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A tót közművelődési egy csillét.
Van Budapesten egy egyesület, 

mely működésében nem keresi a nyil- 
vúnoiságot, nem csinál zajt, hanem 
annál nagyobb tevékenységgel, buz- 
gósággal törekszik nemes feladatának 
megoldására.

Ez egyesület a Magyarországi tót 
közmivelödési egyesület, mely alig 
két év előtt kezdette meg működéséi 
s azóta mind szélesebb körben talál 
elismerésre méltó törekvése támoga
tásra.

Czélja az, egyesületnek, hogy ha
zánk tót ajkú közönségét hazafias irá
nyú irodalmi termékekkel lássa el s 
ezek által hozzá járuljon a tót nép 
szellemi elhaladásához. A kitűzött czél 
minden esetre megérdemli a támoga
tást, melyben már eddig is részesült, 
de. mert ezt csak a tömeges pártfo
gással érheti el, kívánatos, hogy a 
tót közönség minél nagyobb számban 
járuljon hozzá, mert hisz saját érde
keiről vau szó.

A közmivelűdés oly fontos ténye 
zője a népek boldogulásának, hogy 
hálás szívvel kell fogadni minden moz
galmat. mely a nép ez irányú elölta- 
liidását czélozza.

Magyarorsz lg az utóbbi idő alatt 
sokai haladt a közmivelűdés terén, de 
az állam s a felekezetek áldozatkész
ségét csaknem meghaladta a mindin
kább fokozódó teher, úgy, hogy a tá - 
sadalorauak is meg kellett hozni a 
maga áldozatát, hogy ezek működését 
elősegítse, nehogy megakadjon a szép 
reményekre jogosító haladás. E  czélra 
alakultak a különböző közmivelödési 
egyesületek s ezek között e közmiv. 
egyesület is. mely a tót nép szellemi

elölialadásáért küzd, hogy e nemzet 
népei között a tót is részesüljön azon 
áldásban, mely legfőbb kincse a bol
dogulásnak. záloga a nemzet jólétének.

De egyébként is ideje volt, hogy 
a tót irodalmat ne csak azon irány 
egyénei képviseljék, mely irány a 
nemzetegység felbontására s a test
véri szeretet elhidegitésére törekszik 
s mely irány egyénei oly elveket val
lanak. melyek nem egyeznek a tót 
népnek századéveken át őseitől örök
lött elveivel.

Hogy ez egyesület eltalálta a 
helyes utat. mely a czél felé vezet, 
mutatja azon körülmény, hogy tagjai
nak száma ma csaknem meghaladja 
a tízezret; de lehetne tíz annyi 
is. ha egy egy előkelő egyéniség vál
lalkoznék a taggyiljtésre s ezáltal 
egyesület czéljainak elősegítésére. Ré
szünkről melegen ajánljuk ez egyesü
let pártfogását annyival is inkább, 
mert az I f r t  tagsági dij fejében nem 
csak egy képes hetilapot, hanem több 
füzet hasznos irányú könyvet is ad 
évenként.

Az utolsó felolvasás.
Nagy érdeklődés mellett tartatott meg 

a turócz-sz.-mártoni áll. polgári és közép- 
kereskedelmi iskola tantestülete álla1 rende
zett népszerű felolvasások VI. s egyúttal e 
(III) cyclus utolsó estéje. Valóban a pulg.ri 
fiúiskola termei már nem elegendők a felol- 
vaí ások közönségének befogadására, mert 
jelenleg is három teremben szorongott a pu- 
blicum s általában azon nézet uralkodott, 
hogy ezentúl czélszerűbb lesz a felolvasáso
kat esetleg a megyeház nagytermében tar
tani. K nagy érdeklődés a közönség részéről

mutatja, mily szükséget pótolnak s mily köz
kedveltségnek örvendenek ez esték. Az utolsó 
estélyen jelen volt Turóczmegye főispánja 
egész családjával s vele együtt Turóczmegye 
magyar közönségének legnagyobb része; 
jelen volt az alsó-kubini áll. polgári iskola 
tantestületének négy tagja Bukó Kálmán 
igazgatóval, ki maga is két év előtt ez esték
nek egyik legbuzgóbb közreműködője volt ; 
ott láttuk — továbbá - az alsó-kubini ma
gyar dalegyesületnek öt tagját is, kik kivált 
azért jöttek, hogy a testvér-dalcgyesület éne
két meghallgassák s tagjaival megismerked
hessenek.

Az utolsó estély műsora valóban a leg
nagyobb gonddal volt összeállítva, a rende
zőség úgy látszik néhányat legjobb 
közreműködői közül mozgósított ez alkalom
mal. Az első számot egy nagybecsű zenemű 
képezte Weber »Oberon« dalművének nyi
tánya, előadva zongorán (4 k.) és harmóni
ámon I.ehotzky Lajosné úrhölgy s Ruprccht 
Kálmán és Boldis Ignácz által. Oberon 
Webernek utolsó s egyúttal legbecsesebb, 
alkotása, bár nem oly népszerű, mint a , Bű
vös vadász-. S bár »Kuryanthe«. * Bűvös 
vadász «, d’rcciosa ■■■•., »Rübezahl nyitányai 
mind megannyi nagyhatású zenekari müvek, 
nem mondunk valótlanságot, ha Oberon* 
nyitányát ezek között a  legsikerültebbnek 
tartjuk. Természetesen az ilyen műveket nagy 
zenekartól kell;-1 • hallani, hogy kellőleg meg
érthessük és élvezhessük; de nekünk vidéki 
embereknek köszönettel és hálával kell ven
nünk. ha legal ibb !y alakban (zongora- és 
harmoniumra ar n va) hallhatjuk. Közremű
ködőink kifogástalanul oldották meg felada
tukat. I.ehotzky Lajosné úrnő, kinek zongo
rajátékában e felolvasások közönsége már 
többször gyönyörködhetett, valódi bravúrral, 
tűzzel s c mellett a legnagyobb biztonsággal 
és nyugodtsággal felelt meg szerepének; 
méltó társa volt Ruprccht Kálmán úr, ki

jelenleg először lépett fel közönségünk előtt; 
örömmel vettük észre, hogy ez esték ismét 
egy kitűnő közreműködővel gazdagodtak. 
Szokott mély érzelmű harmoniumjátékával 
emelte végül az összjátékot Boldis Ignácz,

I főrendező.
IÁ szám után a dalegyesület lépett fel 

karnagyának egyik szerzeményével a  »V a
dászd allalszabatosan adván elő e hatásos 
férfi négyest, bár a dalegyesület fellépése a 
szűk tér s az énekesek czélszerütlen elhelye
zése miatt nagyon meg volt nehezítve. A 
férfikar zongora kíséretét azonban bátran el 
lehetett volna hagyni ; az egyesület többi 
énekei, melyek kiséret nélkül adattak elő, 
sokkal jobban sikerültek. A zongorakiséret 
inkább csak solo-énekhez való. — Követte 

í ezt Révész Lajos humoros szavalata. Tompa 
Mihály Egy házasság* ez. víg költeményét 
szavalta cl szokott derült és kedélyes mo
dorával, mclylyel már annyiszor vidította 
fel az estélyek közönségét. Ez alkalommal 
harmadszor lépett fel e cyclusban s egyúttal 
a legnagyobb sikerrel is. — A 4 . számot 
Bock Ilona k. a. solo-zongorajátéka képezte, 
melyet a legnagyobb elismeréssel kell kie
melnünk. Rubinstein »Le Bal* ez. ábrándját 
adta elő hatásosan; látszott, hogy nagy elő
szeretettel és szorgalommal tanulta be e ne
héz szerzeményt. Különösen finom színezéssel 
emelte ki a mű csendesebb s érzelmesebb 
helyeit, viszont egyes részleteknél több erőt 

j szerettünk volna hallani.
Az est középpontját Boldis Ignácz pol

gári és középkereskedelmi isk. igazgató, felol
vasása képezte : *A z e n é r ő l  és a z e n é 
s z e k  r ő l.« Egy rövid s humoros bevezetés 
után (melyben magára s a  rendezésre tett 
ezélzásokat, a miért is a publicum megélje
nezte) mindenki által érthető modorban fej
tegette a zene valódi tárgyát, kimutatván, 
hogy a zene az ember érzelmeit és kedély 
hangulatát fejezi ki, ezt is csak általánosság-

t - í e o i í i .

A beszterczebányai m agyar színésze 
té t pártoló egyesület története.

Irta Dr. K eleti Vince

I. Megalakulás.
»A beszterczebányai magyar színészetet 

pártoló egyesület feloszlása és vagyonának 
hováforditása tárgyában az 1886. szept. 26-án 
tartott közgyűlésben hozott határozatokat a 
m. k. belügyminiszter jóváhagyólag ‘ tudo
másul vette-. Beszterczebánya városa 
polgármesterének ily tartalmú átiratával, me
lyet a végrehajtó bizottság elnökéhez m. é. 
decz. 1 5-én intézett, a fennállott szinpártoló 
egyesület hivatalosan eltemettetett. Legyen 
szabad utolsó jegyzőjének a következőkben 
végig tekintenie pályafutásán.

