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A lapot
Egyes szám ára 10 krajczár.

Egy hang az alsómagyarországi bá
nyászatról 1848. évben.
— Folytatás —
A hányapolgároknak nőin volt saját kobójok s
kénytelenek voltuk érczeiket a kincstári kohókba szál
líttatni. Ujubb kohókat meg a pénz hiánya miatt nem
építhettek, annál kevésbbé, mert biztosak lehettek a/,
iránt, hogy arra épületfát nem kapnak miután az erdők
a kincstár kezelésében voltak és a báuyabiróság utal
ványa hatálytalan maradt volna.
De hogy legalább a kohókba beszolgáltatott erezek
s szinporok. vagy más termények értékének meghatá
rozásánál az önkénynek ki ne szolgáltattassának, ellen
őrzés czéljából bányatársulati kémlé intézet felállításá
nak engedélyezését k érték ; mi az első lépéséit megté
tele után csak ötven évvel későbben következett be s
a király szavának birtokában még tiz évig küzdöttek,
mig az ezen intézmény letesitesét hátrálható akadályokat
teljesen elhárították.
Habár a magán bányászkodás évről évre nagyobb
s nagyobb kockázattal járt, a vállalkozozásra való kedv
s hajlandóság még elég élénk volt arra, hogy több uj
üzemet megindítson vagy elhagyott régieket újból fel
vegyen. Mihez képest mindazoknak, kik azon feladatra
vállalkoztak, hogy a bányatársakk kezéből minden kicsavartaszék, hogy czélt érhessenek újabb s hatásosabb
e8zközökhez kellett, folyarnoduiok. Ez okon újabb meg
ájabb turzásokat inditatván meg s minden irányban
felkéréseket (Mutben) eszközölvén fő törekvésük minden
lekető zúzóvizezés elfoglalására és a bányatársulatoktól
bányarészek megszerzésére irányult, még pedig utóbbi
szempontból nem azért, hogy az eladó bányálársulatokát segélyezzek, hanem, hogy a többség elnyerése
után az igazgatást átvehessék s a kisebb bányarésze
seket kiszorítsák ; hiszen n\ iltan hirdették, hogy csak
oly bányarészek megvétele iűzessek ki özeiül, melyek
a principalitást a kincstár részére biztosítják s hogy
azon bányák részei, hol ez el nem érhető vagy eladassauok vagy becseréltessenek.

Lehul II a hó . . .
Lehullt a hó, fehér az utcza,
Juj de szomorít egg idő —
— Olyan a város, mintha rája
'Peritve volna szemfedő;
. I csillagtalan éj telette
Egy óriási sirverem,
Gyér lámpáknak halvány világát
S/rok mécsének ké/izelem

A virág regéje.
Sárga lomba erdőn, zörgő bokor alatt,
Kora kikeletkor egg kis cinig / akadt;
Gyönge volt a szára, finom a levele,
Színes kelyhe bűvös illattal volt tele;
A még alvó erdőn ott pompázott szépen,
Nem volt neki párja az egész vidéken.
Es midőn a létben öntudatra ébredt,
Megszületett benne a vágy és az érzet :
Vágya reménynyé vált, illattá érzelme,
Pirosra jesté be kelyhét hő szerelme, —
Es a kelő napnak legelső sutjára
Lett a kis virágnak szive ideálja.
Szegény kis virágom, kár volt még kikelned .'
Nincsen még ideje a szép szerelemnek, —
Gyönge szárad érzi a hideg Javaim at;
Piros szin kelyheden gyöngygyé fa g y a harmat.
S midőn a nap lement s utolsó súgóra
Bíbor mosolyt hintett a messze határra ;
Megfagyott a virág, elhalt az érzelme,
Hervadtati hanyatlóit kelyhe a tetemre. —
Végig a nagy erdőn u szél zúgva vágtat,
Búsan panaszolja a hervadó fáknak',
— Kora kikeletkor egg szép virág fakadt
S most ott fekszik halra zörgő bokor alatt.
Haltaim.

illető szellemi közlemény, valamint az anyagi rósz is
kiadóhivatalra czimzendó.

A legérzékeuyebb csapás azonban, melyet a magánbányászatnak ezen küzdelemben el kelleti szenvednie
az 1843 44 évben behozott ujabbi beváltási rendszer
volt, melyben a .nagylelkűség, az igazság és nyíltság
hangoztatása el nem némitotta az önzés s önhaszon
ezélzatosságát.
Az ezen beváltási rendszerben felállított díjtételek
jélentékeny emelést mutattak, nem csak a tüzlogyalók,
de az olvasztási dijak tekintetéből is, s azonkívül a
beváltatokat kémlő
s igazgatási költségekkel, vala
mint fuvarbérrel sájtották, az ólom árát leszállították
és a zúzott arany előkészítésének megtérítését beszün
tették.
Ezen nyomasztó, mondhatni rabló rendszer ellen
a bányapolgárok óvást emelve kiszámításaikkal kimu
tatni iparkodtak, hogy az a megállapított alap elvvel
homlokegyenest ellenkezik.
De az ez ügyben Ö Felségéhez intézett felirat
még máig (1848-ig) sem nyerte elintézését. A terhes
rendszer más fél évi fennállása után ujabbi kérelmet
terjesztettek fel a bányapolgárok, melyben számadatilag
beigazolták, hogy a bevaltato bányapolgárok szemben
az 1843 évig fennállott árszabással 56000 frtuál többet
tizeitek a felemelt olvasztási költségek és egyeld) ille
tékek cziméu.
A várt könnyítés s sürgetett válasz helyett azon
ban I84i> évben ujabbi beváltási rendszer hozatott be,
mely csekély könnyebbséget csak kevés társulatnak
biztosított, a többire pedig meg terhesebb árszabást
állapított meg. Az ennek hatályon kívül való helyezése
iránt folyamatba lett eljárás ismét sikertelen maradt.
Az utolsó rendszer hatálya csupán egy évre volt meg
állapítva, s az daczára hogy ez é\ lejárt már, tovább
áll fenn. minek következtében a magán társulati bá
nyászat a pusztulás szelére jutott. Ennek fényes bi
zonysága azon körülmény, hogy azon veszteség, mely
e cziiucn a bányatársulatokat 184:1 év óta érte 200000
írtra rúgott. Ily tetemes összegnek elvonása a bányá
szattól kétségkívül érzékeny veszteség volt arra mely
nek fedezésére külön tökeje nem lévén; majdnem kizáró
lag a befektetési tőke számlájára vagyis az elő vajas és

TÁRCZA.

