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Megjelenik vasárnapon,
Selmecz-. Beszterczebányán
es Ipolyságon.

A Magyarországi Kárpát Egyesület Herczeg Szász Coburg-Gothai Fülöp Ö királyi fensége védnöksége
alatt álló Szittnya Osztályának közlönye.

Pánszláv agitátorok.

szövetségesévé válik a tagadhatatlan, jól szimatoló,
szemes pánszláv elemnek, mely nem válogatva eszközeit, gyengesége érzetében „többet ésszel, mint
k ézzel41 jelszóval ravasz módon az ifjú kebel megnyerésén fáradozik. - Nem irtózik még attól sem,
hogy Cluviákat ültet a mámoros ifjak sorai közé,
kik elhódítják eszüket, m egrontják erkölcseiket.
A ta pasztalat azt bizonyítja, hogy a gaz csak
ott burjánzik, a tévtanok csak ott terjednek, iiol
ezeknek alkalm as talaj készíttetik elő. — a hol
külső behatások dolgoznak közre annak terjesztésére.
Az igaz magában hordja erejét, „a koporsóból
kikéi s eget k é r“.
„
Pozsonyban meg voltak a külső behatások, meg
voltak úgy az iskolán kívül, mint azon belől is. —
Solmcczen nem, mert Suhajda tanár alig tartozott a
eliauvinisták közé, K abina ügyvéd pedig csak 1 —5
liivet tudott egy-egy iskolai évben m agának a lyoeumból elhódítani. Mások nem szerepeltek városunk
ban panszlávok gyanánt.|
Ily csekély külső behatás elégtelen volt a panszlavismus terjedésére.
Az utóbbi tizedben aztán a korszellem oly g y ö 
keres átalakulást idézett elő Selmeozen, melyhez
hasonlóval alig találkozunk egyebütt.
A tót elem kivétel nélkül a m agyar állam ke
nyerét eszi, hát nem jutott a rra a gondolatra, hogy
kenyéradója ellen lá zad jo n ; a bányász nép — ez
képezi a tót elemet — tartózkodó volt az izgatok
irányában mindig s most már irtózik tőlük.
A német elem, sokkal intelligensebb, semhogy
be ne látta volna csakham ar, hogy
„ . . . a korszellem folyam,
Mely visz vagy elmerit,*1 — és készséggel
hajlott az uj irány felé. — H a kifogása volt valami
ellen, úgy az nem volt más, mint az a vélt pressio.
melyet a m agyar elem tár-.adalmi s hírlapi utón k i
fejtett.
E kifogást azonban csak azon tudat hi
ányában tehette, mely szerint a nemzeti érzület éb
redése a hajnal hasadása : bárm iként sértse is sze
münket a napfény, ez azért a mi kedvünkért ki
nem alszik ; sem nem búvi k elő oly lassú haladásbán, hogy szemünk hozzá szokjék, de előtíín es
azonnal fénylik és éltet.
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A pozsonyi rendőrség tetten érte ama pánszláv
agitátorokat, a kik a pozsonyi ág. cvang. theologia
papjelölteit s az evang. lyceumbeli tanulókat pntiszlav irányba terelni törekszenek. K etten vannak •
egy férfi és egy no. Rendőri felügyelet alatt vannak,
nem szökhetnek el. — íg y ir a Pozsonyv. Lap.
Az ügyet kezébe vette az érdekelt két iskola
is, és úgy az evuug. theologiai akadémia, mint az
ev. lyoeum tan ári kara m egindította a vizsgálatot.
N egyvennél több deák és tlieologus ellenében él a
gyanú. — A pánszlávizm ushoz leginkább azon theologusok hajlanak, kik a pozsonyi ág. ev. lyceumból kerültek oda, mig ellenben a szarvasi és selmeczi gymuasiumból kikerült tbeologusok szellem e
aránytalanúl hazafiasabb. Az ügyet erélyes kezek
fogták fel s kutatni fogják az okot, hogy miért épen
a pozsonyi lyceum növendékei vannak megmételyezve,
holott e tanintézetben kevesebb a tót anyanyelvű
diák. mint vSelmcczen vagy Szarvason.
E k érd ésre akar a vizsgáló bizottság feleletet
n y ern i; segítünk ne ki ; de nagyon óhajtjuk, hogy ö
is m eggyőződést szerezzen magának az itteni : selmcczi viszonyokról,, melyekre okvetlen ki kell te r
jeszked n ie annak, ki helyes választ ak a r a fennti
k érdésre.
S zarvas városa messze esik tőlünk, nem ism er
jü k már mostani körülm ényeit, tehát csak Selm cczre
szorítkozunk.
H ogy azonban többé kevésbé helyes feleletet
adhassunk, nehány évvel vissza kell tekintenünk a
múltba.
E g y emberöltő előtt Pozsony és Selm ecz német
város volt, a m agyar érzelem csak az iskola falai
között és az ifjúsági „körük" kebelében ápoltatott.
A mag el volt vetve, a növény lassan bár, de
fejlődött s eg y szerre azon vesszük m agukat észre,
hogy mi selm ecziek évtizedekkel vagyunk előbbre
a hires koronázó városnál.
Mig ugyanis nálunk a közhivatalokban, a nép
iskolákban, a társadalom ban mind nagyobb té rt h ó 
dit a m agyarosodás, addig Pozsonyban az ósdi né
metség állja ú tját ennek s igy ünkényieleu is erős
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A besztercebányai kir. katit. fügyninasiuinot nagy vesztesség érte. Egyike as iutézet legrégibb tanerőinek meghalt.
Meghalt f. hó (J au 1* u s c h m a u u .1 ó z s c f‘, kit közel
3 havi sülyos betegség utáu a kérlelhotlen italál kiragadott
az iutézet köréből, tnclycu 18 évig áldásosán működött!
Istápja volt ő ezen intézetnek, mely annyi viszontagságnak
volt kitéve, erős oszlopa ezen iutézotuek, nemcsak tanítói
hivatásában, hanem — s a mi abban az időben uiegbccsUlhotetleu volt s a mit a mostani nemzedék talán meg sem
tud becsülni — ez intézet magyarosodásának megalapítá
sában.
18 évcu át minden szellemi s testi erejét ez iutézet fel
virágzásának szentelte. — .Szellemi nagy képességének ki
folyása mutatkozik tanításának eredményes voltán. - Vájjon
van-c csak egy növendéke a ki cl ne mondaná most is,
hogy Puscbmanu tanár ékes s világos magyarázatával clragadtatta az osztályt. — Van-e csak egy növendéke is. ki
határtalan tisztelettel és szeretettel ne ragaszkodott volna
hozzá V
Testileg sem volt beteg soha, mert 18 éven al soha
sem kellett öt teendőiben helyettesíteni.
De mindenki, a ki ismerte, szerette öt. Eiözékcuy s
udvarias volt a szó szotos értelmében mindcukivel szemben,

