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SELMECZ.
Szépirodalmi, társadalmi, közgazdasági és tanügyi lietilaj.

Hontmegyei közlöny. Megjelen minden kedden.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkeszt 
tőhöz, a hirdetések és előfizetések pedig Dimák i. E. 

kereskedéséin* küldendők.

Hirdetések felvétetnek Budapesten, Becsben és 
Prágában Haasenstein és Voglernél.

Előfizetési feltételek:
Helyben házhoz hordva, vágj' vidékre postán küldve: 

Egész évre . . . 5 frt. — kr.
Félévre . . . .  2 frt. 50 kr. 
Negyedévre . . .  1 frt. 25 kr.

Egyes példány ára 10 kr.

Szerkesztői iroda: Keviczky-féh* háza Szt.-Háromság 
téren.

Háromhasáhos kis sor 10 kr.

* Bélyegdíj minden iktatásért 80 la.

Polgármesteri jelentés.
(III. Folytatás.) V * * *

A városi közönséget mint törvényhatóságot közelebbről ér
deklő, önkorniányzati jogából folyó s nevezetesebb közigazgatási 
intézkedéseink közül különösen kiemelendök:

1. Az 1876. évvel törvényhozási utón behozott uj, vagyis 
az u. n. métermértékek hitelesítésére, a törvényileg rendelt hite
lesítő hivatalnak e városokban leendő felállítása a  törvényhatóság 
kérelme folytán a  ministerium által engedélyeztetvén, ugyanaz e 
helyütt tényleg felállitatott s 26 hivatalos számmal megjelölve az 
e tárgyban 5, 14, 56, 84 sz. a. hozott közgyűlési határozatok 
értelmében a szükséglethez képest működik.

2. A legtöbb adófizető törvényhatósági bizottsági tagok 1876. 
évre szóló névjegyzékének megállapítása (6. sz. közgyűlési ha
tározat).

3. Az itteni kir. törvényszék további itthagyása iránt a ma
gas képviselőházhoz intézett kérelmi felirat (7 k. sz.)

4. A betegápolási alap szervezésére vonatkozó szabályren
delet megalkotása s felsőbb jóváhagyás folytán történt életbelép
tetése (10 k. sz.)

5. A zálogüzletre vonatkozó szabályrendelet közgyűlési meg
állapítása (11 sz. a.) mely is a nagyméitóságű m. k. földművelés, 
ipar s kereskedelemügyi ministerium által megerősítetvén (55. 
79.) alkalmazásba vétetett.

6. A városi tűzifa hátralékának kiadatása iránt a besztercze- 
bányai ni. k. jószágigazgatóság részéről hozott tagadó határozata 
ellen a nagyméitóságű m. k. pénzügyministeriumhoz indokolt fel- 
terjesztés tetetett s ezen ministerium által is a város ezen jogos 
követelése indokolás mellőztével megtagadtatok.

Ezen ügy jelenleg a jogügyi szakbizottságnál tárgyaltatik, 
melynek befejeztével ugyanannak véleménye határozathozatal vé
gett a törvényhatósági bizottságnak fog bemutattatni.

T á r c z a .
Gyermeknevelés Chinában.

K rajtsík  Soma.
Mielőtt a  dunai gyermeknevelésről szólanánk, szükségesnek vélünk 

futópillautást vetni a  „Lí-ki* nevű könyvben foglalt állatni népoktatási 
törvényre. E könyv Chíuában általános és legfőbb becs- és tiszteletben 
tartatik s a chínai gyermekek mint házi úgy iskolai nevelésének és ta
nításának elveit és szabálvait tartalmazza.

Említettünk törvénykönyv alapján a leányok egészen más nevelés
ben részesülnek, mint a íigyennekek. Ámbár itt-ott Chinában is talál
hatni müveit és alaposan kiképzett nőket, mindazáltal ritka kivételek 
közé tartozik ez, mert a „Li-ki“-féle könyv értelmében a leányok már 
7 éves korukban a felnőtt hölgyek társaságába osztatnak be, kik a lak
ház legtávolabban fekvő részét együttesen lakják. —  Ezen a nyilvá
nosságtól egészen elzárt falak közt tölti ifjú éveit a chínai leány mind
addig. míg ut valamely elunni férti nőül nem veszi és saját házában lévő 
többi nőkhöz esatolja."Miutáu Chinában a nők a nyilvánosságtól egészen 
elkülönítve!.-, ez okból a leányok neveltetése csupán oda irányul, hogy 
szokjanak óvatossághoz, hallgatáshoz, a  csendes szobai élethez, és hegy 
ügyességre tegyenek szert egynémely női kézimunkában mint p. a  se- 
lyemhimzéshen stb. Jobb módú szülők leányai a festészet és zenére is 
taníttatnak. Valami szokatlan az, ha a chínai leány írni és olvasni tanuk

Ámde méltán adhatunk kifejezést csodálkozásunknak mi európaiak 
a felett, mily nagy mérvben feszitik meg véleményünk szerint, a tigyer- 
mek erőit a  tanulással. Chinában a gyermek már 6 éves korában tamil 
Írni és olvasni, korának 7. évében pedig különválasztatik anyjától, ttő-

Tényállása a következő:
1871— 1873-ig o városi bükkfa, mely a kincstári erdőkből 

a város részére rendes ilietuiényképen kijárt, el nem hordatta- 
tott, illetőleg ki nem jelöltetett, egyszerűen azért, mivel ugyan
ezen időben a fuvar az akkor megindított vasúti építkezések miatt 
oly drága volt, hogy a kincstári erdőkből megrendelt fát csak is 
felette drága árban kellett volna a polgárságnak kiszolgáltatni; 
minek elkerülése végett a szükséges fa Koburg herezog szitnyai 
uradalmának ide közelebb fekvő erdeiből szereztetett meg. —  Az 
ekkép a kincstártól át nem vett fát a város jelenleg, midőn a 
fuvarbér csekélyebb értékesíteni kívánván, a  tartozást kijelöltetni 
kérte, de ezen előterjesztésnek hely nem adatott s azzal a város 
minden indokolás nélkül clutasittatott.

A dolgok ily állása mellett a városi tanács azon indokolt 
nézetből indulva ki, hogy a kérdéses famennyiség bírói utón is 
követelhető lenne, ezen ügyet további véleményezés, esetleges ja 
vallattétel végett a jogügyi bizottsághoz vezérelte.