Bolyongok némán egymagámban
A fehér utazóknak során ;
Késő az est, oly néma csend van'
.Xyuyszik mindenki vánkosán.
Egypár ablak világos itt ott,
Elnézem azt a: ablakot,
Édes kiiczaj, rigón beszélnek —
Boldog, vidám világ van ott.
|S

Mind ismerős hang hullik által
.le utczára az ablakon,
Bégen min érzett édes érzet
híg engem el e hangokon,
Sok édes pereznek boldogsága
Halja át tőlük lelkentet;
De < /" rez<km k boldogsága
Kekem már csak . ■. emlékezet.
Sziiassy Iván.
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feltáras terhére rovatván szükségképpen bénító h a
tású volt.
Hogy a tarilfa tételeinek ilyetén emelése nem volt
szükséges abból is kiderül, kogy ha az csakugyan
múlhatatlan lett volna, a kohóknak addig aránylag
tetemes veszteségben kellett volna leuuiók! mely utóbbi
az 1818 évi beváltási árszabás behozatala óta 1843
évig vagyis 25 éven át egymillió egyezméuyi forintoj
meghaladt volna, mivel a most többlet képen fizetett
évi összeg 40000 Írtra rúg.
A jelen kedvezőtlen viszonyok közt felette nyo
masztó teher a bányászatra a bányaadó (Urbura)
vagyis a koronát megillető tizedrésze a nyers jövede
lemnek. Nnyomasztó azért, mert a termelési költségek
a beváltásra méltó érczeknél legtöbb esetben ezek ér
tékének “/10 részét emésztik fel s gyakran még eunél
s magasabbra rúgnak és így a bányabirtokosuak, ha
azok tizedét át egedui kéuuytelen, semmi sem marad.
Ámde ezen költségek nem fognak apadni, sőt biztos
nak vehető, hogy azok egyre emelkedni fognak, az
élelmi szerek áremelése, a munkaerő drágulása , a
mélységben folytatott üzem nehéz s költséges volta
miatt. Es azon megtakariások, melyek a tudomány és
technika haladása mellett elérhetők, nem tartanak lé
pest a szükségletek fokozódásával. Ide járul, hogy a
bányász termekét el nem árusíthatja a legjobb piaezon,
hanem kénytelen azokat oly árban beváltani, mely
nem emelhető és igy semmiképen sem pótolhatja a vesz
teséget.
Volt még több fontosabb és kevésbbé érzékeny
hátránya az ezen korban üzemben állott magánbá
nyászkodásnak, melyek erre s nagyobbára a miuorum
gentirum osztályába tartozó kinesári tisztek s altisztek
kohó és erdókezelők önkénye, önzése s batalmaskodásából nehezedtek; azok elkeseresitésére vezettek.
Befejezésül csak annyit emelünk ki, hogy a ma
gánbányászat érdekeit sértő ezen állapotok sem az ál
lamra sem a kincstári bányászatra s a kincstáji tiszti
karra előnyt nem nyújtottak.
igazolja ezt azon tapasztalat, hogy a magánbá.
nyászat csökkenése folytán a kincstár évről-évre maga-

