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Állategészségügy. -,T̂ ,

Oly lelkes s annyira szívből eredő éljenzés már 
rég óta nem hangzott el Selmeczbánya közgyűlési 
termében, mint az volt, mely Lipthay István rainisz- 
seri tanácsos azon remek beszédet kisérte, melyet 
a i  fenti napon az állategészségügyben Selmecz s 
Bélabánya sz. k. bányavárosok hatóságával megejtett 
tárgyalások megnyitásánál elmondott.

Közérdekű, mondhatni nagy horderejű s úgy a 
tisztviselőre, mint a gazdaközönségre felette tanul
ságosak azon expectoratiok, melyek a majdnem egy 
óráig tartott beszédnek megannyi érdekes s értékes 
mozzanatai voltak, oly kimagaslók, ol vjelentőségüek. 
hogy azok közelebbi méltatása s megismertetése a 
t. olvasó közönséggel annál elengedhetlenebb fel
adata a helyi közlönynek, mivel azok közéletünk 
egyik legfontosabb ügyágát s igy közvetve mind
nyájunk egyik vitális érdekét érintik.

Mindenek előtt előrebocsátandónak tartjuk azon
ban, hogy az említett tárgyalások a foldmivelés ipar 
s kereskedelemügyi m. k. minisztérium f é. 5335 
sz. a. kibocsátott azon rendeletének kifolyásai, mely
nek czélja 8 feladata, hogy helyszíni bírálat, vizs
gálat s tárgyalás utján meggyőződés szereztessék 
arról, hogy az állategészségügyre vonatkozó tör
vények és rendeletek miként hajtatnak végre, mik 
a netáni hiányok s mi szükséges ezek pótlására, a 
netáni akadályok elhárítására és a kívánt siker biz
tosítására.

E czélból jelent meg körünkben a minisztérium 
által kiküldött bizottság u. m. Lipthay Ist. minisz
teri tanácsos, Jaraniczky Jenő min. titkár, Klimo 
Miklós k. állami föállatorvos s Bötlie Lajos k. állami 
kerületi állatorvos, mely küldöttség bárom első tagja 
5 — 6 megye kivételével az ország valamennyi tör
vényhatóságával tárgyalt már a fenncbb érintett 
ügyben; az itteni tárgyalásoknál a városi hatóság 
részéről jelen voltak: Ocsovszky Vilmos v. polgár- 
mester, Krausz Vilmos főkapitány, Bernhardt Adolf 
tanácsos, Dr. Máltás Károly t. főorvos, Szitnyai 
József városi főjegyző s Fein Dávid v. állatorvos.

A miniszteri bizottság vezetőjének Lipthay Ist- 
min. tanácsosnak kiküldetése a legszerencsésebb vá
lasztásnak mondható, mert csak is az oly művelt
ségű s az oly lángelméjü férfiú lehet hivatva ezen 
rendkívüli fontos feladat sikeres megoldására, minta 
nevezett miniszteri tanácsos, kire a közigazgatóság 
ezen ügyágának országos vezetése, bízva lévén, 
azért élni halni tud, s kinek liervadbatlan érdeme 
a keleti marhavész elleni intézkedésekről szóló 1874 
XX. t. ez. oly tükélylyel lett megszerkesztése, hogy 
a hason czélból benyújtott két más törvényjavaslat 
figyelembe sem vétetett.

Ezen nagy mű megalkotójának s értelmi szer
zőjének közvetlen érintkezése a végrehajtást vezető 
közegekkel s a gazdaközönséggel, a kormány inten- 
tióinak ilyetén terjesztése az ügy szakavatott, hi
vatott s lelkesült apostola által a legáldásosabb ered
ményekkel kecsegtet arra nézve, hogy a nemzet 
legértékesebb kincsének, az állattenyésztésnek meg
óvása s gyarapítása iránt azon érdeklődés s azon 
közhatósági éberség országszerte keltessék fel, melyre 
az utalva van. s mely nélkül azon gyászos állapo
tok szükségképen bekövetkeznének, melyek egykoron 
a hasznos háziállatok állományának majdnem teljes 
elpusztulásával a nemzeti vagyonra oly végzetes 
csapást mértek.

Szemben pedig azon körülménynyel, hogy az 
e téren 10 év óta szerzett tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy állategészségügyi intézményeink oly 
szervezettel bírnak, mely ha? a rendelkezések pon
tosan betartatnak, megannyi igénynek megfelel, a 
jelzett eljárás további előnye épen abban áll, hogy 
ez utón megazon hiányok is felderíthetők, melyek 
szükségképen orvoslandók. mi által mód lesz nyújtva 
azok pótlására, az akadályok elhárítására, valamint 
annak ellenőrzésére, hogy a törvény betűje testté 
váljék.

Ezen irány követése még azon vidéknek is el
sőrangú feladata, mely mint a bánya vidék, csak 
mellékesen űzi az állattenyésztést, mivel ez arra is 
valóságos életkérdés úgy a magán gazdasági elő
nyök, mint azon roppant nagy jelentőségénél fogva,

mellyel az akár az élelem, akár a ruházat tekinte
téből bir s ha e melleit még azt is figyelembe vesz- 
8zük, hogy házi állataink egészségének megóvása 
s állományának gyarapítása az egyedüli mód arra, 
hogy a külföld szükségletének általunk leendő kie
légítését a rigoroz intézkedések útján felébredhető 
bizalom meghódítása s állandósítása által a magunk 
részére biztosítsuk s tcrmelvényeink kivitele által 
a belhoni vagyonosodást fokozhassuk — mire fő- 
kép most a magtermclés úgy szólván permanens cri- 
sisci közepette — kétszeresen utalva vagyunk : két
ségtelen hogy az egész országra elrendelt ezen kor
mányzati eljárás, oly mozgalom, melynél fontosabbat 
jelen viszonyaink között alig képzelhetünk, s mely
nek országos missiója méltán megérdemli, hogy 
azzal mennél behatóbban foglalkozzunk.

Mindezek behatása alatt fokozott örömmel üdvö
zöljük a miniszteri bizottság itteni működését s 
nem mulaszthatván el az eljárás főbb mozzanatának 
e lap utján való közlését, valamint a constatált 
eredmények felderítését, — már most is jelezzük, 
hogy a legközelebb számban s első sorban azon 
nagyérdekű beszéd ismertetésével kívánunk, foglal
kozni melyet Lipthay István ministeri tanácsos az 
itteni értekezlet beuyitójául mondott el. (Sz).

Bruszuó fürdő.
(Foly t«tá»)

Mintán Dr. Wachtel Dávid előszavában elbeszéli, hogy 
ö aztán Bach engedélyével a pozsonyi kerületet is bejárta, 
hogy az egész haza összes ásványvizeiről bírjon tudomással 
kijelenti hogy aligha található hazánkban oly ásváuyfor- 
rás, a mely könyvében nem volna ismertetve. De elég euy- 
nyi az előszóból. Beszéljünk ismét Brusznóról. azaz hadd be
széljen Dr. Wachtel Dávid arról, milyennek találta azt 
1857-bán s aztán majd mi beszélünk arról, hogy milyennek 
találtuk az 18Ső őszén s milyen lesz majd csak egy évti
zed után is.

„A Bruszuó nevű falu a breznói járásban fekszik, mint
egy lel mértföldnyire északra Libetbányától, a Garam bal- 
pariján majdnem középtávolságban Breznó és Besztercz.ebá- 
nva között, egy mindenünnen hegyektől körülvett nagyon 
kellemes völgyben.

B á l  után.
— Elégia. —

Oh, de mennyi szép lcánynyal 
Ismerkedtem most meg én. 
Mennyi kedves csillag tűnt fel 
Életem sötét egén.

Egyik szőke, másik barna,
S uiiudmcgauuyi szép leány — 

hiszem, hogy én belém is 
Szerelmes lett egynéhány.

Mert a lakkom, klakkom fényes 
És a frakkom uj szabás.
(Igaz, hogy csak kölcsönkértem ; 
Ámde ezt ne tudja más.)

Drájsrittoloin a keringöt.
A négyesben illegek :
Lejtőm a túrt, s a csárdásban 
Divatosan billegek.

Szellemesen kurizálok.
Kell nevetni élezemen ;
Még a régi adomát is 
Fris pletykává férczelem.

S hogy csak ö a bálkirálynö
— Nem lehet más ! ö, kinek 
Öltözéke, táncza legszebb — 
Elmondom mindenkinek.

