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Körmöcz mag^tfÓsódása.
Múlt évi november 20-án ketten Selmeczbánya felől Kör- 

möczre vasúttal utaztunk. Ekkor közelebbi ismeretségre 
lépve, szóval fejtegettük a Selmecz-Kdrmöez- és Beszter- 
czebánya városok közötti viszonyt, de különösen a körmöczi 
társadalmi életet és a magyarosodásnak ott szembetűnő lép
teit, mely tekintetben szerzett tapasztalásomat Tisztelt Szer- 

yy-»Kesztő úr szives tudomásul venni ■ engem arra felszólítani 
méltóztatott, mikép az általam akkor mondottakat Írásban 
kifejtve Tekintetes Uraságodnak alkalmilag Selmeozbányára 
beküldjem.

E részben tett Ígéretemet van szerencsém tehát ezúttal 
beváltani s bár mint nem körmöczi lakos talán legkevésbbé 
vagyojt hivatva egy főbányaváros társadalmi életét birál- 

^■ '^útni teszem azt csupán tett ígéretem alapján s azon körül- 
, iáiul vezéreltetve, hogy mint volt körmöczi lakos az 

,j társas életet nagyon megkedveltem, úgy szólván ott 
. imát beleéltem s minthogy éppen akkor nyílt alkalmam 

olykor becses lapját a „Selmeozbányai Híradót" olvasni, 
ebben Körmöczbánya város egyes mozzanatai felöl némelyek 
által közzétett híreket túlzottaknak sőt alaptalanoknak talál
tam, melyekkel szemben az igazság érzetétől áthatva né
mileg hivatottnak érzem magamat, hogy az akkoriban 
felmerült hírlapi téves nézeteket felderítsem

Még egy néhány évtized előtt igen is lehetett volna 
Körmöczbánya városa felől azt mondani általában, hogy 
német város, mert lakosságának és polgárainak anyanyelve 
a „német" volt, sőt az alsóbbrendű néposztály a város határa 
körül fekvő vidéki német községek által környezve mai nap 
is csak . németül beszél.

Az is igaz, hogy a városnál mint jogi testületnél és 
erkölcsi személynél — értve a városházán törtéuteket — a 
hivatalos ügymenet nagyobbrészt csak németül folyt. De még 
mai nap is némely hivatalos ügyekben vagy a társadalmi 
életben a német nyelvnek gyakoribb használata a kivételek 
közé nem tartozik.

Ámde mindez nem szolgálhat elég indokul arra, hogy 
hazánknak főbányavárosa pusztán e miatt nemzetiségi szem
pontból feltétlenül elítéltessék. Mert utóvégre is mindenkinek 
anyanyelve a lecédesebb, melyben az ember benuszilletett. 
Ki KörmöczbaL/a városát 10—20—30—40 év óta ismeri, 
a különbséget mindenesetre részrehajlatlanúl be fogja vallani. 
Ha szemügyre vesszük, hogy a város mindenkor a politika 
terén képzett hazafias egyének által volt képviselve és közös 
magyar hazánknak mindenkor tántorithatlan Ilivé volt, arról 
mai nap még inkább feltételezhetni, hogy a közművelődés 
és a magyarosodás terén mindinkább előrehalad. Gróf 
Széchenyi István mint legnagyobb magyar aranymon datai 
sorában bennfoglaltatik az, hogy: „nemzetiség, hazaszeretet 
azon titok, mely mindent egyesit."

Körmöczbánya városa ez utóbbi elv által is vezérel
tetve és országszerte lángra lobbant magyarosodás szelleme 
által áthatva, kivált 1870-ik év óta a közművelődés és a 
magyarosítás terén annyit tesz és áldoz, hogy vele hazánk

felvidéki városai közül bármelyik is alig versenyezhetne. 
E részbeni állításom igazolásául felemlítem az 1872-ik év óta 
fennálló főreáliskolát, a most újólag felállított elomi nagy 
iskolát polgári 4 osztályú leányiskolával, női ipariskolával 
melyek mindannyia fényes bizonyítékai Körmöcz városa 
áldozatkészségének a korszerű közművelődés elősegítésére.

