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A kiizm. egyletek irodalmi termékei.
A felvidéki magyar-, és a tót közművelődési 

egyesületnek első irodalmi kiadványa, mely arra 
van hivatva, hogy közkincsesé váljék magyar és tót- 
ajku népünk kezében : egy-egy naptár.

A lót közin. egyesületé a Domovi növi Kaién 
dár régebben jelent meg s ezernyi példányban keit 
el felvidékünkön.

A magyar egyesületé rövid idő előtt kérésé 
még az utat és módot, melyen a m agyar családok 
asztalára jutva, erkölcsi és anyagi hasznot hajtson 
az egyletnek.

A nyilvánosság előtt feleszik mindegyik, szól
hatunk tehát róluk.

A tót egylet kalendáriumáról van ugyan már 
némi véleménye a nagy közönségnek ; azt tudja róla, 
hogy magyarellenes irányú cikkei is vannak. — Mi 
előttünk a 2-ik kiadású fekszik s ebben a keresett 
magyarellenes cikkeket nem leltük meg.

Hogy a naptárt töt szellem lengi át, azt elis
merjük. de ez természetes is ;  ez ellen azonban 
csak annak lehet kifogása, kinek a tót közművelő
dési egyesület ellen van kifogása. --  A tót szellem 
nem egy a pánszlávizmussal s igy az még nem 
magyar-ellenes.

A felv. magyar egyesület kiadványa az „E g y e
sületi N aptár41, melyet szerkesztője azon jelentéssel 
bocsát közre, mikép „jövőre a korábban beszerzendő 
anyag és a hivatottabb szerkesztés, minden valószí
nűség szerint a czélnak megfelelőbb és tökéletesei) b 
munkát fog nyújtani az olvasó közönségnek11.

A szerkesztő nézetét.részben mi is osztjuk, a 
mennyiben az anyag korábban lenne beszerzendő ; 
a közlött cikkeket azonban a jelzett célnak eléggé 
m cg fe 1 el ö k u e k ta r t j uk .

Kifogásolni valót azonban annyiból ta lálnánk 
az 1887-ik évi naptáron, ha az is ily vékony lenne 
a 40 kr. á r mellett.

A fennti kél kiadványt csakham ar követte a 
ót egylet részéről egy politikai és egy ism eretter

jesztő tót lap : a Slovcnské Noviny és a Vlast’ a 
S v e t

H a sok szó férne is e két termékhez, még most 
korainak tartanók oly terjedelemben szólni róluk, 
mint majd tesszük akkor, ha egy kis múltjuk is 
lesz ; mert hisz a kezdet nehézségei senkire nézve 
sem tesznek kivételt.

Annyit azonban már most is mondhatunk, hogy 
egy hetenként 3-szor megjelenő 10 frtos lap, ha 
még oly szellemesen van is Írva, nem találhat olyan 
nagy kiirt tót népünk között, a mely csak némileg 
is biztosíthatná fennállását.

A földműves és iparos osztálynak se pénze, se 
ideje olyannak járatásához s olvasásához, a művel
tebb osztály meg már magyar vagy német lapot 
olvas.

Az ismeretterjesztő Vlast a Svef nek nagy jö 
vője lehet, ha az egylet azt az ódiumot, mely az 
által éri a lapot, hogy a Matica vagyonából fenn
tartottunk van elhíresztelve, n szerkesztő és kiadó 
idővel megszüntetheti.

A tollal való hódítás , capaeitálás munkáját 
kezdte meg a két utóbbi vállalat; vájjon lehet i; k i
látása a kívánt eredményre s lehet e egyáltalán 
ezt a munkát csupán a fővárosból sikeresen végezni, 
erről sokat mondhatnánk már most is.

Rövid idő múlva, tapasztalataink alapján kö te
lességünknek ismerjük véleményünk elmondását e 
helyen is. T i

A halak, mint a selmeczi tavak metlékhasználati 
tárgya.

(Klömlntott Szécsi Zsigáim ul akad. tanár által a hoIiucu/.í -.r> .-U/.atI
6h termóazottudumányi egyesülőt f. ó. január hó 9-óu tartott torun's/.ot- 

tudoinányi szakfilósébou.)
(fo lyt.)

N ö v e s z t ő  t a v a k  előbbieknél már nagyob
bak. különben pedig szintoly kellékekkel bírjanak. 
Ezekbe jő most tavaszszal a múlt évi balivadék, 
hol 1 —2 évig marad. E gy  holdra legfeljebb 700 
drb halat számítanak. Következő ősszel, vagy csak 
ismét tavasszal u. i. a tavat lecsapolják, a halakat

kifogják és nagyságuk szerint osztályozzák. Csak 
azon halakat, malyek már 25 cm. hosszúak és 
20 — 25 dekagram súlyosak, eresztik be a fotóba; 
a többi még egy évig a nővesztőben marad.

A f ' ' t  ó I) a beeresztett pontyok rendesen 3 nyá
ron át húg/ú tnak , hol is akkora nagyságra meg
nőnek. hogy a piaczra vihetők. E ladásra alkalm as 
ponty 1 5 kilogramnál kezdődik. H ogy a halak a 
főtóban ne Ívjanak, kisebb csukákat bocsátanak abba, 
melyek az esetleg mégis létrejött balzsengét elpusz
títják és ii különben rest pontyot nyugtalanitásuk 
által táplálékkeresésre kényszerítik.

A tavak mindig októberben vagy april hóban 
osapoltatnak le. és a kifogott halak eladásukig h a l
tartókba helyeztetnek el.

A lecsapolt kihalászott tavakat azután 1—2 
évig mezőgazdasági czélokra használják , mely el
járás által a halaknak való táplálék jelentékenyen 
szaporodik.

L e h e t n e - e a s e l m e c z i  t a v a k b a n  
i l y  r e n d s z e r e s h a l t e n y é s z t é s t Ű z n i ?

Nem ; -  és pedig iőkép csak azért nem, mert 
a tavakat bárm ikor teljesen lecsapolni nem lehet.

A ren Iszeres tógazdaságról mondottakra tá 
maszkodva, most tavaink h iányait melhetera ki.

E tavak, úgy a mint használtatnak, k ö l t ő  
t a v a k n a k nem egészen valók, mert vízállásuk 
nyáron folyton apad. s igy a sekély vizekben le
rakott balpeték könnyen szárazra ju thatnak . I tt te 
hát mesterséges ikrázó helyeket kellene csinálni, 
melyek szerkezete igen egyszerű. T avaink  azonban 
mint n ö v e s z t ő  és f ő t a v a k  sem a legjobbak, 
mert partjaik többnyire kopárak, homokkal födöttek, 
ig> a halak táplálására szolgáló növényzetet nélkü
lözik s a halak az esővíz által hozott rovartáplá
lékra vannak leginkább utalva. Minthogy azonban 
sok közülök terjedelmes rétek, legelők s szántók 
által van körülfogva, innét sok táplálékot kaphat
nak A hiányzó növényzetet a partoknak csekély 
vízálláskor való bevetése által könnyen lehetne 
megteremteni.

M i k é p e u v o l n a  t e h á t  a j ü v e d e l -

át ,,á Ú ti • áUÜikt tté tl i iÚ Ú  étltáWMiáUát.

Mikor látlak újra hat ?

