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A Marczius 15-ikót ilnnoplfik 
flgyolinélic!

A háboiús hírek gyérillésével meg
csappan az általános liarczi kedv, las
súi) tempóban ver a „hausse és l)aisse“ 
rögtöni változásaitól izgatott börzés 
szive, s .0 jövö termésbe vetett na
gyobb bizalommal fogja az elceszar- 
vát a szántóvető.

Es bár „Magyarország csendes, 
újra csendes.“ mégis rövid napok 
múlva „forr szinte a vér az erekben“ 
s meleg áramlat, ngyanegy áramlat 
melegíti minden magyar kebelét.

Mi forralja? mi melegíti?
A szabadság hajnalának emléke

zete : előttünk a Marczius idusa.
Felhangzik újból a
„Talpra magyar, hí a haza
Itt az idő. most vagy soha !“ 

de a haza e hívó szózatára nem „si- 
kolr a liarczi síp,“ nem szökik ki 
hüvelyéből vérontó szablya csak a 
diszknrdok egyenetlen csörtetése üti 
meg fülünket, amint százan meg eze
rén, száz és ezer helyen ünnepi hála
adásra gyűlünk egybe Istennek házá
ban, vagy szabad ege alatt áldozati- 
dók a dicső múltnak.

Ajkunkra vesszük a „ sz  a b a d- 
s á g w-ot, lelkesen zengjük gyújtó da
lait. de megvédésére nem karddal ke
lünk síkra, hanem a szellem fegyve
reivel.

Őrizzük meg híven a piros lobogó 
szent emlékét, de dolgozzunk a béke 
olajága égíse alatt, hogy ne a liarczi 
mének lába dübörgésétől, de az arany 
kalászt kiverő cséplő ütésétől rengjen 
az édes anyaföld.

Ámde ez áldásos béke idején meg 
ne feledkezzünk azokról, kik e szel 
lerai húrozok korszakát vérrel szerez
ték meg nekünk, fegyverrel vívták ki

számunkra : a szabadságbarcz bajno
kairól.

Nagyobb része olt porlik már az 
édes anyaföldön, melyért éltét kocz- 
káztatá, vérét ontá ; csak aránytala
nul csekély részét tisztelhetjük közöt
tünk, s ezek közül is hányat mint 
tehetetlen aggot, szegény sorsiildözöt- 
tet. kinek még a betevő falatja Í3 
kolduskenyér számba megyen.

Ha egy szívvel lélekkel zeng-e- 
dezzlik a „Talpra magyar“t. ha köz
akarattal sorakozunk csoportokká hon- 
védsirok fölött, lm pobárkoczczintva 
éltetjük a- hazát, jusson eszünkbe, 
hogy . . . „utoza szögletén ül a csonka 
bős“ . . .

Nincsen város, melynek utczájára, 
nincsen utcza. melynek szögletére ne 
jutna egy-egy csonka bős, ki jogosan 
fordulhat hozzánk kérő szavával : „Ad
jatok. oh adjatok, a mit Isten adott! ! !

Halljuk meg a szót. és egy po
hár egrivel több vagy kevesebb : Ír
jon löki a gyűjtő ívre néhány fillért. 
A sok fillérből forintok növekednek s 
az 1848|!)-iki honvédek betegsegélyzö 
és temetkezési egyletét képessé teend- 
jük a nyomorral küzdő agg honvédek 
segélyezésére.

Ez egyesület gyűjtői vei hatósá
goknál. egyesületeknél hónapok óta 
bevernek; egyebek között ős Selmecz- 
bánya sz. kir. bányavárosánál is ; 
ámde itt nem a közöny tétette irat
tárba, hanem az ügyszeretet. Igazolja 
ez állításunkat e határozat:

* Bár c város közönsége mindenkor szi
vén viselte a szabadságharcz bajnokainak 
ügyét és sorsát, s igy, ha jelenleg is újabb 
gyűjtés rendeltetnék el, bizonyára nem lenne 
közönségünk hütelen a múlthoz s önmagá
hoz, — de tekintve azt a majdnem elvisel
hetetlen terhet, mclylyel a számos gyűjtés 
c város társadalmára nehezedik, ezúttal a 
gyűjtést elodázandónak tartja e városi tanács

s azon véleményének ad kifejezést, hogy ez 
alkalmasabb időben, például Marczius 15-én 
foganatosittassék. Mi végből a gyűjtő ív az 
irattárba teendő, a nyilvántartással, illetve a 
gyűjtés eszméjének annak idején való fölele- 
venitésével a jegyzőség bízatván meg. Miről, 
a honvédscgélyző egylet elnöksége átirattal, 
a jegyzőség pedig végzéssel értesüljön. Sel- 
meczbányán 1886. Dcczeinbcr 17-én Ocsovszky 
Vilmos polgármester.

E végzéshez képest a gyűjtő iv 
most kikerül az akták közül s a 
gyűjtés eredményében bizonyára nem 
fog csalódni a nemes város tanácsa.

Szolgáljon e határozat követendő 
példáúl egyebeknek, mindnyájunknak. 
Ha követjük, egyik legszentebb köte
lességünknek felelünk meg, méltóan a 
Marczius idusához. V.

.Jelentős
Turóczvármegye kö.-gazdasagi állapotáról 

az 1886. evben.
A közigazgatási bizottság februárhavi ülésén 

felolvasta Vetíts Alajos, közgazd. előadó.

Tisztelt Közigazgatási Bizottság!
Nem minden elfogultság nélkül fogtam 

tollat e zárjelentés megírásához oly intézmény 
, képviseletében, mely felett annak megterem

tője kimondta a halálos Ítéletet.
A közgazdasági előadók intézményének 

; szükséges vagy szükéglelcn voltát elemezni 
nem szándékom, mert Cicero pro domo sua 

I szólásnak látszatnék, — és nem is hivatásom 
annak érdekében ezen tisztelt testületet po
lémia áltál untatni. A kötelesség teljesítése 
tudatában azonban meg nem tartóztathatom 
magamat e vármegye közgazdasági viszonyai
ról némelyeket megjegyezni ; habár ezen 
felszólalásom Sybilla utolsó könyve lesz is.

Turóczvármegye közgazdaság viszonyai 
az 1X85. cv lezártával beadott jelentésem 
óta nem hogy előnyösen változtak volna, de 
szembetünőlcg hanyatlottak. A földmivclés

versenyképessége az. általános elszegényedés 
és pénztelenség miatt lehetetlen, és a föld- 
mivelés hanyatlása mellett az ipar és keres
kedelem fel virágozása nem képzelhető.

Ezen megye gazdaközönségének anyagi 
hanyatlása nem mindig, bár sajnos sok eset
ben igen is, egyéni hibákban keresendő. A 
gazdák eladósodásának nem ritka esetekben 
a kényszerült adósságcsinálás az oka, de 
annál gyakoribb a könnyelműség okozta 
eladósodás, a pénznek váltó útján a túlsók 
pénzintézetnél méreg drágán bár, de könnyű 
beszerezhetése, a váltósvindli és csalás sok 
existenti.it juttatott tönkre, még olyanokat is, 
kik, még mielőtt e megyebeli pénzintézetek 
létcsittettck volna, jólétnek örvendettek.

A mai viszonyok közt a földmivelés a 
8 százalék kamatlábat a legnagyobb szor
galom mellett sem bírja meg, holott a me
gyebeli pénzintézetek kamatlába még a 8 
százaléknál is drágább ; mert, ha valamely 
pénzkereső kölcsönt vesz, példáúl 1000 frtot, 
azt birtokára betabláztatja, előre kell a költ
séget viselni, a bélyeg, a betáblázási illeték, 
az ügyvéd, ki a betáblázást eszközli körül
belül 50 fit ; a pénzintézet a kölcsön felvé
telénél a félévi 8 százalék kamatot, tehát 40 
irtot levon. Az illető tehát, ki 1000 frtot 
kölcsön akart venni, kap körülbelül 900 frtot 
és attól fizott 80 frtot kamat fejében félévi 
előleges részletekben, tehát X százaléknál is 
többet. Már pedig legjobban rendezett gaz
daság sem képes birtokából 8 százalék tiszta 
jövedelmet kimutatni, a kamatteher felülmúl
ván ckkép a tiszta hozamot, a deficit a nap
fénynél is világosabb. Már pedig oly ház
tartás, melynek évi számadása deficittel zá
ródik, azt évről-évre fokozva, kimaradhatlan 
a tönk.

A földmivelőnek ily szorult viszonyai 
mellett az ipar és kereskedelem virágzása 
nem képzelhető és az általános elszegénye
dés napról-napra érezhetőbb lesz. Ha pedig 
az egyéni állapotok ily szomorú képet tár
nak elénk, az egyetem t. i. az állam is meg

T  J »  B  G, %. J L .

