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Muszka állapotok a felvidéken.
Midőn 1881. évbeu a dobronai lelkész, részben 

alkalm atlansága, részben politikai indokoknál fogva 
a nagyközség egyházi vezetésétől elvált s uj pap
választás lett h irde tve : báró Radvánszky Antal 
Zólyom és Turóc megyék akkori főispánja, az 
evangelicusok világi főfelügyelője, négy értelmesebb ; 
dobronai lakost maga elé kéretvén radványi kas
télyába, ott nekik a következőket m ondd: válasz i
szátok bárkit, csak Szlávikot ne, mert ha Őt vá- ! 
lasztjátok. még a más világon sem lesz pihenése > 
lelkemnek. Az a négy polgár aztán haza ment Dob- 
rónára, elbeszélte a  népszerű főispán óhaját és . . . 
megválasztották Szlávikot a jelenlegi évangelieus 
lelkészt Dobronán.

A közszeretetben álló főispán a reá következő 
évben junius elején aztán elköltözött, m egtört lé
lekkel ebből a világból, abba a csendes családi sír- ( 
boltba, hol hírneves ősei nyugosznak ; amit a bol- i 
dogult főispán sejtett, mit előre érzett, az bekövet- I 
kezett, mert Dobrona vice M ekkája a felvidéki I 
muszka ágenseknek ; itt van gylllhelye — főtolouc- 
állomása — a Hont, Nográd és Zólyom megyékben 
élő dobrovolnikoknak ; itt lesznek ruhával, élelem
mel ellátva a kicsapott pozsonyi theologusok egye- . 
sei a dúsan javadalm azott lelkészi hivatal jövedel
meiből ; és bátran elmondhatjuk ezen népes, szor
galmas és a magyarosodásra nagy hajlammal biró 
nagyközség lakóiról, hogy, ha ide domináló, ellen
súlyozó magyar elem nem iö : reánk m agyarokra — 
Dobrona s vele együtt több kisebb község, teljesen 
elveszett.

De midőn az ember lelke elkomorul ezen a 
muszka állapotokon, teljes megnyugvással tekinthe
tünk mégis : Zólyomra, Tótpelsőezre, Oesovára és 
Ganauszegre. mind megannyi zöldelö oazra a muszka 
Saharán.

Az igaz, szomorú sors vár az em lített közsé
gek lelkészeire, mert ha Katkow és Akszakow elv
társai egyszer a hatalom polcára vergődnek, mind
annyi magyar érzelmű évangelieus lelkészt a mág
lyára ítélik.

Megyénkben — Túróéban — ahonnan azok a 
vitézek kerültek ki, akik a nagy Rákóczyt bujdo- 
sásában mindvégig tám ogatták : a nemzetiségi vi- j 
szonyok még feketébbek, mint nálunk ; és hogy 
Turóc még ki nem tűzte a muszka zászlót nyíltan i 
Szt. Mártonban. Sucsánban és Mossócon. azt egye- ; 
dűl a megye lelkes alispánjának köszönnetjük.

És ha a történelem megörökítő egy Rozgonyi 
Cecília. Szilágyi E rzsébet nevét, ép oly méltó a 
történész tollára a turóci alispán neje. aki legmél
tóbban fogta fel. mint alispánué — társadalm i á llá
sát, aki T isza  Kálmán szavait követi — hogy a | 
társadalom is tegyen valamit a nemzetiségi izga- 
tókkal szemben.

Ezt a hölgyet — bátran mondhatjuk — ha- , 
zánk védasszonya helyezhette arra  a polcra ; m ert i 
mint asszony : tám ogatja lelke teljes jóságával és 
melegével : a vutky és faggyugyertya élvezetétől 
mámoros egyének tám adásaitól zaklatott fé r jé t, mint 
honleány, mint magyarnö maga köré gyűjti a megye 
hölgyeit és azokat tapintattal, szellemmel és ésszel 
együvé tartja , egygyé forrasztja.

Es az ily lelki nagyság előtt önkénytelenül 
emel az ember kalapot. ScipiO-

(Kutyán'. I

Tisztviselők jubileuma.
Seliiiecz-Bélabáuya város tisztikara a m. hó 24-én az 

elismerés tiszteletre méltó adóját rótta le 4 tiszttársa. u. m. 
Ocsovszky Vilmos polgármester, Krausz Vilmos fökapitáuy. 
dr. Máltás Károly tiszti főorvos és Bernhardt Adolf ta- 
uácftoB irányában, kik í. é. Már. 15-éu töltötték le a városi 
87olgálatba alkotmányos aton történt megválasztatásuk 2ö-lk 
évfordulóját.