Az egyesület megalakulása előtt, 1879- 
ben Beszterczebánya városában az akkori 
polgármester. Ráner Sándor elnöklete alatt 
ideiglenes szinügyi bizottság alakult, mely 
kieszközölte, hogy a városi színház magyar 
társulatnak engedtetett át. továbbá az akkor 
itt időző magyar színtársulatot (Jakab Lajos 
és társai) szerény tehetségéhez képest g yá
molította. Ezen bizottság tagjai voltak : Ma- 
jovszky Vilmos, Drcxlcr Frigyes, Csipkay 
Károly, Ralovich Lajos. Nagyobb szabású 
actióra készült a bizottság, midőn 1879. ok
tóber 20-án a m. k. belügyminisztériumhoz

1000 frt subventióért folyamodott eredmény 
nélkül.

A folyamodványra csakhamar (novem.
2-án) megjött a válasz, hogy a magy. kir, 
belügyminisztérium alap hiányában nincs azon 
helyzetben, hogy a bizottság kérelmét telje
síthesse. >

A Bes/terczebányán időző magyar szín
társulat fokozódó nyomora, valamint azon 
félelem, hogy annak bukásával a már-már 
megerősödött magyar színészet Besztercze- 
bányáról hosszú időre száműzve lesz é̂  helyét 
az idegen ajkú színészet foglalja el, rábírta 
a fennemlitett szinügyi bizottságot, hogy a 
városbeli érdeklődő magyarságot értekezletre 
hívta össze, melyen kimondatott, hogy a 
magyar színészet állandóvá tétele, valamint 
erkölcsi és anyagi támogatása végett állandó 
pártoló egyesület alakítandó, egyszersmind 
az alapszabályok kidolgozására Dvihally Emil 
elnöklete alatt 7 tagú bizottság küldetett ki. 
Az értekezleten jelen voltak közöl az 1879- 
novemb. 23-án kelt jegyzőkönyv következő
ket sorolja fel: Majovszky Vilmos, Ráner 
Sándor, Drexler Frigyes, Csipkay Károly, 
Császár Ottó, Strakoniczky K., Scyfricd Jó 
zsef, Dvihally Emil, Berzeviczi E . Kubányi 
K. Miután a kiküldött bizottság az alapsza
bályok tervezetét előterjesztette, taggyüjtő- 
iveket bocsátottak ki, melyeken csakhamar 
134 aláírás gyűlt össze, (Az aláírási ivek, 
sajnos, nincsenek meg.)

Ennek következtében 44 tag jelenlété
ben 1879. deczcmb. 7-én megtartották az

alakuló közgyűlést, melyen következő tiszti
kar és választmány választatott m eg : Tisz
teletbeli elnök: Ráner Sándor polgármester; 
elnök : Lámer Á gost; alclnök : Scifried Jó 
zsef; jegyző : Kubinyi Sándor ; ügyész : Drex
ler Frigyes ; pénztárnak : Dvihally Emil ; 
szertárnok : Császár Ottó. Választmányi ta
gok: Majovszky Vilmos, Scholcz Rezső, Göll- 
ner Frigyes, Tavy Ferenc/., l’uschmaiin Gusz
táv. Csipkay Károly, Ralovich Lajos, Hcrritz 
Rezső, Bcrzeviczy l'.mil, Raksányi Gyula, 
\mman Arzén, Kubányi Károly. Az egye

sület védnökéül Radvánszky Antal bárót, 
Zólyom-Turócz megyék főispánját kérték fel, 
ki ez állást el is fogadta A közgyűlés áltál 
elfogadott a'ap szabályok a m. k, belügymi
niszteriám által 1880 april 19-án jóváhagyat
tak és evvel az egyesület véglegesen meg
alakult.

II, Az egyesület működése a szinügyi bizott
ság megalakulásáig.

Az imént megalakult egyesület rögtön 
talált működési teret. A városban lévő szín
társulat tagjainak helyzete annyira megrosz- 
szabbult, hogy egye - családok asztaláról már 
a mindennapi kenyér is hiányzott, miért is 
gyors segélyről kellett gondoskodni. A lenn- 
állott ideiglenes szinügyi bizottság néhány 
tagja egyesülve az újonnan alakított egyesü
let választmányával ennélfogva 1880. január 
5-én műkadvelői hangversenyt rendezett, mely 
160 frt 80 krral gyarapitotto az egyesület 
pénztárát. A választmány január 18-án az 
összes közreműködőknek, főleg pedig Ma-

jovszky Vilmos törvényszéki elnöknek »fá
radhatatlan buzgalma és tapintatos eljárásá
ért :, Ilalesch József városi karmesternek, 

ki buzgó tevékenységével a hangverseny 
sikerét nagy mértékben előmozdította*, jegy
zőkönyvileg köszönetét szavazott. Seifried 
József alclnök eljárását pedig, ki még 1879. 
deczcmb. havában az ínségben lévő családok 
között 115  frt kiosztott, jóváhagyta. Jakab 
Lajos színigazgatónak a választmány a »kor- 
nevilli harangok* partitúráját hozottá meg 13 
frt értékben. A színigazgató távozása Besz- 
tcrczebányáról csakis az által vált lehetsé
gessé. hogy az egyesület alclnöke Seifried 
Jezsef 170 frtnyi utazási költségért jótállóit, 
melynek fejében az igazgató a vasúti állo
más főnökénél »ingóságokat* hagyott, me
lyeknek kiváltása annyira elhúzódott, hegy 
az egyesület választmánya 1880, május ele
jén már-már megbarátkozott azon gondolat
tal, hogy a/ ingóságokból azon tárgyakat, 

melyeknek az egyesület saját czéljaira hasz
nát veheti . megvásárolja. Úgy látszik azon
ban, hogy az ügy más utón nyert lebonyo
lítást, bár aktaszerű bizonyítványok erre 
nézve hiányoznak.

Örvendetes jelenség volt a fiatal egye
sület életében az 1880. april 17 -én megtar
tott műkedvelői színi előadás, melynek tiszta 
jövedelme 179 frt 29 kr. volt, Előadták »A 
nők az alkotmányban* ez. vígjátékot; ren
dezők voltak az egyesület primipilusai: Sei- 
fried József, Dvihally Emil. Csipkay Károly, 
Ralovich Lajos, Császár Ottó, Kubinyi Sán-



bán ; egyébre, például egész történetek el
beszélésére, egész jelenetek festésére u szö
veg nélküli zene nem képes. Knnek alapján 
humoros modorban az h. n. programinzene 
(zene festés) ellen beszélt, állításait példák
kal is bizonyitgatvíin, Érdekesen rajzolta le 
a jelesebb zeneköltőket munlcájok közben, s 
midőn végül a zene hatásáról beszélt és sa
ját tapasztalataira hivatkozott, előadása szinte 
költői lendületet vett. A közönség lelkesült 
tapsokkal s gyakori tetszés nyilatkozatokkal 
kisérte és jutalmazta a felolvasást s benne 
egyúttal ez esték főrendezőjét.

Követte a felolvasást Kaczina Pál he
gedűjátéka. Két darabot (Legenda, YVie- 
navskytól; Gavotte, Bohmtól) adott elő 
Kdei Róbert zongorakisérete mellett, mely 
darabokkal sokkal inkább alkalma nyílt szép 
tehetségét kimutatni, mint a múlt estélyen ; 
a két darab közül kivált YVienavsky a 
korán elhunyt kitűnő lengyel hegedíívirtuóz 
legendáját valódi művészi tökélylyel adta 
elő. Elismeréssel kell nyilatkoznunk Eder 
Róbert zongorakiséretéről, kivált azért, hogy 
kiváló tehetsége daczára ily szerény kísérői 
szereppel elégedett meg. Mi ugyan sóló-da- 
rabban szerettük volna hallani, de azért fé
nyes tehetsége e szerény szerepből is kicsil
logott. —  Ezután f  ekete Miklósné úrhölgy 
Tóth Kálmánnak Losonczy özvegye* ez. 
balladáját szavalta el drámai hévvel, Igazán 
elbámultunk, hogy ő, kinek szellemes és vi
dor csevegését és játékát nem győztük 
eléggé bámulni a dalcgyesületnek szilveszter
estélyi színi előadása alkalmával, most egy 
ily tragikai költemény elszaválására vállalko
zott s szerepének oly sikeresen felelt meg. 
Befejezte az estélyt a dalegyesület két kar
éneke, ezek közül kivált a gyújtó hatású népda
lok sikerültek.

így folyt le a VI. népszerű felolvasó 
estély. Tisztelt Szerkesztő úr felszólítása foly
tán a legnagyobb készséggel igyekeztem 
tudósitói s itt-ott bírálói tisztemnek megfe
lelni ; előszeretettel ismertettem ez esték 
lefolyását, s mondhatom, hogy kc''cnicscn 
gondolok vissza az egész cyclusra. A mit 
a cyclus elején a rendezőség igért, azt szó- 
ról-szóra meg is tartotta, sőt többet is nyúj
tott ennél. Ez esték kedélyesek, fesztelenek 
s családi jellegűek voltak egytől egyig, s 
kétségbe vonhatlan az is, hogy e mellett 
sok tekintetben tanulságosak is voltak. A 
tantestület, mely ez estéket kezdeményezte 
s rendezi, maradandó becsű érdemeket szer
zett magának ebbeli munkássága által; meg
mutatta, hogy akar és tud munkálkodni az 
intézet falain kívül is ; viszont cl mondhat
juk, hogy igen gyakran, de kivált az utolsó 
felolvasáskor alkalmunk volt meggyőződni 
arról is, miszerint közönségünk a tantestület 
ebbeli fáradozását igazi hálával fogadja és 
mindenkor méltányolja. Ez buzdítsa a tan-

dor. Közreműködtek: Weisz Klára és Dvi- 
hally Katalin úrhölgyek, Sebe Irén és Pau- 
liny-Scholcz Emília kisasszonyok, Rakssányi 
Gyula, Petrogally Géza, Papp János, Lukács 
Endre, Czompó Izidor, Eisert István, Czaff 
Károly és Kubinyi Sándor urak. Az alapsza
bályok 2 1 . §-a értelmében a május 2-án tar
tott választmányi ülésben megválasztották a 
7 tagú szinügyi bizottságot a következő ta
gokkal : Seifried József, Kubinyi Sándor, 
Dvihally Emil, Ralovich Lajos, Csipkay Ká
roly, Raner Sándor, Göllner Frigyes; 1884. 
végéig az egyesületi élet ezen bizottságban 
pezsgett legélénkebben.