7. Az 1870. évi XVin. t. ez. 28. §. szerint a törvényható
sági bizottság választás alá eső tagjai 3 évenként 6 évre válasz- 
tandók és a legelső alkalommal megválasztottakból az első három 
év elteltével fele kisorsolandó s ezek száma uj választás által lé
vén pótolandó —  tekintve hogy az itteni első választás óta 3 év 
ugyancsak most lejárt, az uj választás a kisorsolás előzetes meg
történtével a következőképen ejtetett meg: kisorsoltatott Selme- 
czen 13 tag, u. m.

1. Schosztkál Ede, 2. Uzel Venczel, 3. Ivnoblach Jakab, 4. 
Jfikolay Alajos, 5. Zareczky Adolf, 6. Wicsuer Adolf, 7. Babl 
Gottfried, 8. Kvassay Mór, 9. Knopp Péter, 10. Posch Iguácz, 
11. Murgács Fereucz. 12. Brandenburg Fereucz, 13. Zacliár 
Adóm.

Bélabányán egy bizottsági tag ; Floeh István. Ezek helyébe 
megválasztattak.

Selmeczen: 1. Pankaldy Gyula, 2. Gaitner Tivadar, 3. Wies- 
ner Adolf. 4. Kralt János, 5. Hündl Vilmos, 6. Pöschl Ede, 7.

véreitől s a vele rokonságban álló nőktől, kikkel együtt laknia, étkeznie, 
vagy pedig azokhoz közel ülnie nem szabad. A csillagjoslastant fastro- 
logiátl már 8 éves fiának kell tanulnia, s elérvén a 10 éves kort azon
nal az állami iskolába lép. 13 és 14 éves fiuk a zenében és kivált az 
énekben nvernek oktatást; 15. évükben tanulnak vívni és lovagolni. A 
15. évet betöltött ifjú teljes korú férfivá lesz s csak ezen időszaktól 
fogva szabad sipkát és selyem ruhát viselnie. , ,

Ismeretes előttünk az. hogy a chínai nyelv csak bizonyos számú 
szókból áll, melyek mind egvszótaguak. S így a cbínaiak, hogy megne
vezhessék a köriilöttök lévő roppant számú tárgyat, akként segitnek ma
gukon. hogy az egyszótagú szó kiejtésénél a hangváltoztatást a hangsú
lyozást használják/Ha a chínai valamely szót mély h vág}' pedig <7 han
gon ejt ki. egészen más jelentménynyel bir, mintha ugyanazon szót íelso 
a vagy c hangon ejtené ki. A dunai nyelv tehát némileg az énekhez 
hasonlít és minden hang bír saját külön fogalommal. Ámde ezen mód 
i^énvhevétele még sem felel meg tökéletesen a cbínaiak kívánalmainak:, 
azért ók a szók hangjai közé gyakran szúrnak h-át, hog.v némely foga
lom számára szót alkothassanak. így péld. e chínai szó „raiigu a kiej
tés különféle változatai folytán annyit tesz, mint: segítem, összekötni, 
elbocsátani, szoba, bot stb. Ila pedig ugyanezen szoba -h -at illesztünk, 
hangzik: „Phangu s a kiejtés vastagságának vagy magassaganak ioko- 
zatai szerint annyit jelent mint: méli, testes, lepedő, eljönni, ej stb. E 
gvökszóuak: „cseu“ vagy 50 jelentménye van, melyek közt azonban 
semmi logikai következtetés nincs pl. madáfcsinpeles, víztartó, sziget, 
feleletet adni. szájaskodui, ölelkezni, stb. ; .

S ez egészben véve valóban oly nehéz dolog, miként a dunaiak 
nem esvszer kénytelenek az íráshoz folyamodni, hogy egymást megértsek.

Mielőtt az olvasót a chíuai iskolába bevezetnek,' hogy annak b e 
szervezésével megismerkedjék, legyen szabad itt néhány szóval megem
lítenünk azt, miként szokás a chínai gyermeknek nevet adni.
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Zírecíkv Adolf. 8. Furbsky István, 9. Kvassny Már, 10. Idtsssy 
János. 11 . SchoatMI Kde. 12. Tilu'ly Ágost, 19. Posrli Igiiácz
14. Zelculca Ferenc*. ,

Bdlnbáuván inogválaszUtott: Hocli István.
8. Az 1875. évi VII. t: c*. értelmében a fttldado szabályo

zására rendelt bizottmány megválasztatott.
!t. A feloszlatott itteni sóhivntal tovább itt hagyása iránt a 

nagyin, m. k. pénzilgyministcriuinlioz kérelmi felterjesztés adatott 
be mely is azzal intéztetett el, hogy az itteni sóhivatal csekély 
forgalmára s az ország pénzügyi helyzetére való tekintetekből fel
oszlatandó volt. .

10. Méltóságos Goldbrunner Sándor volt városi polgármes
ternek 800 frtnyi nyugdíj szavaztatván meg, az ebbeli közgyűlési 
határozat a nagyin, ui. k. belilgyininistcrimn által jóváhagyatott.

11. A városi tisztviselők, városi elemi tanítók, karnagy s 
karmester nyugdíjaztatása, valamint ezek özvegyei s árváinak gyá- 
molitása iránt szabályrendelet hozatott.

12. A lisztbehozatali vám tárgyában kidolgozott s közgyűlé
s i ig  is elfogadott, szabályzati tervezet a nagyin, ni. k. belűgymi- 
nisterium által meg nem erősítetvén, határoztatott, hogy e végből 
újólag egy indokolt jelentés lészen felterjesztendő.

13. Az állami hús- s borfogyasztási adó beszedését a város 
átvette s ennek kezelésével Uosenfeld József bízatott meg sza
bályszerű szerződés mellett.

14. llj vízvezeték készítése rendeltetett és pedig a „szőlő" 
szálloda melletti vlzmedenrze ellátására.