Bellus János.
A selmeczbányai ev. kerületi lyceumot nagy vesz
teség é r te : Bellus dános a elassíea pbilologia jeles
tanára f. é. február 24-én bosszú betegség után gyötrő
fájdalmak közt elhunyt. Temetése tanártársainak, a
lyeeumi ifjúság és a nagyközönség mély részvéte mel
lett ment végbe febr. 26-áu. Külön ösen kiemelendő,
s nemes érzületről tanúskodó tény, hogy a helybeli
kir. katli. nagy gymnasium tanári kara az összes ifjú
sággal kivonulva adott kifejezést az elhunyt iránt való
részvétének. A számos díszes koszorúkkal (köztük a
pozsonyi theologián hallgató, volt növendékek koszorú
jával isi borított koporsót Hűn dl Vilmos főesperes
megható beszéde és Micsiuay János lyc. tanár búcsú
szavai után helyezték a sírba. A gyászszertartásnál
a Ive. tanítóképző növendékei Moesz Géza lyc. tanár
vezetése alatt szép éneklésükkel működtek közre.
Bellus János született 1838-ban Osgyánban Gömörmegyében igen szegény zsellér szülőktől. Gymnásiumi
tanulmányait az akkori osgyáni kis gymnasiumban kezdte.
Az élénk felfogású fiú csakhamar feltűnést keltett
szorgalma s haladásával. Jövőjére döntő befolyással
volt édes apja, kit ő maga igen gyakran lelkesedve
magasztalt, s ágy jellemezte, mint szigorú és meglepőén
józan gondolkozása egyszerű embert.
Nem egyszer beszélte el, hogy csak egy Ízben
próbált nem épen hízelgőén nyilatkozni egyik gyenge
tanáráról, a mire keservesen kellett apja kérges kezé
nek súlyát éreznie. Atyja kemény szigorúságával ellen
tétben édes anyjának szerető gyöngédsége sem maradt
nála nyom nélkül. Látszólagos hideg külseje szerető jó
szivet rejtett.
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A csoport bizottságok s ezek tagjai a követ
kezők :
1. a történelmi csoport: Péeli Autal, Bréznyik
János, Szitnyai Józef, Pattok Ódon, Vörös Fereucz,
AUrnán Imre, Litsehauer Lajos, Király Ernő es Kády
József';
2. o közművelődési csoport: a lyceum es gymuasium
tanári kara ; mint külön kiállító a bányászati és erdé
szeti akadémia s a bányaiskola e helyütt mellőzendő
volt ;
3. o népoktatásiigiji csoport: a felekezeti iskolák
igazgatói s tanító testületéi ;
4. a; egészségügyi csoport: a belvárosban működő
városi, kincstári, s magánorvosok es gyógyszereszek;
5. a kereskedelmi pénz- és hitelüyy csoportja: az
ezen ágba vágó munkálatok előkészítősével a kereskereskedók ipartársulala bízatott meg;
ti. a mezőgazdaság, yyiimölcsészet, méhészet, állattenyésztés n állategészségügy csoportja: Bernhnrdt Adolf,
Dr. Tóth Imre, Nyitray László, Szlaukay Fereucz,
Krau.-z Vilmos, Lestyáuszky József és Fodor József;
7. a magánbányászat csoportja: lovag Berks Róbert,
Kacheluianu Károly és Szentistváuyi Gyula ;
8. a vas-és fémipar csoportja: Kaehelmann Károly.
Fizely Karoly, Tandler Gyula, Nyitray László, Csiba
István, PHanzi Adolf;
9. a fabútor- s decorativ ipar és teljes lakberendezé
sek csoportja: Malzan Fereucz, Krause József, Jezsek
i.
| János s Králik Vilmos;
Az lőSbi-iki ezredéves országos kiállítás helyi bi
10. az agyagipar csoportja: Polli József, Zachar
zottságának ajánlatára azon mozgalom, mely az emlí
Károly s társa es llirsclmer Gáspár;
tett országos kiállítás czcljaira ezen város (örvényható
11.0 ruházati ipar csoportja: Julin Vilmos, Frieberth
sága részéről indíttatott meg, oly arányokat öltött, me
lyek nemesak az ügynek fognak kiváló előnyére szol Fereucz, Cserny József, Lahmer János és Kueszko
gálni, de a város által elérendő sikert is biztosítják. A ndrás:
12. a bőr- és czipészipar csoportja: Langauer Jó
A bizottság erre vonatkozó javaslatait azért nem
vesszük ez úttal érdemleges méltatás alá. mivel azok a zzef, Gasparik János, Weigl Jáuos, Siugler Gyula, Dopita
törvényhatósági bizottság közgyűlési határozatának Fereucz, Kueszko András;
meghozatala előtt nem tekinthetők befejezett, s eldöntőt
13. az élelmi czikkek, mint ipartermékek csoportja:
dolognak. Habar ki kell emelnünk, hogy azoknak elfo tíreguss Antal, Oszvald Gusztáv, Baumcrtli Dániel, Visgadás a s megállapítása felett annál kevésbé kételke nyovszky Dániel, Velies György, Márkus Zsigraond,
dünk, mivel azokat már a tanáes is magáévá tette, rfeidl Dezső es Sztatikái Ferencz; végül
s lényegükben oly természetűek, hogy érvényesülésük
14. a papíripar, a sokszorosító ipar, valamint a
az egyedüli mód a kitűzött ezél «i keresi léséhez
festészet csoportja: Lencső János, Zsitvay János, Bárkor
Jelen alkalomból egyedül azon módozatot ismertet Alajos. Krause József, Zuna József, Joerges Ágoston,
jük. mely a leendők program ni) attak a munka felosz Rábay István, Tornán Ágost.
tá sá ra^ teljesítésének mikéntjére nézve állapíttatott meg.
Ennek kapcsában kiemeljük, hogy ezen csoportok
Ezen szempontból mindenek előtt kiemeljük, hogy
bizottságai alakuló ülésére már a legközelebb fognak
a helyi bizottság akkép véli legczelszerübben berenmeghivatni elnök s jegyző megválasztása s a működés
dezhelőnek az itteni mozgalmat, hogy az, mindazon
megkezdése v ég e tt; továbbá hogy az egyes bizottsági
kiállítási esoportokra kiterjesztessek, melyeknek tárgyai
tagok külön átiratban értesülést nyernek nemesak
e helyütt is találtathatok, mint olyanok kiállíthatok
megbízatásukról, de a csoport programmjáról is és hogy
vagy egyébként méltathatok : végül, hogy ezekhez
a bizottsági javaslatok, indítványok, s tervek a polgár
képest ugyanannyi csoporlbizottság alakittassék részben
mesterhez lesznek előterjeszlendók a mozgalom egységes
a működés elénkebbe tétele, részben pedig a szerep
vezetésének biztosítása ezéljából.
körök kitágítása ezéljából. hogy az országra eme véghetetlenül fontos ügyben minden számba vehető tényező
azon helyet töltse be. mely öt állásánál fogva megilleti.
Haitit s nagyobb veszteségeket szenvedett az urbura
eziuien, es b>>gy a kincstári bányászát saját erejéből az
elérhető lendület szili vonalara mar azért sem emelked
hetett, mivel a mit az administrativ szolgálat szövevé
ny essege s hosszadalmassága, annak túlim gterbeltetése
az alkalmazót! kezelők, felügyelők, ellenőrök s szám
vizsgálok sokasága által felemésztett, azt a rosszul fize
tettek goudatlansaga absorbeálta. S mindennek daezára
a tisztviselők helyzete igen szánandó volt s a bányamun
kások helyzeten azon nagy áldozatok sem lendíthettek,
melyeket az állam azoknak élelemmel való ellátása s a
magtár fenntartása által hozott.
Hogy mind z igen kedvezőtlen kihatást szült a
bányavárosok jólétére, a környék lakosságának anyagi
s ethikai állapotára önként értetik. Pedig az oly kitér
jedt, biztos alapokra fektetett ipar, mint a milyen a
bányászat kellő támogatás s helyes kezelés mellett ki
számithatallan előnyöket nyújthat nemesak az állatnak,
de polgárainak is s ezek évszázadokon át egymást
felváltó nemzedékeinek.
Ebből láttuk, hogy sok ok forog fenn az alsó
magyarországi bányászatnál, melyek annak (elvirág
zását akadályozzák. Am térjünk azon módozatok elő
adására át. melyek a felsorolt bajokat orvosolni ké
pesek s lássuk: mi a jövőben megoldandó feladat?
(Folyt, köv.)