III. 1880—8 1 .

Az imént megválasztott szinügyi bizott
ság már május 6-án tartotta első ülését, 
melyen elnöknek egyhangúlag Seifried József, 
jegyzőnek Kubinyi Sándor választatott meg. 
Az ügyrend kidolgozására három tagú bizott
ságot küldtek ki, sajnos, hogy ezen bizottság 
munkálata sohasem került a választmány c l '. 
minek következménye volt. hogy a választ
mány és szinügyi bizottság hatásköre soha
sem volt kellőleg körvonalozva és illeték' .- 
ségi kérdések nem épen ritkán fordultak el".

A szinügyi bizottság első teendője volt, 
hogy az 1880—81 évadra magyar színigaz
gató szerződtetéséről gondoskodjék. A szín
házra pályázatot nyitottak, a városnál pedig 
eljártak, hogy a színházat fűthetővé tegye, 
a bútorzatot és felszerelést megújítsa sat. 
Mindezen kérelmek teljesítését a polgármes-

testületet továbbra is törekvéseiben és műkö
déseiben.

MEGYEI ÜGYEK.
Turóczvármegye bizottsága f. hó 16-án 

közgyűlést tart.
Tárgysorozat:

1 . Baross Gábor, közmunka és közle
kedésügyi m. kir. minister úrnak leirata, mi- 
nisterré történt kineveztetése tárgyában.

Közmunka és közlekedésügyi mi- 
nisteri rendelet, a közmunka kezelése iránti 
szabályrendelet megalkotása tárgyában.

v Y'asmegye közönségének a képvi
selőházhoz intézett felirata, a Romániái -val 
megkötendő vám és kereskedelmi szerződés 
tárgyában.

4. Az állandó választmány ügyrendje.
5. Szabályrendelet a halászati jog gya

korlása tárgyában.
6. Szabályrendelet a bordély házak sza

bályozása tárgyában.
7. Szabályrendelet a községek szerve

zete tárgyában.
8. Szabályrendelet a községi pénzke

zelés tárgyában.
9. Községi előirányzatok és száma

dások.
10 . Az időközben beérkező ügyek.

H Í R E I N K

Á r v á itó l .  Porubszky Jenő ország
gyűlési volt képviselő kineveztetése követ
keztében a bobrói (felső-árvái) válasz ó kerü
letben képviselő-választás tartatik. A'talános 
megelégedéssel fogadható a hir, hogy a bob
rói kerületben a képviselő jelöltség elfoga
dására Wekerle Sándor dr. a pénzügyminis- 
terium nagytehetségű államtitkára kéretett 
fel. E czélból több száz aláírással ellátott 
felhívás intézteiéit hozzá. A választás folyó 
hó 2 1 -én megy végbe, mely alkalomból az 
az államtitkár úr személyesen megjelenik a 
választók körében. Megválasztatása minden 
hihetőség szerint egyhangúlag fog megtör
ténni. Ez következtethető a nagy lelkesedés
ből, melyet jelöltetése igen széles körben 
keltett s megyénk hazafias magatartási! la
kossága s derék értelmisége azon szép jel
lemvonásából, mely szerint akkor, amidőn 
országos tekintélyű államférfiak érdemeinek 
méltatásáról van szó, nem tartózkodnak a 
bizalomnyilvánitástól.

M a f o l y ó  h ó  1 3 - á n tartatik me
gyénk székvárosában az ez idei népszerű 
felolvasó-estélyek közül az utolsó. A műsor, 
mint mindig, érdekes és változatos. A ma
gyar dalegyesület két számmal fog közre
működni, A TI a j ó s dalt,* majd Boldis Ig- 
nácztól a > P ó s  t a da l « - t  énekli. Ez utób-

ter készségesen megígérte és részben a ta
nácsnál keresztül is vitte. A színház elnyeré
séé t pályázók közöl a szinügyi bizottság 
G i pár Jenőt találta leginkább alkalmasnak, 
ko 1 is voltak ahhoz, hogy vele a szerző
dé megkössék, midőn egyszerre valamely 
vá tlan esemény folytán az egész meghiú
sul és a választmány szeptember 20-án, va
lószínűleg az idő rövidsége miatt Jakab La
jos színigazgatóval kötött szerződést, bár 
nevezett, mint fennebb mondtuk, tavaszkor 
nem a legjobb emléket hagyott Bcsztcrcze- 
bányán. A szerződés három havi időtartamra 
1880. okt. 15-étől —1881 január 15-éig köt
tetett, azonban sohasem hajtatott végre, 
mivel szerződő igazgató rövid idő múlva 
azon kérelemmel állott elő. hogy müküdésé- 
sének megkezdése előtt 300 frt segélyben 
részesittessék, mi a választmány részéről 
megtagadtatván, a szerződés felbomlott. A 
más színigazgatókkal folytatott alkudozások 
sem vezettek czélhoz, miért is a választmány 
elhatározta, hogy az egyesületi alaptőke 
gyarapítására műkedvelői előadásokat rendez, 
A II. műkedvelői előadás 1880- októb. l-én 
tartatott és 202 frt 6 ki nyi tiszta jövedelmet 
eredményezett. Sajátságos, hogy, mig a többi 
műkedvelői előadásokról részletes jelentések 
léteznek, ezen előadásnak a fennebbi adato
kon kívül nyomát sem találni az egyesületi 
aktákban, miért is e helyen az előadott da
rab czimét sem közölhetem,

Az egyesület védnökének, Radvánszky 
Antal báró főispánnak hivatalba lépése öt

bit a szerző tudvalevőleg az alsó-kubini ma
gyar dalegyesületnek ajánlotta. A dalelőa- 
dásokon kívül zongorajáték és szavalás, majd 
a felolvasás fogja kitölteni a műsort. A fel- 

I olvasó Veszclovs' ky Károly dr. az árvái 
! uradalom ismert tudós orvosa lesz, ki ‘ Az 

ember nemzetgazdasági értéke és a közegész- 
ségiigy az árvái népességre vonatkozólag* 
czim alatt közérdekű és helyi vonatkozású 
tárgyról fog értekezni. Zongorán l . a v o t h a  
Etelka és V e s z c l o v s  z k y Gizella k. a.

' fognak játszani; a szavaló 'I ó l h Piroska 
k. a. lesz. Ez. estély is, mint a többi, a me
gyeház nagytermében tartatik meg. Felhív- 

■ juk a l. olvasóközönség szives figyelmét c 
I felolvasó-estélyre.

L a p u n k  mait számában megemlítet
tük, hogy Porubszky Jenő volt képviselő a 

; rózsahegyi kir. törvényszékhez elnökül kine
veztetett. E kinevezés Ilire Árvamegyébcn n 
legáltalánosabb körben igen kedvezően fo- 

| gadtatott. Ha valahol, úgy megyénkben, 
melynek az uj elnök úr szülötte, ismerik ne- 

I mes jellemét, buzgó törekvését, képességeit 
1 és művelt lelkűidét. Éppen azért teljes meg

nyugvással találkozott c választás, most meg 
van ki-ki győződve a felől, hogy a fontos 
álllás nehézségeivel az uj elnök sikeresen fog 
megküzdeni és nemes hivatásához mérten 
minden erejével odahatni, hogy a törvény- 

1 szék területén a törvénykezés és igazságszol
gáltatás megmaradjon eddigi magaslatán, sőt 
folyton-folyvást javuljon és tökélctcsbcdjék. 
Adjon a magyarok Istene az elnök úrnak s 
a vezetésére bízott kitűnő bírói karnak ki
tartást és sikereket.

L a p u n k  leközelebbi számában meg- 
1 emlékeztünk arról, hogy az alsó-kubini ma

gyar dalegyesületct a tsztmártoni lestvércgye- 
sület érdemes karnagya, Boldis Ignácz úr 

| azzal tisztelte meg, hogy legújabb dalszer
zeményét, a »Postádul--t az alsó-kubini dal- 
egyesületnek dedikálta. E figyelmet egyesü
letünk azzal viszonozta hogy az elnökség 
aláírásával ellátott diszokmányt küldött a 
szerzőnek. E  köszönő.irat művészi, kivitelben 
tartott szép okmány, melyet Székely Adolf 
kincstári főerdész készített szívességből. A 
megtiszteltetésért, a kitüntetett szerző a leg- 
őszintébb köszönetét nyilvánitá. A tsztmár
toni dalegyesület pedig a karnagyát ért ki
tüntetést olybá vette, mint melynek fénye 
visszasugárzik a vezetése alatti egész dal
egyesületre, és a maga részéről is a  legszi- 
vélycsebb köszönetét nyilvánította. Ennek 
tolmácsolására Lehoczky Lajos alispán, mint 
dalegyesületi elnök a disz okmány átadóit 

1 fölkérte.

