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Kétszáz év.
Egy szép nemzeti ünnep vette 

kezdetét f. hó 15 én Budapesten, ek
kor nyitották meg a Budavár vissza
vételének emlékére rendezett történeti 
kiállítást.

Kétszáz éve, hogy megszabadult 
a nemzet a török járom alól, hogy a 
kereszténység megszabadult a fenye
gető veszélytől. Mert bár a magyar 
nemzet érezte legjobban az igát. de 
a török barbárság fenyegette az egész 
Európát. Hisz ez a nemzet egy év- i 
századon volt bástyája Európának a 
Kelet ellen. Ez a nemzet tartotta oda 
mellét a tatároknak, e nemzet szivébe 
döfte tőrét százados küzdelem után a 
törőkbóditás. S midőn lerogyott az ! 
emberfeletti küzdelemben és a győ
zelmes ellenfél vérében, vagyonában 
gazdálkodott, akkor a hatalmas Nyu
gatnak fel kellett emelnie szavát, mert 
reá került volna a sor.

Tizennégy nemzet vitéz hadse
rege egyesült Buda alatt a keresz
ténység hatalmas jelszava mellett s a 
tizennégy nemzet hadserege között 
mégis tőszerepe jutott a magyarnak.

I' e t n e h á z y Dávid hajdúival 
először lépett fel a bástyára és a ma

gyar lobogó kitűzésének érdeme mégis 
magyar emberre esett.

Pusztító rablóhadjáratokban ir
tottak a magyart, nemzetiségét, félve 
őrzött kincsét, a hazaszeretetei elvet
ték tő le ; esel erőszak, durva meg
sértése a házi szentélynek : ezek vol
tak az indító okok. melyek a nemze
tet tompa kábultságba ejtették s ki
irtották szivéből az önvédelem ösztö
nét s a jövő iránti reményt

Ez ünnep most a béke ünnepe. 
Emelje ez ünnep jelentőségét a za
vartalan nemzeti és kül béke. Annál 
is inkább legyen igy, mert az nem 
csak hazánk Unnépe. hanem Európáé is.

Ünnepeljen ne csak a főváros, 
de legyen ez az egész ország ünnepe. 
Nyíljanak meg a templomok, tartsa
nak a lelkészek hálaadó isteni tiszte
letet. világosítsák fel a népet e nem
zeti ünnep jelentőségéről.

Háládatlan az a nemzet, mely az 
ősük emlékét kegyelettel nem őrzi, 
mely nem használja fel a kínálkozó 
alkalmakat, hogy levonja a tanulságot 
a múltakból a jövőre. A magyar nem
zet a kegyeletnek mindenkor teljes 
önérzettel adózott s igy okunk van

hinni, hogy a most kínálkozó alkal
mat sem fogja elmulasztani.

As ünnepélyeket rendező bizott
ság meghívta az összes törvényható
ságokat s mi hisszük, hogy ezek 
mind el fogják küldeni képviselőiket 
e nevezetes ünnepélyen való képvi- 
seltetésükre.

Különösen fogja ez ünnepélyek 
díszét emelni azon körülmény, hogy 
a szeptember elsején tartandó dísz
közgyűlésen a k i r á 1 y is meg fog 
jelenni, mintegy mutatván ezzel az 
ünnepély nagy fontosságát s példát 
ad a nemzetnek.

A szeptember 2-án tartandó liá- 
laadó isteni tiszteleten 8 i m o r her- 
czegpritnás fog pontifikálni.

Legyen e nap az egész nemzet 
ünnepe !

Az ebok veszettségéről.
(Vége.)

Az, ebnek már feuntebb leirt megvál
tozott viseleté s ieltüuö nyugtalansága nagy 
mértékben felébreszt hetik az aggályt, hegy 
a veszettség fejlődőben van s arra serkent
hetik a tulajdonost, hogy a szúaséges biz
tonsági intézkedéseket azounal megtegye s 
az ebet ember s állattól elkülönítse, állat

orvossal értekezzék, vagy pedig az ebe*, az 
állatgyógyintézrtbe küldje.

Még szükségesebbé válik ezen szüksé
ges intézkedés, ha az ebnél feltűnő nyug
talanság és változott magaviselet mellett 
még feltűnő iugeriékeuység, addig sohasem 
tapasztalt morezosság, étvágyhiány, emészt
heti en tárgyak utáni kapkodás s a hang és 
ugatás megváltozása vehető észre. Ilyenkor 
az ebet haladéktalanul biztos őrizet alá 
kell helyezni.

11a a közönség az előadott jelenségeket 
erősen emlékébe vésné s iigyeiembe venné, 
majdnem mindenkor módjában állana a 
veszettségben megbetegedő ebek harapásai 
ellen idején óvni magát.

Nagyon szükségesnek látszik az ebtu
lajdonosokat arra is figyelmeztetni, hogy a 
veszettségbe esett eb, még a veszettség 
legfejlettebb fokában is ragaszkodik gazdá
jához 8 kedvelt egyéneihez, kiket csak akkor 
harap, ha a roham rájö, mig ennek végez
tével, mintegy engesztelésül. annál iukább 
simulékouy a engedelmesnek mutatja magát.

Sajuos, hegy a veszettséggel járó ezen 
saját8zcrft tünemény a tulajdonosokat azon 
téves és terhes következményű nézetre bírja, 
bogy az eb. mely annyira engedelmesnek 
és ragaszkodónak látszik, veszett nem is 
lehet.

Azért minden ebtulajdouoanak uieg kell 
a szükséges biztonsági intézkedéseket tenni 
s amint az ebnél a veszettség legkisebb 
jelait észre veszi, nem keli magát az eb 
ragaszkodó és eugedelines viseleté által

t  i a e s i .

Kiuuty tábornokról.
Irta Trikó János, főhadnagy, a IX. lovanUtcg 

parancsnoka-
Kmcty Györgyről, s/.abadságuarczunk 

o jeles tábornokáról eddig oly kevés jutott 
a nyilvánosság elé, hogy a közlő, ki bátrau 
dicsekedhetik személyes hajlamával, köte
lességének tartja életének egyes mozzanatait 
felelcvenitcni.

Kmcty György, Göinörmegyóbc köbe- 
lczcit Felső-Pokorágy községében született, 
hol atyja ovang. oskola tanító volt. Ö is, j 
mint akkoruu sok más diák — saját szavai 
— az iskola porát katonai ölelte! cserélte 
fel s a császáriaknál fóhadnagyságig vitte.
Az l84S-ki mozgalmak Székesfehérváron 
találták, s az elsők egyike volt, kik a ma
gyar seregbe ál túlléptek.

Hogyan cs mily idő alatt lett őrnagy 
és zászlóaljparancsnok ? mily hős tetteket 
vitt véghez az 1H49 ki márczius 9. napjáig i 
Nfiin tudom, mivel saját tetteivel soha sem 
dicsekedett, nekem pedig, akkoron altiszt
nek nem volt alkalmam kipuhatolni.

A fent irt napon Gnjou ezredes dan
dárét ki Komárom várának parancsnokává 
neveztetett ki — mint alezredes vette állal 
Tiszafüreden. A közlő ekkor látta először e 
reudUhctlcu jellemű lerllíit. Arczszinc barna, 
termete közepes, zömök cs erős volt s czéit 
a katonai élettel kapcsolatos Uradalmakat 
könnyen kibírta. Noha a legnemesebben 
érző szive volt, első látásra mégis rideg s 
elzárkózott embernek látszott, mert a zajos 
eletet kerülte. Néki elég volt egy kel em
ber: Turzó Miklós, a 10. zászlóalj őrnagya 
és a közlő személyében. Kltlöucznek lógja

mondani az olvasó, ha azt mondom, hogy 
tábornokkorában is az őrnagyi atillában 
puradérozoct. hogy pénze soha sem volt, 
hogy havi járandóságát, a mióta dandárpa
rancsnok lett. fel nem vette, hogy midőn a 
szabad ég alatt táboroztunk a szomszédos 
mák konyháját soha sem vette igénybe, 
hanem velünk osztá meg napjait és éjjeleit. 
Ilyenkor rendesen az/al köszöntött i>e Turzó * 
sátorába: Miklós, lesz-o valami harapni
\ aló V mert ha nincsen, altkor üzenj Treskó- 
nak. — igy hívtak a honvédseregben — 
hogy hozzája jövünk ebédre.