Körmöczbányán az összes iskolákban mai nap már is 
legalább 50 tanerő működik. A városban van a hírlapokból 
is ismeretes „Magyar egyesület," mely hivatva van a 
városban és környékén a magyar nyelvet terjeszteni és e 
célból gyakrabban alkalomszerű nyilvános előadásokat rendez; 
ott van a „Concordia" társas egylet az élénkebb és táncolni 
szerető fiatalság részére, hol másrészt magyar és német nyel
ven gyakrabban színi előadások tartatnak a helybeli mű
kedvelő tagolt által; az olvasó társas körben legtöbb lap 
jár a magyar. (Nemzet, Egyetértés, Pesti Napló, Budapesti 
Hírlap. Ország Világ, Vasárnapi Újság és Politikai Újdon
ságok. Bolond Istók, Borsszem Jankó, Bars ;t ennek is jegy
zőkönyvi nyelve a magyar; az 5 év óta működő s mintegy 
20 tagból álló férfidalárdában magyar éB német különféle 
dallamok énekeltetnek és -nyilvánosan előadatnak; van a 
városban tűzoltó egylet, korcsolyázó egylet, lövészeti társulat, 
kisdedóvó egyesület stb.

Mind ezen egyletek élén tekintélyes egyének és szak
férfiak állanak. Minden egyletnél főszerepet játszik a magyar 
nyelv, bár például az egyleteknek némely tagjai kizárólag 
német ajkúak (mint pl. a dalárdában, Concordiában, olvasó 
társas körben stb,)

Ki az utóbb elősorolt egyleteknek tagja és a városban 
bármely ágú de mégis feljebb való rangban részesül, azonban 
magát túl nem becsüli, otthonjában visszavonultan nem élhet, 
hanem ösztönszerttleg vonzódik a társas élet után, a nélkül 
hogy erkölcstelen életet folytatna, mert az erre való alkalom 
jóformán ki van zárva, s ki arra vetemedik, minthogy az 
ottani közönség egymást éber figyelemmel kiséri, el van 
Ítélve a közönség által.

A mondott alkalommal szóval kifejtettem továbbá ab
beli nézetemet, hogy Körmöcz városa önhibáján kívüli azon 
árnyoldalban szenved, hogy Becs s más osztrák tartomány
beli egyes városok lakossága részéről „Kremnitv," „Sekem- 
nitz". „Neusohl" elnevezések után mintegy provinciális né
met környékbeli városnak tekintetvén, onnét majdnem min
den évben nehány német ajkú többnyire nyugdíjazott csa
lád letelepedik részint a végből, hogy ott gyermekeit felne
veltethesse, részint pedig azon föindokból. hogy Körmöczön 
olcsóbban lakhasson és megélhessen.

Ez utóbb említett családokkal való érintkezés folytán 
következtetni lehetne, hogy a város valóban még német 
ajkú, a mi nem áll, mert éppen az idegenek azok, kik csak 
németül beszélnek, mig a bennszülöttek nem különbség nél
kül németül, magyarul és tótul a körülmények szerint be
szélnek.

Védelmem alá kell helyeznem azonban a városban le
telepedett idegen családokat is. — A városi hatóság ugyan 
az ily letelepedett családokkal szemben túlszigorú, mert ho-



uossági szabályrendeletéhez szigorban ragaszkodik és azok
nak községi illetőségét csak a megfelelő felvételi dij lefize
tése mellett s más előirt feltételek szemmeltartásival ösmeri
e]. _ mégis az ily letelepedett idegen családok lassan is-
merettaégre szert téve, a többi városbeli lakosság és pol
gárságánál kellő vendég, sőt testvéri szeretettel fogadtatnak.