15. Elhatároztatott, hogy a bélabáuyai (régi) városház isko- 
lahelyiséguek alakítassék át.

16. Határozatba vétetett, hogy az 1875. évi bányaművelés
ből nyert 4549 frtnyi tiszta nyereség a város tartozásainak tör
lesztésére forditassék, jelesül:

a) a vilmyei fürdőhöz épített istáló felállításából
felmerült kiadás f e d e z é s é re ...........................  1265 fit 57 kr.

b) a politikai letéti pénztár követelésének ki
elégítésére ...................................................... 157 „ 50 „

c) a közmunka alap követelésének kifizetésére 686 „ 50 „
d) a selmcczi takarékpénztárnál levő . . . 5904 „ 90 „ 

városi tartozás tö rle sz té sé re ........................... 2104 „ 90 „
e) a geletneki kőszállító társulatnál hátralékban

maradt városi tartozás kifizetésére . . . .  334 „ 80 „
17. Az 1876. évre a közköltségvetés szabályszerűig meg- 

állapítatott.
18. A városi önkénytes tűzoltó egylet, javára évi 200 frtnyi 

segély szavaztatott meg.
Végűi kiemelendő még, hogy ez év folyama alatt a lakbér

leti szabályzat behozatala tárgyában kidolgozott szabályzati ter
vezet is a közgyűlés napi rendjére volt kitűzve; minthogy azon
ban ezen nagyterjedelmü s felette fontos, tehát alapos tanulmányt 
igénylő szabályzat kellő tájékozottság nélkül érdemileg tárgyal
ható nem volt, a napi rendről azon határozattal vétetett le, hogy 
ezen ügydarab közmegtekiutés végett nyilvános helyre tétessék ki 
s az arra netán teendő észrevételekkel együtt újbóli tárgyalás alá 
bocsáttassák.

Minthogy pedig a jelzett, lakbérleti szabályok olvasására hi
vatalos tudomásom szerint senki setn jelentkezett, azokat a jog- 
ügvi szakbizottsághoz tettem át s ennek véleményen jelentése kí
séretében a többször említett s e városok közönségére ép oly 
fontos, mint szükséges szabályzati tervezetet újabb! tárgyalás vé
gett annak idejében elő fogom terjeszteni.

(Folytatása köv.)

Észrevételek „A természet hozzájárul-e a 
népjellem fejlődéséhez" című cikkre.

(Folytatás.)
Nem a természeti viszonyok határozzák-e meg, mily irányban has- 

SOl, ki az ember testi s lelki tevékenysége s e szerint határozódjék 
meg az illető nép jelleme isV Szerző is mondja: „a tengerpartok s szi
getek közelében a kereskedés könnyen kivihető." Nem a természet ösz
tönöz te-e itt az ember szellemét arra, hogy kitalálja a legczélszerübb 
jármüvet, melylyel a tengert áthasítsa; nem a tengeri úttal összekötött 
veszélyek s kereskedés adták meg az illető népnek jellemét (pl. német
alföldnek a kalmárjellemet), fejlesztő a furfangot, elövigyázatot, szóval 
mindazon tulajdonokat, melyeket a természeti viszonyok megköveteltek? 
S ha már szerző is beismeri, hogy „az erdőségek bősége vagy hiánya, 
az ország természeti földviszonyai, a talaj minősége, sőt a szárazföldön 
s vízben élő állatok is a népek életmódjára döntő befolyással bírnak,“ 
csodálom, hogy nem látja he azoknak a népek jellemére való befolyá
sát is; avagy valamely népnek jelleme nem életmódjában nyilvánul-e?

A természet a hegysorokkal és a folyókkal szabta ki az emberek 
első lakhelyét. —  A hegyek vadásznépeket neveltek, a kevésbé vad s 
jobban kiterjedt sík föld a pásztoraépeknek adott legelőket s  békés ál
latokat; egy másik része a földnek a íoldmivelést tette szükségessé és 
könnyűvé; inás része a népeknek, mely a nagyobb vizekhez jutott, a 
kereskedelmet alapítá és fejleszté. — Egyptomban pl. a pásztor élet 
patriarchalis szelleme elveszett, a Nilus iszapja által képzett s általa 
termékenyített országban fóldmívelő népnek k e l l e t t  kifejlődnie, mind
azon tulajdonokkal, melyek szükségkép abból s  az ország határozott ter
mészetéből folynak. — A phönieiaiak, mindamellett, hogy egyptusiakkal 
rokonok voltak, mégis egészen ellentétes irányban fejlődtek ki; mivel 
földük terméketlen s a tengerrel határos volt, vájjon nem a természet 
kényszerité őket a kereskedelemre? —  Nézzük az arabot a pusztában 
az ő türelmes és kitartó tevéjével. —  Ez csak a pusztáuak él, evvel 
összhangzik egyszerű ruházata, életmódja, szokásai és jelleme, mely 
évezredek után is ugyanaz maradt. — Szeretik a szabadságot, megve
tik a kincseket és élvezeteket, gyalog és lovon könnyük, viszontagságok 
által gyözhetlenek; a puszta által összekötve egyik a másikért felál
dozza mindenét. — Veszélyes életmódjuk vigyázatra, a magános puszta 
bosszúérzetre, barátságra tanította s képzelgőkké és kevélyekké tette. — 
Hol csak egy nrabs mutatkozik. Eufrntes vagy Nilus, Libanon vagy Se- 
negal mellett, sőt az indiai tengereken is, eredeti jelleme által tűnik 
ki, ha csak a gyarmatok éghajlata öt lassan-lassan meg nem változtatta 
(Pagés II.). —  Ugyanezt lehetne mondani a kaliforniaikról terméketlen 
országukban s nyomortcljes életmódjuk mellett; de feleslegesnek tar
tom, mert ezekből is látható a természet irányadó hatása a nép élet
módjára —  s mivel a nép jelleme annak életmódjával szoros összhang-

Ha valamely kivált előkelőbb chínai polgár házánál figyelmek szü
letik, felette nagy az öröm az egész családban, sokkal kisebb az öröm 
ha leány születik. A gyermek mindenek előtt az isteneknek, mint „a 
föld védőidnek oltalmába ajánltatik; mind ez nagy ünnepély mellett 
történik, melynél az istenek tiszteletére lakoma rendeztetik. Minden du
nainak a házában találunk családi oltárt, mely mérleggel mint a  gazdag
ság jelvényével és számos szent felirattal ékesítve van. Ez oltáron ily
nemű ünnepély alkalmával valamennyi előkészített étel az isteneknek 
bemutattatik s midőn egyúttal ezen oltáron az istenek tiszteletére szá
mos gyertya, tömjén és aranypapíros megégettetett, itt a család-atya la
komához hívja az isteneket, mire a rokonok és ismerősök az étke
zéshez ülnek. Ezen ünnepélynél a gyermek valamely családi nevet nyer. 
Vagy egy hónap múlva az ünnepély után kap az újszülött rokonaitól egy ezüst 
táblát, melyen e szavak kivésvék: „ H o ssz ú  é l e t ,  t i s z t e l e t  é s  s z e 
r e n c se !"  mi mellett a gyermek ismét egy uj nevet nyer, mely célra kö
zönségesen valamely kedvelt növény diminutivuma vétetik s általában 
csak a finomság, gyöngédség kifejezése az mint pl. nálunk rózsám, an
gyalom, galambom stb. Midőn a gyermek C éves korában az iskolába lép 
a tanítótól uj iskolai nevet kap; életének 15. évében, amikor sipkát, se
lyemruhát vesz magára, ismét egy uj nevet kér magának, melyet aztán 
egész életén át visel. Magától értetődik, hogy a chínai leánygyermeknek 
közönségesen csak az első s  vajmi ritkán a második névvel kell meg
elégednie.