Egy kü'.tll/éi nejének, ki igen jó sza
kácsnő volt, megengedtem a utáiliás kocsin 
az élelmi uzikkek szállítását s igy bármikor 
rögtönözhettem ebedet. — Ez ebédek alatt 
öröm volt e második Diogcnest hallgatni, 
legnevezetesebb volt az április Ui-iki a 
Unnak esz melletti táborban. E napon tárta 
ki elöltünk szive titkos érzését, elmondta, 
hogy gyö/.oilelmünk esetében Székesfoliervá 
rótt (og letelepedni, okát felesleges volna 
elmondanom, hiszen úgy is tudjátok, hogy 

I azért fukarkodom most. hogy uzuláii legyen 
aprítani való. Azután Turzóiioz fordulva 

! keidé, Itat te Miklós hol szándékozol lete
lepedni ? Nagy-Váradon, volt a válasz, mit 
Kmcty — miután Turzó hiharniegyci v dl — 
rendén valónak talált. Én Kassa vidéket 
választoltam s azzal indokoltam, hogy Nagy
idé táján a tüzérségi [gyakorlatok szántára 
igen bő és alkalmas legelő térek talál latnak. 
Beszélhet maga a mit akar, moudá, mégis 
velem kell jönnie, oly jó tereket Székcslo* 
bórvár mellett is találunk. Később, midőn a 
csillagunk hanyatlani kezdett, folyton a 

! Törökországba való kivándorlást emlegette 
s reá nézve be is teljesedett.

Kmcty n in volt Iángesz, de a rcábi- 
zottakat a legpontosabban végrehajtotta s 
kötelesség mulasztást sohasem követett cl.

: A tavaszi győzelmes hadjáratnál mint a
VII. hadtest dándánmku a magyar haduk 

j jobb szárnyút képezvén a tápiúbicskei és 
i izsaszegi csatákban részt nem vehetett. A 

VII hadtest akkoion Gödöllőn pihent s 
csakis Gujon tábornok, unszolása folytán 
cgy erős előőrs indíttatott — egy divisió 
Nádor, két divisió Vilmos huszárokból 10 
lovas ágyúval Uichtritz őrnagy vezénylete 
alatt Kerepesre, melynek sikerűit az ellenség 
Italszárnyát Pest leié visszanyomni. Ez ápril 
7-én törtéut.

Húsvél harmadnapján Kmcty már mint 
ezredes Attlichal parancsot kapott Pest szili- 
leges megtámadására. Kmcty Hákospalólánál 
foglalt helyet, mig Görgey az I. III. és VII. 
ha Itesttel az ellent Váczuál tette tönkre.

E naptól fogva Kmcty dandáru, a VII. 
hadtest k rétéből kiválva -  IX. hadtest 
neve alatt külön működ itt s a Unna biz
tonságára Iclügyclt. A sál lói csata napjaiban 
Váczon volt, Ind névnapja alkalmával április 
24-én a város előkelői nála a püspöki pa
lotában küldüttségileg tiszteleglek s midőn 
a szónok móltóságos ezredes úrnak ezimezle, 
a sereg ez egyes egyedüli demokratája nem 
úiliatta meg. hogy közbe ne szóljon, „é n 
c s a k  e g y  e g y s z e r  ,i m a g y a r  c z- 
r e ,1 o 8 v n > j o  k“.

Midőn Görgey Htni 'ára ostromát el
rendelte Kmcty is oda rendeltetett. .Szobi) 
mellett keltünk által a Dunán s Esztergo
mon keresztül vouiiltuuk Budafelé. Kmcty 
a CNászdflürdö mellekére rendeltetett s ön
kénteseivel ö is részt veit a május 21-ki 
ostromnál.

Buda váráuak bevétele után Kmcty 
hadtestével mint barangoló dandár a du- , 
nántölra rendeltetett, c/.clul Horvátország 
meghódollalása volt kitűzve, c tervből mi I 
sem lelt, mert amint Hajnau az olTeusivát 
megkezdette, Kmcty is Bccaleló fordult

Pápáról Tétfelé való utunkban kémjei által 
pontosait értcsittetett, hogy Csornára egy 
osztrák hadtest vonűlt be. Rögtön mcgfogaHt 
benne azon gondolat, hogy ezen ellenséges 
hadtestet éjjeli forsirozott masirozással meg
lepi és elfogja. Megtett mindeu szükséges 
intézkedést, az illető dandárokat és zászló* 
alji parancsnokokat ellátta szükséges uta
sításokkal és vezetőkkel. A legjobb remény
ben útnak indultunk s ha Pongrác/. László 
alezredes — jelenleg houvéd tábornok, ki
nek az volt a feladata, hogy a bécs-pozsoni 
utat még najnal előtt foglalja el, nem késik 
cl, terve tökéletesen sikerült volna. Eleget 
igyekezett Kmety a Vilmos huszárokkal, 
kiket. — élőkre ál Ívűn — maga vezetett, 
a mulasztást helyre hozni, de fáradsága 
hasztalan volt, mert az ellenség az első ágyú 
szóra az álomból felocsúdott s annak leg
nagyobb tömege a nyitva hagyott ütőn ke
zeink közül kisiklott s utolérni többé nem 
lehetett. Soha sem hittem volna hogy ezen 
csendes lelkületű ember képes legyen oly 
kifakadásokra. mint a minőket szórt akkoron 
Pongrác/. Lászlóra és a Vilmos huszárokra.

A csornai csatánál vérengzöbbet nem 
láttam, az osztrákok vcsztessóge emberekben 

- köztük Vislit tábornak — és lovakban 
aránylag sokkal nagyobb volt a mienknél; 
mindamellett a mi veszteségűnk is nagyon 
érzékeny volt. Ott sérült meg Dessevffy 
Dénes őrnagy -  ki a Nátlorhuszúrok egy 
részét hozta haza Csehországból, Mikovényi 
őrnagy a híres Csiri Compania — később 
124 ik számú zászlóalj paraucsuoka, több 
Vllmoshászár főtiszt, két Vllmoshuszár szá
szadon pedig halva maradt, kiknek nem rég 
Téten, cmlckszobrot emeltek a kegyeletei 
győriek.

E bravonrjáért Kmcty tábornoknak 
novc7.tctctt ki utóbb, a közlő pedig a csa
tatéren főhadnaggyá s ugyanazon Üteg pa-



tévútra vezettetni, annál inkább, mert a 
veszettségnek időszakai vaunak melyekben 
az eddig leírt veszettsógi jelek egyike sem 
észlelhető, úgy, hogy a kutya egészségesnek 
látszik, mig hirtelen a fennemlitett veszett
sógi jelek egész iszonyatos voltukbau jelent
keznek, amint az ebnél az agyes roham 
iparoxismusi kitör

Végezetül szoros kötelességének ismerje 
minden ebtulajdonos, hogy ha az itt előadot
tak nyomán legkisebb gyanúja van ebének 
egészségi állapota iránt, az állatot azonnal 
láuczra tétesse s az állatorvosnak haladókta- 
lanul bejelentse.

J e g y z e t :  11a valamely dühös vagy 
dühgyanus kutya embert mart meg, akkor 
a sebzett ember rögtön vagy lakásán orvosi 
gyógykezelés alá veendő, — vagy a legkö
zelebbi kórházba szállitaudó. s azon 
esetre, ha kutya dühösnek inegáliupittatott, 
6 heti orvosi megfigyelés alatt tartandó.

Minhogy dühös ebek által megmar- 
egyénekkcl az élet csak azon esetben vau 
veszélyeztetve, ha a fertőző anyag a szerve
zetbe jut, könnyen belátható, hogy a gyógy- 
eljárásnak imint kiégetés savakkal való 
étetés stb.i csak azon esetben lesz eredménye, 
ha rögtön a megmaratás után alkalmaztat
nak. Ameouyihen azonban ez neui történhet
nék, iegczélszertthb, ha addig, mig az orvosi 
segély megérkezik, a sértett vérző részt 
iaugyos vízben áztatjuk, vagy ha ez nem 
lehetséges, vízzel kimossuk, hogy ez altul 
a vérzés elősegittersék s általa a fertőző 
anyag lehetőleg eltávolíttassák.

