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Egy ket nap még s mimiéniitt 
bezárul Iliik n z  iskolák, hogy tanító és 
tanítvány nyugalomba vonulva kipi
henhessék fáradalmaikat s uj erűt 
gyűjtsenek a jövő tanévre.

Az iskola oly fontos tényező az 
emberek életében, hogy mindenkor 
kiváló figyelmet érdemel, mert a jövő 
nemzedék sorsa, boldogulása tisztán 
ettől függ. E felfogásból indulva ki, 
kívánunk egyet-mást elmondani e vi
dék iskoláit illetőleg.

Vidékünkön a népoktatás Ugye, 
daczára, hogy az utóbbi időben sok 
haladás történt, még mindég sok kí
vánni valót hagy fenn. A nép sze
génysége miatt még sok községnek 
nincs iskolája s ha van. sok helyen 
oly szánalmas állapotban van. hogy 
alig jöhet számba. Ily szegénység 
mellett nem lehet aztán azon sem cso
dálkozni. hogy egyik-másik iskolának 
olyan tanítója van, ki semmi kelléké
vel sem bir annak, hogy a hivatásá
val járó kütqma^ggcknck meg toljon 
felelni.

E bajon segíteni kell. mert amit 
az iskola elront, azt az életben nem 
lehet lieiyre állítani s hogy e tekin
tetben az iskola megfelelhessen hiva
tásának, tisztán a tanítóktól függ

A nép szegénységén enyhíthet az 
iskola az által, hogy nemcsak a bolt 
betilt, nemcsak a tudomány ábéczéjét 
tanítja meg növendékeinek, hanem -- 
kiváló gondot fordít arra is. hogy 
amit a gyermek az iskolában tanul, 
annak az életbe.i is hasznát vehesse.

Fülelőn gzerkeiztök
VÖRÖS F E R E N C Z  és? NAGY I S T V Á N

Selmeozbányán, JT Tur.-Sz.-Mártonban.
M egjelen ik  m inden  \  i t x u i ' i i u p o i i .

A hasznos gazdasági ismeretek 
terjeszié-ét már meg keli kgjjikiífcaz ■■ 
iskolában, hogy a növendék a legfon
tosabb gazdasági elveket már itt meg
tanulja s majdan kilépve az életbe, a 
felmerülő esetekben eltalálhassa a he
lyes utal, mely által a gazdasági élet- 
hi-n felmerülő akadályokat leküzdhesse.

Egyesek újabb időben azon elvet 
'd i jak , hogy a népiskolai tanítás 
központja a m u n k a legyen. Igen, 
az iskola szoktassa növendékeit a 
munkára, hogy tanulja már itt meg 
azt, hogy csak az az ember fog az 
életben boldogulni, ki munkássága ál
tal nem riad meg az élet nehézségei
től, in é r t  a b e c s ü l e t e s  m u n k a 
m i n f f é g  m e g I e 1i j u t á i m á  t

..-in fizuké, Kívánatos a gyiimülcsfák- 
f  iák minél nagyobb elterjedése, 

c Midőn ezeket a tanév végén el- 
itio.pdottuk, tettük azon szándékkal, 
hogy felhívjuk a tanítók figyelmét ily 
irányú működésre, hogy a jövő tanévre 
ezekre is terjesszék ki figyelmüket.
, Ha iskoláink ílv szellemben fog

nak működni, nem féltjük a népet a 
nyomortól, sőt bizton reméljük anyagi 
felvirágzását. Akkor aztán lesznek 
jpbb iskoláink is. mert a nép jóléte 
az iskolára is kihat.

Adja Isten, hogy minél előbb 
megérhessük !

ErdSségeiuk.
(Folytatás.)

Hozzák be a tanítók az iskolába 
a h á z i i p a r t s foglalkoztassák ez
zel növendékeiket, mert egyes ipar
ágak meghonosításával oly szép kere
setre lehet szert tenni, mely által ha 
nem is nagy jövedelmet, de olyat le- j 
bet biztosítani, mely megmenti a né
pet az ínségtől. Példa erre Franczia- 
ország és "Németország e g y # * vidéke,, 
hol a nép csaknem egyes háziipará
gak iizéséböl tartja fenn magát.

Nagy hiba. hogy vidékünkön az 
iskolák mellett még alig vannak fa
iskolák, pedig ezek segítségével el 
lehetne látni a községek határait, az 
utak szélét hasznos gyümölcsfákkal s 
e mellett egyeseknek is hasznára lenne.
A gyümölcs nagy áldás az emberekre, 
nemcsak hogy jövedelmet hoz. hanem 
táplálékul is szolgál s különösen vi
dékünkön. hol a kenyérnek gyakran

Sokan azt hiszik, hogy erdeinkbeu sok 
-.felesleges fakészülctüuk van ; pedig, kivéve 
a bükkösöket, ez csak ritka helyekről 
lúiimlluló. Pl, a s/.abályszerll gazdálkodásra 
•vük séges fatökénél az összes kincstári er
dőkben a tölgyerdökben 1(5 Ö millió köbiné* 
étfríjcl, a fenyő erdőkben 18-4 millió köbme- 
hírrel van kevesebb, holott az eddig nehe- 
^Mif.éru:kesitlietö bükkösekben 28‘7 millió 

feleslejínyitaikozik ; s e viszony a többi 
erdőkben sem mondható általában jobbnak.

Az cxteiizív gazdasági állapotok ter
mészetes következménye volt az is, hogy 
régibb időben az crdöhasználut fokép a 
tíízifatermelésre irányúit, s hogy még ma is 
sok erdőbirtokosnak a tüzifateimclés képezi 
a föe/.élját. Most azonban, minthogy az épít
tet és iparfáuak távolabbi vidékekre való 
szállítása is meg vau küunyitve s a kőszén
nel való küzdelme miatt a tüzifatcrnielés 
sem adhatja meg a megfelelő jövedelmet, a 
kincstári erdészet példájának lassanként 
mind több es több kővetője akad s az épí
tési és ipari e/.élokra legértékesebb tava-

Hivatalos hirdetések dija:
100 szóig 2 fvt., ezentúl minden 
megkezdett száz szónál 50 krral 

több.

lusztékok termelésére kezdenek nagyobb 
gondot fordítani.

V cserző kéreg termelése a tölgyesek- 
j ben, valamint a lúczfenyresekben az utóbbi 

10—15 év alatt nagy kiterjedést öltött; de 
minthogy ez sok fiatal erdőnek romlását 
okozta, erdőbirtokosaink kezdenek óvato
sabbak lenni s a használat e neme mindin
kább a megfelelő határokra korlátozódik.

Kiterjedt bükköseink értékesítése még 
ez ideig nagy goudot okoz : de birtokosaink
nak nem kell aggódniok e tekintetben, mert 
a blikk mint tűzifa és mint iparfa folyvást 
fokozatosabb használatnak örvend.

Káros szokása volt eddigelé sok erdő
birtokosnak és erdögazdának, hogy az erdő
ben szórványosan előforduló kőris, szil, juhar, 
dió. gesztenye, hárs és más hasonló, külön 
erdőket rendesen nem alkotó fajokat az 
erdőkből még a rendes vágásokon kívül is 
eladták, miáltal megfosztották az erdőt a 
gazdasági tekintetben is hasznos kevertség
től, másrészt pedig e fákat annyira kipusz- 
titották, hogy ma sok helyt a legnagyobb 
árakon sem kaphatók.

A fa vágatások ideje nálunk, mindenütt, 
a hol a uagy hóesések nem akadályozzák, 
rendesen a téli időben vau -. ott pedig, a 

; hol a hó ezt lehetetlenné teszi (pl. Árva, 
Liptó, Szcpes. Mármaros, Csik, Hunyadi a 
hó elolvadása után van s rendesen májusban 

I 'kez<fiJ?Tik. mely alkalommal' a levágott fát 
le kérgeik, ágait és gályáit azonban a csú
csán meghagyják, hogy a fában levő táp
anyagot felhasználva, jobb kiszáradását elő
segítsék : ősszel következik a teljes megtisz
títás s a vágás szélekre való kihordás, télen 
pedig az úsztató patakokhoz való csúsztatás, 
hogy aztán a jövő tavaszi vízzel az eladó 
helyekre legyenek szállíthatók.

Az erdők mellékbaszna főképen csak 
a legelő, a makk és a gubacs értékesítésé
ből áll ; az erdei gyümölcsök okszerű érté
kesítése csak igcu ritka helyen jutott kellő 
figyelemre, az erdei mellékiparágak felkaro
lását pedig teljesen mellőzik.

