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Elmélkedjünk!
<N-n.> A közelebb lefolyt, idők tapasztalatai aggoda- 

mii tűni tOltilc el mind azokat. kik szivükön viselik Hazánk 
jólétének ügyét, kik a közjó s embertársaik szolgálatúra 
szívesen ajánlották lel k öv. re működésüket.

A minden oldaltól felállított yédvámok válsággal fe- 
nvegoiik a gazdákat h mindinkább hangzatosabbá 'álnak 
a túltermelési panaszok, melylyel szemben csal-n " egy- 
lianguau ajánlják, hogy az i p a r r a  s k e r e s  k <■ I é s r e 
kell tösúlyt fektetnünk.

Elismert dolog, hogy mi kiválóan nyerstem. >k va
gyunk s igy nagyon rá vagyunk szorulva terményeink kivi 
telére, de e terményeket feldolgozva kétszeres árak mel
lett vagyunk kény léiének visszavásárolni, mert szükségünk 
van rájuk s mert nincs iparunk, mely terményeinket fel - 
dóig <zza.

A mindinkább növekedő veszélyével szemben nemcsak 
hazafias, de önmagunk iránt vaió kötelességünk is, hogy 
követve az űjjmutatást, karoljuk f'l azon tényezőket, me
lyek által anyagi jólétünket elősegíthetnénk. De egyes em
ber keveset tehet inig összetartás mellett, a lehetetlennek 
látszó dolgok is megvalósulnak.

Az iparhoz szükséges tényezők tekintetében kiváló 
szerencsésnek mondható Felvidékünk. Anyagunk bőven vau, 
vizeink megkönnyitik az emberek munkáját s egyes Helye
ken a házi ipar némely ága, fia. nem is virágzik, de szere 
nyeu Űzetik. Az egyedüli tényez’í, mely által mindnyájunk 
anyagi jólétét előmozditljjbtwiiik, a háziipar minél szélesebb 
Ű rben való felkarolása. Vtf.'lioszü tél nagyon jó alkalmat 
szolgáltatna arra, hogy a Község öregje, ifja a háziipar va
lamely ágát nagyobb terjedelemben Űzze. De egyes embei 
ezt nem viheti ki, társulnunk kellene, hogy megvalósuljon-

Elmélkedjünk lelc *' . • •
A felföldi gazdX^n n lehet a túltermeléssel vádolni, 

sovány földje éppen hogy megadja a becsületes munka ju
talmát s ha terményeinket itthonu dolgoznánk fel, talán 
még szükségeinket sem fedeznék. Azon terményeinket elad
juk s drága pénzen vesszük a lisztet s a különböző kusa- 
nemeket stb.

Az amerikai gazda kettős hasznot húz gazdaságából, 
mert terményeit iparilag is feldolgozza s úgy bocaájtju ki 
kezéből.

A gazdasági ipar megteremtése legjobban segíthetne 
gazdáink sorsán.

Elmélkedjünk e felett is ! . . .
Gazdasági egyesületeink sokat téliemének a kő ügy 

érdekében, ám de a közöny, a részvétlenség miatt tétlen
ségre vannak kárhoztatva s a hozzájuk fűzött remények 
csak illusiókká válnak.

A gazdasági egyesületek igen jó alkuimat szolgáltat

nának arra, hogy a gazdák megbeszél jé \ tapasztalataikat s 
egymás sorsát, hogy hasznukra fordítsák azt, mit mindnyá
jan jónak látnak.

Kellene, hogy ez egyesületekből indulna ki minden 
eszme, mely a gazdák ügyét felkarolná s a rendelkezésére 
szolgáló eszközükkel ezek keresztül vitelét elősegítene. Ke
veset panaszkodjunk, de sokat tegyünk !

Minden jóakarat csak úgy válik hasznossá, ha igyek
szünk azt pártolni, ha megbecsüljük azt ami a mienk. 111- 
zliparunk is csak az által lesz min (nyájunkra nézve hasz
nossá, ha pártoljuk azt s ha nem mellőzzük a külföldi ked
véért csak azért, mert az külföldi. Sok panasz érheti e te
kintetben közönségünket, különösen, ha figyelembe vesszük, 
hogy évenként oly ezikkekért. melyek nálunk szebb és jobb 
minőségben kaphatók olcsó áron. Tartsunk e tekintetben is 
össze és pártoljuk azt ami a miénk, segítsük elő egymás 
törekvését, hogy elősegíthessük hazánk s egymás boldogu
lás t.

A magyar iparos dolgozza fel a magyar termelő nyers 
anyagát, de viszont a termelő ipaiosainknál szerezze be 
szükségleteit, akkor majd megteremtjük az önálló magyar 
ipart, mert annak fejlődését az által elősegítjük s olcsóbban 
szerezhetjük be a szükségeseket, mint védváinos szomszé
dainktól.

Elmélkedjünk özek felelt is s aztán lépjünk a tett 
mezejére addig, inig nem késő !

A Kát. Noviny az ovodák ellen.
Tagadhatatlan, hogy nemzeti culturánk az utolsó évti

zedek folyamában óriási léptekkel halad. Úgy a felekezetek, 
mint a magas kormány semmiféle alkalmat és módot sem 
mulasztanak el. hogy a nemzet szellemi és anyagi jólétét 
tehetségük szerint előmozdítsák s azt (t. i. a nemzetet) bol
doggá tegyék. De szemelőtt tartva azt, miszerint a vallás 
és erkölcs minden jónak, tehát a nemzet létjövőjének is 
alapja, népünk boldogságát szivükön hordozó közegek figyel
mét — a nemzeti cultura terjesztésénél s ennek érdekében 
szervezett intézetek életbe léptetésénél — e szempont sem 
kerülheti ki.

S ha ezt megfontolom, álmélkodás fog el, olvasva a 
“Kát. Noviny" f. é. február 20-iki számában közlet faujto- 
gatas.t melyet „Veritas" nevű czikkezö a közművelődési 
egyesületek és községek részéről ifelállitott s (horrendum ! 
a lelkészkedő papság által is támogatott ovodák ellen, a val
lás védelmezésőiiek köpenye alatt teszen.

De ha „Veritas" izgató közleményét behatóan szem- 
llgyre vesszük, úgy könnyen rá jövünk, miszerint tulajdon- 
képeu nem annyira a veszélyeztetett vallás, mint inkább a 
hazafias szellem és nemzeti cultura terjesztése bántja ö t :

amint ez kiviláglik minden tételéből, melyekben az óvodá
kat, mint a nemzeti művelődés alaplctcvőit s a cultura első 
maghinlőit a gúny és csúf czéltáblájául tűzi ki.

„A magyar közm. egyesület — mondja a jelzett czikk 
szerzője — községeinkre dobta magát, (hod’il sa) s gondolja, 
hogy itt leggyorsabban eléri czélját az ovodák által." a 
ez él kivitelére vonatkozólag ezikkezőnek igaza van. azonban 
mennyi durvaság és irónia rejlik már a kikezdésben, annak 
megértésére kommentár sem kívántatik.

„Eddig nem lehetett hallani — úgy mond Veritas. — 
hogy a mi tiszt, plébánosainkat az tévedésbe hozta volna, 
miszerint ott (t. i. az óvodákban) a gyermekek vallás kü
lönbség nélkül gyülekeznek s dressiroltatnak (talán idomít- 
tatnak 'i\ a vallásra való tekintet nélküli dámák által, kiknél 
csak is a tiszta magyarságról! bizonyítvány kerestetik.