Ebdühben szenvedő emberek mindazon 
tárgyai, melyekkel betegségük ideje alatt 
érintkezésbe jöttek imint ruhanemű, ágynemű, 
ivópohár kanál stb.i elégeteudök “s eipusz- 
titandók. az ágy és szólta padlózata erős 
lúggal többször Icsurolandó s azután carbol- 
savval fertözteleniteudő ; a szoba lala pedig 
levakarandó s újra bemeszelendő. 
N é p s z e r ű  ú t m u t a t á s  az  e b e k  

t a r t á s a  i r á n t .
Minden házi állat és igy az ebek is 

megkövetelik, hogy életföl lételei k nck meg
felelő módon eliarta.ssanak. hogy kellő 
mozgást tehessenek, szabad, fris levegőt 
élvezzenek és hogy életrendjük, szerveze
tüknek, valamint haszuáltatásukuak megfe
leljen. Az olyau ebek melyek nem a kellő 
módon tartatnak, különösen azok, melyek
nek életrendje rossz, könnyebben megbeteg
szenek, és ennélfogva azoknál az ebdüh 
vagy veszettség is könnyebben kiüthet

Köztudomású, hogy az ebdüh mily irtoztató j 
betegség, mely, lu jelentkezik valamely 
ebnél, először is az ebtartó családját, de | 
okvetleuül a főváros lakosságát is veszé
lyezteti. Tekintettel a fentebbiekre, a fő
városban lakó ebtulajdouoHok a következőkre 
figyelmeztetnek.

1. Az ebtulajdonos gondoskodjék arról, 
hogy ebe a szabadban elegendő mozgást 
tehessen, miért ír u nappal láuczou tartott 
kutyát éjjelre zárt udvarban szabadon bo
csássa ; az úgynevezett szoba ebet pedig j 
naponta a szabad levegőre vezesse, vagy ! 
vezettesse.

2. Az ebek egészségének leghatható- j 
sabb fentartója az, okszerű táplálás és ez j 
akkor lesz. azzá, hu a házieb Kevés bússal, 
hanem inkább porezos részekkel, általa 
össze rágható csontokkal, levesmaradék kai cs 
ennek levében áztatott kenyérrel v így ku
tyának készült kétszeresülttel, a szoba eb 
pedig tejjel és ebben vagy levesben áztatott 
kenyérrel táplál tátik. Tölzsiros vagy igen 
meleg táplálék a kutyának nem válik egész
ségére.

3. Az ebnek adott táplálék mennyisége 
mindig arányban álljon a test nagyságával 
és az. általa teljesített munkával vagy moz
gással.

4. A vadás/.-, őr- és olyan ebek, me
lyek befogatnak, naponta kétszer, a szoba 
ebek pedik — melyek mindig könnyebben 
bíznak — 24 órában csak egyszer éteteudök.

5. Gondoskodni kell arról, hogy az eb 
úgy télen, de különösen nyáron könnyen 
juthasson tiszta és friss ivóvízhez ; ez külö
nösen a hosszú szőrű ebeknél fontos, melyek 
ha vízben hiányt szenvednek, sokkal gyak
rabban esnek betegségek áldozatául.

0. Az ebek okszerű tartásának egyik 
fökellcke a tisztántartás is ; az cbtnlajdono- 
sok tehát állatjaik megmosatását fésülését, 
férgektől való megtisztítását ne tekintsék 
felesleges, hanem az állat egészségének 
fentartására szükséges eljárásnak. Sőt figyel
meztetnek az ebtulajdouosok, hogy kutyáik
nál a bélíórgeket (gilisztákat) éveukint 
kétszer elpusztittassák. mi által nemcsak az 
eb állapota javul, de hasznos szolgálat lete
tik más állatok tulajdonosainak is

7. Gondoskodni kell arról, hogy az 
ebnek legyen száraz elég puha fekhelye, 
hol nyári illőben az cső cs napsugaraktól, 
télen pedig az idő viszontagságaitól védve 
legyen, a fekhely almozására alkalmas a

szalma, mely blzouyos időközökben a fér
gekre való tekintetből megújítandó.

8. Az obtulajdonos gondoskodjék arról, 
hogy ebei nösz-iisztönének -kielégítésére 
alkalom adassék oly módon, hogy a him a 
nősténnyel csukassék cl, de ne bocsássa 
ezen ebét ezen czólból az utczára egy ma
rakodó kutyaseregbo mi nem csak károssá, 
hanem veszélyessé is válhatik.

9. Figyelmeztetnek az ebtulajdouosok, 
hogy ingerlékeny ebeket ne, vagy legalább 
a lakszobábau ne tartsanak.

10. Kerülendő azon az ebekre nézve 
ártalmas, de az illetőkre nézve is veszélyes 
szokás, mely szerint gyógyítás ezéljából az 
ebeket sebek nyalására használják.

11. Nem tanácsos, hogy a gyermekek 
ebekkel, kivált pedig ismeretlen eltekkel 
játszanak.

12- Mindenek felett különösen arra 
kell ügyelni, hogy az eltek akár játékból, 
de más módon se ingercltcssenek, mert ez 
neveli itcouük a harapási vágyat, mi már 
magában is veszélyessé teszi az ebet. de 
borzasztóvá teszi azt, ha uála az ebdüh 
fejlődik.

h í r e i n k .

Z ó l y o m b ó l .  K i r á l y  ü F e 1-
s é g c  születése napját Unnepics istenitisz
telettel ülte meg Heszterczebánya városa. 
Kora reggel taraczklövésck figyelmeztették a 
lakosokat a nap fontosságára, a felkelő nap 
sugarai pedig gazdagon hullámzó lobogó* 
díszre estek. 10 órakor Berlioza Ferencz 
ez. püspök nagy prépost fényes segédlettel 
misét czeiebrált, miközben a jelenlévők j
buzgó könyörgésüket bocsátották a minden* 
hathoz ö Felsége üdvéért. Ez alkalommal 
Seilcr egyik gyönyörű miséje adatott elő, i
oly dalmű, mely akárhol elő adva pusztán 
hangjaival áhítatra gerjesztené az embert.
Az istcui tiszteleten, az összes helyben lévő 
hatóságok vettek részt. A templomon kívül 
felállított honvéd disz század Guttmaun 
Fereucz főhadnagy vezérlete alatt 3-szor 
sortüzzcl adott.

M e g g y i l k o l t  e r d ő  ő r. Egy kö
telességtudó, derék erdőőr aljas bosszullak 
lett áldozata c vidéken. Hétfőn reggel meg
gyilkolva találták a dubro-kralovai erdőben 
Pctrovszky erdőőrt, ki vasárnap este jóked
vűen távozott hazulról, azt mondva nejeitek, 
hogy nemsokára visszatér. De ucm tért

vissza s a keresésére kiküldött parasztok 
egy kőhalom tetején akadtak rá szétroncsolt 
holttestére. Szemeit kiszúrták .n gyilkosok, 
állkapczúját letörték, mellkasát beszállítót* 
ták, szóval úgy üsazemarczangonlták, hogy 
alig lehetett ráismerni. Hogy bosszúból 
öltek meg. kitetszik abból is, hogy a go
nosztevők nem rabolták el sem a pénzét, 
sem ékszereit. A töltött fegyver is ott hevert
a halott melleit, a mi arra mutat, liogy a 

{ gyilkosok hátulról támadták meg áldozatu
kat. Csak jegyzőkönyve hiányzott, melybe 
a falopásért megbüntetett parasztok neveit 
szokta beirui. A gyilkosság gyanúja négy 
dubro-kralovai paraszt ellen fordul, a kiket 

! le is tartóztattak ; ruháik tele voltak vérfol
tokkal. A meggyilkolt erdőőrt fiatal özvegye 
és négy gyermeke siratja.

KÜLÖNFÉLÉK.
Hymen- Krivoss Árpád a helybeli adó- 

hivatal tisztviselője tegnap vezette oltárhoz 
Czeozotka Mariska kisasszonyt.

A Szitnyaosztály kirándulása A Szít- 
i uyaosztály István napján. Selmeczröl Ptács- 

uikra kirándulást rendezett, melyben Buda
pestről két vendége vett részt : Dr. Téry
Ödön cs Révy tanár.