A törvénykezési párviadalokról.
Irta : Dortsék Gyula.

(VéK.M

De nemcsak békéltetők közbenjárására 
történhetett egyezkedés, mely aztán a bíró 
hozzászólása alá vettetett, de pl. I-'ranczia- 
országban az ottani bizonyító eljárás szerint 
a törvényszék a bajvívás minden stádiumá
ban (kezdet, folyamat, vagy vég felé) közbe
szólhatott, s ha javában folyt is a küzdés, 
azt (élbcszakíthatá s fclszólíthatá a küzdőket, 
akarnak-c egyezkedni. S a mennyiben ez a 
felek szabad akaratától függött, t i. egyez
kedni, vagy nem, igen ügyeltek arra, hogy 
a vívók állásukat és helyzetük, t szigorúan 
fenntartsák, hogy igy, ha az egyezkedés meg
hiúsulna, a küzdelem folytattathassék, mig el 
nem döntetett. (Itt kissé különösnek tűnik fel 
előttem az, hogy - bár a biró beleegyezé
sétől függött az egyezkedés utáni uj Ítélet, 
mégis a felek félsz*>1 íitattak a törvényszék 
altul az egyezkedésre. Mi történt az eset
ben pl. ha egyezség létrejött s a biró őrt 
nem acceptálta ; kellett c ilyenkor folytatni 
a bajvívást ?)

A békéltetők hazai ordáliai bajvívásunk 
intézményében is előfordulnak és próbi vili

a nevük. Kzek hazai törvénykezési eljárásunk 
szerint nem voltak valóságos bírák, hanem 
a békés megoldás szószólói, közbenjárói az 
egyezkedés létrejöttének.

Németországban a törvényszékek még 
a 17 . században is iparkodtak ily egyezkedést 
létrehozni, (Thcildigung) különösen pedig ak
kor, ha a bűntettet valamikép menteni lehe
tett, vagy épen ha a vád tökéletesen ment
hető nem volt. 1 lóg.' az ily békéltetés sikere 
függött a törvényszék beleegyezésétől, mu
tatja a német törvénykezési eljárás azon 
epizódja, hogy büntető por ügyében a Theil- 
digung csak a törvényszék beleegyezésével 
jöhetett létre.

Nálunk dívott a vivasi dij fizetése, me
lyet a bajvivás vége..tévéi mindkét perlekedő 
fél tartozott fizetni .1 baj vivasi igazságszol
gáltatásért. Jerncj követségnek ezimezi e 
dijat, mely szerinte a bírói követelés, 
vagy megkövetéstől származott. Ily termé
szetű lehetett a bírság néven ismert dij, 
melyet emlékeink birságium paris duclli ■ 
czimeznek s épen e név utal a követség 
néven ismert pördijjal való azonosságra vagy 
legalább is közeli hasonlóságra. S nálunk a 
pördijak az egész középkor folyamában igen 
magasak valának ; a dij ilyetén fölcsigázott 
qunntuma minden hihetőség szerint a viszály
kodás szellemének megszüntetését czélozá. 
Volt rá eset, hogy ily pördij alól fel is men
tethetett az. illető lél ; ez azonban csak a

király v. a nádor hatalmában állott. Példát 
bírunk rá II Kndrc idejéből, Hector gróf és 
Márton mester felmentése ügyében, kiknek 
a bírság királyi kegyelemből* elengedtetett.

III. A z  o r d á l i a i  i g a z s á g s z o l  
g á 1 1 a t á s h e l y e  é s  i d e j e :  A közép
kori ordáliai igazságszolgáltatás szerint az 
ügy eldöntésére a törvényszék s a pörleke
dő-felék megjelentek a küzdtéren; >• küzd
tér rendesen magasabb hely, emberi kéz 
által emelt halom volt, mindig szabad ég 
alatt ; magasabb azért volt c hely, hogy a 
törvényttartó bírákat a nép láthassa. A ha
lom közepén egy kis hely volt hol hihetőleg 
a bírák számára ké'/.i ei; sátor állott. Ily 
helyeket látni az egye német falvakban. A 
sátor helye többnyire'hársfa által jelöltetett. 
Honunkban Budán a király székhelyén, sőt 
az ország több más Viliiken is voltak állandó 
bajvivási térek. S ehhez homogén esetnek 
latszik lenni a külföld azon szokása, hogy 
az oly városokban, melyekben gyakortabb 
tartatlak bajvivások, ki volt jelölve a küzdő
tér sövénynyel és palánkkal körUlkeritctt 
helyűn, s ez elkerített hely többnyire kerek, 
tojásdad alakú vala ; de más alakkal is bír
tak a küzdtérek, pl. a frízeknél négyszög 
alakú volt.

Ennyit az ordaliai törvénykezés helyé
ről. Lássuk most részint azon időt, mely a 
bajvivás elrendelésének idejétől a megtartás 
napjáig terjedt; részint magát a speciális

bajvivás időt, t. i. hogy meddig kellett küz
deni, vagy meddig kellett a megjelent félnek 
a hiányzóra várakozni. Az elsőre vonatko- 

I  zólag tudni kell. hogy a bírák, midőn vala
mely ügy ordaliai eldöntését határozták el, s 
erről értesítés: a feleket, mindég oly széles 
körű határidőt jelöltek ki a viadal megtar
tásáig, hogy az előkészületeket minden zak
latás nélkül megtehették a felek, akár sze
mélyesen szándékoztak küzdeni, akár viado
rok által. De a határidő kijelölése még sem 
függött a biró önkényétől, hanem bizonyos 
társadalmi elsőbbségi fokozat szerint volt 
szabályozva. így példáúl az ónémet törvé
nyekből (sváb tükör) látjuk, hogy a lcgma- 
gasb rangú s egyszersmind legszabadabb 
emberek (fejedelmek és főurak) társadalmi 
állásának még a törvénykezési - és bünte 

1 tőjogi eljárásban is voltak előnyei, a meny
nyiben bizonyos előnyben részesittettek a 
más személyek felett; ez előny abban állott, 
hogy a bajvivásra való felszólitás napjától 
hosszabb, és pedig hat heti időt kaptak az 
előkészületekre ; mig az alsóbb rendű felek
nek csak is 2 hét volt adva az elkészülésre.

Franciaországban s különösen Nor- 
mandiában és Lotharingiában 40 nap volt 
az előkészületekre kitűzve, melyet azon nap
tól számítottak, melyen a kihívó és kihívott 
a bírónak átadta a zálogot.

A mi a speciális bajvivási időt illeti, 
arra vonatkozólag egész rövideden, a meny



fogja érezni ezen állapotnak súlyát. Ha az 
állam, az egyesek egyeteme, ezen állapoton 
nem segíthet, amint azt súlyos pénzviszonyai 
mellett tőle követelni nem is lehet, akkor 
nem marad más teendőnk, mint segíteni m i- 
gunkon, amint lehet.

Ezen önsegélyt is csak egy módon vé
leményezem cszküzölhetőnek, és pedig nem 
egyesek isolált törekvése, egyesülés, társulás 
által. E  módot, én mint eszmét mindenkor 
és mindenütt, ahol helyén volt, hangoztatni 
és gyönge erőmhöz képest érte küzdeni el 
nem mulasztottam.

A közgazdaság terén a társulás ott is, 
hol az anyagi viszonyok a mieinknél sokkal 
előnyösebbek, nem eléggé ajánlható, nálunk 
pedig — igénytelen nézetem szerint létkérdés.

Ezen elméletem bizonyítására hivatko
zom hazánknál sokkal kisebb államokra, mint 
például Belgium ; Németalföld, Schvajcz ; ott 
a társulás következtében, a közgazdasági té
ren akár a földmivelés, akár az ipar, akar 
pedig a kereskedelemben elért eredmény 
eklatáns bizonyítéka állításomnak.

Tisztelt közigazgatási bizottság! Ezen 
fentebbi kitérés szorosan véve a közgazda- 
sági előadó zárjelentésébe nem is tartozik. 
Ott csak a megyének az utolsó évben fenn
állott közgazdasági viszonyairól kellene je
lentést tenni; de, mert szomorú anyagi vi
szonyaink ismeretesek, igénytelen nézetem 
szerint nem létezésükről, hanem orvoslásáról 
kívánatos gyönge erőmtől telhető útmutatást 
fejtegetni,

Midőn ezt szerencsém volt előhozni, el 
nem mulaszthatom ez úttal azon módot is 
jelezni, mely az imént fejtegetett társulást 
eredményezné. Igénytelen nézetem szerént 
az országszerte megalakult és több helyen, 
példáúl Békésvármegyében, sikeresen működő 
gazdasági egyesületek hivatvák az ügyet út- 
mutatólag felkarolni. A magas kormány, 
mint eddig, úgy reményiem, ezentúl is a 
lehetőséghez képest segíteni fogja a kezde
ményezett igyekezetét. Ne várjunk mindent, 
de kezdeményezést sem a magas kormány
tól, fogjunk hozzá buzgóan. kitartással és az 
eredmény* el nem marad. Megyénk területén 
is megalakult egy gazdasági egyesület, ez 
igénytelen nézetem szerint a mutatkozó jó 
akaratot felhasználva, lendületre ébreszthetné 
szunnyadó erők felébresztése által a közre
működést és a kitartó munka biztosítani 
fogja a  sikeres eredményt.