A tisztikar, a közszolgálat göröngyös (ttján egy negyed 
századig becsülettel s érdemmel küzdött bajtarsainak öröm- 
Unucpét egy maradandó emlék átnynjtásával kivánta meg
ütni; mely czélból Backcr Alajos sclmcczbányal fényképész 
által a 4 kitüntetett tiszttárs számára egy-egy képet készít
tetett. melyen az összes tisztviselők, az örötnünucplökkcl 
számszerűit 25-cu, szépen sikerűit csoportozatbau van

nak feltüntetve, A díszítést Teréuy János, bányaiskolai 
tanár vállalta magára. A csinosan összeállított képek felső 
szögleteiben Miuerva alakja s evvel szemben a bányászati 
jelvény, s aliil az újvár és az óvár rajzai láthatók. Ezen
kívül a tisztviselők csoportjában van a városházának és a 
szent háromság szobrának felvétele is. A homlokzat bal
oldalán olvasható : „Selmccz-Bélabáuya t. e. sz. k. bánya
városok tisztikara az érdem elismeréséül 1886. márc. 15-én.u 
A jobb oldalon pedig- „Munkában s munka által ktresd 
a bervadatlan élvet, ez legyen koszorúd munkád homlokán.“

Az igy elkészült képek átnyujtására a tisztikar a hús
véti ünnepeket alkalmasaknak találván, nagyszombaton d. 
e. 11 és fél órakor mindannyian a városi tanácsteremben 
jöttek össze, hol a meghívott ünnepeiteket lelkes éljenzéssel 
fogadták, melynek elhangzása után Szitnyai József városi 
főjegyző a collegialis ragaszkodás s az őszinte elismerés 
meleg baugján egy szónoki képekben gazdag beszéddel 
üdvözölte a kitüntetett tiszttársakal.

A közkívánatnak teszünk különben eleget ba e jeles 
beszédet közöljük amint következik :

A külvilág azon befolyásai közt, melyek a szív- és a 
szellemvilágára kihatnak, kétségkívül az a leghatósabb. az 
a legtartósabb, melyet a családi élet. szül s gyakorol.

Hiszen a családi kör emlékei kitörölhetlenül s mélyeb
ben bevésvék lelkűnkbe, mint az érezbe, s a sziklába vésett 
emlékek ! S azon szent érzelmek, melyeket a család szen
télyének uemtü angyala zsenge keblünkbe ójt és cse
pegtet. éltünk legvégső lehellctéig lágolnak s a földi lét 
hullámzó tengerén a sors által kiragadott sajkánkat, vég- 
czéljáig vagyis az örök nyugalom révéig kisérik. a bajos 
biztos iránytűjéül, utjának világitó tornyául, vezér csilla
gául, s veszedelmében mentő horgonyául, a csüggedő fel- 
magasztalására, az elalélt erő felkeltésére s újabb bizalom 
merítésére.

E szent érzelmek : a szülő, a gyermek, a testvér, egy 
szóval a család megaunyi tagjáuan önzetlen s végetleu 
szeretető egymás irányában, melynek melege, tniut a verő- 
fényes nap sugara a jégnek rétegét elolvasztja, a mostoha 
sors helyébe az üde tavaszt varázsolja, s áttörvén a tornyo
suló felhőkön egy szebb, egy jobb jövő reményének jel
képét, a biztató szivárványt tünteti fel.

Ily szent érzelmek továbbá : az egyetértés s a/, össze
tartás, a kölcsönös bizalom s a tisztelet érzete, végül az 
odadó részvét 8 az áldozatot nem ismerő tetterő, mely a 
nagylelkűség s az önfeláldozás azon magaslatára tör fel. 
mely isteni rendeltetésünk honával: az éggel határos.

