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Magánhirdetések megállapodós szerint számíttatnak. 
Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr.
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Kéziratok nem adatnak vissza. — .

|Hivatalos rész.
1961. szóm. 1897.

Tisztviselő-lak Pőstyén fürdőn!
Az alulírott fürdöigaztóság egyik lakóházát ren cl- 

kívül mérsékelt árú pensionátussá rendezte be, a 
mely kisebb javadalmazásu hivatalnokok s tanítók 
befogadására szolgál A lakház 17 két ágyra berende- ■ 
zett Jlakszobából és teljes étkező-helyiségekből áll. A í 
szobák mindegyikében a személy- és naponkénti pen
zió-árak kilíiggesztvék; a napi árak egy szobában két ■ 
ágy igénybe vétele mellett 2.10 — 3. — írt egy szó- j 
bábán egy ágy igénybe vétele mellett 2.70 — 4.27 frt ; 
között vállakoznak, beleértve lakást kiszolgálatlal. j 
reggeli (kávé, tea, csokoládé vagy kacao), ebéd (leves, 
lm? körzettel, tészta vagy pecsenye), vacsora (egy 
sült) fürdő, I. őszi. kád-, esetleg egy iszap-tagfürdő 
a fürdőházban.

A penzión kívül a vendégnek felmerülhető költ
ségei :

Italok (mérsékeli áron), gyógy- és zenedij, mely 
a fürdőbizlosl irodában fizettetik (11 osztály 7 Irt. Ili- 
oszt. 4.20, IV, oszt. I frt 20 kr.); néptanítók felment- 
vók. fürdőruha (rendesen 1 pokrócz, 1 lepedő, 1 
fürdőing). melyet azon esetre, ha ezt a vendég magá
val nem hozza, a főrdőigazgalóság napi 15 kron átüt 
rendelkezésére, orvosi gyógykezelés mely több Inrdöor- 
ros úr szives Ígéretéből igen jutányos leend, kellős 
fürdők, melyek különös esetekben rendeltetnek, s 
melyeknél a második fürdő, a rendes díjszabás helyeit 
Iá", enged inén. nyel számittalik.

Bejelentések a teljes czim megjelölése mellett a 
líndőigazgatósághoz kéretnek, a mely az előjegyzése
ket foganalosilja.

Közelebbi felvilágosítással készséggel szolgál
a Pöstyén Fürdői Föbérlet 

(Fürdő-Igazgatóság’).
Közzélételik őelmecz-Bélabánya szab. kir. bánya

város tanácsának f. é. 1901. sz. határozatából.

A nemzeteknek is van tavaszuk!
Megmozdul az őslerniészetnek milliárdnyi atomja, 

uj hatalmas életerő kél a heverő rögökben. Amint 
a szűz veröfény letüz a hómezökre, a fehér pánczél 
enged keménységéből s életadó, termékenyitő nedűvé 
változva tűnik el a fekete humus szomjas mélyében, 
mely megüdülve szívja, szívja magába a nedvet a 
mcgiíjodást, a életet.

Mert itt van, a tavasz! Nemcsak a föld regéli, 
nemcsak az első kitörő fűszál hirdeti, hanem erről 
beszél a rügyező erdő, a csobogó patak, erről, a su- j 
gárban fürdő természet, az ujjongó madársereg, uj dalt , 
énekelve uj életről, virulásrúl . . .

. . .  De szép a poézis, az álmodozás!
Szeretnék folytatni ezt a hangot, hymnuszt zen- ; 

géni a természet örök rendjéről, ha az örök küzködés 
vissza nem vezetne bennünket újra meg újra a való 
életbe, a reális gondolkozás piaczára.

A tavasz valóban az a gondolatkör, mely leg- 
hamarább elkalandoztál, bennünket a virágos mezőkön) 
pedig a munka vár reánk, a munka, mely éltet, mely 
nevel, mely képesit bennünket arra, hogy megálljunk 
az élet forgatagában, az emberiség örök küzdelmében.

S ha mégis a tavasz most szemlélődésünk tárgya, 
az nem az egyes ember tavaszára vonatkozik.

A nemzeteknek is van tavaszuk!
Van a magyar nemzetnek is tavasza, mely. úgy 

érezzük, most van rügyezéshen. Hosszú ideig bénult, 
lenyűgözött erők támadnak föl újra, forr minden ré
tege a társadalomnak s utat keres a megnyilatkozásra, 
az alkotásokra, a fokozott erőteljes érvényesülésre.

A megmunkált területek, ahol a gondos kéz az 
ügyesen előkészített talajba friss magvat vetett, cso
damódra termik a legszebb gyümölcsöket s mutatják 
a legszebb eredményeket. Van gaz és dudva is elég, 
nem tagadjuk. Van gondatlan gazda s van hanyag 
kertész. — sőt van még egészen parlag terület is, 
melyhez nem tudtunk elég munkás kezel, elég velő- 
magot találni. ______________

onnan van, mert a nemzeti erőnek egys zerre 
sokfelé kelleti elforgácsolni munkáját s egyszerre nem 
volt képes valamennyi terét munka alá előkészíteni.

De a tavasz erre is jó időszak!
Látjuk, hogy merre van a terület, ahová a mag 

hiába hullt, merre van a mező, melyet fölvert a gyom. 
Ki kell irtani a földet újra, s uj, friss magot kell be
levetni. A közeli nyárra talán meghozza a fáradságos 
munka a maga eredményét.

De nincs okunk panaszkodni a mi tavaszunkra.
Sokkal fényesebb ez, sokkal ragyogóbb, semmint 

álmodni mertük valaha, szomorú időkben lelket der
mesztő nemzeti telünknek szomorú idején,

Akkor a legjobbak sem hitték azt, hogy a bekö
vetkezhető tavasz ilyen fényes lesz. Nem hitték, hogy 
a nemzetben alvó energia ilyen hatalmasan lóg föléb- 
redni, hogy századok mulasztásait képes lesz pótolni 
néhány rövid évtized. Csodaszereinek látszik a múlt 
emberei elölt ez az ébredés, ez a fejlődés.

Az öregek, akik csak 40 évet tudnak visszafelé 
emlékezni, úgy látják a jelent, mint egy álmot, mint 
egy-egy ragyogó, mesés álomképet, melyet ébren lát
nak maguk előtt elvonulni s melynek ők maguk is élő, 
szereplő alakjai, cselekvő tényezői.

Mi ifjak pedig, akik a tavaszt élvezzük, lelkűnk
ben érezzük a jó gazda aggodalmát, reménykedését. 
A vetés jól sikerült, az aratásnak is sikerülnie kell 
s ill az égi hatalmakon, a nemzetek, népek nagy 
Istenén kívül a saját erőnknek is erélyesen közre kell 
működnie.

Most van az ideje a figyelésnek, intésnek. Pusz
tuljon a gyom, a gaz, csak a tiszta kalásztenger álljon 
majdan a nemzet arató munkásai előtt.

A zsendülésnek, megpattanásnak, virágfakasztó 
fuvalomnak idején ezek a gondolatok futnak el előt
tünk . . .

És ezek a gondolatok nagyon bele illenek a mi 
városunk, a mi vidékünk társadalmi életének a kere
tébe is. Évek óla küzdtünk az uj élet; a jövő alapjának

T Á l i C Z A .

Szabadságharczunk’ eszméi*).
Egv szép — ragyogó álomkép pepi! egy j 

fenséges év — mondhatnám század varázs képe vonul 
át telkemen — midőn ez emelvényre lépek, hogy az 1 
ö'ök emlékezetű 48-iki lavasz legszebb ünnepélyéről 
önökhöz szóljak!