Brusznó fürdő.
Zólyom megye felette gazdag ásványvizes forrásokban.
Alig vau falu vagy város melyuek határában ne volna egy,
vagy több ásvány vizes forrás található. Ezek a források
mind meg annyi kincsei Zólyom megyének, csak hogy, fáj
dalom ezek mind — egynek kivételénél — rejtett kincsek, mert
nem találkozik senki, a ki azokát teljes értékökbeu kiak
názná ! A legtöbb forrás csak is helyben ismeretes, de a
helybeliek méltatják ám, saját tapasztalásunkból tudva, hogy
vizük nem csak ivásra kellemes, hanem gyógyerövel in bir.
Némely forrástól félnek a parasztok, mert „a z n a g y o n
e m é s z t ” s nem győzik magukat étellel, ha belőle isznak.
I'Vilöiriiató e félelem, mert a tót hegyi lakónak nem igen
jut bő vilién az étel ! ilgy beszélnek- p. a mostyeniei forrá
sokról.* De azért fürdésre felhasználjak, mondván, hogy kigyógyít kü•/.vényt s mindenféle testi fájdalmat. A kinek
gyomorbaja van. az iszik belőle, s meggyógyul, de csak
addig használja ivásra a vizet, mig étvágya helyre áll, azon
túl megint tartózkodik tőle, nehogy többet.kívánjon gyomra,
mint a mennyi épen telik számára. Mórtfoldekröl eljár a
k izuép egy—egy ilyen ásványos forráshoz vízért, hetekig
tartózkodnak számosán, a kik a fürdés szükségességét érzik,
egy - gy ilyen forrásnál, melyet már „fürdőnek" neveznek,
lévén a forrás mellett egy llst a szabadég alatt s mellette