Jól tudom legyezni hölgyem,
— S mama gyöngeségett, —

S bár ez is sok, érdemimnek 
Nincs korántse vége itt

És az éjjel — tudományom 
Sorra mind elövevém.
S csak irigység : hogy a négyest 
Más rendezte — cs nem én.

De hiába udvaroltam —
De hiába élczelék.
S hordtam a sok limonádét 
. . . Mégis volt kosár elég.

Am de ez csak bagatell még 
Más fejemnek búja gondja.
— Foglal koztaták táv ly még,—
S inás az, a mi szivem nyomja :
Hogy oda az ebéd dra,
S meg se hívlak uzsonnára !

Koroghy Benedek
Selmecz.

Zeneestély.
(Egy k is  csevegés féle)

„Ah! megint az a kiállhatailan Don Pikrates ! — só
hajt fel Ön szép hölgyem, s előre is látom, hogy bosszú
san fordítja tovább a iapot — „mindig és mindenütt ott 
kell neki lenni s mindig olyan unalmas, csak találkoznom 
vele, úgy megfeddoném hogy még!“

— Megérdemelném, beismerem! De látja kedves nagy- 
sád. ha ebben a fád világban sem emlékezném vissza a jól 
eltöltött időre, s nem adnám incg az érdemnek a maga ju
talmát, bizony sokkal inkább megérdemelném azt a bünte

tést. a mely oly szép ajkakról aligha is lenne az ! Hisz’ be 
ismeri maga is azt hiszem, hogy a múltkor aratott babér
hoz nem csak egy levelet szerzett az acadcmiai ifjúság ez 
alkalommal, hanem egész koszorút, s azt hiszem a ki elis
merésével hozzájárult a koszorú kötéséhez, az tiszta lelkiis- 
merettel tette azt. s oka nem volt megbánni.

Mégis olyan haragosan né/.? Hogyan, hát nem cseng 
fülébe a Tauliüuscr édes dallama, a népdalok uein viszliaug- 
zanak szivében, Nárcisz keserve nem iuditja meg s a Pc- 
pitanto tra-'ioomcdiája nem készti mosolyra? Látom, hogy 
csak engem akart mcgtróíálni, látom a mosolyt ajakán ; 
ugy-c szívesen végig hallgatja a kritikát ?

De mit beszélek kritikáról? Lehet-e ott szó bírálatról, 
ahol kivetni való nincs semmi, ahol a jónál csak jobbat lát
tunk. rosszabbat nem, ahol nem volt más teendőnk, mint 
csodálkoznunk a praccisitáson s nem volt időnk eszmélni, 
az egyik meglepetés után már is a másikat értük el.

Az ifjúság örök bálánkat fogja bírni tevékenységéért 
s midőn hozzájárulunk a közönség tapsaihoz tesszük ezt 
azért, mert meg tudjuk becsülni az elért sikert, s fel akarjuk 
tenni az ifjúság müvére azon koronát, melyet egy egész vá
ros adott össze elismerésének legdrágább gyöngyeiből.

Másodszor lépett az, idén az ifjúság a közönség elé, 
hogy megmutassa azt mire képes; kétszer cl kellett ké
szülnie arra. hogy a közönség követdobrá, tudták jól mind
nyájan, hogy jaj azelbukónak, mert azt erkölcsileg rehabi
litálni többe alig lehetne.

Nem riadtak vissza e miatt sem! Megálltak mind a 
két alkalommal holyüket úgy, hogy a közönség ezek után 
rosszat nem, csak jót várhat tőlük .

Midőn elmerülünk a remekül festett kép pompájának 
szemlélésében. ne feledkezzünk meg arról, a ki a képet fes
tette s ez alkalommal, midőn az ifjúságnak odaadtuk a



Mintegy tizpercznyirc a falutól keletnek egy kis pa
tak balpartján 3 ásványvíz forrás bugyog melyek a kincs
tár tulajdonai s melyek gyógy hatásuknál fogva igen jó 
hírben állanak.

£ források legerösebbike fával van körül burkolva, be 
van födve 8 egy szivattyúval ellátva, melynek segítségével 
a víz kizárólag fürdésre a kádakba vezettetik, A többi for
rás szintén faburkolatban csak ivásra használva, szabadon 
van, födél nélkül 8 az időjárás minden befolyásának kitéve.

A fürdésre használt forrásból nagyon érzik a hvdro- 
thion s 10—12 R. foknyi meleget mutat, de eddig nem vegy- 
elemeztetett, azonban nagymeunyisógben tartalmaz kqn- 
és szénsavas nátront, kén- és szénsavas magnesiát is

Az alsó forrás melynek hőmérséklete 1-1 R. s melynek 
fajsülya 10068, 1839-ben Dr. Wagner Dániel által elcraez- 
tetett vegyileg s tartalmaz 16 unzában : Kénsavas káliumot 
018 gr. Kénsavas nátrium 10'12 gr. Caliuméleg 209. gr. 
Chlormagnesium 189 gr. Szénszavas magnésium 043 gr. 
Szénszavas mész 7‘28 gr. Phospborsavas nátrium 091 gr. 
Kovasav 010 gr. Vasélecs nyomok 23 00 gr.

Az eddigi tapasztalatok szerint a bruszuói víz gyógy 
hatással van mindenféle dugulások, máj és lépbajok továbbá 
görvélyes betegségek és aranyeres fájdalmak ellen, nem kü
lönben kigyógyultak már e viz használása által a vértorló
dásokban, szédülés és szívdobogásban csúz és köszvénybaj- 
ban szenvedők is.

Brusznón a vendégek befogadására két épület van 
8 szobával. Ára egy szobának egy napra 10 — 12 pengő 
krajezár, Csak kétszoba van téglából építve a többi mind 
fából s nagyon silánvan bebutorozva s már is pusztulásnak 
indulva. Ezen kívül a víznek fürdésre való használatára egy 
tabarakban 7 fürdő kamra vau 10 káddal. Egy fürdő óra 
7 pengő krajezárha számittatik. E fürdő kamrák állapota 
nem jobb, mint a lakószobáké.

Minthogy Brusznón vendéglő nincs a Mrdővcndégek 
kénytelenek az ételt a majdnem félórányi távolságú S/.eut- 
András faluból hozatni.

Ilyen körülmények között nem okozhat feltűnést, hogy 
e fürdőhely a saisonon át csak 15—20 állandó vendéget 
mutathat fel, a mi különben igeu sajnálandó, mert ha te
kintetbe vesszük Brusznó fonásainak gyógyhatását. ki kell 
mondanunk, hogy e fürdőhely minden esetre több méltány
lást s jobb sorsot érdemel.

Eddig Dr. Wachtel Dávid Brusznóról. A mi idézett 
végszavait illeti, azok már a hatvanas években tekintetbe 
vétettek, a mikor t. i Gasparctz József, építész és vállal
kozó vásárolta meg Brusznót a kincstártól s a faépületek 
helyébe szilárd kőhazat építtetett s a fürdő helyet uagyobb 
kényelemmel látva el azt egy kis kerttel s szökökuttal is 
díszítette. A fürdőhely elöbbeui állapotához képest emelke
dett ugyan de jellegét mint vidéki fürdőhely czeutúl is 
megtartotta a környék betegei kerestek csak benne gyógyu
lást s az országbau igen keveset tudtak felőle. A beteg .ken 
kívül ünnepnapokon Beszterczebáuyáról s a  többi környék
beli városokból számosau szoktak volt Bruszuőra ráudulni, 
hogy elmulassanak, néha-néha kisebb társaságok több na
pig is időztek ott. nem zavarván a „kis csöndest az ott 
uralgó csendben semmi. Így tengette léiét Brusznó mintegy 
10—15 évig, inig nem Gasparctz eladta ; ftj tulajdonosa nem 
tett semmit Brusznóért s midőn maga is anyagi za.arok 
miátt öngyilkossá lett a fürdő csakhamar pusztulásnak in
dult. Minthogy a szerencsétlenül járt a vételárt ki nem 
fizette volt. a fürdő tulajdonjoga vissza szállt Gasparctz Jó
zsef örököseire, kik azonban más irányban lévén elfoglalva

Brusznót hagvták pusztulni, úgy hogy mostani tulajdonosa 
Roscnauer Lajos ú_y szólva csak romokat vett.