Nincs s z ív , mely ne repesne őrömében --  kebel, 
mely ne dagadna jogos büszkeséggel, midőn hivatva 
van szólni azon lázas örömérzelről, mely nemzetünk 
szabadságának felderültekor a rég elnyomott, rabbilin
csekben lespedö szereteti hazánkat uj életre kellette, 
hogy szóljon a fonadalomról, mely felforgatta az 
addigi zsarnok, önző — minden testvéries - emberi 
érzést nélkülöző uralmat s megteremtő helyébe az 
'•lökké ifjan viruló és fejlődő alkotmányt. — a nép 
jogúnak megdönthetien törvényéi, melynek áldását 
Mola mindannyian élvezzük.

Szóljak lalán hazánk szabadság történetéről ? 
Keni! --- A lelkesedés, mely 0 széni ünnepen oly 
lkakat gyüjtőll a mj körünkbe, legjobb bizonyítéka 

'maiak, hogy erre nincs szükség, c szent emlék vérré 
válva lakozik mindnyájunk szivében, sokkal is mó- 

, Rebben belé vésve, sem hogy azt a kor és érzelem 
’ változó viharai valaha onnan kitörölhetnék !

Az eszmékről akarok szólni, miket apáink zász- 
*ll'hi'a tűzlek! MelyekIöl álhalva léllelkesitve kezdték 
111 a nagy harezot zsarnokaikkal szemben! Meg
mondom mi volt az a talizmán, mely puskaropogás 

ezernyi kardok ádáz csapásai közt is diadalra 
Voi!clle elszánt, hősi csapatainkul! Azon érzelmeket

*1 Felolvas tiltott az akad. ifjúságnak a Városi Vigadóbon 
’*r|uit már,./,, ifi.jki ünnepén.

akarom ecsetelni, melyek rohanó szélvészként terjedve 
tova: egy két npp alatt meg tudták teremteni azt, a 
mire máskor százados törekvések sem képesek, hogy 
drága hazánk minden fia lázas sietséggel sereglelt 
egybe azon zászló alá, min a legdrágább és legóhaj- 
lotlabb jelszavak ragyogtak!

Küzdött egykoron Róma — Hellas is ; sokszor 
vette igénybe vitéz fiai önfeláldozását — csak azért, 
hogy vagyonát, hírnevét, hegemóniáját növelje.

Mennyi vér folyt a népvándorlások alkalmával 
az irigység, hatalomvágy üres és gyűlölt eszméjének 
feláldozva!

Mennyiszer fenyegette azóta is veszélylyol Európát 
a csaták rémi óhaja, mikor az Isten s vallás lángosz 
rupjeért küzdöttek?!

S mi voli az eredménye e nagy harezoknak ? 
Kevés - vagy semmi csak annyi, hogy keveseb
ben vagyunk s hogy tudjuk a történelemből, hogy ők 
kik hősiesen eloslek, ők is ilek egykor!

Nem úgy a magyar! ö harezban nőtt föl, hnrezban 
edzette magát s ha vesztett, ha lesújtották: csak meg 
ifjúbban, erőteljesebben virágzott fel újra bátor törzse! 
is miért; az eszméért, a melyért küzdölt. ez eszme, 
nem a dics vágy, hirhajszászal volt: a magyar küzdőit, 
hogy hazát s nem földet színezzen, harczolt hitéért s 
nőm hogy földet szerezzen a pogány lói, melyet kezelni 
kormányozni úgy sem tudott volna s végre harczolt a 
koronáért, melynek fénye beragyogta az. egész országot, 
melynek méltósága egyszersmind minden hazafinak 
büszkesége is volt! -- S mikor végre látnia kellet t 
hogy hiába küzdött — szenvedett annyit, hiába áldozta 
fel legdrágább kincseit: a bilincsektől, miket ősidőktől 
f.'jfva hordott, áldozatai áián sem szabadulhat meg, 
ismét a kardhoz nyúlt s ez volt a legfényesebb tény
kedése, mikor megkezdte a forradalmai, szembe száll

a világrenddel, elrúgta maga alól a szolgaság ingó 
talaját, hogy állandó, fen költ és hősi erényeit megillető 
alapot teremtsen magának!

Apáink néni kezdték, nem dicsvágyból fogadták 
el a harczol, de a felvilágosodott, józan nép jogos 
alkotmányát kivívni, ez volt oka, ez volt czélja a mi 
harezra kelésünknek, ez támasztó a forradalmat!

Forradalom ! Az avatatlan azt hinné, hogy lázadás, 
hol minden kimért kardcsapás, gyilkolás számba megy, 
s minden törekvés a zsarnok megdöntésére, — az 
erőszak kiirtására irányul. Pedig nem ez a forradalom 
— legalább nem volt ilyen a mi forradalmunk !

A mi forradalmunkban egyesült mindaz, a mi 
a nép imája régóla esdutt Istenétől, a mit a rajongó 
hazaszeretet akart kivívni magának — egy költészet 
dráma végkifejlete ez, melyben százados szenvedésének 
minden fájdalma ellen keres orvosságot, minden sé
relméért elégi éleit a nagy, hatalmas nemzet, mely 
gy,alázva, inegalázlalva, liajtá fejét a járom alá !

Es végre mégis kitöri a forradalom!
Nem mint villámcsapás borús fellcgek közül — 

nem mint förgeteg, mely felkavarja a századok óla 
felhalmozódott jogos gyűlöletet a honfiak szivében, de 
igenis mint napsugár, mely szétoszlatta — áttörte a 
sűrű ködfályoll, mely népünk dicsfényét elhomályo
sító, mint éltető meleg, mely felolvasztó a jeget az 
igazán érezni, lelkesen buzogni megszűnt keblekről!

Egy szép örökké ragyogó hajnal hasadása ez. 
melyre a szent, drága szabadság napja viradl reánk; e 
napon uj ételre fakadt minden, a mi szunnyadt ; kizöl- 
düllek elhunyt hőseink hantjai — minden feltámadt» 
hogy csodálja, felismerje nemzetünk nagyságát — egye
süljön annak megteremtésére és fenntartására. — Tisz
tán csak ez volt a mi nagy küzdelmünk kitörése, ez 
volt a mi forradalmunk!



le________________________________
megvetésén és még csak nehány téglát bírtunk kellő 
helyére jól, szilárdan elhelyezni

Must, hogy az örvendetes, de bizonyos áldoza
tokkal járó millenniumi esztendők elmúltak, felszaba- 
dullabb kézzel láthatunk szükebb hazánk ügyeinek 
vezetéséhez s látva a nagy alkotásokat, mi is az al
kotás terére léphetünk, s ha nem is „merészet es 
nagyot4 de hasznosat bizonyára gondolunk s alkotunk is.

Márczius 15-ike Selmeczen.
Ez ünnepnek lapunk előbbi számában közölt 

műsora csekély kivétellel híven meg lett tartva.
--- A akadémiai ifjúság- mise után a városi 

Vigadóba vonult s olt 11 órakor megkezdte az ünne
pit. A nagy terem teljesen megtelt közönséggel. A 
Szózat megható előadása kellő ünnepi hangulatot kel
tett s azt Fekete Zoltán ifj. köri elnök szépen átgon
dolt, s ékesen előadott bevezető beszéde még emelte. 
Blaschek Aladár felolvasása a tartalomnak megfelelően 
hévvel s élénken volt előadva, az ilj. dalos kör 
„Talpra magyar*-ja kiváló tetszést aratott s sűrű 
tapsok kísértik, mint az előbbi előadásokat s az utána 
kővetkezőket kivétel nélkül. Tiefenthaler Edgár, Zi- 
vuska Jenőnek .Ébredés" ez. szép versét szavalta nagy 
hatással. Szavaló és szerző egyaránt megérdemlelt 
tapsban részesült. Zivuska Jenő alkalmi beszéde mély 
benyomást tett s a közönség meg nem szűnő figyelem
mel kisérte minden szavát. A sikerült ünnepélyt a 
„Hvmnus“ eléneklése fejezte be, mire a nagy közön
ség és a rendező ifjúság ’elkes hangulatban vonult 
fel zeneszó mellett föutczánkon. Az ifjúság ajkán a 
köri helyiség előtt újból felhangzott a nemzeti fohász j 
s ezzel az ünnep délelőtti része végei éri. Délután "| 
a szélaknai honvédsirokhoz vonult ki az akad. ifjúság | 
Hegybánya határán szives fogadtatásban részesült a 
hozzája csatlakozó hegybányaiak részéről. A honvéd- 
emléknél az Apotheosis két versszakát adta elő 
Chodora E. fáradhatatlan karmester vezetése mellett 
az ifj. dalos kör. A dal általánosan mély hatást tett 
a jelen voltakra. Majd Gauzer László tartotta meg 
beszédét, melyet alábbiban közlünk :

„Nyugosznak ők a hösfiak dúló csaták után, 
Nyugosznak ők, sírjuk fölött zöldéi bokor virány."