Csöndes kársak Iiiís öiében 
Ültllnk kelten egykoron,
Átkarolva tartva téged.
Szép virágom, angyalom !
Szemeid sötét egében 
Néztem éltem csillagát.
Súgva kérdőd, halkan kordéd : 
„Mikor látlak újra hát ?“

Mint hulló csillag az égről 
Tűnt a boldog óra cl.
Húsán ébredénk mindketten 
Arra, hogy már válni kell.
Ajkam ajkadon pihenve,
Arczom könnyei áztatád ;
Csak szemeid kérdezők inár:
„Mikor látlak újra liátVM

Végzetemnek ólom szárnyán 
Lassan bár. de lávozám,
Minden bérc/.röl visszanéztem.
Hogy még láthatom talán 
Azt a drága kis lakot, hol 
Boldogságom éltem át, —
S azt, kí olyan búsan kérdő : 
„Mikor látlak újra hát ?“

Ha a fáknak sűrű lombján 
Átsurrant az esti szél.
Azt hivém, hogy gyenge hangod 
Az, mely éu velem beszél ;

Vagy ha ágon kis madárka 
Zengő bánatos dalát,

.Búcsú szódat haliam benne :
„Mikor latiak njra hát Vw

S bár a harsak lombja eltűnt,
Húr az éj sötét ködén 
Bűs arezod nem látszik által,
Kis kezed nem int felém, —
Hallom egyre mégis mégis,
Csendesen a légen át,
Miut távoli tilndér hangot :
„Mikor látlak újra hát?u

. . .  a n.

Pokol-völgye.
Nem az australiai pokol-, vagy halálvölgveről szólnak 

c sorok, a hol a kéngőz embert, állatot, nővényt pillanat 
alatt megfoszt az élettől, nem is a Dante-féléről hisz e la- 

; pok ismert progratmnja meg se tűrné az oly messze .-.só 
1 tárgyak felöle.lésél, a helyi érdok ápolása lévén első sorban 
| célja, kötelessége..

A mi pokol völgyünk itt terül I a jelenben legnépe
sebb hazai bányaváros tőszomszédságában ; csupán az a begy- 
nyereg választván el egyiket a másiktól, melyen a monda 
szerint a történeti liircsscgltvé vált két aranygyik a/, „ész- 
Ielöu pásztort az arany forrása mz vezette és igy Selmceznck 
helyét jelölte ki s alapját vetette meg ebben az idővel 
szűkké váll katlanban.

Igaz, lmgy Guszti bátyúnk privát mondájában nem a 
gyiknk szerepelnek a jó pásztorral városalapitókul, hanem 
egy fehér galamb, melv százszor, ezerszer, megszámlálhatni 

I latuzor röpkedett arra a hegyuycregrc cs ha ott megszállott,

sohasem tekintett a katlan léié, de mindig a Garam völgyére 
—• A szép galamb addig száldogált o helyre, inig végre 
mögötte a katlanban látható nyomként nép is község és ké • 
söbb város alakult. — E inon la az igaz szebben kezdődik 
mint az eredeti, a mennyiben az ártatlanság je'képezöje a 
galamb szerepel benne, de a folytatására az a megjegyzé
sünk. hogy ha szellemis iu indáin >ndó G. bátyánk a folyta
tásban galambpárt szerepeltetne, melyek turbókoló jó kedvük-

I ben gyönyörű galauibfiakat k ö l t ö t t e k  volna, úgy köl - -
t ői  b bő vált volna az egész monda s tán ez is bele ke
rült volna az irodalomtörténetbe oly kiváló helyre, mint a

I leány vári „cr illeti okmány11.
E kis kitérés után visszatérünk ama katlanhoz, mely

nek szomszédsága a pokol vögyc (poklot lehctnc-c katlan 
uélkii; képzelnünk ?i.

S el inéi’/, katlanából tekcrvéuyca úton egy órai nehéz 
gyaloglás után érünk fel a nyeregre (most Vörösküt a neve), 
melyről nehéz sejtelmektől gyötörve ereszkedünk le a po- 
kolvöigyéb.’ Borzalmunk nöttön nő, — magától értődik.

| hogy csak képzeletben, mert hisz századok választanak el 
immár a borzadályt keltő dolgoktól, melyek leírása toliunk 
ala kerül — lélve teszünk egy-egy lépést előre, fölöttünk 
sikeiitő zajjal repül tova a héja madár, vad csörtetéssel ro
han kí innen a vadkan, rettegve a völgy mélyében ördögi 
munkát végző fekete alakoktól.

K ik ezek mik ezek, hogy oly pokoli lármával támad
ják meg az édes anyaföldet és százados fanyvek rejtő á r
nyában fosztják meg kincsétől, aranyától? Izzó vas a fegy
verük. fojtó füst az éltető elemük, az üstökben lobogó láng 
a gyönyörűségük -  Oh ezek nem közönséges halandók*; 
mert mi mást megöl, az nekik gyönyörűségük és óletök.

Igazi pokol völgy ez; cl innen, ki a Garam kies tá
jékára, ott nem vijjog ijedtében a héjjá, uein zakatolnak a



r a e z t f  h a l t e u y é s z t é s  e t a v a k b a n  e s z -  
k ö 7. ü I li e t « V

Mindenek előtt szükségesnek tartanám, hogy e 
tavakban, a ponty kivételével, sueeessive minden más 
hal elpusztit.issék. Ezt kétféle utón lehetne e lé rn i: 
vagy az által, hogy alkalm ilag, midőn a tó vízál
lása úgy is már csekély volna, a tó teljesen kiszá- 
rittatnék s igy minden halat kifogni lehetne ; vagy 
pedig akkép. hogy a tavakba csukákat bocsátanánk 
be s 2—3 év múlva a tavat teljesen lecsapolva, eze
ket — (már most jól kihízlalt állapotban !) — fog
nák ki.

Az így megtisztított tóba most már pontyokat 
lehet beereszteni.

A tavak benépesítésére t^.Ukséges lialzsengét 
külön e czélra kiszemelendő kis tóban vagy tavak
ban kellene nevelni, melyeket azonban egyszer éven- 
kint szabad volna teljesen lecsapolni. Részben a 
Kisiblyén mutatkozó fölösleg is volna felhasználandó. 
A kezdet már megtörtént, mert a múlt évben t a- 
v a 8 s z a 1 :

a halicsi tóba . . 800 drbot,
az „E vicskau tóba . 2500 „
a klinjjeraknaiba . 350 „

é 8 ő s s z e l :
a szélakuai tóba . 3000 drbot,
a roszgrundi tóba . 650 „
a vüröskuti tóba . 300 „
a kliugeraknaiba . 400 „

összesen tehat a múlt évben 6000 drb halat bo
csátottunk be.

Minthogy a fennebb elősorolt okoknál fogva a 
halakat az egyes tavakban korosztályok szerint el
különítve tenyészteni nem lehet, nem marad egyéb 
hátra, mint minden egyes tavat önállókig kezelni ; 
azaz, minden tóban minden korosztály fordulna elő, 
és mihelyt a halak teljesen felnőnének, a szapo
rodás s ezzel együtt a tartamos használat is bizto
sítva volna.

(Vége köv.)

A postai takarékpénztárak.
A tn. kir, postatakarékpénztár idővel a :nagy. korona 

területén kiterjedő egész postahálózatra fog kiterjesztetni, 
— egyelőre a külső szolgálat közvetítésével 1886. február 
1-én 700 postahivatal fog meg izatni. melyek azután a 
szükséghez és egyébb körülményekhez képest folyton havon- 
kint újabbakkal fognak szaporittatni.

Minden közvetítő hivatal fogad ei betéteket és teljesít 
visszafizetéseket.

Betevő mindenki lehet, még a kiskorúak is. minden 
egyes betevő részére az első betét alkalmával egy saját 
nevére szóló betétkönyvecske állittatik ki. melybe minden 
további betét és visszafizetés valamint tőkésített kamatok 
bejegyeztetnek.