E magasztos rugók, e szent érzelmek közrehatása azon 
mezöt tárja fel elénk, melyen úgy az egyesek mint az 
összesség boldogságának paradicsomi kertje disJik. S tudva, 
hogy ez eszmék hatása alatt a legmagasztosabb tettek s a 
felségesebb alkotások létesülnek, végül hogy a mindennek 
elérésére szolgáló eszközök dúsan bocsátvák rendelkezé
sünkre. uekünk kik a közügyek szolgálatában mindenek fe
lett az emberiség legfelségcsebbb érdekeinek érvényesítésére 
hivatva vagyunk, első rendű kötelességünk oda törekedni, 
hogy a családi élet szelleme, tiszta érzülete, egyszóval 
Ideálja s geniusa megannyi erényével s érdemével a köz
élet minden körében raeghonosuljon, és hogy annak üdvös 
hatása a nép úgy társadalmi, mint politikai, úgy gazdasági, 
mint ethikai mozgalmaiban állandóan áradjon s iniudvégig 
szeplőtlenül ny i ván uIjou.

Ezen magasztos hivatásunk ernycdetlen kő- elésére 
egyébként a jeleukor egyre sötétedő képe is int. Avagy, 
hol egyebbtttt. mint az erkölcs világrendjében kcressüuk 
oltalmat a mai világ realistikus s maleriaüstikus iránya és 
a nemtelen önzés által felkeltett ellentétes érdekek rom
boló küzdelme ellen, hol keressünk menedéket az erény 
tiprása a hitel és a megbízhatóság olkallódása. a becsület 
és a jellem eltörpülése az egyetértés s az összetartás fősz- 
lása. rövideden ügy a társadalom catastropnikus bomlása, 
mint a közélet magasztos irauyainak rohamos pusztulása 
ellen ? !

S ha ehhez még a kaján sors kikerülhctlen. végzetes 
csapásait is sorozzuk ; a kárhozat rémületes valóján ik fel
ismerésére ébredünk fel, mely ha el nem csügedtünk. az 
élethalálharca fegyverét szorítja markunkba, hogy azzal a 
békés alkotás müveit folytatva, az emberiség jólétét s üdvét 
megvédjük, fejleszszük s fokozzuk, és r.ogy a bauyatlás 
rohamát feltartóztatva az elvesztett éden visszahóditásához 
hozzájáruljunk.

Valóban dicső egy feladat, de ép oly óriási is ! mely
nek sikeres megoldásához nemcsak kitartás, a magasztos 
czélra irányzott öntudatos törekvésben, nemcsak teljes ki
fejtése a Icgbnzgobb kötelességórzetnek, a jellem szilárd
ságának, uemcsak győzelemre juttatása az igazságnak és a

jognak, és nemcsak osztatlan ápolása az erénynek és a 
közerkölcsöknek a magán- és a közéletben — de s külö
nösen a legnemesebb, a legönzetlenobb öntöláldozás s azok 
renditbctlcn egyetértése s összetartása is szükséges, kik 
állásuknál s hivatalos rendeltetésüknél fogva egymásra 
utaltatván s saját körükben valóságos családot alkotván, 
ennek eszményét csak is összhangzó közreműködés utján 
s a fennebb kifejtett elvek követése meilett érhetik el 8 
valósíthatják meg-

S miután mi is ily családot alkotunk, méltó hogy a 
hála és az elismerés érzetétől áthatva dobogjon fel lelkünk 
azok irányában, kik ez elveket követve a kiválasztott nép 
példájára egyik kezükkel a dicső templom építésén lan
kadatlanul fáradoznak s a másikkal az ellenség rohamát 
visszaszorítják ; és méltó, hogy üdvöt zengjen ajkunk azok
nak. kik az ezen város közönségével huszonöt évvel ez
előtt megkötött frigy alapján ma is azon szellem nemes 
ápóiói s hősiéikü elöharczosai. mely a miuduyájunk elé 
kitü/.ött czél egyedül boldogító és üdvözítő religiója.

Tekint, polgármester ü r! Tekint, fökapitáuy úr!
I Tekint tiszt, főorvos ú r ! s Tekint, tanácsos ú r ! mélyen 

szeretve tisztelt kartársaink ! ünnepelt barátink !
A esaládi élet ezen reiigiójanak sugallata, a szeretet 

és az elismerés érzete vezetett bennünket ma körötökbe, 
hogy mint olyauak, kik ezen tisztikar családi kötelékébe 
25 évre terjedő működésiek alatt léptünk, méltó kifejezést 
adhassunk legbensöbb ragaszkodásunknak az ezeu tisztikar 
körében kifejtett tevékenységért, hogy hálánk és elösme- 
résüuk adóját lerovhassnk a haza és e városok közügyéi 
körül szerzett érdemeitekért, és hogy Üdvöt mondjunk 
bivataloskodástok ezüst lakadalmáuak s családunk jelen 
ünnepélyének alkalmából.