Az olvasástanítás egyszerre veszi kezdetét az írástanítással, ami
ként ez nálunk is történik. Ámde Chínában az irás inkább rajzolásnak 
tekinthető, miután a chínaiak a szókat nem a szótagokból s ezeket is
mét nem a hangokból alkotják, hanem azon tárgyat, melynek nevét ki
mondják rögtön néhány vonással lerajzolják, s e vázlathoz aztán a szük
séghez képest több vonalat csatolnak, vagy pedig több rajzot egymáshoz 
kötnek s ekkép történt, hogy a chínaiak a mi abc énk helyett jelenleg

mintegy 50.000 ily képpel bírnak. Igen jól lehet a chínai írást a siket
némák levegőbeni Írásával vagyis az úgynevezett siketnémák j e l b e s z é -  
d é v e 1 összehasonlítani.

Ez oknál fogva az írástanítás módszere más mint nálunk. A chí
nai tanuló felszerelve ecsettel és fekete festékkel legelőbb a vörösváz
latot tölti ki, későbben pedig azt vékony papiroson keresztül lemásolja, 
körülbelül úgy, mint tanulóink régente a térképeket, másolták, azután 
minta után s végre a nélkül emlékezetből rajzol. Ecsetet függélyesen 
tartva egyenes sorokban fölülről lefelé bal kéznél kezdve s a jobb felé 
haladva írnak. Ki kételkednék tehát abban, hogy a cliinai tanulónak 
többet kell tanulnia, mint az európainak? Mert hisz könnyebben lehet 
megtanulni az abc-ét és a szótagok összetételét mint annyi ezer képet 
emlékezetben tartani.

Sokkal fárasztóbb ennél az olvasás-tanítás. Már fennebb is említve 
volt, hogy az egyes chínai szavak a szerint amint magasabb vagy ala
csonyabb hangon kiejtettek mindig más és más értelemmel birnak. Ez 
okból szükséges, hogy a chínai tanuló minden szót külön önmaga és 
még külön tanítója számára is hangosan ejtsen ki. S épp ezért a chínai 
iskolatantermében a lárma, zaj rendkívül nagy s nem csekély mértékben 
fokozza e  lármát az, hogy egyik tanuló a másikát túlkiabálni iparkodik, 
hogy igy szavát annál hamarább hallhassa a tanító; mert büntetés vár 
ama tanulóra, ki száját nem eléggé nyitogatja s hatalmasan nem ordít. 
Mily sajnálatra méltó a chínai tanító, hisz nem is csekély feladat ám 
ügyelni arra, hogy minden tanuló jól mondja ki a szókat.

A chínai iskolában felette nagy súlyt fektetnek a memorizálásra. 
G s legfeljebb 7 éves gyermeknek a „San-dse-kiug" nevű könyv vala
mennyi, számra 178 versszakát be kell emlézniük; 7 és 8 évesek könyv 
nélkül tudják elmondani a „4 tanulságos könyv" tartalmát és 9 egész 
11 évesek már mind az „5 szent könyvet" eldarálják emlékezetből. He
lyén lesz még ha a chínai vizsgálatokról is bár csak felületesen szólunk.
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bnn áll — amink jellemére in, Avagy nincs-e megmomlvn egy iiúpuck 
jelleme, lm pl. azt inomljuk: knlmár nép, értvén nlnttn, bngv tniiiilnznn 
laff'ineiiávnl bír, mel.vlyel egy kalmárt reiulenen lel szoktunk Hibázni, 
vagy lm azt mondjuk: ez fübbnivelu, ez liarczkedvelö, ez vadász, ez 
pásztoniép. — Mert, megjegyzendő, hogy egy népet csak általánosságban 
leket jellemezni s ezt nem ruházhatjuk fel annyi különleges tulajdonság
gal, mint egy embert.

„Hogy a föld talajának, az éghajlatnak némi hatása van a nemze
tek természeti tulajdonainak módosítására, mutatkozni látszik nevezete
sen ama országokban, hol a természeti erők jelentékeny túlsúlyukkal az 
emberi lest szervezetére nyomást gyakorolnak, mint pl. a zoril hidegíí 
sarkvidéken s a tropicus forróságú Afrika sivatagjain.* —  Ebből azt le
het, következtetni, hogy mivel csak a „nemzetek természeti tulajdonaira 
foly be az éghajlat, a sarkvidéken s a trópusok alatt ép oly szellemi 
élet fejlődött ki, mint egyebütt; az irodalom, művészet, költészet, a tu
domány minden ága tehát úgy haladt elő e vidékeken, mint akár Euró
pában. —  Ezt csak belátja szerző, hogy az nem lehetséges és már maga 
a tapasztalat is ellene bizonyít. —  Mutasson fel oly országot a trópusok 
alatt vagy a sarkvidék zord hidegében, melynek népessége csupán ma
gától a műveltség oly magas fokára hirt emelkedni, mint a  kedvező termé
szeti viszonyok közt fekvő Európa. —  Mert jól tessék megkülönböztetni a 
kölcsönzött, átvett műveltséget az eredetitől; lehet, hogy valamely nép ma
gától nem bírt felemelkedni, mert a természet s az éghajlat nem engedte, 
de a szomszéd népekkel! érintkezés által sokat sajátított és vett át azok
tól. — De e  kölcsönzött miveltséget is vagy egészen a maga életmódjá
hoz és természetéhez Idomítja s  úgy épít, rajta tovább, vagy pedig egy 
ponton ninrail.