:

a hol kellett — privát körben is —• oktatott megnyerő mo
dorával példázgatódva, a hol kedélyesnek kellett lcnuic, ott
kedélyes volt. — Szóval olyan ember volt, a milyen kevés
van a világon s főleg Besztercebányán. — A tanulók tisztel
ték, szerették s rajongtak érette, kartársai szerették s be
esülték mély s beható tudományát, barátai testvéri szeretet
tel s becsllléssel ragaszk utak hozzá !
Olyan ember volt, a mily>n ritkán találkozik a mai vi
lágban, a ki atyjának s testvéreinek mindenét áldozatul
hozta! Ezért általános becsUlésbcu is részesült s ezért fog
részesülni az örök békében is !

T
PUSCHMANN

E kisebb mérvű pressiok ellen tehát a tö rté
nelem tudása és lélektani ism eretek alapján nem
emelhető kifogás.
Szóval. Selmeozen nem ta lált és nem talál a
pánszláv izgatás szitokra, sein a kifogástalan haza! fiságú lyoeumi tanári karban, sem a társadalom ban
vagy a többi int izeiben ; de úgy tudjuk, hogy csak
egy rövid évtized előtt esett meg egy evang. in té
zetben az a szomorú eset. hogy egy m agyar iro 
dalmi önképző kiirt feloszlattak s néhány hangadó
kies a patván. a többi ünképzököri tag an n y ira meg1 félemlittetetf, hogy eszébe se ju to tt többé nekik a
m agyar nyelvben való önképzés.
Ez az intézet épen a pozsonyi volt, melyben
most a pauszlavism us a fejét felütötte.
A m agyar ifjak ellen akkoriban a tanárok
egyike kezdte meg az irtó h arezo t; most a tanárok
léptek fel a panszlávok ellen.
K ívánjuk, hogy úgy sikerüljön nekik a panszlavok k iirtása, mint a hogy sikerült ak k o r az ön
képzősök megfélem lítése
t — i-
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Drégel várának hősies védelme 1552-ben *
Kőszeg és Szigetnek Jurusics Miklós általi fényes vé
delme ösmeretes mindenki előtt, ki a hazai történelemben |
csak némileg is járatos. De Drégel varának ama nem ke- !
vésbé bátor védelméről, melyet egy maroknyi csapat csá- |
szári katona s vezetőjük S z o n d i G y ö r g y a tulhatalinu*
ellenséggel szemben kifejtettek, csak kevésnek van tudo
mása. Jóllche. Szondi—miként /.rin\ i —tcjedelmcért meg
halni kész volt, cselekcd leinek ösmerete meg nem érdem
iéit módon majdnem a foledékenység homályaim merült, a
mi annak is tulajdonítható, hogy Drégel védelmének törté
neke felette ritkán, s csak a legrégibb, többnyire latin vagy
magyar, tehát kevésbé hozzá (érhető történeti munkákban |
emlittetik Szolgáljanak e sorok a derék tértin emlékezeté !
nek felújítására.
j
’ PoniirÁcz
<■*. k ir. knmnráv llontatcgre ,i«üo» ali*páit.ÍA
i