A szív legmelegebb érzetével legyetek tehát üdvözölve 
tisztviselő társaitók részéről és fogadjátok szívesen szerete
tünk s ragaszkodásunk őszinte kifejezését azon emlékképben, 
niel et nektek a nyilvános életbeu itt töltött működésiek
25-ik év fordulójának emlékéül, zeretelünk jeléül s azon 
fogadalmunk zálogául szemeltünk, hogy uemes példátokból 
új erőt merítve lelkesUiteu s tautorithatlauul törekedni 
fogunk azon irány követésére, melyet áldásos müküdéstek 
megjelölt.

Am legyen nemes példátok miud végig iráuytüje, 
világitó tornya, vezérlő csillaga s mentő horgonya sajkánk
nak ; s a válság napjaiban akkép lelkesítsen példátok, 
mint a spártaiak szózata, hogy abból vagy a pai/.ssal, vagy 
a paizsou kerüljünk ki, tekintet uélkUl arra. hogy a kiví
vott érdem jutalma, s a győzelem babérja ér-e vagy se?!

Most pedig kezeitekbe letéve jelen családi ünnepélyünk 
emlékét, szeretetünk jelét s megújított fogadalmunk zálogát 
engedje az Egek Ura. hogy éltetek a földi lét legvégső ha
táráig terjedjen s hogy nyilvános működésiek az arany la- 
kadalmat is elérhesse felhötleu megelégedésben s zavar 
tálán egészségben úgy magatok mint családaitok boldogsá
gára, a tisztikar örömére, a városi közönség javara és a 
haza javára ! Éljetek ! ! !

H Í R E K .
Z L a i p t ó T o ó l .

Veszett eb. Husvét elölt valamelyik uapou Pokornyán 
lárma támadt hogy egy veszett eb jött a községbe, az i/.ga- 

: tottsag leirbatlan volt, mindenki menekült a hova tudott
A veszett kutya széjjel barangolván a községet, egy gyer
meket megmart, ki is uszonya kínok kfizt rövid idő mai
vá meghalt. Hallomás szeriut vészeit kutyák még más 

{ községekben is garázdálkodtak. A félelem általános, az em
berek alig mernek a házakból kibujui. Alig múlt egy esz
tendeje hogy Liptoujvár környékén egy veszett eb nem 
kevesebb mint 60—70 embert mart meg, * az óta mint 
tudjuk, a legkiscbli intézkedés sem törtéut arra nézve hogy 
a kutya nevelési hajlam kellő korlátok közzé szoritassék. 
A közönség feljajdu lása elhangzik mint Jeremiás j^j szava 
a pusztában Az erélyéröl ismert főorvos jelentései pedig ad 
aeta tétctuck. A kutya urak r ttegésben tartják az egész 
megyét, s fö hadi szállásuk ez időre Liptó-szent-Miklóson 
van, a hol Tcpiiczky hentes tigris nagyságú vérebének 
vezetése alatt 20—80 más kóbor kutya elfoglalva tartja a 
város járdáit. Hatósági erély hol késel az éji homályban?

Eltűnt haszonbérlő K. Ármin parisházi haszonbérlő
április hó 28-án eltávozott hazulról s azóta nem jött elő. 
Zilált anyagi viszonyai miatt hír szeriut Amerikába szökött.

Szélhámos földbirtokos. Cs. Márton liptóinegyei hliniki 
földbirtokos igen jó család sarjadéka, több ezer fonatról szóló



váltóknak meghamisítása s több rendbeli furfangos csalás 
véghezvitele aztán m. hó 23-áu a rutkai vasúton ismeretlen 
helyre szökött meg. Az eset élenkeu foglalkoztatja Liptóme- 
gye egész társadalmát, s a csa'ó előkelő rokonságát nagy 
izgatottságban tartja! Cs. Mártont mindenki egy egyllgytt 
de talpig becsületes embernek tartotta. A kikkel érintkezett 
annyira megbíztak benne, hogy mikor kire járt szélhámossá
gának. senki sem adott hitelt e híreknek, s ezen körülmény
nek köszönheti hogy oly könnyen elosonhatott. Eddig is már 
constatálva van hogy öt év óta rendszeresen űzi a váltó hami* 
sitást. Lakásán több száz hamis de már vissza váltott s 
több a posta kUldüno.ztöl ellopott magáu levelet s hivatalos 
iratokat találtak.