A lefolyt 1886. év folyamán a megyei 
közgazdasági téren tudtommal nem történt 
semmi, amit e helyütt felhozni szükséges lenne.

Hivatalos levelezéseim a múlt évben 
meghaladják a hetvenet, közte érdemleges 
jelentés a nm. közgazdasági minisztérium
hoz 2 1 .

Végre miután a közgazdasági előadók 
intézményének beszüntetése kilátásban van, 
ha a közgazdasági magas kormányt ezen 
beszüntetéshez való hozzá járulásához az or
szágos pénzügyi szomorú állapot vezette, és

nyiben már előbb tárgyalva volt, csak azt 
említjük meg, hogy a küzdelem alkonyaiig 
folytattatott: s ha az egyik fél meg nem 
jelent volna, a jelenlévő ellenfél az estharang 
mégkondultáig várt reá a küzdtér sátorában 
s az ügy részére eldöntöltnek tekintetett. De 
történtek felmentések is a párviadal alól, j 
szóljunk erről is röviden.

IV. F e l m e n t é s  a b a j v i vá s a 1 ó 1. j 

A középkorban a külföldön gyakori azon I 
kedvezmény, hogy egész osztályok vagy 
városok felmentetnek a bajvivás kötelezett- | 
sége alól. így pl. a freiburgi városi törvény 
már 1120 -ban (43 fej. Stadtrccht) azt ren- ! 
deli, hogy a városbeli az idegennel csak 
akkor vívjon, ha a városi önként akarja ezt.

Eduárd angol király, a gelderni. picto- J 
riai, arverni, grófok több városnak adják a 
kedvezményt, t. i. a bajvivás el nem foga
dásának jogát az azoktól való felmentés jogát.

A német császárok pedig ezzel ellenté
tesen nemcsak egyes városokat, de egész 
kerületeket is felruháztak azzal, hogy külön 
bajvivási törvényszékeket állítsanak fel. Ilye
nek voltak : a sváb, 1 lallc Würzburg, Ans- 
pach városok, a nürnbergi várgrófság, me
lyek mindegyike a benne tartott nagy számú 
bajvivási eljárásról lett híres.

Említést találunk még a bécsi polgá- 1 
rokról is mint olyanokról, kik a bajvivás 
alól fel voltak mentve. II. Frigyes Régens- !

ha ez intézménynek fenállását érdekeink elő
mozdítására szükségesnek tartja, én hazafiui 
kötelességemnek érzetében szegény házi vi
szonyaim mellett is kinyilatkoztatom, hogy 
ezen tisztet az úgy is csekély és saját kész 
kiadásaimat is alig fedező 200 fi tos tisztclet- 
dij megvonása után is megtartani és mint 
eddig teljes erőmből igyekeztem a reám bí
zottakat lelkiismeretesen elvégezni, úgy azt 
ezentúl is a legnagyobb buzgalommal telje
síteni hazafiui kötelességemnek tartandom.

Ha pedig érintkezésem a tisztelt köz- 
igazgatási bizottsággal működésemnek utolsó 
ténye lenne, fogadják működésem ideje köz
ben tanúsított szives jóvoltukért hálás köszö
netéin kifejezését.

H Í R E I N K .

1 1* v á lt ó i .  A farsang utolsó napjai 
is lezajlottak. Megyénkben Alsó-Rubinban és 
Trsztenán nagyobb mulatság is tartatott a 
farsang befejezéséül. A székváros polgársága 
február hó 20-án tánczvigalmat rendezett, 
mely vidám hangulatban folyt le és tartott 
reggelig. Trsztenán pedig ugyané napon a 
műkedvelők társasága három kis vígjátékot 
adott elő, mint onnan írják nekünk —  nagy 
tetszés közt. A színi előadás után tánezmu- 
latság következett, mely szintén népes és lá
togatott volt és a jelenlévők fesztelen jókedv
vel és élénk hangulatban késő reggelig mu
lattak.

A n é p f ö l k e l é s i  t ö r v é n y  élet- 
beléptetésén megyei hatóságaink nagyban 
tevékenykednek. A népfölkelési tiszti állásra 
aspirálók elég szép számmal találkoztak me
gyénkben. Február hó 26-ig tűzetett ki a ha
táridő a kérvények benyújtására.

R a d 1 i n s k y I g n á c z alső-kubini iigy- 
j védet súlyos és pótolhatatlan családi vcsz- 
! teség érte. Neje, született Szvoboda Anna 

j  asszony február hó 26-án jobblétre szende- 
riilt. Hosszas és kínos betegség gyötörte a 
boldogultat, annál inkább gyötrőbb, mert az 
orvosi tudomány nem segíthetett a bajon, 
mely biztos halált hozó volt. Békésen tűrte 
a boldogult nagy szenvedéseit. Kimultán ál
talános volt a részvét. Végső tisztessége fe
bruár hó 28-án ment végbe a r. katli. egy
ház szertartásai szerint általános részvét közt. 
Az önkéntes tűzoltó-egyesület, melynek a 
megboldogult férje főparancsnoka, testületi
leg jelent meg, úgy az ügyvédői kar is. 
Mindkét testület díszes koszorút helyezett az 
élte virágzó korában elhunyt művelt lelkű 
és vidám kedélyű hölgy koporsójára. Szá
mosán : családok és egyesek is megkoszo
rúztak a koporsót. Legyen könnyű a boldo
gult felett a hant! Nyugodjék békében !

F  e b r u á r h ó 28-á n Rózsahegyen a 
rózsahegyi fapapir-lemezgyár részvényesei 
rendes közgyűlést tartottak, melyen megyénk
ből is többen vettek részt. így a többi közt 
ott volt M e s k o Dezső megyei ellenőr is,

burgnak, habsburgi Rudolf Frankfurtrak, ba
jor Lajos 1332-ben Dortmundnak, IV. Ká
roly 1335-ben VVorms városnak adja e fel
mentés kiváltságot a bajvivás alól.

I Iogy egyes ember fclmentctet-c a baj- 
vivás alól, nem cmlittetik. S így a fi lmentés 
kiváltságának a priori kellett bizonyos osz
tályok birtokában lenni. Az említett egyez
kedés bírói helybenhagyása esetében termé
szetesen a bajvivás nem állott be.

V. A z  Í t é l e t e k .

I la a bajvivás megtörtént, a bűnösnek 
talált félre büntetést szabtak a birák. A né
met jog szerint, ha vádló lett a legyőzött, 
azzal bűnhődött, a mit a vádlottra szabnak 
vala, ha az győzetik le. Francziaországban, ha 
gyilkolási eset forgott fel, a legyőzött fel
akasztatott. Említettük, hogy az ordaliai baj
vivás az ügyet végérvényesen döntötte e l ; 
tehát a peres ügy érdemleges elintézést nyert; 
de ezen kivül az úgynevezett incidentiák 
(ellenbeszéd) és interlocutóriák (viszonválasz) 
is elítéltettek bajvivás folytán, s az, ki a 
bajvivásban legyőzetett, a pör lényegét nem 
mindig vesztette cl, mert pl. volt rá eset, 
hogy egy intcrlocutoriumért vívtak, s a le
győzött akkor csak ezen intcrlocutoriumot 
vesztette el.

Nálunk bajvivás által vagy anyagi ér
dekeket érintő ügyek vagy erkölcsi jellemű 
perek intéztettek el. Francziaországban pl.

' ki mint a felügyelő bizottság elnöke kime
rítő és teljes képet nyújtó jelentést olvasott 
fel magyar nyelven. Ebből megtudtuk, hogy 
a társaság ügye szépen fejlődik s hogy jó- 
vőjéhez nagy reményeket fűzhetni. - A köz
gyűlés a felügyelő bizottságnak és elnökének 

! köszönetét szavazott buzgóságukért és Mesko 
Dezső urat egyhangúlag ismét megválasz
totta a felügyelő bizottság elnökéül.