így zengett az ihletettköltö a névtelen hősöknek 
kezektől megkoszorúzatlan. de a tavasz virág özönébe 
borult sírja fölött.

„Nyugosznak ők . . .“
így zeng a mi dalunk is, kik itt e szent napon 

megjelentünk az elesett honvédek emlékezetét meg
ünnepelni, hazafias lelkesedést szívni magunkba, erőt 
és kitartást szerezni arra a nagy munkára, mit ök vé
res fegyverrel kezdettek meg, de nekünk a szellem 
fegyvereivel kell folytatnunk és ha lehet befejeznünk.

Te néma hant! mennyi nemes lélek pihen itt 
alattad ! mennyi lelkesedés, remény, mennyi boldogság 
van eltemetve hideg öledben ! mennyi érzés, mennyi 
gondolat szállt el fölötted, mióta az eltemetett hősök 
tetemei fölött rögeid bezárultak !

S az eszme, mely támasztotta, mely kisérte és 
diadalra juttatta, tán az volt mint a francziáké? kik 
elérve a bosszú idejét, ki is tölték azt elnyomóikon : 
a nemességen, vérrel mocskitva be nevüket, emléküket 
a józan utókor előtt!? . . . Eszménk közös volt min
denkivel ! egyesülten kivívni a nép e nagy, testvéri 
család jogát, de nem a fejedelem megdöntése, eddigi 
vétkeinek megtorlása altul, de igenis azoknak feleme
lésével. kik eddig kénytelenek voltak meghajolni! 
larlsa lenn a király a koronáját, viselje továbbra js 
mellén a nehéz, kincses aranylánczát! de hadd emel
jük fel mi is fejünket hozzá, hadd szabaduljunk meg mi is ' 
rablánczainktól!

Ha a nép leomlik egy ember előtt, nem az egy i 
embert akarjuk ledönteni, de a népet kell felemelnünk, I 
hadd lássa meg ki előtt hajlik meg s tanulja meg öt j 
tisztelni, a mi szebb, mint öt bálványozni.

Erre tanitni. ezt kivívni volt hivatva a mi for
radalmunk ! S a forradalom varázs hatalma nagyobb, 
rohamos!) volt, sem — mint annak lelkes kezdemé
nyezői hinni merték volna ; feltámadt a nép és ez a 
nép akart, mert és küzdött; ez már bátran emelte 
fel karját s kimondta e fontos jelszót: én vagyok a 
tf urad! Büszkén kiáltotta ura királya trónusa elé: 
rNem így ember, nem pártülő. egy nemzet az, melyet 
le  hívtál a csatára — a számadásra! egy ország 
v. gsö üdve az. melyet Te koczkára tettél, mely nem 
kívánja Tőled sem az ország felét, sem koronád kin
cseit. de kívánja a törvényeit, követeli, hisz király 
esküje szentesíti őket!

És mit tett! a nép? Kiirtotta n rabszolgákat, 
hogy ne legyen többé, ki felett zsarnokoskodni a 
a hatalomnak!

Ezzel aztán kialudt őrökre a világ uralkodó bál- 
ványai oltárán a tűz! Szabad lett u fogva tartott lélek,
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Ha e hantok niég egyszer megnyílnának és az szózatunkra u ti szivetekben is megszóltál majd egy húrja 
eltemetett reménynek, lelkesedésnek és érzéseknek ' a jobb és nemesebb érzelmeknek, mely a lelkesedést nem 
csak egy részét is adnák is vissza nekünk, egy egész ' csak megérteni, de visszaadni viszhangoztatni is f0ma 
nemzedéket, egy egész hazát tenne az boldoggá. — Óh és akkor a 48-as idők megkoszorúzott emlékeihez, i 
de az egyszer bezárult sir őrökre zárva marad, és ! honvédok sírjához majd többen fogtok eljönni, mint 
csak a múltakról való megemlékezés és e sírnak eddig jöttetek. Lehet hogy talán mi már akkor több.
szemlélete, ébreszt néha bennünk hasonló érzéseket, 
hasonló lelkesedést, minő az 6 keblükben lángolt.

Oh. bár az egész nemzet megértené a lelkes esz
méket és azt a honszerelmet, melyért e névtelen bősök 
elhullottak!

Mennyivel boldogabb lenne akkor e hon! meny
nyivel boldogabbak lennénk akkor mindnyájan ! . . .

De kevesen vagyunk, kik ezeket megértjük, még 
kevesebben, kik ezeket érezzük é.s ezekért lelkesedni 
is tudunk.

ilonszerző őseink íegyverrel, vérrel hódítottak meg 
minden talpalatnyi földjét e drága hazának; Ti név
telen hősei dicső 48-nak megszereztétek az itt lakó 
népeknek, nemzetiségeknek a szabadságol; de őket 
meghódítani, őket mind édes testvéreinkké megnyerni, 
igaz magyarokká es a haza gyermekeivé nevelni, a béke 
a szellem és a szeretet fegyvereivel, nekünk jutott ne
mes feladatul.

Drága örökség ez ránk nézve és bár nehéz és 
súlyos, de lelkesítő kötelességnek ismerjük és érez
zük azt.

Sokat visszahódítottunk már a hazának idegen 
ajkú és tőlünk elpártolt gyermekei, a sokféle nemzeti
ségek közül, de sokat kell még visszahódítanunk, nagy 
munka vár még ránk, mig a nemzetiségek közt fönn
álló fajgyűlölet helyébe mindenül! édes testvéri szere- 
tetet és igaz, hazafias érzést tudunk az eltévedtek 
szivébe csepegtetni, mig a szabadságharcznak meg
kezdett és a honboldogitásl folytató béke nagy mun
káját sikerül befejeznünk, sokat magyarrá neveltünk 
már, de a hazának legszebb részeit még mindig ide
gen nyelv uralja, a legszebb bérczekről nem hangzik 
még, nem szófiait még meg a lelket gyönyörködtető 
édes anya nyelve, a magyar szó, a magyar ima a 
magyar dal . . .

Zordon bérczeknek fenyvesektől vad regényes 
tája, szép felvidék! Te legnagyobb részt még idegen 
ajkú és sokszor gyűlölködő, daczos, de azért mégis 
csak édes gyermeke Magyarországnak! Te is még mindig 
csak a mostoha anyát, az ellenséget látod ebben a szegény, 
de téged mégis csak is szerető hazában, alig, alig is
mered még, az édes anya zengzetes nyelvét. A 48-as 
idők nagyszerű eseményei és fönségea eszméi is isme
retlenek s az azok megkoszorúzott emlékeinek jelen
tőségei még legnagyobb részt értjietelienek elölted. 
Igaz. hogy itt olt lassan-lassan megmngyarodvg, mal
iiéin érzel többé gyűlöletet irántuk és talán már cso
dálod is. de lelkesedni még nem tudsz érettük.

De talán el jön még az az idő, midőn c ha
zában majd seholsem lesz már többé fajgyűlölet ti is 
mindnyájan lelkes és igaz. magyarok lesztek már. mi
dőn is az. édes anya nyelvén szólva hozzátok, lelkes

szabadon követelheti azt, a mit az igazság, a lelkesedés 
eléje tűz !