Az utóbb említett idegen származású családok egy-két 
év alatt magokat a helybeli viszonyokba beleélvén, belép
nek a fenntemlitett egyletekbe s rájuk egyszersmind a ma
gyarosodás szelleme is mindinkább ráragad. — Ismerek 
Bécsből, Grátzból s más osztrák városokból származó oly férfi 
s nő egyéneket és családokat, kik letelepedésük idején csakis 
németül beszéltek és beszélhettek, ma azonban mint a ne
vezett egyletek tagjai a színpadon nyilvánosan magyarul 
énekelnek, magyar szinielőadásoknál. hangversenyben stb. 
közreműködnek.

Az előkelőbb hölgyvilág e városban nagyobbára a 
magyar nyelvet jól érti s férfiakkal való társalgás idején a 
magyar nyelvet veszi használatba.

A városi tanács kebelében s más hivataloknál tudva
levőleg oly tisztikar van szervezve, mely a magyar nyelvet 
jól érti s minthogy ez utóbbinak hivatalos használata min
denütt elő van Írva, ennélfogva már a városházán is s más 
hivatalokban a folyó ügyek rendszerint magyar nyelven 
nyernek elintézést.

Valóságos vétek lenne tehát oly város lakosságát és 
hatóságát germanisatioval, panszlavismussal ^tb. vádolni, 
melyben a társadalmi mozgalom ily élénken történik. —- Én 
részemről tisztelem és becsülöm a más vidékek s városok
ban fejlődő társadalmi és hazafias mozgalmakat, de ha vá-

T - Á J E B  C 2 A .

Á l o m  é s  v a l ó .

Dalt kér leányka tőlem ifjü szived,
S hogy vig legyen az egyszer énekem 1 
Tűnjék a bánat mély, borongó árnya,
Mely régtől úti-társam énnekem.
Daloljak versenyt a zengő madárral,
Himes mezők virágai között.
Ahol dalos pacsirta szárnya lebben 
Kengö arany kalász-tenger fölött.

Versenyt dalolnom zengő kis madárral 
S az ég felé repülnöm nem lehet;
Le van hangolva mélyen gyönge lantom,
S ifjú lelkem örökre szárny-szegett.
Múltam világát, bár romokba döle,
Még sem tudom elhagyni könnyedén;
Nem tud reményem halvány fény-sugára 
Áttörni az enyészet fellegén.

Tengerre szálltam gyönge csolnakomban, 
Bizonytalan tengerre egymagán;
Repülve ment hajóm az óczeánnak 
Feltornyosúlt, rideg hullám-falán.
A vész haragja gyakran czélba vett már,
De sohasem győzött le engemet;
Bármily dühöngve támadt csolnakomra,
Ébren találta mindig telkemet.

Egykor, — de régen is volt, — partra szálltam, 
Pihenni a fák lombjai alatt.
Bájló sziget volt nyugvásom tanyája,
Mig csolnakom a tengeren maradt.

lasztásra kerülne a dolog, csakis Körmöczbányán kívánnék 
élni és . . . halni. —y.