állni MorkoxzluU * kiadott Szondi Állóimból mutatván)-, lein Jankó
Y ilnix. óoüiiuti.'i uámelbol Uáre/.y Iván.
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I. Ferdiuand. az osztrák trónra lépésétől kezdve, de
különösen mióta ll-ik Lajosnak Mohácsnál bekövetkezett ha
lálával annak örököse leve kevés megszakítással folytonos
háborúskodásba bonyolódott a törökkel. Így 1529-ben is,
midőn az ellenség Béc.sig is elhatott s a várost három év
múlva újból fenyegette. 153(1-lutn Magyarországon Zápolya
Jánossal és il Solvmaunai háborúskodott, mely viszályko
dás révén Buda, Temesvár, a Bánáttal ás még sok más vá
ros veszendőbe ment. A folytonos balszerencsét a pénzben
és katonaságban való liiáuy, valamint a fölötte kezdetleges
hadi szervezet idézték clö.
Drégel védelmének esztendejében is a hadi történet a
szomorít, részben szégyenletes események egész sorát tüuteli fel. Mindjárt a műveletek kezdetét egy Szegőd mellett
vívott és vereséggel végződött csata jc'zi. Ezen csatában
5000 keresztény ember és 40 zászló képezte a győző zsákmáuvát. A nemrég lezajlott dalmát mozgalomra emlékeztető
győzelmi jelvényeket a budai basa Koiistantiuápolyba küldötte,
A győző Aü, junius 1-én bevette Veszprémet, hol a
csapatok fellázadtak és július hava kezdetén már Drégel
elölt állott Az ottani várbau és faluban elhelyezett csapa
tok száma immár nem határozható meg, a térviszonyok,
valamint a katonaság állandó hiányából azonban az követ
keztethető hogy Drégel védőinek száma nagyon csekély
lehetett.
Drégel körülzárolásának első híre a császári csapatok
parancsnoka Teufel Erazmustól eredt. Nevezett ugyanis
Fcrdinaudnak már akkor cseh királyként kijelölt, és utóbb
11. Miksa császári néven urakodott fiával élénk levélváltásbán állott. Tente! 1552. július (i án „a délután 6-lk órájában"
Léváról keltezve azt írja. hogy Janosics sági parancsnoktói azt a levélbeli értesítést nyerte, mely szeriut Drégel tő-