A király születésnapját városunkban is 
megünnepelték. Délelőtt 10 órakor a r. katb. 
templomban istenitisztelet volt, melyen — 
elükön J u s t li Kálmán főispánnal és L c- 
li o t z k y Lajos alispánnal — a vármegye 
és az állam tisztviselői csaknem kivétel 
nélkül részt vettek. A megyeházán, a polgi 
iskolán s a járásbíróság épületén nemzeti 
zászlók lobogtak.

Névváltoztatás. K a p u s z t a Gábor, a 
helybeli vasnti állomás főuökc maga és kis
korú Olga s Árpád gyermekeinek nevét 
belügyminiszteri cngcdelcmmci „ K a p o s 
v á r i é r a  változtatta.

Magyar lányból horvát asszony. A na
pokban esküdött örök hűséget Selmeozen 
Arthold Hilda kisasszony F. Viuczc serajovói 
képezdei tanárnak, ki jó horvát letérő a 
magyarokat is szereti, mit fényesen bebizo
nyított azáltal, hogy magyar nőt vett fele
ségül. A boldog pár nehány hetet Sclmcczeu 
fog tölteni.

A szabadságidő ez évadjában Selmecz 
törvónyhatóságáuál az a változás állott he,

r a D c s n o k á r á  l é p t e t t e t e t t  elő, mellyel 1848. 
november ti-áu iniut közlegény Pesiről 
indíttatott az o s z t r á k  h a t á r r a .

B e l l a .
— Rajz. —

Félig lefüggönyözött ablak mellett, 
ragyogó szemeit mereven a beboruló égre 
szegezve, áll a vidék szépsége: Ligethy
Bella. Áll és nézi, nézi azokat a sötét fel
legeket, a mint jönnek, tömörülnek, beborít
ják az eget és elsötétetik a napot.

Herminc kisasszony, a társalkodóm'), 
aggódó szemekkel tekint fel hímzéséből 
koronként reá. „Hol járnak most e leáuy 
gondolatai !“

Léptek s női hangok hallatszanak.
— Bella kisasszony ! vendégek jönck !
Bella pedig nem lát, nem ball; meg

sem mozdul. Csak nézi tovább a felhőket, 
mintha neki e világhoz, a földhöz semmi 
köze sem volna, mintha ott a magasban 
keresne valakit vagy valamit

A vendég — anyjának legkedvesebb 
barátnője Bérczinc — pedig már a háta 
mögött áll.

— Már megint hova gondolunk, Bel* 
láeskaV! L, hangra végre mégis felriad 
merengéséből a leány s hátrafordul.

— C'sak kinéztem ; esni fog.
- Éppen azért hozzátok menekültem 

néhány friss újsággal. - Hát inég mindig 
nem tudjuk elfelejteni azt a piktort? Ejnye, 
ejnye! Nem tudora, mi tetszet', meg rajta 
olyan nagyon a mi Bellánknak. El sem 
tadom képzelni, hogy tud ilyen szép. kedves 
leány oly csúf, haszontalan semmiházit 
szeretni V !

De már erre Bellát elhagyta béketü- 
rése s kifordult a szobából.

Az asszonyuk azután leültek s clmon
dogatták egymásnak a napihireket.

— Apropos! — szól Béremé --  hal
lottad már, hogy ma érkezik ide egy igen 
gazdag, derék liaial ember?

— Ah, hogy bivják ?
— Azt bizony nem tudom ; elég, hogy 

igen művelt és gazdag .' Most örÖ Kült .'100,000 
forintot. Hozzátok mindenesetre eljön, mert 
egyszer valahol látta Bellát s igen megtet
szett neki. Parthic! Nem szabad elszalasz 
tani !

De Bella nem is akar senkiről sem 
hallani ! Nem is törődik udvariéival s azok 
hidegsége folytán mindjárt el is pártolnak 
tőle. — Még mindig az után a haszontalan 
piktor után jár az esze, a ki az óta tudj 
Isten hányadik lányba szerelmes ! . . .

Bella ezalatt a másik szobában dúlt 
arczczal jár fel s alá

— Bella kisasszony ! bátorkodik a 
belépő társalkodóéi öl megszólítani — már 
oly régen nem zongorázott játszók valamit ! 
Kegyed már mindent clhauyagol. —

Bella a zongorához Ült s tiszta, csengő 
hangon kezdte énekelni e dalt, halkan kí
sérve a zongorán.

„Hervadt ágon énekel egy kis madár;
Leszek- e én boldog még, vagy soha már ?
Azt énekli azt feleli a madár :
Nem leszel te boldog soha. soha már!“

Attól pedig a finom licrminc kisasszony 
rögtön migraint kapott s kifordult a terem
ből, „Szörnyűség! Egy művelt hölgynek 
ilyet énekelni! A mit a parasztok énekel
nek a mezőn és ott hevernek előtte a leg
szebb sálon darabok !u

Bella is csak ezt akarta.
Most azután háborítatlanul engedte 

könycit folyni, melyek bőven peregtek alá 
balováuy aiczán

. . . Oh ! Ha „Ó“ itt volna! Az a deli 
barna ifjú, azokkal a sötét szemeivel, inciyek ! 
oly vadul tudnak villogni — s oly szelíden, 
epedőu názui reá !

. . . Mikor 0  még itt volt ! Amott a 
kis kertben, viruló rózsák között a kis 
pádon Hitek együtt utoljára, Zoltán kezében 
tartotta kezet s beszólt neki suttogó, édesen: 
„Bellám ! angyalom ! Nekem el kell távoz
nom, hivatásom, sorsom liiv ; mennem kell !
Ha szeretsz, ha valaha szerettél, nem fogsz 
elfeledni, hű maradsz !u

. . „Szeretlek, imádlak, hű leszek" . . .  
suttogd a leány. S az ifjú beszélt neki 
tovább : .Most meg senki, semmi sem vagyok, 
nincsen híres nevem, de erezem. hogy van 
erőm megszerezni mindazt, mivel szerelmedre, 
bírásodra magamat érdemessé tehetem.

Nem foguk csüggedni, lankadni, mert 
előttem les/, a pályaltór: a te bírásod. Küz
deni fogok, mint ember küzdhet, hogy 
megérdemeljelek s ha fáradozásaimat siker 
koronázza, iia felvett szárnyaira a hir. hu 
nevemet ország-világ hangoztatja, homloko
mat babérkoszorú övezi : akkor eljövök s
leborulok lábaidhoz . . .

. . .  De addig sokat, nagyon sokat 
keli majd szenvednünk, - hanem végre, is j 
cl tog jönni az idő, midőn egymásé lelte- j 
tünk. Bella! Higvj. remélj és szeress! . .

Öli ifjúkori boldog ábrám! .k !
Azután elment s mindeddig nem jött 

vissza.
Oh gyötrő kin lájdalom a szerelőm, 

midőn a végzet bennünket az imádottol 
elválaszt, s a< emésztő kétség mardos: 
vájjon csakugyan szeret e még nem fele* 
dett-c el a nagy világban ?

Mozdulatlanul III a szép leány a zon
gora mellet, kezeit ölébe bocsátva szemeivel 
mereven bámulva a levegőbe . . .

I Ekkor feltárul Áí ajtó, Bella auyja, i

Béreziné s egy deli termetű, barna ifjú lép be.
Bella nem hallja lépteiket, nem veszi 

őket észre ; csak most rezzen fel, hogy auyja 
megszólal.

— Bellácskám ! inic — vőlegényed !
Odaugrik, s egy hang nélkül az imá

dott karjaiba veti magát és sir, zokog — 
örömében.

Zoltánja szelíd szavakkal vigasztalja, 
lecsókolja könnyeit s a könnyeken keresz
tül csakhamar áttör a szép szivárvány : egy 
boldog mosoly.

Csak most tér magához Bella s kezdi 
csodálni, hogy anyja, ki oly sokáig kínozta 
azzal, hogy uem adja Zoltánnak — most -  
ime! milyen köunycn beleegyezik.

Bcreziuó szakítja meg a csendet:
Lám, lám ! Mindig nioiidtani 

Bellácskának, hogy ne is nézzen másra, u»; 
feledje cl azt a derek, kedves Szabó Zoltánt, 
ki végre is eljön érette. Mindig mondtam 
hogy nincs derekabb lórii a világon a m' 
kedves Zoltánunknál !

Hogy még egyszer nagy ember les/ 
belőle ! Hát még Ligcthyné ! Ú mindig biz 
tatta, vigasztalta búslakodó leányát, h’ogy 
csak várjon türelemmel. Szabó Zoltáu eljöu 
ha meg Ígérte. Stb, stb.