Márczius 15-én újra született mindenki e világra, 
ekkor egyesült legdicsöbben a férfi erő és női köllő- 
iség egymással — mikor a küzdők mellére nők tűzték 
fel az első kokárdát, mikor a szabadság jelszavát nők 
tűzték ki először ablakaikon lobogóikon mutatták fel 
a szent nevet, melyért a nép küzdött — mikor a nép 
közé egy nő hozta az. első fehér zászlót, melyért az 
élni és halni esküdött, — mikor Petőfi neje kimondta 
a nép élő t ez őrök emlékű szól : ha halni kell, ez 
a legszebb halál — légy erős" ; ekkor nyerte forradal
munk minden lelkesedése legszebb kifejezését, ekkor 
tűnt ki legjobban a foriadalom fenséges fogalma, mely 
magában foglalja mindazt: a mit Istenirgalom — 
emberszeretet, férfi erény, nőszerelem, néphatalom 
és világszabadság fenköll eszméi kifejeznek !

Es ezzel röviden ecseteltem volna hazánk fényes 
küzdelmének indító eszméit; szólhatnék sokat, beszél
hetnek órákig a lelkesedés önfeláldozásról, melyről 
véres történelmünknek e szakasza ezer példával*ta
núskodik. de félek, hogy igen messzire ragad el lelkem 
heve, azért, csak kérem az ég ural. kímélje meg drága
hazánkat minden vésztől, nyújtsa feléje áldást_békét
osztu kezét; larlsa fenn és ápolja mindnyájunk szi
vében azon szent érzelmeket, mik nemzetünket nagygyá 
mindnyájunkat büszkévé leltek; ne hagyja kihűlni 
soha egy perezre sem azt a lángoló szeretetet, mit 
apáinktól örököltünk s mely örökre hazánkhoz fűz!

Legyen áldva a sir. hová szabadságunk bajnokait 
temettük, női kezek ültessenek rá virágot s nők kőnyei 
legyenek az édes harmat e virágokon!

Ne haljon ki soha ajkainkról e három jelszó:
Szabadság ! Dicsőség! Honszerelem !
É |j ° n a haza- Blaschek Aladár.

nem leszünk és ti fogtok minket helyettesíteni, oly je |_ 
kesedéssel ünnepelve, minővel azt évről-évre mi tettük 
El fogtok ide zarándokolni nem kíváncsiságból, nem is szo
kásból, hanem az igaz. hazafias érzés nemes sugallatát 
követve, látni a nagy jellemeket, a történet ama dicső 
alakjait, kik az egész hazának üdvéért, a ti szabadság- 
tokért és boldogságtokérl is harczoltok, és akkor talán 
ti is meg fogjátok koszorúzni áldott emlékeit a név
telen hősöknek, kik holtuk után, még sírjukban is 
megtanítanak arra, hogy hogyan kell a házáért lelke
sedni, hogyan kell a hazát szeretni ?! . . .

Gauzer László.
Bacher Aladár mély érzéssel szavalta Ábrányi 

E. „Nyugosznak ők“, költeményét. Az előadás méltó 
volt a szép műhöz. Az ünnepet a Hymnus zárta be. 
Fekete Zoltán rövid szavak kíséretében letette az 
ifjúságnak koszorúját a síremlékre, valamint Zolnav 
Viktorné úrnőét is. Nem mulaszthatjuk el azon óha
junk kifejezését, hogy a síremlék rácsozata ajtóval 
láttassák el, hogy a szónokok ne legyenek kénytele
nek minden alkalommal gymnastikai ügyességükéi 
igénybe vonni, mikor az emlékhez akarnak jutni. Este 
ismét találkozott az ifjúság a városi Vigadóban, ahol 
az ünnep vigabb részéből vette ki részét.

— A lyceumi ifjúság- okulva az előző évek 
tapasztalatán ezúttal a könyvtárhelyiségnél nagyobb 
teremben a Sembery teremben gyűlt egybe e napon. 
Az érdeklődés azonban oly nagy volt, hogy még ez a 
terem sem fogadhatta be az ünnepén részt venni aka 
rókát. Számosán térlek vissza a látogatók közül. A 
lapunk előző számában közölt műsor nem szenvedett 
változást. Az előadókat, kik koruknak, lelkületűknek 
megfelelő lelkesedéssel, hévvel adták elő dolgoztaikat 
kivétel nélkül tetszésének sűrű nyilvánításával, tapssal 
jutalmazta a díszes közönség. Ha már itt sem fért el 
a -mi évről évre lelkesedésben és szemben növekvő 
közönségünk, akkor hol ünnepeljük jöyö évben a fel- 
százados évfordulót? Bizony bizony jó Uraim, a kikel 
illet, tegyék már meg azt a szép lettet, hogy emel
jenek méltó hajlékot a mi igaz lelkesedésünk, a mi 
kulturális mozgalmaink illő színteréül! Avagy mi is 
a Szí.-Háromság térre szoruljunk-e ki, az időjárás 
szeszélyének vetve alá egészségünket s ünnepünk 
sikerét?

— Az iparos ifjúsága, mely a nemrég megalakult 
őnk. kör tagjaiból választotta rendezőit szintén az 
ünneplők közé lépett ez évben. A róni- kall), és qz 
ev. templomban meghallgatott isteni tisztelet ulan 
zeneszó mellett vonult a Szt.-Háromság térié, hol 
műsorának csak kél pontját adta elő: a Szózatot, 
(Chvála Adolf vezetése mellett) Patta Imre pedig a 
„Talpra magyar"-I szavalta, mire a rósz időjárás 
miatt a nagy közönséggel együtt a Sembery-terembe 
vonult. Itt a Szózat eléneklése után Szabó Gyula emlé
kezett meg ama nagy napokról s tetszéssel fogadott 
beszédét e szavakkal végezte;

Ecseteljem-e tovább a 48-as mozgalmat, e tüne
ményes napokat? Elég, lm azt mondom, hogy eldördüli 
az ágyú, felhangzóit az „előre1' jelszó, s voltak, a kik 
megértették, voltak ezeren. százezerén s velük éreztek 
milliók! Az illatos mező virága azontúl vérrel táplál
kozott, a berkek, ligetek a kardok csattogását vissz
hangozták, babér termeti a hősük homlokán s a mind 
sűrűbben támadt sirhantok dicsőséges halálnak voltak 
néma hirdetői. Jött aztán, öli ! jött aztán a bilúfák 
korszaka, a kötél életet fojtó uralma, jöttek a legsöté
tebb gyásznapok, a te romboló uralmad; Haynau! 
De, hála az Égnek, feltámadtunk, s íme „annyi bal- 
szerencse közt oly sok viszály után" itt állunk mi az 
Isten szabad ege alatt, igaz lelkesedéssel szivünkben, 
mint 49 év előtt a szabadság úttörői, itt állunk mi a 
munkának emberei, magyar iparosok, hogy lerój juk kegye
letünk adóját szent emlékű úttörőink iránt. Itt állunk, 
hogy hitvallomásl tegyünk arról, hogy bennünket nem 
tévesztettek meg a honszerelnict szögre akasztó holmi 
idegen téveszmék, mi jó hazafiak vagyunk s r szere* 
tett magyar hazának hű. igaz polgárai akarunk lenni, 
észszel, szívvel karral, s ha kell karddal akarunk 
szolgálni „királyért hazáért!!“ Fogadd te nemes város 
szívesen ez őszinte vallomásunkat, fogadd szívesen, 
hisz léged is a munka tartott fenn ősidők óla és a 
honszerelom. Ha e hitágazatban egyesülünk, úgy vá
rosunk, édes hazánk virulni fog! Adja az Ég, hogy 
viruljop! |