Veritas Uram nagyon hátra maradt, ha még azon körül
mény is kikerülte figyelmét, hogy felekezeti ovodák létesí
tése minden községben nem lehetséges, mert vannak 2 —3 
sőt több hitfelekezetből álló községek, melyekben a hitfele- 
kezetek egyike sem képes magáuyosau ovodát állítani s a 

! mit egy képtelen megtenni, azt egyesült erővel va ósitják 
j vagy állam támogatáságai foganatosítják. No, begy ily cset- 
| ben az ovoda felekezeti jellegű legyen, oly kívánság, mely- 
I uek teljesítése az osztó igazsággal meg nem egyeztethető 
| S azért, hogy ott a gyermekek vallás különbség nélkül 

gyülekeznek, azok vallását veszélyeztetve nem látom, mert 
az óvónőktől (Veritas szerint a dámáktól) no ! hanem hisz 
ö neki mindenből csúfot kell űznie, a mi a nemzeti műve
lődést terjesztő óvodával szerves összeköttetésben van 
— mondom — az ovóuőktöl elvárja a közönség, hogy nem
csak fegyelmi és paedagogiai feladatukat kifogástalanul 
megoldják, iiauem a reájuk bízott kisdedeket vallásosan 
neveljék s oly életmódot kövessenek, mely példás voltánál 
fogva a nép valláserkölesi s népnevelési érdek csorbát szen
vedne, úgy az egylet vagy a felettes közegek feladata az 
illető óvónőt megrondszabályozni, szükség esetében állásától 
elmozdítani. Erről bőségesen gondoskodva van az egyleti 
alapszabályokban.

Azonban még a vallásra való tckiutetnélkttli kifejezésre 
I vonatkozólag sincs igaza Vcritásuak, mert ott a hol a kérész- 
j ténység túl nyomó s ez fipest, Lipótvárott, Dunaszerdabelyt, 

Vágujliclyt s talau meg egy jkót községet kivéve, mindenütt 
I megvan, az ovodák vezetése rendesen keresztény óvónőkre 
i bizatik. S hogy minden k. község felekezeti ovadája esetleg 

egy apáezára bizassék, italán ezt kívánná Veritas ?i ez ismét 
lehetetlen, mert egy apácza, — a zárdái élet szabványainak 
érti-l i:' a. — a községnek nem adható s igy ismét csak a 
dámakoni?) van a sor. kik fölö t Veritas pálezát tör. mert tőlük 
is megkivántatik a tiszta magyarságról! bizonyítvány. S 
méltán ! mert hivatásuk nem csupán a kisdedek testi meg
óvása. lián m azokuak szellemi képzése az állam nyelvének

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.

Egy ilju sírján.

Borús arozczal. szivein vérző sebével 
Zokogva állok hamvaid felett,
Mily iszonyú nekem a gondolat, hogy 
Többé már nem beszélhetek veled ;
Mért kell ifjú sírnom feletted könnyet, 
Mért nem feküdhetek le én helyetted ?

Egednek tiszta volt a láthatára 
Enyimcn úsznak barna fellegek,
Boldog jövőt igéit neked az élet 
Lám én mindig boldogtalan leszek;
Mért kell ifjú sírnom feletted könnyöt 
Mért nem feküdhetek le én helyetted ?

Te gazdag voltál, kincseid valának 
Én meg földhöz ragadt szegény vagyok, 
Téged mindig iízött a jó szerencse 
Engem meg Űznek fájó bánatok ;
Mért kell ifjú sírnom feletted könnyet 
Mért nem feküdhetek le én helyetted ?

Téged megfosztott annyi boldogságtól 
Nekem megváltóin lenne — a halál,

Te itt fenn lettél volna boldog, szivem 
Boldogságot csak a földben talál.
Mért kell hát én nekem sírnom feletted
Mért nem feküdhetek le én helyetted ?

(Korpon/i)

Goldberger Miklós.

A magyarosodás Zólyomniogye területén.
A ki abban a helyzetben volt, hogy megyénk viszo

nyait a hetvenes évek elején közvetlen közelből szemlél
hette és akkori tapasztalatait Z >ly ommegyc jelenlegi ál!a- 

i potáról szerzett észleletéivel egybeveti, az első pillanatra 
észreveszi azon változást, m Íven Zúlyoinmegye egész társa- 

I daltna de föieg a polgári osztály az elmúlt évtized alatt 
keresztül ment.

Mire támaszkodik a magyarosodás megyénkben ' Arra 
a néhány ősi magyar családra, a melyek régibb eredetű 
községeinkben elszórtan találhatók V Nem vonjuk kétségbe 
e családok történeti érdemeit a magyar nemzet fen tartása 
körül, de a magyarosodás müvében azon passzív érdemen 
kívül, hogy magyar nyelvüket, sajátságaikat, szóval magyar j 

1 nemzeti jellegüket daczára tót környezetüknek századokon j 
át megőrizték, alig van részük. Ezzel nem azt akarjuk 
mondani, hogy egy ily a tótsá.g közt szigetként élő magyar 
család a magyarosodás érdekét elő nem mozdíthatja. Eilcu- 
kezöleg már ama nagy bel ilyás, mely fölött ezen csaladok 
ívndelkezneK, továbbá a falubeli néppel való gyakori érint
kezésben rejlő előnyök, kapcsolatban a szellemi fölénnyel 

• kiválóan alkalmasakká teszik e családok tagjait arra, hog 
! a iuagyarosodast környezetük körében hathatósan terjeszt- I

hessék. Habár tagadhatlan, hogy egyes szórványos' törekvé
sek az alacsony értelmi fokon álló parasztság közt nem 
képesek a magyarság számára tágabb tért hódítani; nem 
kivált "ii. -ihol egy szlavolil lelkész vágy tanító a magya
rosodás érdekében tett kísérleteket saját működésével para
lizálja.

Kire helyezzünk tehát súlyt a magyarosodásnál V A 
tapasztalat szánkba adja a helyes feleletet. A polgárság, 
küi > ..■’••• i: é .. mos polgárság az. a melyre támaszkodva
a magyars.-'rr mind nagyobb cs nagyobb tért foglalhat. Me
gy ’ ' .......... ért-haciség nagyobb számban csak Bcszterczo-
bányán a'á a lel, kevésbé Breznóbánya és Zólyom vá
rosokban. Ki bot hányán és a községekben az iuteiligcnczia 
a pap a la:: tó, a jegyző és kivételesen egy földbirtokos 
vag\ erdész által van képviselve. Vegyük elemzés alá az 
el" 1 nlito!' a varos értelmiségét, kikből állVzV Bősz- 
tcrczebánya arról nevezetes, hogy számos hivatalnak a 
székhely^. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy c város iutelli- 
geneziaja nagyobb iészben állami, törvényhatósági és városi 
tisztvN dók mii kerül ki. Ez a városiján lakó néhány régibb 
magyar családdal együtt buzgón épít a magyarság épületén, 
erős védvet képezve a részben német, részben tót nyelvvel 
élő bcuszülütt családokból álló nem magyar társadalom el
lenében nemcsak, hanem a magyar nyelvnek es társadalom
nak ezen nem magyar osztály soraiban napról napra újabb 
cs újabb híveket szerez.

A papság és a tanférfiak ama munkát, melyei a tiszt
viselők a társadalmi életben a magyarság érdekében végez
nek, sikeresen tovább fejlesztik a vallás-erkölcsi, illetve a 
tanügyi és nevelési téren. A város papsága a világiakkal 
vaió érintkezéseben társalgási nyelvül kizárólag a magyart 
használja. Az istentiszteletnél ritka ugyan a magyar szó,



fokozatos tanítása s azokuál a hazafias gondolkozásnak 
meggyökeresitóse, hogy ma holuap no váljanak belőlük olyan 
Veritas-fóle báránybörbe öltözött farkasok, kik mindazt meg
támadják, a mi a nemzeti cultura emeltyűjéül szolgál; s ebből 
kifolyólag szivük mélyéből kárhoztatják az óvodákat, mint 
a magyar nyelv terjesztése érdekébeu is szervezett és szer
vezendő intézeteket.