Á r v a m e g y é b c n  a katona-ujonczo- 
zás folyó hó 1 5-én veszi kezdetét. Előbb 
Felső-Árvában soroznak, s a székvárosra be- 

í fejezésül kerül a sor körülbelül április hó 
első napjában.

venedik évfordulója alkalmával rendezett ün
nepélyeken az egyesület is szerepelt, a meny
nyiben az Unnepcltnek tiszteletére november 
! 2-én (III) műkedvelői előadást rendezett, 
melynek tiszta jövedelme 130  frt. 58 kr volt 
Szilire került: ^Sziget a szárazon* és »A
véletlen-, szereplők voltak: Sclymessy Hcr- 
min, Kelecsényi Mariska és Szakmáry Ma
riska úrhölgyek, (A férfi szereplőkről az 
egyesület irataiban nincs szó,) A tél folya
mán az egyesület karöltve az akkor alakuló 
félben lévő vörös kereszt fiókegyesülettel 
műkedvelői hangversenyt rendezett ( 1886. 
január 5.) mely 67 frt. 80 kr. tiszta jövedel
met hozott az egyesületnek. A választmány 
a tavasz folyamán műkedvelőkkel elő akarta 
adatni Rosen Jobb és balpárt- ez. vigjáté- 
kát, minthogy azonban a városi tanács feb
ruár 20-tól a színházat német társulatnak 
adta ki, az előadást el kellett halasztani. Az 
egyesület pénzügyei akkori időben elég jól 
állottak, a február 23-án tartott választmá
nyi ülés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy az 
egyesület akkoriban 1029 frt. tőkével rendel
kezett, a tagdijak behajtása azonban, mint 
mindig, úgy akkor is nehézségekkel járt. Az 
elhalt Ráner Sándor helyett tiszteletbeli el
nöknek és egyúttal szinügyi bizottsági tag
nak Szumrák Pál választatott meg. A szín
házat pályázat utján Völgyi Györgynek adta 
ki a társulat, ki előadásait 1881. október
8-án kezdte meg.

(Foly t, ki)v'j

Sz. m r e c s á n y  i G y ö r g y ,  árvame- 
gyei alispán és Zmeskal Zoltán, az alsó-ku
bini takarékpénztár elnöke e hét folyamán 
a fővárosban tartózkodtak a nevezett pénz
intézet érdekében.

A z  a l s ó - k u b i n i  allami polgári is
kola tantestülete a mull napokban a polgári 
iskola tovább fejlesztése ügyében beható ta
nácskozást folytatott. Egyetemes hozzájáru
lással azt határozták el, hogy a jövó tan
évre szaktamfolyam felállítását fogják kérel
mezni a nagy méltóságú közoktatásügyi mi- 
mistcriumnál.

l  i I l l ő i t ő l .  Kiszely Vendel úrról, a 
rózsahegyi kir. törvényszék nyugalmazott 
elnökéről írják nekünk : A nyugdíjazott
elnök igen szeretetreméltó egyén. Miiveit 
lelkű, humánus, a társadalmi élet nemesebb 
irányú mozgalmai iránt érdeklődő volt, a 
mellett lelkiismeretes hivatalnok, ki a veze
tésére bízott nagy fontosságú hivatalok iránt 
mindig nagy érdeklődést tanúsított. Távozá
sát igen széles körben sajnálják. Es ha va
lami megnyugtató az ügyben, az csak az, 
hogy utódját, az uj elnököt mindenki mint 
talpig derék, művelt és képzett egyént ismeri, 
ki e nagyfontosságú állást méltóképpen fogja 
betölteni. 7

b o l y o m b ó l .  Zólyom városának kö
zönsége is felkarolta ez évben az eszmét, 
hogy az immár országszerte megünnepelendő 
márczius 15 -ikén hazafias érzelmeinek ünnepi 
sziliben adjon kifejezést. A néhány lelkes ha
zafi által felkarolt eszme városszerte élénk 
visszhangra talált, és a tömeges aláírások 
az ünnepély sikerét máris biztosítják. E hó 
10-én tartotta a 22 tagból álló rendező bi
zottság előkészítő értekezletét, melyen az 
ünnepély programmja következőleg állapít
tatott meg. Reggel 8 és illetve 9 órakor 
isteni tisztelet a római katli. egyházban és 
az evangélikus templomban, mely alkalom
mal a helybeli dalárda a hymnust és a szó
zatot elénekli. Este 7 órakor gyülekezés a 
sétatéren, »Talpra magyar* elszavalása; a 
dalárda által a hymnus és szózat eléncklése. 
Zene. Este 8 órakor 100 teritékü díszvacsora. 
A két egyház papja készségesen hozzájárult 
az eszméhez, és az isteni tiszteletek megtar
tását megígérte. Az ünnepély fényének eme
lésére a helybeli tűzoltó egylet és a városi 
iskola ifjúsága is ki fog vonulni.

KÜLÖNFÉLÉK.
Lapunk inai számából a népfel

kelő tiszti állásokra vonatkozó nagyobb 
hirdetmény miatt rendes közleménye
ink egy részét kénytelenek voltunk 
elhagyni, miért is t. olvasóink szives 
elnézését kérjük.

Meghívó A selmeczi lyc. Petőfikor* 
az 1848 — 49-iki szabadságharca emlékére f. 
é. márczius hó 1 5-én d. 11. 3 órakor dalok
kal és szavalatokkal egykekötött ünnepélyt 
rendez, melyre a 11. é. közönség tisztelettel 
meghivat ik.

Köszönetnyilvánítás. A f. é. márczius 
hó 6-án tartott VI. s egyszersmind e cyclus- 
ban utolsó népszerű felo vasó estély szemé- 
lycnkint 50 kinyi belépti dij mellett tartatott. 
Összesen befolyt 87 frt 50 kr.. mely összeg
ből az ez évi hat felolvasó estély költségei 
(nyomtatványok, világítás, fűtés, tisztogatás, 
szolgálat, hangjegyek stb.) fedeztetnek, a fel
maradt összeg pedig a jövő évi felolvasó 
estékre fordittatik. Eölülfizettck : méltóságon 
J u s t h Kálmán úr, Turóczniegye főispánja, 
13 fi t. 50 kr t ;  Újhelyi Gusztáváé úrnő és 
Szkicsák N. ur 1 —  1 frtot ; Klimo Viknosné 
úrnő, Justh Ferencz és Pfleger Ernő urak 
50 -50 krt. Fogadják a turúcz-sz.-mártani 
állami polgári és kereskedelmi iskola tantes
tületének őszinte köszönetét.

fio lái* Ignácz, igazgató.

Iboiya a ho között E hó 1 1 -én Scl-
mcczbáuya egyik dombján ibolyát találtam, 
mi annál meglepőbb volt rám nézve, mert 
lelhclyétől kis távolságra még hó borítja a 
földet. a—k.

A trachoma A turócz-szt.-mártoni ál
lami iskolák növendékeit dr. P c t r i k o 
v 11 s János, járás orvos megvizsgálta a nn 
pókban s köztük néhány g y a n ú s a t talált



minden komolyabb baj nélkül. Itt említ
jük meg, hogy a fővárosi napi lapok azon 
Ilire, hogy a minisztérium járványorvost ne
vezett volna ki Vriczkóra, még eddig nem 
teljesült be.

D inam itszá llitás Tegnap Selmeczbá- 
nyán 11 szekér dyi.amitot szállítottak a va
roson keresztül. Az érdekes szállítmánynak 
sok nézője akadt, kik közül többen észrevé
telt tettek a szállítás e módjára. Minthogy 
hasonló szállítások alkalmával mindannyiszor 
panaszok merülnek fel a közönség körében 
az ellenőrködés hiányossága ellen, kívánatos 
volna, hogy szakférfiaink közül valaki lapunk 
utján felvilágosítaná a közönséget arról, hogy 
mennyiben bírnak e panaszok alappal.

Halálozás. T  o m c s á n y i M ik  s a dr., 
turócz-szt.-márloni ügyvéd folyó hó 7-én 28 
éves korában Budapesten elhunyt. A szomorú 
véget ért fiatal ember sorsa felett általános a 
részvét. Béke hamvaira !

A ..Besztercze-Selm eczbányai T á rsa s
k ö r a múlt évekhez híven ezidén is megüli 
a márcziusi nagy napot. Márczius 15-én a 
Kommerféle Virágbokorhoz« czimzett ven
déglő I. emeleti külön helyiségében ünnepi 
közgyűlést tart, melynek tárgysorozata el
nöki megnyitóból, alkalmi felolvasásokból és 
szavalatokból áll. A közgyűlést társas va
csora követi, melyre is a társaskör iránta 
érdeklődő vendégeket szívesen lát.

Ismét keménytűz ütött ki Selmcczbá- 
nyán és pedig ezúttal az akad. épületben 
(Fritzházban) mely nagyon végzetessé vál
hatott volna a városra, ha ideje korán észre 
nem veszik.

Népfelkelés. A mossócz-zniói járás fő
szolgabírója lapunk utján is figyelmezteti 
mind azon járásában tartózkodó egyéneket, 
kik a népfelkelési tiszti állást elnyerni óhajt
ják, hogy ebbeli szándékukat hivatalánál a 
hivatalos órák alatt f. hó 17-éig jelentsék be, 
ahol ez ügyre vonatkozólag közelebbi felvi
lágosításokat s útbaigazítást is nyerhetnek.