K Ü L Ö N F É L É K .
A beszterczebányai magyar színészetet pártoló egyesület 

m. hó 21-én tartotta meg a városház termében közgyűlését. 
A gyűlést Seyfried József alelnök nyitotta meg, részletes 
képet nyújtván az egyesületnek múlt évi működéséről, mely 
Beszterczebánya közönsége előtt úgy is eléggé ismeretes. 
Bogyó igazgatóval a választmány megkötötte a szerződést, 
olykép, hogy nevezett igazgató n y i t r a i  kötelezettségei 
lerovása utáu körülbelül február havában Besztercebá
nyára jön. A választmány azonban megtette a kellő lépé
seket, hogy a 1885. ő s z i  színi évad elejét Bogyó minden
esetre Beszterczebányán töltse, ha egyáltalában ezen városra 
reflectálui kíván. A közgyűlés a választmány ezen intézkedé
sét helyben hagyta és részéről is hangsúlyozta ezen feltétel 
teljesítésének szükségét. A pénztárnok jelentést tett, hogy 
a pénztárvizsgáló bizottság közreműködésével a pénztárt 
hivatalbeli elődjétől Dvihally Emiltől teljes rendben átvette 
s hogy az egyesület vagyona jelenleg 429 írt 10 krt tesz. 
Mivel hogy a tagok legnagyobb részének kötelezettsége ezen 
évvel lejár, elhatározta a közgyűlés, hogy még a gyűlés 
folyama alatt taggyüjtő ivet bocsát ki és jövőre a választmány 
minden egyes tagját ilyen Ívvel taggyüjtés céljából ellátja. 
A kibocsátott ivet az összes jelenlevők, számra nézve 11-en 
azonnal alá is Írták. A közgyűlés továbbá Radvánszky Béla 
báró urat, Zólyommegye főispánját az egyesület védnökévé 
választotta és öttagú bizottságot küldött ki. hogy a főispán 
urat a választásról értesítse. Az alapszabályok móeositása 
és kibővítése elhatároztatott, a tervezet kidolgozásával a jövő 
évi választmány bízatott meg. A közgyűlés végén a tisztikar 
és a választmány választatott meg következő eredménynyel: 
Elnök: Scíiolz Rezső, alelnök: Seyfried József; jegyző'; 
Kubinyi Sándor; pénztárnok: Császár Ottó ; ügyész: Drexler

Szelíd fuvalmak játszodoztak vélem, 
Csevegve szép, elaltató regét;
S kigyúlt a nap-világ a tiszta égen 
Arany sugárt hullatva szerteszét.

Madár dalolt a lombok sátorában 
Elaltató, ábrándos éneket,
S a kis madárnak altató dalánál 
Fáradt lelkem álomba mélyedett.
S mily édes álom szállt lezárt szememre!
— Ifjú szivem ah, most is úgy dobog, 
Midőn az eltűnt múltba visszamenve
E végzetes álmomra gondolok.

Tündér-leányka szállott a szigetre.
Gyújtó kökényszemek, vágyó ajak ; 
Mosolygó arczán rózsa-pir derenge ;
Szép homlokán sötét bársony-hajak.
Hó keblén látszott szive lüktetése,
Őz termetén csábos igézet ü lt ;
A mandolinnál édesb volt beszédje ;
Szeme tüzelt, Ifjú szive hevült.

Leült a partnak himes szőnyegére 
Közel, hogy érezém lehelletét;
Kigyűlt a szivem, felforrt ifjú vére,
Ajkamra nem jött dal, nem jött beszéd. 
Némán tekinték bájoló szemébe,
S az elnyeié elszédült lelkemet,
Miként a zúgó tenger végtelenje 
A tükörére hulló por-szemet.

Delejként vonzott s én feléje mentem, 
Szivemben vágy s fellángolt szenvedély.
— „Angyal, ne zárd le lenge szempilládat, 
Tekints reám, — mosolygj, csevegj, beszélj. 
Egy tünde szóval megvigasztalsz engem ; 
Nézésedért én rabszolgád vagyok ;



Frigyes ; szertáros: Dr. Keleti Vince. Választmányi tagok: 
Amman Arzén, Csipkay Károly, Göllner Frigyes, Herritz 
Rezső, Holeseh István, Jeszenszky Sándor, Nuber Sándor, 
Pu8ckmann Ignácz Radvánszky Andor, Raloviok Lajos, 
Selymessy Sándor, Thuránszky József. (—us.)