Kiállítási ügy.

A gymuasium magasabb osztályait a sclmeczbányai
lyeettmban folytatta és végezte. Szegénységgel itt is
sokat küzdött, de mint jeles tanuló jóakaró pártfogója
ismert jótékonyságu Bréznyik János igazgató segítségé
vel tartotta lel magát. A nyolezadik osztály befejezése
után a thelogiara készült, de mert a pozsonyi útra
költséggel nem rendelkezett, még egy évig ugyancsak
hatalmas pártfogója tanácsára Seltneczen maradt, mint
benevolus auditor eorrepetitori minőségben, többféle
iskolai segélyben részesülvén, egy kis összeget gyűj
tött, a mellyel Pozsonyba utazhatott, s ott a theologián
beiratkozhatott. Pozsonyban, az akkori három évre
terjedt eursust nem fejezte be, mint másodéves theologust hívta meg Báró Podmauiezky Annin Aszódni tiai
mellé nevelőnek. Életében ez forduló pont volt. Mint
törekvő, igen szellemes fiatal ember az előkelő család
nál, a ház nagy műveltségű úrnője szül. Keglevies
grófnő, továbbá báró Jósika Miklós koszorús regényírónk
özvegye és irodalmunk s politikai életünk nagyhírű
oszlopa : Podmauiezky Frigyes társaságában magas
társadalmi műveltségre teli szert.
A hatvanas évek elején, az aszódi cv. algymnasiutn több évi szünetelés után Sárkány János lelkész
buzgolkodása, Podmauiezky Annin báró pártfogása
mellett újra megnyílt. Bellus János lBü.Vbén tanárvái
tozás alkalmával a neki felajánlóit tanszéket princi
pálisa rábeszélésére elfogadta, vele tanít ványai az ifjú
bárók is bejártak a gytnnasiumba. Két évi gyakorlat
után a kerületi gyűléshez benyújtott folyamodványa
következteben
bar a theológiát be nem fejezte —
engedélyt kapott a tanári vizsga letétidére. Ezt sikere
sen letevőn, mint rendes tanár működött Aszódon.
1869-ben Moravesik Mihály, ki Sárkány János
után hivatván meg Aszódra lelkésznek, a gyninásiumot
uj lendületnek indította.

1872-ben Votisky Károly, az akkori igazgató
tanár eltávozván, Bellus János foglalta el helyét és két
évi igazgatósága alatt az aszódi kis gyninásiumot egy
nagy vidék jjóhirnevü intézetévé fejlesztette.
18/4-ben Bréznyik János lyc. igazgató öt a selmeczi líceumba hívta meg a görög és a latin nyelv
tanszékére Azóta itt működött szerettetve, becsültetve
tanártársai, s a selmeczi közönség által, s mint az ifjú
ság kitüntetett kedveueze maradandó érdemeket szer
zett magának.
Kiváló jellemvonása volt az elhunytnak bámu
latra méltó tisztasága és rendszeretete, külső megjele
nésében minden körülmények közt kifogástalan volt.
Tanári működésében a pontosság, szigorú köleksségérzet tekintetében példaképe volt társainak.
Szókimondó egyenessége némelyekre kellemetlen
benyomást gyakorolt, de a kik ismerték közelebbről,
elnéztek némely különösségeit, zamatos és szellemes
mondásaiban gyakran gyönyörködhettek.
A lyceum jeles tanárát, a tanári kar jó kartársát
s az ifjúság valódi atyját siratja benne.
Miesinay János.