M árcz ius 15-ike a selmeczbányai m. kir. 
bányász- és erdész akadémia Ifjúsági köre 
a magyar szabadság hajnalának első napját, 
márczius tizenötödikét, régi hagyományos és 
kegyeletes szokáskép az idén is megünnepli, 
a  következő programmal : 1) »Őseink ha
zája* (Schumanntól), énekli : az akad. ifj. 
köri dalkör (a Szt.-I Iáromság téren). 2) Schrei- 
ber Ferencz, ifj. köri elnök beszéde a  Szt.- 
Háromsag téren. 3) Zenél : az akad. ifj. köri 
zenekar. 4) Hymnus. énekli: az akad. ifj. 
dalkór (Szélaknán a honvéd síremléknél). 
5) Kollcr János, ifj. köri alclnök beszéde 
Szélaknán a honvéd síremléknél. 6) »Talpra 
m agyar*, szavallja Gegcsi Kiss Ernő, Szé
laknán a honvéd síremléknél. 7) Estély a 
»Felső major* nagytermében, a melyre ven
dégeket szívesen látunk. Az akad. ifj. köri 
bizottmánynak f. év és hó 6-án tartott ülé
séből. l'JrdnoHZ A. Já n o s, a biz. jegyzője.

Exhum ació. FelsŐ-Stubnyán, f. hó 8-án 
Zorkóczy Tivadar főszolgabíró és dr. I laas 
Jakab megyei főorvos jelenlétében egy két 
éves kis gyermek sírját ásták fel, mivel ha
lotti szemle nélkül temettetett el. Konsta
tálva lett, hogy a gyermek, ki még a múlt 
év november havában halt meg, raegfagyás 
következtében természetes halállal múlt ki.

Szabok Lap ja  czim alatt a hazai szabó
ipar érdekeinek előmozdítására egy két he
tenként megjelenő szaklap indult meg. Elő
fizethetni Budapesten, VIII. József-körút 13 . 
évi 6 frttal.

HIRDETÉSEK

Önkéntes eladása
1'ctiTÍit l‘iedajniui) Zólyom megyében 
lévő ingat lanságnak : összesített nagy 
birtok lakbnz több épületekkel, őrlő
malom két köre. t'íirészde soha be 
nem fagyó vizen és kertek. A ma 
lombúz fekvése bármely gyár felállí
tására alkalmatos. Ezen ingatlanok

kUlön-klIlön is megvehetők, vagy bérbe 
vehetők. Közelebb értesítést ád

ÍVjku Zöiio
Vi l i  gymn. oszt. tanuló Besztereze- 

bánván. 8-8

Meghívás!
A selmeczi népbank 1887-ik évi 

márczius 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.
2. A meghatalmazások vizsgálatára 

kiküldött bizottság jelentése.
3 . Az igazgatóság és felügyelő bizott

ság jelentése és ajánlatai.
4. A mérleg megállapítása és a nye

reség felosztása.
5. Az ügyész és egy ezégjegyző vá

lasztása.
A meghatalmazások f. év márczius 

17 -én d. c. 11 óráig a népbankban át
adandóle.

2— 2 Az igazgatósán.

1401) süáin 
1887.

Liptó megye alispánja.

Hirdetmény.
Liptó Vármegye alispáni hivatala, 

az ezen megye területén fennálló vízi 
müvek és vizhasználati jogosítványok 
tulaj Ionosait, a vizjogról szóló 1885. 
évi X X I I1. T. ez. I8 'J §-a valamint 
a földmivelés ipar és kereskedelem- 

I ügyi — ministerium által a közmunka 
| és közlekedési ministerrel egyetértő- 
j  lég az 1885. évi Deczember 31-én 

45689. szám alatt kibocsátott általa - 
! nos rendelet 87. §. alapján a külön

beni törvényes következményekre való 
figyelmeztetéssel ezennel felhívja, mi- 

I kép a jogosítványaikra vonatkozó en- 
j gedélyt. hozzája, az illető szolgabirák 

útján f. évi augusztus 1-ig mutassák 
| be. v.igy ugyanezen batáridő alatt 

Írásban igazolják hogy vízmüveik az 
1886-ik évi január 1 töl háboritatia- 
núl fennálltnak 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 ininbeu 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 m la l iá z y

2 —3  nlinpán.

lb v/.Aiii 
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A Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület zólyommcgwi vi leki választmányától.

Pályázatra való felliivás.
A F. M. K E zólyom megyei vidéki 

választmánya a Zólyom-Lipcsén (. é. május 
1 -én megnyitandó óvódánál betöltendő 
ó v ó n ő i  á l l  0 m á s r a ezennel pályáza 
tót nyit következő fel tételek alatt :

1. Pályázónak keresztény vallásának 
és óvónői oklevéllel ellátottnak kell lennie

2. A magyar nyelvet szóban és Írás 
bán tökéletesen kell bírnia azonkívül szük
séges. hogy a tót nyelvet mint a vidék 
nyelvét is beszélje.

3. Állomását folyó évi á p r ilis  25  ig 
köteles elfoglalni.

A z ó v ó 11 Ö j a v a  d a I m a z á s a 
az első évben 1887. május 1-től számítva

300 írt. évi fizetés, lakás és szabad fűtés,
a kinevezés az eisö év tartamára idolglene- 
n,,seu történek, megfelelő szolgálat után az 
óvó.iő véglegesen novezn-iik ki és fizetése 
350 frtra emeltetiu. Az óvónő mellett az 
egyesület dajkát is alkalmaz.

A kellően felszerelt folyamodványok 
1887. évi m á r c z i 11 s li ó 2 0  • i g Csip- 
kay Károly választmányi igazgatói.oz Bősz- 
terczebányáu küldendők.

Kelt a F. M. K. li. zólyom megyei vi
déki választmányának 1887 évi január 20 
tartott ülésében.

i 'N llik ii)  14. III*. í t é l e t i  V .
i-rn/.gíitó. jegyző

3—3

63 K/.án.
1887

Árverési hirdetmény.
Aiulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi EX 1 ez. 102. íj a élteimében. ezennel 
kö/.hirré teszi, h-»uy a vuióváraljai kir. ja- 

j rásbíróság 340711886. számú végzése által 
a tuióe/.i kereslted és hitelintézet javára 
Vlailár szül. Veiiis Mária ellen 1045 írt. 
töke. ennek 1880. év augusztus hó 20 nap 
jától számítandó 0 százalék kamatai és ed
dig összesen 28 fa 87 kr. perköltség köve
telés !) Irt 85 kr. és 21 fii. 70 kr. s j  írni 
e: éjéi íz elrendelt kielégítési végrehajtás al
kalmával lii ói'ag lefoglalt és 012  frtiu he 
csült 1—23 tétel alatti szobabútor szarvas
marha. lovak, szalma szénából álló ingósá
gok nyilvános árveres utján eladatnak.

Mely árverésnek a 354|1887. sz. ki- 
kühiést rendelő végzés l'dytán a helysziiién 
vagvis nagy Cj^poséniien alpetes lakáján le 
emlő eszközlésére 1887. évi m árczius ho 21-ik 
napjának déleiéit 11 órája határidőül kiiii- 
zetik es ahhoz a venni szándékozók
ezenn -i oly megjegyzéssel hivatnak meg : 
liogv az érintett, ingósigok ezen árve
résen. az 1881. évi 00 t. 107. §-a ér- 

; leimében a leg.önbe' igérőnc* becsáron idill
i is dudálni lógnak.

Az elárverez -ndö ingóságok vételára 
az 1881. évi 00 ;. ez. 108. g-ában megálla- 
pitolt föltételek szerint lesz kifizetendő.

Iv ót Zaio.i 1887. . vi inarez. 1-1 napján.

N x ih u e r
kir lm . végrehajtó.

1887

Á rverési hirdetmény.
Amiirt kikii «i•»rt végrehajtó az 1881 

évi EX t ez. 102 sj értelmében ezennel 
kö/.nirre teszi, h o -»■ .. rózsahegyi kir. járás 
in 1-1 ■ 320J18 <7 s íi mi végzése által (Jani- 

i hás község javára Hexner Áron és neje 404 
frt 54 és fél kr. töke, .•nm-k 1833 év ioril 

j hó 1 -sö napjától számítandó 8 százilék ka
matai és eddig összesen 52 frt 15 kr. per
költség követelés erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmival bíróikig le és 
leiül foglalt és 029 frtra ne.esül az 1884. 
évi 1084|84 szám alatt hi'.tosiiásiiag lefog
lalt 1 -4 0 . tétel alatt tárgyak, továbbá 60. 
mázsa széna, 30 mázsa s adna 15000 drb. 
bükfa szeg. 16 drb. anya juh. 1 ló 2 tolién.
L szecska vágó gép, 1 szekér, 50 mérő árpa. 
00 in izsa burgonya és szoba bútorokból 
álló ingóságok nyilvános árverés u j in ela- 

, (latnak.
Mely árverésnek a 398J1887 szám ki

küldést. rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis Gombás községben a végrehajtást szen
vedők házánál leendő eszközlésére 1887-ik 
év M árczius hó 14-ik napjának délelőtt 10 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oiv megjegv,őssel hi
vatnak meg;  hogy az érint-tt ingóságok 
ezen árverésen az 1881 évi 00. t. ez. 107 
$-a értelmébeu a lcgtéhbet ígérőnek becs- 
áron a ttl is eladatui fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881 évi 00. t. ez. 108. $} ábau megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Keit Rózsahegyen 1887. maré/., uó 3.