A legkisebb betétösszeg 50 kr., de hogy a tőkegyűj

tés a szegényebb uéposztályuak megköunyittossók. 5 kros 
levélbólyeggel ellátott takaréklapok kaphatók minden levél- 
jegy elárusító helynél, mely takaréklapokra további 45 kr. 
bélyeg reáragasztatván, az mint 50 kros betét, bármely 
közvetítő postahivatalnál elfogad tátik.

A botét-maximum nincsen korlátozva, de csak 1000 
írtig kamatoztatik s ezen összegig a betét a törvény ér
telmében nem foglalható le és arra zálog vagy megtartási 
jog sem szerezhető.

Az 1000 frton felüli összeg nem kamatozván, ha a 
betevő követelése ezen összeget meghaladja, a takarék- 
pénztárból írásbeli felszólítást kap, hogy az 1000 forintot 
meghaladó összeg felöl intézkedjék.

Ha a takarékpénztárhoz eme felszólításra 30 uap alatt 
válasz nem érkezik, úgy a betevő javára az 1000 forintot 
meghaladó összegért magyar állampapírokat vásárol,

Minden egyes betevőnek jogában áll a törvényben 
felsorolt, vagy megállapítandó értékpapíroknak számlájára 
leendő vásárlása végett a postatakarékpénztárhoz fordulni, 
me l y  e z e n  v á s á r l á s t  d i j n é l k ü l  e s z k ö z l i .

A vásárolt értékpapírok a betevő kiváltságára vagy 
posta utján megküldetnek, vagy pedig részére a p o s t a 
t a k a r é k p é n z t á r n á l  d i j n é l k ü l  m e g ő r i z 
t e t n e k .

Utóbbi esetijén a betevő részére betétéről járadék- 
köuyvecskc állittatik ki.

A letett értékpapírok esedékes kamatai a postataka
rékpénztár által vétetnek fel és mint új takarékbetét a betevő 
javára könyvehetnek.

Minden betevő csak egy könyvecskével bírhat, egyedül 
a szülők vannak feljogosítva gyermekeikért azok 14 éves 
koráig betéteket eszközölni s azok nevét helyettük aláírni, 
úgyszintén ezek nevében a visszafizetést is felvenni; 14 
éven túl azonban a szülő aláírása a gyermekével helyette
sítendő.

Mindaddig azonban, inig a gyermekek kiskornak, azok 
szülői, vagy a gondnokság alatt levők törvényes képviselői 
jogosítva vannak a postatakarékpénztárnál a visszafizetés 
ellen írásban tiltakozni.

Ha a betevő több könyvecskével nir. a második és a 
többi betétkönyvecskékre betett összegek után járó kama
toktól elesik még azon esetben is. ha az első betétköny
vecskéje szerinti inke-kövctelése az 1000 forintot el nem éri.

Ii\ esetben a második és a töbi betétküuyvecske 
takarékösszege, a könyvecskék megsemmisítésével, az első 
könyvecskébe hivatalból lesz átírva.

Első könyvecskének az tekintendő, mely a kiállítás 
kelte szerint a legkorábbi, egyenlő keltezés esetében pedig 
az melynek tőke-összege u iegkisebb.

Ha a betevő könyvecskéje tele van irva, vagy ezt : 
más személyre kívánja átruházni, erről a takarékpénztárnak 
tartozik írásban jelentést tenni, mely az átiratás iránt ha
ladék nélkül intézkedik, az átiratás által a kamatszámítás 
folytonossága nem érintetik.

Hu a betevő könyvecskéje elveszett vagy tőle cllopa- ! 
tott, erről a betevő a takarékpénztárt az elveszett köny
vecske ismertető adatainak lehetőleg pontos körülírása mel
lett vagy közvetlenül, vagy val mely közvetítő hivatal utján 
értesíteni tartozik.

A takarékpénztár ily esetijén intézkedik, hogy az el
veszett könyvecskére visszafizetés ne teljesittessék.

A közvetítő hivatalnál, mely a könyvecskét kiállította, 
egyidejűleg hirdetmény függesztetik ki, a melyben a betét- 
köuyvecske uetaláni birtokosa fcszólittatik, hogy a betét

kőtörő gépek, rohanó árjával földet termékenyít a Garam. 
életet terjeszt partjain.

Majd századok múltának el s ime a fekete emberek, 
kik azelőtt borzalmat keltettek bennünk, vad futással me
nekülnek a hegynyeregre s onnan Schobeuitz várába, nyo
mukban a cséphadaró csehek hada. A pokolvölgye jajjal 
teli, kialszik az üstök lángja, eláll a gépek zakatolása, 
gyilkol és rabol a cseh, pusztítja a német kitartó szorgal
mából összehordott kincset, viszi az arauyat, ezüstöt éksze
rül, az ólmot fegyverül.

Biztos menedékhely a német Schebenitz vára annak, 
ki gyors futással odajuthatott, de jaj annak, ki az orozva 
jött martalóczok kezébe került, élete, mindene osztalékul 
esik és prédává.

Oh igazi pokolvölgye ez .

Majd a „Talpra magyar11 hangzik fel ihlett ajkakon, 
s talpra áll a hazáját szerető tót testvér is.

A császári és egy maroknyi magyar csapat találkozik 
az immár magyar érzelmű, bár német és tót nyelvű Sclmecz 
mellett,

A összecsapás színhelye a pokol völgye. — A küzde
lem nem lehet kétes, a nagyobb erő győzött és vitéz hon
védek piros vére festé be a havat, áztatá a haza földét. - 
Fegyverek ropogása és haldoklók jajja viszhang/.ik a feny
vesek honában, a békés lakosság fut a veszélytől és sírva 
kéri a magyarok istenét a veszedelem elhárítására.

Zsoldos csapat parancsol ott. elfojtja a szabad szót, 
még a jajt is. ádáz fegyverek ártatlan vért ontanak.

Oh igazi pokol völgye ez.

Egy százados munkának bevégzésén fáradozik a bá 
nyász, közel áll ahhoz, hogy a katlanban üsszegyülemlő 
fizet a pukolvölgyc alatt átvonuló csatornán eresztheti a

Garamija. Kétszerezi a szorgalmát mindenki, kinek a sors 
e munka bevégzéséhez szerepet adott. — Für. farag a mun
kásraj. az intézők meg sarkalják.

lm egyszerre, fojtó gőz oson a munka színhelyére, 
nesz nélkül lepi meg az élöt s néhány pillanat alatt kilopja 
az életet 20 kebelből, közöttük ama lelkes ifjúéból, ki 
hősként bátran kötclességszerüeu szállott szembe látiiatlan 
cl I • névé szállott ie a miiül turkálja. A Ili rés római termé
szettudóst a tudomány iránti sz unj vitte a tiiziiáavó kráte
rébe, Nagy Gézával ember társainak veszed lm Iklulteté 
e! saját veszedelmét énjét, családját.

Mikor 6 év előtt ama (auuáritisi hidegben a 20 kopor
sót az az ói ven re menő árva és özvegy fuldokló sírása 
kisérte végig e völgyön, akkor is i n é n  öles hú lödie a 
tájat mint most. de az embereket nem a hideg dermesztő 
ni' g, nem a hideg lakattá  szemeikből a kényét, hanem a 
fájdalom, a részvét.

Igazi pokol vüi.ve ez.

Igazán pokol völgye ez ’!
Uh nem az hisz ama sötét korszak, mikor nem az 

vitte cl a szolgalom gyümölcsét, a ki (áradott érette, el
múlt. A téjja. vadkan sem ijed meg többé a bányamun
kás egyhangú lépteitől, a gépek rendszeres zakatolásától.