Gólya ezigány.
I r t a :  K am ocaay F ia ta

Olyan mint az ágról szakadt, hu az 
ember ncin ismerné, kikerülné öt az útfélen, 
a kutyák, még a falttvégig sem eresztenék, 
ha nem lenne nekik régi ismerősük. De nát 
ki ne ismerné az öreg Gólyát ? Az igaz, 
hogy mindég máskép néz ki, valahányszor 
csak a faluba kerül Hosszú téli kabátját, 
melyen még a rókaprém nyomai is meglát
szanak, valahol a Dunántúl kapta, nadrág
ját egy hónap előtt a legenyi bérlő fián 
láttam, tehát ezt ntár itt szerezte; ócska 
kalapját meg bizonyosan a mi falunkban 
cserélik fel valami téli sapkával, rá fér az 
öregre, ki olyan nagy utakat tesz,

Kemény, hideg idő volt. a megfagyott 
bú csak úgy csikorgóit az. ember laba alatt,
,-tki teltette a barátságos kálvini mellett vonta 
nteg magát, dehogy ment válttá ki, hacsak 
nem volt valami nagyon „miiszáj." Kint a ■ 
határon csípős szel nyargalt végig a simára 
fagyott hómezön. ueki-ucki csapott s ha az
tán (elszakította, ragadta magával . . A
távolban valami görnyedt ember alakja tű
nik fel, gyorsait szedi lábait, közbe nagyo
kat fúj markába, a bábuit veri össze, majd

meg kaoáij.a ujjúiba dugja kezeit. Siet. siet.
nem törődi;; a sivii O szélié 1, mely szeme

szúrj i a havat csak a hóna alatt szo-
rongat valamit, itg\ látszik csak arra van
gondja. Utunk találkozott, felismertem, az
öreg Gólya volt. Felvettem magam ilicité
a szánba k kérdezőiiködtcm tőle, hogy hová
siet ?

— A Fcrfco t.■kintetes urnák növilapja
lesz holnap, tudom, hogy ma disznót öltek 
légi szokás szelént. Üt megyek megtisztelni.

— Es lionnét jön most V
— Fehérvárul 'gyéből.
lvz az ember képes volt egy névnap, 

kedvéért a Dunántúlról átjönni s Csallóközbe, 
pedig nem hívta senki, nem mondta neki 
senki, hogy mikor esik az a névnap, ö még 
is eljött.

Este. én is ott voltain. Alig ültünk va
csorához az altiak alatt egy hegedd bús 
hangja szólalt meg. Mindnyájan megismer
tük, az öreg Gólya volt. Behívták a szobába,
. lövette azt a toldott foldott hegedűt, mély
ítő! csak ö tudott oly szívhez szóló hango
kat kicsalni, pedig a vonója is csak egy 
meghajlított fűzfavesszőn átkötött pár szál 
lón/.őr volt. Nem kellett annak parancsolni, 
hogy mit húzzon, tudja még a régi jó idők
ből mindenkinek a nótáját, mialatt húzza, 
azokban a bágyadt széniekben ismét fcllob- 
bán a lelkesedés tüze, csak úgy szikrázik,

majd meg könyezik, amint vig, vagy szó- 1 
mórit a nóta . . . Csend lesz a szobábau, j 
leteszik a kést. a poharat s mintha sírni 
jöttünk volna ide törülgctjük szemeinket.
Ez a rongyos öreg ember ragadt magával 
bennünket, az öregek boldog ifjúságiikra, 
az ifjak a sokat emlegetett régi jó időkre 
gondoltak. Erről regélt az öreg szép hege- 
d úszóval.

Gólya nótái s a pipaszó mellett hamar 
telt az idő, a kakas rég eiktikorikolta az 
éjfélt, mire os/.luui kezdtünk. Búcsúzóul egy 
utolsót húzott még. „Nem úgy vau már. 
mint volt régen" . . . Aztán ö is szedte ma
gát és készült, hiába tartóztatták nem ma
radt volna a fél világért. Holnap Haragi ; 
Gyurkának születésnapja lesz s nagyon 1 
megbaraguduék, ha el nem menne hozzá. 
Azonnal megindult a csikorgó hidegben, hogy 
u szomszéd varmegye túlsó végén leikeresse 
Haragi Gyurkát, elhúzza annak is a nótáját 
csupa jó szóért s a múltak emlékéért, mert 
neki a pénz nem keli, még valaki agyon 
ütné érte.

Egy hét múlva már Veszprém megyé
ben találkoztam vele. Ott is jól ismeri az 
utolsó gyermek is, szívesen fogadják, örül
nek neki. Re be kopogtat egyik-másik ház
hoz, mindég tudja, mikor van a János, vagy 
Lajos úrnak imár ö csak igy nevezi) szüle- 

i tés vagy ucvttapja. Poutjsau megjelenik ’ s

a világért el nem mulasztaná. Ha aztán 
nincs valami sietős útja, elbeszélget a múlt
ról. a régi jó világról, mikor három éjjel 
három nap sokszor egy hétig mulattak, a 
kereket szedték ki a vendég kocsijából ; 
Iliikor ö ezekkel a nagyságos urakkal még 
kus/.i pajtás volt . ■ . Azóta minden meg
változott, azok emelkedtek, ö meg vissza 
esett, sülycdt lefelé • . . Ha aztán tovább 
kérdezik, kedvetlenül fordul el, szemeihez 
kap. hóna alá csapja hegedűjét, de nem 
szól semmit, Megy, megy, egy hét múlva ki 
tudja, hogy ismét hányadik vármegyében 
találkozol vele V . . .

Nem is akarom hinni, pedig másképp 
nem lehet, — hogy ez a megtört ősz alak 
egyszer deli ifjú is volt, nem nyargalt egyik 
vármegyéből a másikba, volt egy kis viskója 
a faluvégéu s a kis viskóbau tenger boldog
ság lakott. Én mindig olyannak ismertem, 
a milyeu most, ajkán uetn láttam mosolyt, 
ha vígat húzott, ha szomorút húzott: arcát 
örök fájdalom födte. Ha aztán könyei meg
eredtek, annál nagyobb szenvedéllyel húzta 
s mintha önmaga akarta volna a régi sebe
ket fulszaggatni. kiválogatta a lcghttsabh nó
tákat. húzta, hogy az a hegedű csak úgy 
sirt belé . . . Kiaszott, jránezos arca át szel
leműit, köuyc8 szeme a szenvedélytől szinte 
szikrázott. Lángot (kapott a szunyadó szikra



A makk és a gubacs főleg még Horvát- 
Szlavonországban képez jelentékenyebb jö
vedelmet. Az erdészetiig tenyészetett fák 
magvainak gyűjtése és kereskedésbe hozása 
még egyáltalában azon határig sem jutott, 
hogy az erdömiveléshez szükséges és jelen
tékeny pénzértéket képviselő magmennyisé- 
get itthon tudnék termelni

Grdeiuk használatával eljutottunk azon 
határig, melyen túl az eddigi irányban, 
hazánk érdekeinek koczkáztatása nélkül, 
haladui nem szabad ; de tekintettel a meg
levő állapotokra, feltétlen kötelességünk 
mindent megtenni arra, hogy a szakszerű 
jó kezelés az ország összes erdőségeire ki
terjedjen, s hogy egészen jé erdőtisztnek és 
gondos erdőbirtokosnak — minden más 
dicséretes tulajdonságok mellett is — csak 
azokat ismerjük el, kik legalább ugyanannyi 
jó és értékes erdőt nevelnek, mint a meny
nyit felhasználunk.

A selmcczi pipa.
Melyikről szóljunk V arról, a melyik 

Selmeczen készül, vagy arról, mely csak 
bitorolja a selmeczi nevet ?

Szóljunk mind a kettőről.
Ha a szaporaságát vesszük tekintetbe 

a selmeczi pipának, akkor a nem Selmeczen 
készüknek kell előnyt adnunk, mert ez 
százezerszertc múlja fölül az igazit, lévén 
amaz gyárilag készítve Bécs, Körmücz, 
Zólyom, Debreczen, Pápa stb. városokban : 
ez utóbbi pedig oly kevés mennyiségben 
látja meg a napvilágot, hogy már már a 
kivesző iparág termékei közé számíthatjuk.

Úgy jártak ezzel a speciális iparczik- 
kükkel a jó sclmecziek, mint a cliampagniek 
az ö híres nektárokkal, a tokajiak a még 
édesebb nedűjükkel s a szegszárdiak a bi
kavérrel : a mesterséges termék túlszárnyalta 
a természeteset.

De ha jóságát s valódi selmeczi voltat 
nézzük, akkor másként áll a dolog.

Zólyom városából csupán egy iparos 
kezéből több került eddig a világ piaczára) 
mint egész Selraeczváros öss/cs iparosaiéból.

Mi ennek a nyitja ? hogyan szorulhatott 
le ennyire eme czikkünk a világ piaczárói, 
honnan annyi bodor íüstuek szolgált kiröpitö 
fészkűi ?

Nagyon könnyű arra a teleiét: selmeczi 
iparosaink nem nyúltak a tisztességes rec- 
Iámhoz. (Magától értetődik, hogy a nem 
tisztességeshez még kevésbbci.

A viszonyok nem ismeréséből, vagy 
sértett önérzetből t«tték-e ezt? erre ők 
feleljenek. Elég az hozzá, hogy c speciális 
ipartermékünk termelői ajkán folytonos a 
panasz; panaszkodnak, hogy az ü készít
ményük nem megy selmeczi termék számba: 
hogy az ö áruik selmeczi voltát kétségbe 
vonják vevőik, míg a bécsi „echt Schem- 
oitzer Pfcifc" pompás keresletnek örvende
nek ; és hogy a rósz áruk miatt azutau az 

hírük, nevük szenved csorbát.

szikra, a kis bíró ott a baloldalon kezdett 
fészkelődéi . . . Boldog idők emléke ragadta 
magával. Teste megtörött, a lélek vesztett 
rugékonyságából, de a régi érzés megma
radt s én önkénytelcnül gondolok rá. mcu\ 
nyirs szerethetett ez ember, hogy évek bősz- 
szú során sem hamvadt el a szikra.