A lelkes éljenzéslecsillnpulla után Vörös Ferenc* 
szerkesztőnk szólott: Ama Utáni harezok lezajlás 
óta közel félszázadot éllünk ál, — uygmond — és mi ma
gyarok ebben nz emboröllőnyi időben évről évre 
inegüllük a nagy napol a márczius idusát. M egöltük  •
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változó formában: eleinte titkolt imával, gyászban 
ez imát is esak házi tűzhelyünk rejtett zugában 

vbrglietto el ajkunk. Majd annyi gyász után mind 
merészebb hangon tort ki a fájdalmunk s egyszer 
csak eget vert e szó: rendületlenül. Az egot verő szóra 
merészen visszahangzottak a négy foiyam köze, sa hármas 
hegység bérczei. Felcsatlant a viszhang ez ös bánya
város falai között is, igaz, hogy eleinte csak igen szűk 
körben, a múzsák ama hajlékában, a melyben egy 
linznyik nevelte az ifjúságot ama szú megértésére, s 
., kis lyceumi ifjúsági kör derekasan vitte szerepét, 
lelkesedett és lelkesített. Majd akadémiánk ifjúsága 
js kitűzte a zászlót s évről évre csüggedést nem is- 
,i„*rő kitartással lobogtatta azt, bár majdnem min- . 
dannviszor magába hagyatva állott e téren a részvét- 
Iciiség közepette. Csak egy ízben sikerült e mozgal
mába, a polgári elemei belevonnia, a mikor a Polgári 
társaskör testületileg zászló alatt jelent meg ünnepén. 
Azt hitte az ifjúság, hittük sokan, hogy időről-időre 
mind több testületet sikerül e napra megnyernünk 
A mai nappal egy uj elem: az iparos ifjúság hívatlanul ; 
búr de nem hivatás nélkül lép az ünneplők sorába s ■ 
midőn először zengi ajka a „Hazádnak rendületlenül* . 
,.s először hangoztatja a „Talpra magyar*-t min- í 
deliek elölt hálás köszönetét fejezi ki az akadémia \ 
polgárai iránt, a kiknek nemes példaadására e térre 
lépni merészkedett.

De köszönetét mond nemzeti kultúránk viruló 
fája másik ifjú hajtásának is: a lyceumi ifjúságnak. 
Az iparos iljuság e lépésével egyúttal hitvallást is tesz 
n mellet, hogy ö az irányelvek ama tévesztő utjain 
melyeket az iparosnak gyermek s ifjúkorában, mű
helyben s gyárakban szüntelen bizlatólag mulatnak 
eltalálta azt az igaz utat, mely e magaslatra vezet, a 
hol e pillanatban áll, midőn egy szívvel lélekkel han
goztatja az „Isten, király, haza“ magasztos jelszót s igaz 
érzéssel velünk együtt énekli az „Isten áldd meg 
magyart* nemzeti imát! Amint hogy azonnal rá is 
kezdette azonnal a „HymnusM a nagy közönséggel 
együtt meghatóan egy érzelemmel. Végezetül Szabó 
Gyula, köszönetét mond a közönségnek a népi várt 
s Így annál kellemesebben meglepő nagyszámú 
részvételéért. Emlékezetes marad az iljuság emlékében 
í naplójában is az a jelenet midőn az akad. ilj. ér
demes elnöke Fekete Zoltán meleg szavak kíséretében 
kijelentette azt az iparos ifjúság egy szép meghívó 
levelére válaszolva, hogy az akad iljuság szívesen jött 
cl ez ünnepélyre, örömmel győződött meg az iparos 
Ijak haladásáról s ezen hazafiui mozgalmát a jövőben 
is kötelességének tartja támogatni. Midőn e sorainkat 
zárni készülünk, megemlítjük még, hogy e szavakra 
Szabó Gyula igaz lelkesedéssel, méltóan válaszolt, 
továbbá, hogy a „Talpra magyar11 plszavalpjúhun 
Patta Imrében az ifjúság egy lelkes és értelmes tagját 
mutatta he, ki a lapsokai megérdemelte s hisszük, 
hogy a hozzá kötött reményeket is be fogja váltani.

Különfélék.
A József napon városunk törvényh. tisztikara 

a mull évihez hasonló módon tisztelgett Szilnyai 
József polgármesterünknél. A tanácsteremben teljes 
szambán megjeleni tisztikar neyéhen Vörös Eereupz 
tb. lejegyző tolmácsolta a tisztelgők érzelmét, mire 
polgármesterünk a hozzá intézett üdvözlő szavak alap 
jáu kiindulva hosszabb, tartalmas beszédben válaszol!. 
Szavait lelkes éljenek kisérték. Majd megjelent Pod- 
hragyay Pál prépost-plébánosunk a seged lelkészek kel 
egy üli s őszinte jó kivonatait fejezte ki a tanács és 
város lejének. A r. k. és az izraelita tanítók testületi
leg. a „Polgári dalkör*, a „Polgári társaskör* a „Ve
gyes ipartársulat* testületileg, illetve küldöttséggel 
tisztelgett ünnenejlünknéj.

A Szitnyaosztály közgyülése e lm “27-én 
lesz a városházán d. u. f> órakor kezdődüleg, melyhez 
az Osztály tagjai ezúton is meghivalnak.

A vasúti közlekedés gyorsítása. A helyi 
érdekű vasutak pénzműveleté vallalatanak titkára Rozsa 
Karoly itt léte alkalmával e hó IG-án polgármesterünk 
értekezletei hívott egybe, melyen egyebek közöli a 
forgalmi adatok alapjára léktelell eme terv kivihető
ségéi említet jp fel u titkár: A közlekedést Sefiuepz és 
ti.-|Je!zencze között olykepen lehelne lejleszleui úgy 
a teher mint a személyszállítás lekiulolebon. hogy a 
jelenlegi vasullesl érintetlenül hagyatnék, mint amúgy 
is eléggé szilárd az eddiginél is nagyobb teher elbírá
sához s legfeljebb az alcpitvény lenne helyivel közzel 
javítandó. E vasútvonal vége G.-Bei zenczen átalakí
tandó volna oly módon, hogy siuei a rendes vagányú 
vasútnak szintje alá vezettetnének, hogy jly módon a 
keskeny vaganyu vasút átvehetne a rendes vágányának 
téliéi kocsijait idővesztegetés kikerülése mellolt. Ez ál- 
ulukilás költségei nem oly tetemesek, hogy azokat 
(egy.egy kocsi 800 fi t) a forgalmi bevétel el ne bírná. 
Ily berendezésre kiváló például hozta fel a terv lel-

vi'lőjo a Forrt városban már fennálló hason átrakó- I 
jaii és szállítási rendszert. A személyszállítás gyorsi- , 
tasura s fejlesztésére nézve pertia a villamos hajtó erő 1 
hehozalalál ajánlja, kiemelve azt. h..gy a BélabdnyAról I 
lelete vezető lejlen tetemes erőmeglakaritás éretnék j 
' I az öntejleszlö rendszer módjával. A villamos borén- ' 
dezis lehelővé lenné aztán, hogy a szükséghez mér- l 
:*‘n a személyszállító vonat naponta 3—4-ezer is köz- 1 
lekedhetnék Sehnecz- és G.-Berzencze között. így véli 
a terv felvetője e reánk nézve annyira fontos kérdés 
megoldását lehelének. Köszönet a szives érdeklődésért, 
ó hajlandó volna. In, szaktekintélyeink közfii minél 
többen foglalkoznának ily élénk érdeklődéssel vasutnnk 
ügye iránt hogy vnhaltára egy kivihető tervnek jutna 
a város birtokába.

