k. udv. szállítónak Troppauban
Kz n finom, ziwiinton k iim én v -lik ü r, molyét mi
kiváló gnuddnl lillitottunk elő g.-ihua]iiiliitkából ó*
hollandi B/omult zöld köménymagból, kitűnő be
folyásául van az umón/.téaru, ót izlotes. kitilnő liygiénini azúrként ajánlható.
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V, orod. litoroii üveg ára l frt.
Tiszta BZtlridók.
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Selmeczen W ankovits L ajo s űr kereskedésében kapható.

;w y < « « K « K « « « S K K
Karácsonyi és újévi ajándékok!
A közeledő karácsonyi és újévi
ünnepek alkalmából van szerencsém
a n. é. közönség tudomására hozni,
hogy Selmeczen az alsó utezában a
volt Pfeifferfélo, most Seholtz-ház
ban dúsan felszerelt óraraktárt tar
tok, melyben jól szabályozott CY.
LINDER ÓRÁK 6 fttól kezdve I0
fcig kaphatók.
Kaphatók továbbá nálam fali-,
zseb- és ingaórák a legolcsóbb
árak mellett. — Ajánlkozom végül
zseb- és faliórák pontos és gyors javí
tására. kiváló tisztelettel maradván
IBtilÚKMy llu liiiiu ir i.
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Márlaselli
gyomorcseppek,
úgy mint az előző években, must is kap
hatók e hú 20-ikátúl kezdve

K A S P A E E K EDE
üveg-, porcellán- és bútor-raktá
rában Selmeczen.
A t. megrendelni szándékozókat saját érdekük- !
ben kéreinj előjegyzéseik megtevésére. mert az elő
jegyzések sorrendje is tekintetbe vétetik.
4*7

kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen,
cs felülmúlhatatlan : étvágy hiány, gyomergyengeség, rósz szagú lebellct. tefuvódások. savanyú böfögés, kolika
gyomorliurnL. homok- cs hugykö fejlő
dós, gyoinorégotcs, túlságos nyálkakcp
ződés, sárgaság, undor, főfájás igyoinorrontás esetéin gyo
morgörca. dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő
gyomorbajok giliszták, lép és máj bajok, aranyér ellen
Egy üvegcse ára baszuála'.i utasítással együtt 35 kr.
Központi raktár: C. Brady -a Védangyalhozu czim z e tt
gyógyszertára K rerm ierben iM írva orsz.i
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Kiadó a „Scliucezbáuyai Híradó" künyvuyomója.