Jó na pot !
Édes Istenem be szépen hangzik e szó: „Jó napot!"
.Minő szerencsés ember az, kinek jó napja van.
Egy jó nap feledteti az ember bajait, tele áldás
os örömmel, sót mi több, egy jó nap kellemes hatása
alatt az cinbci szívesen elhiszi, hogy életét is meghosszahi tolta.
Ep ezért e szó- ha ti köszöntés formai használatá
nál őszinte, jó érzelemmel van mondva, az ember ér
zelmeire kellemesen hat, az emberben vidám hangulatot
ebreszt.
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Különfélék.
— Lee* M ft*iöv«i-i*kolniik ! Magyaríts Ágost
kir. iparfelügyeló c hó 1-én azzal a kellemes hírrel le
pett meg bennünket selmcezieket, hogy a lapunk két
hét előtti számában a kötszövógyár illetve iskola felállításáról közölt terv immár valósul. Állítását okrná
nyokkal is bizonyította a polgármesteri hivatalnál, s
most annyira haladt az ügy, hogy biztos kilátásunk vau
arra, hogy az iskola 30 növendékkel már április-hó
elején megnyílik, egyelőre a régi kórházépületben. Az
iparfelügyelővel itt volt az „első magyar szövő és kötő
gyár részvénytársaság" igazgatója Jolesch Gyula úr is,
a ki a váczi gyárnak áll az élén, s mint kitűnő szak
férfiú ismeretes. 0 emelte a váezi gyárat oly magas
fokra, hogy ott most már 4U0 munkás foglalkozik, és
pedig örömmel és anyagi s erkölcsi javára önmagának
s hazájának. A munkásnép, mely eleinte idegenkedett
az uj foglalkozástól, most szereti azt s a vállalatban
jótevőjét tekinti. Óhajtjuk, hogy igy legyen nálunk is.
M űkedvelői elő ad ás. Műkedvelőink e hő
10-én a Vöröskereszt-egylet javára előadást rendeznek
a Városi Vigadó nagyterméb* n, mely alkalommal Karczag Vilmos kitűnő színmüve a „Lemondás" kerül színre.
Az erkölcsi sikerért kiváló garantiát nyújt a szereplők
ismert és már többször tapasztalt Ügyessége. Szereplő
személyek; Lehotzky Elírni, Plachy Brigilte, Tirts Jolán
és Margótsv Gizi kisasszonyok. Rehling, Remenyik,
Papp, Lehotzky, Pauer, Szloveoszky, Ormos és Fritz
urak. Reméljük, hogy városunk szinpártoló közönsége
ez élvezetnyujtó jótékony czélu előadáson nagy szám
bán fog megjelenni.
Táiw -zprőha. Szöllősy Manó táneztanitónk téli
tanfolyama e hó 14 én fejeződik be es pedig tánezpróbával, melyre már ez alkalommal hívjuk fel az érdeklődő
közönség figyelmet. A mulatság jövedelmét a lyceumi
Petőfi-kör javára engedi át táneztanitónk. ügy a Szöllősy
féle tánezpróbakon tapasztalt s ezúttal is várható siker,
valamint a jótékony czél tekintetéből is megérdemli,
hogy a mulatságot minél nagyobb számban látogas
suk meg.
— \ B o u clicr n ő v érek h a n g v e rsen y e . Előre
bocsátva azt, hogy a 13 — 14 éves Elmirából, a ki k o 
rához képest feltűnően sok első rendű darabot játszik,
idővel a mikor kézügyességével az előadás jósága is
párosul majd, kitűnő művésznő válhatik„ megjegyezzük
azt, hogy Boucher Eruesztine játékáról, előadásáról
hasábokat írhatnánk, ha ama, mintegy 2U drbot felölelő
remeknél remekebb zenemű előadására terjeszkednénk
ki, melyeket a fiatal (18 éves) hegedümüvésznó itt
léte alatt bemutatott. Ernesztine kisasszony nagy müvészkörutat tett már Angol-, Franczia-, Svéd-, Norvégés Oroszországban, ez utóbban Pétervártól le Odeszáig,
játszott uralkodók és több Ízben uralkodó családok
tagjai előtt. Tekintélyes szaklapok egybehangzó véle
ménye szerint rövid idő alatt korszakunk — bajos most
korról beszélni, mikor oly rohamosan haladunk, — első
művésznőjévé fejlődhetik híres mesterének : Sarasate-nak
vezetése mellett. Nekünk, a kik selmeczi hangverseDe ha a divat formáihoz kötve, vagy a társadalmi
osztályok különbségének éreztetéséül vagy úri pöffeszkedésből lett mondva, akkor az emberben e szó keserű
séget okoz, hatása bosszantó.
Ki gondolta volna, hogy a divat valaha még a
köszöntés formáiba is belefurakodik.
Pedig úgy vau.
Némely n ő , a műveltség mértékét, elóbbkelőségét
affectalva „Jó napot" mond reggel, délután, estve, a
találkozás előtt és után tekintet nélkül a nap szakára.
A férfiak szintén ezt teszik; nem a keresztény
világ jó szokásai szerint, vagy a felebaráti szeretet me
legével fogadják és viszonozzák a köszöntést; hanem
a divat formáihoz kötve, a nap bármely szakában
..Jó napot" mondanak.
Ha hivatalnok és köszöntő embertársánál magasabb
állás előnyeit, élvezi, vagy ha polgár és köszöntő em
bertársánál jobb módban él, a köszöntést „Jó napot“-tal
viszonozza.
Ha szegényebb vagy embertársadnál, vagy a ha
sonló társadalmi előnyökkel nem rendelkezzél, nincse
nek részvényeid, nem vagy valamelyik pénzintézetnek
igazgatósági tagja, nincs ingatlan és ingó vagyonod,
s itt-ott embertársaid támogatására szorulsz, akkor:
„Jó napot"-tal viszonozzák köszönésedet. A becsület, a
becsületes élctklizdelem tekintetbe nem jön, a divat
szerint „Jó napot" járja.
Isten tudja honnan eredt ez az idétlen köszöntési
forma, csak bámulva veszi észre az ember, hogy komoly
férfiak is használják. (A francziáktól; Sz.)
Hiszen ha nálunknál jobb tnódu vagy előnyösebb
állású egyénhez benyitunk s ez „Jó napot" tál viszo
nozza köszöntésünket, ez egészen rendén van, megüt
közni való ok uiucs; de hu távozunk és tisztelettel pá-
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A közönség köréből,