Rózsahegyről írja levelezőnk hogy Kiszely Veudel 
űr, az ottani királyi törvényszék elnöke, súlyos betegségé
ből annyira felépült, hogy a törvényszék vezetését pár 
nap múlva ismét át fogja vehetni.

Férjgyilkos. Betyko Zsuzsa német porubai paraszt asz- 
szouy egy pár nap előtt, állítólag iszákossági deliriumbau 
úgy fejbe vágta loczán fekvő féljél, hogy a szegény vértől 
borítva rogyott össze, s két nap múlva nagy kínok közt 
meghalt. A nyomorult gyilkos azonnal elfogatott s vizs
gálati fogságba helyeztetett.

Veszett eb. Múlt hó 21-én Stiegler Kálmáu liptó újvári 
ügyvédnek, midőn a járásbírósághoz vezető utón ment. egy 
veszett kutya útját állta s dühösen reá rohant. Szerencsére 
azonbau a megtámadott lélekjelenlétét el nem veszítette, s 
a nála levő vas bottal a mérges állatot elriasztotta. A kutya 
most gyors robaunással az utón ballagó parasztoknak rohant 
s közülük többeket mart meg.

Marendják Ádám jamniki lakos bűnügyében, aki 3 év 
előtt orozva gyilkolta meg feleségét, s ez mint öngyilkos 
lett eltemetve, miután hosszú pubatolás után sírját sikerült 
megtalálni, a hulla kiásatására s szakértő orvosok közben 
jötte melletti megszemlélésére határnapul folyó évi május
4-dike van kitűzve.

Liptó-ujvárról írják neküuk, hogy ott Dr. Roth Adolf 
kiváló tehetségű kincstári orvosnak sikerült egy közszeretet
ben álló magánhivatalnokot veszélyes betegségéből kigyógyi- 
tani. Alig adózott az ottani közönség elismeréssel a jeles orvos
nak, már is újabb esemény keltette fel a közönség érdek
lődését. Egy veszett kutya több községben számos kutyát 
megmarván a liptóujvári segédszolgabiró azonnal a legszi
gorúbb óvintézkedéseket tette meg a veszély meggátlása 
czéljából; egyebek között meghagyta a kutya tulajdono
soknak hogy elzárva tartsák kutyáikat 22 napig.

T - U L r ó c z ' b ó l -

György napja Neczpállon. Husvét másod napján a me
gye és az állami hivatalok tisztviselői nagy számban jelen
tek meg Neczpállon, hogy a megye általánosan kedvelt fő 
ispánját, Justh Györgyöt névnapja alkalmából üdvözöljék. 
A  megjelentek szónoka Lehotzky Lajos alispáu volt, ki 
meleg szavakban emlékezett meg azon szeretetrök, mely- 
lyel a főispán iránt megyeszertc viseltetnek, ö viszont 
megköszönte azt s kérte a jövőre is. Déli egy órakor az 
egész társaság, melyben a szép nem is képviselve volt 
kedélyes ebédhez ült s hogy e közben felköszöntökben sem 
sem volt hiáuy, azt felesleges mondanom. Az első felköszüu- 
tőt Lehotzky Lajos alispáu mondta a főispánra, a másodikat 
Zorkóczy Tivadar ifj. Justh György orsz. képviselőre ; moud- 
tak még felköszöntöt Szüllö Géza kir. taufelügyelö a főis
pán és a nőkre, a főispán az alispánra s a megyére. Lehotzky 
Vilmos szintén a főispánra. Ebéd után a társaság a gyönyörű 
parkban oszlott szét.

A mossocz-zniói járásban a sorozás in. hó 27-én vette 
kezdetét Lehotzky Lajos alispán elnöklete alatt-

A  szent-márton-blatniczai járás tanító köre május 8-án 
Ruttkán közgyűlést tart.