4 - y n r k o \ h *  V lá rfo ii
kir. bír. végrehajtó.

807 >/.ám 
1886,

Árverési hirdetmény.
AIuiirt kiküldött végrehajtó az 1881 

évi EX. t. ez. 102 a ért nmében c/cnncl 
köziiir é teszi, liogv a s •Jmec/.bányat kir. 
járásbíróság 29/ 7 számú végzése á '’al a se l■ 
ni c / i  népoank. Sebuiidek és Császár, Ba
rack és társa Selimidck és GrUusteiu végre 
hajtők javára Jaiio'-szky Józs I scl 'ieezi la
kos ellen 2 80  fit Is  fii 100 frt és 41 frt 
00 kr. ennek esedékes kamatai és poriam- 
lékok erejéig elrendelt kielégítési végrehaj
tás alkalmával biróilag le és felül foglalt 
és 405 frt becsűit 2 tehén, 2 Us/.ö, 1 pár 

j ló, 2 kocsi cs 1 . kézi cséplőgép kasznyiból

álló ingóságok nyilvános árverés utján ela
datnak.

Mely árverésnek a 2977 1880. sz. k i 
küldést rendelő vé; - 'S folytán a helyszínén, 
vagyis alperes laká-áu leendő eszközlésére 
1887 év m arcz ho 14-ik napjának d. u. 2 órája 
határidőül kitüzetik és ah hoz u venniszáudéko- 
zókezcnnel oly megjegyzéssel hivatnak meg : 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az 1881. évi 00. t. ez. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet ígérőnek beesárou aiul is ela- 
(látni lógnak.

a z  elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi 00. t. ez. 108. § ábau megál
lapított teltételük szerint lesz kifizetendő.

Kelt Selmeozhányáu 1887. évi február
hó 27. uapjáu.

I lo ir u iu u i i  A l a jo s
kir. bir. végrehajtó.

IX) kziíiii

1887.

Á rve rés i hirdetmény.
Aiulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi EX. t. ez 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi hogy a znióvaraljai kir. járás
bíróság 2007 880. számú végzés? által Dr. 
Lax tsztmártoni ügyvéd javára Velits János 
balá/.sl'alvi lakos ellen 540 frt tőke enuek 
1880. év november hó 6 napjától számítandó 
6 százalék kamatai továbbá 58 frt 90 kr. le
járt kamat es eddig összesen 24 frt 80 kr. 
perköltség és 16 fet 58 kr. követelés erejéig 
elrendeli biz.o itási végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 840 frtra becsült 1—6 
tétel alatt összeirt 70 drb. ürü. 60 drb. idei 
bárány 1 deres csikó 2 pejJ ló 30 kereszt 
ki nem csépel; árpa szalmával együtt 50 ke- 
kereszt ki nem csépelt vegyes, továbbá a 
znioi segél.vzö pénztárnak 180 frt 66 krnyi 
ügyben múlt évi 2274. sz. alatt valamint a 
túr. keresk. és hitelintézetnek 375 frt. iránti 
múlt évi 2573. zs. összeirt és felül lefoglalt 
tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek a 496|1887. sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a belyszinéu 
vagyis Balázsfaiván alperes lakásán leendő 
eszközlésére 1887.é v m árczius hó 2 5 - ik  nap
jának d. e. 1 1  órája batáridőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatunk meg: hogy az érintett in
góságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. 
t. ez- 107. S a értelmében a legtöbbet ígé
rőnek bee-ár-in alul is eladatui fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881 évi EX t. ez. 108. §-ában megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Ztiion 1887 évi marcz. 8 napján.
S z lb n e r

kir. bir. végrehajtó.

518. számhoz 
1887.

Á rverés i hirdetmény.
A selmeczi kir. járásbíróság mint tlkvi 

li uóság részéről közhírré tétetik, miszerint 
ielmei.-zi népbank végrehajtatóuak, Moravik 
Samu végrehajtást szenvedő elleni 133 frt. 
őke és járulékainak kielégítése végett sel- 

mec/.i kir. járásbíróság területén lévő Mó
ra vi a Samu és Krkos Mária uevóu álló a 
bakabányai 290 számú tjkv. A + 1 sor 318. 
hrsz. alatt foglalt 176. számmal jelzett ház, 
udvar, kert 605 frt. adó szerint megállapí
tott kikiáltási árban 1881. 60 t. ez. 165. 
tj-a alkalmazási) mellett as árverés elrendel
tetett és hogy a lentebb megjelölt ingatlan 
1887 évi M árczius 29 délelőtti 9 órakor 
Bakailánya sz kir. bánva város házában 
inegtartaiigó nyilvános árverésen a megálla- 

j  pitott kikiálltási áron alól is legtöbbet Ígé
rőnek áz utóajánlat feutartásával eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 605  
Irt. becsárnak 10 százalékát készpénz vagy 
óvadékképes értékpapírokban bánatpénzül 
a bírói kiküldött kezeihez az árverésnek 
megkezdése előtt letenoi.

Az árverési feltételeknek többi tüzete
sebb pontjai ezen kir járásbíróságnál és 
Bakabánva városi tanácsnál megtekinthetők,

Selmec7.cn 1887. márczius 5-én.
H e y d e r

kir. jb iró .
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H Í r d e t m e n . 7 .
A népfelkelésről szóló 1886. évi XX. t.-czikk 9. Jj-ának rendelkezése szerint:

»A népfelkelők tisztjeit magyar állampolgárok közül O cs. és apóst. kir.
Felsége nevezi ki a honvédelmi minister előterjesztésére, a ki azokat már béke
idejében évről-évre kijelöli*.
Az ezen törvényczikk végrehajtására vonatkozó utasítás már kiadatván, elérkezett 

az idő egyszersmind ezen rendelkezés végrehajtására. Felhivatnak tehát (Kennel mind
azon állampolgárok, kik a népfelkelés felhívása esetében tiszti minőségben alkalmaztatni 
óhajtanak s az alább következő feltételeknek megfelelni képesek, hogy ebbeli kérelmüket 
f o l y ó  é v i  ii iiirc z iiiM  l l ó  I t t - á l K  bezárólag a városi polgármesternél (városháza 
I. emelet) és pedig minden nap délelőtti 9 órától 12 óráig bejelentsék.

A népfelkelés! tiszti állásokra pályázóknak ekként s ily hirdetmény utján való ősz- 
szeirása, illetőleg ebbeli előjegyzése a népfelkelésről szóló törvény életbeléptetését lénye
gesen befolyásoló tényezőkre való tekintettel, csakis a folyó 1887-ik évben történik; 
.övőben a népfelkelés! tiszti állásra való előjegyzést tárgyazó és mellékleteikkel együtt 
bélyegmentes folyamodványok a népfelkelésről szóló törvény végrehajtása tárgyában 
kibocsátott utasítás 95-ik pontja értelmében és a honvédelmi minister által erre vonat
kozólag annak idejében kibocsátandó intézkedésnek mcgfelelőleg, a népfölkelési járás
parancsnoksághoz lesznek benyújtandók.

Az érdekeltek általános tájékozásául a követöezők szolgáljanak :
1 . népfölkelési tiszti rendfokozatba való előjegyeztetésre, a törvény értelmében 

általában csak azon állampolgárok pályázhatnak, kik sem a közös hadsereg (hadtenge
részet) és a póttartalék, sem a honvédség vagy csendőrség kötelékében nem állanak, 
továbbá a pénzügyőrség vagy az állami erdészet személyzetéhez nem tartoznak.

2. A kineveztetésnek mellőzhetlen feltételét az említett utasítás 5-ik *-ához képest, 
minden körülmények között a polgári becsület és joggyakorlat teljes élvezete képezi.

3. Minden pályázótól okvetlenül megköveteltetik, hogy a népfölkelési tiszti állás 
betöltésére szükséges minősiiltséggel bírjon.

Azon állampolgárok tehát, kik katonai kiképzésben egyáltalában nem részesültek, 
népfölkelési tiszti állásra csak azon esetben pályázhatnak, ha magukat az alább bőveb
ben ismerteti népfölkelési tisztképző tanfolyam hallgatására önként kötelezik.

4 . A pályázás a népfölkelési gyalogság vagy lovassághoz történhetik.
A  lovassághoz pályázóktól különösen megkivántatik, hogy tökéletesen lovagolni 

tudjanak és a  lóismében is jártasok legyenek.
6. Magyarországi pályázóktól a magyar, horvát-szlavon illetőségű pályázóktól 

pedig a horvát nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes ismerete követelted k.
7. A kérvények csak azon mérvben vétetnek tekintetbe, a mint azt a népföl

kelési tiszti szükségletnek fedezése igényli.
A  népfölkelési tiszti állást pályázat utján elnyerhetik .