A tudomány m — i.önuvi e az ember munkáját, virágzó 
teleppé varázsolta m. arany forrását, hol czercn juthatnak 
tisztességesen szerzett keuyérnez.

Nem ördögi munka a bányaművelés, de áldáshozó a 
népre, a hazára.

A hazájukért elhunyt nősük emlékét disz.es márvány 
örökíti, m-lyet a Itazafiui kegyelet emelt a pokolvölgyében.

Az árvák, s elhagyottakról gondoskodik a magyar 
kormány.

A munkások raja kiheverte a hussiták, Giskrák okozta

könyvecskét. \agy ahhoz vuió igényét egy hú lefolyása 
alatt jelentse he, különben a betétkönyvecske scmmisuek 
fog nyilváníttatni.

Azon esetben pedig, ha az imént említett határidőn 
belől más által is támasztatnék igény, a feleket a rendes 
peruira utasítja, és csak a jogorojüvó vált Ítélet alapján 
teszi meg az esetleg szükséges további intézkedéseket.

Végül, ha ugyanazon határidőn belül igény senki által 
sem jelentetnék be, az elveszett betéti könyvecske semmis
nek nyilvánítandó, s annak helyébe a betevőnek másodlat 
adatik ki.

Búcsú l'lech .Józseftől!
A legnagyobb fájdalommal értesültem a szomorú eset

ről ! Annál inkább mert reméltem, hogy isten jósága, nem 
hagyja elvesztenünk ezt az embert, a ki mindenkinek jv 
barátja, jó akarója volt!

Hí sszas szenvedés utáu f. hó 15-én múltál ki s arcod 
megtartotta a jó indulatit vonásokat, melyeket mindig mu
tatott jó és bal sorsban ! Én nem láttalak, de barátaid mon
dották nekem! 8 ez nem is lehet máskép! Nem vagyok 
arra hivatva, hogy rólad írjak, mint szakértő, de ón csal; 
a közérzelem szivét képviselem, s a magamét, mely a te 
elhunytadban elveszett! 8 nem tudok rólad irni mint ui • 
ságiró ! csak mint szerető barátod ! 8 ezért fog el a fájda 
lom! 8 azt Írhatom, hogy emléked örökké élni fog!

Temetésed olyan volt, a minő kevés embernek van, a 
harangok síró zúgására nem csak gyászba borult családod 
s barátaid, hanem a környék s Lipcse városa összes közön
sége megjelent, még nem volt Lipcsén annyi nép! Csak én 
hiányoztam ! Azért még a hírlapíró sem fogja rósz néven 
venni, hogy fájdalmamban igy iruk — nem tudva egyszerű 
jelentést irni halálodról! Ne vedd te tőlem rósz néven s nem 
veheti a világ, ha tudja baráti szivünket, melyek egymás
hoz fűztek bennünket, jobban, mint bármely más kötelék

Most temetnek !
Téged ki legjobb barátom voltál s ón arra vagyok 

kárhoztatva, hogy sem meg nem látogathalatlak beteg ágya . 
dón s hogy még búcsút sem vehettem tőled, a sírnál, mely 
örökre eltakar előlem! Nem! nem takar el, mert inig élek 
szemem és lelkembe vannak vésve ábrázatod s lelkednck szép 
vonásai s azok csak velem együtt fognak közös anyánknak : 
a földnek áldozatul esni. de még akkor is megmaradnak a 
halhatatlanban, mit az Isten minden emberbe lehelt, a lé
lekben az én lelkemben 8 majd ott az Isten kebelében, 
menten minden anyagi bajtól találkozva, ép oly szives ba
rátsággal üdvözöljük egymást, mint mindig halálunk előtt 
s megcsókoljuk egymást, mint mindig utolsó búcsúzásun kkoi 
is. Mikor oly szives barátsággal vigasztaltál engem beteg
ségemben s mondtad hogy tavasszal majd együtt megyünk 
üdülni a zöldbe, arra a helyre, melyet te ismertettél mc, 
velem s melyet mind kelten egyformán szerettünk. Lásd 1 
te jobb helyre költő id, a hol m in bántja lelked a világ 
viszontagsága, hol nincsenek ellenségek, kik a legkisebb 
hibát is kikürtölik a viiádnak. De neked itt a löldön, hol 
gyarló emberek közt éltél sem voltak ellenségeid, inéit 
igazságos es jó voltál s mindenki szeretett és tisztelt! 8 
most mindenki sir elköltözésed felett. Te most boldog vagy ! 
Isten üdvözölt téged! s mint hű alattvalóját barátságosan 
nyújtotta kezét üdvözlésedre ! Te boldog vagy a Mindenható 
mellett! De mi vagyunk boldogtalanok, a kiket elhagytál, 
te nem sírsz, de mi sírunk. Első sorban a tieid, kedve

pusztítást, elfeledte a „IIülleu jelentőségét h közömbösen 
ej'í ki a „Heila“ névéi a Pokolvülgyuek, elfeledte ős né
met nyelvét : általában sokat feledett.

Am legyen, ne legyen pauaszkcp mondva. Azt azon
ban örömest reméljük, hogy nem feledi cl soha, hogy ma
gyar kormány és immár magyarrá lett város ad neki biztos 
munkát: illő tehát, hogy ennek n y e l v é t  is megtanulja, 
ha nem is az örege, de legalább az ifjabbja, hogy aztán 
egy emberöltő múlva magyar szóra feleljen a sudár fény- 
v« k közt rejtőző Eclio. t_;

F e le d n i !
S/.áraz halaszt, hulló levél,
Elköltöző madarak
Letarolt rét: puszta bérezek: ,
Mind utolszor láttalak ! .

A búcsúnak órájában 
Áldást : nyugtot adjatok.

Ne nézze ck ifjúságom’ —
Ke ediii 'állítsátok !

Elfeledni, hogy szerettem,
Hogy egykor boldog valók ; 
Eltemetni reményt, vágyat,
Mi szivemet báulja még.

Elfeledni mindent, mindent,
Eltemetni szivemet;
8 örült vágyak — remény nélkül 
Kezdeni uj életet

K. Gy.



szeretett uöd óh szeretett gyermekeid * a te jó barátaid, én 
sírva írom e szavaimat ós sir most mindenki a ki csak is
mert! Te is sírsz oda fenn a meti'ikiien, siratod azt, bár 
boldogabb vagy, hogy itt kellett .1 gyarló világban lnr. ynod 
kedveseidet családodat, kiknek ■ nntartója voltál. «z-r-tet
tel s apai jó szívvel segítve, islúulva mindenütt s tudva 
azt, hogy elárvult családod mily mély fájdalommal van el 
telve elköltözésed felett!

De nem csak melyen sújtott családod s barátaid sirat
nak, sirat a föld népe is, mert benned egyik legjoidi ui.a 
róját, jóltevöjót vesztette cl. Te, a hol csak tehetted, segí
tettél mindenkin s ez által elérted az emberi erény legtöbb 
koszoruját! Áldani fog a nép, mig emlékezeted él s ez 
élni fog mig a világ állni fog !

Sírnak a harangok, sir a téged kísérő számos gyászoló 
közönség. Én messziről hallgatom és sírok velük ! Mer. én 
vesztettem beuued legtöbbet! egyetlen jó barátomat!

Sir a nép ! sírva züg a harang, sírva irom e búcsúszót 
s csak az vigasztal, hogy majd találkozunk s akkor is oly 
szives barátsággal nyújtod kezedet, mint itt a földön.

Viszontlátásra! Dvihally Emil.