K Ü L Ö N F É L É K .
Szabadalom selmeczbányai találmányra Az elektromos

accumulatoroknak előállításában a seimcczi bánya s erdő 
akadémia érdemdús igazgatója Farbakv Istváu s ugyanannak 
tudós tanára Dr. Schenek István kir. bánya tanácsosok által 
feltalált újításokra nevezett feltalálók a földművelés ipar s 
kereskedelem ügyi m. kir. minisztérium folyó évi 19338 s/.. 
intézvényéhez képest az osztrák magyar monarchia mindkét 
államterületére terjedő szabadalmat nyertek és pedig az 
1885 évi deczember hó 2-tól kezdődő elsőbbségi joggal.

A selmeczbányai közgyám állomás betöltése. A Pállya 
Lajos nyugdíjaztatása folytáu üresedésbe jött közgyűrűi s 
árvatári pénztári tiszti állomásra ö Nagyméltósága a városi 
főispán ideiglenesen Muszka Józsefet helyettesítette, ki 
utóbbi ezen állomását a folyó é. május hó 1-én foglalta el.

Ipariskolai kiállítás. Selmecz s Bélabáuya szab. kir. 
bányavárosok tanácsa elrendelte, hogy a nevezett városok 
által fentartott iparostauoncz iskolákban az évi zárvizsgák 
alkalmával a tanonezok gyakorlati munkáiból kiállítás ren- 
deztessék s annak eredménye a tanévi értesítőben kitüntet- 
tessék. Ismerve a rajzoktatás vezetésével megbízott két ta
nító buzgóságát s ügyességét bizton rémülhető hogy a

Nyomatott a ^Selmeczbányai Híradó- gyorssajtóján.

tervezett kiállítás sikere el nem marad, mi annál kivéna- ! 
tosabli, mivel a város levéltárában még a múlt századból 
is találtatnak az akkori iparos tanonezok által felszabadí
tásuk, vagy a segédek állal mesterié avattatásuk alkalmá
ból készített szép rajzok, különösen pedig az építő s az 
arany műves valamint a bádogos iparba vágók, fényes bi
zonyságául annak, hogy az ily munkálatok mint a minősít- 
vény Joggyakorlatibb bizonyítékai a czóii rendszer idejében 
is uagy becsben állottak s az ipar haladásának kiváló biz
tosítékául szolgáltak.

Fáklyás-zenével tisztelték meg Kvassay Mór sclinec/.- 
bányai plébánost hívei április hó 29-éu azou öröraérzetüknek 
nyilvánítása jeléül, mely őket a közszeretetben álló plébá
nosnak sághi préposttá lett kineveztetése alkalmából érte.
A menet impozáns volt, utó.tó a legmagasabb helyről jött 
kitüntetéshez, méltó a népszerű plébáuos iránti ragaszko
dáshoz. A fáklyát vivő 100 polgáron kívül részt vettek 
abban vallás külömbség uélkül a város előkelőségei, egyes 
testületek u. tn. a tűzoltó egyesület s a polgári dal- és ze
nekor is. A bányászokat Vieszner Adolf bányatiszt vezérlete 
alatt saját mécseivel 200 bányamunkás képviselte. 8‘« óra
kor ért a hosszú uieuet a bányakincstári zenekar harsouó ' 
zenéje s lelkes éljenkiáltúsok között a plébánia lak elé, 
honnan az ünnepelt plébáuos csaknamar szeretett hívei között ; 
megjelent, mire a dal Kör szép kivitellel Krcutzer remekda
rabját: „A juhász vasárnapi dalátu énekelte el. Ezután a 
közönség nevében Vadass Gábor vár. tiszti ügyész jeles 
üdvözlő beszédet tartott. Szép s erőteljes csengő hangja 
messzire elhallatszott, s csinos, tiszta kiejtcsü előadása s a 
beszéd gondolattartama mindenkire megtették hatásukat. 
Beszédjében különösen kiemelte a hit szükségességét 8 bol
dogító hatását a társadalomban, a papi állás fontosságát s 
végre a közönség örömérzetéuek adott kifejezést szeretett 
plébánosának kitüntetése felett, ki papi pályájának kezde
téiül fogva egész működését városunknak szentelé s mint 
ilyen kiválóan a mienk. Beszédjére a prépost-plébános igen 
szépen, még pedig magyar s tót nyelven válaszolt. Hivat- j 
kozott azon örömérzetre, melyet híveinek tanúsított ragasz 
kodása miatt érez, hivatkozott a szeretőire, mint a keresz
tény vallás alapelvére, melyből kifolyólag tetterejét s szive 
értelmeit nemcsak a kath. hitközönségnek, de az egész vá
rosnak valláskülünibség nélkül felajáulá. A köztetszésben 
részesült beszéd s az ezt követő szűnni nem akaró éljenzé
sek után a dalkör egy esti dalt énekelt, melynek elhang
zásával a közönség elbúcsúzván a népszerű plébánostól, a 
menet szép rendben, rniut jött, visszament a „Szenthárom
ság térre", hol a fáklyák eloltattak s az ünnepély véget ért.