A selmeczbányai polgári dal- és zenekör által f. hó 5-én 
rendezett s táuczvigalommal egybekötött liahgverseny mind elő
adás, mind az ezt követő vidámhangulat s élénkség tekintetéből 
kitűnő eredménnyel folyt le A classicus darabokból összeállított 
műsor, melyet mnlt számunkban közöltünk, Cziozka Sándor, 
elemi iskolai tanító s karmester buzgó és ügyes vezetése 
mellett általában oly szabatossággal volt előadva, hogy a 
jelen volt zene sénekértő közönségnek, mely tetszését több
ször hapgosan nyilvánitá, igényeit kielégité. A hangverseny 
kimagasló részét képezte miudazáltal Fogási Gyuláné, Hren- 
csik Kornél, Joerges Ida, Joerges Jetti Richter Éva és Tilts 
Gizella úrhölgyek szives közreműködése mellett elénekelt 
vegyes karú esti dal Akttól, és Mozart D-mol hangversenye, 
melynek zongorarészét Joerges Ágoston úr teljesen átérzett 
s ügyes kivitellel játszotta le. Általán e hangversennyel a 
dal-és zenekör ismét csak életrevalóságáról tett tanúságot s 
bebizonyitá, hogy a müveit közönség pártolását teljes mér
tékben megérdemli, a mi annál Is inkább kívánatos mert 
ezen, városunk s polgáraink közművelődésére s a magvar 
ének művelése által nemzeti érzületére is jótékonyan ható 
egyesület pártolás nélkül sem tartnatja fenn magát A bank
versenyen városunk előkelőségéből is szép számmal megje
lent közönség azonban az egyesület iránti érzületnek bizo
nyítéka s jogosan engedi remélni, hogy a derék kör a jö
vőben is buzgó támogatás mellett fog virúlni s elfoglalja 
társadalmi életünkben azon'helyet, melyet általános cultura- 
ris s nemzeti czéljainál fogva méltán megérdemel,

Gyermek gyilkolás. Tegnap előtt egy már nem nagyon 
fiatal zsidólány követte el e borzasztó tettet Beszterczebá- 
nyán. Az illető szakácsnő volt egy helybeli árnál: állapota 
látható volt, a mi—nagyon természetes—Feltűnt úrnőjének teg

Ha rám mosolygasz, üdvözül a lelkem,
S egy csókodért — lábadnál meghalok!“ —

Ö rám tekintett csillogó szemével;
Rózsás ajka megsúgta, hogy szeret.
E pillanatban angyal és az ember,
Az ég s a föld hévvel ölelkezett.
Megszűnt a tenger vészes mormolása,
Szerelemtől pirült a tiszta ég,
Szerelmet zeuge légben a madárka . . . .
— E perez alatt én üdvözült valék 1

Eltűnt a boldog álom, el örökre!
Még egy édes csók, — s én felébredék, 
Elkábúlt lelkem titkos érzemények 
Játszi pillangói körülvevék.
A fagy eloszlott lángoló szivemben,
Egészen uj életre ébredett;
Szent templomában feslö rózsa nyílott:
Az üdv-adó, ábrándos szeretet.

Az fájt szivemnek csak kimondhatatlan,
Hogy angyalom már nem mosolyg felém,
S hogy kék szemének gyújtó napsugárit 
Csak tünde, szép álmomban érezém.
Hévvel esengtem: fogjon el az álom 
Még egyszer és örökre engemet,
Hadd csüggjek még az égi látományon,
Mely úgy elbüvölé bő leltemet.