Mint mái irtuk Koscnaur Lajos úrnak szándéka Brusz- 
nőt, melynek gyógyhatású vizét eddig csak a környék 
méltányolta kellően, országos liirü fürdővé tenni s hogy 
célját elérje semmi áldozattól sem riad vissza. Mint előbbi 
közleményünkben említettük már folyik a fúrás melynek 
céija az. hogy természetes meleg viz n.\ éressék ; a meglévő 
épületek még a múlt üszszel tataroztatattul s mindenféle javítá
sok eszközöltettek saserény munkát tavasszal folytatják, úgy 
hogy a íllrdö már a jövő nyáron meg lesz nyitható s talán 
a mostani épületeken kívül nj csinos svajezi házak is lesz
nek már építve, a ftlrdőbolyisoggol szemben levő dombocs
kán. Sok teendő vár az uj tulajdonosra s nem csekély 
anyagi áldozatot fog követelni az új fürdő, inig azt mo
dern kényeinU fürdővé varázsolja át. De mi meg vagyunk 
róla győződve, hogy ő minden nehézséget le fog küzdeni 
s reméljük, hogy a nagy közönség fáradságos munkáját s 
nagy anyagi áldozatait a gyógyfürdő tömeges látogatása 
által fogja elismerésben részesíteni. Úgy legyen !

D viha lly  Emil

Tisztelt szerkesztő ú r !

Zólyom megye egy a világtól s különösen ezen esős 
időben még a közlekedéstől is elzár1, községben m. hó 28-án 
oly figyelmet és érdekeltséget keltő mozzanatnak voltunk 
szem é; fül tűnni, de mit mondok : „tauui“ . . . résztvevői 
voltunk öregektől le a legapróbb honpolgárig — ami t  nem 
mellőzhetek el köztudomásra hozni, már csak azért is, 
hogy ne liigyje a világ. — jobban mondva a felvidék, mi
szerint Beiiyusrúl. a magyarosodás korszellemében „Be • 
nesháza névre keresztelt tót községről, csak a földabroszről 
lehet tudomást szerezni.

De hogy a dologra térjek : Beuesháza lelkes fiatalsá
gának alig 13 nap előtt azon talpra esett cszniéj • villant 
meg a koponyájában, hogy bizony a jótékonyság és ada
kozás szellemétől elhagyatott tót ajkú község m a g v a r  
t a n u y e I v U i s k o I á j a k ö n y v t á r á n a k  a g y a r a- 
p i t á 8 á r a egy tánczestélyt rei, le/.

Gondolatot a tett — és tegyük hozzá— kivitel követte-
Említett napon és helyen meg is jelent a körülmények

hez mérten— elég díszes közliuség, mely úgy ajól'mulatás, 
főleg a csinos hölgy koszom — valamint a rendezőség 
ügyességének elismerése tekintetében semmi kívánni valót 
nem hagyott hátra. A zamatos magyarosággal rápöuditett, 
három — négyszer megújrázott csárdások alatt csak úgy lel
kesült a tánezoló párok apraja — nagyja. Az üde falusi le
vegő a bérc’, kos/.oruzta erdők fenyő illatától áthatott piros 
poz.'gás arezokon szintúgy sugárzott a boldog pillanatok 
hatása.

11a úgy végig néztem a boldog párokon. — kik csupa 
tűzzel, esupa s z ív  és |lélekkel járták egy—egy csuhajj ! fel
kiáltással füs/.ere/ve — a csárdást, elfeledtem környezetem, 
megcsalt széleiméin . szerb-bolgár háború . . . sőt meg 
adósságomat is

A/t látni kellett. . . már az is elég élvezetet nyújtott.
Minden bőségben volt . . . de még se . . . tánezos- 

nők . . ill- tve nagyobb számú közönség jelenléte hiányá
ba < szenvedtünk. El is vártuk volna bizony a vidék intclli- 
gentiajáuak nagyobb számú megjelenését, számított is rá a 
rendezőség, de hiába . . . mikor daruio . . .

A szellem téren elért nyereség habár ezt dúsan kár

pótolta, mégse nyújthatott kellő elégtételt, miután a kitű
zött őzéi, uem lett elérve.

Ha kártya asztalnál ülnék, azt inoudaiiám . a zsidó is 
megverte a (iát . . , inig igy azt mondom : hogy Bulgária 
se hitte volna . . .

Az első veszteséget u későbbi nyereségek dúsan kár
pótolhatják. Azért csak rajta! . . .  Nem kell csüggedni!. . . 
Különben már a mulatság vége felé hallottam a fiatalságtól 
emlegetni, miszerint a farsangon fognak rendezni újból, azt 
hiszem a vidék nagyérdemű közönsége ez alkalommal nem 
fogja annyira mellőzni c kicsiny, de derék had lelkesedését.

Végül pedig a szívélyes támogatásért a tánezrendezö- 
ség hála és köszönetét fejezi ki c lap hasábjain úgy a hely
beli, mint a vidéki s főleg a Balog és Janosokai községek 
pártoló közönségének kik kitartással és jókedvvel világos 
viradtig vagyis 7 és V* óráig tartották együtt a társaságot.

— y —

Tekintetes szerkesztő úr!
Becses lapjának f. évi 55-ik számában, „Zólyom me

gye közig, életéből" cziin alatt, egy közlemény jeleut meg, 
a melynek azon részére, a mely a zólyomi kir. járásbíróság 
viselt dolgairól szól, kell hogy igy nyilvánosan válaszoljak, 
Válaszolnom kell azért, mert c közleményben az van mondva, 
hogy „a megyebeli községek ilyen önkényes elnevezéseit a 
zólyomi kir. járásbíróság egyik bírója is, úgy szólván hiva
tásszerűen és szándékosan használja."

Hogy a közigazgatás t. bizottságának ezen kifakadá- 
sát szó nélkül nem hagyhatom, ennek oka az, hogy az 
egyik biró alatt kiki tetszés; szerint, az ezen kir. járásbí
róságnál alkalmazott négy bíró közül azt fogja vélni és 
gondolni, a kit neki tetszik s bizonyára azt, a kiuek esze 
ágában sincs, hogy Zólyom m. községeinek neveit önkénye
sen, hivatásszerűen és a mi föfö szándékosan „elnevezze." 
Akarva uem akarva ki kell jelentenem, hogy az „elnevező" 
biró én vagyok s az ezzel járó minden nemű ódiumot és 
bármi néven nevezendő felelősséget magamra veszem ma
gamra venni kénytelen vagyok, mert czeu sokak-, nagyon 
sokaktól visszatetszést uyerö munkával ón és egyedül én 
foglalkozom.

A közleménnyel szemben mindenek előtt azt kell ki
jelentenem, hogy én az egyes községek neveit nem „önké
nyesen, de szükségszerUleg" és uem „elnevezem" de meg- 
magyarosítom,

Hogy mily bűn ez, ezt a közlő a közleményben sze
membe vágja, már vagy az ő vagy a közigazgatás t. bizott
sága nevében.

De hát isten neki! a bűnt elkövettem, . . .  de elkö
vettem azért, mert én bár felföldi születésű, pláne túróczi 
vagyok, azon jelszótól, hogy mivelödjűuk, hogy „magyaro
sítsunk" testestől lelkestől át vagyok hatva s miuden erőm
ből oda hatok, hogy ezer éves múlttal biró hazánk, végre 
valahára uc csak névszerint, ne csak külsőleg, de bensöleg 
„magyar" legyen.

Zólyom ni. már évszázadokon át él és cnuck vezetői
nek eddig eszük ágában sem volt, hogy a megye majdnem 
kizárólag tót nevű községeinek neveiket megmásitsa, meg- 
magyarosítsa Most jött a közigazgatás t. bizottsága azon 
meggyőződésre, hogy nem lesz tán felesleges, hogy jó lesz, 
a községekre oly neveket reá ruházni, a melyek a magyar
nak sokkal kedvesebbek leszncK, mint a milyenek az ed
digiek.

Hogy ezt is, csak uságos Grűuwald Béla úrnak kö

koszorút, fonjunk egy másikat azok fejére, kiknek buzgó 
törekvése, muukálkodása, közreműködés: eredményezt- az 
elért sikert; s midőn Scbreiber Fereucz, Török Sándor, 
Aisztleitner, Fekete Ferencz s Répászky előtt kalapot eme
lek, csak szerencsét kívánhatok az ifjúságnak hogy ilyen 
vezetőkkel dicsekedhetik s csak Kérni tudom őket: folytas
sák tovább a szépen megkezdettt művet: ne csüggedjenek, 
gondoljanak a jövőre is s lebegjen folyton szemeik előtt . 
„küzdőt a diadal, diadalmast várja dicsőség ’~

Szeretem hinni, hogy működésűk túl vau a/ p 'm  i 
korlatokon s napról napra crösbödni lógnak ; m pe iu: 
gyengülni.