Beszelik s éu clhís/.em. hogy messze 
földön neki volt a leghíresebb bandája 
lakodalom, instelláciö nélküle meg sem, 
történhetett. Volt szép keresete, volt szép 
felesége. Bár 11c lett volna!

A rongyos fecske teszek több volt neki 
fényes palotánál, ha jött ölelő karok lohad
ták, ha mcut csókkal búcsúztatták. Nem is 
gondolt arra, hogy azok a karok mást is 
öleljenek, hogy azok az ajkak mást is csó
koljanak. Pedig megtörtént.

Egyszer mikor haza ment, üres volt a 
kis ház, se Ilire se hamva a szerelmes 
asszonynak. Három napig várta harmad napra 
aztán megtuda, hogy Aranyosy Marci verje 
meg az isteu — csalta el magához, csupa 
fogadásból, csupán tréfaképen Akkor aztán 
megúuta a trétat, szélnek eresztette, de mát 
akkor késő volt, a mennyire szerette, annyira 
megvetette azt a csalfa asszonyt.

Azóta folyton sülycdt. elhagyták társai, 
nem volt kcicsctc lerongyolt róla a ruha. 
Eg.v hónap alatt eveket öregedett.

ügyedül jár mostan, fel-fclkercsi régi jó j

Újabban némi lendületet nyertek egy
két selmeczi gyáros készítményei, mely len
dületet csakis azon köiülmóny idézte elő, 
hogy az illetők nem sajuáltak egy kis ál
dozatot a jövő reményében. Ügynökökkel 
szerződtek, hirdetések utján adtak magukról 
életjelt.

Tekintve u/.t, hogy városunkban sok a 
pipagyáros s ezek nem kevés munkást 
foglalkoztatnának, ha a pipaipar selmeczi 
termékei ismét visszanyernék régi helyüket 
a világ piaczáu, a közérdek szempontjából 
nem lehet egészen közönyös ránk nézve ez 
iparág pangása, vagy virágzása, miért is 
nem lesz fölösleges ezzel bővebben foglal
koznunk.

(Sclmecz). t—!•

MEGYEI ÜGYEK.
Uj főispán. Mint lapunk zártakor 

értesülünk Tnróczinegye főispánjává 
Justh Kálmán földbirtokos s egy idő
ben több ízben volt orsz. képviselő 
neveztetett ki.

T u r ó c z  m e g y e  k ö z i g a z g a t á s i  
bizottsága f. hó 12.éu tartotta ülését L e- 
h o t z k v  La j o s ,  alispán elnöklete alatt. 
Az egyes szakelőadók jelentései tudomásul vé
tettek s a tanfelügyelő jelentésére a vallás
os közoktatásügyi miniszter az ülésből táv
irati úton megkerestetett, hogy a megyében 
levő állami és községi iskolák részére járó 
s még csaknem egészben hátralékos állami 
dotációkat az iskolai év bezárása előtt 
utalványozza ki. A megyei főorvos jelentése 

j szerént nem volt kedvező, az egészségi ál
lapot, mert több községben heveny fer
tőző kórok mutatkoztak, nevezetesen Tu
rócz-,'Szt -Mártonban a rángköhögés, Prieko- 
pán a vőrbeny, Jaszenova és Túrán közsé
gekben a hasi hagymás s e mellett a szem
csés köthártyalob is terjedt nevezetesen 
lladvi.án, N.-Bakón, Bodorfalván, Nedozo- 
ron, Szt-Márton Béla, Deánfalva és Bisz- 
tricska községekben eszi eltettek egyes esetek,

Az adófelügyelö jelentéséből kitűnik, 
hogy május hóbau befolyt 223(55 fit (57 kr, 
a tavalyihoz képest 4012 frt 55 krral ke
vesebb.

A „Felvidéki magyar küzmive- 
lődési egyesület* 1' közgyűlése.

Közmivelödé.i egyesületünk f. hó 17. 
tartotta közgyűlését Balassagyarmaton. A 
közgyűlést megelőző vapon a minden oldal
ról érkező vendégeket s c/.ek közt S z a 
b i v b z k y Gyula, alcinüköt diadal kapu 
alatt a Kákóczy indulóval fogadták, inolj uek 
elhangzása után R e m c n v i a városi bírája 
tartott hazafias üdvözlő beszédet, melyre 
Szalavszky válaszolt. A fogadtatásnál jelen 
voltak. az összes tisztviselők, az iskolák 
növendékei tanítóikkal, a tűzoltók, kik sor
falat képeztek, a város közönsége s a vi-

ismerőseit, elhúzza nótáikat, csak egy embert 
kerül, csuk annak nem húz, ha egy faluba 
kerülnek össze, rögtön elhagyja, nem hall
gat senkire, még a vicispánra sem. pedig 
az előtte is nagy úr.

Négy éve. hogy eljöttem arról a vidék
ről, talán még most is ellátogat oda. talán 
még most is húzza? „Nem úgy van már, 
mint volt régen . . . / “

Fnmmgú tlízlmnyúhegyek.
Vége.)

Az idősb Pliuiiis nem ijedt meg *t ve
szélytől, sőt egyik hajójavai Stabiában lakó 
barátjához Pomponiushoz cveztetett. hol a 
ház udvarát már ellepve találta hamuval s 
a Vcsuv által kidobált kődarabokkal. Me
nekülni senki sem akart. Plinius este még 
egész nyugodtan hajtotta nyugalomra a fejét, 
de reggelre már vaukosokat kellett a lejeikre 
rakni, hogy a hulló kődaraboktól megvéd
hessek magukat. P ühíus mielőtt a hajóra 
szállhatott volna a kén gőz által megöletett.

Az ifjabb Plinius nem tudta bátyja 
visszatértét bevárni maga is menekült Mi- 
senuinból. Utána egész Misentun lakossága, 
mert — úgymond - a félelemben az hatá
ros az okossággal, liogv a más véleményének 
előnyt ad a sajátja fölött. S a mint kiértek 
a helységből, csodálattal töltő cl őket. a

dékrül Igen sok vendég Az utczák fel vol
tak lobogózva s úgy vonult be a közönség 
a megyeházába. 7 órakor választmányi ülés 
volt, melyen a közgyűlés munkarendjét ál
lapították meg. Este (I y ü r k y A b r a ii á in 
főispán a megyeház termében a Nógrádine- 

j gyében felállítandó kisdedóvók javára fényes 
hált rendezett, mely a nevezett czélra 1331 

i Irtot jövedelmezett.
A kügyülést Szalavszky Gyula, aIe 1 - 

nők vezette s hazafias beszéddel nyitotta 
meg, erre Küvy az egyesület fiókjának 
igazgatója, majd Huszár László a liók elnöke 
válaszoltak. Alapítókul beléptek Gyllrky gr, 
Sczitovszkv, Balassagyarmat és Losonc/, 
városok. Az alapszabályok módosítása, a 
fiókok hatáskörének anyagi dolgokat illető 
kibővítése, Sczitovszkv indítványára mellőz- 
tetett, mert a központosítás czélszerühhnek 
mutatkozik.

Az üresedésben levő jegyzői állásra 
Dombay nyitrai jegyző választatott meg. 
Az egyesületnek van 3390 tagja s vagyona 
29773 frt. évi jövedelme 5278 frt. melyből 
alapított i) ovadát. rendezett 17 magvar tan- 
tolyamot felnőttek számára 1050 forintot 
költött hazafias tanítók jutalmazására.

A fenti számadatoahól az tűnik ki. 
hogy c nemes ezélú egyesület nem részesül 
°lyan pártfogásban, mint a milyent megér
demelne, sőt a tagságidijukból is alig fo
lyik be azoknak fele.

Mcgállapiitatott az 1887. évi költség
vetés, mely után Ss U I í ö Géza tanfelügyelő 
azon Indítványt tette, hogy a tanítók minden 
tanuló után, ki a magyar nyelvet megtanulta 
egy forint jutalmat uyerjcnck. a választ
mányhoz utnsittatott. A közgyűlés hevégez- 
tetvén, a férfikar a „Szózatot - énekelte cl.

A közgyűlés mán diszlukomu volt, 
melyen mintegy 200-an vett.-k reszt. Az első 
fel köszön tőt G y l l r k y  főispán mondta a 
királyi családra, azután II u s z ú  r László az 
egyesület védnökére, J ó z s e f íöherczegre. 
Sczitovszky és Okolicsányi a vendegekre, 
Küvy Szalavszky alelnökrc, Szalavszky Nóg- 
grád közönsége és Cjyllrky főispánra. Huszár 
László Szillló tanfelügyelőre Kováesy ovaug. 
lelkész a hazára stb,

A jövő közgyűlés Ueszterczehányán
lesz.

h í r e i n k .