Bella nem tud hová leuui liáiuultában 
de végre is, mit törődik ö azzal ! Mikor 
csak jóra változott miuden !

U még azt uem is tudta, a mi csal. 
néhány pcrczczel ezelőtt derült ki, hogy t 
i. a gazdag örökös, kiről beszélté, ucm 
más, mint Szabó Zoltán , hogy nem a művész 
érdemei, bcrvudlutlan babérkoszorúja teszik 
Zoltánt az ö szemükben ily, nagy emberré, 
s — jó partidévá, nem ez vívta ki a mama 
beleegyezését; hanem a 300,000 forintos 
örökség.

Hanem ezt csak parcutuesislicn mondom.
Kálmánfl.



hogy Krntisz Vilmos főkapitány kit négy 
héten út Szitnyui József főjegyző helyette
sített visszatért ismét hivatalba. Mielőtt 
pedig Szitnyui főjegyző töltött négy hetet 
Karlsbadban. Mindkét tisztviselőre llditülcg 
hatottak a hivataltól távol töltött napok” 
Kívánjuk, hogy hasonlóan kipihenve térje
nek vissza a szabadságra c.iiián távozók ii. I

Csotlatojás. A napokban élénk mogbe 
s/.élés tárgyát képezte városszerte egy tyúk
tojás, mely már szokatlan nagyságánál fogva 
is feltlluést keltett. Annál nagyobb lett 
azonban a bámulat, mikor feltörték, még 
egy tökéletesen kifejlődött másik tojást 
találtak közepében, melynek héja s minden | 
alkatrésze megvolt. A tojást G a 1 a n d a 
Samu né úrnő egyik tyúkja tojta s közelebb 
a kir. magy. természettudományi társulat 
fogja megfejteni o rejtélyes dolog okát.

Budavár visszavételeitek kótszáuidos 
emlékére rendezendő Ünnepélyek már c hó 
Iáén  megkezdődtek. Ekkor nyílott meg 
ugyanis a városligeti műcsarnokban a tör
ténelmi kiállítás, melye t T i s z a K á I m á n 
miniszterelnök nyitott meg s Majláth Béla, 
múzeumi őr, volt liptói alispán rendezett 
kiváló szakértelemmel. történelmi társulat 
h a főváros Ünnepélyes közgyűlése szept.
I -éti lesz, melyen a király is részt vesz.

A zsolnai tűzkárosultak részére ország
szerte gyűjtenek s közelebb a király is 4 
ezer frtot adományozott. .' vöröskereszt 
egyesület pedig népkonyhát, állított fel s ha 
elég segély jön be, azt e télen is (enttartja 
A segélyre szorullak száma (407-re megy.

A magyar hymnus és a Gott erhalte.
II gy e kettő mily szépeit megfér egymás 
mellett úgy a trombita keblében, mint a jó 
honpolgárok hallószcrvében, mutatja az az 
eset, hogy királyunk ö lelségo születésnap
ján a sclmcczi bányászzcnekar e kettővel 
tisztelgett Péclt Antal miniszteri tanácsos, 
lm .yaigazgatónál. Ez volt az első eset, 
hogy hasonló alkalommal a magyar Hymnus 
is felhangzott s ehhez még aztán örvendetes 
újítást is észleltünk, hogy a bányásznép 
százai előtt magyar ruhás zászlótartó louog- 
tatta a zászlót. Az eset István királyunk 
ünnepén ismétlődött : mit örvendetes ujiiás- 
képeu nem kcsiluk feljegyezni.

Tűz mindenfele Alig csillapult le a 
nagy izgatottság, melyet a zsolnai óriási 
tűz okozott, ismét arról értesülünk, hogy 
20 án hajnalban Trcncscubcn 60 ház égett 
le. — Ugyan akkor égett le a bitsoi göz- 
fiirész is, mely Popper tulajdona volt.

Egy eltévesztett mozsár-lövés. Szent 
István napján azon diszlövésok közül, me
lyek a sclmcczi Újváron az első magyar i 
király ünnepének emelésére felhangzottak, 
egv c sorok Írójának azt a nőin mindennapi 
meglepetést szerezte, hogy ablakait bezúzta.
Az összes anyagfojtás oly erővel repült a | 
több száz méternyi távolságban a Rózsa- 
Utc/ába, hogy a PiscIiolVnáziiak falát meg
sértette. egy része a külső ablaknak fáját 
s üvegét darabokra törte s a felső ablak 
üvegén keresztül aztán a szobába hatolt. A 
lövés oly nagy légnyomást okozott, hogy a 
belső ablak szárnyai kicsapódtak s a füg
göny felröpült. Ha csak néhány perczczei 
később történik e hibás lövés, úgy három 
kis gyermeket talál, kik éppen a lövések 
füstjét készültek uó/ni. A tüzér, ki e disz- 
lövéseket rendezi' azt állítja, hogy Ili év 
óta ez az első eset, hogy ily hiba esett meg 
az ö inozsarazásáuál,

Himlő betegedós ütött ki a juhok kö
zött, melyeket Löwry Zsigniond Eperjesen 
vásárolt. Most a beteg juhok állatorvosi 
felügyelet alatt vannak Jaliodnikon. Intjük 
gazdáinkat, nehogy jnliaikat ezek közelébe 
bocsássák .

Merénylet dynamittel Sclmeczbánya 
város egyik külntezájában éjnek idején egy 
hányamunkás házaablakán egy erős dyna- 
mit töltés feliobbant. s összezúzva az abla- 
kot, leszakította a falon függő képeket. Az 
alvó családanyának éppen fejő fölött ment 
cl a lövés h az üvegdarabok a gyermekek 
testébe hatoltak. A tettest meg nem sikerült 
felfedezni.

Tátrafúredon a természet remek szép* 
ségeibou tündöklő c klimatikus gyógyhelyen, 
mely az üdülést és szórakoztatást kereső , 
közönség részéről cvröl-évre fokozódó mérv
ben kerestetik fel, az utóévadbau oly in- i

íé/kedesekot léptetett az igazgatóság életbe, 
melyek a fürdő látogatását igen csekély 
költekezés mellett is lehetővé teszi ; ugyanis 
augusztus 25-étul u szobák árát felére szál
lították le 8 teljes ellátás naponként 1 frt 
50 kiért lesz kapható.

Csak az ujját vágta le egy szép leány
és pedig csak a kilincs karczoltu meg s 
ebbo; a kiesi sértésből olyan nagy baj tör- j 
tent. iiogy a szép leány életét nem lehetőit I 
megmenteni. Most temetik, mikor ha e sorokat 
írom. E szomorít eset Seluieczbánván történt.

A rozsnak korai s egyszersmind takar
mányul lekaszálandó növényekkel (borsó, 
bükköny, tatárka mustár) való vegyes vetése. 
Uaufbcrger T., Csehország egyik nagyobb i 
uradalmának igazgatója a rozszsal előkészi-. j 
tett ugarnak igen czólszerű kihasználását 
ajánlja, tiz évi tapasztalatra hivatkozva, 
hogy a rozsot már júliusban (nálunk augusz
tusban is elég ideje lesz, mert a mi ágál
junk moiegcbb s nálunk a tél oly korán 
nem köszönt be, mint Cschországbau) elveti 
és pedig nem magában, bánéin a fent 
megnevezett valamelyik növéuyuycl vegye 
sen, iitetve egyszerre s nem csak hogy 
kitlluő kapavágást kapott ily módou az 
ily vetés után, hanem kitűnő termést a 
rozsból is. Igaz, mondja, hogy a zöld takar
mány lekaszálása után a vetés nem valami 
szép kinézéssel bir s a beáruyelés folytán 
a tarló nem valami sötétzöld gyepet 
mutat, de a rozs csak mihamar kifejlődik 
és megerősödik annyira, hogy még őszre 
biztos iegelőt is nyújt a juhoknak és emellett 
oly dús szalmatennést és oly hosszú, gazdag 
kalászokat átl, melyeket a rendesen csak 
szeptemberheti vetett rozsnál elérni nem 
lehet. Ezen előnyön kívül ezen korai vetés 
méh ott elérjük még azt is, hogy a korai 
vetésnél fogva a vetőmagból 25—30 száza
lékot megtakaríthatunk, mert annyival 
kevcscjib vetőmagra van ily korai vetésűéi 
szükség s oly időben nyerünk az ily földről 
takarmányt ősszel, midőn a rendesen már 
szűkülni kezd. Ö az ily komi vetéshez, a 
mint írja. az úgynevezett orosz rozsot, nem 
pedig a szentiván vagy bokros rozsot hasz
nálja. Ez is megérdemelné a kísérletet.