uy(,in a
harmadikon elég szép számban jelen voltunk, gossé, egyszerűen meg kell a záiólapokat melegíteni,
kiváló élvezetet szerzett s méltatásául a fenti külföldi, hogy a födelet fel lehessen emelni. Az üvegkoporsót
tehát sokak előtt egyedül hiteles adatokra hivatkozva, azonkívül dróthálózat védi a sérülés elleu es ára nem
K Ü M /Jiiic t i i .v il v á n i I á s .
csak azt emliljüK még meg, hogy a hasonló alkalmakkor haladja meg egy fakoporsóet, — Mint értesülünk, az
Fogadják azon ismerőseink s barátaink, a kik
érezhető zongorahiány nagyon is érezhető volt A mű uj találmány a leginkább érdekelt megboldogult kö drága gyermekeinknek : feledhetetlen Dóránk és Lau
vésznőt liernhardt Adolfné és Gretzmaeher Gyulám* rökben óriási szeuzáeziót keltett.
ránk oly korai elhúnyta fölötti mély fájdalmunkat
úrnők voltak szívesek zongorájukkal kisegíteni, mely
meleg részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, ez utón
szívességükért e lapok szerkesztősége is hálás kttszö- ;
is hálás köszöuelünket.
netet mond A franezia művésznő a viszontlátás réméSelmeczbáuyán 1893. márczius 1.
nvében búesúzott el tőlünk. Lehet hogy 2—3 év múlva j
A eiilinuer F eren c* é s neje.
ismét találkozunk vele, s hisszük, hogy akkor már a :
— Az ip a ri m ű sza v u k összegyűjtése érdekében
dalárdának, vagy más egyesületnek is meglesz a kon- országos mozgalmat indított meg az „IparUgyek" ezimü
eeit zongorája.
szaklap az iparosok és ipartestületek körében. Köztu
— ..A selmeczi ke re sk ed ő Itjak tá r su l a ta * '
domású ugyanis, hogy az egyes iparágakban használt
S e l y e m l m mii-.it v ú n y . Égessünk el egy mintát a
évi rendes közgyűlését máre/zius hó 11-én délután 3 műszerek, szerszámok, eszközök, mesterfogások és műté
venni szándékolt fekete selyemből s a hamisítás rögtön kiderül:
Mórt mig a valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban
órakor tartja; miről a közgyűlés iránt érdeklődőket, tek rendszerint eem magyar szavukkal, hanem elrontott
összepödörödik és csakhamar kialszik, maga után csekély vilá
ez utón értesíti:
a választmány.
gosbarna hamut hagyván ; addig a hamisított selyem (mely
idegen kifejezésekkel neveztetnek meg, sót a mi szó
zsíros szinii-szalonás-iesz és
könnyen törik) lassan tovább ég
— K ú tb a e s e tt. E hó 2-án a Steingrubcn-város
készletünk egyes szótárainkban le vau rakva, az vajmi
(m inthogy rostszállal a festanyagtol telítetten tovább izzanak!
részben egy Biztus Róza nevű cselédleány a kútba fúlt. kevés, de az is jobbádan az önkényes alkotónak kö
és sötét barna hamut hagy maga után. de valódi selyem mód
jára soha öszszo nem pödörödik. csak meggörbül I l e i i n e b e r g
Hulláját a városi kórházba szállították, a hol felbon
szönti létét. Régi okirataink és eséhszabályaink tanú<«• (es. kir. udvari szállító) « el y e m g y a r a K ür i el i lM 'i i ,
ezolták. Mája feltűnő nagy s egyéb belszerveknek, első bizouyzágot tesznek arról; hogy a régi időben a magyar
házhoz szállítva, póstabér-és vámmentesen szívesen küld bárki
nek is mintákat akar egyes öltönyökre való akár egész végekben 1
sorbau a gyomornak rovására volt kifejlődve. Valószínű, iparos magyar kifejezéseket használt mestersége mű
levő valódi selyem szöveteiből. Svájczba ez iinzett levelekre 10
hogy a szerencsétlen leány, ki régóta búskomor s kissé szavai gyanánt. Ezeket a fenmaradt régi és az újabb
kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.
ö
j
alkotásu szavakat összegyűjteni, megrostálni és össze- j
iszákos volt, úgy szédült a kútba.
__ \ H ídjait k in c se ezimü sziudarabot adják állítani a czél hogy ekként az ezredéves kiállításon az |
most a párisi Chatelet-szinházban. A darab színpadi ipari müszuvak gyűjteménye vagy egy iparos mű
pompa tekintetében ritkítja párját b e melletti színpadi szótól- betnutattassék. A mozgóimat Féecskay János a
285. szám
»
fontossága is egészen páratlan. így a benne fellépő m. kir. szabadalmi levéltár főnöke es kiváló ipárügyi
tijk.
elefántok súlya 3000 kiló, a tevéké 1350, a lovaké szakiró indította meg, kit egy évtizeddel ezelőtt az
7500, 300 szereplőé 21.000, 70 statistáé 4900, 40 akadémia a inesterszavak gyűjtésével már megbízott
A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
lánczosnőé (könnyű áruk) 2899 , a dísztereké 2500. a de az akkori törekvések az iparosság közremüküdése tóság részéről közhírré tétetik, hogy ezen bíróság terü
színpadi személyzeté 7000, vagyis összesen 50,050 j mellett a kedvező eredmény biztosra vehető Dr. Hor letén lévő llorniczky Jánosnak a viszokai 19. számú
kilogramm. E fontos darabnak uem állhatott volna váth János szerkesztő az „Iparügyek" márczius 1 én tljk. A I.
urb. t. 1—7 sor számú fekvóségekból il
ellen maga a színpad sem s okvetlenül megbukott megjelent szamában lelkes felhívást intéz az ipari mű lető :,/4 részére Heincz Hugó végrehajtatóuak 180 Irt
volna - a piuczébe, miért is külön meg kellett a szín szavak gyűjtése tárgyában a hazai iparosokhoz és tőke és járulékainak kielégítése végeit a magaslaki
ipartestületekhez és kijelenti, hogy az összegyűjtött községi biró házánál az 1894. évi márczius-hó 21-én
pad talaját támasztani.
__ T el efo n s o d r o n y n é lk ül . Pweece Henrik, az ipari műszavakat a gyűjtő neve alatt kellőleg megros- | reggeli 9 óra árverési határnapul tűzetett ki azzal,
angol fópostahivalal elektrikusa e hő 21 én felolvasást tálva, lapjában közzé fogja tenni.
hogy kérdéses fekvóség 75ü frt becsáron alul is, a 15
tartott Londonban a sodrony nélküli telefonról. Pweece
A iiin g y a - iu*|) tisz lii lelke minden időben nap alatti utóajánlatnak fentartásával a legtöbbet ígé
tiz ev óta foglalkozik ezzel a kérdéssel s a bristoli tudott lelkesülni a bűbájosán összeszőst mesék, mondák
rőnek eladatni fognak.
csatornában nagy arányokban tett kísérletei közben és regék iránt. Ezeket jórészbeu maga a nép esze gon
Kikiáltási ár 756 frt adó szerint megállapított
arról győződött meg, hogy nagyobb vidéken : folyókon
dolta ki, s amelyek más népekkel való érintkezés ut beesár.
tavakon, sőt tengeren át is jelentéseket lehet küldeni ján kerültek magyar videkra, azokat a nép a maga
Árverezni szándékozók tartoznak 756 frt becs
minden sodrony alkalmazása nélkül, pusztán csak a józan s amellett nemes irányú gondolkodás módja sze árnak 10 %-át készpénz vagy óvadékképes értékpapí
víz felhasználásával. A víznek ugyanis meg vau az a
rint át idomított a, mert a m agyar nép egyik fősaját rokban bánatpénzül letenni.
tulajdonsága, hogy tisztán tovább adja a hangokat es sága az, hogy minden időben meg tudta tartani a maga
Vevő köteles az Ígért vételárt az esedékes 6%