Az első lépést megtették túl vannak a kezdet . • .<■ • /.- 
ségén, lerombolták a közönség előítéletének falai, « a/t - 
szem, hogy bár „asper ad astra" inog fogják tenni az utat 
A közönség támogatásáról meg lehetnek győződve.

íme az estély képe :
Az akadémiai zenekar nyitotta meg az előadások sorát 

a „Tanháuser" nyitánynyal s ugyanez fejezte he egy „Romeo 
és Juliánból vett részlettel.

Megvallom, némi kétséggel tekintetűm a zenekar műkö
dése elé, midőn megláttam, mily sok tagot számlál az. Fél
tem! Féltettem a zenekar jó hírnevét, melyet már a inti kod- 
velői előadáson kivívott.

Hanem kellemesen csalódtam
Mind a két darab a legoorrectebbül. a legkisebb árnya

latok feltüntetésével, s oly praecisitással folyt le, hogy a 
közönség frenetikus lapsokkal kívánta annak ismétlését

Hát még mikor rágyújtottak igazi lelkesedéssel, hévvel 
egy csárdásra?!

Nem! Nem is akarom megkisérleui azt, hogy'leírjam 
a hatást, uem akarok magain előtt pirulni toliam gyengesége

miatt, s midőn a jeles karmestert Fekete Fcrenczet c helyen
is megdicsérem, ifsak kötelességemet teljesítem.

Kaclicl maiin Linda kisasszony által é;uekelt népdalok
képezték a müsor 2 ik számát.

A kisasszon vnak szépen csengő, ére/.cs hangja, érzel-
m-'s előadása s <'oloratiirája van, s midőn lelépett az cinci
léuyrö! magáiul1 vitte szivünket, érzelműn ket s orkánként
zúgott fe! az igái'.án I érdemiéit taps

Wuhlucr Aladár ín soakal ismertebb i•gyénisége társa
latinunknak, semhogy r-,la sokat kellene irmon ! költői be-

azélyc. —- Nárczisz — sok szembe csalt kőnnveket. Remek
irálya, nyelvezete mond.iatl.tnúl elvezetéssé tették előttünk
felolvasásának perezeit.

A „Caprieci autó - nau vol. a.k tinuTibéiv Eielka
kisasszonynak o,.■muta ni művészi játékát A legnehezebb
részeken oly kön e (Léggel siklott át, « oh; nemes elcgan-
cziával játszott, ii ■ y a közönség legzujusabb t etszésu vilatko •
zata is rósz tűk a■ volt elragadtatásának.

Az akadomi ni dalkör a „l’o|ii tanteu-al először mutatta
be magát, de cgt ■ m-giióditotta Hallgatóit. A kitűnően
• löadott darabot újra aka a hallani a közönség, s a tapsból 
jut-dt elég a karna-v Aiszleitner Hugónak is.

Kiss Ernő ur </. i . a ta báró Eötvös „Vár és kunyhó" 
czimtt költeményéi A piasiikus előadás s csengő orgánum 
méltó (eltűnést keltett, s megérdemlőit tetszésben részesült.

A v: . esk.u két darabbal lépett fel. n. m a „Granada! 
éjjeli szállás" és a „Traviata" kardalávai.

A pere/.ekig tartó zajos tüntetés az est fénypontjává 
lette a in glepő-n sikerült előadás:, s ha véleményünkkel mi 
is hozzájárulunk, azt hiszem helyesen csolekedjük azt.

Székely Ferencz 13-ik „Ábrándját" virtuositással adta 
elő Meinbold Gizella kisasszony, s Aiszleitner Hugó úrral 
osztozik az est sikerébeu.

Alig léptek le a szereplők a tribimáiról, a másik perc* 
ben szét volt az szedve, 8 az ifjnság alig várta, hogy Lacz- 
rá kezdje a csárdást.

Fesztelenül, kedélyesen folyt a mulatság, s bizony el
verte. már régen a négy órát. mikor a hülgykoszorü ősz- 
lani kezdett, s uem sokára csak a fény árnyai, — a férfiak — 
maradtak a terembeu, hogy elmélkedjenek a múlan
dóságról.

A megjelent hölgyek neveit közlcni elég biztosíték, 
hogy jól mulattuuk :

Kachelinauu Linda, Tibély Etelka, Meinhold Gizella, 
Hajék Lén. Tirts Jolán és Giza, Biszterczky Iza, Zarcczky 
Manna, Jocrgcs Ida, Ricliter Évi, Divald Agaiba, Veress Irma, 
Fodor Etelka, Solcz Vilma, Goldbruuncr Laura, Kaldrovics 
Margit és Jolán, Sommer Irén, Murgáes Ilona, Missura Ad
rienné. Jocrgcs Jetti, Ravasz testvérek. Versényi Rózsa, 
Grommen Józsa stb. Asszonyok : Farbakyné, Solczné, Vágner- 
né, Karácsouyiné, Fogassyné, Cscrcyué, Schusztcrnó, Ileincz 
II -né slb.

* *
Ugv-e kedves Nagysád nincs oka megbánni, hogy végig 

olvasta ez irka-firkát. Hátba még bizalmasan megvallom — de 
meg ne mondja senkinek — hogy még odakünn a szél 
fütyülve hordta a havat, én azalatt beun a teremben két 
szép szem tulajdonosnéjávai a (enyvesek Udo. édes, szerelmet 
lehelő légkörében bolyongtam.

Ugy-c nem haragszik? Hisz nevet? Most már meg 
vagyok magammal elégedve, s alig várom, hogy újra talál
kozzunk Qon Pikratei.



szünhetjllk, ezt nem ugyan közvetlenül, hanem hallomás 
után tudom.

A mi a közlemény azon sajátságos kifakadását illeti 
hogy óu a községek neveit „hivatás szerltcn és szándéko- 
sau nevezném el,“ erre elég legyen megjegyeznem, hogy 
ón nem vagyok olyan ember, a kit a „hivatás" megilletne 
s nem szándékosan, de „szükségből" teszem ezt, mint tet
ték azok, u kik ki tudja mikor? — — — „Bystricát" 
Beszterczebáuyára, „Zvolent" Zólyomra, „Kremuickút" Kör- 
müczkéro, „Elliást" Ulésfalvára, „Spániel Dolinát" Úrvölgyro, 
„Detvahuttát" Miklós falvára stb. sth. változtatták át, ma- 
g ^rositották meg.

Én azt jól tudom, hogy a legújabb, hogy ügy, mond
jam a „modern" eljárás szerint, a községek neveiknek meg
változtatását, csak is a belügyi miniszter úr ö  főméitósága 
engedheti meg és én ö föméltóBágának ezen jogát sem két 
ségbe nem vonom, sem tőle e jogot elvonni nem akarom. 
De hát mit szóljak ahhoz, hogy ő  főméltósága megtűri, 
megengedi hogy Zólyomot „Ó-Zólyomnak," Detvát „Krivány 
Detvának," még pedig a mi fő hivatalosan elnevezzék ? 
holott tudjuk, hogy Zólyom megyében más Zólyom, mint 
Zólyom nincs s holott tudjuk, hogy Krivány, Detvának 
csak is egyik irtYánya.

Aztán meg csak teBsék a uéinetck korára visszaemlé
kezni, a kik Besztercebányát „Ncusohlnak" Zólyomot „Alt- 
sóidnak," Korponát „Karpíennek" Selineczbányát „Seehm- 
nitznek," Egert „Erlauuak." Kassát „Kaschaunak" Budát 
„Ofennck" stb. stb. nevezték cl s a kik a legújabban is Bu
dapestet „Pesth-ofennek"' Vörös várt Bothburgnak" stb. ne
vezik el. Ha ezt akár hivatalosan, akár nem hivatalosan 
tűrik és megengedik : akkor ne vegyék egy szerény, egy 
igénytelen magyarnak iosz néven azt. hogy az olyan vesze
kedett nevű községek neveit, mint: Klokoé, Stösok, Usztrá- 
luka, Kicéka stb. stb. megmagyarositani kívánja és minthogy 
az erre hivatott „hivatás szerű" közegek.öl semmi, de semmi 
sem jő, saját hatáskörén belül megmagyarositja úgy, a 
mint tudja.