egy fakunyhó egy primitív káddal, melyet gyakran az ege
rek in kiráguak, ha kíváncsiságuk folytán a kádba esve,
onnan csak fogaik erélyes használata folytán szabadulhatnak.
De a földnépe itt is tud magán segíteni! A kunyhó szom
szédságában elég fÖ, vagy moha található s a mohából ké
szült dugó betömi az egér rágta lyukat s meg lehet fürdeni
a kádban. Zólyomincgyc több ásvány forrásánál léteznek
ily primitív gyógy fürdők, melyek nyáron át eléggé látoga
tottak. A fllrdö vendégek rendesen földmi velők vagy kisebb
városok polgárai, kik nem kívánunk „főidői" kényel
met, vagy fényűzést, csakis egészségük helyre állítását. Az
ilyen fürdő vendég magával hoz egy heti táplálékot s a
szükséges főző edényt, fa vau elég. lehet főzni, mert hisz
egész nap csak nem fürdik az ember, s kétszeri izzasztó
fürdés után a mohából, vagy feuyögalvakból készült nyug
helyen is pompásait alszik a beteg, s cgv—két heti ilycu
fürdőzés után testbeu s lélekben megerősö Ive. azon meg
győződéssel tér haza, hogy legalább is a jövő kaszálásig
elmúlt betegsége. De néha, néha az intelligenciából is
kerül egy—egy ilyen fllrdővendég, a ki aztán szintén
meggyőződésből — mert tapasztalásból — álli'ja a viz
gyógyhatásút. Azt hiszem, nem lesz érdektelen olvasó
inkra, ha megismertetem az egyik ilyen primitiv fürdőhely
fürdési módjával, melyből láthatják, hogy a-, egyszerű em
beriség egyszerit módot is haszuál egészsége helyreállítására
8 hogy erre nem szükséges az a nagy komfort s fényűzés,
mely most a fürdőkben divatozik. 1s:}1-beu a eh dóra ide1
jébeu építtetett báró Siuga. akkori inosty :ic i kohógond
nok, a mostyeniczi ásványvíz források kü/. ■ ‘bon egy kis
faházat s egy ilyen fUrdöházat két káddal. A hagyomány
szerint — mely Mostyaniczcn még igen élénk emlékezetben
él — nem csak a gondnok s több tiszttársa, hanem a kohó
s hámoros munkások nagy része a eholeia o. 1 menekültek
s az ott tartózkodók közül egy sem kapott e oderát, holott
a falsban többen meghaltak. Természetes, i ogy mindenki
a vizuek s a jól levegőnek tulajdonította e-ré-'.sége megtar
tását. a mi valószínű is. Megemlítjük még azt is, hogy
1866-ban és 1872-ben többen többen vonultak i le, hogy a
cholerától meneküljenek). De az 1831-ben ott elhelyezett
két fürdő kádot rósz emberek inö folytán ellopták, a hatal
mas, súlyos öntött vas üst azonban megmaradt beivén, mert
azt súlyánál fogva nem lehetett elvinni. Hogy seiritetc magán
a fürdeni akaró paraszt uép ? Tele hordta az üstöt ásvány vízzel,
két tégla darabot tévén az üst feuekére, aztán tüzet gyújtott az
üst alá, bele ült, lábait a téglára helyezve s várta, inig az
üstben a viz megmelegszik. Mikor aztán éré/.:-; hogy a viz
már elég meleg, kalapjával, vagy bögrével merített vizet
az üstből s alatta a tüzet eloltotta s kedv szerint megfürdütt. Természetes, hogy a hatalmas üst feneke, melyet
leginkább ért a tűz, volt a legforróbb. De az előrelátásból
betett tégladarabok megmentették talpát a bő ellenében.
Űgy-e bár ez eredeti fürdés csupán egészségi szempontból ?
Mikor 1881-ben először fordultam meg e helyen még ma
gam is láttam egy ilyen eredeti fürdő-vendeget!
(Folyt. küv).
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Beroutok a minap egy redaktor ösmerösömhöz holmi
kritikai elmefuttatással az oldalzsebomben. Ott ült szegény
szerkesztő íróasztalánál., előtte, mögötte, körötte papiros
garmada. Karoszéke úgy emelkedett ki a padmalyt ellepő
papiroshengerböl akár az Ara.at hegye.a vizüzönböl >éu ugyan
se vizözünt, sem Araratot világéletemben nem láttam Ör
vendező mosolylyai fordult felém, amint beléptem. Ezer esz
tendeje nem láttalak öcsém, mi hirt hozás/, a nagy világból?