Pweece 3 egész 5 angol mért földre tisztán meg tudta sajá t eszmeirányát. A népies, igazán magyaros gondol kamatostól 90 nap alatt a selmeczi kir. adóhivatal
magát értetni s legközelebb Dover és Calais közt akar kodás tehát semmiben úgy meg nem nyilatkozik, mint mint bírói letéti pénztárnál kérvény mellett lefizetni.
a nép meséiben, mondáiban és helyi vonatkozású regéi
kísérletet tenni találmányával.
Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése
_ K o p o r s ó k üvegből, llannclenek, Gerhard
ben. - Nagy nemzeti vállalat az, mely most „Magyar
után haszonélvezetbe lép, tulajdonjog jav ára azonban
Hauptmann fantasztikus darabja hősnőjének, az álma Mese- és Mondavilág ' ezimen Benedek Elek szerkesz csak a vételár lefizetése után hivatalból fog bekebeúgy látszik teljesedni fog. Mint ugyanis Pétervárról tésében az .. Atlienaeuin" Írod. társulat kiadásában Széeby loztetni.
Írják, Szowolesic és Derbitzky urak azon fáradoznak, rajzaival diszitve megindult. Már a második tüzet is
Vevő köteles a megvett épületeket {tűzkár ellen
hogy uj szerkezetit üvegkoporsóikra szabadalmat kap
megjelent s ebben megtaláljuk a „Szép Palkó" ez. mese biztosítani.
fedél
janak. A koporsó két része, a szekrény
befejezését, a „Vitéz szöcs" Az aranyszínűi bárány",
I la a vevő az Ígért vételárt a megbatározott idő
„Babszem Jankó", „Szalonna fa", ..A csoda óra", . Rózsa ben le nem fizetné, bármely érdekelt fél Kérelme foly
teljesen üvegből vannak, és egy gyorsan száradó saáltal
hermetikusan
Össze
királyfi,, ez. meséket teljesen és a „Bolond Istók" ez. tán a késedclmező vevő költségére és veszélyére uj
játságos ragasztó anyag
ragaszthatok, a mi által a holttest oxydálása meg lesz mese kezdetét. E füzetben, melynek ára 25 kr., 15 árverés fog elrendeltetni.
akadályozható. Hu a koporsó felnyitása válnék szlikse- szebbnél szebb kép is van. A Magyar Mese- és Monda
Az árverési feltételeknek egyébb tüzetesebb pont
világ minden könyvkereskedésben megrendelhető. Az jai ezen eljáró kir. telekkönyvi hatóságnál és magas
rosult illedelmes köszöntésünk után „Jó napof‘-ot kiált,
első füzetei, a kiadó (Atlienaeum könyvkiadóhivatala, laki községi kirónál megtekinthetők.
az már gúny, mert az előnyösebb állás éreztetése, Budapest Ferencziek-tcre 3) kívánatra ingyen is meg
Selmeczeu 1894. február 6.
csúnya affeetálása.
küldi.
lle y d e r, kir jbiró.
Ezek azt hiszik, hogy ez által fölényüknek jelét
— A ,S zaluul Szó*- képes politikai napilap leg
adva a távozóra imponáló hatást gyakoroltak; csalód
újabb kedvezményei. A „Szabad Szó", melyről talán
tak, az ellenkezőt érték el, mert magok iránt a távo már fölösleges is elmondani, hogy a legjobb es logol9
zóban szánalmat ébresztettek és a tiszteld csökkenését esóbb magyar napilap, lietcnkini. „Koszorú" czimmel
A korpouai kir. járásbíróság mint tiki hatóság
okozták.
egy rendkívül gazdag és előkelő tartalmú, képekkel
Az igazán müveit n<5 óh férfi ezt nem is teszi, díszített szépirodalmi hetilapot ad mellékletül. — To közhírré teszi, hogy a korponavidéki takarékpénztár
hisz egy cseppet sem von le a tekintélyéből a nőnek; vábbá „Kalapács" czimmel maró és csípős élczektól
végrcliajtatónak Bory Frimel Laura és Bory Gizella
távozó köszöntését „Ajánlom magam” vagy „Isten duzzadó élezlapot, mely lutenkint talányt is közöl és végrehajtást szenvedők elleni 200 frt tőkekövetelés
önnel”, a férfinek pedig ha a magyaros: „Isten áldja a megfejtők között 5_ Jósziv sorsjegyet és o2 kötet és jár. behajtása iránti végrehajtási ügyében a korpouai
meg“ köszöntéssel viszonozza.
szépirodalmi könyvel sorsol ki. Ezenkívül még a Kö kir járásbíróság területén lévő Korpona városban fekvő,
Ámbár az utóbbi köszöntésformát is utóbbi időben vetkező páratlan kedvezményekben részesíti előfizetőit: a korponai 1151. sz. tjkvben A 74*ed részben Bory
az alárendeltség éreztetésére használják, de mégsem Azok az előfizetők, a kik a „Szabad Szó -ra az egész Boldizsár, ' 4-ed részben Bory Gizella, '/4-ed részbon
hangzik oly visszásán, mint mikor a távozásnál M'gy
189-1. évben keresztül előfizetnek oly módon, hogy az Bory Ilona és */4-ed részben Bory szül. Frimel Luiza
estve „Jó napot" mondanak.
tulajdonául jegyzett A. t • sor 121. hrsz. a. foglalt ház
előfizetési összeget negyedévenkint küldik be, megkap
Ha valaki korán reggel „Jó napot” mond, ezt ál
és be.ltelki birtokra az árverést 1020 frtban ezennel
jó k : 1. A „Magyar Történeti Albumának már megje
okoskodással el lehet fogadni, mert azt mondják; egész lent kötetét nyomban, a mint az első évnegyedi elófi- megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a
napra szól.
! 7,0test beküldik. 2 Pünkösdkor megjelenő „Írók és fennehb megjelölt ingatlanok az 189 4 . évi m a ic z iu s Reggel 8 órától estve ti óráig a „Jo napot" mik i művészek albuma" és „Közigazgatási Album közül azt, a lio 28-iK napjáu d. c 9 órakor ezen kir. jbiróság, te
helyes értelme van, de már estve nincs semmi értelme, i mit maguk választanak. 3. A „Magyar Történeti Alkunk lekkönyvi helyiségében megtartandó nyilvános árveré
ekkor már gúny vagy tudatlanság.
nak karácsonykor megjelenő 2-ik kötetét. 4. A „Szabad sen a megállapított kikiáltási áron alól is el fognak adatni.
A magyar ember reggel: „Jó reggelt •‘-tol, vegeitől S/.ó" 1895. évre szóló karácsonykor megjelenő nagy
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
estig: „Adjon Isten jónapot", „Jó napol kívánok", rö topos naptárát. Előfizetési ár: Egész évre Budapesten becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi
viden pedig „Jó napol“-tal köszönt.
10 Irt. vid ken Is. frt. Fél évre ö frt, vidéken 6 Irt. november-hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyministeri
Eslve p ed ig : „Jó estvét kívánok” es késeibb : ,.Jo Negyed évre 2 50 frt, vidéken 3 frt. Az előfizciési pénzek rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban
éjszakát mond, és ez helyes.
a „Szabad Szó" kiadó hivatalához (Terézkőrút 41. sz. a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz.
A fogadásnál: „Isten hozta", az elválás es távo alá) küldendők. — Jegyzet: Nem előfizetőknek a di
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlezásnál pedig a magyar nő „Ajánlom magam" vagy : szes kötésit 50 pompás színes képet tartalmazó Magyar ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
„Isten önnel", a férfi pedia: „Isten áldja meg".
Történeti Albumok egyes. 150 oldalra terjedő köteteit átszolgáltatni.
Én meg azt mondom :
kötetenkint 2 frt bolti árért megküldjük.
Kelt Korponán, 1893. dcczember-hó 3l-ik napján.
„ul(Uzol<j<]a “ •
A korponai kir. jbiróság mint tljkvi hatóság.
Dr. P a z a r , kir aljáráabiró.