Z ó ly o m b ó l .  Szép ünnepe volt f. 
iió (5-án Zólyom-Lipcséuek. ekkor iktailák 
be hivatalába az evang. egyház világi fehi- 
gyclójét, ( s i p k a  y Károly megyei alispánt, 
ki M o c z k o v c s á k  János főespcressel 
érkezett Lipcsére. A vendégeket Fiiehs Já
nos, lelkész üdvözölte, majd a templomba 
vonultak, hol a 83 éves lelkész megható 
egyházi beszédet tartott. Ennek végeztével 
a főcspercs lépett az oltár eié s feleskette 
a/ uj felügyelőt, majd megáldotta a közön
séget. mely erre szétoszlott. Az isteni tiszte 
let után a papiakban társas ebéd volt mely

miket tapasztaltak. A tenger visszahúzódott 
rendes partjától nagy messze, a halak szá. 
razou maradtak a part körül. A kocsik, 
melyek fufaniodókat szállítottak, noha egye- 
ues talajon állottak, cl kezdtek gurulni hátra 
vagy előre s még a kerekek alá tett kövek 
sem bírták őket megállítani. A másik olda
lon elsötétült minden s hosszú czlkázó fcny- 
tüneméuyek hasiták at a fekete kormot, 
min; valami hatalmas villámok. A felhő le- 
jebb szállt, elfedte Kapri szigetét, cl egész 
Miseuuin.it s a menők ülőket éjjeli sötétség 
vette körül. Közben siirücn hullott a hamu 
s a magasra lökött láva. Az emberek két- 
ségbocsve rohantak M és alá. senki sem 
tudta merre és hova „Némelyek saját sor- 
sukat siratták, mások az övéiket, nem ke
vesen a halált kívánták halálfélelmükben 
■Sokan rimánkodtak az istenekhez, mások 
azt ijivek nincsenek is istenek többé s d- 
jött a világra az örök éj.‘-

Azután el kezdett világosodni megint, 
a nap megjelent az égbolton ködös korong’ 
javai, lassan kivehetők lettek Miscuum kör
vonalai a távolban, de llcrkulanu.n és Pom- 
pejit clfödte őrökre az éj, helyüket sem 
tudták többé megtalálni 8 az eltemetett 
városok felett uj élet kezdődött, föleink 
l'ortici es Kési na városok épültek. Csak 
1720-ban egy kút ásása alkalmával akadtak 
egy baz talajzatara s 29 cv múlva Pompcji

alkalommal 0 s i p k a y Károly a l'öesporest, 
a füespercB a lipcsei polgárokat, majd Uuchs 
lelkész a felügyelőt éltette, ( ’sipkay károly 
második felkilszöntíjében Uuclis volt föcs- 
peres érdemeit emelte ki, egészségére ürí
tette poharát. Wagner Mihály a „Gizella" 
árvaház igazgatója róni. kath. egyház híveit 
éltette l ’olgdrmegtrri jelentés. 8'/.IImrák
l’ál Beszterczebáuya szab. kir város polgár
mestere a városi hatóságnak 1885. műkö
déséről érdekes jelentést telt és bocsátott ki- 
A részletes kép, melyet a polgármester a 
ligyclö elé tár mi adón tekintetben buzgó- 
ságra és lelkiismeretes pontosságra vall. 
Látjuk 1. a katouaügyet, mely s/.eriut az 
1885. év április 1. megtartón ujoiiczozás és 
utóállitáson az 18(55. évben született hadkö
telesek közül fclhivatoit 37, sorozáshoz ment 
25, és hesoroztatott 12: az 1804. évben 
született 2. korosztályúak közöl f'eihivatott 
is, előállott 12. hesoroztatott 5. Az 1803. 
született 3. korosztályunkból felhivatott 15, 
előállott 10, besoroztál-;!! -j. Bcsoroztutott 
tehát 19, holott a hadjutalék 12 rendes és 
1 pótegyénben volt megállapítva. 2, Adóügy. 
A város az összes állami adónemeket és 
kincstári illetékeket saját közegei által ke
zeli és hajtatja he, csak azután szolgáltatja 
át a kir. adóhivatalnak. Az 1885. adó czi- 
mén elő volt írva 787(59 frt 84 kr. hátralék 
0;)95 fjt 20 és fél kr. szaporodás 270 frt, 
90 kr. összesen 85030 Irt 0 kr. behajtha
tatlan 4925 frt 4 kr. befizetve lett 73,951 
irt 04 kr. összesen 78870 frf 09 kr. maradt 
0759 frt 38 és fél kr. Végrehajtás volt 221. 
Árverés, a mi ritkaság, egyszer sem. 3. Népe
sedési viszonyokat tekintve : 1885. dcczem. 
31. 7337 lélek, ebből róni, kath. 4257. görög 
kaiii. 11, ágost. evang. 2408, helvét f}5, 
izraelita 590. férfi 3094, nő 3043. — 
Ügy darab érkezett 5-183, melyek közöl eliu- 
tóztetett a polgármester által 421, a rendőr- 
kapitány által 434. a főjegyző által 3401, 
a tanácsos úttal 080, az aljegyző által 5 3 H. 
Tanácsülés tartatott 35. közgyűlés 10. 4. A 
közegészségi állapot kedvezőtlenebb volt az 
1884. évinél, mennyiben a kanyaró, és hasi 
hagy máz igen gyakran előfordult. A kanyaró 
320 beteget és 13 halál esetet mutat, a hasi 
hagvniáz 00 esete közül ti halállal végző
dött, mig a 190 tüdőgümöre majdnem 20 
százalék esik. Ilimló oltás 151 szcniéivuu 
történt. 5. Rendészeti állapota a város pol
gármesterének a következő ; 1 gyermekgyil
kolás, 3 öngyilkosság, 1 rablás, 3 betöréses 
lopás, 45 egyszerű lopás volt, verekedés s 
egyéb kihágás 104. tüzeset 2. (5 A póstahi- 
vatai 1885. évi érték forgalma 1344,054 
Irt 73 kr. postai u.eghjzás érkezett 55-9 drb, 
utalvány feladva 28299 db. kocsi posta 
küldemény érkezett naponként átlag 153 
drb. érkező levél naponként 1504 drb. ebből 
újság 401 és 249 hivatalos levél. 7, Távirat 
feladatott , 192. s. a gyámhatóság jelentése 
szerint árva volt 389. gyámság alá kej-illt 
;>9. 9. A közoktatás ügyről kell még elis
meréssel szólamulk. miután a város áldozat

helyet is megtalálta egy vinczcllcr.
L kitörése óta több nagyobb kitörése 

volt a Vcsurnuk. Nevezetesen 1791-ben. 
1850-ben. mely alkalommal három mért- 
lüldnyi területen mindent elpusztított a láva 
s számos ember esett áldozatni. Legutóbb 
1972-ben működött hevesen s 20 millió köb
métert tett ki a láva Mint mar említettük, 
most ismét erősebben működik.

Az Aetna Sziczilia szigetén vau s 3340 
méter magasságra emelkedik, egész hegy- 
csopuitot képez, melynek 100 nál több kra- 
t- rc van. Krisztus születése óta iniutcgy 70 
heves kitörése van feljegyezve s ezek kő- 
zött közelebb volt 18JI, 1829 és 1852-bcu. 
A hegy csúcsát meg nyáron is többnyire hó 
f"di s IMII) méter magasságig uüvéiiyzct és 
' "lo borítja, de azon túl már csak kő és 
hamu látható UiHP-iki kitörése alkalmával 
•>00 méter szélességben folyt a láva mintegy
I rnértfóldiiyirc, aztuu a tengerbe ömlött, de 
'"iában 1 I varost és falut elpusztított.

I jabban isméi lóri.-ugasban van s mint 
a lá\itatok jelentik, a láva már megköze
lítette Nikolosi nevű kis várost, melyet ruár 
egészen kiürítettek lakói s elhagytak.

Itt megemlítjük.' hogy hazánkban a 
*"'iilo Sági,cgv s a Tokaji l.cgy kialudt 
vulkánok



készsége valóban példaszerű, mennyiben 
10251 frt Hl és fél kr. költött iskolákra. 
Besztorezebánya városában oly sok iskola 
vau, mint egy vidéki városban sem, mely 
mindenesetre a város áldozatkészségének vá
lik díszére. Az 1884;5 tanévben 1019 tanuló 
részesült nyilvános oktatásban, melyből a 
kir. fogy mnúsu inra esik 339. az ágost. evan.'-
a Igymura 80. a város |>olg. fiúiskolája ra 38
a róni. kiuh. cl eini fiúit(kólára 204 a
cv. elemi ti ú iskólára 96, az izraelita elemi
fiúiskoláni 95. az a Iso fok ii keres ke(leírni
iskolára :Í3, az iparos iunoiiczok iskoIájára
282, a ki r. állami felsőbb leány ikolá ra 56,
a róni. k;Ith. leánv isk<>Iára 282, az á,g . v .

leány iskólára 150. az izraelita elemi leány
iskolára <>9. 10 A várós pénzügyét illelőleg
az állam és póltudóból befolyt 2196914 írt
85 kr. 11• A g,uzdasági ügyeket illet/ileg a
város rétntivelést, tóglaelö(illitast, íuészégc- 
gést, fllrószüzeinet, erdőt mivel, fejtet követ, 
hogy magas hivatásának a kultúra emelésé
nek és ezzel a polgárok jólétének előmoz
dítója lehessen, hl is ismerjük a kezelés 
lelkiismeretes voltát, elismerjük a pontossá
got, el a város tisztaságára való figyelést, 
de mert a közegészség fontos dolog, ne 
legyen jámbor óhajtás csak, hogy az Ezüst 
utcza katonai, megyei, városi kórházai egy 
csomóban ne maradjanak, hanem szórja 
szét azt a város elöljárósága és ezzel nevé
nek, emlékének elévülhetetlen érdemet fog 
szerezni.