Hogy nekem aztán mindegy, akár Péternek akár Pál
nak fogjál; a községet elnevezni, ezt egyszer s mindenkorra 
kijelentem, e mellé azonban azon meggyőződésemet fejezem 
ki, hogy a közigazgatás t. bizottsága, a községek neveinek 
megmagyarositásával ez idöszeriut eltévesztett munkát vé
gez, először is azért, mert vannak községek, a melyeknek 
neveiket, bár egészen tótok, érintetlenül hagyja; másodszor 
vannak községek a melyeknek neveiket félig tót, félig ma
gyar ruhába öltözteti s harmadszor vaunak községek, a me
lyeknek neveiket, gondolom a történelmi társulat utasítása 
szerint, csakugyan elkereszteli, hogy saját kifejezésével él
jek „elnevezi." Mert ki hallott olyat, hogy Zólyom megyé
ben „Dombszögh" vau ! holott ezt a falut „Stossokot" elég 
lett volna “Asztagfalvának" avagy „Százháznak" megke
resztelni ; ki hallott olyat, hogy „Klokoéot" ezentúl „Hegy
hátnak" fog kelleni hívni? holott elég lett volua ezt „Kol
osénak" elnevezni; ki hallott olyat, hogy „Dobronát" ezen
túl úgy kell magyarúl írni hogy „Dobronya ?“ ki hallott 
olyat, hogy a Dettvából ezúttal „Gyetvát" csinálnak? ki 
hallott olyat, hogy „Ocsova" ezentúl is „Ocsova" marad ? 
holott ezt taláu „Ocsüfalváuak" lehetuc mondani; ki hal
lott olyat, hogy a „Dubran-Ocsovát," a „Dubran-Královát" 
ezentúl „Dobró-Ocsovának „Dobró-Királyinak* fogjuk ne
vezni ? holott ezeknél az előnév co ipso tótszagú és ha már 
„Gesztesnek" nem, akkor 1000 év múlva bizonyára „Deb- 
rönek" vagy ehhez hasonlónak fogják hívni.

Aztán a közigazgatás t. bizottságának munkálata nem 
törjed ki tudtommal arra, hogy az oly irtváuyoknak a ne
veiket is meginagyarositaná, a hol emberek laknak. Például 
„Dettva-Kriveczct" ezentúl úgy fogjuk irui. Gyetva-Krivecz 
„Dettva-Szlaneczet," hogy „Gyetva Szlauecz;" „Dettva-Hri- 
fiovát," hogy „Gyetva Hrinyovó". „Dettva-Koritárkit," hogy 
„Gyetva K oritárk i„D cttva KrivaiU," hogy „Gyetva Kri
vány" stb. stb. holott nézetem szerijt ezeket okvetlenül 
meg kellett volna magyarosítani és ha jobb nevet nem 
tudnak nekik találui, akkor Krivcczet „Karvacznak“ Szia- 
neczet „Szaláuczuak," Hrinyovát, ha nem Völgyesnek,„ hát 
legalább „Hcrnyósuak," Koritárkit „Teknősnek," Kriványt 
. . .  de hát mit tudom én minek nevezhették volna cl.

Még hosszasabban akarnék irui, de hát becses lapja 
sokkal iukább van igénybe véve. semmint ezt tenni bátor 
koduám. Így még csak azt és anuyit jegyezek meg, hogy 
az éu magyarosításom ueiu oda lyukad ki, hogy „a megye
beli helységek kőróboui eligazodást nehezítsem" mert én 
az adtam magyaros név mellé mindig oda szoktam írni a 
most haBzuálatbau lévő nevet, például a „Mőtővát" bár en
nek tudtommal a magyart?) neve „Mottófalva" s bár tudom, 
hogy cuuck neve eredetileg „Matojová" (Mátyás falva) volt, 
a telekkönyvi ügyekben mindig „Möfováuak" iiom.

Hogy a „Pridubi" pusztát az alárendelt őrsük „Tölgy 
fásnak" nevezték cl, ezt csak dicsérni tudom, inért ez a 
„magyarságunk" kifolyása s magyarnak leuui nem szégycu !*

Kiváló tiszteletem kifejezése mellett vagyok
Zólyombau 1885-ik évi deczcmber hó 2-áu. 

mély tisztelője.
Rak88ányi Gyula

kir. ftlbiró.

• (Annáikul. ho(fy a t. czikkirá i t  Zólyom kózigazgati rí
b:aotUága kősóit feníorgó llgybo olegyodui akarm iuyk, Isuntartjuk, 
magnnkvak as ezen fejlegotóaokhea való ho/.xA az<il.4>t td. azork )

Zúlyommegye közig. biz. üléséből.
Zólvommegyc közigazgatási bizottsága folyó hó 9-én 

tartotta meg rendes ülését Kadváuszky Béla báró főispán 
elnöklete alatt Az alispán jelcutésébeu a közigazgatás me
netét rendesnek mondja, de másfelől sajnálattal tesz emlí
tést a megye területén megingatott köz-jelesül vagyon- 
biztonságról. A lopások utolsó időben annyira szaporodtak 
hogy a jáiási szolgalmaknak naponkint jelentetnek új inog 
új lopási esetek. Az alispáni jelentés a vagyonbizton ság eme 
megingiitottságáuak okát magában a cseudőrségi intézmény- 
bon találja. Ugyanis az őrsálloinásokon megyeszerte az őrs
parancsnokon kivlll alig 1 —2 csendőr teljesít szolgálatot, s 
ezen hiányos létszám-viszonyok következménye egyrészt az 
őrjáratok beszüntetése, másrészt azon körülmény, hogy a 
csendőrök a különféle bűnesetekben teljesítendő nyomozás
hoz elégtelenek, a mi ismét azt okozza, hogy a legtöbb 
bűntény tetteseit kipuhatolni nem lehet. A közbiztonsági 
szolgálat helyes ellátásának hátrányára van továbbá azon 
körülmény is, hogy a csendőrök állomás helyei a gyakori 
áthelyezések következtében sűrűn változnak, okozva azt, 
hogy a csendőr sem a helyi viszonyoknak, sem podig a 
uyomozás sikeréhez annyira kívánatos helyi nyelvnek isme
retét, mely Zólyommegyébeu a köznépet tekintve — a tót 
nyelv, meg nem szerezheti. A közrend meglazulásának egy 
további okát a jelentés abban állítja föl, hogy az őrsparaues- 
nokok a közigazgatási hatóságok utasításait, jóllehet az >kat 
a cseudőrségi szervezeti utasítás 3 §-a értelmében feltétle
nül tartozunk végrehajtani, bírálhatják s a foganatosítást 
sok esetben megtagadják, kijelentvén, hogy arra illctéktcle- 
uek. Ezen eljárás nemcsak a közbiztonságra és közrendre 
nézve jár vcszólylyel. hanem a közigazgatási hatóság tekinté
lyét is csorbítja és működése hatályát csökkenti. Azonkívül 
a csendőrség nem egyszer más hatóságok jogköiébe is avat
kozik, túllépvén saját hatáskörét. A közbátorság és vagyon
biztonság meglazulása általánosan éreztetvén, az alispán 
azon indítványa, hogy a magyar kii, belügyminiszterhez a 
cseudőrségi őrsök normál létszámának betöltése és az elő
sorolt bajok orvoslása iránt felterjesztés iutéztessék, egy
hangúlag fogadtatott cl.

Az adóbefizetési eredmény november havában kisebb 
volt ugyan, mint a tavali hasonló időszakban, mindamellett 
az összes folyó évi befizetés a múlt év hasonló időszakát 
eredményre nézve 22,122 frt-tal haladja túl. Behajthatatlan
ság cziméu 2,337 frt 20 kr. egyenes adó és hadmeutessegi 
dij leírása rendeltetett el,

A megyei utakon a folyó évre előirányzott kavics a 
breznobánya-brezovai és breznobánya-polonkai útvonal ki
vételével. hol a beágyazás a közmuukakötelczettek hanyag
sága folytán elmaradt, teljesen beágyazhatott. A közegészségi 
viszonyok kedvezők voltuk, habár kevésbé, mint október 
havában.

„A Resztercze-Selineczbíiiiyíii Társaskör" 
felolvasó estélye.