Szabályrendelete
8Z. kir. Selmeez s Bút ahány a városoknak a zsibáruskodásró!.

1- S-
Zsibáni8ko(lás gyakorlására nem nyerhet engedélyt oly 

égvén, a ki nyereség vágyból elkövetett bűntettért vagy 
vétségért büntetve volt. Ily egyén zsibárus Uzletbcu segéd, 
uck sem alkalmazható.

2 . §•

Zsibárus üzlet a főutezában ucm nyitható, — iöutczá- 
nak Solnieczen tekintendő az uteza a szélakuai kaputól az 
alsó kaimig, a lelső piacz a lyceumig, és a In dohányai kapuig 
az országút mentén.

3. §.
A zsibárus Üzlete állandóan a rendőrhatóság ellenőr

zése és vizsgálata alatt áll.
4- §•

Ha az eladó személye, vagy az eladásra kínált tárgy 
ellen gyanú ok forog fenn. a zsibárus erről az illető rend
őrhatóságot azouuel értesíteni tartozik.

5. §.
A zsibárus, a ki az 1. §. 2. pontja és a 4. §. intézke

dése ellen vét. az iparhatóság által 50 írtig terjedhető pénz
büntetéssel bllutetendü.

G- §•
Azok, a kik zsibárus Üzletet az 1884. október 1-je 

előtt szerzett jogosítvány alapján folytatnak : üzletük gya
korlásánál jelen szabályrendelet határozatait sdntén meg
tartani kötelesek.

Selmoczbáuyán 1884 évi szeptember hó G.
Ocsovszky Vilmos s. k.

polgármester.

K Ü L Ö N F É L É K .
Meghivó- A Fclv. Magy. Közm. Eg> cs. zólyouimegyei 

választmánya f. é. január 29-én d. u. 5 órakor Zólyom- 
megye alispánja hivatalos helyiségében Illést tart, melyre a 
t. választmányi tagokat ezennel meghívja Csipkay Károly

v á l. igazga tó .
T á r g y s o r o z a t :  1; Jelentéstétel a múlt választmá

nyi Illés határozatainak v ' rdiajiá á: d 2, Az igazga’ó vá
lasztmányiól beérkezett fontosabb iratok bciuiitatása. 3) A 
selmeczbá’iyai választmány átirata az alapszabályok módo
sítása Ügyében. Bcszicic/.euanya 1386. jauuur 23-áu.

A felvidéki magyar közművelődési egyesület selmeez- 
bányai választmánya 1886 január 24 én d. u 3 órakor a 
városház tanácstermeoeu ülést tart. melynek tárgysorozata 
a kővetkező: 1. Éviszáinadá■; előterjesztése 2. Tagok névjegy
zékének helyesebbitésf, 3. Jelentés a hodrusi óvodáról, 4. 
A jutalmazandó tanítók kijelölése, 5. Központi választmány 
átiratai, G. Netúni indítványok.

Magyar nyelvi tanfolyam Zólyomban. A fölv. magy. 
közm- egyesület zólyouimegyei választmánya a (duóitok ré
szére ingyenes magyarítvclvi lanlulyamot nyitott Zólyomiján. 
E tanfolyam, melynek vezetésével K raj esik Soma bízatott 
meg, o hó 5-én nyittatott meg 8 tanulóval Hogy mennyire 
szükséges és idös/.crü e tanfolyam városunkban, leginkább 
bizouyitja azon küriliinény. hogy rövid időköz lefolyása 
alatt 33-an iratkoztak be tanulókul. Minthogy a beiratko
zottak előképzettsége különböző, szükséges volt a tanulókat 
két csoportba osztani. A kezdők csoportjában vau 2d. a 
haladottakéban 7 tanuló Minden csoport hetenként 3 órában 
nyer oktatást még pedig kedden és pénteken esti 7—8-ig 
és vasárnap délután 2—3-ig A tanulók életkora 17—41 
évig terjed. Foglalkozásra nézve van köztük: 12 iparos, 
lő gyári munkás, ő vasúti alkalmazott, 1 erdővéd. Anya
nyelvűk részben tót részben pétiig cseh. A szükséges köny
vek és írószerekről a választmány, a fűtés meg világításról 
a városi hatóság gondoskodik.

Kereskedő ifjak társulata A selmeczi kereskedelmi 
ifjúság a korszellem szózatát megértve lelkes egyetértéssel 
elhatározta, hogy „kereskedő ifjak társulata11 cziin alatt a 
fővárosban üdvössel! működő hasonló egylet mintájára itt 
is egy társalgási, önmttvclési társulatot alakit, melynek fö 
feladata leend, tisztességes összejövetel é* társalgás mellett,

hasznos olvasmányok felolvasások és előadások által a köz- I 
művelődést, a hazafiasságot, magyarságot terjeszteni, az if
júságot magvar kereskedőkké és hasznos honpolgárokká I 
nevelni. Ezen nemes (öröklést szép sik r is koronázta. I
a mennyi en a főnök urak ezen eszmét leikarolva unnak j
létesítésé lehetővé tették. Elnökül sikerült id. Tirts Rezső ' 
keresk. lan art megnyerni, kinek tapintatos vezetése alatt, 
még múlt év November bő lő-én a/, alakuló közgyűlés tar- j 
tatott meg Elnöknek id. Tirts Rezső alolnökuck Szegő 
Imre titkár Gaál Ferencz. pénztárunk Bányász József, ház
nagy Szums/ky Aurél válaszú Lőtt meg A választmányba 
pedig Waukovies Lajos, Tibély Ágoston (önök urak Tűrezer 
Béla.Timkó Fal az ifjúság részéről lettek megválasztva Az 
alapszabályok Beim. város tanácsához nvujtuttnk be mely az 
ily egyletet üdvösnek és szükségesnek nyilvánítva azt a 
legmelegebben támogatva az alapszabályokat a nagy m : 
ni. k. belügyministoriumlioz ajánlólag fogja felterjeszteni.
Az egyiet működését a fent jelzett időtől meg is kezdte, a 
felolvasások ez idő folyamán veszik kezdetüket, Liszkay 
Gusztáv tanár úr szívósságból az ifjúságot az ipar és ke
reskedelem terén szükséges vegyészetiéi fogja megismertetni; 
id. Tirts Rezső úr pedig kereskedelmi földiéirási felolvasá
sokat tartami. Gaál Ferencz, egyleti titkár.

A beszterczebányai tisztviselők fogyás-// .sí szövetkezete 
azon hirral szemben, hogy u tagjainak darusi oA kávé fes
tett, a kávé megvizsgálására Hzakmáry József kir. fögym 
násiumi tanár urat kérte fel, ki vizsgálatáról az alant köz
lőit nyilatkozatot adta: A beszterczebányai tisztviselők fo
gyasztási szövetkezete által hozzám küldött kávépróbát a 
szokásos mérges festőanyagokra u. m. berlini kék. rézfes
tékek (Grünspani és ólomsóra nézve vegyileg megvizsgál
ván. abban c festő anyagok nyomait sem fedeztem föl. 
Nedves rougygyal való törlés melleit pedig épen oly maga
tartást mutat, mint bármely más kávé. Buszt erező bánván 
1886. január 22-éu. Hzakmáry József s. K.

A polgári caszinó Zólyomban néhány év óta annyira 
pang, hogy már előre kezdik jó-olgáid Iáiké iái. Ez azon
ban korainak bizonyult; mert bár a tagok száma ugyan jócs
kán leolvadt, mindamellett a költségvetési úgy sikerült 
összeállitatui, hogy a fonállá a biztosi Itatott. Szála.' Gusztáv 
polgármester elnökké, Bulla Dániel alelnükké, Krajcsik Fe
rencz jegyzővé, s R ósz Samu pénztárunkká megválasztat
tak, Remélhető, hogy az uj tisztviselői kar a caszino ügyét 
felkarolja, s nem engedi az oly régi s inár 1S4S előtt fen 
álló cassinót megbuktatni.