Hogy az éghajlatnak, a főid talajának hatása van nemcsak a nem
zetek természeti tulajdonainak módosítására, de hogy ez kijelöli élet
módúkat, módot és utat nyújt minden nemzetnek saját, eredeti művelt
ség megszerzésére, szóval, hogy ez lényegesen hat a nemzet jellemének 
kifejlődésére, egy-két példából azt hiszem eléggé kitűnik. —  Sokat bi
zonyít e mellett a pusztai arabról elébb felhozott példa. — De lássunk 
többet is. —  Előázsia terjedelmes síkságain, Eufrates és Tigris termé
keny partjai legelőször nomád és pásztornépeket csaltak magokhoz. —  
Később ezen életmód a kereskedelemnek adott helyet, melyet a föld ked
vező helyzete követelt. —  Eufrates kiáradt s  csatornákba kellett vezetni; 
innen a bahvloniak kerék- és szivattyú találmányai. —  Az állat te
nyésztéstől a fóldmivelésig is könnyű lépés volt, melyre a természet 
maga csábító a lakót. —  E vidék szép kert és vad terményei, melyek 
óriási erővel, önként nőttek s ápolójuk csekély munkáját gazdagon ju
talmazták, a pásztort anélkül, hogy tudná, íoldmivelővé és kertészszé 
tették. —  Még a csillagászat is e  vidék nomádéleténck kifolyása. — A 
nagy, szép síkságon ülve, a pásztor szemlélte a nap és csillagok fel- és 
letüntét, megnevezte a csillagokat juharnak nevei szerint, s emlékezetébe 
véste változásaikat. — A babiloni házak lapos tetőjén, hol a nap me
lege után kellemesen felüdültek, folytátták e szemléletet, míg végre egy 
rend vette kezébe e mély tudományt. —  így tanította az anya-természet 
az emberiséget az egyes ismeretekre s eme állományai szintén helyhez 
kötvék. Más művészetek s iparágak egész sora megint abból keletkezett, 
hogy Babilon a nyugat s kelet közti kereskedelemnek középpontja volt 
természeti fekvésénél fogva. —  Persiában nem alakult híres város, mert 
nincs tengerbe ömlő folyama; ellenben Indus, Ganges, Eufrates és Tig
ris mily élénk pontjai a Ibidnek! Közel volt ide a persa öböl; az indiai,

A mint sok követeltetik a dunai tanulóktól, úgy a vizsgálatok is 
gyakoriak és felette szigornak. Minden este el szokták mondani a ta
nulók otthon a család tagjai előtt könyv nélkül azt, mit a nap folytán 
tanultak. Idöközönkint ünnepélyes vizsgák rendeztetnek a családban, 
melyekre a rokonság is hivatalos. Az iskolákban évenkint kétszer tar- 
tatik a vizsgálat, s  megszámlálhatlan szigorlatnak kell magát alávetnie 
ama chínainak, ki valamely hivatalt vagy állást nyerni akar.

Az itt felhozottakból eléggé világosan láthatjuk, hogy a dunai ifjú
ságnak felette sokat kell elsajátítania, míg a nyilvános élet terére lép, 
sokkal többet, miut amennyit nálunk követelnek.

Mentő eljárás tetszhalálnál és az életet röfitön fenyegető M epéptnél.
. D r. SchiUingcr Ferencz m. k. bűnyakeriileti főorvostól*

1. §. M e n tő  e l j á r á s  t e t s z h a l á l n á l  á l ta lá b a n .

Tetszhalál alatt azon állapotot értjük, melynél bár sem lélekzést, 
sem szivlökést sem egyéb életjeleket észre nem vehetni, különféle okok
nál fogva még szunnyadó életet gyanítunk, vagy reményiünk.

A főtörekvésnek oda kell irányulni, hogy a lélekzés és a szívműkö
dés létre hozassék és az öntudat feíébresztessék.

E  célból a  tetszhalott egy világos tiszta levegőjű s mérsékelt rne- 
legü helyiségbe vitessék, ruháit — a fehérneműek kivételével — levetve, 
őt ágyra, asztalra, vagy kedvező idő alkalmával a  szabadban földre he
lyezzük és rögtön a mesterséges légzést foganatosítjuk, mely többféle
képen történhetik.

a) A tetszhalottat hátira fektetjük s  altestét alulról felfelé laposan 
feltett kezekkel a gerinezoszlop felé nyomjuk, a  bordák alsó része is 
együtt összenyouiatik, ez által a tüdőkben levő levegő kimegy; mihelyt

byzanrí s más áruk lerakása Bahyhmf. a kereskedelmi forgalom és gaz- 
dngság szólibdycvó lelte. — Ismeretesek u Inibyloiii díszkőiméi,-, mdyelc 
rolnii,(vilii szolgaimul föltételeztek; o szorgalom közelebb boztn egymás- 
hoz n Terii es nőnemet, mini niás ázsiai gyarmatokban. — Szóvá! ezen 
nép ntivelűdóse ca jelleme egészen Ibidének kedvező fekvéséből s az ez
által feltételezett életmódból folyt ki. (Ilerder; liléén zűr Pbilosopbio
dér Gesdiidite dér Meiischhcit, XII). Igv alakult Nílus .... llett Kgyptom
és Alexandria, a Ganges mellet India, Eufrates és Tigris közt X'inive és 
Babvlon, közelben Selencia és Palimra.

('Folytatása következik.)

Különfélék.
. ,  . “  '_A zon  g y i lk o s  g o ly ó , mely a forradalom jeles vértanu- 
janak, Gr. Batlhyáni Lajosnak életét kioltó — állítőlau — egv selmeczi 
Imjdu birtokában van, ki limit héten Batthyáni Ferencz gróf'itt időzése 
alkalmával tudatú a városi főjegyző úrral, mint a gróf izo lá ló i sóval, 
“M  tí K0,yot a nagy vértanú fiának óhajtaná adui. Említett hajdú azt 
állítja, hogy a golyót, ama szomorú eset napján az J ' j  é p ü le t"  farak- 
taráhau lelte, hova az a testen keresztül hatolva esett.

-------- A viliméi tiszti orvos lír 15 éves (ia nem rég inegiiiérgezte
magat. Tettének oka valószínűleg életuntság volt.

, “ ~ A  p X á r o d u ic  N o v in y 6 kitiltatván a sehnerzi polgári 
kaszinókul, Kahiiia l*,(,i'ein*z ügyvéd tír megszűnt « kaszinó tagja lenni, 
kilépését egy az elnökhöz intézett hosszá levélkén igazolja. Elmondja 
hogy „a kaszinóban csak egv lap volt, mely a tót népet nem gyalázta, 
most ez is kitiifntott s a tótok gunvjára s gyalázatára a ..Svoinosf" 
hozatott meg, mely a kormánytól MOOO Irt (!) segélyben részesül s mely 
mindent gyaláz, a mi tót. Legkevésbé sem felel meg nevének, (Egyet
értés) mert az ugyanazon fajbelieket egymás ellen izgatja: nem tud 
semmi becsületet; valamint az egyes tiszteletreméltó egyének, úgy az 
egyletek becsületén is gázol, annyira, hogy műiden más nemzethez tar
tozó s más meggyőződéssel bíró, de részrehajlatlan s elfogulatlan olvasó 
erkölcsileg elítéli s utálattal, sőt megbotránkozással dobja el. Ezek által, 
mint a tót népnek tagja sértve érzi magát s így nem követelheti tőle 
senki, hogy a kaszinóban maradása által helybenhagyja az egylet által 
elkövetett igaztalanságot, mely nemcsak az ö személyét, hanem a hely
beli lakosság nagy részét is sérti.