\  téli saison beálltával, megélénkültek a társaskörök 
és clubok helyiségei országszerte. A különféle társas össze
jövetelek és estélyek egymást érik nemcsak itt a fővárosban, 
hanem a vidéken is. Társaskörünk is, melyuck egyik célja 
tagjai között a társas szellemet fejleszteni, f. hó 12-éu tar
totta meg első felolvasó estélyét. A felolvasó estélyek, nem
csak hogy a társas szellem fejlesztésére alkalmasak, hanem 
felébresztik vagy fokozzák az egyesület tagjainak szellemi 
működését is. Épen c felfogásból kiindulva, határozta cl 
társaskörünk ezidei bizottsága, hogy lehetőleg minden hónap
ban tartassók ily estély,

Első estélyünk, habár a tagok nem is vettek részt oly 
számban, mint várni lehetett — igen jól sikerűit. A inüsi rt 
kőt felolvasás képezte még pedig:

Mazuch Ede „Nemzeti történelem és irodalom" c/.iinü 
értekezést, Keisz Mór pedig „Kinos helyzetek" eimtt Inimo- 
reskét olvasta fel. Mazuch Ede előadásában abból az eszméből 
indult ki, hogy a nemzeti irodalom fejlődése szorosan össze
függ a nemzetek történelmi fejlődésével. Ennek bebizonyí
tására a felolvasó példákat sorol fel úgy az ó, mint az újabb
kor irodalomtörténetéből a különböző nemzeteknél, majd 
áttért a magyar politikai és irodalomtörténet összefüggő hala
dásának kimutatására. Végig rnout történelmünk jelentősebb 
eseményein, milyen: a kereszténység felvétele, a nemzet fel
emel kedése Lajos és Mátyás alatt, a mohácsi vész, a protcs. 
tant izmus, a nemzet alkotmányos küzdelmei stb . ezeknek 
ccsctelésóvel párhuzamban fejtegette irodalmunk fejlődését; 
a befolyást, melyet ez esomóuyek nemzeti irodalmunkra 
gyakoroltak. A másik felolvasó: Keisz M. a „Kinos hely- 
zetek“-kel sok derült percet szerzett hallgatóságának. Külö
nösen emelte felolvasásának hatását kitűnő előadási modora. 
A felolvasásokat — nálunk ősi szokás — társasvacsora kö
vette. Hiába, nálunk még a legkomolyabb tudományos tes
tületek — milyen az Akadémia — in „hter p icula" végzik. 
A társasvacsora a lehető legderültebb hangulatban folyt le, 
ermószetos, toasztokban som volt hiány! E ső sorban Cmeha 
Ferenc/, elnök a vendégeket köszönte fel, kiknek nevében 
Donátli ügyvédjelölt az „Esztergomi kör" tagja telelt. Dicsé- 
röleg emlékezett meg társaskörünkről és felhívta, hogy a 
vegyes ajkú vidéken nemzeti mUsióját is fokozott mérvben 
teljesítse.

Keisz M. Székely István nagy-bccskcrcki fögyinnasiumi 
j tauárt és tagtársuukat .ki épeu a fővárosban időzvén meg

jelent) köszöntötte fel. Székely Ist. talpraesetten válaszolt s 
hogy úgymond — beszédjének más nyoma is legyen, felhívta 
a kört, hogy méltányolva a nemzeti feladatokat, melyeket 
a különféle culturegyletek végeznek, mint legközelebb érde
kelt — lépjen be a „Felvidéki közmivelődési egyesület" 
alapitói közé, a felszólalás élénk tetszéssel találkozott, Engel- 
mami Oszkár classikus latin beszédben Udvözlé a két felol
vasót ; Mazuch Ede a felolvasók részéről — nem ugyan 
latinul — de édes hazai nyelven köszönetét mond a meg
emlékezésért, élteti a kör tagjait, végül még egyszer felállott 
Székely Istváu főgymnásiumi tanár és (mivel másnap eluta
zott) vett. tőlük búcsút, ékes latin beszéddel Valóban mind
nyájunkat meghatott, nemcsak a beszéd gyönyörű észmenete 
— egy búcsúzó barát őszinte szavai — hanem bámultuk 
a ma oly ritka szép latin stylust is. Még egy ideig együtt 
maradtunk mire éjfél felé véget ért a szép estély.

Mazuch Ede

K Ü L Ö N F É L É K .
Magyar isteni tisztelet lesz Selmeczen e hó 

26-án, az az Szt. István első vértanú napján a boldog- 
asszony templomban.

A m agyarországi Kárpátegyesület Sz itnyaosztá lya  f. hó
21-én a Sosko-féle vendéglőben havi esjélyt rendez melyre 
az osztály t. tagjai annál is inkább tisztelettel megbívatnak 
mert ez alkalommal városunkból könyvtárnokunk, Mátrai 
Ede úr. az osztálytól elbúcsúzik. Az elnökség.

Tóth Im re bányaker. főo rv o s  bevégezvén közegészség- 
ügyi tanulmányait, e hó ló én haza érkezett és ezentúl 
állandóan itthon tartózkodik. Midőn ez örvendetes hirt közöl
jük, azon reményünknek adunk kifejezós.bogy jeles főorvosunk ' 
bővült hatáskörében is üdvös működést fog mielőbb kifejteni’ 
Ismerve az ö Ugybuzgóságát s nemes igyekezetét, e reményűnk 
nem a aptalau.

A segély egyle ti bál uapjáúl a sclmeczi akad. ifjúság 
s. egylete 1886 évi jun. hó 16 át tűzte ki. A bál mint remél
hető. uem marad fényben elődei mögött. A bálbizottság már 
ideje korán munkához látott s a meghívókat most küldi szét, 
a jegyeket Ti ély Ag. kereskedésében helyezvén el.

A házi iparnak egy díszes term ékét volt alkalmunk a 
napokban látni Divald Gyula számtanácsos úrnál : egy szép 
lakó s crkély8/,obáhól álló díszes lombfürészeti productum.
A falazat, a bútorok egytől egyik nagy gonddal, Ízléssel 
vannak előállítva és e mellett, a mi a lombfürészeti tár
gyaknak csak ritkán sajátsága, szilárdak is. A lakó szobá
ban ott ketyeg a pontosan járó óra, s az erkélyszobában 
még a szüntelen mozgó papagály sem hiányzik. A díszes 
faragványt számosán nézték meg már, s mindnyájan dicaé- 
röleg nyilatkoznak a műről és készítőjének : Divald szám- 
tanácsos úrnak kiváló Ügyességéről és ízléséről.

Mai számunkhoz mellékelve veszik olvasóink a Frauk- 
lin- társulat kiadásában megjelenő hírlapok előfizetése fel
hívását. Ez utóbbiak között a legrégibb az immár 33-ik 
cfolyamát élő „Vasárnapi Újság," mely uagy képes hetilap
nak, az olvasó közöuség e kipróbált házi barátjának, jövőre 
legjobb ajánlása, képeinek évről évre szaporodó száma és 
szebb kivitele mellett, kiváló irodalmi erők által kiállított, 
folyvást uevekedő változatos tartalma, mely teljeseu fölösle
gessé teszi a magyar közönségnek hasonló külföldi lapok 
járatását: inig társlapja a „Politikai Ujdouságok," a poli
tikai heti események gondos és hű öss .cáililását adja és 
képes gazdasági melléklappal van bővitve.

Képes' Néplap" a legolcsóbb hetilap, a kevésbbé 
vagyonosok vasárnapi újsága, tauulságos és mulattató 
tartalommal, s a politikát tárgyaló rendes rovattal ; ezek 
kiegészítője a „Világkróiiika“czimil képes melléklap, mely 
eddigi rovatai mellett újévtől kezdve nagyobb elbeszéléseket 
cs regényeket is fog közölni és a mely hetiközlöuynek ép 
úgy, mint a „Képes Néplapénak ára félévre csak 1 frt. 
Ugyanez iv tartalmazza a „Jogtudományi Kölüny" szaklap
nak előfizetési felhívását továbbá a Franklin-Társulat könyv- 
kiadványain ik jegyzékét.

Szilveszter esté lyt és peiig lyat, melyen műkedvelői 
előadás mellett csepürágás, kósuyelés, szemfényvesztés, szel- 
lemidézcsben gyüugyörködhetik a közöuség. tervez egy kis 
társaság.

A karácsonyfa az erdővédelem szempontjából No már
hogyan szolgálhat a karácsonyfa az erdőnek, mikor az egész 
világ tudja, lm rv épen a karácsonyfa az, mely gyakran a 
legtisztességesebb matrónát is. ha jó mama egyúttal, az or
gazdaság bűnébe sodorja, lévén az általánosan szokásban, 
hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével a favágóra, a nap
számosra, a csavargóra azon megbízatás várakozik hogy a 
kisdedeknek örömére, de saját szakállára díszes fenyőfát 
lopjon. Az ilyen lopás vcszólylyel és megfázással jár ugyan, 
de ha aztán a veszélyt kiállotta a merész vállalkozó, akkor 
az 50—60 kron kivit! jó falatra és mézes-mákos opekancera 
számíthat a minden b ű n t ő l  me n t  Jézuska születésnapján 
az á r t a t l a n  gyermekek környezetében örömben úszó jó 
anya részéről a fatolvaj. Eddig igy voll, de ezentúl máskép 
lesz Selmeczen, mivel buzgó erdümesterünk elejét veszi a 
bajnak. Elejét veszi pedig azáltal, Ingv külön e czélra vá
gatván fenyöfáeskákat. ezeket piaczra küldi, hogy alkalma 
legyen bárkinek és tisztességes utón karácsonyfához jutnia, 
Iiuc a karácsonyfa az erdővédelem szempontjából.