rök gyalogsággal körül van zárolva, s a basa sincs már
messze a vártól.
Teafel Erazmus arra kéri a királyt, küldjön uoki se
gélycsapatokat, ö maga gyönge arra. hogy Ali ellen fellép
jen ; ha azonban császári parancs folytán Sforza Pullaviciui
olasz csapataival valamint Kunigsperg is hozzá csatlakozná
nak, ez esetben elég erős lenne arra. hogy a törököket Is
ten segedelmével megverje.
Teufelnek Miksához ugyanaz nap intézett egy másik
levelében annak u n ja jelenti, hogy egy nemes cinoer á.tal
hozott hir szerint Ali már Drégcl alatt áll s azt is tudják,
hogy a várból a megszálló ellenségre már Jődüznek, azon
ban a várba még nem. Ezen jelentést a segély iránti ismé
telt kérelem követi, mivel a nélkül Drégel okvetlenül elesik
s ekkor a hasa Léva és más városok ellen vonul.
Szorgalmas levelezőnk egy újabb - harmadik - le
velében azt a határozott birt közli, hogy Drégel körül van
kerítve. Újabban is segélyt kért mert ha ama hely el veszett,
akkor minden bizonnyal Léva. Gyarmat és Nzccsénv kerül
nek sorra, pedig ezen városok csekélys/.erü váracscsal, vagy
épen csak „útszéll kerítéssel" vannak körülvéve. Drégel elestével ezen helyeket sem lehet többé megvédeni s akkor az
tán a bányavárosok is el vannak veszve. Erazmus jóslata
fájdalom nagyon helyes volt. Arra is kerté a királyt, adjon
Knmg8pergnck parancsot a gyors cselekvésre, a mi azért
szükséges, mert nevezett folytonos aggályokra bajiammal
bírván, ezekkel tépelödve megkéshetnék. Drégel varát, ö
maga - - már mint Tcuíel — egy magaslatról szemlélte -a
▼ár négy mérdföldnyire van Lévát -, azonban azt, mintha
faltörő ütegekkel lödözték volna, nem hallotta. Egy napra
reá Teufel uegyedik tudósítását küldi, mely szerint ma Janosics Fercncz még két tekintélyes nemessel hozzá tSágról