A magyar tudományos akadémia kiadásában mcgjeleut 
„Magyarországi Városok régi szániadásköuyvei" cziiuü és 
Fejérpataky László által irt vaskos műnek egy példáuyát 
Selmecz s Bélabánya város tauácsáuak is mcgküldötte 
melyből kiderül, hogy Selraeczbánvának az említett miiben 
majdnem egész terjedelmében közölt számadá; könyve a 
legrégibb Magyarországon ; e számadási könyv signaturája: 
„Notationcs judiciariae 1364, 1365, 1366 stb. 1426u s íté
leteken, jogi cselekményeken s bányajogi feljegyzéseken 
kívül sok számadást adólajstromot, kiadási jegyzékeket tar
talmaz. A in. tud. akadémia ezen kiadványának a selmecz- 
bányai számadási könyvre vonatkozó bővebb ismertetését 
máskorra halasztva ez úttal csak annyit emeiünk ki, hogy 
Selmecz s Bélabáuya főjegyzője Szituyai József az említett 
számadási könyvben találtató történeti anyagot egész rész
letességgel feldolgozta a város tnonograpbiájáuak megírásá
hoz. Ígéretét bírjuk hogy az érdekesebb részleteket e lapok
nak átengedi.

A közönség köréből.
Azon egyént, aki anyósom halála alkalmából kibocsá

tott „halotti jelentéssel” ama jellemczlictlen tettet elkövetni 
jónak látta, felhívom, uogy nevet velem ismertesse meg. 
Ellenkező esetben pedig az illetőt ha férfi gyávának, ha 
nő neveletlennek nyilvánítom.

Beszterczebáuya 1886 april 29-éu
Guttmann.

H I R D E T É S E K .

623 szám.
p. 1886

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881-cvi LX. t. ez. 
102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Námes/.tói 
kir. jbiróság 623lp. 86 sz. végzése által a rózsahegyi iakaréK- 
pénztár részvénytársaság javáraötrausz Lipót babiui lakos el
len 300 frt ;r. töke, ennek 1885-óv július hó l-sö napjától 
számítandó 6 7» kamatai és eddig összesen 41 frt 60 kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 184 frtra becsült. 1 telién. 1 üsző 
1 tinó, 2 lószerszám. 1 kocsi. 1 szán. 1 parasztiváo. 1 gazdasági 
szekér, 1 uagy hordó, 3 boroshordó, 60 mázsa széna, vala

mint a 354lp.86 sz. végrehajtási jegyzőkönyvben 1—2 f. sz- 
a.* lefoglalt 2 ló, (tnely jelenleg lelülzálogoltatott) ból álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatuak.

Mely árverésnek a 623-sz. 1886 kiküldést rendelő 
végzés folytán a lielysziuén, vagyis Babin községben Strausz 
Lipót házánál leeudő eszközlésére 1886-ik év május hó 3-ik 
napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly inegjeyzéssel hivatnak meg : 
hogy az érintett ingóságok ezeu árverésen, az 1881. évi 
LX. t. ez 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsárou 
alul is eladatul fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX.
1. ez. 108. §ában megállapított feltételek szerelni lesz
kifizetendő.

Kelt Námesztóu 1886-ik évi ápril hó 3-napján.
Lamos Alajos

202 kir. bírósági végrehajtó.

1028.
Árverési hirdetmény.

A solmeczi kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint önkéntes árverés ezen 
kir Járásbíróság területén levő. iiisk. Kovácsik Alajos és 
Kovácsik Ede nevén álló, a selmeczi 1357 számú tkben A 
t  1 sor 3155 brszáin alatt foglalt Selmecz Stefultóu levő 10. 
számmal jelzett ház és kertre uézve 1886. évi május ho ll-én 
reggeli 9 órára a selmeczi kir. Járásbíróság mint telek
könyvi hatóságnál tűzetett ki.