— Jutalom a tanítónak. A lapunk előbbi szá
mában említett 50 frlnyi jutalmat városunk polgár
mestere ünnepiesen adta át e hó 16-án Tuka Antal 
tanítónak a városi tanács és a belvárosi tanítók és i 
óvónők jelenlétében Ugyanabból a forrásból, a köz
oktatásügyi niinisterinin jóvoltából száz tanító nyert 
ezúttal hasonló dijat, a mi elég szép szám ugyan, de
a kiosztáskor arra a tapasztalatra jut kiki hogy még 
többen érdemelnék azt meg. Ennek az elismerése eny
hítse azoknak a volt mellöztetése fölötli fájdalmát, kik 
nem ezúttal részesülnek hasonló kitüntetésben, hanem 
majd valamivel később.

— Vivó-tanfolyam. Zolnay Viktor előnyösen 
ismert vivómesler uj tanfolyama iránt, mely e napok- ,

| bán nyílik meg, élénk érdeklődést tapasztalunk közön
ségünk körében. Az előjegyzések szép eredménynyel 
folynak s igy valószínűleg a múlt évinél is nagyobb j 
számban fognak az uj tanfolyamon a vivő sport kedvelői 
részt venni. Melegen ajánljuk Zolnay vivómeslerünk , 
kiváló rendszerű tanításának igénybevételét.

Márczius 15-ikének ünneplése Tót-Pelsöczön. , 
E kedves városkából a következő levelet kaptuk: 
Kedves kötelességemnek tartom közölni a Tek. Szer- j 
keszlö úrral, hogy mily kegyeleles ünnepel ülte meg . 
márczius 15-ikél Tól-Pelzöcz (Zólyom megye) közön
sége. A nevezett napon esti hal órakor a társaskör 
egyik termében nagyszámú közönség jelenléte mellett 
dl§zközgyülés tartatott. Az elnöki megnyitó után a 
melyet Főtiszt: Kuzma Adolf ág. ev. lelkész ur, mint 
a társaskör elnöke tartott, a tól-pelsöczi dalkör Sze- 
pessy Ede tanító ur vezetése alatt elénekelte „llvin- 
nust* Figuly István ág. ev. kántor ur szavalata után 
iiiigytisz.l Varga N. ág. ev. hitoktató ur egy értekezést 
olvasott, lojtogfclvi' benno n szabadság pszinéjél .Majd 
Vonga Kálmán szász-pelsőczi ág ev. kántorlaniló 

■ szavalt. Végül i'lnöki záróbeszéd és a dalkör elénekelte 
: a „Szózatot.* Ölömmel vettük e hirt. s szívesen kö

lnijük azt sokak épülésére, örömére!
— Iparosaink figyelmébe. A Losonczon tartatni 

szokott orsz. vásárok első napjain ezentúl az ipar-
; czikkek közül egyedül a kötélverő munkák árulása 

lesz, de ez is esak a külső, vagyis állatvásártéren 
í megengedve, minélfogva a vidéki iparosok a Nógrád- 

megye vásárrendlarlási szabályrendelet A §-u szerint 
íregállapilott spryendbep kizárólag az orsz. vásárok 
második (kirakó vásár) napjain sátorozhatnak, illetve 
árulhatnak, Ez intézkedés már a f. é. april hó 5 és 
0-iki orsz. vásárra is érvényes.

A szandrikl kirándulás elmaradásáról téve 
jelentést Szilnva-osztályunk választmányi ülésén Tirts ; 
Rezső alelnök. kiemelte, hogy Berks Róbert cs és kir. 
kamarás nemcsak megengedte az ezüstgyár megtekin- 
lését, de még egy hivatalnokát is kirendelte a gyár és 
az összes látnivalók megmutatására. Sajnos, hogy e 
kiváló alkalmat a kirándulók pem vehették igénybe 
az idő rosszasága miatt, A tavasz beálltával bizonyára 
lesz még alkalom e nagyszerűen berendezett ezüst- 
mílgyár megtekintésére.

— Ösztöndíj kereskedők és iparosoknak. A
beszk'i-czebáiiyai kereskedelmi és iparkamara két, 
egyelik int 100 forintos ösztöndíjra pályázatot nyit. Az 
ösztöndíjban a kamara kerületébe illetékes, s valamely 
szakiskolái látogató fiatal kereskedő vagy iparos része
sít telik. A folyamodványok máj. 31-óig lerjeszlondök 
be Bővebbel e lap kiadóhivatalában.

— Kossuth halálának évfordulója. Három éve 
ami. k. hogy a legnagyobb szónok, az örök emlékű 
Koí. ulh ill hagyott minkéi s egy jobb hazába költözött, 
három éve immár, hogy a drága halott sírjában pihen 
> alussza édes. ölök álmát. Meghall. — de emléke él 
közüliünk, neve fenn marad őrökké s a magyar siet 
halála napján méltó ünnepet rendezni, siet a kegyelet 
és hála él/elének eleget lepni. A lyeeum „Petőfi 
önkepzö-küi *-o is a maga csendes, kis körében méltán 
ünnepelte meg c gyászos emlékű napol. Az ünnepély 
a „Tavasz elmúlt* . szép dallal vette kezdetét,

! majd Fmnkkel ignálz VII. o. t. szavalta el „Kossuth 
apánk* ez. költeményét. Ezután Raksnny Samu Vili. 
o. t. lépett az emelvényre s olvasta cl „Kossuth

emlékezete* ez. munkáját s végre Jeszenszky Imre 
Vili, o. t. szavalta el „Kossuth* ez. eme költeményét:' 

KOSSUTH.
Zúgnak a harangok, — szomorúan zúgnak — 
Hirdetik halálát Kossuth Lajosunknak . . . 
Könnyeznek, zokognak a hír hallatára —
Koszorút kötöznek apánk sirhahnára.
Koszorút kötöznek étles szeretettel 
S leteszik sírjára néma kegyelettel . . .
— Leteszik sírjára halotti dalt zengve, 
könnyeket hullatea, gyász imát remegve . .

kitárult — bezár ült tt sír sötét mélye . . .
Halottunk pihen már sírjába letéve —
N a kit igy csodáltunk. a kit úgy szerettünk ;
Sírjára immár csak koszorút kötözünk . . .
Sem láthatjuk többi édes, ősz apánkat —
— A ki úgy szerette szép, magyar hazánkat! —
S felhangzik a sóhaj, a honfi keserve:
„Meghalt Kossuth Lajos, — felszállt az egekbe !u. .  .

Sírjatok, — sírjatok drága hamva mellett!
— Hiszen megérdemli hulló könnyeinket —
Loboyjon a hála kicsiny mécsvilága,
Lobogjon szivedben hazám szép virága!
Jertel> el sírjához fájós szivetekkel
S tegyünk rá koszorút — babér levelekkel, —
— Sírjatok . . . sírjatok Kossuth Lajosunkért! . .. 
Sírjatok . . . sírjatok drága halottunkért! .  . .

S hogyha megsirattuk édes halottunkat,
S fejfájára tettük babér koszorúnkat :
Mondjunk sírjára hutám ifjúsága,
Mondjunk a sírra kön görgő imára . . .
S kérjük Istenünket, kérjük jó Atyánkat, —
— A ki bizonyára meghallja imánkat —
Adjon néki csendes, édes nyugodalmat, 
őrizze sírjában Kossuth Lajosunkat.

Az ifjúság a legszebb érzetekkel s mély megilletödéssel 
oszlott szét az ünepélyröl. mely tanujelét adta annak 

; hogy az olyan nagy férfiak iránt mint Kosuth volt. a 
lyczeumi ifjúság mindig a legmélyebb hálával viseltetik.