Veritastól ugyancsak kijutott a kát. papságnak és pedig 
a nm. püspöki kartól kezdve az utolsó falusi káplányig, kik 
annyira érdeklődnek a magyarositó egyletek iránt, anélkül 
— úgy mond, — hogy a vallásosságra és jó erkölcsökre 
tekintettel lennének. Ez alaptalau ráfogna; mert hisz ok hi
vatásuknál fogva a vallásosság s erkölcsiség ápolói s nem 
tételezhető fel róluk Veritas amaz aljas ráfogása, mintha ók 
Jézus Kristus nélkül állítanának óvodákat, hova a 4 - 6  eves 
kát. gyermeknek nem szabad belépni a szokásos köszöntés
sel, a zsidógyermek kedvéért nem szabad megtanulni a ke- 
resztvetést, vagy máshietüek miatt az „Üdvözlégy Máriát, s 
hogy az óvónő nem lehet gyöngéd érzelmit anya, mert nem 
szabad értenie — úgy mond — a kisdedek anyanyelvűt s 
hogy gyűlölnie kell az anyai és gyermeki szivek legtermé
szetesebb kötelékét (t. i. a gyermekek anyanyelvűt) és hogy 
gyűlölettel kell megtöltenie a kisdedek szivecskéit anyáik 
iránt, ha olyasmit tesznek, amiért az óvónő által rendrc- 
utasittatnak ily szavakkal: „az csúnya, az nem szép. az nem 
illik, nem szabad tótul beszélni. Jánoska megint csuuyau 
(tótul) beszélt" ; hol a kisdedek a „csúnya" szóval megta- 
ualiák _ úgy mond — anyáiknak beszédét, Isten 6 -ik pa
rancsa alá helyezni. De elég a boutránkoztatásból ennyi. Én 
csak azt kérdezem, hogy mi czélja, az ily bujtogató czikk- 
nek? Nézetem szerint nem más, mint megutáltatása az óvo
dáknak s ezekkel az állam nyelvinek, melynek clsajátltha- 
tásán örvendenie kellene egy hazafinak, nem pedig abbó[ 
csúfol űznie.

Igazat szólva az ilyen Veritas-féle csikkek, — melyek 
tót népünk hazafias gondolkozásának raegmételyezését czé- 
lozzák, — minden hatás nélkül nem maradnak, erről tanús
kodik azon körülmény, hogy egyesek — e bujtogató csikk 
által indíttatva — az ovoda iatézményét elejteni hajlandók, 
jóllehet annak sokoldalú előnyeit nem tagadhatják, a miért 
is helyesen cselekednék a hatóság, ha ily bujtogató lapot, 
mely népünk hazafias szellemének tönkre tételét czélozza, a 
községekből kiparancsolna.

Népünk javát szivükön hordozó lelkészek, látva a bajt 
melyet e bujtogató lap előidéz, ha nem tiltakoznak, ug3 
legalább nem ajánlják híveiknek ez izgató lap tartását, 
melyben Veritas nevű báránybörbe öltözött farkasok illeté
keseknek tartják magukat arra, hogy a [hazafias kötelmét 
hűen teljesítő papságot megleczkéztessék Istenét s hazáját 
igazán szerető népet megbotráukoztassék s a pap9ag tekin
télyét, mely utóbbi időben úgy is nagy mérvben csökkent 
a nép előtt leljesen lerontsák, isteni Üdvözítőnk szavai sze
rint: „Jaj a botránkoztatóuak, jobb lenne ha malomsö 
köttetnék a nyakára s a tenger mélyébe sülyeztetnék.“

F. é. februárhó 22-én ülésező olasz forradalmárok el
határozták, hogy egy apostata dominikánusnak ki több szá
zadáéi ezelőtt az egyház és tekintély ellen lazított, emlék 
oszlopot emelendnek. Jelzett dominikánus képét látom én 
af hajtogató „Veritas"bán visszatükröződni ; mert ez is ugyan
azt teszi, amit valaha, az olasz foradaln árok által dicsőí
tett apostata dominikauus tett, s talán*ö is számit egy 
emlék oszlopra; de ki állítsa neki? Elvtársai, kik véle egy 
húron pendttlnek s kik „calumniare audacter" merész gya- 
lázási műveletét mindenkor és mindenütt alkalmazzák a 
midőn s ahol a nemzeti cuitura haladását csak nemiig vélik 
akadályozhatni, s ezt egy oly lapban teszik, melyuek a nép

erkölcseinek javítására s hazafias érzelmeinek emelésére
kellene szolgálni.

Végre „Veritas" kifejezést ad azon nézetének, hogyha 
„a püspök, kanonok, plébános cs káplán urak pénzeiket az 
uvodákbau biztosítandó kát. nevelésre fordítanák, úgy abból 
elég kikerülne az igaz kér. óvónők számára, kik a gyerme
keknél az anyát helyettesítik, ki vagy uem képes vagy nem 
ér rá ép azou időben gyermekének kellő gondozására." 
Jegyezze meg a Veritas, miszerint a mélt. püspöki kar 
Horczeg Prímásunk példaadása mellett már is több ovodát 
feláliitott vagy létrehozni segített, melyek Veritas figyelmét 
teljesen kikerülték, — s miután a Itlkés/.kedö papság ily 
müvet elszigetelten foganatosítani alig képes, tehát a közmüv. 
egyletekbe fizeti (a Veritas által kárhoztatott filléreit, követve 
koronás fűjének jeligéjét „Uuitis viribus" (egyesült erővel), 
mely erőknek szétlbrgácsolása Veritasnak bizonyára titkos 
őrömet szerezne S kérdem, vájjon jobb lenne-e ha a haza
fiasán gondolkozó papság a szóban forgó egyletek támoga
tásától h az azokban való tevékeny részvéttől elvonná ma
gát? Tagadólag válaszolok, és pedig azért, mert az állam 
vódszárnyai alatt álló közm. egyletek a papság elszigetelt
sége esetében is munkálkodnának, s talán itt-ott épen nem 
az egyház előnyére. De most midőn a Veritas által vallás
erkölcsi könnyelműségről vádolt papság is tevékeny részt 
vesz c közművelődési Ugv kezelésében, sérelmek oly könnyén 
uem támadhatnak, miután a hazafias papságnak is vau bele
szólása egy oly ügybe, melyet szerény filléreivel támogat.

Vajha a Kát. Novin Vcritasa mindezt megszívlelné s 
csekély számit olvasó közönségét bujtogató csikkéivel többé 
meg no botránkoztatuá.

Hodrusl.

K Ü L Ö N F É L É K .

Magyar szent beszéd lesz. nagyböjt minden vasárnap
ján Selmeczbányán a Boldogasszony menybemeneteléhez 
czimzett plébánia templomban a 9 órai szt. mise után. E 
beszédeket, mint biztos forrásból értesültünk főtiszt. Pintér 
Károly káplán űr az itteni egyház jeles szónoka fogja tariaui

A selmeczi gyógy és természettudományi egyesület
I-sö szakosztálya folyó hó 13-áu délután 4 órakor az aka
démiai vegytani intézet tantermében ülést tart, melyen 
Sóltz Vilmos a szénég :tésröl retortákbau fog értekezni.

A turócz-8zt, mártoni magyar dalegyesQlet pártoló és 
működő tagjai valamint ezek családjai részére folyó hó 
9-én szinielöadással és énekekkel összekötött társas estélyt 
rendez. Gondoskodva lesz, hogy az estély műsora minél vál
tozatosabb s mulattacóbb legyen. Ez estély sikerétől függ, 
hogy az egyesület, mely eddig is sokat tett a Közönség 
niulattatására, e téren is hasznos szolgálatokat tegyen.