B o 1 d i s I g n á c z a turócz-szcnt-már- 
toni állami polgári iskola érdemes igazgatója 
s az ottani magyar dalegyesület karnagya 
az alsó-kubini magyar dalegyesületet kedves 
és becses emlékkel ajándékozta meg. * Postá
dul v czirn alatt megzenésítette ugyanis Tompa 
egy hasonló czimü költeményét és a zene- 

i szerzeményt az alsó-kubini dalegyesületnek 
! dedikálta. A dalegyesület lekötelezett a test- 
' vér egyesület derék karnagyának e szép fi

gyelméért; az eredeti kéziratot irattára szá
mára megőrzi s a szerzőnek szives figyelmé
ért köszönetét nyilványitotta- A Postádul 

! egy példányát Székely Adolf kincstári fŐer- 
| dész díszesen lemásolta s e díszpéldányt a 
I dalegyesület Szmrecsányi György elnöknek 

szives figyelme jeléül felajánlja.
Ö z v. D o b á k A n n a, Dobák József, 

az árvái uradalom volt jogügyi igazgatójának 
I özvegye f. hó 2-án rövid betegiskedés után 

meghalt. I losszú életkort futott meg a bol- 
1 dogult, ki gondos és szerető anya s nagy- 
, anya volt és takarékos háziasszony. Egy fi 

gyermeke és Öt unokája siratja. Temetése e 
í hó 4-én, pénteken ment végbe. Nyugodjék 

békében!
M á h o z  e g y  h é t r e; márczius hó

13-án tartatik meg Alsó-Kubinban az ottani 
polgári iskolai tantestület által rendezni szo
kott népszerű felolvasó estélyek közül ez 

; idén az utolsó. Úgy a felolvasás mint a mű
sor többi száma érdekesnek ígérkezik.

A v a l l á s -  és  k ö z o k t a t á s ü g y i
m. kir. miniszter a pokrivácsi állami elemi 
iskolához Mesko Jenő középponti szolgabirót 
gondnoksági elnökül, Dortsák Gyula állami 
polgári iskolai és Kirchmayer Győző állami 
elemi iskolai tanítókat pedig gondnoksági 
tagokul kinevezte.

K i s z c 1 y ú r, a rózsahegyi kir. tör
vényszék elnöke nyugdijártatott. E  hir me
gyénket különösebben is érdekli, a mennyi
ben köztudomás szerint az Árvamegyc terü
letén lévő járásbíróságok a rózsahegyi kir. 
törvényszék területéhez tartoznak; de főleg 

, érdekli az ügy megyénket azért is. mert kiváló 
; fontosságú dolog, hogy a jogi tudományok- 
1 bán képzett s a töryénykczési ügyekben jártas 

oly férfiú álljon élén, kit képesség és ügysze
retet, nagy műveltség és hazafiság jellemez
nek. Es értesülésünk szerint a leendő elnök 
oly férfiú, ki mind e kiváló tulajdonságokat 
egyesíti magában. Valóban tapintatos és he
lyes választás lesz, ha bekövetkezik az, a 
minek hire kelt. Egy törekvő, egy lelkes, 
egy művelt lelkű egyén érdemeinek méltány-

VIII. Lajosig minden adóssági kérdésben 
vivási küzdelem döntött, ő módositá c szo
kást olybá, hogy csak az öt »sou <-t meg
haladó követelés esetében lehessen vívni.

Kiváló nevezetességű az is, hogy bi
zonyos pörös kérdéseket nem lehetett orda- 
daliai utón elintézni ; ekkor tehát az igaz
ságszolgáltatás egyéb fajához fordúltak. Ilyen 
volt pl. a törvényes születés bizonyítása, 
vagy pl. a feleség halálában való ártatlanság 
keresése stb.

Végre nevezetes még azon társadalmi 
fokozat is. mely az ordaliák egyes nemeiben 
létezett.

így tudjuk, hogy a fegyverviselési jog, 
csak a szabad férfiakat illette; c körül
ményből eléggé kiviláglik, hogy csakis szabad 
férfiak vívhatlak. Ha az olyan fél, ki fegy
verrel vivni qualificált volt, a betegség, vén- 

j ség vagy némi testi hiba folytán az ordalia 
ezen vitézebbnek tartott nemét nem aplicál- 

: háttá, a szabadságában állott a ttízpróbához, 
| mint az ordalia egyik más neméhez folya

modnia. így volt ez a nőkkel is. A szolga
ságban levők és a  jobbágyok a forróviz 
próbája által tisztázhatták ügyüket; sőt -már 

! a saliai törvény szerint is — a kínvallatások 
i is dívtak.

lása lesz az. Hogy a kiszemelt férfiú éppen 
ái vamcgyebeli, annak mi itt csak annál in
kább öi vendezünk.

I . i p f  ó b ó l .  P o r u b s z k y Jenő, a 
bobrói kerület orsz. képviselője a rózsahegyi 
törvényszékhez elnökké neveztetett ki.

A 1 e s z á m o I á s e l ő t t *  czirn alatt 
a »Felvidéki Híradó* fi évi 6-ik számában 
megjelent czikk végén kifeji; - t készség lek, 
mely szerint ezen becses lap szívesen vesz 
tudomást a pénzintézetek részé-öl jótékony 
czélokra történt adományozásoki ól, ti ztelet* 
teljes igénybevételével van szerencsém az igen 
tisztelt olvasó közönséget a rózsahegyi Hitel- 
egyletnek *) az itteni róm. katli. elemi nép
iskolák szegény tanulói iránt gyakorolt jóté
konyságáról az igen tisztelt I litelegylet iránt 
sajátmagam és a szükséges tankönyvekkel 
ellátót szegény tanulók forrón táplált hálája 
kíséretében értesíteni. A fent említett 1 Iitel- 
egylet ugyanis itteni plebánoskodásom har
madik évében már harmadszor járult a sze
gény tanulók számára megszerzett tanköny
vek költségei fedezéséhez oly összeggel, mely 
az ezideivel már 50 azaz : ötven forintot tesz 
ki. A nemes tett maga-magát dicsérvén, én 
csak kedves kötelességemet teljesítem, midőn 
ezen jótékonyságnak szép hírét nyilvános 
ságra hozom. — Ezen alkalommal hálás kö
szönetét mondok S t r a u s z Márk úrnak, ki 
fia, Strausz Bcrnát elhalálozása alkalmából a 
rózsahegyi róm. katli. szegények részére 50, 
azaz: ötven forintot adományozott, mely 
összeg 25, nálam feljegyzett s az adakozó 
iránt legbensőbb hálával eltelt szegény közt 
osztatott szét.

Rózsahegy, 1887. márczius hó 4-én.
I)r. Kurimszky Antal,

prépuxt plulifhioH

j£ó l>  o m S io l . Általános a panasz a 
selmeczbányai m. k. dohánygyár készítményei 
ellen. Az ott készült szivarok utolsó időben 
valóban élvezhetetlenek. — ha cgyátalában
m. k. szivarnál élvezetről szó lehet.

(J— eh). Február 26. »Egy éj Velenczé- 
ben*. Látványos optrétté 3 felvonásban. ír
ták Zell és Genée. Zenéjét szerzé Strausz. E 
kiváló operetté végre nálunk is szilire került; 
a felvidéki színtársulat beváltotta régi ígére
teit, s előadta zsúfolt ház előtt. A mi a lib- 
rettott illeti, az szépség dolgában n«m ver
senyez a szerzők más müvével pl. a koldus- 
deákkal, bár elmés fordulatokban, s oly fo
gásokban, a melyeknek kiválóan az operetté 
ad helyt, itt sincs hiány. Zenéje pedig. -  hogy 
többet ne mondjunk -  Strausz-zene, mely
nek egy-egy részlete még sokáig kedvencze 
lesz a közönségnek ; ilyen Caramello s Anina 
első felvonásbeli kettőse, Caramello barca- 
roljeja, a második felvonásbeli quartette, vagy 
a harmadik felvonás elején lévő keringő, A 
színtársulat a betanulást jól végezte, a miben 
a buzgó karmesternek, Santroch urnák van 
kiváló érdeme. A szereplők közül kiválnak 
Lorándy s Rajner, kiknek a szerző bőven 
osztogatta kincseit, ezután Pcrczel és Kiss. 
Polgárnak is jutott egy énekszerep. Papa- 
goda ; szakácsdalát a közönség nagy tetszés
sel fogadta, s meg is ujráztatta. A kiállítás
nál színészeink - talán 2 -3  costumeot le
számítva újat nem produkáltak, de ez 
nincs is módjukban, valljuk meg őszintén ; a 
rendezés érdeme külömben Lorándit illeti, 
ki bizonyára nem mindennapi fáradsággal 
tanította a sok statistát a lámpatánczra, a 
melynél azonban egy kis mérséklet épen nem 
lett volna felesleges. A darab még három
szor kerül színre. Utoljára mint Lorándy ju- 
tuloinjátéka. Márczius 3-án P o l g á r  juta
lom átékakép »A tudós betyár*, besztercze- 
bányai ismeretlen szerzőtől. Mint halljuk, nem 
sokára színre kerül a -Ördög pillulái* is. 
melyre az előkészületek már folynak.