Felhívás. Városunk közönségének felszólítása folytán, 
i az akad. szinpártoló egyesület bizottmánya f. év november 
l havában bocsátott ki felhívási gyűjtő iveket azon czélból, 
j miszerint egyesülve a n. érdemit városközönséggel, azon csira, 
| mely az ifjúságban raogfogamzott terebélyes fává nőhesie 
i ki magát.



A felhívásra 68 aláírás gyűlt be, melyek közül 12 dr\> 
mellé a kiszabott tagságidij mellékelve vala. A november 
hó 16-én tartott vegyeB értekezleten a többség az egyesület 
alakulása ellen lévén, ez ügyben további lépések sem a 
város, sem az akad. ifjúság részéröl nem tétettek.

Mindannak daczára, hogy úgy a ezél és feladat a leg
szebb és valóban elismerésre méltó, mégsem tudunk egye
sületté alakulni.

így tehát kénytelen vagyok azon nemeslelkü aláírókat 
illetve tagokat, kik mindjárt pénzzel válaszoltak, arra fel
hívni, szíveskedjenek befizetett tagságidijuk iránt intézkedni- 
Habár egyesületünk nincs, de talán lesz, mégis a mint a 
közvélemény uyilváuúl, kár volna elejteni e dicséretet 
érdemlő tevékenységet, a mely legfényesebben bizonyult be 
november hó 28-án tartott műkedvelői előadás által A hely
beli színpad a legrosszabb állapotban lóvén, ennek kijavítá
sára és díszítésére meglehetős összegek kellenek, igy fordi- 
tatott a múltkor is 108 írt a színpad felszerelésére.

Felkérem újjolag azon nemeslelkü pártfogójukat, kik 
a tagságidijat már befizették, engem arról tudósítani, vájjon 
a nevezett czélnak áldozzák e fel azt, avagy igényt tartanak 
reá, utóbbi esetben hozzám fordulni szíveskedjenek.

Selmeczbányán 1885 dcc. 18 Kostenszky Pál

Kemenczében fagyott meg egy Ocscuás István nevű cm * 
bér a napokban Selmeczeu. A szegény ép a hideg elől 
menekült egy rovnyai ismerősének kemeuezéjébe. a hol 
másnapra, mikor a gazdasszony kenyérsütéshez készült, 
megfagyott állapotban akadtak reá. Hjah a természet ház
tartása sem oly mintaszerű ám, hogy az élethez megkívántaié 
kellékek mindig a kellő helyen és időben együtt volnának. 
Lám, ha a kenyérnek szánt hőségből csak egy tizedrésznyi 
jutott volna a kemenezébe egy nappal előbb, akkor nem fa
gyott volna meg a mi Ocsenásunk. Egyébiránt olyasfélét 
hallottunk a szegényről, hogy gyakran vaia olyan állapot
ban, melyben sehogysem került elő a mukakedve és ö Ilii 
kerülője vala Kapának, kaszának egyaránt, mely tulajdon
sága vitte őt a csavargóság változatos pályájára. Adjon neki 
több meleget a föld, mint mennyit embertársaitól kapott.

M egfagyott. Mint értesültünk tegnap előtt egv király- I 
falvi illetőségű paraszt a derm -sztő hideg ellen nagyobb 
mennyiségű pálinkával akarta magát megedzeni. De csak
hamar érezni kezdte a fold forgását s a röperő lesodorta a 
szegényt a hóba, hol a föld vonzó erejéuél fogva fekve, is 
maradt, mig az arra menők föl nem emelték megfagyott 
állapotban. Szegény tán álmában sem gondolt arra, mikor 
lefeküdt, hogy a túlvilágon fog felébredni, itt hagyva a 
föld minden pálinkás gyönyörűségét! Törtéut pedfg ez a 
besztercebányai Hámor külvárosban.

Kútba u g ro tt s ott akart a bírósági ítélettől megmeue- 
kedni az a levélhordó, kiről lapunk előbbi számáben emlí
tést tettünk. A uevezett ugyanis azon az összegen melyet 
elsajátított. Németiben vig dáridót csapott s aztán néhány 
nap múlva maga jelentkezett a selmcczi kir járásbíróság
nál, a hol azonnal letartóztatták. — A bíróság udvarán 
séta közben hirtelen a kútba vetette magát ; sikerült azon
ban Őt ideje korán kimenteni. Elöltünk, kik a kérdésben 
forgó levélhordót még rendőri minőségében ismertük meg
foghatatlan az, hogy miképen sülyedt a szorgalmas és becsü
letes ember a sikkasztásig.

Baromfi lopás Mint értesültünk Zólyom L 'poséröl ott 
a tél beállta óta divatossá lett az aprólék lopás. A jő ma
darak, kik dacára éji muukájoknak nem tartoznak a ba
goly, hanem inkább a kánya fajtákhoz úgy látszik szaporod
nak annál is inkább, mert a rend őrei nem igcu zavarják 
csendes foglalkozásukban Múltkor is egy éjjel csak egy 
udvarról elloptak 16 pulykát több libát, tyúkot s kappiut 
Hogy az illetők szakértők az állatok tanában, mutatja, hogy 
dacára a sötét éjnek is meg tudták külütnböztetní a puly
kakakast a jércétöl, mart csupa kakast válogattak ki nem 
sajnálva a szegény jércéket, melyek most özvegyekké let
tek és siratják erőszakosan történt elválásukat délceg vörös 
sapkás párjaiktól. A gonosztevők azt sem gondolták meg, 
hogy bűnös cselekményük által a pulykafaj kiveszését okoz
hatják Zólyom-Lipcséu s igy önmagukat is károsítják, a 
mennyiben jövő télen nem fognak lophatni újabb pulyka- í 
nemzedéket. Legalább egy kakast hagytak volna meg a 
jércék ürömére és saját hasznukra! De igen valószínű Hogy 
a tolvajok tettüket nem azon kegyetlen szándékból követ
ték cl hogy az aprólékot megöljék és saját fogaikat foglal
koztassák vele. Valósziuüleg megsajnálták a beszterczebá- 
nyai evő közönséget s azon célból tökélték cd magokat a 
bős tettre, bogy egyszer már Bcszterczebányán is olcsóbb 
legyen a pnlyka pecsenye. Figyelmeztetjük ennél fogva vá
rosunk közönségét az olcsó pulyka pecsenyére, mert a tol
vajok bizonyára rendes áron alnl is eladják áruikat s lég- I 
jobb volna az ilyen olcsó pulykát árulót, a rendőrségre ve- 
setni, bogy ott kilétét s a pulyka honosságát hitelesen ki
mutathassa! Nem volna c czélszcrü azon vidékeiknek, kik 
szárnyasokkal kereskednek miuden egyes darabra „marha 
levelet" kiadni, s igy legalább egy kis cifrább mulatságuk 
is volna a körjegyzőknek !

BÚCSÚI Midőn Selmcczbánya varosából eltávozom mi nd 
azon ismerőseimnek barátaimnak, kikkc! eltávozásom folytán 
személyesen nem találkozhattam, különösen a zenekedvelő 
közönség azon mélyen tisztelt tagjainak, kik közreműködé

semet itt tartózkodásom alatt igénybe venni s engeraet nagy
becsű bizalmukkal megtisztelni szívesek voltak, kedves kö- 
feleségemnek tanom ezen helyen mondani „Isten ho- 
zádot,“ kérem még különösen a M. K. E. Szltnya osztály 
igen tisztelt tagjait, tartsanak meg jó eiulékczetökben to- 
vábbru is, részemről biztosítván mindnyájukat. Img.v ón a M. 
K. E Szitnyn osztályának — mely a magyar kultúrában 
oly kiváló szerepet játszik, ezentúl is Ilii tagja maradok. El- 

: jen a Szituya osztály ! Mátrai Ede
tanár i» végzatt zene cou lervAtoviit*.