Hymen. Márczius 6 -án vezette oltárhoz a besztercze- 
bányai vártemplomban K un Ignác lugosi kir. főgymuas. r. 
tanár S z a k m á r y József beszterczebányai kir. fögymnas. 
tanár kedves Miczi leányát. A fiatal párnak legőszintébb 
szcrencsekiváuatainkat fejezzük ki, érezze magát a fiatal 
menyecske uj otthonában igazán boldognak, akkor szülőinek 
is az elválás fölötti fájdalma örömre fog változni. Ugyanaz 
nap esküdtek örök hűséget egymásnak Peiser Károly kir. 
segédmérnök és K e r e k e s  Berta k. a. E hó 4 én pedig 
Guttm nn Ferencz m. kir. honvédfőuaduagy vezette oltárhoz 
özv. Sluga Irma bárónőt a bbányai vártcmplombau. Fogadják 
ök is őszinte szereucse kivonatainkat.

Consum avagy demokrata piknik Beszterczebáay án. Ily
néven keresztelték el a beszterczebányai rósz nyelvek azon 
kedélyes összejövetelt, melyet a beszterczebányai tisztviselők 
f. hó 2-án a Schlattauer-féle Nemzeti szálló termében ren
deztek és mely az összes résztvevők tanúsága szerint Kitűnően 
sikerűit. Sclilattauer vendéglős ételeivel megfelelt régi jó 
hírnevének, a nedű ellen sem volt kifogás, csak helynek 
voltak a táuczolók kissé szűkében. Bőszt vettek következő 
hölgyek : Ammau Arzénné. Csipkay Károlynó, Filla Guszt-.né, 
llaczkyné, Dr. Klimo Jenöné. Lazaroviuh Iruréné, Majovszky 
Vilmosáé Irén leáuyával, Radocsay Jánosuc. Dr. Bajtsits 
Lajosué, üalovicb Lajosáé, Sebe Írón k. a., Solyinessy Sán- 
dóriié Ilka leányával és Delényi Erzsi k. a , Scyfried Jó* 
zsefné és unokatestvére Brettcr Inna k. a., Spitko Lajosoó, 
Stampfer k. a., Szkokán Istvánná leányával, Tavy Guszt-ué, 
Yladár Istvánná leáuyával, Zacliar Emilué. Zéró.

Az égési sebbk ellen azt ajánljuk gazdasszouyaiukuak. 
hdgv ha bármily módon megégették magukat, siessenek a 
megégetett helyet olajjal bekenni (csak ne pctroleummel) és 
dörzsöljenek reá fizom porrá tört sót. Ily módon nem csak 
a fájdalmak szűnnek meg, hanem hólyag sem támad. Ha 
azouban a bckcués és só-al való hedürzsülés nem azonnal 
türtéuik, a hólyagképzést uem akadályozhatjuk meg, csak 
a fájdalmak szűnnek meg hamar.

A nagy csalomjai szolgaidról járás székhelyéül Nagy- 
Csalomja helyett a járás eddigi elnevezésének megtartása mel
lett Kökeszi község jelöltetett ki a belügyminisztérium 
által.

A holnapi álarezos tánczmulatságra alakuló csoporto- 
zatok — mint értesülünk — a tolongás kikerülése végett 
előre meghatározott sor — és időrendben fognak carneval 
herczeg dicsőségére a Sembery terembe bevonulni. A midőn is 
a t. Közönség felkéretik, hogy számukra az esetleg előadandó 
mutatványok tekintetéből helyet csinálni szíveskedjék. 
Egyebet erre nézve azért nem közölhetünk, mert a készü
lődések fontos hadi titok leple alá vaunak rejtve; de nem 
is akarhatjuk a városszerte felébredt érdeklődést a fátyol 
elölegcs leleplezésével alább szállítani. A holnapi est ugv 
sincs messze s a türelem meglepetést terem. 11  óráig az est 
a körülményekhez képes*, részint tánczczal, résziut holló- 
kás jelenetekkel telik le, s azután következik a jelvények 
összeolvasása, mire a legtöbb jelvéuuyel biró hölgynek és 
úrnak a pályadij átnyujtatik. Azon esetben, ha két vagy 
több jelmez egyenlő számú jelvénnyel volna ellátva a sors
húzás döut. A pályadijak kiosztása után táncz lesz virad- 
Hg, p hogy a hangulat vig, a siker kedvező lesz, azt az 
előjelekből ítélve bátran elvárhatni.

Az oláh izgatások a magyaiok ellen még mindig tar- 
tauak, Az oláh izgatok mindent elkövetnek a hazafias érzésű 
oláhok terrorizálása. Az erdélyrészi oláh lapok valóságos 
haj tó vadászatot tartanak a józan oláhok ellen, Ha valame
lyik állítólagos oláh aláir az erdélyrészi magyar közmüve- 
veiödósi egyesület javára, vagy az ogyesület javára rende
zett táuczvigalombau részt vesz, a leggyalázatosabb szavak
kal illetik. Rendes rovatot tartanak a szerintük megbélyeg
zettek részére. A Tribuaa utóbbi számában a Bárdossy család 
kitagadja Bárdossy Er.iit azon ünnepélyes kijelentéssel, 
hogy a Bárdossy család soha som fogja elhagyni az oláh 
nemzetet. S miért c kitagadás ? azért, mivel Bárdossy Emil 
egyike volt a budapesti erdélyi közművelődési bál rcudezöinek.

Báli hir. Mint biztos fonásból halljuk, a besztercze- 
bányai házasulandó fiatal ennetek a böjt folyama alatt zárt
körű táuczvigalruat rcudezuek.

de a kezdeményeiés már e téren is megtörtént A város 
iskoláiban a tannyelv kivétel nélkül magyar Szóval sokat 
előre haladt ezen szép jövőt igérö város.

E haladás észlelhető nemcsak a szellemi és az ipari 
élet terén, hanem a magyarJpolgárisodás hazafias kultúrá
jában is.

Ifiig Beszterczebáuyáu ily kielégítő eredménnyel talál
kozunk. addig Breznóbányán azon tapasztalatra teszüuk 
szert, hogy e város valamint a haladás iránt egy általában 
úgy a magyar szellem akczeptálása iránt is kevés fogékony
sággal bír. E város lakossága két rétegre különíthető el. Az 
egyiket képezné a tulajdonképi értelmiség. Ennél egv-két 
dicséretes kivétellel és leszárailva az állatni hivatalok és a 
Biolgabiróság személyzetét a magyar nemzeti eszme nem ta
lált termékeny talajra. A lakosság másik rétege, a földuépe 
indifferens a politika iránt, de sokat ad arra, hogy gyerme
kei magyarul megtanuljanak.

S igy nem zárkózhatunk el ázott észlelet elöl, hogy 
— ha egyéb nem is — a magyar nyelv itnerete cs haszná
lata egy idő óta, e városbau is terjedni kezd. Legyen meg- 
szók ott* ág, vonzalom, avagy öuérdek. a mi ezt o .ózza, 
habár a magyar nemzeti eszme sikerére nézve az indok 
mivolta nem közönbös — nekünk elég a tény, hogy a ma
gyar szellem olyan résekbe is elhatott, a melyekből ezelőtt 
nemzetiségi puskacsövek ellenséges torkai fjdaczosau mered
tek reánk

Zólyomvárosa panszlavisztikus akuáktól — nyilvánosan 
legalább — jelenleg nincsen alaásva, polgárságának maga
viseleté hazafias. A vasútállomás sok magyar elemet ültetett 
át az odavaló tót lakosság közzé. A nép zöme a magyar 
nyelv mindennapi használatához, ha annak elsajátítása a tót 
nép tanulékonyságánál fogva nála nehézség nélkül megy i*. 
csak hosszas idő múlva fog hozzá szokni,