B e s z t e r c z e b á n y a i S z í n é s z e t .  
Csütörtökön márczius 3-án Polgár Károly ju- 
talomjátékául : A t u d ó s  b e t y á r ,  eredeti 
népszínmű 3 felvonásban. Helybeli szerzőtől. 
Az utóbbi megjegyzés elég számos közönsé
get csalt a színházba, úgy hogy a társaság 
kedvelt tagja Polgár ez egyszer jutalomjáté- 
kával meglehetett elégedve, A jutalmazott a 
pártolást valóban meg is érdemelte a darab 
azonban, akárkinek lelki ismeretét terheli a 
szerzőség, irgalmatlan ros/. cziinc a tarta
lommal semmi féle összefüggésben sincs. 
Harmat Jancsira minden egyéb jelző jobban 
illik, mint a  tudós annak idején uradalmi 
tiszt volt sikkasztván, a bűn útjára tért, ked-

' )  M/.»iihegyen két péiiíintiízot van : a  „Hitel- 
egylet* a „Takardkpthiztár"



veset Varjas Katái gyermekestül elhagyta 
és most zsiványok között éli világát, inig 
aieg nem pillantja Rózsit, Ambrus Gáspár 
bíró leányát kibe halálosan beleszeret. Ked
véért kész volna megjavulni sőt kísérletet is 
tesz ismét a becsületes emberek sorába fér
kőzni a mennyiben álnév alatt jegyző jelölt
nek lép fel és közel áll ahhoz, hogy Rózsi 
atyjától a leány kezét megkapja. Ámde a 
leány szive sem szabad, Bársony Laczi pa
rasztié'.lényt szereti és általa is hőn szerette
tik. Az eljegyzés megtörténte előtt a sze
relmesek titkukat elárulják az öreg Ambrus 
Gáspárnak és ez áldólag terjeszti fejükre 
kezét. Csak az a baj, hogy Laczit most 
viszik katonának még pedig huszárnak Bosz
niába. A visszautasított Harmat Jancsi bo- 
szut liheg és a Boszniából visszatérő Laczit 
ki ott szerencsésen megmenekült a magláji 
katastrophából, az erdő közepén leszúrja és 
a bengali fényben úszó áldozata mellett el
kiáltja magát. így boszulja magát meg Har
mat Jancsi! De csak hamar erőt vesznek 
rajta a lelkiismeret furdalásai, a meggyilkolt
nak véres alakja minduntalan szeme előtt 
lebeg, ehhez még Varjas Kata is megjelen, 
kit 15 év előtt hűtlenül elhagyott. Szívhez 
szóló szavai hatása alatt meglágyul a bűnös 
kemény szive és határtalan örömmel fogadja 
azon hirt, hogy Bársony Laczi csak megse
besült, de nem halt meg. A függöny a sze
rencsésen össze került két pár fölött gördül 
le. Drámai actió az egész darabban nincs, 
a fonál minduntalan meg szakad és csak 
hosszú hosszú monologok nyújtják azt vala
hogy tovább. Az előforduló jellemek között 
egy sincs, mely typikusan kidomborítva és 
következetesen keresztül vive volna. A mel
lékalakok a szokottak, kántor, (de csak épen 
mutatóra), zsidó korcsmáros, czigáuy és last 
nőt least a helyi szülészet kedvéért tót le
gény ezen tős gyökeres tót névvel Iluhn. 
Ezen alak drasztikus komikumával főleg a 
felsőbb régiok tetszését nyerte el, dolga 
egyéb sincs a darabban mint tót nemzeti 
viseletben a színpadon lenni és közbe —közbe 
nagyokat hörpenteni a pálinkás üvegről. T a
gadhatatlan azonban, hogy a darab szerzője 
színpadi routinnal bir, a hatást nevelő esz
közök : színpad mögötti ének, harang kon- 
gás, bengáli fény stb. bőven vannak felhasz
nálva. A darab nyelvezete mostani népszín
műveink közönséges niveauján áll, sok ér
zelgősség és kevés zamat. Az előforduló 
dalok jól voltak válogatva és csinosan elő
adva. A szereplők jól tartották magukat 
Polgár (Harmat) ügyes színésznek bizonyult \ 
ez alkalommal is, Rajner Antónia (Rózsi) éne
kével ez alkalommal is kitűnt: Kiss (Bársony 
Laczi) áriájával a közönség zajos tetszését 
vívta ki. Keömley (Huhn) kétségbevonhahat- 
lan komikai tehetségét ez alkalommal meg 
nem felelő szerepre pazarolta A marezona 
betyárok között a legijesztőbb Bogyó Ilonka 
volt. (A r g u s,)

KÜLÖNFÉLÉK.
Fekete Miklós, turócz-szent-mártoni já- 

rásbiró egészsége helyreállítása czéljából 
Lindevviesebe utazott. Kívánjuk, hogy minél 
elébb teljesen felgyógyulva térjen vissza kö
rünkbe. Úgy halljuk, hogy ez időre L  c- 
h o t z k y  I s t v á n ,  znió-váraljai albiró jött 
át kisegítőül.

Választás. A stubnyafürdői körorvosi 
állomás betöltésére vonatkozó választás f. 
hó 22-ére tűzetett ki a járás szolgabirói hi
vatala által. Minden valószínűség szerént 
B o r o s  Béla választatik meg, ki az őszkör 
mint járvány orvos működött Ruttkán s rö
vid ott léte alatt általános kedveltségnck 
örvendett. Úgy a közönség, mint a megye 
egy derék férfit nyer benne.

A tepésgyüjtökhöz. Azon tisztelt ember
barátokat, kik e város területén az Országos 
Vöröskeresztegylet s ennek splmeczbányai 
fiókja részére tépést gyűjteni szándékoznak, 
arra kérem, szíveskedjenek azon vászondara- 
bokat, melyeket tépésre szánnak, tiszta álla
potban egészben alulírotthoz juttatni, mert 
azok a sebek bekötésénél nyomfoltokúl czél- 
szerűen használhatók fel, mig a tépés alkal
mazása károsnak bizonyulván, mellőztetik. -  
Vörös Ferencz fiókegyl. titkár Sclmeczbányán.

A körm öczbányai m agyar egyesület f.
é. február hó 27-én tartotta ez idei közgyű
lését, melyen megválasztatott a tisztikar is. 
Elnök Schröder Károly, állami főreáliskolai 
igazgató ; alelnök Privitzky Ede, m. kir. pénz
verői főaranyválasztó; titkár Versényi György 
dr., főrealiskolai ta n á r; pénztáros Kelemen 
Ferencz, pénzverői pénztáros; könyvtáros 
Ilcrmélyi György polg. isk. tanár.

Az 1848 — 4 9 -ik i honvedek beteg se- 
gélyző- és temetkezési egyletének egy gyűjtő 
ive Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros 
polgármesteri hivatalánál azon czélból van 
kitéve, hogy az egylet javára adakozni kí
vánók ott bármikor bejegyezhessék adomá
nyaikat. — Ajánljuk a n. é. közönség figyel

mébe a márczius 13 -ikének ily módon való 
megünneplését. Bármely kis összeg is szi- 
vesen fogadtatik.

Népszerű fe lo lvasás. Felhívjuk olvasóink 
figyelmét a mai felolvasó estélyre, melynek 
érdekes műsorát lapunk múlt számában kö
zöltük. E felolvasás utolsó ez idényben s az 
eddig felmerült költségek fedezésére 50 kr. 
belépti dij mellett tartatik meg. Többek kí
vánságára oly intézkedés tétetett, hogy az 
estély végeztével az iskola helyiségeiben va
csoráin! is lehet. Jegyek előre válthatók 
N a g y  István pénztárosnál.

A selm eczbányai dal- és zeneegyesület
folyó évi február 5-én megtartott hangver
senyére a következő felülfizetések folytak be; 
Zsigmondy Vilmos országyülési képviselő 10 
frt. Fizély Károly 1 fit. Érti Vilmos 1 fit. 
W altcr Adolf 1 frt. Szőllősy Manó, Mar- 
schalko Gyula, Krausz Vilmos, Heincz Hugó 
és Wagner József 50— 50 kr. összesen 15 
frt. 50 kr. —  A rendező bizottság megha
gyásából ezt nyugtázva, társaim nevében az 
említett uraknak egyesületünk ez áldozatkész 
pártfogóinak egyúttal köszönetünket nyilvá
nítom. K i r á 1 y E r 11 ő r. b. elnök.