A legyek csípése ellen már igen sok ; 
szer volt ajánlva, de általános elterjedést i 
egyik sem nyert, valósziuülog mert a czél- 
nak meg nem feleltek. Lcgczélszcrüúb két- | 

i ségkivü* a háló. Az oly háló azonban, mely j 
az állat egész testét befödi, kissé diága, j 
mert párját 10 frtou alól kiállítani alig lehet.
A háló tehát inkább a fény űzési lovaknál 
alkalmazható, Igás állatoknál már ez óvszer j 
tekintetbe nem jöhet. Külföldi fuvarosok j 
szoknak ugyan a lovak Ulieire egy sapkát ; 
alkalmazni s ez a lovak füleit nemcsak a í 
legyek, de a por ellen is oltalmazza. Az 1 
igás állatoknál a legyek csípése ellen oly j 
szer volna alkalmas, mely som nem költsé
ges és alkalmazása is egyszerű és veszély- ! 
télén. Egy újabban feltalált szer. melynek 
l'yrídine nevet adtak, szaga rendkívül erős 
és Kellemetlen, úgy hogy a lcglolakodóbb 
legyeket is távol tartja. A Pvridineböl 50 
gramm telittotik az ennek megfelelő meny- 
nyiség sósavval, ez elkevertetik egy liter 
vízben. Ezen oldattal az állatok azon része, 
mely leginkább ki van téve a iégycsipésnek. 
meginosatik.

Virágkiállítás és növényárulás. A buda
pesti cs vidéki kereskedelmi kertészek í. 
évi szeptember első felében nagy virágkiál
lítást és növényvásárt fognak rendezni i
Budapestem mely czélra a kereskedelmi 
minisztérium az iparcsarnok déli részét 
átengedte. A kertészek köréből alakult 
bizottság. Iiogy az ünnepély annál nagysze
rűbb legyen, több tagját Angliába küldötte, 
a liasoonemű angol intézmények tanulmá
nyozására. A kiállításon részt \ ' het minden |
kertész. Jól nevelt szobaniivónyokre külön 
dijak lesznek kitűzve. Bejelentő ivek kap- !
Katók Gillcmot Vilmos mű kertésznél, Dam- ^
janicb utcza 37.

Röid hírek. S i I b c r o r bécsi lég hajós |
„Vindobona" nevű óriási léghajójával tesz 
fcllászállásokat a budapesti állatkcrfbcu. A 
léghajó egész egyszerű szerkezetű s nem 
kormányozható. P i r c h e r J ó z s e f  a
bécsi S/.cnt István torony villámhárítóján 
felmászott annak t tejére s kitűzött arra 
egy sárga-fekete zászlót. - P o n g r á cs 
Béla a hontiuogyci alispán fia Becsben öu

gyilkossá lelt. — 136  1 hadköteles vándo
rolt Amerikába a múlt évben Zemplénme- 
gyéből.

Szerkesztői iUenetek.

11 u H t . ÜIIOI-úl SO. K8.«„o,n, m.„- 
kaptam ; do no,: rii a így mást szó-
dettem, mo.t „ jívS ujlá

A k»«lel,b  8,..libán megy. Odrija-

na a lolnierUlo napi ( 
lapnnkat tudéaitnni. szivnsKodnók

szűnöm, igóretóro pedig 
egylitt szivosen üdvözlöm ! '/.ámítok. Partnerével

HIRDETÉSEK.
17íV). szám,

1886. '

Árverési hirdetmény.

selmeczi kir. járásbíróság n int te
lekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik 
miszerint végrehajtási árverés ezen kir. já- 
rágbirés ;g területéu fekvő Gyekiszky Tre- 
tyák Zsuzsanna. Gyekiszky Erzsébet Gye 
kls/.ky János, Gyekiczky Mátyás kisk. 0 bért 
György. János és Márton uevén álló a pocsu- 
vadlói 37 számú tijk. A I 14|64 urbt. 1—8 
sor szám alatt foglalt 32. számmal jelzett 
ház, udvar, kert, szántó és rétekre, valamint 
az után járó 63 számú tijk. A I. 1—62 sor 
szám alatt bevezetett közösben levő erdő 
és legelőből illetőségére nézve tíztonhár 
György hagyatékának 403 frt 50 kr. töke 
eddig 38 frt 04 kr. megállapított és még 
felmorllleudö végrehajtási költségeknek kie
légítése végett az 1886. Szeptember hó 16-án 
reggeli 9 órára a selmeczi kir. járásbíróság
nál tűzetett ki.

Kikiáltási ár 516 frt. adó szerint 
megállapított becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak blG 
frt. becsárnak 10 százalékát készpénz vagy 
óvadékképes értékpapírokban az árverésnek 
megkezdése előtt bánat pénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt 2 rész 
létben 90 nap alatt az esedékes 6 százalék 
kamatostól a sclmcczi kir. adóhivatal mint 
biroi letéti pénztárnál kérvény mellett lefi
zetni.

Vevő az árverési cselekménynek, jog
erőre emelkedése után haszonélvezetbe lép, 
tulajdonjog javára a vételár lefizetése után 
hivatalból fog bekebclcztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket 
tűzkár cllcu boztositanl.

Ha a vevő az ígért vételárt a megba
tározott időben le nem fizetné, bármely 
érdekelt lél kérelmére visz árverés fog 
elrendeltetni.

Az erre vonatkozó árverési feltételek
nek tüzetesebb pontjai ezen eljáró telek
könyvi hatóságnál és pocsuvadlói községi 
bírónál megtekinthetők.

Sűluioozen 1886. Augusztus 12-én.
H c y d e r

kir. jbiió
1751. nr.iíni

1886T-

Árverési hirdetmény.

A selmeczi kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik 
miserint önkéntes árverés ezen kir. járásbí
róság területén lévő Seidel Hermán hagya
téka és neje Baumann Ciotild tulajdonához 
tartozó a selmeczi 501 számú tljköuVvbon az 
A + 1 sor, 174 helyr sz. a. levő IS0|III sz. 
házra. A f  2. sor. 177 lielyr. sz. alatt lévő 
kertre. A f  4. sor. 176 h :iyr. sz. alatt lévő 
206 III sz. iiazra, A + 5 Kor, 175 holvr. az. 
alatt lévő 205JI1I szám hizru. A f  7. sor 
1221 helyr. sz. alatt lévő rétre nézve ezen
nel adó szerint együttes 2450 forint 50 kr. 
megállapított becsárban a selmeczi királyi 
járásbíróság mint telelik'inyivi hatóságnál 
1886. évi Szeptember ho 2-án reggeli 9 
órára tűzetett ki.

Kikiáltási ár 2450 foriit 50 kr. adó 
szerint megállapított becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak 2450 
forint 50 kr. bccsárn ik 10 százalékát kész
pénzben. vagy óvadoktépcs értékpapírok- 
bán az árverésnek megkezdése előtt bírói 
kiküldött kezeihez lotenui.

Vevő köteles az igert vételért 2 rész- 
leiben az árverés napjától számítva 120 nap 
alatt az esedékes kamatostól a selmeczi kir. 
adóhivatal mint birói letéti pénztárnál kér
vény mellett lefizetni.

Vevő a megvett ingatlanoknak liaszou 
élvezetbe, az 1886 évi November lió 1 én 
lép, tulajdonjog javára azonban csak a vé- 
)eíár teljes lefizetése után hivatalból fog 
bekebclcztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket 
tűzkár cllcu biztosítani-

Ha a vevő az ígért vételárt a megba
tározott időben lenem fizetné, bármely ér
dekelt fél kérelmére, költségére és veszé
lyére visz arveré: fog elrendeltetni.

Az árverési teltételeknek tüzetesebb 
pontjai ezen eljáró bíróságnál és Selmecz 
Béla bánya szab. kir. bánya városok tanát- 
sánál megtekinthetők.

Selmec/.cn 1886. Augusztus 13-án.
H e y d e r

kir. jbiró.