KÜLÖNFÉLÉK.
gXí-* Június, elejétől az év vé

géig előfizetést nyitunk lapunkra 1 frt 
Tó krral kérjük az összeg szives be
küldését. A kiadó-

Elhalasztott tisztelgés. A megye közönsége 
által J « s t b 0 y ö g v, volt főispánhoz ki
küldött búcsúzó küldöttség tisztelgése az 
illető közbejött betegeskedése miatt f. hó 
24-re elhalasztatott.

Báró Majthenyi László lóispán ö F.x.cl- 
lentiája e hó 22. Selmcozbányára érkezik, 
a hol rendes közgyűlésen fog elnökölni, 
mely alkalomra több tisztviselői állás betöl
tése van kitűzve, u. m az aljegyzői, köz* 
gyámi, gazdasági ügyelői két számtiszti és 
egy pénztártiszti állásé.

Adományozás- Markovié -.ky Gusztáv, a 
rózsahegyi járás orvosa egy 10 francos ara
nyat adományozott a rózsahegyi gymnásiurn 
iizon tanulója részére, ki a magyar nyelv 
elsajátításában legjobban kitüntette magát. 
E szép tett magában hordja a dicséretet.

Kirándulás a Szitnyára A pünkösdi 
Ünnepek alatt ez idén is száz meg száz tér- 
mészctkedvelö látogatta meg a Szitn/uhegy 
ormát kjsebb nagyobb csoportokban. E ki
rándulásokat nagyban elősegíti az utak jcl- 
zettségc, mely körülmény folytán most már 
az idegcu, ki soha sem járt vidékünkön, 
szintén könnyen feltalál a gyönyörű kilátású 
iJloiicttehez. Egy látszik, hogy a múlt évben 
tapasztalt érdeklődés ez idén sem csökkent 
a mi Szunyánk iránt, melyet nem sokára 
fővédnökünk ö királyi fenségének kegyes 
támogatása foiytán díszes épület fog még 
vonzóbbá tenni.

Kis művészek. A napokban látogatták 
meg városunkat az ismert nevű kis czimba- 
lommüvészek, a 9 éves Kovács Ilona és u 
(I éves Kovács Dezső. Mindenkit meglepett 
a gyermekek biztos és szép játéka, mely 
elárulja a művészi tehetséget, mely a gyer
mekekben rejlik. Nálunk kétszer léptek le! 
s a közönség mindég élénk tetszéssel fogadta 
játékukat, különösen a magyar dalokat, 
melyeket magyaros érzéssel játszák. Innét 
Szliáesra mentek, hol a szerb királyné előtt 
is be akarják mutatni művészetüket, majd 
meglátogatják Rózsahegyet, Koritnic/.át, Lip- 
tú-Szent-Miklóst, Csorbát, Tátra-Füredet s a 
többi fürdőket is. Hisszük, hogy mindenütt 
szívesen fogadjak őket.

A vriczkoi szembetegek reszere Znióvár- 
alján berendezendő kórházat a beltlgymi- 
uiszterium nem engedélyezte, hanem utasí
totta a megye közönségét, hogy az illető 
betegeket házilag kezeltesse, azokat pedig, 
kik otthon sikeresen nem gyógyíthatók, 
vagy kiknek szembaja műtét eszközlését 
kívánja, szállíttassa a uagy-tapolcsányi

kórházba, hol 30 szembeteg befogadására
van hely.

A selmeczi kath. nagygymnásium ifjú
ságának tavaszi tánezmulutsága e hó 1 5 . 
kitünően sikerült. A feltűnő felhők aggó- 
dalműt keKettek ugyan a vigadni vágyókban, 
de végre is csak fenyegető szerepökben 
maradtak meg, nem ömlőttok a vigadok fejére 
a jó bárány felhők. A Csúkligoibeu ez 
évadban a jelen alkalommal először hangzott 
a/, igazi kedv nyilatkozata. Az asztalok 
körül, a tánczküzben, a ligetek árnyaiban, 
mindenütt \ig csoportok vigadtak; a tán ez 
késő estig tartort, melyben annyira kifáradt 
a mi tudósítónk, hogy még most sem küldte 
be . . . tudósítását.

A közegészség érdekében. Mint értesü
lünk dr Haas Jakab, megyei főorvos egy 
beadványt nyújtott be az alispáni hivatalhoz, 
hogy utasítsa Szt.-Márton nagy község elöl
járóságát egy a közegészségi tekinteteket 
kielégítő vágóhíd felállítására, annyival is 
inkább, mert ebbeli kötelezettségének a 
varos még a múlt év végével kellett volna,

| hogy eleget tegyen. Az alispán szigorúan 
intézkedett, hogy a vágóhíd záros határidő 

i alatt telepíttessék, úgysziutén a marhavásár- 
! tér is körűikerittessék.

Alsó-Turcsek község folyamodványt 
adott be közelebb a vallás- és közökt. 
minisztériumhoz, hogy községi iskolájukat 
államivá alakítsa át.

A korponai fiatalság Július 1. nyári 
mulatságot rendez Tepíicskáu, melyre a 
lelkes rendezők nagyban készülnek s készítik 

i elő a kangulatot.
Az erdélyi ipar érdekében, A kereske

delmi minisztérium a magyar általános hi
telbank igazgatóságával tárgyalásokat indi- 

j tott meg e g y  e r d é l y i  i p a r c z f k k e k  
i v é t e I é r c és e 1 a d á a u r a  s z á n t  á r ú- 

c s a r n o k  f e l á l l í t á s a  i r á u t. A hi
telbank részéről K o m  f é l d  igazgató, a 
kormány megbízásából pedig N é m e t h  
miniszteri tanácsos Brassóba fognak utazni, 
hogy ez iránt szükséges tájékozást a hely
színén megszerezzék.

A Szitnyaosztály e hó 21. estélyt tart 
a Oasparik-féle sorosatnokbau, melyen Ptács- 
iiik begyre tervezett kirándulás Ugye lesz 
megbeszélve. Ugyanekkor mutatja be az 
aieluük a megérkezett kiállítási érmet és 
okiratot.

Az iskola szüneti gyermek telep-egye
sület választmánya 30 fiú és 30 leánygyer
meket vett fel oly őzéiből, hogy egészségük 
helyreállítása véget .Szélaknára küldje a sa
ját kölségón. hol a gyermekek elhelyezésé
ről a magyarországi Kárpát egyesület Coburg 
Fülöp herezeg protek torsága alatt álló 
Szituvá osztálya gondoskodik.

Föltalálok figyelmébe A földiuivelési, 
ipar- és kereskedelmi ininisterium f. évi 

| 24324, sz. a. körrendeletét intézett az összes 
törvéuyhaiúságokhoz és kereskedelmi ipar
kamarákhoz, melyben, utalva ama kellemet
lenségekre és időveszteségekre, melyeknek 
a feltalálók magukat kiteszik, a midőn ta
lálmányuk szabadalmaztatását kérő folyatna- 
dásnk fölszerelésénél az alöirt alakszerűséget 
szem előtt nem tartják — hasonló ügyekben 
B e n e d e k  L a j o s és t á r s a i szabadalmi 
irodáját ajánlotta figyelmébe i Budapesten, 
mnzeumkörút 10. sz. a.i a moly pzon ügyek 
intézésére a kellő szakavatottsággal bir.

Elő halottak. Közelebb két elmebeteget 
szállíttatott a megyei hatóság a lipótmozei 
tébolvdottak házába. Az egyik Politzer Annin, 
végzett orvos Borováról, a másik Múkera- 

j l’isko Zsuzsanna Kis Falsáról. Ily sajnálatos 
eset újabban gyük rak merül fel a megye 

I területén
A bekebelezett adóhátralékok törlése

körüli eljárásra vonatkozólag a pénzügymi
nisztérium rendeletet bocsátott ki, mely 
szerint, hu a bekebelezett adóhátralék tel
jesen kifizettetik, tartozik a kir. adófelü- 
gvolöség 8 nap alatt annak kitörlése iráut 
intézkedni.

Petroleum finomító a felvidéken. Lem-
bergböl Írják, iiogy egy kolomeai petróleum 
finomító C z a o z á n finomító gyárat akar 
állítani. A hír szerint a magyar kormány 
megadta a létesítendő gyárnak az állami 
kedvezményeket 1895-ig s 50 százalékkal 
mérsékli a vámot a külföldről behozott gép- 
részekre, valamint engedményeket tesz a 

, magyar államvasutak szállítási díjtételeiben.

Azon fetlll Czaczán a gyár részére külön 
vám kirendeltség állíttatik fel.

Kitüntetés A király Geduly Lajos du* 
náninneui ágostai evang. püspöknek sok 
évi buzgó egyházi működése elismeréséül 
a Ferencz József rend közép keresztjét j 
adományozta.

A budapesti állami közép-ipartanodában 
a gőzgépkezelök és gőzkazánfütök vi/sgá- 
lására szervezett bizottság előtt ezután jnl. 
és aug hóban vizsgálatok nem tartatnak.