„Zólyommcgyét, mint törvényhatóságot kétségkívül meg
illeti az az elismerés, hogy haza — és nemzet — ellenes ele 
meket a tisztikarból mindig feltétlenül kizárt s minden igye
kezetét és befolyását fölhasználta arra. hogy ilyen elemek a 
községek admioisztráczióját ne intézhessek. S nem is fordult 
elő eset, hogy községi tisztviselő — a megyei tisztikarról 
felesleges itt még szólaui i# — Magyarors .ág érdekeivel 
ellenkező törekvést mert volna inegKiserteui. Nem túlozzuk 
a valót, ha kimondjuk, hogy a magyarosodás terjesztése 
körüli érdemekből Zólyomra jgyének. mint tö. véuyuatóságnak 
tekintélyes rész kijut. Kisértsük in ;g igazolni ez állítást, Az 
1876-ik évi XX. t cz.-nek létrejötte előtt, mely az annak 
előtte önálló törvényhatóságoi képezett sz- kir. városokon* 
rendezett tanácsa városokként a megyébe való bekebelezését 
mondta ki. ezen városik igugató ágán hivatalos nyelv 
gyanánt a német vagy i >. szerepelt. Grilnval 1 lléla orsz. 
képviselő, mint akkori alispán főleg a panszlavisztikus törek
véseknek, melyek egy.\ maok városban az engedett túlságos 
szabadság miatt cs a k iniianyleiUgyelc: kellő érvény, s Hé- 
sének hiányábau nyíltan lobogtatták zászlójukat, megféke
zése végett találta szükségesnek a városok törvényhatósági 
jogának megszüutctésé:. s ugyancsak ez volt a legfőbb 
indok arra, hogy említett városodnak bekebelezése érdekében 
az illetékes köröknél befolyását is fölhasználta. És az a néliáuy 
esztendő, a mely a bekebelezésnek végrehajtása óta letelt, 
fényesen igazolja megyénk nagy férfiúnak politikai eszélyes- 
ségét. Az egész ra jgye igazgatása mai nap magyar nyclfeu 
cs magyar szelleműén intéztetik. A hivatalos Ugv kezelés
nyelve az aiispáni irodától kezdve lefelé egészen az értel
mesebb községi bíróig az állam hivatalos nyelve, a magvar. 
A városi tauaesok és közgyűlések, úgy szintén a községi kép
viselő testületek üléseinek jegyzőkönyvei magyarul vezetet-

| nek. És a magyar állameszmének ily eklatáns uyilvanulásáral 
i szemben hiú pánszláv ábrándok uem érezhetnek magukban 

elég bátorságot és erőt ahhoz, hogy nyíltan szint vallhassanak 
annál kevésbé pedig a inigyar nemzet ellen támadást meg* 

i kísérthessenek.
Fej te gc lései uk eredményét tehát ahbau foglalhatjuk 

össze, hogy megyénk a magyarosodás lejtőjén előrehalad s 
az eddigi eredmény garaueziát képez arra nézve, hogy ma
gyar társada> inunk számban és erőben napról-napra gyara- 

| podni fog.

Mit nem tudnak Selmeczen a selmeczlek sem 1
É kérdésre adott nekem alkalmat, midőn c lap még 

1883 iki 12-dik számának egyik ezikkében következőket 
i olvastam: „Ist beschlosseu worden dic Stadt zu befostigen 

und an 4 Orten schlossliaft zu maciién." Énnek következ
tében építtettek a fő-országos utakon erősített s ölhadakat 
is befogadható kapuk, mint Windscaaclit felé a frauenbergi
l.óöt, — 10 évvel később Ibiid ben az Újvár, a hajdan kor- 
psiiaiuik nevezett ezelőtt 4 évvel icdöutött alsó kapu. A 

j hólabányai’kapu, mivel oniiau az ellenség nem igen veszé
lyeztette a várost, legkésőbb 158*/»-bcn épült.

Itt csak három kapu van kimutatva, holott fcuuehb 
négynek építése lön elhatározva: Az Újvár pedig nem vehető 
kapunik. r iszt mivel nem fekszik főúton, milyenek a városi 
kapuk tervezve voltak, részt mivel nőm felelhetett meg az 
óhajtott czélnak, die Stadt schlossliaft zu machea, ha körü
lötte a táj nyitva volt részt mivel a közel eső s olöbb épült 
Wmdscbacliti kapu, azt ily minőségben fölöslegessé is tette.

■ Az pedig, hogv a kapuk is, a vár is coutra furorcm turoicum 
i épültök, e vára nem igen minősítheti szintúgy kapuvá. Sőt



A késő a kalászos növényekre kitűnő hatással vau, 
azáltal, hogy a talaj sllioatjait megholdja s ckkép u phos- 
phorsav szabaddá válik ; a nedvességet a talajban vissza
tartja. a talaj szerves részének bomlását mérsékli; múlttal 
a szalma erősebb lesz s nem dől meg oly könnyen, a mag 
jobbau kiképződik s az érés gyorsabbal. Midőn tehát azt 
tapasztaljuk, hogy a kősó a talaj tevékenységét ily nagy 
mértékben lokozza, vagy a talaj teriuöerejét élénkíti, ne 
sajnáljunk a trágyatelephez kősót adui.

A szászok és oláhok egy húron pendillnck. Brassóban 
b több crdélyrészi városban a szász és oláh tanulók idegen 
zászlókkal idegen sziuü kokárdák és övék viselésével tün
tetnek. Ezentúl azonban másként les/.: belügyministeri ren
delet szeriut ezután csak magyar lobogó s jelvény liaszuá 
lata éngedtetik meg.

H I R D E T É S E K .
1006. szám

1886
Faeladási kirdetuiény.

Az alolirt erdöigazgatóságnál folyó évi márcziú* hó 
1 1 -éa zárt ajánlatok utján fog az 1885—1888 évi időtar
tamra az évente termelhető mintegy 6000 Urköbuiéter lúcz 
és jegeayefeuyö zsindely és boguúrfa iránt, a 11-ik árverés 
megtartatni.

Vállalkozni hajlandók felhivatnak. 1500 forint bánat
pénzzel ellátott ajánlataikat a kitett nap délelőtti 10  órájáig 
ide benyújtani, bol az árverési feltételek is betekiuthetök.

Beiztercebányáu 1886 évi február 18-áu 
105 2—s M. k. erdéijazgatóság.

453. szám
Árverési hirdetmény.

A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint végrehajtási árverés ezen 
kir. járásbíróság területén lévő Benyo András nevén álló a 
bélabányai 307 számú tljk. A f  1 sor, 701 helyr. sz. a. 
foglalt 208 számmal jelzett 852 frtra adó szerint becalllt 
ház, rét és szántóföldekre 1886. Április 8 -án reggeli 9 órára 
a selmeczi kir. jbiróság mint tlkvi hatóságnál Kinderuay 
Mária végrehajtatónak 314 frt. tőke és járulékainak kielé
gítése végett tűzetett ki,

Kikiáltási ár adó szerint 852 írt. megállapított bcesár 
melyen alól is a fentebbi fekvőség a legtöbbet Ígérőnek 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi bccsáruak 
1 0  százalékát készpénz vagy óvadék képes érték papírok
ban az árverésuek megkezdése olött bánat pénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt az árverés napjától 
számítva 90 nap alatt az esedékes 6  százalék kamataival 
együtt a selmeczi kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztár
nál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése után 
haszon élvezetbe lép. tulajdonjog javára csak a vételár tel
jes lefizetése után hivatalból tag hckebcleztctni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen biz
tosítani.

Ha a vevő az Ígért vételárt u meghatározott időben 
le nem fizetné bármely érdekelt fél kérelmére viszárverós 
fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek tüzetesebb pontjai ezen kir. 
eljáró bíróság mint telekkönyvi hatóságnál és Selmecz Bé- 
labánya sz. kir. bánya városok tauátsánál megtekinthetők.