6092 számhoz 
1886,

Hirdetmény.
A Selmecz s Bélabánya szabad kir. 

bánya városok területén fennálló vízi müvek 
és vizliasználati jogosítványok tulajdonosai 
az 1885. évi XXIII. t. ez. 189 §-a valamint 
az ezen törvény végrehajtása tárgyában a 
nagyin, földmivelés- ipar s kereskedelem
ügyi ni. kii. Miuisterium által 1886. évi 
45689 szám alatt kiadott általános rendelet 
87. §-a értelmében felhivatuak, hogy az 
említett jogosítványaikra vonatkozó enge
délyt 1887 évi május hó 1-én az alolirott 
polgármesteri bivataluál mutassák be. vagy 
ugyanazon batáridő alatt igazolják, hogy 
vízi műveik a fennebb hivatkozott törvény 
életbeléptétől visszafelé számított 20 év 
vagyis 1866 évi január 1-től óta háborítat
lanul fenuállanak. a nélkül, hogy mások 
jogosult érdekeit sértenék és mint ilyenek 
az illetékes hatóságok által károsoknak 
találtattak volna.

Ezen kötelezettség minden hatósági 
engedélyre szoruló vizi munkálat tulajdo
nosára kiterjed, tehát öntözési, lecsapolási. 
ármentesitési, folyózsabályozási, ipari és igy 
tovább vállalatokra egyáránl érvényes.

Kivételt képeznek itt azou szabályo
zási muukálatok, melyeket az állam közér
dekből foganatosított s ennélfogva magán 
tulajdont nem képeznek.

Selmeczbányáu 1886. évi Augusztus 
hó 9-éu.

O c s o v s z k y  V i lm o s
polgármoiter.

ölti. v. Hzám.
1886

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírre teszi, hogy a beszterczebányai kir. 
járásbíróság 3020|1886 P. számú végzésé 
által Itosenzwcig Ignátz javára, Bock Ede 
ellen 50 frt tőke, ennek 1886 év mart. hó
3. napjától számítandó 6% kamatai és ed
dig összesen 15 frt 60 kr. perköltség köve
telés erejéig elreudelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával biróilag felülfoglalt és 504 frtra 
becsüli szoba bútorból álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 3232|1886 P. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszí
nén, vagyis Beszterczebányáu. Bock Ede 
lakásán leendő eszközlésére 1886. évi Szept. 
hó 21-ik napjának d. után 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni Bzáudékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
évi LX. t. ez. 107§-a értelmébeu a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alnl is eladatni fognak.

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

Kelt Beszterczobányán 1886. évi augusz
tus hó 18. napján.

•V u ráu yl A d o l f
kir. bir. végrehajtó

1779. 81*111.

Árverési hirdetmény.

A selmeczi kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik : 
miszerint végrehajtási árverés ezen kir. já 
rásbíróság területén lévő l^estyanszky férj. 
Mokos Katalin, kisk. Lestyánszky Tamás, 
Maria és János nevén álló a szt-antali 81. 
szállít tljkvben A I. 1, 2, 3, 6. 7, 8. sor 
szám alatt foglalt nevezetesen 94. számú 
ház. kert, melléképületek, rét, szántó, lege
lőre nézve Gábel Bódog felperesnek 120 
frt töke, címek 1881. évi Martius 9. járó 
6°/. kamatai, eddig 47 frt 25 kt. megáll a- 
pitott cs még felmerülendő végrehajtási 
költségnek kielégítésé végett 1886. évi 
Szeptember hó 15-én reggeli 9 órára a sel
meczi kir. járásciróság mint telekkönyvi ha
tóságnál tűzetett ki.

Kikiáltási ár 500 írtban adó szerint 
megállapított becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak fen
tebbi becsárnak 10% készpénz vagy óva- 
dékkepos értékpapírokban az árverésnek 
megkezdése előtt a biroi kiküldött kezeihez 
bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az ígért vétolárt az ár
verés napjától számítva 90 napon belül ese
dékes 6% kamatostól a selmeczi kir. adó
hivatal mint birói letéti pénztárnál kérvéoy 
mellett lefizetni.



Vevő az árverési cselekménynek jog
erőre emelkedése urán haszonéi vezet be lép. 
tulajdonjog javára azonban csak a vételár 
teljes lefizetése utáu hivatalbői fog bekobe- 
Icztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket 
tűzkár ellen biztosítani.

Ha a vevő az ígért vételári .1 megha
tározott időben le nem fizetné bármely ér
dekelt fél kérelmére visz á. verés fog elren
deltetni.

Az árverési teltételeknek tüzetesebb 
pontjai ezen eljáró bíróság.iái és a szt- 
aiituli községi bírónál megtekinthetők.

Selinccxeu 1886. évi Augustus 18.
I l t ‘y d e iv

kirf jbiró.

1217. szám 
Tkvi. 1886.

Árverési hirdetményi kivonat.

A korponai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi liogy 
Lehoczk.y Gusztáv végrehajtatnunk Mlinárik 
Juhász István végrehajtást szenvedő elleni 
10 frt. tőkekövetelés és járulékai behajtási 
iráuti végrehajtási tlgyéheu, a korponai kir. 
járásbíróság területén lévő Felsö-Mladonya 
határában fekvő, a felső mladouyai 50. sz. 
tljkben A I. 1 —2 sor szám alatt egészbir
tokra 160 írtban továbbá az A. 11, 1—60. 
sor szám alatt birtokból Mlinárik Juhász 
István Vi-ed rész illetőségére 265 forintban 
és a f i -  80  r szám alatt egész ingatlanra 14 
frt. kikiáltási árban a 800;1886. tk. sz. a. 
árverési hirdetménnyel elrendeltetvén, ezen 
árverésre ujabbi határidőül 1886. évi Szep
tember hó 6-ik napjának délelőtti 10 órája 
Felsö-Mladonya községben a községi biró 
házához tűzetik ki, mely határidőben ezen 
ingatlanok a kikiáltási árou alul is el fog
nak adatni.

Bánatpénzül az ingatlanok kikiáltási 
árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 
1881. 60. t. ez. 42. íj-ábau jelzett árfolyam
mal számított óvadékképes értékpapírban 
az árverés, foganatosításával megbízott bírói 
kiküldött kezeihez leteendő.

A vételár 2 hó alatt két részietbcu 
fizetendő.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Korponáu 1886. évi ihIíiis iió 19-én 

szabadságolt kir. jbiró helyett
K zk lárik

kir. aljbiró.

1780. szám.
Árverési hirdetmény.

A selmee/i kir járásbíróság miut te
lekkönyvi hatóság részéről közbirró tétetik 
miszerint végrehajtási árverés az ezen kir. 
járási)ir tsák területéu lévő Tornait András 
és Sz íoó Zsuzsannának a selmeczi 1427 
számú iljk. A v 1—2 sor. 8457 3454 indyr. 
szám aiatt foglalt íekvöségekre nevuzetescu 
ház és kertekr - nézve a selmetv.i takarék
pénztárnak 115 Irt. töke, ennek 1884. feb
ruár 5 tői jaró 6 százalék kamatai, eddig 
40 frt 67 kr. megállapított és még feíme- 
rüleudö végrehajtási költségnek kielégítése 
végett 1886. évi Szeptember 20-án reggeli 
9 órára a sclineezi kir. járásbíróságnál tű
zetett ki.

Kikiáltási ár 350 frt. adó szerint meg
állapított becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak a 
fentebbi becsárnak 10 százalékát készpénz 
vagy óvadékképes értékpapírban az árve
résnek megkezdése előtt a bírói kiküldött 
kezeihez bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az ígért vételért az ár
verés napjától számítva 90 nap alatt esedé
kes ti százalék kamataival együtt a selmcczi 
kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál 
kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekménynek jog
erőre emelkedése után haszonélvezetbe lép. 
tulajdonjog javára azonban csak a vételár 
teljes lefizetése után hivatalból fog bekebe- 
leztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket 
tűzkár cllcu biztositaui.

11a a vevő az ígért vételárt a mégha- í 
tájozott időben le nem fizetné, bármely ér
dekelt fél kérelmére visz-árverés lóg elren
deltetni.

Az árverési feltételeknek tüzetesebb 
pontjai ezen eljáró biróságuá! és Solmecz s 
Bélabánya szab. kié. bányavárosok tanácsá
nál megtekinthetők.