Irodalom.

Nyilttér.

Hirdetések.

1894.

Árverési hirdetmény.

tik,, ib ," Árverési hirdetmény.

4171 1

47

437460

09
27
25
10
08
04

388448
28941
5094
6508
116
441
848
7063
47

1 4 9 3 í r t S S k r r a b o r s a i t lis z t, b a l és

w Árverés nagyban,

c s ő d tö m e g é b e / ta r to z ó

T óth G á sp á r

d é l u t á n j2 ó r a k o r ü j s y v é d i i r o d á m b a n n y i l v á n o s á r v e r é s e n , k é s z p é n z f iz e t é s m e l l e t t ,
-----;y b jiu ( e n g r o s ) e l f o g n a k a d a t n i
Selmeczbányán 1894. márcz. 2.

T ia u t- r tá y illa
■ s a jta e iiiü á r ú k

Egyúttal van szerencsénk a n. é. közönség tudomására hozni, hogy az intézet betétek után 5»|« azaz
ó t s zázalék kamatot fizet és a kamatadót is trisoli.
1

f. b. tag.

P u s k á s J ó z s e f.

K ő rö s L á s z ló ,

f. b. elnök.

A fő- és segédkönyvekkel megegyezőnek találta:
A felügyelő bizottság:
W ag n er Jó z se f,

f- b, tag.

R ie h te r K áro ly ,

H ell Ja k a b ,

437400

R észvénytőke....................................
50000
T a r ta lé k tő k e ....................................
2804
B e té te k ............................................... 275762
V isszleszám olás...............................
95574
Fel nem vett o s z ta lé k .....................
45
Függő k a m a t .......................................
1340
Átmeneti k a m a t ...............................
1978
Nyereség átvitel 1892. évről frt 780*80
Tiszta nyereség 1893. évről frt 9113*99
9894

G am m a G yőző,

Selmeczbányán, 1893. deczember-hó 31-én.

Jelzálog kölcsönök
Előlegek értékekre
Folyó számla . .
Vál tóóvás
. .
Lakbér óvadék .
Leltár
Pénzkészlet 1893. Deczember 31-én

V a g y o n

A selrneczbányai kereskedelmi és hitelintézet
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