Selmeczen 1886. marczius 5-én
Heyder

106 kir, járatipiró

438. SZ

Árverési hirdetmény

A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint végrehajtási árverés ezen 
kir. járásbíróság területén levő. Lukács gyulának a Belmoczi 
1783. sz tkvben A-i-1 sor 2443. Iiszám alatt foglalt 394 frtra 

j becsült Hodruson tekvö 304. számmal jelzett kovácsmühely 
és kertre, a selmeczi 1832. sz. tkvben A-t-1 sor 2442. ház 
szám alatt bevezetett 37 frtra beesült ház és kertre nézve 
a selmeczi takarékpénztár végrehajtatónak 2234 frt töke és 
járulékainak kielégítése végett a selmeczi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi liatóségnái 1886-ik évi marczius hó 23-án 

| reggeli 9 órára tűzetett ki
Kikiáltási árak a feunt minden egyes fekvöségnél 

I kitűzött adó szerint megállapított tiecsárak.
Árverezni szándékozók tartozunk a kitüntetett becs- 

áraknak 1 0  százalékát készpénzben vagy óvadékkópes érték
papírokban az árverésnek megkezdése előtt bánatpénzül 
lctcuui.

Vevők kötelesek az ígért vételárakat az árverés nap
jától számítva esedékcB 6  százalék kamataival együtt 90 
napon belül a selmeczi kir. adóhivatalnál kérvéuy mellett 
lefizetni.

Vevők e/.eu árverési cselekmények jogerőre emelkedése 
után haszonélvezetbe lépnek, a tulajdonjog javukra azonban 
csak a vételár teljes lefizetése után hivatalból fog bekebelez 
telni.

Vevők kötelesek a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

Ha a vevők az Ígért, vételárakat a meghatározott idő - 
beu le nem fizetnék, bármely érdekelt fél kérelmére viszár- 
verés fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek egyébb pontjai ezen eljáró 
kir. telekkönyvi hatóságnál és Selmecz-Bélabáuya sz sir, 
bányavárosok tauácsánál megtekinthetők.

Soliuüczen 1886, marczius 2-án,
Heydtr

107 kir. jarásbirö.

1329- szám 
1885. tlkvi

Árverési hirdetményi kivonat,

A brezuobányai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Grosch szül. Greifeneg Ludmilla 
végrehajtatóknak Kai'ihardt András s neje szül. Kachnits 
Auna végrehajtást szenvedő elleni 250 frt. tökekövelés és 
járalékai iránti végrehajtási ügyében a breznobányai kir. 
járásbíróság területén lévő Brezuobáuya város liatárábau 
fekvő a breznobányai 372. sz. tlkjbeu I 1—2 sor szám alatt 
foglalt 290. összeír számú ház és tartozékára 200. frt. árban 
a 819. számú telekjogyzőköuvvben foglalt 1487. helyrajzi 

számú egész ingatlanra 9 forint 5225 helyrajzi
„ „ „ 87 „ a 936 „

szám telekjogyzököuyvben foglalt 2514 helyrajzi 
szám egész ingatlanra 62 forint 2833 helyrajzi

n n • n 17 „ 5583 „_ „ 2 0  „ 6810
78 „ 13508 „
44 „ 13524 „n n 63 „ 14048 „n 145 „ 20553

„ 89 „ 5004
„ 60 végre a 2032

tlkjbeu foglalt 20447 helyr sz egész részletre 45 fr
bau s igy összesen ezen ingatlanokra az árverést 919 írt. 
ezennel megállanitott kikiáltási árban elrendelte, és liogv a 
fennebb megjelölt iugatlanok az 1886. évi :Marcziu3 hü 23- 
napján délelőtti 9 órakor a telekkönyv helyiségében meg
tartandó uyilvános ár véré len a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak

Arvtrozui szándékozók urtozim.v az ingatlan bccsárá- 
nuk 10  százalékát vagv készpénzben vagy óvadókképea 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kelt az 1885 évi Deczember hó 31 napján.
A brezuobányai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Polony
108 júrásbiró.

lOO^H/.ám 
1885. tlkvi

Árverési hirdetményi kivonat.

A breznobányai kir. járásbíróság miut telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Petyko szül. Moicsányi Karolina 
végrehajtatónak Moicsányi János és neje szül. Giertk Mária 
végrehajtást szenvedők elleni 150 frt. tőkekövetelés és já 
rulékai iránt i végrehajtási ügyében a brezuobányai kir. já 
rás bíróság területén lévő Breznobánya város határában fekvő 
a breznobányai 6969. sz. tkjben 1 1. sor szám alatt ingat
lanra egészben 400 frt. becsárábau. a 6972. szám tkjbeu 
egész ingatlanra ti. ui. 1071. helyr. sz. a. 58 frt 4892. helyr. 
sz. a. 26 'frt. 20220 helyr. sz. a. 78 frt. becsárában a 2073. 
sz. tkjbeu f  1—3. sor a. foglalt birtokból Moicsányi 
Jánost illető ‘/i«o részben 27 frt. a 7345. sz. tkjbeu 6691. 
helyr. sz. a. egész részletre 44 frt. a 7347, sz. tkjben 13247 
helyr. sz. egész részletra 16 frt. a 744. sz. tkjbeu foglalt 
1242 helyr. sz 10 frt. 2323. helyr. sz. 41 frt. 4854. helyr, 
sz. 26 frt. 5195. helyr. sz. 15 frt. 14758. hely. sz. 36 frt. 
20825. helyr. sz. részletre 23 frt a 2004 sz. tkjben foglalt 
19548. helyr. részletből Moicsányi szül. Giertl Mariát illető 
'/„ részre 6 8  frt. az 1495 sz. tlkjben 7173. helyr. sz. egesz
r észletre 14 frt. az 1674. sz, tkjbeu 7635 helyr. sz. a. egész
részletre 26 frt. az 1978. sz. tkjbeu foglalt 19917. helyr,
sz. részletből Moicsányi szül. Giertl Máriát illető 7« részre
96 frt. és az 1979. sz. tlkjben foglalt 19913. helyr. sz. a. 
egész részletre 36 frt. összes ingatlanokra az árverést 1040 
Írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
liogv a leunebb megjelölt ingatlanok az 1886 évi Aplilis ihó
12-ik napján megtartandó délelőtt 9 órakor a telekkönyvi 
hivatal helyiségében nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs
árának 1 0  százalékát vagyis kész pénzben vagy óvadékké
pes érték papírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kelt az 1885 évi Deczcraber hó 31-én.
A breznobányai kir. jbiróság rniat tlkvi hatóság.

Polóny
10‘J kir. járásbiró.

437.
Árveréei hirdetmény.

A selmeczi kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint bírói árverés a selmecz- 
bélaoán.val kir. jbiróság területén levő Viszkocs Jakab és kk. 
gyereke Mária és Samu nevén álló a selmeczi 420. számú 
tkvben A-H-l sor, 387. hazám alatt, foglalt 57I1II. számmal 
jelzett ház és kertre nézve Csuutik Kletn Máriának 107 trt 
töke és járulékainak kielégítése végett Póhl István és Antónia 
hitestársaknak utóajánlata folytán a selmeczi kir. jbiróság 
telekkönyvi hatóságánál 1886. évi márczius hó 18-án reggeli 
9 órára tűzetett ki.

Kikiáltási ár 1430 írtban utóajáulat folytán megálla
pított becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi becsárának 
10 'Vo készpénzben vagy óvadékkópes értékpapírokban az 
árverésnek megkezdése előtt bánatpénzül letenni.

Vételár az árverés napjától számítandó 90 napén belül 
esedékes 6  százalékos kamataival együtt a selmeczi kir. adó
hivatal mint bírói letóti’pénztárnál kérvéuy mellett 1 “.fizetőin

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése utáa 
haszonélvezetbe lép. a tulajdonjog javára azonsán csak a 
vételár teljes lefizetése után hivatalból fog bekebéloztetni.

Hí a vevő az ígért vételárt a meghatározott időben 
le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelmére viszárverós 
fog elrendeltetni

Az árverési feltételeknek többi punjai ezen eljáró bíró
ságnál és Selmecz-Bélabáuya sz. kir. bányavárosok tanácsánál 
mogiekiuthetők.