Kikiáltási ár 650 frt adószerint megállapított becsár. 
Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi becaárnak 107# 
készpénz avagy ovadékképes értékpapírokban bánatpénzül 
az árverésnek megkezdése előtt lefizetni.

Vevő köicles az igért vételárt az árverés napjától szá
mítva hat hó leforgása alatt 6% kamatostól a selmeczi kir. 
adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál kérvény mellett le
fizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre cmelKcdését kö
vető napon haszonélvezetbe lép, a tulajdonjog azonban ja
vára csak a vételár teljes lefizetése ulán hivatalból fog 
bekcbeleztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen bizto
sítani.

Ha a vevő az igért vételárt a meghatározott időben 
le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelmére, késedelmező 
költségére és veszélyére visz.árverés fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen bíróság és 
Selmecz-Bélabánya szab, kir. bányavárosok tauácsáuál meg
tekinthetők.

Selmeczen 1886. évi április 30.
Heyder.

203 kir. jbiró.

Olcsó faanyag.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo

mására hozni, hogy faraktáromban a kővetkező árak
mellett kapható faanyag :

Egy ezer zsindely, köb cm. h. . 7 frt
1  köbláb deszka . . 48 kr.
1  dupla lécz •/« cm. . . 18 „
1  lécz 7. cm. . , . 9 n
1 lécz *7»o m/i . . 8 „

Selraeczbánya 1886. máj- hó 1-én.

Gecsányi András,
1-4 iplti...

RUHAKELME
i csak tartós gyapjúból való eg

részére
4  frt 96 kr. jó juhgyapjuból 

310 meter 8 „ — jobb juhgyapjuból
egy öltözetre 10 „ -  finom „

12 „ 40 kr. egét/. fin. juhgyapjuból.
U tazó  p is illek  darabja 4, 5, 8 —12 fit. — Nagyon finom 

öltönyök, felöltő, nadrág és osóköpeny szöveteket. ttlffl. lödön, 
u, kom,ugara. cbevint, trikót, uői kendőket, peruvien. dos- 

king-ok ajánlja

Alapittatoi

i r t  r í k t n r  n
Sstikarofsski J. -

I r  ii n  ■■ b o n.a y «
M in ták a t franeo . — Saabok részére minta kártyákat bórmeu- 

tatlonill küld. 10  Irton fölüli utánvéteket bér mentőién küld. 
Állandó r.-.ktároin lovon mintegy 150.000 Irt értékben, ma- 

! KjÜól értetődik, hogy nagy Üzletemben számos 1—5 métere* posz- 
t'.vég marad fönn. molyokot én .aztán fölötte o lc só  á ro n  vagyok 
kénytelen túladni. — Minden okosan gondolkozó egyén felfogja, 
hogy ily kicsiny inaradékokbil m in ták  nein k ü ld h e tő k  hisa ne- 
bán / száz küldő nóny mollott már elfogyna e maradék : ehhez 
ké|.o*t valódi széd e lg és  az. ha némely üzletnél posztó végokból 
ajánlanak mintákat, m ert özeknél a minták nem pozxtívégekból, 

darabokból vétettek * igy felfogható az illetők eme 
szándéka — Nem tetsző* esetén a  posztó vég k ic s e r é l te t ik ,  vagy 
I pénz y is sz a a d a tik  Megjegyzem, hogy más ezégek a m ara

dékokat i< kicserélik, talán még rosszabb árukért, de a pénzt nem 
adják viasza i.

Több széd e lg ő  e zég  u tánzása következtében késztetve 
i intga uat a hirdetést abban hagyni, m iért is kérem a t. c. 
séget. tart«a 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

s tiszteljen inog annak idején megrendeléseivel.
l iS /e le z é  le k e t Ml.-O.zek né Hol. magyar, cseh, lengyel 

olasz és franczia nyelven. 205 —2 0  1 1

Közbe jött akadályok miatt jelen számunk csak fél ivén jalenhetett meg. K érjük 
ezért t. olvasóink elnézését,________________  A  szerkesztőség.

Kiadó a „Helmccibáuyai Híradó" künyvayomója-
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