De haliga! — A zepbirke lágy fuvalma 
Merengő dalt hoz szárnyain felém,
Miként ha az est fülmiléje dallna 
A szép tavasz ábrándos éjjelén.
Ki zenghet igy most? — Csak nem a szyrének 
Játsznak velem, hogy vészbe csaljanak ?
Vagy tán megint az álom szállt szememre,
Hogy tégedet, leányka, lássalak.

nap előtt reggel, hogy megváltozott. Jött az orvos és kons
tatálta a szülést. Meg is találták a szegény gyermeket a ta
karó tűzhely alatti fatartó üregben. Az embertelen anya egy 
zöld ablakfüggönnyel. melyet, azjablakról hirtelen leszakított 
fojtotta meg saját gyermekét! A gyermek bonczolásakor ki
tűnt, hogy élve született. S mikor az embertelen anyát kér
dezték, hogy miért gyilkolta meg gyermekét, azt válaszolta 
hideg vérrel, hogy szeretőjének nem volt annyi pénze, hogy 
őt elvehesse s ő szégyelte magát, azért jobbnak látta a gyer
meket eltenni láb alól.

Beszterczebánya szab. kir. város nem régen bocsátott 
ki egy „köztisztasági szabályrendeletet." Ebben a többi kö
zött az is meg van hagyva, hogy a trotoirt tisztán kell tar
tani a hótól, légtől illetőleg a havat le kell kapartatni s 
aztán, ha jég mutatkoznék a járdán, azt beszóratni, homok
kal, hamuval vagy- fürészporral. Ez utóbbit t. i. a fűrész- 
port nem tartjuk célszerűnek, mert az nem nyújt az ember 
talpának arra való biztosítékot, hogy az egész ember el ne 
csú8zszék ! A homok, vagy kőpor, de a hamu is igen czél- 
szerü. És hát mely házban ne volna most Beszterczebányán 
elegendő hamu! Sőt fölösleg is van. mert hiszen nagyon kell 
fütenünk! De mitán mind ez meg van hagyva „szabályren- 
deletileg" igen csodáljuk azt. hogy az a járda, mely a va
súti állomáshoz vezet, a 233-ik számú háztól fogv a csupa 
tiszta, jeges hó! Pedig erre járnak sötét éjjol is a vasútról 
jövők! Nem tudjuk, hogy e járdát a városnak kell e rendi 
ben tartani, de ha igen, akkor nem csodáljuk, hogy a bel
városban sincs mindenütt a trotoir kiszórva különösen ot- 
sincs, hol a csatornákból jó az olvadó hó vize, s hol semmt 
veszélyt sem sejtve, legkönnyebben törheti az ember lábát!

A beszterczebányai alsófokú kereskedelmi iskola meg
nyitása f. hó 3-an d. u. 2 órakor történt a polgári iskola 
helyiségében. Jelen voltak : Herritz Rezső a kereskedelmi 
testület elnöke, a bizottság tagjai közül : Dragovszky József- 
Harnisch Rezső, Móry Emil, Puschmann Ignácz; a keres, 
kedelmi iskola testületéből: Fabuss Alajos igazgató és Bothár

Nem tünde álom ez, nem, — szent valóság;
Ébren vagyok, — 8 te lányka itt velem.
Kisded hajómat a habok sodorják,
Elfut tova, s én tán fői sem lelem.
Szállj gyönge csolnak, életem hajója,
A csolnakos boldog szigetre lelt;
Nem kell a csolnak, nem kell a vitorla,
A küzködés órája már letelt.

Itt élek én majd, itt e szép oázou 
Veled, leány, örök, ifjú tavaszt;
Mert hogyha tán hervadna is virágom,
Bűvös szemed életre hozza azt.
Ah én szeretlek, mint a rét virága 
A szép tavasz első láng-sugarát,
Mely gyönge kelyhét új életre tárja,
Midőn neki ébresztő csókot ád.

Leányka, mért hal el a fény szemedben?
Mért tűnik el a biztató mosoly ?
— Oh tán a szived már nem illetetlen,
Talán te már más üdvről álmodol ?
Oh szólj leáuvka csak egy biztató szót,
Oh bátorítsd búsongó lelkemet;
Űzd el a kétség zordon éjszakáját . . .
— „Távozz, távozz, — itt élned nem lehet!“ —

„Távozz!“ — de kinoz most is ez az emlék, 
Feledni azt akarva sem lehet.
Boldogságom egy perczben megszülemlék 
S más perczben már örökre elveszett.
— Ne kérj vidám dalt jó leányka tőlem, 
Lehangolá az élet lantomat;
A kedvedért bár mily nagyon szeretnék 
Pengetni rajt’ vidámabb hangokat.