A világ vége. Baljóslatú arczczal for
gatják a kártyát a vén sihilla fekete ujjai 
s a világ végét jövendöli a könnyeubivök- 
uek. Hjah! ez év péntekeu kezdődött; 
könnyű tehát az érvelés. A jóslásoknak is 
megvan a maguk divatja; ez évben irne, 
a világ végét olvassa ki mindegyik cigány- 
asszony; igy aztán nem is csoda, ha népűnk 
között kiváló mérvben terjed e ró mi tő hit.
A mi bányász népünk között, mely csopor
tosan látogatja a munka és mulatság helyeit 
még könnyebben lesz ismertté e jóslat s 
most nem egyszer halljuk tőlük az aggoda
lom kifejezését. Bizony nagyon jól tennék 
tót lapjaink, ha erre nézve felvilágosító, 
közleményekkel nyugtatnák még népünket; 
mert bizony nem egyet tesz könnyelműbbé 
az a gondolat, hogy „úgyis vége lesz a vi
lágnak ;" Ily aggodalmas állapotban aztán 
nagyon termő talajra talál az „Ejh, hajh, 
igyunk rája, úgyis elnyel a sir szája-"féle 
nóta.

Elfogott tolvaj. Folyó évi május 31-én 
a kralováni vasúti restauratióbau egy köl
tekező fiatal ember vonta magáru a figyel
met az által, hogy a kocsisokat, parasztokat 
pazar módon vendégelte. Bibeller Jakab, 
alsó-kubini lakos, kinek a dolog feltűnt, 
több tanúval egy külön szobába hívta a 
gyanúsított egyént, ki előbb azt vallotta, 
hogy a pénz tulajdona. Felszóllitásra tár
ozóját 210 Írttal együtt átadta megőrzés 
végett 8 csak ti frt 59 kvt tartott inog ma
gának. De liibellert ez még tniudég nem 
nyugtatta meg, hanem neve és lakhelye 
után kérdezősködött, erre aztán bevallotta, 
hogy tnróczmegyei, prickopai illetőségű 
czipészsegéd Brvenyik Jáuos s hogy a pénzt 
Marcsek Debnár János ruttkai czipésztöl 
lopta, kinél munkában volt. Erre Bibeller 
őrizet alá vette s Alsó-Kub\uba kísérte, hol 
letartóztatták

A kivándorlás ellen. A belügyminiszter 
a következő felhívást bocsátotta ki. A csá
szári és királyi közös hadügymintsteriumtól 
vett értesülés szerint több magyar alattvaló 
(leginkább nők s gyermekek) érkezett Stct- 
tiube oly czélból, hogy hozzátartozóikhoz j 
Amerikába kivándoroljanak. Mindnyájan a 
stettini Lloyd-társulat hajójegyeivel voltak j 
ellátva, melyeket hozzátartozóik küldöttek ' 
részükre Amerikából; a nevezett társulat 
azonban időközben csődbe jutván, hajómé- ; 
neteit beszüntette a igy a jegyek értéküket 
veszítették, minek folytán a kivándorlók, 
kik sem pénzzel, sem igazolvánnyal ellátva ' 
nincsenek, az utazást nem folytathatják s a 
legnagyobb nyomornak vaunak kitéve. Fenn 
forogván anuak lehetősége, hogy még töb
ben is bírnak ily értéküket veszített hajó- i 
jegygyei s azzal minden gátló intézkedést I 
kijátszva, útra iudului akarnak, felhivatnak ; 
az összes hatóságok, hogy a fentebbieket a 
legszélesebb körben köztudomásra hozzák, j

Rövid hírek — P a t t i  A d a I é 1 f. 
hó 10. tartotta esküvőjét Nicolinivel Craig 
y Nos-bau. A szerencse kívánók között volt 
a lyalesi liorozog is. — Á r v i z. Temesme- 
gyében a Tcmcs és Boga árja közel 15000 
koldnyi területet elöutütt. — U j j á r v á n y -  
A klosterneuburgi kaszárnyában a „uvakme- 
revedésw nevű járvány ütött ki, mely ren
desen halálos végű. — C 1 e v e 1 a n d, ame
rikai köztársasági elnök a szultán ajándékát, 
melyet az feleségének egybekelésük alkal
mából küldött, visszautasította. — Az i r ó k 
c 8 m ű v é s z e k n e k  Konstantlnápolyba 
tervezett kirándulása a felállított vesztegzár 
miatt elmarad. — P o s t a - t a k a r é k 
p é n z t á r i  f o r g a l o m .  A pozsonyi pos 
taigazgatóság területén való forgalom május 
hóban 7273 egyén részéről 32055 frt 47 kr.

A népfölkeles és az életbiztosítás. Az 
„Assicnrazfoni Generáli" igazgatósága arról 
éttesit bennünket, hogy az állami jóváhagyás 
fentartásával elhatározta, hogy az életbizto
sítási ágbau, a biztosítottak érdekében több

rendbeli újítást fog a kötvényfeltételek kö?é 
felvenni, különösen a legmesszebb1 nielío ' . 1 
engedményeket teendi a népfüítcefésre 'TÚ!-'1'1* '’ 
telezettek érdekében. Ugyanis a kötvény,1 ̂  
ha a biztosítás már legalább egy év ótá,,fl"’ 
rvényben volt, a uépfölkelésre kötelezetté 
biztosított irányában jogérvényét mindeu 
pótdíjfizetés nélkül az esetre is megtartja, 
ha az illető tényleges hadi szolgálatra fogna 
behívatni és pedig 15000 frt erejéig terjedő 
biztosiiásnái a teljes összegre és az egy és 
ugyanazon egyén életére szóló nagyobb 
biztosításnál 15000 írtig. Ezen kedvezmény
ben a társaságnál már biztosítottak is része
sülnek, a mennyiben azoknak megengedtetik, 
hogy mostani kötvényeiket kicserélhessék 
az újabb feltételeknek mogfelelöleg kiállított 
kötvényekkel, — Örömmel üdvözöljük ezen 
újítást, mely oly hatályos módon tesz elege 
a nini kor kívánalmainak. A nagy iparos és 
közgazdasági intézmények mérvadó képvi
selőinek kétségtelenül nem csak üzleti fela
datuk, hanem egyszersmind kötelességük is, 
hogy lehetőleg számoljanak a napi kérdé
sekkel. — A uépfölkelési törvény az élet
biztosítási intézményt ily kötelességé vált 
feladattal állítja szembe, melynek szabadelvű 
megoldására első sorban is a nagy és hatal
mas belföldi biztosító társaságok kötelezvók. 
Hogy az „Assicurazioni Generáli" tudatában 
az általa elfoglalt előkelő állásnak, ezen az 
egész népességre nézve kiválóan fontos 
ügyben is első vala, mely megtette az el
határozó lépést, teljes ismerést érdemel.

U J  K Ö N Y V E K .

S h a k s p o r e  színmüvei. I. II. III. 
füzet 40 krjával. — H o r v á t h  M i h á l y :  
Huszonöt év Magyarország történelméből I. 
füzet 50 kr. — G r ó f T o l s t o i  Lev,  Há
ború és béke- I —V fejezet. Egy füzetbe ára 
60 kr. — B á r ó  E ö t v ö s  J ó z s e f  be
szédei 18(17—70. I. füzet 50 kr. — J ó k a i  
Mór :  Életemből. (Igaz történetek. Örök 
emlékek. Humor. Útleírás.) 40 kr. — T ú r -  
g e u y e v J.: Dimitri Budin, I. füzet 60 kr. 
Iiáth Mór kiadása.

P u 1 s z k y F e r e n c z :  Ábránd és
valóság. I. füzet. A Nemzeti könyvtár 177. 
füzete. Aigner Lajos kiadása.

A G o n d ü z ö 39. száma. Székely 
Aladár kiadása.

A b a b o n á r ó l .  Sirisaka Andor pécsi 
tanító. 50 kr. Koller Lipót Pécsett.

Ne m!  irta Wilke Collins. II. kötet 
50 kr. — B e o i c z k y n é B a j z a L e n k e .  
Saját kezébe. Egy kötet 50 kr. — N em  
i l l i k .  Negyedik kiadás 50 kr. Singer és 
Wolfner kiadása.

Törvényszéki csarnok.
Gyilkosság bűntettével vádolt Korcny 

(Csulaj) Mihály és özv. Kochol Mihályné 
szül. Zatyko Zsuzsa, liptómegyei jamniki 
gyilkosok bűnügyében, e napokban jött le 
a kir. táblai ítélet a rózsahegyi kir. törvény
székhez, szabályszerű kihirdetése czéljából.

Lapunk szives olvasói még emlékezni 
fognak, hogy az I. fokú bíróság, a mely 
T lm r á u 8 z k y Kálmán törvszéki biróból 
mint elnökből, Dr. P o d b o r á n y i  Gyula 
és L a 11 y á k Jáuos trvszéki birákból állott, 
vádlottakat, azért mert azon kötél, melylyel 
áldozatukat fojtogatták elszakadt, s azok 
ennek folytáu nyomban egy más alkalmas 
eszközhöz egy nagy konyha késhez folya
modtak s avval szúrták agyon öt, — g y i l 
k o s s á g  b ű n t e t t é n e k  k í s é r l e t é 
b e n  és s z á n d é k o s  e m b er ö 1 é s b Un
t é  11 é b en bünöksöknek mondották ki s 
azért őket 15-évi fegyházra Ítélte. A vád 
hatóságot képviselő dr. Kubinyi Lajos kir. 
altigyósz úgy a minősítés mint a büntetés 
kiszabása miatt fclcLbczett.