A „segélyegyleti balt" f. hó 16-áu tartotta az akadémiai 
ifjúság. Mondanom is felesleges, hogy ez idén is megtartotta 
azon magaslatot, melyet mint elité-bál az előbbi években 
kivívott magának, A tánczrendczéstől a díszítésig minden 
a bizottság ügyességét, életrevalóságát látszott dicsérni, s 
azt hiszem, aki megjelent a bálon, annak nem volt oka meg
bánni, hogy Carneval herezeg csábításának engedett. Kelle
mesen eltöltött perczek emlékével távoztunk mindnyájan a 
bálról, s látván a jókedvet egv cseppet sem csodálkoztam, 
mikor „beharangoztak11 a negyedik négyeshez, pedig már 
akkor elütötte a négy órát! A bálauya Soltz Gvulánc ö 
Nagyságának vau legnagyobb érdeme c sikerben, s elisme
résünkből sokkal nagyobb csokrot nyújthatnánk, mint volt 
a rendezőségé, pedig az is nagy volt! Előzékenysége, szí
vessége meleg tavaszi napként látszott terjengem a mulat
ság felett, s mindenkinek igazi jó kedvet kölcsönzött. A 
jelen volt szépek közül a következőket sikerült feljegyez
nünk. leányok : Sebének Mariska, Fodor Etelka, Gretzma- 
cber Irén és Evelin. Veress Irma, Péch Lóri, Ilajek Irén, 
Tibélv Etelka. Holfmann Elia. B irsy íré i. Osszenbrück Ida. 
Bachmann Fánuy, Biszlerozky Iza, Gölniczky Vilma, Val- 
kovics Boriska és Rózsa. Borsiezky Mariska, Kaldrovits 
Margit és Jolán. Asszonyok: Solt/. Gyuláuó. Solt/, Vilinosné. 
Farbakyné, Széchiné, Pauerné Wágnerné. Winklerné, Pus- 
kásué, Fogassy-ié, .Stullornó,)Sehuszterné, Hcincné, Haiuráknó, 
Császárné. dón. P. & S,

Szép tánezterme van Zólyom városának, és szeretnek 
is ott elmulatni netyesak a zólyomiak, de a vi lékbclick is. 
Legközelebb a zólyomi polgári kuglizó egyesület biztos 
értesülés szerint február G áu rendez bált. A bál rend. bi
zottság elnöke Stefiik György,

Az akodémiai segelyzö egyesület javára l. uó lG-áu 
rendezett zártkörű tánc/.vigalom alkalmával felülfizettek a 
következők cs p : Föl. .Szartoris tanár űr 50 kr. Joorgesz 
Agostné ö nagysága 5 frt. ilj. l’öschl Vilmos f)0 kr, Vanko- 
vits Lajos ur 4 Irt, dr. Stuller Gyula ur 2 frt, C-iba István 
ur 50 kr. G r/só úr 50 kr, Glücksthal Gyula úr 50 kr. 
Fizély úr l frt 50 kr. Sóltz Gyula m. kir. tőerdötaflácsos és 
segélyzö egyesületi elnök ur 12 frt Jakab Gergely ur (Ka
bát falva Erdély: 1 frt 50 kr. Zsigmondy Vilmos képviselő 
úr 10 frt. Margócsy János úr 5 frt. Gcuerzich Károly (Kés
márki 3 frt. Egy valaki 4 frt. dr. Sebének ls;ván akad. 
tauár úr 1 frt. d C. 13 kr. összesen 51 frt G3 kr. Fogad
ják a szives adakozók a valóban szép czólü egyesület iránt 
tanúsított jóakaratukért a választmány forró köszönetét

Fogassy Gyula 
.egély ogy. jegyié

Pasteur és Zolyom Ezen mindenki fog csodálkozui, 
hogy tulajdonképen mit k rés ezen két név egymás mellett. 
Pedig közel voltunk hozzá, nogy csakugyan Zólyomból is 
Pasteuruál 'visiteljonek. Egy veszett juhász kutya beté

vedt a városba s itt ott pajkos fiukat — szerencsére — 
csak a tuhábau bántalmazott, a mennyiben a nadrág s ka
bátjukat szétszaggatta. Hasoulómódon járt egy tisztes zó
lyomi polgár is Ennek feljelentése után a városi kapitány 
minden nemit gyanú, kutyától megtisztította a várost.

Remmert Mártha k. a, a szász-weimári nagyherczeg
kamara-zougoraroiivésynőjo 1886. évi jan. 23-áu Selmeez- 
bányán e Scmbery teremben adott hangversenyének műsora 
a köv. volt: 1. Polonaise, E-dnr, Webertöl. II. a) Romanze 
bi „Des Ahends" t Sehumantól. ci „Hocbzeitszug im Vorü- 
berziohen“. Grlegtöl. d) Polonaise, Chopintől. III. a) „Isol- 
dens Liehestod11, Wagnertől, bi Pastorale, Scarlattitól. c) „Mo- 
ment musical11. Schuberttól, d) Serenate, Moskovskytól. ej 
„Türkischer Marseh", Beetbovontól. IV. a) Romanze. Ru- 
binstciutól. b) „Soirée de Vienne“. Schuberttól. V. a) Nőt- 
turno, Chopintől, b) „Rákóozy-induló", Liszttől.

A díszes közönség kitüntető tapsokban részesité a mű
vésznőt. ki a ltákóczy indulóval óriási hatást keltett.

A plakátok szakítását különös passzióval Űzi nobáuy
neveletlen eb mi iskolás fin. A napokban is alig került a 
falra a Sel'ne ..„anyai Híradóból kikerült itiszes falragasz, 
már is neki rohan a város elemi iskolájából kijövő fiuk közül 
egy csoport s ki zöld. ki piros szalagot tép le magának 
róla. Mi. kik ismerjük a falragaszok fontosságát az egyesüle
tekre, valamint az egyesekre nézve, kiknek érdekében azok 
kifüggesztetndc, felhívjuk a tanító urakat, sziveskdjeuek 
tanítványaikat arra figyelmeztetni hogy a plakát leszakitása 
hatóságilag is tiltva van, s ki e tilalom ellen vét, börtönbe 
kerül.

Kis gyermekek veszedelme. A lefolyt hét nálunk is
sok bajt hozott egyesekre. Egy köztiszteletben álló család
nak kedves gyermeke hirtelen halállal múlt ki. hallomás 
szerint mogyoró okozta az ártatlannak halálát, mely játszás 
közben torkán akadt. A gyászoló szülők fájdalmát euybitse 
az általános részvét, mely e szomorú eset fölött nyilvánul. 
Egy györgyaknd bányászcsaládnak iskolába járó gyermeke 
meg l.azanrjaet eltévedt a nagy hóban s a rendőrség köröz
teti. A kűlutczai iskolások közül sokan otthon rekedtek a 
nagy hó miatt s igy rájuk nézve börtönné változtatta a hó 
a szobát.

A nagy hó miatt drágaság uralkodik a selmeczi pía- 
ezon, A tegnapi heti vásárra ugyanis a bakabányai és kor- 
ponai asszonyok az ut járhatatlansága miatt csak kevesen 
jelentek meg kosaraikkal, melyekből mi a zöldséget tojást 
és pecsenyének valót kapjuk. Gazdasszonyáink tárczái 
ugyancsak mogsinlotték a kosaras asszonyok távol maradá
sát. mert az a néhány betévedt asszony ugyancsak felsró
folta áruinak árát.