Selmee/.eu 1886. évi márczius 2-áu.
Heyder

1 K) kir. járádbiró.

ez valószínűleg csak a kapu őrségének segítségére 8 örtornyul 
építtetett, úgy a város, miut a közel fekvő banyák védel- 
mezhetcsc végett. Melyik tehát a negyedik városi kapu ? 
Vagy ez uem is volt? De igen. csak az a kérdés, melyik 
és hol? S éppen ez az. miről én állítottam első sorban, hogy 
Selmeczen a selmocziek sem tudják. Én pedig tudni vélem. 
Mikor a íclsötér végén Hciucz-féie házban laktam, in az 
udvarban lévő folyosón időzve, a verő napfényben kivettem, 
hogy az udvar felső vegében alulról kezdve egészen föl. az 
emeleteknek mcgfelelöleg, a falban bizonyos kerek árnyékok 
mutatkoznak s fölöttük boltivek látszanak egymás fölött, 
melyek mind egyenlők és egészen arányosak s tökéletesen 
olyanok, mint a városi egyébb kapuknál. Erről az a sejtelem 
támadt bennem, hogy talán ez volt a városnak ama felső 
kapuja, melyről ha jól emlékszem, Korabinszkybau is van 
említés. Feltűnt egyszersmind, hogy e házrészben, lent az 
udvartól kezdve, fel egész odáig, hol a ruhatár szokott lenni, 
midőn az óvár felé néző teremben bálok vagv más gyüle
kezések tartattak, olyan különös ódon alkotásn lépesözet 
van, minő a városi kapukban tua is található s igy ezeknek 
hasonmására vall. A második emeletnél pedig c lépcsőzd 
baloldali falában, tehát kellő közepén, kissé etk- pott szá
mokkal 1658 van bevésve, mi arra mutat, mintha e kapu. a 
minek éu tartom, a fennebb említett városi négy kapu közül 
utolsónak építtetett volna. És ez természetes is, mert leg
közelebb esc:t u város főtereihez, itt álló egyik templom ős 
városházhoz, melyeknek védelmére szolgálatidon, mint a 
Windschacbiié, a volt alsó kapu a mellettük lévő kápol
nákéra, valamint a bélabányai kapu u mostani német temp
loméra. Egyszersmind gyáinolitására lehetett uz óvári temp
lomnak, mely már olönb szintén fallal vétetett körül, mely
nek íaláu folytatása volt arra toló, ahol most Fiséul Szuin

házkortje fölött vízre járnak s ma is totál nua múr“ elneve
zéssel ismeretes. Hogy itt kapuuak csakugyan kellett lótezuie. 
igazolni látszik az is, hogy ennek megszűntével helyébe a 
Vöröskütról vezető, egykor jó főútnál egy igénytelen ház 
hozaték használatba, tótul „brániőka“ (kis kapneska) elne
vezés alatt, hol ma is városi hajdú lakik, mint más kapuk- 
iiau, ki az idegeneket ezédula váltásra és olőmntatásra szó
lítja föl. Am azt csak uem tarthatni ama negyediK városi 
kapunak, minőket egykor contra furorem turcicnm állítottak, 
milyen ez oldalról nem is fenyegethetett. Azon kapu hatá
rolta nem csak a felsőiért,“ hanem különösen azon polgár 
házakat, melyek többi közt bormérési joggal iRing und Vald- 
büigcr) bírtak s mai napiglan bírnak a felsőtér mindkét 
oldalán, minő joggal ama kapun kiül, más ház nem bir 
idáig sent.

De itt méltán kérdezhetni : hol volt az út ezen kapu
hoz, ha ez mindenünnen körül van építve Épen eunek meg
fejtése kulcsul szolgál a piaczi házak idöveli keletkezésé
nek idejére és okára, ini szintúgy oly dolog mit Selmeczen 
a selmecziofc sem tudnak. Lássuk tehát. Ama kapu mikor 
épült, cgycuesen szemközt uózett a városházzal. Közöltön 
nyúlt el az imént említett bormérósi joggal bíró polgári 
házak sora. melyeknek pinezéi akkor a piaczra szolgáltak. 
Erre mutat a H sincz-fóle házban lévő iránya, mely a volt 
városi kaputól azon fallal, melyben a pioczc bejárata van 
egyenesen o vonalat jelzi mely onnan folytatólag a város
háza felé, minden közbeeső házban, bi be  is építve, hasonló 
módon felismerhető. \ mm in piaczra néző házak tehát 
ezen soron kés i obi eredetűek- Erre vallana amaz évet jel
zőszám. is m jl.v azon a házon, hol a népbank van még lát
ható ha utolsó javításakor el uem rontják vala. Innen van, 
hogy ezek már építészeti kivitelre nézve is igen külömböz-

uck a hátulsó résziektől, noha ezek homlokzatával összeépít- 
tettek. így maradtak hátul a pinezék és csinosabb kiuézóst 
uyert a felső tér ezen oldala. De hasonló kiépítés történt 
az átellenuea fekvő oldalon is. talán még előbb miut itt 
bol a házaimban szint oly kétfélesóg végig észlelhető, mintha 
e vonal eredetileg a liózsa-utczával vágott volna össze, kö
zöttük ama is létező városi piucze szolgálván a nagy piaczra, 
közel a templomhoz, mint az e szabadalommal első sorban 
bíró petrónushoz illik. Ügylátszik hogy eleinte csak a hegy
oldal mellett építtették a házakat és a közben hagyott üres- 
hely vagy piac/, aránylag nagy volt, mint ez egyébb külöa- 
nösen a bánva városoknál valamint Korponáu és Zólyom - 
bán mai napiglan is látható. Selmeczen ekként a főtér 
a mostani felső gyógyszertártól a kamara udvar alsó végéig 
s innen a bélabányai kapuig terjedett. Ezt azonban idővel, 
meggazdagodván az urburariusok s más előkelő emberek 
felhasználta* új házak emelésére a piac/, ha, kényelmükre 
s Ízlésük szerint, egyúttal pedig hogy a kiizpout körül azok
ból annál nagyobb hasznuk legyen. Ez alapon tekintve * a 
közbelső házaknak fekvését és alkotását, kézzel foghatólag 
rámutathatni azoknak utólagos keletkezésére. Legelső lehe
tett azon sor, hol most a takarékpénztár épülete áll. E há. 
■zak elő része alatt mivel a piac/, közepére néztek, alul 
sziliek voltak, hol egyet-mást árultak és az emberek a ház
ba i lévő korcsmába is betérhettek, főleg rósz időben. Szem
közti old non a „nagy és kis loch,u a városi magas ház 
hátulsó épületével a piac/, innenső szóiét s az utóbbi korcsma 
végén f irduihatóit be a vindjciucut'kaputól az út. e vonalon 
beiül a pi ic/. felé fekvő házak mind későbben keletkeztek, 
azokhoz mintegy illesztettek, mire alakjokról is következ
tethetni.

(Folyt. kiW.)
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A selmeozi takarékpénztár végrehajtatnak Schöffer 
Iguácz és neje Schöffer Róza alsó hadini lakosok végrehaj
tást ' szenvedettek elleei végrehajtási ügyében a kérelem 
következtében végrehajtási árverés 395 irt tőkekövetelés 
és eunek 1884. évi április hó l-ső napjától járó 8  százalék 
kamatai 14 írt. perbeli * 10 írt 95 kr. végrehajtási már 
megállapított, valamint jelenlegi 7 írt (35 kr. és még felme
rülendő költségeknek kielégítése végett az 1881. LX. t. ez. 
144 §-a alapján és a 146 §-a értelmében a korponai kir. 
járásbíróság területén lévő Alsó fíadin község határában 
fekvő az alsó badini 36 sz. tjkvbcn. A 1 1—54. sor szám 
alatt Schöffer Ignácz tulajdonául felvett birtokra 535 írtban 
és az ottani 47 sz. tjkvben Schöffer Ignácz és neje Róza 
tulajdonául felvett I 1—73 sor szánt alatti birtokra 436 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendeltetik.