kérdő vidáman, verejtékos üstökét töiölgetve keszkenőjével.
Ku néhány üdvözlő szó után felöltőm mélységes zsebében
iratom után kezdtem kotorászni, minek láttára egyszerre
megesappant jó kedve Keserű rezignáezfóvai vakarta meg
tarkóját azután tragikus meliliang n megszólalt: Hát te is
fiain Brufiis ? !
„Nem értlek" fele■lém.
NemHát te benned és úgy 11neg kell cs.kiátkoznom, 111
barátaimban ? Nem elég az a millióin süldő poéta,
Miska, kik
is rám mászol, mint tc/i ia p Sá <i Il
barátimnak hittem ! Ne iié/./ l. a .11 oly kórdtíleg.
tudom, mit tartalmaz irományod, akár előre elmondom, kö
rülbelül hogy kezdődik. Ilycs formán n i:
„Hull az eső, az idő beli szomorú
szivem hervad,
mint e tépett koszom.b Vagy : Sárga kárászt zörög lábain
alatt
ez az élet keserű egy falat. Avagy : Zivatar lesz,
veres az. én alja
szivemet a bánat körülnyulja. Vagy pe
diglen : „Hull az cső nagy esöppekben, akár egy pogácsa
— kebelemben szüntelen dong a bú kalapácsai" Vagy igy
De kérlek, kíméld tüdődet! Vess előbb egy pillantást
ez iratba és meglátod nogy semmi ilvés nincs benne ! — Be
letekintett és homloka 'derengeni kezdett. „Bocsáss meg,
babarn , de annyi fájdalmas esalódáoan kellett mostanában
átesnem, hogy setét gyanúm, könnyen megérthető. De hogy
is ne? mikor a süldő poéták sáskahadán kívül még bará
tim is -most már csak v o l t a k - megrohantak — ő s z i
v e r s e k k e l ! Maid megtolok már a sok bangulatteljes
strófába, mert szerkesztői lclkiösmeretcin parancsolja, hogy
végig bütüzzem valamennyit! Barátom, egy idő óta oly ér
zéssel ülök le mindig karszékembe, minővel csak Dózsa
(lyürgy telepedhetett izzó trónusára. Se éjjelem, se nappae züngeinényektöl, melyek szinte'kosárszámra érkeznek az.
ország minden tájáról, aláírva Dallfiy B -gumilak. Szellöfi
Adolárok és Harmatii Ildikók rémségen seregétől ! . . . Ez
az ősz. a legveszedelmesebb szaka az esztendőnek. A tavasz
nyomába se hághat, a nyár és tél kis miska hozzá képest !
A legsivárabb, legkietlcuebb fantáziát is csodásán megtermé
kenyíti egy aféle „szomorú őszi eső." Hidd el, csontig áz
tam már attól a tengernyi „csöndes őszi permetegtöl." ke
délyemre nehezedett az a rengeteg sok „méla boridat," min
den zöreje azt hiszem, hogy „bús szél zörrenti a bokrot,"
éjszaka meg fekete csókák vavákoluak fülembe. . . . Irtó
zatos élet ez! Ha majd időt szakíthatsz magadnak, leírha
tod kinszeuvcdcscimet akár a saját lapom számára ilyen
czim alatt: „Egy szerkesztő martiroinsága." — Megígértem
neki és elsiettem, egyedül hagyva át búsaugó versrunák
közepette, . . .
De nemcsak a süheder költők. Iiancm a katonaújonc'.ok hónapja is ez. l'gv szeretem elnézi-getni azokat a
rekrntacsapatokat, amint egy szál frajter vczéérletc alatt
nekiindulnak a sárgára meszelt kaszárnyának, Pirosképű,
dali falusi legények g\ócsüiigbe, gatyába, iiatyu a vállukon,
süvegükön báromszinü rózsa, ajakukon a babájuk csókja.
Azzal a nem/etiszin pántlikával virító kokárdával pörge
kalapjukon, azzal a lajbijokra tűzött „őszi rózsaszállal
mintha a nádviskós lalu, a kaláazknllámos róna üde költé
szetéből hoztak volna magukkal egy darabot a főváros
szürke prózájába . . .
E népies jelenet a népszínművek hősnőjét, Blaháuét
juttatja eszembe, ki e hó első estéjén röppent vissza régi
puha pelyhes fészkébe. Török Zsófit adta ezúttal először és
nem hiába a piros bugycllárisbn lépett föl, de olyan piros
jókedvvel is játszott, minővel már régen nem. Persze volt
rengeteg tüntetés, kihívás, él jenzaj. taps, koszom ! . . .
. , . Wales herozege, az angol trónörökös itt időz fő
városunkban, mint Károlyi Alajos gróf vendége és a nem
zeti kaszinó Unnepeltje, Érdekkel szemlélte meg kiállitá-

sulikat kivált lókiállitúsunkat — lévén ö nemcsak Európa
legelső gavallérja, do szenvedélyes sp .rtembor is, Magyar
paripáink nagyon megnyerjék tetszését, nemkülönben, sőt
még jobban a
magyar nők ! Bocsánat ez udvariatlan egy. másutánért, de a magyar nyers közmondás tanított erre,
I mely szól ilyetén képen: „Ne hidj a világos felhőnek, a
görkös lónak és a mosolygós asszonynak ! Úgy bizony !
F ővá rosi levelező.