Egy s iln é K n í,  ki k irá lyn é  lehe te tt volna. Misi Geno- 
wii.fla Wanl, liiruev.'S ang.,1 s/.inés/.uö, ki társulatával még 
ma is művészi körutat tesz Ausztráliában. kél hónap elült 
Uj-Zélamlot is meglátogatta- Ott abban a kétes szerencsében 
részesült, bogy a maorik királya. Trávszájó elölt is füllép- 
betett. kinek a művésznő annyira megtetszett, bogy egeszen 
komolyan kezét, szivét és koronáiét felajánlotta neki. Mii, 
Waril azonban úgy az egyiket mint a másikat visszautasí
totta és mintán a király azt bitté, bogy ezt csak azért lesz'  
mert ü felsége a soknejiiségnek kódol, ünnepi esküvel kije
lentette előtte, bogy nem lesz mit tartania vcrsenytársuütöl, 
mert igen-szaváért viszont kész mind a négy feleségét ss- 
játkc-zlllcg megölni. De ez > szép kilátás se használt, és 
Miss Ward hirtelen a kikötött idő elölt megszakította előa
dásait, és az angol kormányképviselő oltalma alatt társala- 
távul tovább utazott.

A leveleié kézünsey figyelmébe Utóbbi időben az a 
szokás terjedt el. hogy a közönség a levelein a lovélbélyc- 
get a pecsét helyére illeszti, azt hit én, hogy igy a levél Út
közben a roszhiszomtt felbontástól meg van óva. Ez a fel
tevés téves, mert éppen az ily levélen a levéljegy óvatos 
leszedése után az annak helyén történt felbontás nyomait 
az újból ráragasztott lavélbélyeg még el is takarja. Mig te
hát ez a szokás a közönségre nézve emmi haszonnal sem 
jár, addig a postai kezelést, kivált a nagyobb forgalmit 
helyeken, tetemesen megnehezíti és lóitartóztatja. Es 'ocn 
gyakran előfordul, bogy a lcvélczim oldalán nem lóvén 
bélyegjegy, az útköz ti poBtabivataloki.nl portóval terliehutik, 
mi "a "külföldi forgalomban sok zavart okoz. A közlekedési 
minisztérium tehát hirdetménybe;: kori fel a közönséget,
hogy a fennálló postai szabályokhoz képest a levőibe;veget 
mindig a czimoldal felső jobb sarkán alkalmazza, l'igjel- 
mezteti továbbá a minisztérium a közönséget arra is, hogy 
egyszerű vagy ajánlott levelekbeu pénzt uc küldjön, miután 
elveszés esetén kárpótlásra lem számíthat, cllcubeu az olcsó 
postautalvány minden eshetőség ellen biztosit

IRODALOM.
Révai testvére* birodalmi értesítője14 második 

karácsonyi számát vettük ma. E szám egy figye
lemre méltó ezikket közöl „a fiatal Magyarország 
érdekében" czim alatt, melyben a hazai ifjúsági iro
dalom felett tart tanulságos szemlét. A magyar iro
dalmi újdonságok felsorolása után terjedelmes jegy
zékét tartalmazza e szára a franczia és német uj és 
jeles ajándék müveknek, és ez okból a karácsonyi 
ajándék választásánál igen jó tanácsadó e hézagot 
pótló vállalat ezen ma megjelent száma.

A kiadó R é v a i  t e s t v é r e k  ingyen és bér
mentve küblik meg az Irodalmi értesítőt mindenkinek, 
ki ez iránt hozzájuk fordul.

Kétezer magyar népdal zongorára alkalmazva!
A „Magyar Dal-Album" cziraíí egyetemes magyar 
népdal-gyűjtemény eddig megjelent öt kötete ezer 
magyar népdalt foglal magában. Ezen első ezer dal 
is a n. é. közönséghez intézett többszörös felszólí
tásunkra küldetett be az ország különböző vidékéről 
s reméljük, miszerint jelenlegi kérelmünk közzététele 
után. a második ezer dal is rövid idő alatt cgybe- 
gyiil. Felkérünk tehát mindenkit e hazában, hogy aki 
csak ismer egy vagy több oly magyar népdalt, 
amelyek a „D a 1 a 1 b u m"-baii még nem jelentek 
meg, szíveskedjék azokat egy hangra lehangjegyezui 
s azok teljes szövegét is leírva, alulírott szerkesz
tőséghez beküldeni és mi a dallamokat zongorára 
alkalmazva a „Magyar Dalalbum“-ban, a szöveget 
pedig a külön mep clenö szövegkönyvben, a-Magyar 
DaltárMmn fogjuk közölni. Meg vagyunk győződve, 
hogy Magyarom; g minden lelkes fia és lánya kész
séges örömmel tdjesitendi kérelmünket, annyival 
is inkább, mert ezzel a nemzetiség oltárára áldoz s 
oly mii létesítéséhez nyújt segédkezet, mely meg
becsülhetetlen örök kincse lccnd a magyarnak. A 
„Magyar Dal Album" szerkesztősége Győrött

HIRDETÉSEK.
359. szám 

1885
Á rv e ré s i h ird e tm é n y .

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881 évi XX. t. ez. 
102-§ a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Sclmcez-

I bányai kir járásbíróság 4047 számú végzése által Hell Ja
kab óstarsai végreh dtatók javára Stoln Bernát clleu több 
rendbeli tőke kövoteléóek, kamatok és perbeli költségek ere- 

| jóig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le 
foglalt cs 1245 fit 25 krra becsült különféle bolti árra ezik- 
kék bolti állványok és felszerelvények, házi bútorok cs 
ezllstncmllckból álló ingóságok nyilvános árverés utján cla
datnak. Mely ánerésrok a 4047j‘l885 sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén vagyis Sdmeczen, alperes laká
sán leendő eszközlésére 1885 ik év deczember hó 29-ik nap
jának délelőtt 10 órája határidőül kitüzetett, és althoz a venui 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
rz. érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107 i?-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsárnn alul is 

1 eladatni lógnak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 évi LX. 

t.-c/.. 108. §-ábau megállapított feltételek szerint lesz kiűző- 
! tendő.

Kelt Selmeczbányán 1885 évi december hó lü napján.
Hoffmann Ala jos

4U4 kir. biróiági vég"eh*Há.
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HIRDETÉS.
Bátor vagyok a n. érd. közönségnek 

becses tudomására hozni, bogy müliclyem- 
ben mindennemű

kárpitozott bútorokat
legfinomabb és legdivatosabbakat jutányo
sán és pontos kiszolgáltatás mellett készít
hetek és azonnal készen is kaphatók. 

Gyermekek számára

karácsonyi ás újévi
ajándékok szintén vannak nálam készletben.

Tisztelettel

Jezsek Jáuus.

joooooooooooooooooooc

j K X r a K K t tK K K K K K K K K :
i Karácsonyi ős újévi ajándékok! i

-S

A közeledő karácsonyi és újévi 
ünnepek alkalmából van szerencsém 
a n. é. közönség tudomására hozni, 
bogy Selmeczeu az alsó ntezában a 
volt PfeifFerféle, most Scholtz-ház
ban dúsan felszerelt óraraktárt tar
tok, melyben jól szabályozott CY. 
LINOER ÓRÁK 6 fttól kezdve 10 
ftig kaphatók.

Kaphatók továbbá nálam fali-, 
zseb- és ingaórák a legolcsóbb 
árak mellett. — Ajánlkozom vé^Ul 
zseb- és faliórák pontos és gyors javí
tására, kiváló tisztelettel maradván 

lln lá z M y  I I  a  lm  ii m l.

>[o>|op(iii(Í! iAofn sa uíuosay.t
K S S S S S E X S R S S S K S :

MáriaseHi 
gyomorcseppek,

kitűnő h a tá s ú  s z e r  a  g yo m o r m in 
den b e teg ség e  e lle n ,

és felülmúlhatatlan: étvágyhiány, gyo
morgyengeség. rósz szagú lchcllct, fc- 
fuvóilásuk, savanyú böfögés, kolika 
gyomorliurut, homok- és liugykő fejlő 
(lés, gyomorégetés, túlságos nyálkakép 

zödés, sárgaság, undor, fiifájás (gyom orront ás esetén i gyo 
morgörcs, dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő 
gyornorbajok, giliszták, lép- és máj bajok, aranyér ellen 

Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 3 5  k r. 
Központi raktár: C. Brady „a Vedangyalhoz' czlmzett 

gyógyszertára Kremsierben (Morva orsz.t 493 
Kapható minden jóhlró g/őf/stardtrlian OjstrAt-Magyurhonban.
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