A Nép Kertésze ciinii szaklap, a községi faiskolák eme 
30 év óta fennálló közlönyének ez idei 2-ik száma a kö
vetkező tartalommal jelent meg: Az értéktelen gyümölcs.
A gyökéi hulladékok felhasználása. A zöldségeskert (vége).
A gyümölcsfák nemesítéséről. Havi emlékeztető a faiskolá
ban és anyagyümölcsüsben. Vegyesek : Üzenetek stb.

Körteültetvények a Pyrenaekban. A Pyrenaek egyik 
l'cnsikjáu érdekes Körteültetvényokre talál az utazó, melyek 
tulajdonosaiknak oly jövedelmet adnak, mint egyik más 
műveleti ág sem. Mintegy 15 ezer apró körtefa áll itt 
sorokban, mint a szőlő, egymástól nem egészen egy méter 
távolságra. Két-két sor között ut van hagyva a fácskák 
megművelésére, ezek mellett pedig kis vizvezetö barázda, 
melyet az ültetvény felső részén levő reservoirból látnak 
el vízzel. A íácskákat minden évben megnyesik. úgy hogy 
esak két ág marad, melyek körülbelül 6 —10, legfeljebb 
12 körtét tcrcmuok, utóbbi esetben azonban lecsípnek 
belőlük négyet, hogy a többiek annál erőteljesebben növe
kedjenek. Ez a körtcszám minden fán elég arra, hogy 
a tulajdonosnak évenkint 14—18 ezer franc jövedelmet 
biztosítson, s ha elgondoljuk, hogy rossz termések nem 
fordulhatnak elö, mert az ültetvény az időjárás káros befolyása 
ellen védve van, be kell látnunk, hogy az oly tőkebefek
tetés, melynél ezélszcriibbct a gazda nem is kívánhat magá
nak. Az ültetvény védelmére ugyanis köröskörül 4 méter 
magas erős falak vannak emelve, melyek felfogják a szelek 
erejét; a falakon a hely kihasználása czéljából redólyfák 
alkalmazvák. Az egyik faltól a másikig az egész terület 
felett galvanizált vassodrouyok vonulunk végig, melyek belül 
megiámogatvák ; az egyik falon pedig gyékények feküsznek 
felgöngyölve, úgy hogy lm fagy vagy zivatar közeledik, 
ezeket pár perez alatt ki lehet feszíteni a sodronyok fölött, 
s igy megvédeni az ültetvényt. Az itt termelt körte könnyen 
értékesíthető, noha igen messze, egészeu Toulouseig kocsin 
kell azt szállítani, innét pedig vasutou viszik Parisba.

Hógörgeteg alá temetve. Jan. I7-én tíz revuc/ai (Liptóiul 
parasztember útra kelt. hogy a szántóföldeken levő „szállá
sokat11 fölkeressék, cleséget vive pásztoraiknak, részint abból 
a czélhól, hogy tudomást szerezzenek maguknak juhállomá
nyaik leiül. Útközben egyszerre aláztiltauó hógürgeteg érte 
őket s nyolc/,at közülök a mélységbe sodort. Kettőn, kik  
keveset hátramaradtaa, hazaérkezhettek hírmondónak. Hétfőn 
(18-áni Mattyasovszky rózsahegyi szolgabiró, dr. Duschiutz 
Frigyes törvényszéki és Makoviczky Gusztáv iárásiorvosok, 
csendőrökkel és parasztokkal a helyszínére mentek, de mit- 
sem végezhettek ott, az odaveszett embereket nem lehetett 
kihúzni a roppant mennyiségben r^juk zunaut bő alól, így 
bát a holttestek ott maradnak, mig a bó elolvad.
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Mint valamely kegyencz. « ki mindenütt hódit, 
majd minden családnál, szegénynél a gazdagnál 
egyaránt otthonos a B randt R. gyógyszerész svajezi 
labdacsa, mely különösen kellemes, biztos s árta l
matlan hatása által máj- és epebajokban, aranyeres 
bántalmakban stb. minden egyéb házi szert a hasz
nálatból kiszorított. Minden valódi dobozon (a gyógy- j 
szertárakban 70 kr. kapható) ezég jegyü l: egy fehér 
kereszt vörös mezeiben s Brandt R. névaláírása 
látható.

•) E rovat alatt közlöttokdrt 1101.1 vállal felelő. »éget a Szóik

1070 szám 
tlkri 1885

Árverési hirdetményi kivonat.

A beszterczebányai kir. törvényszék mint telekkönyvi 
hatóság közhírré feszi hogy Kliino Andor végrehajtatnak 
Lichy Mária végrehajtást szenvedő ei. ni 3o irt kr. tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a beszter
cebányai kir. törvényszék területén évii Kndlovu község 
határában fekvő a rudlovai 29 tjkvhen 1 1—:> sor szám 
alatt felvett birtok és a hozzá tartózó 18 szám ház udvar 
és erdő illetményből alperesnöt illető felerészre az árverést 
460 frtbau ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatnunk az 1886 évi feb
ruár 5-ik napján délelőtti 10 órakor Rudiován a községi 
biró házánál mogtartaudó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan >k be,csi
rának 10 százalékát vagyis készpénzben, vagy az 1881 LX. 
t.-cz, 42. §-ában jelzett árfolyammal számitott és az 1881. 
évi november hó 1-éu 3333. szám alatt kelt igazságügymi- 
nisteri rendelet 8. §-ábau, kijelölt óvaddkkcpcs értékpapír- j 
bán »a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. t.-cz. , 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszoi- 
gáltatni.

Kelt Beszterczebányán 1885 évi októner hó 24 napján.
A bbánvai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság.

P e t h e s
31 jegyző

1071 szám 
tlkvi 1885

Árverési hirdetményi kivonat.

A beszterczebányai kir. törvényszék mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy ö/.v. Sehtuidtné jelenleg férj. 
Szpevak Rafai Katalin végrehajtatnak C'.rma.i dános é-. 
neje Matuska Mária végrehajtást szenvedő ökmjí 100 forint 1 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
beszterczebányai kir. törvényszék terül ;:éu lévő Cserin Csa
csin község határában fekvő a cserin csacsiul 41 sz. teleit- 
jegyzőkönyvben I 1—36 sor szám alatt felvett V, urb. telek 
és a hozzá tartozó 9 sor szám ház, — úgy erdő és legelő- 
beli illetményből alpereseket illető 10 részére az árverést 
1085 írtban ezeunel megállapitoti kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1886 évi február 
ho 9-ik napján délelőtti 10 órakor Cs*rin Csacsin község 
bírója bázáuál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs- 
árának 10 százalékát vagyis készpénzben, vagy az 1881.
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számitott és az 
1881. évi novemberbó 1-én 3333. szám alatt kelt igazság- 
Ugyministeri rendelet 8. § ában. kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át- 
szolgáltatni.

Kelt Beszterczebányán 1885 évi okt. bó 24 napján.
A bbányai kir. törvényszék mint telei,könyvi hatóság.