Ciprus.



tanár; a városi hatóság képviseletében Holesch István vá
rosi tanácsos ; azonkívül Dr. Keleti Vince kir. főgymnásiumi 
tanár. Megjelent összesen 15 tanoncz. — Herritz Rezső elnök 
megnyitó beszédében vázolta az ünnep jelentőségét és a 
megjelent tanulókat pontos látogatásra és szorgalomra intette. 
Fabuss Alajos igazgató a tanulókhoz intézett magvas beszéd
ben rövid áttekintést adott a kereskedelem kultúrtörténeti 
fontosságáról, megemlékezett azután a m a g y a r  kereskedő 
hivatásáról és műveltsége tényezőiről, végre a tanulókat 
szorgalomra és buzgóságra intette. A fegyelmi szabályok 
felolvasásával és magyarázatával véget ért az ünnepély.

HIRDETÉSEK.
KÖSZÖNET.

Azon t. úrhölgyeknak, kik a selmeozbányai polgári 
dal- és zenekor által f. hó 5-én rendezett hangversenyen 
éneklés által közreműködni szívesek voltak, nevezetesen Fo- 
gasy Gyuláné, Hrencsik Kornél, Joerges Ida, Joerges Jetti, 
Richter Éva, és Tirts Gizella úrhölgyeknek, nemkülönben a 
hangversenyen közreműködött akadémiai hallgató uraknak, 
a ,,sextette“ zenekor t. tagjainak s átalán minden közremtt- 

, ködőnek buzgó 8 elismerésre méltó támogatásukért, mellyel 
az est sikerét s a dal- és zeuekör culturalis czéljait előmoz
dították, az egész egyesület nevében legmelegebb köszöne- 
tünket nyilvánítjuk.

Öelmeczbányán 1885. jan. 6.
Szitnyai József, Altman Imre,

elnök. 21. 1—1 alelnök.

Árverési hirdetmény.

Alólirott. bir. végrehajtó ezennel közzé teszi, hogy Wiese et Co. 
részére 100 £rt. és E. Lichtwitz et Comp. részére 25 frt 10 kr. o. é. s 
já r. irán ti követeléseikre, K u s z y  A n d r á s  e l l e n  a 378 frt. 50 krra 
becsült, Tom^sof Adolf részére lefoglalta ezen követelésekre felül foglalt 
szoba bntor kávéházi berendezés s. a. t. bői álló ingóságok nyilvános 
árverésen 1885. évi J a n u á r  hó 13-án d. e. 10 órakor Zólyomban alpe
res lakásán eladatni fognak

Kelt Zólyomban 1884 évi December 30-án

Folkusházi Lajos
2 2  1__1 bir. végrehajtó

546
1884

Árverési hirdetmény

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. t. ez. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, hogy az ipolysághi kir. törvényszék 
2311. sz. végzése által Grünvald Samu javára  Gynra Adolf ellen 5000 
írt. tőke, ennek 1883. óv Augusztus hó 4-ik napjától számítandó 6 %  
kamatai s eddig összesen 301 frt. 32 kr. perköltség követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalm ával biróilag lefoglalt és 863 
frt becsült bútorok, ágyneműik, borok, boredények, és egy fedeles hintó- 
ból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 2693/1884 sz. kiküldéstArendelő végzés folytán 
a helyszínén, vagyis Ipolysághon leendő eszközlésére 1885. év február 
hó 6. napjának délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX t. ez. 107. §-a értelmében 
a  legtöbbet ígérőnek óecsáron alul is eladatni fogusk.