Sclmeczeu 1886. augusztus 18-án
f l e y d e r

kir. jbiró.

f>14 szám,
1886.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi t. ez. 102. §-a értelmében, ezennel köz
hírré teszi. Ingv a beszterczebányai kir. 
járásbíróság 3204 1886. P. számú végzése 
által F. Fiscber, — Weiner Ede és Fisehl 
Albert javára Szameth Mihály elleu 52 frt.

70 kr., 49 frt. 92 kr. és 30 frt. toko cuuek 
1880 év december lu'i 2 uapjátél n?.amitauuo 
0 százalék kanalai «a midig »««•«“ « *  
frt 64 kr. perköltség követelés erőjéig el- 
rcudelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
bíróilag lefoglalt és 461 frt 90 krra becsül : 
szoba bútor, -  ágy és ruhancmüekből all.) 
ingóságok nvilvám.s árverés útján eladatnak.

Mely árverésnek a 3 2 0 2 | 1 8 8 6 . P. szám 
kiküldést rendelő végzés folytán a lielys/luéu 
vagyis Beszterezebáuyáu leendő eszköz
lésére 1886. év Szeptember ho 9-ik napjá
nak délelőtt 10 órája batáridőül kitűzőnk és 
ahhoz a venni szándékozók ezcuuel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érin
tett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX. t. ez. 107. § a irtelmébeu a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni toguak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LA. t. ez. 108. §-ában megái- 
lápitott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Beszterezebáuyáu 1886. évi Aug. 
bó 14- napján.

J u r á n y i  A d o lf
k ir . birÓHÓgi v é g rehajtó .

1768 »aám. 
1886

Árverési hirdetmény.

A selmeczi kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság részéről közbirró tétetik, 
miszeriut végrehajtási árverés ezen királyi 
járásbíróság területén fekvő Haiezl született 
Podbragyai Hermiunak a selmcczi 28;>. sz. 
tljkvbeu A f  1—2 sor, 350 és 355 helyi*, 
szám alatt foglalt 74 II számmal jelzett ház 
és kertekre nézve Trauer Gyula végrehaj
ta tn ak  50 frt. töke, ennek 1885. márczius 
21-öl járó 6 százalék kamatai eddig 15 frt 
45 kr, megállapított cs még felmerülendő 
végrehajtási költségnek kielégítése végett 
1886. évi Szeptember hó 7-en reggeli 9 
órára a selmeczi kir. járásbíróság tlköuyvi 
hatóságnál tűzetett ki.

Kikiáltási ár 352 forintban adó szerint 
megállapított becsár

Árverezni szándékozók tartoznak 352 
frt. beesárnak 10 százalékát óvadékul kész
pénz vagy értékjiapirokban az. árverésnek 
megkezdése előtt bírói kiküldött kezeihez 
letenni.

Vevő köteles az ígért vétclárt az ár
verés uapjától számítva 90 nap alatt esedé
kes 6 százalék kamatostól a selmeczi kir. 
adóhivatal mint birói letéti pénztárnál kér
vény mellett lefizetni.

Vovö az árverési cselekmény jogerőr 
emelkedése után haszonélvezetbe lép, tulaj
donjog javára azonban csak a vételár lefi
zetése utáu hivatalból fog bekobeleztctui.

Vevő kötcleB a megvett épületeket 
tűzkár ellen bi/tositani.

Ha a vevő az ígért vételár! a megha
tározott időben le nem fizetné, bármely 
érdekűit fél kérelmére viszárverés fog elren- 

! deltctni,
Az árverési feltételeknek tüzeltesebb 

pontjai ezen eljáró bíróságnál és Selmccz s 
Bélabánya szab. kir. bánya városok taná
csánál tekinthetők meg.

Selmcczcn 1886. aágusztus 1-én.
H e y d e r

kir. jbiró.
I -----------i _ _

2297. szám
Árverési hirdetmény.

Brozuobán.vai szab. kir. város részéről 
közhírré tétetik hogy az általa kizárólago
san használt királyi kisebb haszonvételek 

! nevezetesen vendéglő Miualovo községben, 
vendéglő Polhora községben, alsó malom. 
Mlto, Bcnyus és Polhora községbeu létező 
malom, hús mérésre szolgáló két helyiség, 
és sönnérési díj szedési jog 1887. évi 
Januárbó 1-tö! 1889. évi Dce.zember hó 31-ig 
az az bárom szakadatlant!! egymásután 
következő évekre 1886. évi Szeptember 
hö 2 án délelőtt 10 órakor Írásbeli zárt 
ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyíl- 

I váuo8 árverés útján fognak bérbe adatni.
Árverezni szándékozók ezennel felhi- 

i vatuak miszerint az eddigi bérösszegnek 
i 10 százalék bánatpénzzel készpénzben 

ellátva a lenti időben u város tanács tér- 
! méhen megjelenni szíveskedjenek.

Írásbeli zártajáulatok a fentkitett bá
natpénzzel és 50 kr. bélyeggel ellátva az 
árverés megkezdése előtt az árverező bizott
sághoz benyújthatók.

Az árverési és szerződési feltételek a 
városi irodában hivatalos órákban megte
kinthetők.

IJtáuuyomat nem dijaztatik.
Brezuóbáuyáu 1886. augusztus hó 9-én.

liO p u ftiiy  N a iim
| - 2  pulgármciBer.

Árverési hirdetmény

LoeweésEichcnwal dcsödhitclczöiuck f. 
é. május hó 29-én és a csödválasztmánynak 

1 f. é. jüliih hó 31-lk uapján hozott határo
zata alapján a Turóoz megye Uuttka s Pric- 
kopa községekben fekvő Loewc és Eicbcnwald 
ezég tulajdonát képező és az összes tarto
zékok aal együtt 46.475 frtra becsült ingat
lanok jelesen a ruttkai gözfürész telep és 
tartozékainak írásbeli és szóbeii ajánlatok 
elfogadása melletti nyilvános clárverczteté- 
sének határnapja f. é. Szeptember ho 2-ik 
napjának délutáni 3. órájára a ruttkai gőz- 
fűrész irodahelyiségeibe kitUzctett.

Az árverés alapjául szolgáló és a iiees 
értékeket is kitüntető részletes leltár, adas- 
verési szerződések, telekkönyvi kivouatok. 
biztosítási bárczák. valaminf az árverési 
feltételek alulirt tömeggoudnoknál Trcuesé- 
ben az árverési feltételek ezen felül Uuttkáu 
a csődtömeg üzleti irodájában is bármikor 
megtekiuthetök.

Kelt Trcucséubeu 1886 évi julius 31 
uajtjáu.

F r a n k i  l l n n - l k
2—3 ügyvéd m ólt o*őiltüiue6goiidnok.

Készít: levélpapír- és boriték-ezégnyomatot, kiírleveleket, árjegyzékekül. ^

A Seimeczbányai Híradó
®  m  'T]W' m  W  o  W. é i A

TUEÓCS-SZT.-MAET01TBA1T,

vállalkozik a kőnyvnyomói szakba vágó munkálatok í  IJ

csinos, gyors és pontos kiállítására,

Vi d é k i  m e g r e n d e l é s e k e t  p o n t o s a n  t e l j e s í t
)QCOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOQÓQt:

Nyomatott a „Selinoczbáuyai Híradó* gyorssajtójáu Turócz-Sz--Márton bán.

Hirdetés.
Minthogy ift csak rövid ideig szán

dékozom tartózkodni, bátor vagyok a n. 
e. közönség becses figyelmét az általam 
készített g*3 r p s  aJalsolsra felhívni.

Míídiszitniények (relief), egyptomi kor
sok. virágtartók, mellszobrok, szobrok é« 
kerti díszítmények készletben vannak rak
táromon. -  Megcsonkított gypsalakok ja 
vitásat olcsón cs jól teljesítem.

A zenekedvelőknek különös figyel
mébe ajánlom M o z a r t ,  B o e t l i o t v c n ,  
S c h u b e r t  és W a g n e r  Richnrd mell
szobrát.

Selmeezbányán 1886. Aug. hó.

Schwihalek Lajos,
gypsalak-készitö

Hom  iife lti-fé ie  h á z b a n .

Kiadó a „Seimeczbányai Híradó* könyvnyomója.
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