A selm eczbanyai akadémiai athléta club 
márczius 19-én tart versenynyel egybekötött 
tánczmulatságot az alsó-major szálloda ter
mében, mely sokkal alkalmasabbnak bizonyult.

Tánczprobát tartott Selmeczbányán febr. 
26-án Szőllősy Manó táneztanitó úr növen
dékeire!, a mely is hogy kitünően sikerült, 
talán felesleges állítanunk. Szőllősy úr annyira 
ismeretes alakja különösen vidékünkön a régi 
jó magyar időből megmaradt táneztanitók- 
nak, hogy valóban szót szaporítana az, ki 
hosszú pályáján szerzett érdemeit, előhaladt 
kora’daczára is lankadatlan buzgóságát, mely 
lycl növendékeit a tánczmüvészetérc oktatja, 
nem különben rendszerének helyességét, 
melyhez szívós kitartással ragaszkodik, —  
birálgatnijakarna. Részünkről már hozzá va
gyunk szokva, hogy »SzŐllősy bácsinknak 
működéséből a legszebb eredményt várjuk, 
s e várakozásunkban mint ezelőtt sem csa
lódtunk soha, úgy ez alkalommal sem ; mert 
valóban élvezet volt nézni azo.i kimért pon
tosságot s kiváló ügyességet, melyet a mes
ter uövendékoi a próba alkalmából kifejtet 
lek. Különösen pedig a »kör-magyar•-nak 
lejtése okozott legtöbb gyönyört, mire nézve 
csak sajnálatunknak adhatunk kifejezést, hogy 

| ezen, a maga nemében úgy szép, mint a 
| magyar jelleget oly nemesen visszatükröző 

táneznem lassan-lassan ki jön a divatból s 
! fájón gondolunk reá, mi lesz majd akkor, ha 

a »jó öregek - kidőlnek. Azért hát csak őszin- 
1 téti kívánjuk : Isten tartsa még sokáig Szől

lősy bácsinkét a tánezművészetnek s külö- 
! nősen a szép, a z  i g a z i  magyar táncznak 

javára, melynek immár ő csaknem egyedüli 
képviselője, s melynek »titkos törvehyit* — 
megczáfolva a költő állittását — oly szép 
rendbe tudja hozni. -ref.

A 2 - ik  fe lvonás. Az első az volt, hogy 
széthintették felvidékünk népe körében, a 
félelem magvát, rémitgetve a hiszékenyeket j 
azzal, hogy a hazai pénztáraknál elhelyezett 
tőkéiket mind elveszítik, minek következté
ben aztán ezer meg ezer könyvecske lett 
pénztárainknál kiváltva. Az első felvonás vé
gével előttünk áll aggódó arczczil ezernyi 
töm -g, kezében tartva megtakarított filléreit, 
s egymástól kérdezve, hogy mi tévő legyen.
A 2-ik felvonás a zavarosban halászás képét 
tárja elénk : a sok jóakaró (?) ki nem fogy 
a tanácsból, minden aggódó szóra megta
lálja a vigasztalót, a jó tanácsot, lé tanács 
pedig nem más, mint, hogy majd ő elhe
lyezi Prágában, ott nagyobb perccntet kap 

; s biztos a pénze az osztrák-török háború (?) ;
esetén. —  Hogy az elhelyezésért mennyi 
percentet húz a jóakaró, azt elhallgatja. A 
3-ik felvonásban bizonyosan egy csomó fe- 
lültetett zengi majd chorusban : Hej Hradsin, 
hej Prága, Szerelmed beh drága !

Öngyilkosság. Gseremosnón a múlt hó 
24-én egy Marék Anna nevű hajadon gyu- 
faoldattal megmérgezte magát. Hulláját Len
esé János dr. járás orvos és Strausz Adolf 
dr. körorvos bonczolták rendőri szempontból.

HIRDETÉSEK.
1823 níAm 
tlkvi 1886.

Árverési hirdetményi kivonat.
A trsztenai kir. jbiróság min tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Vavrecsan János 
végrehajtatóuak, Mclkú s/.iliotctt Bjelo/.oto- 
esau Maria cs tarsai végrehajtást szenvedet

teli elleni 100 frt. tőke követelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a rózsa
hegyi kir, törvóuyszék, trsztenai kir. járás- 
bíróság területén iévö Ni/.sna község hatá
rúban fekvő, a nizsnai 23. szám tjkvben 
végrehajtottak 11 vére ir; A I egytizenuyol* 
e/.ad urb. rali a 19 szánni hazzui. 1 - 5 4  sor 
szám alatt irt ingatlan az árverést 140 frt- 
bau ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a feunebb megjelölt in
gatlan az 1887. évi M arczins 10-ik napján 
délelőtti 10 órakor Ni/.sna község biróházá- 
uál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is elada'ni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak, az 
ingatlan becsárának 10  százalékát vagyis 
44 frtot készpénzben vagy az 1881. LX. t. 
c/. 42. §-aban jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi November hó 1-én 5333. 
szám alatt kelt igazsagilgvrniniszteri rende
let 8.  ̂ ában kijelölt óvadókképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 LX. t. ez. 170 §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt áz- 
8zolgáltatni.

Kelt Trsztenáu 1886. évi Dcczcmber 
hó 22-ik napján.

Trsztenai kir. jbíróság mint tlkvi ha
tóság.

I l l é s e k
kir. aljbiró.

Solid és olcsó karácsonyi 
cs újévi ajándék.

Majdnem ajándékozva.
Mig a készlet tart, bárki is 9 

írtért egy pompás ezüst-utánzat evő
készletet kaphat, mely mindig és örökké 
fehér marad és egy legfinomabb da 
maszt-asztalgarnitniát.: 6 evőkést ki
tűnő acélpengével. 12 (6 kanál és fi 
villa). 24 (12 kávé- és 12 Moccaka- 
nál). 1 damaszt asztalterítő. 12 hoz- 

1 závaló asztalkendővel, összesen 55  
drbot. — Ezen 5 5  drb. melynek ára 
azelőtt, 30 frt volt. most 9 írtért kap
ható. — Nem tetszés esetéu a pénz 
visszaküldetik ; igy minden ntegren- 

i delés koczkázat nélküli. — Tisztitó 
por csomagonként 15 kr.

Készpénzfizetés, vagy utánvét mel
lett a megrendelések a kereskedelmi 
törvényszéknél bejegyzett
Uuiversal-Versaudt-Bureau-koz
Bécsben czimzendők, O ttakring , Sei 

lergasse 26.
Pillale : W ien i. Rothenthurm strasse 5.
11—15

15 .87, Am 
1887.

A Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület zólyommegyei vidéki választmányától.

Pályázatra való felhívás.
A F. M. K. E. zói.vom megyei vidéki 

választmánya a Zólyom-Lipcsén 1. é. május 
1 én megnyitandó óvó Iánál betöltendő 
ó v ó n ö i á i !  o m á s r a ezennel pályáza
tot nyit következő feltételek alatt :

1. Pályázónak keresztény vallásának 
és óvónői oklevéllel ellátottnak keli lennie

2. A magyar nyeiver szóban és irás 
bán tökéletesen keli bírnia uzonkivü: szük
séges, hogy u tót nyelvet mint u vidék 
nyelvét is beszélje.

3. Állomását foivó évi á p rilis  25 ig 
köteles elfoglalni.

A z ó v ó 11 ö j  1 v a d a I 111 a z á s a 
az első évben 1887. május 1-töi S'ámilva 
300 írt. évi fizetés, lakás és szabiul fittes, 
a kinevezés az első év tartamára ideiglenc- 
nesen történek, inegteieiö szolgálat után az 
óvónő véglegesen neveztetik ki és fizetése 
350 frtra emeltetik. Az óvónő mellett az 
egyesület dajkát is a .alma/..

A kellően félsz Teli folyamodványok 
1887 évi m á r 0 z i u s li ó 2 0 !  g Csip- 
kay Károly választmányi igazgatóhoz. Besz- 
terczcháuyáu küldendők..

Kelt a F . M. K. E. zólvom megyei vi
déki választmányának 1887. évi január 26  
tartott ülésében.

CT»l|»kay H . I» r . K r l c t l  V .
igazgató. jegyző

2—3

1459 8/ n m 
tlkvi 1886.