Ezen okból lehetetlen tovább is azon egylet tagjául maradnia, 
melyben azon népet, melyhez tartozik megsértve s megrövidítve látja.

-------- A lö v ö ld é b ő l .  F. hó 2-án !► lövő lőtt. 5í)S lövés esett,
melyek 200 kört találtak. Az első eremet Liszt Gusztáv fölövésziuester, 
a másodikat Marsehalko Gyula urak nyerték.

--------N ő h ö z  m en t (uj kifejezés) egy közel fekvő városban egy
fiatal ember. Egy szép nő tudtára adó a fiatal embernek, hogy öt szereti 
s egyszersmind azon kérdést intézteié hozzá: akar-e férje lenni? A fiatal 
ember „igen“nel válaszolt (oh a férfiak hamarább kimondják az i g e n t  
mint a nők) s most . . . egy boldog párral több dicsőíti a háza* életet.

—------B e k ü ld e t e t t  egy levél, mely a kereskedő tanonezok inuk
hó 28-ikán tartott vizsgájáról szól. A levélben az áll. hogy a főnökök 
csekély számban jelentek meg a vizsgán, a tanonezok meg csak kielé
gítőre sem feleltek. Jelen előlmladt. korunk — így folytatja — sokkal 
többet kivan egy kitanult kereskedőtől, mint az előadott gépies mago
lásokat; azon tárgyak, melyekre l’ö súly van fektetve s melyek ismerete 
nélkül kereskedő nem képzelhető még fel sem cinlitteltek: már pedig 
ott, hol a kereskedő testület annyit áldoz tanonczai kiművelésére, mint 
nálunk, joggal többet követelhetünk a tanonczoktól. — Nem föladatom en
nek orvoslását keresni, sőt azt sem kutatom, mi oka ily nagy visszama
radásnak, hanem annyit mondhatok, hogy nem vár fényes jövő azokra, 
kik e  tanodát végleg elhagyták, mert ha csak magán szorgalomból 
—  mint segédek —  nem iparkodnak helyre ütni a mulasztottakat, úgy 
kabátba öltözött napszámosok maradnak s ha maholnap elérték önálló-

azonban a nyomás megszűnik, az összenyomott mellkasür újra kitágul 
és uj levegő ömlik belé.

Hogy azonban a levegő bejuthatása meg ne legyen akadályozva a 
száj- és orr-üregben levő tisztátlanságok mint por, iszap onnét eltávolítan- 
dók és ha a nyelv liátrahuzódva van, egy kendövei betakarva megfogatik és 
a szájból kihúzva tartatik.

b) A mesterséges légzés második módja abból áll, hogy a tetsz
halottat egyik karja fölött arcára fektetjük és melle alá vánkosokat, 
vagy ruháit rakjuk, ekkor hátára vállai közt kézzel nagy nyomást gya
korlunk, ez által a tüdőkben levő levegő elmegy, ezután a test lassan 
egyik oldalára fordítatik. sőt azon túl is; most a kettős nyomás alul 
megszabadult mellkasba levegő megy, ezután a testet megint arezra fek
tetjük s a vállai közt újra nyomást gyakorlunk.

c) n a  ezen két modor mellett igen rövid idő alatt az óhajtót ered
ményt el nem éljük, akkor a tetszhalottat újra hátára fektetjük, feje 
s háta alá vánkost teszünk, nyelvét előre húzzuk és ajkai közt tartjuk, 
ezután a segélynvujtó, ki a  beteg fejénél áll, megfogja karjait könyökén 
túl és nem erőszakosan, de folytonos húzással feje fölé emeli, hol körül
belül két másodperczig kinyújtva tartja (belégzés), ezután a karok az 
oldalokon leeresztetuek és épen annyi ideig a mellkas oldalára nyomat
nak (kilégzés).

d) Újabban ajánlott modor abban áll, hogy a hányát fekvő tetsz
halott felkarjait közel vállaihoz megfogva felemeljük és azután leeresztjük.

Minden az előbb elősorolt működéseket perezenkint 15—lS-szor 
egyenletesen és egyenlő ütenyben addig kell folytatni, inig vagy elegendő 
és önálló légzés áll be, vagy a mentő eljárás teljesen eredménytelennek 
bizonyul.

(Folytatás köv.)
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ságukat, nem lesznek képesek saját eszük után magukat feuntartarlani, 
a a ki jó napszámos volt. lesz belőle harmadrendű s z a t ó c s ,  nem pe
dig kereskedő, — De lilába! modern előlmiadásunkkal már nem fér össze 
a disciplina eszméje; liu gyakornokunk a felszabaduláshoz közeledik, ma
gasra emeli kongó fejét s nagy dicsőén rágvujt, hisz ő már „segéd ur.“ 
Végül azt njáub'n a kereskedelmi testületnek, hogy szüntesse be a ta
nulók vasárnapi „rondez-vous“-it, ha u jövő évi eredmény is csak ilyen 
lcCIld. *)

--------„M agyar k ö r “4  alapítottak a helybeli kereskedösegédek,
8 gvttlhelyök a Weisztele ezukrászdn. . .

— — A v e t é s e k  á l lá s a .  Hont megyében az őszi s tavaszi gab- 
nafélék meglehetősen állanak, nemkülönben a burgonya, tengeri és bur
gundi répa. Szőlő kevés maradt, a fagy miatt. Zólyommegyében a buza- 
vetések igen szépek, középtermés várható. Az árpa mindenütt szép. Harsban 
az őszi s tavaszi vetések kedvező időjárás következtében javultak.