A) Volt katonák közül:
1 . Azon volt tisztek és hadapródok (tiszthelyettesek) kik rendfokozatukról (had- 

apródi kitüntetésükről) akár védkötelezettségük teljesítése után, akár más nem kénysze
rítő indoknál fogva leköszöntek és népfölkelési kötelezettségnek alávetve már nincsenek, 
azonban a népfelkeléshez önként jalcntkcznek s előbb viselt tiszti rendfokozatukba elő
jegyeztetni óhajtanak ;

2. azon volt tisztek és hadapródok ('tiszthelyettesek), kik koruknál f>gvá mjg 
népfölkelési kötelezettségben állanak és a nélkül, hogy a honvédségnél szolgáltak volna, 
közvetlenül a közös hadsereg kötelékéből kiléptek.

Ellenben a népfölkelési kötelezettség alatt álló volt honvédtiszteknek és hadapró- 
doknak (tiszthelyetteseknek^ minthogy ezek a honvéd hatóságok által az idevágó elő
jegyzések alapján amúgy is összeiratnak, nyilvántartatnak és a beálló szükséghez képest 
kineveztetnek is, a népfölkelési tiszti állásra külön pályázniuk nem szükséges.

3- Azon volt altisztek, — akár egyévi önkéntesek voltak, akár nem. kik véd
kötelezettségük teljesítése után a hadseregből vagy honvédségből kiléptek és kikről ki
váló tulajdonságaik és előbbi katonai szolgálatuknál fogva feltételezhető, hogy mint nép
felkelő tisztek is, a követelményeknek megfelelni képesek leendnek, mi iránt különben 
azok volt csapatparancsnokságaitól közelebki tájékozás fog szereztetni.

B) Azok közül, kik katonák nem voltak-:
i-ör. A 19 évesek.

Tekintettel arra, hogy a népfölkelési törvény értelmében és az ezen törvény végre
hajtása tárgyában kiadott utasítás 67. pontja szerint a 19 évesek a hadsereg (haditen
gerészet) és a honvédség kiegészítésére utolsó sorban vehetők igénybe : az ezen korosz 
tályba tartozó álla npolgárok. a népfölkelési tisztté való előjegyeztetésre szintén pályáz
hatnak. Ezeknek azonban a jelentkezés alkalmával beadandó Írásbeli kötelezővel kell ki- 
nyilatkoztatniok, hogy önkéntes jelentkezésük alapján népfelkelő tisztté való előjegyez- 
tetésük, vagy kineveztetésük esetében kötelezik magukat, a népfelkelés mozgósító ttságá- 
nak tartama alatt, bármikor és tekintet nélkül arra. hogy korosztályuk behivatott-e vagy 
sem — a népfelkelésnél szolgálatot teljesíteni.

Ezen egyéneket illetőleg különösen kiemeltetik, hogy a népfelkelésnél bármily mi
nőségben történendő alkalmaztatásuk őket törvényszerinti védkötelezettségük teljesítése 
alól semmi körülmények között fel nem menti ;

2. a népfölkelési kötelezettség alatt álió egyéb oly egyének, kik katonák nem 
voltak, tehát katonai kiképeztetésben egyáltalában nem részesültek és kiváló feddhetlen 
jellem, hazafias érzület és magatartás folytán köztiszteletben állanak.

3 . A népfölkelési kötelezettségnek már alá nem vetett oly állampolgárok, kik a 
népfelkelésnél teljesítendő szolgálatra önként jelentkeznek és erre minden tekintetben 
alkalmasak is.

A pályázók részéről követelt adatok.
A pályázók személyesen vagy írásban a következő adatokat tartoznak előterjeszteni :

I. a jelentkező neve ; 2. születési éve ; 3. állandó tartózkodási és illetőségi helye ;
4. a végzett iskolák; 5. polgári állása, vagy kereseti foglalkozása; 6. nyelvismeretei; 7. a 
jelentkezés a népfölkelési gyalogsághoz vagy lovassághoz tőrténik-e ; 8. a népfölkelési 
tisztképző tanfolyamot mikor és melyik honvédállomás helyén kívánja a jelentkező hall
gatni, (ezen állomások közül vagylagosan több is megjelölhető); 9. valamely népfölke
lési csapathoz való beosztásra, vagy külön alkalmaztatásra vonatkozó esetleges kérelem 
— Volt katonák részéről c mellett még felemlítendő : 10. a felavatás éve ; r 1 . a legutóbb 
viselt rendfokozat, lehetőleg a rang — nap is; 12 a fegyvernem (kar), melynél a je
lentkező a közös hadseregben vagy a honvédségnél szolgált; 13 . kilépésének (végclbo- 
csátásának) éve; —  14. vájjon részt vette-c és mely hadjáratban? 15 . Volt közös had
seregbeli tisztek és hadapródok (tiszthelyettesek) részéről a jelentkezés alkalmával a < ki
lépd bizonyítvány* (elbocsátási okmány) eredetiben vagy hitelesített másolatban beadandó, 
mely okmány annak idején az illetőknek vissza fog szolgáltatni.

Azok, kik Budapest fővárosában, továbbá Arad, Dcbreczen, Fiume, Győr, Kassa, 
Kolozsvár, Komárom, Maros-Vásárhely, Pécs, Pozsony, Seltnecz- es Bélabánya, Sopron, 
Szabadka, Szatmár-Németi, Szeged, Székesfehérvár. Temesvár, Újvidék és Zombor sza
bad királyi, végre Baja, Hódmező-Vásárhely, Kecskemét. Nagy-Várad. Pancsova és Versecz 
törvényhatósági joggal felruházott városok valamelyikében a népfölkelési tiszti állás el
nyerésére immár pályáztak, -  tekintettel arra, hogy összeírásuk alkalmával a fenebbi 
15 pontban meghatározott adatoknak csak némelyikét közölték, még a következő ada
tokat tartoznak pótlólag tudtul adni és pedig : a) vájjon a népfölkelési gyalogsághoz 
vagy lovassághoz óhajtják-e beosztásukat ? b) a mennyiben a népfölkelési tiszti tanfolyam 
hallgatására jelentkeztek, ezt melyik időszakbnn és melyik honvéd állomáshelyen kívánják 
hallgatni; c) az általuk végzett iskolákat.

Népfölkelö tisztképző tanfolyamok.
Azon pályázók számára, kik katonai kiképzésben eddig nem részesültek, és a hon

védelmi minister által tiszti helyekre kijelöltetni kívánnak, a népfölkelési tiszti állás be
töltésére megkívánt katonai ismeretek megszerzése czéljából a mennyiben szükségesnek 
mutatkoznék, több egymásra következő időszakban 3—3 heti tartamú tisztképző tan
folyamok fognak nyittatni.

Ezen tanfolyamokra nézve a  következők szolgáljanak tájékozásul : 1 , A tanfolya
mok a gyalogság számára, tekintettel a rendelkezésre álló tanerőkre és helyiségekre, oly

ííokságok állomáshelyein, és pedig: Budapest, Dcbreczen,
Pápa, Pécs, Maros-Vásárhely és Varasd városokban, -  de szintén csak a pályázók sza
mához és a szükséghez mérten. - egy-egy tanfolyam fog létesittetni. mely csak elhá- 
láthatatlan szükség esetén fogna még későbbi időszakban is összealhttani.

2. A tanfolyamok folyó évi ápril hó 12 -én veendik kezdetüket.
Azok, kik ezen első időszaki tanfolyamok hallgatására kijelöltetnek, erre az illető 

honvéd állomáshely megnevezése és egyéb tudnivalók közlése mellett, külön értesítést

"y u u u ln iL  . ||é[)fij|kel8 tisztképző tanfolyamok f. évi május hó (í-ín
állíttatnak .issza, és az annak hallgatására kijelöltek, a tanfolyam állomáshelyéről, helyi
ségéről és a vezetésével meghízott tisztről, behívásuk alkalmával szintén értesittetm fognak.

Azon esetben pedig, ha netalán rendkívüli második időszaki lovassági tisztképző 
tanfolyamok felállítása szükségessé válnék, az arra vonatkoző intézkedések idejekorán 
leendnek kibocsátva. f ,

A tanfolyamok’ hallgatására berendeltek az illető állomáshelyen mar a tanfo yam 
kezdetét megelőző napon tartoznak megjelenni s további utasitásvétel végett, a tanfolyam 
vezetőjénél jelentkezni. .................. ..  ...

3. A hallgatóknak a tanfolyamba való jelentkezésükkor következő sajatkezüleg
kiállított kötelezőt kell a tanfolyam vezetőjének személyesen átadniok : .

»Alulírott önként elvállalom azon kötelezettséget, miszerint a népfolkelo-tiszl- 
jelöltek számára felállított tanfolyam hallgatásának tartamára, a katonai fegyelem
nek alávetem magamat.
E  katonai fegyelem nem terjed ki arra, hogy n hallgatók irányában a katonai fe- 

gyelmi fenyitő hatalom tényleg gyakoroltatni fogna, hanem az elvállalandó kötelezettség 
csak akként lesz értelmezendő), hogy a hallgatók minden felszólításnak, mely a  tanfolyam 
és saját kiképeztetésük érdekében hozzájuk intéztetik, feltétlenül s katonához illően enge
delmeskedni és a fegyveres erő személyeinek, a minden katonától megkivántato tiszte
letet és tisztelgést megadni tartoznak. . . . . . . .  1

A ki ezen szabályok ellen vét, vagy a fegyelem ellen valami kihágást követne el, 
magától értető lőleg a tanfolyamból azonnal clbocsáttatik és ennélfogva a népfelkelő 
tiszti állásra minden igényét elveszti. , . .