P e t h e s
32. jagyíő

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Thuranszky Károly és Kristófvégrebaj- 
tatóknak Smidrják Márton és neje végrehajtást szenvedők 
elleni 20 frt és 95 frt 30 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a besztercebányai kir. törvény 
szék a zólyomi kir. járásbíróság területén lévő a végfal-’ -i 
90 szám telckjegyzökönyvben 1 1 sor és + 2 3. 8 sor sz. 
a. foglalt ingatlanokra az árverést 674 Irt. ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a foune.bb meg
jelölt ingatlan az 1886 évi Márczius 2-ik napján délelőtt 
10 órakor Véghlesen megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is cladatoi fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan iiecsáiá
nak 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 LX. t.-cz.
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi

novemberbó 1-éu 3333. sz. a. kelt igazságügyniinisteri ren
delet 8. §-úbuu, kijelölt óvadckképcB értékpapírban a El
küldött kezéhez letenui, avagy az 1881. LX. t.-cz. 17U. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgftltutui.

Ke t Zólyomban 1884 évi deczembcr hó 13 napjáu
A /.olvoiui kir. jbiróság ntiut telekkönvvi hatóság.

R a k s s á n y i
83 k ir, kibíró.

21. v. szám 
1886

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 

102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a beszter
czebányai kir. járásim óság 4528jl885 P. számú végzése által 
Gebauor József javára liösucr Henrik ellen 345 frt 7;> kr. 
töke, ennek 1885 év dec'zcmbor lm 21 napjától szátnitaudó 
6 százalék kamatai és eddig összevon 35 frt. perköltség kö
vetelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróiiag lefoglalt és 350 frt 40 krra becsült: szoba bútor
ból álló ingóságok nyilvános árverés utjáu eladatnak.

Mely árverése k a 48 j 1886 P. szám kiküldést roudedő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis Besztcrczobáuyán leendő 
eszközlésére 1886-ik év február hó 3-ik napjának délelőtt 
10 órája határidőül kítűzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érin
tett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.ez. 170.
§-a értelmével! a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is ela
datni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. 
t. ez. 108. §-ábau megállapított feltételek szerint lesz kifi- j 
zetondő.

Kelt Bbáuyán 1886-ik évi Jan. hó 19 napján.
Jurányi Adolf

34  kir. bii ósági végrehajtó.

3. v. szám 
1886.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez.

102 § a értelmében ezennel közhírré teszi.' hogy a be íz t e r e z j  
bányai kir. járásbíróság 4355)1885 l* számú végzése uüal 
Löwy József s társa és Horn Mór javára Lob Ede és Lob j 
Gusztáv ellen 252 frt 69 kr. s 392 frt. tőke, ennek 1885 
cv Augusztus lm 23 napjától számítandó 6 százalék kama- 1 
tai cs eddig összesen 63 frt 89 kr. perköltség követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróiiag ! 
lefoglalt és 5320 trt. becsűit: fauemüekből áiió ingóságok ! 
nyilvános árverés úján eladatuak,

Meiv árv3réme,i a 1355 1885 P. szám kiküldést ren
delő végzés lu vi in a helyszínén vagyis Besztercebányán ; 
leendő .-szKözlésére 1886. évi február hó 8-ik napjának 
délután 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venui ! 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg : hogy 1 

az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. LX. t. ez. 
170. g-a értelmében a legtöbbet igéimnek becsáron alul is 
cladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. 
t. ez. 108. íjában megállapított lelté: lek szerint lesz kifi
zetendő.

Kelt Bbánván 1886. c-'i január hó 9 napján.
Jurányi Adolf

:{.» kir. bírósági végrehajtó.

Haszonbérbeadási hirdetmény.
Néhai Osztroiuezky Géza hagyatékához tartózó, Pest- 

Pilis-Solt és Kiskun megye területén Dunavec • község 
határában, a budapest zimonyi vasút Nagy Állás állomásától 
V, és az apostagi hajóállomástól egy órányira fekvő, 2086 
magyar hold kiterjedésben, csaknem kizárólag szántó és 
rétből á Hó Csanád feharegyházai pusztai birtok foiyó évi 
Szeptemb3r ho 20-tól kezdve 5 évre haszonbérbeadó.

Bővebb felvilágosítást nyújt a kiskora örökösök kép
viselője. Dr. Huszáflh István

30 3—3 llcszte reze bányán

Budapesten Török J., Si lmcezeu pedig Sztankay FerenCZ
gyógyg-zertárábah. 37
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A Keviezky testvérek tulajdonát képező, Domauik 
helység határában fekvő uomosi birtok malom és korcsmái-' 
tatási joggal együtt folyó évi február 4 un délelőtti 10 óra
kor fog Üomanikon a községhiró búzában tartandó, Keviezky 
Antal hagyatéki csődtömegének jutalékára kényszc-, a többi 
testvérek illetményeire pedig önkéntes árverés utján cla- 
datui. Hederváry Antal

3Í) 3—8 Ügyvéd.

Árverési hirdetmény.
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Van szerencsém u n. é. közönség be
cses tudom ására hozni, hogy Selmeczbá- 
nyán f. é. ja tt. 1-jetől kezdve

közvetítő és cseléds2erző 
intézetet

nyitottam.
Biztosítva a u. é. közönséget az ezen 

intézet keretébe vágó teendők pontos te l
jesítéséről. s megjegyezve, hogy irodám : 
Rosenfe ld-fé le  ház földszint van. tisz telet
tel maradtam

Sehneczbányán 1886 jan . hó.

» í_8 B acker Alajos.
i X X X X X X X X X X X X X X X X J O O I

KIS HIRDETÉSEK.
K IniláN . cím alatt u lapok szerkeszt őségé

Kárpáti préselt virágok A ki faiskolát akar he-
és díszes csokrok, rendezni : a ki a gyümölcsfa-

tenyésztés iránt érdeklődik.
melyek különösen szó- a ki tudni akarja, hogy hol

badiszill alkalm asak. lehet jó és olcsó gyümölcsöt 
kapui; szóval a ki a gyű 
mölcsteuyésztcst elő akarja

\  v  1 e  1. segíteni, az fizessen elő

A . Délibábok hőse'* a  „K É P K ERTÉSZE"
c. olcsó szaklapra, a fais-
kólák X.XX év óta fennálló

restctlk közlönyére.

U iilU n iY lt .
- ..............• ■

Olcsó tót újság, mely nem 
izgat, csuk oktat s mulat-

Kgy fiatal nő irodalmi levele- tat : a
zént i ie re tn e  folytatni egy o 
sznkban já rtas  nővel, esetleg ko
molyabb férfiúval. Nem lenne hzí-

I & T E T D E íX j-A ...
Ki tót népünket szereti, az

ven valaki „Irodalmi levelezés- fizessen reá elő.
Mindezekre bővebb felvilágosítást ad t kiadóhivatal.

M iriazelli 
gyomorcseppek,

kjtíinö hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen.

ég felülmúlhatatlan: étvágyhiány, gyo- 
raorgyengegég. rogz szagú lehellel fc- 
fuvódási'k. savanyú böfögés kolika 
gyomorhurut, honiak- és h úgy kő fejlő 
dós. gyomorcgotéfl túlságos nyalkák ép 

zöd 's sárgaság, undor, fifájűh gyomorrontás cselén> gyo 
uioigüres dugulás, étel óh ital tulságos élvezetéből eredő 
gyninorbajok, giliszták, lép- cs máj bajok, aranyér ellen 

Egy üveg-vse ára iiasznalatt utasítással együtt 35 kr. 

Központi raktár. C. Bratly ra Vedangyalhoz* czimzett 1 
gyógyszertára Kremsierben < Morva orsz.i 43 1

Kophat iiiiinb-a j >hirá /y  .- 4/.,-,-tát bán O <ztrih-Ma^yarlioitban. II

Nyomatott a BSolmec/,báoyai Híradó" gyorssajtóján Kiaüó a „Solmeczbányai Híradó4 kflnyvuyotnója.
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