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

Kelt Ipolysághon 1885-ik évi Január hó 6-ik napján

Malocsay Miklós
23 1__1 kir. bírósági végrehajtó

88. sz.
18857

Árverési hirdetmény.

A selmeezi kir. jbirónág mint tlk ri hatosig részéről közhírré 
té tetik , m iszerint a selm eczbányai népbanknak. Czibula Verona, János, 
Anna, Jakab, M íria. Zsuzsanna és István végrehajtást szenvedők elleni

Nyomatott a Selmecbányái Híradó gyorssajtóján.

300 frt tőkekövetelés és járulékainak kielégítése végett ezen Belmeezi 
kir. jbiróság területén lévő Illia határában fekvő, az Illiai 54. sz. tkvben 
A  I  3—10 sor, 73. sz. tjkvben A I  1—14 sor és 74  sz. tlkvben A l l  
s. sz. a. foglalt birtokra nézve 1954 frt. adószerint megállapított kikiál
tási árban elrendeltetik és a fenntebb megjelölt ingatlan 1 8 8 5 , J a n u á r  
h ó  1 9 -ó n  r e g g e l i  9 ó r á r a  az eljáró selmeezi kir. jbiróság tlkvi osz
tályánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Á rverezni szándékozók tartoznak a fentebbi becsárnak 10%-át 
készpénz, vagy óvadókképes értékpapírokban a bírói kiküldött kezeihez 
bánatpénzül letenni.

A  többi árverési feltételek ezen bíróságnál és az Illiai biró há
zánál is megtekinthetők.

K elt Selmeczen 1885. évi Január 10 ón.
Heyfjer

26 1—1 kir. járásbiró.

4336. szám 
1884. dóig

Hirdetmény.
A beszterczebányai kir. Törvényszék felszólítja mind 

azokat, kik néhai Martinyi Ede volt beszterczebányai kir. 
közjegyző által letett tiszti biztosítékára az 1874. 35. tcz. 
173 §, alapján törvényes zálogjoggal bírnak, hog}' követe
léseiket — a jelen hirdetménynek a hivatalos lapban való 
első megjelenésétől számítandó 3 hó alatt ezen kir. Törvény
széknél jelentsék be, mert külömben azok tekintetbe vétele 
nélkül fog a biztosíték kiadása iránt intézkedés történni.

Kir. Törvényszék
Beszterczebányán 1884. évi Deczember hó 20-án.

Majovszky
elnök.

Altdorffer
27. 3 -3 .

a kedvencz italunk felülmulhatlan pótolmánya, rövid 
idő alatt számos barátnőt és barátot szerzett. Ezen

0- eredmény különben is természetes, a mennyiben a kávé 
nemcsak olcsóbb, hanem zamatosabb, táplálékonvabb 

0 és egészségesebb is lesz, ha három kanál valódi' sze- 
Q mes kávéhoz egy kanálnyi

o „SsereacsWéle család kávé"
Q vétetik.
0 Igen tisztelt asszonyság!
Y Szíveskedjék fenti állítás alaposságáról meggyő- - 
) ződést szerezni és a ű

o Szerencsi-féle család kávéval °
0 kísérletet tenui.
@ Néhányszor használatba vétele után azon meg- 0 gyözfldésre fog jutni, hogy a legjobb kávépótlék a

o „Szerencsi-féle család kávé" jj
T mely a legtöbb füszerüzletekben és pedig faládács- A 
V kákban 10. 15, 20 krjával, csomag *kban 3, 4. 5 krjá- A 
0 val kapható. V
0  24. 1 0 -1 5  8
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

r
] Bérbeadó lakás.
J  E gy  4 szobából álló száraz lakás, melyet 
g  szép k e rt vesz körül, kiadó Selmeczen. —
(  Bővebbet e lapok kiadója.
I
u

25. 2—3.

Kiadó a „Selmecbányái Hiradó“ könyvnyomója.
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