Az árverés megtartására határidőül 1886. évi marczius 
hó 15-ik napjának délelőtti 10 órája Alsó Hadin község köz
ségi lakában tűzetik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárá
nak 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez 
42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám. alatt kelt ínagy. kir, igazság- 
Ügymiui8teri rendelet 8 . §-ábau kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenui. vagy az 1881. LX. 
t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő 
leges elhelyezéséről állított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Vevő köteles a vételárt három egyeulö részletben és pe
dig az elsőt az árverés nádjától számítandó 30 nap alatt a 
másikat ugyanazon naptól számítandó (30 nap alatt a har
madikat ugyanazon naptól számítandó 90 nap alatt minden 
egyes vótelári részlet után az árverés napjától számítandó 
6  százalékos kamatokkal együtt az 1881. évi deczember 
hó 6 -án 39.415 M. szára alatt kelt r ndeletben előirt mó
don ankorponai kir jbiróság mint tlkvi hatóságnál lefizetni.

A bánatpénz az ntolsó részletbe fog beszámíttatni.
Kelt Korponán 1886. évi feb. hó 12-én
A korponai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Libertiny
101 kir. járásbirő.

csak tartós gyapjúból való egy középnagyságú férfi 
részére

| 4  frt 96 kr jó juhgyapjuból 
310 meter 8 „ — jobb juhgyapjuból

egy öltözetre K) „ — ii-«»ni -
12 „ 4$  kr. egész fin. juhgyapjuból. ( 

U tazó  piáidét darabja 4, f>, 3—151 fit. — Vagyon finom 
öltönyök, felöltő, nadrág óh unőköpeiiy szöveteket, tüffi. lódén, 
commis, kamingarn. ckeviot, trikót, női kendőket, peruvien. dós- i 
king-ok ajánlja

A lapittatott Sztikarofszki J. — 186(i -

i K I i ' ti ii ii h <8  y « «* *
M in ták a t franco . — Szabók részére minta kártyákat bérmen

te tlenttl küld, 10 irton 1'*'.ICili utánvéteket bérmentesen küld.
Állandó ri.ktárom lóvén mintegy 150.000 trt értékben, m a

gától értetődik, hogy nagy üzletemben számos 1—5 méteres posz
tóvég marad fenn. melyeket ón aztán fe le tte  o lcsó  ú ron  vagyok 
kénytelen tnladni. — Minden okosan gondolkozó egyén felfogja, 
hogy ily kicsiny maradékokból m in ták  nem  k ü ld h e tő k  hisz ne
hány száz küldemény mellett már elfogyna e maradék : ehhez 
képest valódi széd e lg és  az, ha némely üzletnél posztó végekből 
ajánlanak mintákat, mert ezeknél a minták nem posztóvégekböl, 
hanem egész darabokból vétettek s így felfogható az illetők eme 
szándéka — Nem tetszés esetén a  posztóvég k ic s e ré l te t ik ,  vagy 
a pénz  v isszaad a tik . (Megjegyzem, hogy más ezégek a m ara
dékokat is kicserélik, talán még rosszabb árukért, de a pénzt nem 
adják vissza).

Több széd e lg ő  e zég  utánzása következtében késztetve 
érzem magamat a hirdetést abban hagyni, m iért is kérem a t. c. 
közönséget, tartsa szo lid  ez é g e m e t b e c se s  e m lé k e z e té b e n  i 
s tiszteljen meg annak idején megrendeléseivel.

L e v e le z é se k e t felveszek német, magyar, cs«b. lengyel 
olasz és franczia nyelven. 112 4— "
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Értesítés.

Tisztelettel alúiirottnak vau szerencséje 
a nagyérdemű közönség becses tudomására 
hozni, miszerint a

férfi $zabo üzletet
folyó hó 15-kétöl kezdve az alsó utczai 
Stanga. most Tandler-féle házban önállóan 
folytatni fogja.

A nagyérdemű közönség becses meg
rendelését kérve vagyok

Selmeczbánya 1886. márczius tí-áu.
Tisztelettel

Fiebert Ferenez Ö
férfi .zului. O
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Meghívó.

A selm ocsi népbank
m is t r é s z v é n y tá r s a s á g

1886 ik évi márc2 Íu8 16-án d u. 3 orakor 
az intézet helyiségében tartja évi rendes

k ö zg y ű lésé t,
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak

A Közgyűlés tárgysorozata :
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása.
2. A meghatalmazások vizsgálatára kiküldött 

bizottság jelentése.
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság je

lentései és ajánlatai.
4. A mérleg megállapítása és a nyereség 

felosztása.
5. Az igazgatósági tanács 30 rendes és 6  pót

tagjának. valamint 5 felügyelő bizottsági tag 
választása.

A szolga bérének javítása.

A meghatalmazások f. é. márczius 16-án d. e. 
11  óráig a népbankban átadandók.

£U  ig a  főhatóság.

A bcszterczebányai takarékpénztár
1888 évi márczius 17 én d. u 3 órakor 

Heszterczebányán saját házában 
tartandó

rendes évi közgyűlésére.

O X X X XX XX XX O O XX XX XX XX *
Meghívás,

T á r g y a k :
1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére a 

hitelesítők megválasztása.
2. Igazgatósági évi jelentés.
3. Felügyelő bizottságnak jelentése.
4. Az évi számadások átvizsgálása és az évi 

mérleg nicgáMapitásu.
5. A tiszta nyereménynek felosztása és a fel- 

inén’vény megszavazása 1885. évre.
6 . Az alapszabályok 75. §-ának módosítása, 

hogy a tiszta jövedelemből mindenek előtt az 
értékpapíroknál elért nyereség a kíi!"*n tartalék 
alap javára (7. §.> Icvmiassék.

7. Az alapszabályok értelmében kilépett ej. 
nők. elnökhelyettes és 6  igazgatósági tagnak 
megválasztása.

8 . A felügyelő bizottság választása s díjazá
sának meghatározása.

9. Notaláni indítványok.
A beszterczebányai takarékpénztár 

1886. évi február hó 25-én megtartott igaz
gatósági üléséből.

Rakovszky Béla.
117 1—2 elnök.

oxxxxxxxxxoooxxxxxxxx

G I B I U U  JÓZSEF
Beszturczebányán.

Mindennemű h i n t ó  és k o c s i  rak
tárát ajánlja a nagyérd. uraságoknak.

- - A ií, , h

Enipflelilt den kohen Herschaften sein 
Láger aller Gattungen WÁGEN.

t * * * * * * * * * * * * * * *

Vízgyógymód.
Van szerencsém a n. é. közönségnek 

tudomására hozni, hogy az

első bécsi
visgyógyiatézetboa

nyert bizonylatom alapján, a vizgyógymód
és massage-t alaposan elsajátítva, képes 
vagyok e módokat szakszerűen alkalmazni, 
magamat tnind azon orvos uraknak, kik e 
módokkal gyógyítani kívánnak, és a t. ez. 
nagy közönség figyelmébe ajánlom. 

Selmeczbánya
113 1—12 F illk o rn  A lajos

v izg y ó g y n sz  és m asseur.

__________________ c y y y y y y y y y y y

Nyomatott a „Selmeczbáuyai Híradó* gyorssajtóján.

Turöcz - Szent - Mártonban egy

FIÓKIYÖMDÁT
rendeztem be e hó 20-ától kezdve, melynek támogatására ezennel 
tiszteletűd kérem fel Árva, Tyrúez és Liptómegye n. é. közönségét. 
Vállalatom: a Selmeczbányai Híradó fióknyomdája T. Szt. Márton
ban. moly cím alatt kérem a megrendelések megtevését.

Újból kérve a n. é. közönség becses támogatását, vagyok
tiszteletlel

Selmsczbányán 1886. február 27-én.

A „ S a la e c a S á a y a l  H írad ó "  k iad ó ja .
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Kiadó a ,Selmeczbányai Híradó* kőnyvnyomója
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