4. A tanfolyam hallgatói a kincstár részéről uj honvéd legénységi ruházattal,
lő- és oldalfegyverzettel és teljes felszereléssel, a lovassági tanfolyambeliek pedig egy-egy 
felszerelt szolgálati lóval is el fognak láttatni ; minélfogva ez utóbbiak kiképzésük czelja- 
ból saját lovakat csak is azon esetben használhatnak, ha ezek alkalmasak és kifogásta
lanul szabályszerűen vannak felszerelve. ,

Azon hallgatok, kik mint volt katonák saját kérelmükre a tanfolyamba felvétetnek 
és bevonulásuk alkalmával a felmutatandó végelbocsátási okmányukkal beigazoljak, hogy 
előbb valamely a legénységi állományban rendszeresített rendfokozattal felruházva voltak 
ezen rendfokozatot megillető kitüntetési jelvényeket viselhetik.

A hallgatók az oktatási időn kívül tetszésük szerint, polgári ruhájukat is viselhe
tik ; ha azo iban egyenruhában jelennek meg, akkor teljesen szabályszerűen öltözve 
kell lenniük

Azoknak, kik az egyenruhát és esetleg szerelvényt saját költségükön beszerezni 
óhajtják, ez megengedtetík; minden egyes egyenruha s szerelvény darabnak azonban 
szabás, szili és egyéb kiállítás szerint teljesen szabályszeeünek kell lenni.

Ezen tulajdon egyenruha viselése a tanfolyam befejezte után tiltva van. _
Ily tulajdon egyenruházati ezikkek annak idején, ha az illető népfölkelési tisztté 

kineveztetik, csekély átalakítás mellett ismét használtathatnak.
5. A tantárgyak, melyekből úgy a gyalogsághoz, mint a lovassághoz jelentke

zett hallgatóknak, különös tekintettel az illető fegyvernem tulajdonképeni hivatásara, 
gyakorlati vagy elméleti oktatás adatik, - a következők a) az osztrák-magyar monar
chia fegyveres ereje szervezetének főbb vonásai ; b) a honvédségi szolgálati szabályzat
nak kivonata ; c) megfelelő kivonat a (gyalogsági vagy lovassági) gyakorlati szabályzat
ból ; d) a harczászat és hareztéri szolgálat eleme;; e) a népfölkelés lőfegyvereinek isme
rete ; f) egyszerűbb csapatutász munkálatok táborozás és menetek alatt és a futólagos 
erőditészet alapvonásai; g) lőgyakorlatok ; h) tájékozás a terepen és térkép olvasás ; 
i) a legszükségesebb ismeretek a vonat, élelmezési és hadtáp szolgálatból a hadra kelt 
seregnél.

A lovassági népfölkelési tisztképző tanfolyam hallgatói, a lovaglásban való ügyes
ségük és a ló is 1112 ben való jártasságukra nézve, azonnal a tanfolyam kezdetével meg
vizsgáltatnak. — Minden tanfolyamban, az emléleti és gyakorlati oktatásra, naponként 
legalább 7 óra leend kitűzve.

6. A tanfolyam bcvégeztével minden hallgatónak, az általa elért összeredmény, 
az annak megállapítására hivatottak által tudtul fog adatni.

Csak a tanfolyamnak jó sikerrel való bevégzése képesít a népfölkelési tiszti állasra, 
mely képesítés az illetők népfölkelési kötelezettségének egész tartamára kiterjed, feltéve, 
hogy személyükre nézve időközben valami oly változás nem állana be, melynél fogva a 
tiszti állásba való kinevezésre egyáltalán igényt többé nem tarthatnának.

A népfölkelési tisztképző tanfalyamban elnyert minősítés alapján azonban a had
seregben vagy a honvédségnél a tiszti rangot igényelni nem lehet.

7. Azon pályázóktól, kik altisztek voltak, egyelőre és pedig 1887. évben ezen 
tanfolyam hallgatása yoin követeltctik, szabadságukban áll azonban ezeknek is, erre 
önként jelentkezni.

Előjegyzés, kinevezés, beosztás és behívás.
1 . A népfölkelő tisztekül alkalmasoknak talált állampolgárok már béke idején 

előjegyeztetnek és a népfelkelés felhívása esetén azon mérvben, a mint a tényleges tiszti 
szükséglet ezb követeli, kinevezés végett Ő csász. és apóst, királyi Felségének javaslatba 
hozatnak.

Azok, kik tiszti rendfokozatot elébb nem viseltek, hadnagyokká lesznek kinevezve. 
A népfelkelésről szóló törvény 9. tj-ában foglalt határozatna! fogva, a népfölkelés 

felhívásánál polgári állásból bármely népfölkelő tiszti rendfokozatba történt kineveztetés, 
csak is a népfölkelés mozgósitottságának tartamára terjed és annak feloszlatásával meg
szűnik. — Csak oly egyének, kik vitézségük, vagy más hadi szolgálat által magukat ki
tüntették, tarthatják meg, -  a honvédelmi minister utján benyújtandó kérelmükre 0  cs. 
és ap. kir Felsége engedőimével -  tiszti rangjukat béke idején is. — 2, A népfölkelési 
tiszti állásra előjegyzetteknek a népfölkelési csapatokhoz való beosztása szintén már béke 
idején eszközöltetik, miről az illeték külön értesítést nyernek. 3 . A népfölkelési tiszti 
minősültséggel bírók behívása, a szükséges tiszti helyek betöltésére megkivántató szám
ban eszközöltetik, megjegyezvé 1. hogy a népfelkelési tisztek a 19 évesek kivételével, a 
mennyiben azok az egyes korosztályokban megfelelő számban állnának rendelkezésre, 
csak is ez utóbbiakkal egyidejűleg; a mennyiben pedig a tiszti szükséglet a behívott 
korosztályokból fedezhető nem volna, idősebb korosztályokból is lesznek behivandók. 
4 . A népfölkelés első osztályába tartózó volt altisztek, továbbá ezen osztálynak azon 
nllamoolg írai, kik katonák nem voltak, ha népfölkelő tisztekké tényleg kineveztetnek és 
korosztályuk a  hadsereg (haditengerészet) vagy a h mvédség kiegészítésére fordittatott 
volna is, a népfelkelésnél mint tisztek meghagyatnak.

A  népfö lkelő  t isz tek  egye n r u ’.i áza t  a, fegyverzete  és felszerelése.
tán lló. pontja értőimében, a nápfólkeló*i tisztek egyenruházata, 
ni. mint „háborúban* a honvéd tiniteké, csakhog/ a gombolt én 
léptölkelési tisztek bohiváxiik alkalmával telje* egyeuruháznttal, 
ági tisztek Ildiiig egy teljesen * *zabály»zorllen f.dizerelt saját 
bél ténying.;* bevonulásuk alkalmával megfelelő beszerzési áta- 
• vábbá a lovasitott gy ilogsági tinink, bevonulásuk alkalmával 

gálati h.lta* lévai i» láttatnak . 1. 3. Azok, kik népfölkelési tiszti 
szóié s’ tosités vétolo után lugk,'.«é!ib nyolc* nappil, ar. illetéke" 

parancsnokiulgnak Írásbeli kötelezőt tartoznak beterjeszteni, mely- 
az.iii kötelezettséget elvállaljak, hogy m'ptölkelési sr.olgá'atra való behívásuk esetén. legalább

1, (íltitxi.ü <ta c '.ikkekkc1 **-_—1— l .... ....<..!

1 . A uépf(Ikolóíir.'.l hzóIÓ utinit
fegyver*ete é"  felszerelő "e ép p ei olya
rendfok.1znti jelv ények feltérek. —  A u
fegyverzett ti1 é" felszerelőissei, — lovu**r
lóval i* tart'ózunk bevont ilsil. mely ezé
lányban rés.lesittatnok. '2 k  lovaw ág '
egy-egy telj' Iitlxzoroli
állássra .ak e lő jes yo*ive, az erről -
népfólkeJé.i já r á "  honvési1 zászlóalj) pari

a következő öltözeti óh felszerelő*
kardbojttal, knrdkötővel, (szolgálati j  ..............................
ténytáakával sz ijja l; é* f..rgópixzt.dylyal ' -  Azok. kik . 
kívül még nzüksi'gnlt 'tö s z ik k e l  nélkül bevonulnának, kim 
melyot 'maguk tartoznak mogfnlcl.'.lng átalakíttatn i — I 
beszerzési átalányából fog levonatul.

, hogy mindazon katonailag ki 
1 hallgatása alapján ölm jtják, a 
mik teljesitésiíro csakis a jövő

miig

l lülin" 
(•■nvaég 
■.(ári r.

napkával, karddal.
ti, lovaaaágbeli :k  pedig töl- 
is/.ii ogyeurnházatho/.‘ ezen 
ruházattal fognak e llá tta ln i 
ázat ára  azonban az illetők

11 képezett egyénok, kik népfölkeléai tiaztté 
bán erre je le n  alkalomm al a jelentk ezést 
•ii. midőn a tanfolyamok újból ÖMzeállit-

M egjegyoztntik vő 
való előjegyzést a tanfol 
elm ulasztják, ebbéli k.-i 
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Selmecbányán. 1887 márczius hó 9-én
O c s O T 7- e z ls :37- T 7 " i l « 1 0 S ,  polgármester.

■ « r
:er. jfc

T T * *
Nyomatott a „Selmeczbányai iliradóu gyorsaajtójáu Turócz.-8z-Mártonbau. Kiadó a „Selmeczbányai Híradó1* köuyvuyoméja.


	11