— A helynevek megmagyarositása. Szitnya 
! osztályunk választmánya e hó 17-én tárgyalta a 
; helynév magyarositó szőkébb bizottság javaslatát, 
i mely a következő helyneveket ajánlja megváltoztatni:

Rovnya F.-Fuchsloch: Felső-Róna.Steffultó|: Istvánháza. 
Hodrusbánya: Ó-Bánva. Banka :Kis-Bánya.Sohindelberg 
Józsa-domb. Katzenhübl Tőrők-sáncz. Steingruben 
Kőbánya. Kurnbeig Szt.-Háromság hpgy. Gnlgenberg 
Akasztó. Bimbisz (Windwiese) Szellős. Holla Csatavölgy 
Rabenstein Hollókő. Kerhling Dóczy-liegy. Todtenbein 
Csontos. Rumplovszka Cselvetö. Koncsjár Szarvashegy. 
Spitzberg Csúcsos.’ Kolilberg Kopasz. Drienyova Somos 
Bajtava Tábor. Veternvik Viharos. Nadkamen Gedeon- 
nvereg. Tepli-potok Meleg-patak. Breitenberg Széleshál. 
Szkalka Rókavár. Szászki vrch Mátyástető. Matyejszka 
Mátyás-rét. Richnyava Kossuthvágás. Richnyai-tó 
Kossuth-ló. Kohutová Madaras. Voznilz Hosszú-völgy 
Pelrou vrch Valonszka Potöhágó. Szteuka Gyermek- 
telep, Falkenau Sólymos.

— A katonai alrealiskolák I-ső osztályában 
190 hely töllendő be pályázat utján. Feltételek egyike 
a népiskola 4-ik vagy 5-ik osztályának látogatása 
kielégítő eredménynyel. Pályázhatnak katonatisztek, 
katonai hivatalnokok, altisztek, azután udvari és polgári 
államhivatalban levőknek fiai. A folyamodványok 
május lőréig nyújtandók be. Bővebbet e város taná
csánál es e lapok szerkesztőségénél Is.

— Á ,,Székely-föld“ czimű díszes könyvet 
Hankó Vilmos dr.-nek e jeles müvét Tirts Rezső 
szituvá-, .gyleti alelnök Szitnya-osztátyunk könyvtárának 
ajándékozta. A választmány utóbbi ülésében köszö
nettel vette o lényt tudomásul.

A katonai árva fiuk nevelő intézetében 10 
helyre nyílt pályázat A pályázó 7— 14 éves lehet.

— Az „Uj selmeczí kalauz** szerkesztőjéül Tirls 
Rezső turistánkat nyerte meg Jocrges Ágost kiadó. 
Turista egyletünk választmánya szívesen beleegyezett 
abba. hogy az uj műhöz a régi kalauz adatai folhasz- 
nállassanak.

Egy nóta 8 forint alku szerint. Mát ez
bizony nagyon is drága, ha mindjárt a Rákúczv nótája 
is az a nóta. Úgy magától, jókedvében, már t. i. olyan 
„veszekedett* jókedvében annak a tízszeresét is meg- 
a ja némelyikünk egy-egy nótáért, de már alku sze
rint egy 5 porczig tartó trombita hangért bizony 
aránytalanul sok ez a 8 fit. És ezt a sok pénzt meg 
kellett fizetnie annak az ünneplő csoportnak, mely 
márczius idusán a kegyelet adóját kívánta az elődök 
szent emléke iránt leróni. Az a 8 trombitás csak úgy voH 
hajlandó a kegyelet időit meghajolni, illetve trombitán 
jáha bele fújni, ha 8 frt. üti előbb a markát. Azfc 
hisszük, hogy ez elég anyag ismét az okulásra, elég 
ok arra, hogy a helyi zenekül ok ügyének szabályozása.
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kérdése is a hatóság zöld asztalára kerülne. A miile- 
niumi törvény kihirdetésének ünnepen sem állott ren
delkezésünkre a zene. most. hogy az ifjúság nemzeti 
ideákért lelkesül s ünzésUdenül áldoz, hosi.antó is 
káros az. hogy e nemes hevülésből ered*. áldoz, t 
ilyen meddő ezélra vesz el. Kgyaltalan minden kivá
lóbb alkatommal nagyon érezzük a jutányos és jó | 
zene hiányát, a mi bénitólag hat egyes ü stül* ;, k, in* - 
kedvelő csoportok makődé-ere s igy a társadalmi 
élet fejlődésere is, a mennyiben e testületek, csopor
tok mintegy közegei a társadalomnak, l’jhol ajánljuk 
Cziczka karmestei tervének kivitelét, esetleg e terv 
alapján a városi zenekar létesítését,

Girardi József elismerést legelső rangú kon- 
fectio és divatáru üzlettulajdonos (Budapest, Konona- 
ezep utca I.) értesíti a n. é. hölgyközönséget, hogy 
már megérkezett Parisból és Londonból a legújabb, 
legizlésesebb lyoni selyem-, angol gyapjú-, franczia 
fantasie kelmékkel és a legszebb párisi konfektió és 
ruhamodellekkel

Külföldre utazási ösztöndij iparosoknak. A
beszlerczebányai kereskedelmi és iparkamara két 100 
forintos külföldi utazási ösztöndíjra pályázatot nyit. 
Pályázhatnak a kamara ke: öleiébe illetékes oly fiatal 
törekvő és kellőleg képesített iparosok, kik külföldre 
utazván, ott a szükséges tapasztalatokat szerezni és 
képességüket fejleszteni kívánják. A pályázati folya
modványok máj. 31-óig nyújtandók be a kereskedelmi 
és iparkamarához. Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

— Ritka jó alkalom kínálkozik most üveg, por
cellán, majolika és tükör bevásárlására Badvaner Jakab 
üzletében (Budapesten, nagymező utca 28. sz, a.), hol 
minden ilynemű áru a 25 év óla fennálló üzlelt meg
vásárlása által rendkívül mérsékelt dron legszebb kivitel
ben és legnagyobb választékban kapható, mire t. 
olvasóinkat különösen figyelmeztetjük.

— A fiumei cs. és kir. hadtengerészeti aka
démiába felvétel tárgyában a lionv. ministerium 
pályázatot hirdet 40 egészen ingyenes és féldijmentes 
kincstári, illetőleg fizetéses és alapítványi hely betöl
tésére. A felvétel ált. kellékei közül kiemeljük: a be
töltőit 14-ik. és még lui nem haladott 16-ik év az I. 
évfolyamba, a tul nem haladott 17-ik életév a Il-ik 
évfolyamba és a tul nem haladott 19-ik életév a III-ik 
évfolyamba való felvételhez. Előtanulmányok: az 1. 
évfolyamhoz valamely nyilvános reáliskola vagy gym- 
násium (polgári iskola), vagy ezekkel egyenjogositott 
egyéb tanintézet négy, a 11-ik évfolyamhoz: ezen lan- 
itézetek hat osztályának, a III-ik évfolyamhoz: ckch 
tanintézetek valamennyi osztályának kielégítő össz- 
eredménynyel bevégzése. A kincstári helyekre katona 
tiszteknek s katonai, udvari es állami hivatalnokoknak 
fiai bírnak igénnyel. A kérvények jul. 31-éig ter- 
jesztendók a közős hadügyminisztérium tengerészeti 
osztályához. A felv. vizsgálatok szeptember 10-én 
kezdődnek.

A hölgy közönségnek. Mint budapesti tudó
sítónk értesít Szénás;/ Hojfmann és Tsa Bécsi-utcza 4 
szám alatti nagy és előkelő áruházában már megér
keztek a legnagyobb párisi és lyoni selyemkelmék. 
Hogy e kiváló ezég raktárai mennyire egyedül állanak 
fővárosunkban: — elég csak röviden jeleznünk, hogy 
úgy a főváros mint a vidéki főrangú körök hölgyei itt 
találkoznak egymással, hogy a párisi legújabb divat 
müizléséről tudomást szerezzenek. Hogy pedig az 
árak mind ezek daczára oly előnyösek, ez abban leli

magyarázatát, hogy n ezé;/ főnökei áruikat mindenkor
azcmélyeson és közvetlenül szerzik b. a világ legtekin- 
I,-.ívesebb gyáraiból. Tekintve hogy ezen előkeli) 
áruháznak csak egyszeri megtekintése már magában 
s szórakoztató látványosságot nyújt, hölgyeink iránti 
kötelességet vélünk leróni, midőn e jeles ezegre becses 
figyelmüket felhívjuk. Levelező-

A t. hölgy közönségnek. Kik olc.o és ízléses 
selyem, gyapjú és nyári mosó kelméi akarnak vásárolni, 
ajánljuk II'einer Mátyás, (Budapest, Andrássy-út. 3) 
ieguag.obb divat áruházának legújabb tavaszi mintagyüjte 
méllyel, melyet iuyyeo és bérmentre küldenek meg. Fontos! 
Megírandó, hogy mily minőségű és körülbelül mily 
árú szövet vagy selyem-minta küldessék.