--------M a já l is  v o l t  é s  l e s z :  V o lt  a be vériskola növendékei
nek, kik múlt csütörtökön zeneszóval s zászlókkal vonultak Kacbelman 
Károly ur háza elé. s tisztelegtek nála, mint a hevériskola pártfogójánál 
A ház előtt zajosan éltette a kis csapat iskolai ezélokért sokat, áldozó 
pártfogóját. — L e sz , (t. i. majális) Szélaknán rövid idő múlva. — Adja 
néhány család s rendezi II. ur a jól sikerült lövöldemajális tevékeny ren
dezője, a balassagyarmathi czigányok patronusa s a több rendbeli gyű
rűk közt egy —  mint mondják karika gyűrűnek viselője, s a csárdásnak 
másfél óráig tánczolója.

--------A n ő i ru h a  re fo r m ja . Kgv amerikai nő Ms. Gearingegy
jeges piucz.e megszemlélése alkalmával azon Kolumbushoz méltó ötletre 
jött, hogy a női ruházatot úgy reformálja, hogy ez kétrétűre készíttetvén 
a két kelme közti tért rósz melegvezctö anyaggal, pl. fürészporral töltse

a ruha fű részport öl t elékét, hogy abban mindig kényelmesen érezze ma
gát. Hogy a gyöngébb nem szép érzékének e physikai alapelyck szerint 
construáit ruha eleget teend-e, az egyelőre mindenesetre nyílt kérdés
nek tekintendő.

--------M é r t é k 1 e t e s s é g i e g y l e t  P a r is b a n .  A franczia mér
tékletesség! egylet 1871-ben alapíthatott, midőn a kórházak és tébolydák 
tömve voltak oly patiensekkel, kik a szeszes italok túlságos élvezésének 
nyomait magukon viselik, A vállalat élén Dumas akadémikus, Dr. Luonier 
elmegyógyász más orvosok és tudósok álltak, kik azóta fáradhatlan tö
rekvésül tüzek az ijesztő mérvben növekvő iszákosságot és következmé
nyeit feltartóztatni. Mintaképül szolgáltak az angol és amerikai m'rték- 
letességi társulatok; de egyúttal azon nehézség emelkedett előírók, hogy 
egy, b o r r a l úgy megáldott ország, mint Francziaország, okszerüleg i 
egyetlen munkást vagy földművest nem szabad arra erőltetni akarni, 
hogy ne csak az égetett szeszes italokról, hanem még a borról is telje- I 
sen lemondjon és kizárólag 
Meghatározni azt, hol van

gató jut alom játékául a „Tolon<'zotK adják, Tóth Edének eme remek 
művét.

Tekintve azt, hogy az itt működő színtársulat a legkedvezőtlenebb 
idényben jelent meg, tekintve azt, hogy az üres teremért majdnem any- 
n,vit'tizet, mint Sz. Fehérvárit, Sopronban, Hcszlerczehányán, Kolozsvárit 
stb. a kész színházért, tekintve végre azt, hogy némely roszúl szervezőit 
színtársulatok a közel múltban teljesen tönkre tették az it. n. vándorszí
nészet hírnevét, városunk közönsége előtt, a színházlátogatók nagy ré
szének nevében felhívom a t, ez. közönség figyelmét Tóth Jenő szín- 
társulatára.

-------- A m. k. pénzügyministériuinnak az adóhivatalok és közsé
gek átkebelezése tárgyában közzétett hirdetménye szerint a besziercze- 
bányai pénzügyigazgatóság területéu Ilontmegyében a korponni adóhiva
tal foloszlattatik s a hozzátartozó:

a) Alsó-Alsók, Felső-Alsók, Alsó-Hadin, Felső-Hadin, Bozók, Cseri, 
Czekóez, Hevíts, Bomnnyik, Laczkó, Alsó*Lám, Littnvn, Alsó-Mladonya, 
F.-M!adonya, Némethi, Hákócz, Szelcz, Szenográd, Szittna-Lehotta, Szu- 
báty, Szebelléb, Trpin, Unyatin, Varbók-Csahrog. Varhók-Kecske, és 
Vaibók-Nemes községek a s e lm e c z b á n y a i .

b) Apóvá, Csáb, Csál, Dreno, Keszihócz, Méznevellő, Alsó-Pribely, 
Priklek, Alsó-Rakoncza községek az ip  o ly  sá g i,

c) Konnossó, Korpona és Kralócz községek pedig a b e  s z t e r e z e -  
bányai adóhivatalhoz csatoltatnak.

Ugyancsak Ilontmegyében a vámosmikolai adóhivatal az ipolysági 
adóhivatallal egyesíttetik következő községekkel, u. in. Hajiba, Biiráti- 
Beél, Bernecz, Börzsöny, Helemlm, Ipoly- Haiuásd, Ipoly-i’ásztó, Ipoly- 
Szakádos, Keniencze, Kis-Gyannat, Kis-ICeszi, Kis-Olved, Kis-Salió, Kos- 
pallag, Kövesd, Lek-v, Letkés, Lonthó, Mária-Nostra, Nagy-Maros, Páld, 
Peröcsény, Szete, Szálka, Szálka-Szekeresd, Szohb, Szokolya, Tölgyes, 
Vámos-Mikoln, Zalaba és Zebegéiiv.

--------A p á r is i  la p o k  megtámadják a franczia kormány, hogy
a közelgő párisi világkiállításra semminemű előkészületet nem tesz. Á 
Siódé attól tart, hogy Páris csúfot vall, ha erélyesebben nem fognak a 
munkához; a Bien Public egyenesen azt ajánlja, hogy az exposition-nal 
hagyjanak föl.

-------- A l io n  v é d  őz ve g y e k  é s  á r v á k  alaptőkéje javára julius
1-én rendezett tánczmulatság Budapesten az Orczy-kertben jól sikerült, 
Ezernél több vendég vett részt a mulatságban, köztük a főváros leg
szebb hölgyei. A bevétel 1511 forintra rugóit. Fölülfizettek 279 irtot.

-------- A M a r g it s z ig e t  egészen helyre van állítva. A vizroui-
bolásnak nyoma sem látszik. A park gyönyörűen virul s élvezetet kínál 
a látogatóknak, kik tömegesen keresik föl e pompás szigetet Fürdőit 
is sokan használják. A vendégek közt van az angol, orosz és török consul.