Á rverés i h irdetm ényi kivonat.
A breznoiiáuyui kir .jbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Rosenbergcr 
János végrehajtatóuak Kmety szül. Hudecz 
Zsuzsi és fia Kmety János végrehajtást szen
vedő elleni 242 fn 95 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügvóbeu a brez-

nobáuyai kir járásbíróság területén lévő 
libetbánva nagy község határában fekvő 
a libetbáuyai 369 sz. tjkben fóglalt 1319. 
helyt. sz. egész részletre 79 frt. 1564. hrsz. 
egész részletre II frt. 1571. hrsz. egész 
részletre 20 frt. 2256. hrsz. egész részletre 
28 frt. 2297. hrsz. egész részletre 90 frt. 
2379 hrsz. egész részletre 50 frt. 2437 hr. 
8 '. egész részletre és az azon épült de ed
di;.elé nem tdekköuyvozett házzal együtt 
407 frt. 2466. hrsz. egész részletre 15 frt. 
2817 hrsz. egész részletre 17 frt. becsárban 
összesen véve az árverést 717 írtban ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a founebb megjelölt ingatlanok az 
1887. évi márczius hó 16-ik napjáv d. e. 9 
órakor Li letbánya nagy község házában 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartozuak az 
ingatlanok becsárának 10  százalékát vagyis 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni.

Kelt az 1888. ávi Noverab. hó 19-én.
A breznobányai ki. jbiróság mint tlkvi 

hatóság.
F ö lé n y
kir, jb lró .

3664. szám 
tlkvi- 1886.”

Árverési hirdetményi kivouat.
A tsztmártoni kir- jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Szumka Miseje 
András végrehajtatóuak Szumka György 
végrehajtást szenvedő elleni 500 frt- tőkekö
vetelés és jú .. iránti végrehajtási ügyében 
a beszteic.sebányai kir, törvényszék a tszt.- 
mártoni kir járásbíróság területén lévő Bella 

| községében fekvő a beílai 106- szám tjkben 
i A I 1 — 12 és f  1—5 sor szára alatt foglalt 
j Ingatlanokból Szumka Györgyöt fél részben 

illető jutalékra az árverést 532 írtban ezen*
! nel megállapított kikiáltási árban elrendelte 

és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1887 évi Május hó 2-ik napján délelőtti 10 
órakor Bella községében a községi biró há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási árou alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók taitoznak az 
ngatlauok becsárának 10  százalékát va
gyis 53 forint 20 krajezárt kész-pénzben, 
vagy az 1881. LX. törvényezik 42-ik 
íj-ábau jelzett á r f o l y a m m a l  számított 
cs az 1881 évi novemberhó 1-én 3333. az. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 . 
íj-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előieges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervén/t átszol
gáltatni.

Kir- jbiróság tkvi hatósága Tur-Szt. 
Mártonban 1886. évi deczemb. hó 14-én.

D á v id
kir- aljbiró.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az alsókubini kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
az alsó kubini ált. takarékpéntár végrehaj
ta tn ak  Kloustock József végrehajtást szen
vedő elleni 378 frt. tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a kii. törvény
szék (az alsó kuhini kir. járásbíróság) terü
letén lévő Alsó-Kubinban fekvő az alsó-ku- 
biui 133. szám tjivvben A I al. foglalt 1 s. 
sz. al. 46. össz. szám házból és talajhasz- 
uálatból álló ingatlanra az árverést 1800 frt 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendel
te, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1887 
évi Április hó l-ső napján délelőtt 10  órakor 
alsó kubini kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 
helyiségébe megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól ia ela
datni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 százalékát vagyis 
ISO forint készpénzben vagy az 1881. 60. 
törvényezikk 42-ik §-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi novem
berbe 1-én 3333. sz. a. kelt i gazságügy mi
niszteri rendelet 3. §-ában kijelölt óvadék
képes érték papírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az 1881 . 60 .t. ez. 170. §*a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
időleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni

Kelt Alsó-kubinban 1886. évi Deczem- 
bér hó 16 napján.

Alsókubini kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság.

C s l l l a g l iy
kir aljbiró.

1406 n7,Am
1887.

Liptó megye alispánja.

Hirdetmény.
Liptó Vármegye alispáni hivatala, 

az ezen megye területén fennálló vizi 
müvek és vizhasználati jogosítványok 
tulajdonosait, a vizjogrúl szóló 1885. 
évi X X III. T . ez. 189 §-a valamint

I



a földmivelés ipar és kereskedelem 
Agyi — miniuterimn Által a közmunka 
és közlekedési ministerrel egyetértő- 
lég az 1885. évi Deczember 31 én 
45689. szám alatt kibocsátott általá
nos rendelet 87. §. alapján a külön 
beni törvényes következményekre való 
figyelmeztetéssel ezennel felhívj a, mi
kép a jogosítványaikra vonatkozó en
gedélyt, líozzája. az illető szolgabirak 
útján f. évi augusztus 1-ig mutassák 
be. vagy ugyanezen batáridő alatt 
Írásban igazolják, hogy vízmüveik az 
1886 ik évi január 1-től háboritatla- 
núl fennállanak anélkül, hogy mások 
jogosult érdekeit sértenék, és mint 
ilyenek az illetékes hatóságok által 
károsoknak találtattak volna.

Ezen bejelentési illetve igazolási 
kötelezettség minden hatósági enge
délyt igénylő vizi munkálat tulajdo
nosára, következésképen minben ön
tözési, lecsapolási. ármentesitési, folyó 
szabályozási, ipari és egyéb vállala
tokra egyaránt kiterjed ; — e tekintet
ben kivételt csupán azon szabályozási 
munkálatok képezvén, melyeket az 
állam közérdekből létesített s melyek 
ennélfogva magán tulajdont nem ké
peznek.

Az e részbeni bejelentések bélyeg
mentesek

Sztmiklós. 1887. évi feb. hó 22.
A n t la l iá z y

1__8 alispán.

Árverési hirdetményi kivonat.

Az 1887. évi marczius hó 31-ik nap
ján d. e. 9 ónkor lCörmöczbányán a 279. 
számú házban alólirt kir. közjegyző által 
megtartandó nyilvános magán árveresen ár
verés alá bocsáttatnak a Köruiöczbáuyán 
1886. évi október hó 9-én elhalt Pehatsek 
Alajos hagyatékához tartozó és Sohröder 
Karolyné szili. Pehatsek Adél és társai tu
lajdonát képező Körmöczbánya város hatá
rában fekvő, a körmóczi 307. sz. tjkvbeu 
A + 724- iir. 297. ossz. 723. 725 co 726. 
hr. és 296 össz. szám alatt foglalt házak, 
kertek, udvar és a belsőségen fekvő öss/.es

fellllépitmények 00Ö0 forint; az A t  950 
hr és 49S üss/., szátu alatt loglait ház- 
udvar kort és IVIIilépitméuyek són Irt. az 
A f  1050 hr. szám alatt foglalt szántó és 
rét 620 Irt;  az A f  1055 .r > á o  alatt 
foglalt rét és 1056 hr szám alat. foglalt 
szántó ISO Irt. az A + 1094 hr szám ala't 
foglalt ró 1100 fit. az A + 1053 br. szóm 
alatt foglalt szántó és 1054. br s/mn alatt 
foglalt rét 200 Irt és a körinöozi 100 sz. 
tjkvbeu foglalt a Bánya-Kincstár tulajdonát 
képező I047|a In számú réten ái:<* csűr 
felUlépitmóny 350 Irt. becs illetőleg kikiál 
tási áron.

Arverelui szándékozók kötelesek a 
beosár 10 százalékát vagyis 600 6" 80 Irt 
82 fit. 18 fit. 110 frt 20 Irt. és 35 Irtot 
készpén ben vagy ovadékkópes papírokban 
bánatpénz és kötbér fejében alolirt királyi 
közjegyző kezéhez letenni.

Az iugatlauok lehel •lontcsen adatnak el.
A szerződési és bckcblczósi költséget 

és átruházási illetéket vevők fi'étik
Egyéhb árverési feltételek alolirt kir. 

közjegyző irodájában megtudhatók
Körinöc.'ön 1887. marczius 1-én.

IBtiihi E le m é r
kir. közjegyző

3044. s/.diii 
tik vi 1830.

Árverési hirdetményi kivonat.
A tszmártoui kir. joiró>ág mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi h 'gv i'ii) Hulla Máté 
végrehaj tatónak Dttehay I’rnkejc Gyórg> 
végrehajtást szenvedő ellen 10i>9 rtibei tőke 
követelés s jár. iránti végrehajtási tigyéne;. 
a bcszterezenányai kir. törvényszék iá tszt 
mártoui kir. járáshlrósa.'i tcrilleién lévő 

j Blatnicza községében fekvő
1. a blatniczai 128 szám tjkvbeu A 

j i 1 - 5  7 _ 6 9  f  I és t 1 - 4  sor szám alatt 
i foglalt ingatlanokból Duehaj Truio-je Györ

gyöt B. 4. alatt féi részben illető jutalékra 
és a blatniczai határban nevezetű t tne.gil-

i  letö úrbéri erdő és legelőre 714 frihau.
2. a 213. szám tjkvbeu A + I sor sz. 

alatt foglalt ingatlanból fentit B 6 te; •, 
alatt egynegyed részbeu illető juta.ékra 14 
forintban.