A kir. ítélő tábla az első bíróság íté
letét. a kir. ügyészi véglnditváuy értelmében 
az abban felhozott indokoknál fogva, az első 
bíróság Ítéletét a vádbeli cselekmény minő
sítése és a főbüntetés kiszabására vonatkozó 
részében megváltoztatta, s vádlottakat gyil
kosság bűntettében mondotta ki bűnösöknek, 
s ezért őket élet fogytig tartó fegyházra ítélte.

Ezen Ítélet szerint a minősítésre vo- 
uatkozólag az első bíróság Ítélete megváltoz
tatandó volt, azért mert a gyilkosság tény-



álladókéhoz csak az ölési Szándékra nézve 
kívántatik meg az előre megfontolt szándék 
•(határozás, nem pedig egyszersmind a vég- 
rthaitásnil használt eszközre ué/.ve is

8 habár jelen esetben a halál nem a 
kötéllel, mint az c ezéira előre meghat á ró
nait eszközzel okoztatott, hanem a nyak j■ >bl» 
nMjtlán kés szúróssal ejtett sérülés s el»b«'»l 
«4MTnikzott elvérzés által idéztetett elő, ezeu 
toarllluiáuy' az együtteseit megkezdett és 
Kölcsönös tevékenységgel folytatott cselek
ménynek két részre usztását. s külön kétféle 
minősítését ueiu eredményezheti mert egv 
általában semmi adat vagy jelenség nem 
mutat arra, hogy a kötél elszakadása által 
a vádlottak előbbi szándékában és az auuak 
kivitelére vezető tevékenységben, mint a 
vadbeii bűntetthez megkívántat^ két téu\e- 
zöbeu. változás vagy módosulás állott volna 
be, sőt az első cszközuél sikertelensége utáu 
nyomban egy más alkalmas eszköz vétetett 
igénybe s már ez is az elhatározás és kitar
tás nagyobb szívósságáról tesz tanúságot, s 
bizonyítja a szándék és cselekvés iolytouos- 
ságát.

Habár a gyilkosság büntette a B. T.
K. 278 §-a alapján balálial lenne büntetendő, 
tekintetbe véve vádlottaknak a cselekmény
nek minden részleteire kiterjedő őszinte 
beismerését, mely nélkül a valódi tényállás 
felderíthető nem lett volna, tekintve az első 
bírósági ítéletben való megnyugvásuk áltál 
is tanúsított töredelmes megbánásukat, mű
veltségűknek alacsony tokát, inelvnek hiá
nyában az értelem a szenvedélyt nem ellen
súlyozta, tekintve hogy Korhol Mihály né 
épen nem, Koreny Mihály pedig csnpáu 
csekély testi sértés miatt négy napi fogház
áéi volt büutetve, s hogy az előbbi férjének 
gyakori bántalmazása által, ez utóbbi pedig 
szeszes ital élvezetétől némileg felizgatott 
állapotbau volt, ezen túlnyomó enyhítő kö
rülmények figyelembe vétele mellett, őket 
halál büntetés helyett életfogytig tartó fegy- 
házra Ítélte. Ezen bűnügy a fenálió eljárási 
gyakorlat szerint, meg a legfőbb itélöszék- 
hez is, fel fog terjesztetni, a a véres dráma 
által felizgatott megyei közönség, melyet az 
első fokú kegyelmes büntetés sehogy sem 
elégített ki. — biztosra veszi, hogy a leg
főbb itélöszék még a táblai ítéletijén kiinoii- 
dotr büntetést is még súlyosbítani fogja.

Szerkesztői üzenetek, i l t v f  r . k k ö /.- 
b e n .  Nem vált be, inkább bírókét kérünk

Z >í i y o m - L i |> c- * 6 r  e Múlt széniünkből tér- 
tizüké m iatt kimaradt * msst már r»ak kivonatosan 
adtuk.

HIRDETÉSEK.
(jóO szám 
1880 tlkvi

Árverési hirdetmény.

A köriuöczbányai kir. járásbíróság mint 
tlkvi hatóság közhírré teszi liogv Kuitner 
Ágoston végrebajtatónak Maliseii Anna elleni 
í>2 frt. töke követelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a körmöe/.i kir. járásbíróság 
területéu lévő Körmüczbánya városábau fekvő 
az ottani 101 sz. tjkvbeu A f  1—3 s. sz. 
a foglalt s 1 .-ed részben a végrehajtást 
szenvedett Maiiscb Anna és .-ed reszbeu 
társtulajdonosai Maiiscb Mihály. Maliseb 
János és Maiiscb Mária nevén álló bitókban 
még pedig az utóbbiak jutalékára az 1881. 
évi LX. t. ez. 156 $-nak alkalmazása mel
lett az árverés a 375 irtbau ezennel megál
lapított kikiáliasi árban elrendelte, es hagy 
a teuueb i megjelölt ingatlan az 1880 évi 
iulius hó 15-ik napján d. e 10 órakor a 
bíróság tlkvi hivatalában megtartandó nyil
vános árverésen a inegál lapított kikiáltási 
áron alul is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak a/, 
ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis 
37 Irt 50 kr. készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. ez. 42. 5; ábau jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1 
3333 sz. a. kelt igazságUgyminiszteri ren
delet 8 §-ában kijelölt óvadékképes érték 
papírban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170. értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elölegcs elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
álszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Körmöczbátiyán 1886 évi május hó 

10 napján.
■ ú o x a k ie w  ic z

kir. albiró

Árverési hirdetmény.
’A beszterczebánvai kir törvényszék 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Huinenszkv József és neje Mária vég- 
rehajtatóknak üzv. .Sebestián szül. Novotny 
Ró/a és társai végrehajtást szenvedők elleni 
243 frt 86 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a beszterozebá- 
nyai kir. törvényszék tc«Uletén lévő. Zólyom 
Lipcseutca község hatarában fekvő, a zó- 
lyom-lipcseutcai 32. sz tjkvbeu J. 1- 3.  s. 
szám alatt, telvett birtok és az ahoz tartozó 
26. összeirási számú ház, erdő és legelőből 
alpereseket özvegy Sebestián Annát, kiskorú 
Zsuzsannát és Józetát illető ; -at. és az egyik 
végrehajtató Hinne, szky Sebestián Máriát 
illető '.-ad rész tehát az egész I. 1—5. sor 
szám alatt birtok és tartozékra 640 frt. ki
kiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
a fVnnebb megjelölt ingatlanok az 1886 évi

September hó 3 ik napján délelőtti 10 óra
kor Zólyom-Lipcse utca község házánál 
megtartandó nyilván -s árverésen a megállá- 
pitott kikia tási áron alól Is eladatui lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
iugatlanok becsáránai-' 10 8/á/ulókut kész
pénzben, vagy az 1881 LA. t ez. 42. 
jelzett árfolyammal számitott és az 1881  év 
november hó 1 3333 s/.iin alatt kelt igtz- 
ságttgyiniiiiszieri reu i oet 8 $-aban kijelölt 
óvadékképes értékpapírom a kiküldött ké
zéhez letenni, avagy az 1881 LX. </. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elölegcs elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervéuyt átszolgáltatni.

Kelt Beszterczebányán 1886 évi május 
hó 15 napjáu.

A beszterczebáuyai Kir. törvényszék 
miül telekkönyv i hatóság

P  «* i h  r  h .
jegyző .

217 szám 
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Árverési hirdetmény.
Alólirt kiküldött végrehajtó az. 1881. 

évi 60 t. ez. 102. § a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a tettes tsztmártoni kir. 
járásbíróságnak 1885. évi 133. számú vég
zése úitúl Steiner Jakab tsztmártoni lakos 
javára Stein Károly turáni lakos ellen 85 
frt s jár. erejéig elrendelt biztosítási végre
hajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 1000 
frtra becsült Stein Károlyt a turáni korcs- 
máltatási kisebb kir. haszonvételből megillető 
jutaléka 85 frt töke, ennek 1884. évi nov. 
bó 20. napjától járó ti’, kamatai, eddig 
összesen 43 frt 93 kr. per. végrehajtás kéreti 
és foganatositási, továbbá 3 frt 20 kr árverés 
hirdetési költség erejéig nyilvános árverés 
útján következő feltételek mellett el fog 
adatni.

1. Elárvereztetik a turáni regale jognak 
alperest illető és 1000 frtra becsült jutaléka

2. Kikiáltási ár 1000 frt.
3. Az árverezni kívánók tartoznak 

bánátpénzkép a kikiáltási árnak 20% át 
vagyis 200 irtot készpénzben vagy a kor
mány álla óvadékkepesnek kimoudott érték 
papírokban letenni

4 Vevő köteles a vételár harmadát 30 
nap. második harmadát 60 nap alatt és 
utolsó harmadát 90 nap alatt az árverés 
jogerőre emelkedése után az árverés napjá
tól számítandó 6“ kamatokkal együtt bírói 
kézbe letenni, bánatpénze az utolsó részletbe 
beszáiuittatik.