H árom  lá d a  töltényt foglaltak le Bécsben tegnap az észak- 
vasút pályaudvarán. A ládák tüzijáték-készlet gyanánt adattak fel Bécs- 

, . . w .  , ben s Nándorfehérvárra voltak czimezve. A feladó „J. Riesz„nek irta
ízre és theára, illetőleg kávéra szorítkozzék. I alá magát a vevényem, — de Bécsben ily nevű urat nem ismernek. A 

elég és nagyon sok“ közti határ, nem min- I rendőrség nyomozza kilétét.
dig könnyű. Az utóbbit az egylet ott vette fel, hol a józan ész műkö
dése megszűnik s évenként ezüst és réz érmekkel, takarékpénztári köny
vecskékkel tüntetett ki bizonyos számú kocsist, gyármunkást, betegápo- 
iót stb., kiknek gazdáik bizonyítványt adtak arról, hogy éveken át egyet
len egyszer sem voltak berúgva. E módon 1875-ben 41 egyént díjaztak. 
Az angol és amerikai egyletektől eltéröleg a nők ezen kitüntetéstől el 
vannak zárva, mert azok, kik iszákosak, a társadalom kinövései, a mér
tékleteseket és rendes életűeket pedig neiu szabad kivételekként szere
peltetni. A tagok száma sokkal lassabban szaporodik, mint kívánatos 
volna.

> -------- M it b e s z é ln e k  a k ú tn á l?  Ki városunk szokásait tanul
mányozva, a kutak környékét: e hírgyárát konyliahölgyeinknek figyelmen 
kívül hagyja, soha sem nyer helyes fogalmat városunkról. Itt van a „légy- 

valamennyi Ankának, Verának, s Lizinek; itt habartatnak be a 
legkülönfélébb hírek s eresztetnek fel hosszú lével, itt adatnak össze 
pap nélkül soha össze nem kerülő párok; itt készülnek a legalaptala
nabb hírek, miket a vizes kannákkal megterhelt élő sodronyok villám
gyorsan terjesztenek a város négy világtája felé. — A gyülekezések té
len rendesen esti öt órakor kezdődnek s hatkor végződnek; nyáron bi
zonytalan időben. — Még a világ eseményei is szőnyegre kerülnek. így 
nem rég az árvíz okát kutatva rájöttek, hogy' Zs. V. országos képvise
lőnk a Margitszigeten kutat fúrván, tengerre akadt., mely oly vastag viz- 
sugarat bocsátott heteken, hónapokon keresztül, hogy az egész országot 
elöntéssel fenyegette. —■ Mire a tudósok az árvíz forrását felismerték, 
már nem lehetett a bajon segíteni s igy szenvednie kellett szegény fő
városunknak, Komáromnak, Szobbnak, Marosnak stb. stb. Szerencse, hogy 
a tenger, mely nagyon változó természetű, lecsillapult; ki tudja —  ha 
háborgása tovább tart — nem kellett-e volna a paradicsomhegvre me
nekülnünk?

—  —i C u r io su m . — A helybeJyi aranyozó oly nagy képkeret ara- 
nyozasat vállalván el, mely nem fért be műhelyének ajtaján, az aranyozást a 
,,lelso major “egyik melléktermében akarta végezni, illő bért Ígérvén a foga
dósnak. A fogadós kész átengedni a termet, hisz egész nyáron át üre
sen all es c s a k  40 ir t o t ,  a z a z  n e g y v e n  f o r i n t o t  o. é. k ér  
e r e t t e .  Megemlítem még, hogy a fogadós, valamint egész házuépe 
egy arva szót sem tud németül és magyarul; s így a tótul nem tudó bál- 
íendezoknek rendesen tolmácsról kell gondoskodniok, hogy vele értekez-

Alkalmaznst keres egy segédpinezér, ki már több ideig szol-- 
gált e minőségben.

— —  Ü v e g  l é g y f o g ó  kapható Forster Sándor özvegyének Üveg
kereskedésében Selmeczbányán.

--------A z a t h l e t a i  c l u b b  gyakorló helyiségei bár a forró hó
napok alatt bezárva vannak, mégis ketenkint hétfőn és csütörtökön két- 
két órán út nyitva lesz, s ekkor a jövő viadalokra már korán készülődő 
tagok gyakorolják magokat.

hessenek.
. S z í n k ö r .  Tóth Jenő igazgató színtársulata rövid szereplése óta 

annyna megnyerte a szinielőadásokat látogató közönség tetszését, hogy ez a 
második bérletre is jelentkezett; s így a szinielőadásoknak á l l a n d ó  láto- 
w  w 1.  ~  1̂ 11,ando’ de csekély számú közönség. Hiszszük azon-
S  ,  n f - uí  r rlet tartama alatt megtelnek az üres székek s nem 
íur -go h' h,t,e! azon birdetés növeli bennünk, mely igy hang-

“i , n4ibéí eí színre kerülnek; A mulát, Delila, Toloncz, Ör
dög párnája, Betjar kendője, is  az Opera paródiája. — E sorozat a leg- 
jobb ajanlas, s csak azt csatolom hozzá, bogv csütörtökön Tóth Jenő ig iá .

tól-“  l T m az

69. szám.

Árverési hirdetmény.
A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

részéről közhírré tétetik; miszerint Námeszny János és Lup- 
ták Anna tulajdonához tartozó bakabányai 891. számú te
lekjegyzőkönyvben foglalt és bemutatott térvázlaton elosztott 
s pedig:
3711/b h. r. sz. a. rétbői 1100D ölnyi tér. becsülve 350 ft.
3711/f „ „ „ „ 1020 ,  ,  ,  315 „
371 !/* » a » » 861 „ „ „ 155 „
3888 hr. sz. a. Pavlovszka nevű föld 600Q . . . 200 „
3901 » » » » „ „ 1200D . . .  350 „
4013/a „ „ „ Rosztati nevű rét 1250D . . . 180 „
együttesen vagy egyenkiuti elárvereztetésére I. határnapul 
1876. Július 10-éu és szükség esetében II. határnapul f. é. 
Augusztus bő 7. mindenkor reggeli 10 óra Uhliszkón hely
színén kitüzetik.

Erről venni szándékozók azon hozzáadással órtesíttet- 
’mk, hogy a 10% óvadék készpénzben vagy közforgalmat 
képező értékpapírokban vagy előmntatóra széllé takarék- 
pénztár könyvecskékben leteendő lészen.

Az erre vonatkozó árverési feltételek az eljáró bíróság
nál megtekinthetők.

Egyszersmind a hitelezők és netalántaui igényt támasz
ték felhivatnak, hogy ebbeli igényeiket törvény értelmében 
bejelentsék.

Selmeczbányán 1876. Június 16-án.

Kir. járásbíróság.

F e le lő s  szer k e sz tő  é s  k iadó R oth F e r e n c z  Selm eczb án yán . —  N y o m a to tt  B esz te r c z e b á n y á n  M achold F .-n é l .