3. a 217 szám alatt tjkvbeu A y I 
I sor szám alatt foglalt ingatlanból f-;i;;i; B

1 tétel alatt egynegyed részben illető jut i- 
1 lókra 16 frtban

4. a 221. szám tjavbeu A f  1 s»;' 
szám alatt foglalt ingatlanból fentit B 6

tétel a :  egynyoUizad részbeu illető jutalékra 
10 frtban,

5. a 222 szám tjkvbeu A * 1 sor 
szám ala't foglalt ingatlanból {cigit B 6 
tétel a. egvtiz-d részben illető jutalékra 12 
forintban.

6. a 350 szám tjkvbeu A I 3 68 sor
s/ám alatt foglalt ingatlanból fentit IS 8 
•étel alatt egynyole/ad részben illető juta
lókra 146 frtban,

7 a 358 szám tjkvbeu A I 1 - 2  sor 
szám alatt foglalt ingatlanokból fentit IS. 4 
tétel alatt egynyolezad részben illető juta
lékra 15 frtban,

8. a 360. szám tjkvbeu A f  I sor sz. 
alatt foglalt ingatlanból fentit. 15. 3 tetei a. 
egynyolezad részben illető jutalékra II Itt. 
50 krban,

9. a 36 1. szám tjkvbeu A t  1 - 3  sor 
szám alatt loglait ingatlanokból fentit I! 3 
tétel alatt egynyolezad részben illető juta
lékra 95 frtban,

10. a 363. szám tjkvbcn A I 1 -71 t  
1 - 3  6. 7. sor szám alatt loglait ingatlanok
ból fentit U. 17 tétel alatt 7 ,.-ed  részben 
illető jutalékra 70 frtban, és

11. a 384. s/ám tjkvbcn A+ 1 - 2  sor

szám alatt foglalt ingatlanokból fenti B. 5. 
tétel alatt 49/1200 részben illető jutalékra 
15 Irt 50 krban ezennel megállapított kiki 
állási árban az árverést elrendelte és hogy 
a lennel)b megjelölt ingatlanok az 1887. évi 
Május hó ll- ik  napján délelőtti 10 órakor 
I5l.itnicz.ii községében a községi bíró búzá
nál megtartandó nyilvános árverésen u meg
állapított kikiáltási áron u'ól is elavulni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak min
den e -ves iugatlan beesárának lOszázal kész
pénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42 g-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november bő 1-éu 3333. szám alatt kell 
igazságügy miniszteri rendelet 8 . §-ábau kije
lölt óvadékképes értékpapirbau a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. I-X. t. ez. 
170 5? a értelmében a bánatpénznek n bitó 
ságnál előlegen elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Turóc/.-Szcnt-Mártonhan 1886 évi. 
Dee/.ember hó 15 napján.

A tsztmártoni kir jbíróság mint tlkvi 
hatóság

n í w i t i
kir. nljblró.
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A  1 e g j o "b b k á v é p ó t l é k  §

vörös doboszkákban jegygyei. ^

T 7 “ e l i 2 n i  ,v i l S L g ' 3 s : s L ,v ©
fa 1 &dacskúkb11n tohitekével, 

czukorsfíveg alakban és a

leg fin o m ab b  cso k o iád o k
nevű

it r jc  dh.ocolsutT7"elizrx
a velimi réssvénytársulat gyáraiból

Prágában.
Kaphatók minden filssíerkereskedésekben. * *
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ifj. Brandl Ant. Sopronban
ajánlja törvényesen védett

A. B H A I T D L ’S G I C H T M I L C H
szerét mint legjobbat és legbiztosabbat a köszvén yb ajok  el.en  ; m elyről 
szám talan köszönetnyilvánítás és b izonyítvány érk ezett be. — E g y -e g y  

nagy üveg á ra  8 5  kr.

K aphatók m ég a  következő k ü lön legességek  :

Brandl A. unicuina lovak számára I frt 40 kr. Üvegenként.
Soproni marliapor . . . .  -  40 kr. csomagouk.
— randi lópata-keiiőcse . . .  1 frt 20 kr. dobozonként

E lá ru s í tó k  megfelelő e n g e d m é n y b e n  részesülnek.

Eőolárusitó ifj. BRANDL A, Sopronban.
A legiöbb d rogu ista üzletben kapható. H am isítások ellen óvjuk m e g 

rendelőinket s figyelm ükbe ajánljuk n évjegyü n k et és alá írásu n k at.
3— 4

Önkéntes eladása
Péterin  (P red ajn án ) Zólyom  m egyében lévő ingat 
lanságnak : összesített nagy birtok lakliáz több ép ü 
letekkel, őrlőm alom  két köre, és fíírészde soha be 
nem fagyó vizen és k ertek . A ntalom báz fekvése 
bárm ely g y á r  fe lá llítására  a lk alm atos. E zen  ingat 
Lmok külön-külön is m egvehetők, vagy bérbe v eh e
tők. Közelebb é rte síté s t ád

IVjko Zolin -'-3
YI I I .  gym n. oszt. tanuló H csztcrezebányán .

K I S  HIRDETÉSEK
Rgy jó karban levő z o n g o r a  a helyiség szűk volta 

miatt szabad kézből j u t a n y o s á r o ti e l a d ó Sclmcez- 
bányán. Bővebbet a kiadó hivatalban Sclmcczbánya i.

2 — 3

Kgy 4 és 2 szobás lakásból álló ház f. évi M á j n s hó
20-ától kezdve bérbe adó és pedig esetleg a mellette levő 
kerttel együtt is Sclmeczbányán. Bővebbet c lapok kia
dójánál Selmeczbányán.

A^ l  köszvény fes osúz ellen ajánlott számos liáziszcrek 
I I kozott móg is csak a valódi Horgony-Pain-Expellor 
J  I a leghatásosabb <-s legjobb. Ez nem titkos-szor, 

bánom > . .  te ljes en  m egbízható , o rvosilag kipró- 
bált kó>ziimt'oy, mely mindenbetognok teljes meg- 

“***®  nyugvással ajánlható. Hogy a Pain-Expoller teljes  
bizalm at erdőméi, logjobbau kitűnik abból, hogy sok 
beteg, a ki nagy garral földe sért más gyógyszereket 

próbált meg, m e g in t  c s a k  a

►> rég jnnak bizonyult Pain-Expellerhez 9 J
te>t vissza. Épeu az összehasonlítás által győződtek 
i"' 4 arról, hogy úgy a csúzos fá jd a lm ak , tagszakgatások  
-ti . mint a fö -. fo g - és h á tfá jás , o lda lny lla lasok stb. 
a I'ain - Expcllcncl eszközölt bedől zsölésok által leg
gyorsabban szüntethetők meg. A 40 kros. 70 kros es 
1.20 olcsó ár a sz.-gónyeblioknek is hozzáférhetővé teszi, 
míg másrészt a számos síkor a  felől kezeskedik, hogy 
a pénz nincs kidobva. A k á ro s  u tá n z a to k tó l azonban 
óvakodni kell. s csak a ,,h orgony "-je lle l e lláto tt 
l'am-Kxpellort fogadjuk o| mint valódit. Ko/- 
I' ■nu-rakb.r: G yógyszertár az  a ran y oroszlán
hoz P rágában, Niklasplatz 7. Kaphat', a leg
több gyógyszertárban.’ ) -------— ---- -------------

Sclinec/bányáii Sztankay F -yógys'.crtárában 
Főraktár Budapes;, Török J gyógyszertárában

Meghívás!
A sclmeczi népbank 1887-ik évi 

marczius 17-én délután 3 órakor az in
tézet helyiségében tartja rendes köz
gyűlését, melyre a tisztelt részvényesek 
tisztelettel meghivatnak.

A közgyűlés tárgysorozata :
1. Közgyűlési elnök és jegyző válasz

tása.
’ A meghatalmazások vizsgálatára 

kiküldött bizottság jelentése.
Az igazgatóság és felügyelő bízott

ig jelentése és ajánlatai.
4 . A mérleg megállapítása''és a nye

reség felosztása.
5. Az ügyész és egy ezégjegyzö vá

lasztása.
A meghatalmazások f. év márczius 

17 -én d. c. 11 óráig a népbankban at- 
adandók.

1— 2 Az Igaiflatótág
Nyomatott a „Selmeczbányai Hiraüóu gyorssajtóján Toróc7,.«8/,-Mártoabau. Kiadó a „Seliuoozbáuyai Híradó" könyvuyomója.


	10