5. Az elárverezett regáiejog a vevőnek 
csak a vételár teljes lefizetése után adatik át.

6. Ha a vevő ezen feltételek bármelyi
kének eleget nem tenne, bármelyik fél ké
relmére a regale. jogra újabb árverés fog 
elrendeltetni, melyben az árverelöként többé 
részt nem vciiet, bánatpénzét elveszti s az 
nj árverésen a netaiáni vételár többlethez 
igénye nincsen

Mely árverésnek az 1093/886 s ki
küldetést rendelő végzés folytán a helyszí

nén. vagvis Stein Károly turáni lakosnál 
leendő eszközlésére 1886. évi junius hó 30. 
napjának délelőtt 10 órája határidőül kitti- 
z. iik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak in-g hogy az 
érintett regale j"g ezen árverése... az 1881. 
évi 60 t e-,. 1Ó7. ij-a értelmében a legtöbbel 
ígérőnek bee,sáron alű! is eladatni iog.

Kelt Tsztinártonban 1886. évi junius 
hó 15 napján

í í i i i i l i i i r c c z k y  • i n n i .
kir bírósági végrehajtó.

18»ő. fit.
Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, lmgv l’ra- 
zseiticza György, Prazsenicza Márt-m és 
Prazsenicza Pál végrehujtulóknak. Ljctava 
Pál és neje szül Prazsenicza Anna végre
hajtást szenvedők elleni 1200 írt tőkeköve
telés és járulékai iránt folyamatba tett vég
rehajtó ügyében u zólyomi kir. járásbíróság 
területén lévő Véghlcshiitta és Katinka köz
ség házában fekvő

1. a véghleshuttai 81-ik sz. 11 kJ könyvé- 
ben A f  1- :’>—20 sor — és

2. a vóghicshmtui 247. sz. tljkönyvében 
A f  408 hr. sz. a. foglalt és Ljctava Pált 
\.!-)d, illetőleg Vji-cd részben —: ticmkU- 
lömben

3. a kálinkai 3. sz. tikjkön\ véiien A 
t  1 -10 sor.

4. a kalinkai 4. sz. tljköny vében A f 
1—21 sor,

5. a kalinkai 62. sz. tikjkönyvében A 
f  177. 185 lir,

ti. a kalinkai 150. sz. tikjkönyvében 
A f  651 ltr. sz. a. foglalt és Ljctavané 
Prazsenicza Annát. % od, ' ad. Vu-ed és 
Y*-od részben megillető i• t : lanokra az ár
verést 103 és 518 összesen tollát 621 frtbau 
ezennel ne-gallapitott kikiáltási árban el- 
rentlelte, és hogy a fcitnebb megjelölt in
gatlant az 1886 évi Július ho 10-ik napján 
délelőtti 10 órakor Kalinka község házában 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási árrni alól is cl fog adatni. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsatolnak 10 százalékát vagyis 10 frt 30 
krt és 51 frt 80 krt készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. ez. 42. íj-ában jelzett árfolyam
mal számitott és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a- kelt igazságügyministeri 
rendelet 8. §-ában. kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez 'letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez, 170. S-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elölegcs 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átsző Igái látni.

Kelt Zólyomban 1885 évi novemberhó 
27. napján.

A zólyomi kir. járásbiráság mint te 
lek könyvi hatóság.

K a k N N Ú  ii y  I
kir albiró.

kr. 1886.
Árverési hirdetés.

Alnlirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 60. t. ez. 102. 4}-a 
értelmében ezennel közhírré teszi hogy a korponai járásbíróság 
888 és 890 számú végzése által Kőim Ferenc/, és tia. illetve 
Goldstein Rosalia javára Feingold Jakab ellcu 129 frt 09 kr. és 
450 frt és járulékai iráuti követelés végett elrendelt kielégítési, 
illetve biztosítási végrehajtás folytán biróilag lefoglalt s Heller 
József j vára 359 frt 02 kr. s jár. valamint Rcisz R S. javára 
360 frt 80 kr. s jár. erejéig biztosítási végrehajtás útján felülfog- 
lalt és 502 frt 50 krra becsült konyha és szoba bútorok valamint 
bolti felszerelések és fűszerárukból álló ingóságok nyilvános ár
verés utján eladandók. minek a belysziuén vagyis Korpnuán 
leendő eszközlésére határ időül 1886- junius ho 21 es 22. nayjai- 
uak délelőtti 10 órája kitüzetett és althoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingó
ságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107. § a értelmében 
a legtöbbel Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 évi LX t 
ez. 108 §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő

Kelt Korponáu 1886 évi junius hó 12. napján.
■ Iá ig  Y ló r.

kir. bírósági végrehajtó.

Pályázati hirdetmény.
A no egylet védnöksége alatt álló beszterczebáuyai 

kisdedovodában az ápolónői állomás üresedésbe jővén, 
annak választás útjáni leendő betöltése czéljábó! ezennel 
pályázat nyittatik.

Felliivatnak mindazon magyar ajkú nők. kik ezen 
120 fit évi fizetéssel és szabad lakás s fűtéssel java
dalmazott állomást elnyerni óhajtják, miszerint életkoruk 
és erkölcsi magaviseletífket kitüntető bizonyítványokkal 
felszerelt folyamodványaikat az alólirt egyleti elnöknek 
f. évi juliUS hó 1-éiif személyesen nyújtsák át.

Beszterczebányán 1886. évi junius bú 1 én.

H l l ln l i r r c r r  K d é n é  s. k.
___________  ___________________  a nőügyiét elnöke.

Nyomatott a -8elmeczbányai Híradó14 gyorssajtóján Tarócz-S;

31!* -/.Aln
ltf«6 vk

Árverési hirdetmény
Alnlirt kir. bir. végreuajtó az 1881. évi LX. t ez. 102 

10> § a  értelmében ezennel közhírré teszi, a<>gy aliptós/t. 
tuiklosi kir járásbíróság 154 880 számit végzése által Rotb 
Annin végreuajtó javára Srhünsteiii Mór ellen 1150 frt tők 
és ennek járulékai elejéig elrendelt biztosítási kielégítési 
végrehajtás alkalmával 1886 évi január hó 5. biróilag le • -s 
felülfoglalt es 445 frtra becsült aetiv követeies é 4 ilrb. 100 
frtos p.-ipirjaradékból álló a m. kir. lottoigazgatóságuái le- 
fou’iaL cautlonális értékpapírokból álló ingóságoknak nyii- 
\ános árverés utján leendő eladatása elrendeltetvén ennek 
a bel} s/.inén vagvis Lipto S/t. Miklóson alperes lakásáu 
I ' - s z k ö / l é s é M-  1886 év junius ho 28-ik napjait déie. itt 
9 oraja uataridöü, kitüzelik és altit•■/. a venni szándékozó* 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg : hogy az érint tt 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX t ez 107 j  a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is készpeuz 
fizetés mellett eladatni fognak.

t -Márton.

Mindazok, Ilik elsőbbségi jogokat vélnek érvényesíthetni, 
kereseteiket vagy szóbeli bejelentéseiket az árverés meg- 

j  kezdéséig aiulirt bir végrehajtóhoz adják be.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. 

t- ez. 108.§-ábaa megállapított teltételek szerint lesz Kifizetendő 
Kelt Liptó Szí Miklóson 1886. évi junius hó 4. napján.

E - 'o l k 'i K l i ú z y  l l o l i l i z s n i '  -
kiküldött bir. végrehajtó.

RUHAKELME
csak tartós gyapjúból való egy középnagyságú férfi 

részére
4 frt 96 kr jó juiigyapjuból 

310 meter 8 „ — jobb juiigyapjuból
egy öltözetre 10 „ — finom

12 1 40 kr. egész fin. juhgyapjuból.
U tazó  p la iü ek  darabja 1 ó. 8 — 12  fit — Nagyon tinóin 

öltönyök, felöltő, nadrág esőköpeny szöveteket, tüfll. lödön.
•*, kammgaro. cheviot. trikót, női kendőket, peruvieu, 

king-ok ajánlja

Alapittatott Sztikarofsski J. — 1866 -

8 T a r  I
> M intákat fiain o.

lenül kiiol. 10 
Állandó ri.kt.i 

értetődik, li 
„• marad fenn 

kénytelen táladul

hány ,/.íz  küldöm .. 
t valódi a/.udelg 
inak mintákat, mert »í «Ic
a ugé** da ra b o k b ó l ré u tt<

Nem
i p én z  vjsar.Hadutik M - -•

r a k 1 a r  a II ■- ü n  ■■ b  e  n.
— Szab ók részére minta kártvákat bértnen-

) Irton lólüli utánvéteket b rm ente,ou küld.
tárom let•én mintegy lűO.Ot M Irt értékben, ma
!fy naujr üzletembun izámo • 1—5 m étere, po«z-
molyuk.-1 én » •tán fe le tte o lcsó  á ro n  vagyok
-  Mind.in oko.an g.ndolk •'• ' "gyén felfogja,laradékoV ■i m in ták  nem kiililhct>4( hí./ n.

íny melle»W elfogy,,* u m arad ék : ebhez

.kát i* kiceru k talán ni 
k vi,,za

■•g roitzabb árukért, de

l'ólib szi-drlg.i czeg ntánzáaa követkuztébe
ni inagaiu-it a hirdet.-.t ,Óban hagyni, miért i« i
n«ógut tart«a szo lid  CZ egem et becses eml<
/.teljen meg aunak id-jéi. megrendeléseivel.

Levelezd -ek e t : . ek német m agyar, c.

. -----,-------- i  végekből
minták nem poaztóvó^ekből, 

■ fel f i - ható at illetők eme
"<•: k icseré lte tik , vagy

ilckezetelien

-h. lengvol

Kiadó a ,8elraccsbányai H“
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