N Y I L T T É R.
F o iiIA rd U w e lj «**u«*l <»<> f u á f t l  3 írt 36 krig niéter- 

líint japáni. chinai. s. a t. ív legújabb mintázattal es színek
ben ti in. fekete, fehér és színes í U i m e b e * M e n ő m e t  
;»5 krtól 14 fit 05 kr inéterkint sima, csikós, koozkazott, nunta- 
zottakat dauiasztot s a. t (mint egy 240 különböző minőségben 
es 2000  szin és mintóznttel s. a. t. p o M a l t e r  ö s
tl.aeu ;t h /liof MzikltSlYtt és m in ták u l kitin
n o s la t f  o r ü u  l r t í  n t : l l e n n c b c r g  <*•“ • •«*«*-
v a r i s / . ó I H l ö  o ly  e in g y M -n  f c i i i i o l i k e n .  svajczl.a 
ezimzelt levelekre 10 kros, és levelező lapokra 5 kros he .vég 
ragasztandó. Magyar nyelven üt megrendelések pontosan el in 
éztetnok. ^

H I R D E T É S E K .
328. sz.

1897. Fkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

halóság közhírré teszi, hogy Strkulya Sándor végre- 
hajtatónak Bttzalka Mátyás végrehajtást szenvedő el
leni 40 fit. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a selmoe,/.bányai kir. járásbíróság területén 
lévő. Buzalka Mátyásnak a szent antali 242, sz. Ijkv- 
ben I. 554./b. 689. 690/1. 805. 806/b. 1476/b. 14-93/b. 
hisz. dolina pri kriái dűlőben fekvő 2 drb. szántó, rét, j 
strania dűlőben szántó, kert, majoziőte dűlőben fekvő 
erdő és legelőből álló birtokára-, úgy ennek a 216. j 
sz. tjkvben- B. 38. sorsz. szerint az A I 1 -13. sorsz. ! 
a. közős erdőbeli jutalékára az árverést 1202 írtban, j 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, | 
és hogy a fennehb megjelölt ingatlanok 1897. évi 
május hó 6-ik napján délelőtti 10 órakor a szt. 
antali községi biró házánál megtartandó nyilvános ár- j 
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni j 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla- ' 
nolc becsárának L0-%ál vagyis 120 frt. 20 krt. kész- j 
pénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jel- i 
zett árfolyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 
8. §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikul- ! 
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.. t.-cz. 170. j 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges , 
elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismervényt át- I 
szolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán 1897. évi február hó 21-ik j 
napján

A selmeczbányai kjr. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság

Liha kir, jbiró.

1897 évi, 1137 szám
Árverési hirdetmény.

Az alolirtt m. kir. erdőhivatal ezennol közhi,. 
teszi, hogy a selmeczbányai és jalnai m kit. erű 
gondnokság egész kerületében az 1897 évtói 1902 , v 
végéig a/az 6 éven keresztül évenkiut lunnclheló 
mintegy 40: negyven: ezer Hit faszén; továbbá n 
garamrévi enlőgondnokság kerületében 1898 éviöl I9ii‘> 
év végéig azaz 5 éven keresztül évenkiut termelhető 
mintegy 10 : tiz : ezer ürms megközelítőleg 50 % -lnm 
bükk. 35°o-bán lölgy, és 15%-ban lágy vegyes ha-áh 
és dorongfa eladása iránt f. évi April hó 12-én d. e. 
10 órakor Zsarnóczán a m. kir. megkötött nyilvános 
szóbeli árverés fog tartanig

Kikiáltási ára a szénnek Hit-ként: 
f. t. o. az erdőben bükkszén!27 kr, tölgyszén 25 kr. 

és lágyfaszén 20 kr. 11. t. o. az erdőben bükkszén 24 
kr. tölgyszén 24 kr. és lágyfaszén 18 kr.

A tűzifa kész állapotban az erdőben:
Bükk hasáb ás dorongfa vegyesen 80 kr, lölgy 

hasáb és dorongfa vegyesen 75 kr. és lágyfa hasáb 
és dorongfa vegyesen 65 kr.

Úgy a szénre mint a tűzifára külön-külön írás
beli ajánlat teendő és bánatpénzül a kikiáltási árak
nak 10°/0'ka kerek számban 1000 — 1000 (egyezer) 
írttal szerelendő fel.

Az ajánlatok 50-kros bélyeggel felszerelve a sza
bályszerű módon állitandók ki. Utóajánlatok semmi 
szin alatt el nem fogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek ezen ordö- 
hivatalnál a hivatalos órák alatt bármikor megte
kinthetők.

Zsarnóczán 1897. évi márczius 12-én.
M. kir. erdöhivatal.

>000000000 000000000
Selyempapir, crepe-papír, és mindennemű

J. Thebens Nachf (M. Erler ezénekg. Becs 
X1II./5. és Schlübhtern, Bezirk Gassel, A 
legolcsóbb árak nagyban és détaileladás 
esetén. A legjobb beszerzési forrás el
árusítók és tanítónők részére. Kész tárgyak 
és minták minden nemben nagy válasz- 
lókban. Kérjenek illustrált árjegyzékei; kül
dünk ingyen bérmentve. Nagyban és kicsiben 

eladás.
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A PHÖNI X- POMÁDÉ
mely a stuttgarti 1890. évi egész
ségügyi kiállításon jutalommal lett 
kitüntetve, az orvosi vélemények és 
ezernyi elismerő levelek szerint 
az egyedüli ártalmatlan hajnövesztő 
szer. Ennek használata gátolja a 
hajhullást és korpaképzödést. A 
bajusz növesztésére fiataloknak is 
nagyon ajánlatos. Egy tégely : 80 

kr; utánvét: 90 kr.

K. Hoppé Bécs-

Mindig csak
Mert ez a leg

gyorsabb ésileg- 
biztosabb ölőszer

Mi bizonyítana vilá
gosabban utólérhet- 
len ereje és jósága 
mellett, mint óriási 
elterjedtsége, minek 
folytán nem létezik 
oly szer, melynek 
forgalmát a „Zacher- 
1111' '-é tízszeresen fö

lül ne múlná.

z j o o

. v .  .

Kapható e sze r:
lu Dóm

L :

D & G k

kéressék í;
mindennemű

rovarok
kiirtására.

Azonban mindig 
bepecsételt ii retjei
kérjen, és pedig 
„Zacherl" czimmel 
ellátottat. Minden 
egvéb linmisiloU.

Selmeczbányán: Takal, Miklós, Mnrschalkó Gyula, Kmuai V. G., Elchcl Sándor özv. Engel Zsigmond ezégr 
üomhó Károly és Trnutwein Dániel czégeknúl. Korponán: Blasknvils Lajos. Körmöczbányán: Hitler ,1. Lipól, Klein Ármin,

Szász-Tót-Pelsőcsön: Partos Miksa czégnél. Ú jbányán: Cs
Lipót, 

ervinka M. czégnél.

Egv-egy üveg ára : 
15,' 30.' 50 kr. 1 
frt. 2 frt; a Za- 
cherlinmeglakaritú

30 kr.

knél. Ipolyságon; j"^
Horn F. W. czégeknél. w

: : o c 3 0 C I
Nyomatott Joerges Ágost özv s Fia könyvnyomdájában Seinieczbányán 1897
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