Két bm lerczebányai (illanó kalandja Léván.
Elbeszéli az egyik).
Nincs ugyan nagyon messze Léva Bcsztcrczebúnyátói, de mégis jól el van, mert vasúti összeköttetés hiányaj bán fiakkercu kell oda utaznunk. így történt, hogy miig,
t. i. én és társam, ki korosabb, azaz hogy régibb hivatalnők levéti itt már gyakrabban megfordult hivatalos miufi.
Hegben e vidéken, nem úgy, mint éu, ki csak a múltkor
szakadtam e görbe országba a sik alföldről. Montunk tehát a
Janó fiák kér jó fogatúi) a késő este érkezniük Léva váro
sába, hol is a nagy vendéglőben — úgy látszik „oroszlán" a
címe, megszálltunk.
De nekünk tulajdonképp nem is Léván volt dolgunk,
hanem egy nem messze fekvő faluban, hol egy most felállitolt szeszgyár mindenféle körülményeit kellett hiteles leltárba
felvennünk. Ennek okáért a fiakerest utasítottuk, hogy haj
nal hasadtakor befogva, bennünket a mondott faluba kése
delem nélkül vigyen ki. így történt. Kora hajnalkor elutaztünk Léváról. A szeszgyár felvételével egész nap el voltunk
foglalva. Este felé vissza iudultuuk, de útközben a nap fá
radalmait kipibciicudök, betértünk egy olyan helyre a hol
„nektárt" és „ambróziát" is lehetett kapni a fáradt szellem
s éhező test fel Ildi téscrc. Mert hiába ! nem csak a búvár
kodó tudósnak, hanem a kötelességét végzett fináncnak is
szüksége van a fárasztó munka után a test és szellem táp
lálására! — így történt, hogy a napi teendőnk bevégzése
után — s főleg mert a kifáradt lovakat is meg kellett
etetni — komótosan uzsonnáztunk, úgy hogy Lévára már
sötét este érkeztünk, hol megint a nagy vendéglőbe száll
tunk. Megvacsorázva, szobánkba vonultunk, mely az első
! emeleten két ablakkal a főtérre szolgált. — Társam egy
feketét, én pedig egy csaját hozattunk fel altatóul. De egyi
künknek sem lévén kedvünk lefeküdui, a csája és a feKctc
mellett eldiskuráltunk megbeszélve a nap élményeit, szo
bánkban le s föl sétálgatva.
De egyszerre . , jaj ! Mintha a vízözön a világ min
déi) állatát ablakunk elé szorította volna! Borzasztó orditás,
vouyitás, bégetés, rikoltás, jajgatás, macska nyavikolás, bőgés, szóval a világ állatának minden példáuya hangjait hal
lottuk ablakunk előtt.
Megrémültünk! Én kérdezőleg tekiutettem társomra, ki
Léván hivatalos teendőkben már gyakran megfordult. Ez
csak intett, hogy hallgassunk. De. hát mi ez ? kérdezem !
Hát nem hallod, hogy „macska zene" — mondá ö ! De hát
miért nekünk ? — Hisz. tudod, hogy a fináncokat nem sze
retik ! — Hát te, mint régi finánc, vétettél valaha Léva
ellen ? — Soha, csak kötelességemet végeztem s ma sem
tettünk egyebet. — Nem bizony — mondám én — sőt a
szeszgyár tulajdonosának sem volt semmi kifogása. Hát miért
c macska zene, nekünk, kik hivatalos kiküldetésben lelki
ismeretesen végeztük dolgunkat? Én elmegyek az elöljáró
sághoz s rendet csináltatok ' Az istenért, no menj barátom,
meg foguak az úton s ki tudja, mi lesz belőled. No de ón
el megyek ! Ne menj — újabb nagy orditozás az ablak
alatt — hallod! meg agyon vernek ! Csak ugyan újra kez

átlovagoltak, s neki Drégcl várának heves Kivetéséről hirt
hoztak volna. Azután ezek a hírmondók maguk is szerfelett
'•sliggedtek s gyengeségüket ők is érzik a törökkel szemben.
Számukra nem volt egyebe, mint a királyi segély vigasza.
Ezt a segélyt kérve kéri. De mindez már késő volt! Drégcl
már másnap jaliua ü-éu elesett.
Ezen helynek alig négy napig tartó ostroma és vedelmenésére vonatkozó híreink felette gyérek. Mindössze csak
azt tudjuk, hogy Szondi bátor embereivel több támadást viszszavert s Ali által a vár feladására felhivatván azt felelte,
hogy készebb meghalni mint a reá bízott jószágot kiszolgál
tatni A következő vonás is olyan mely Szondit Zrínyi mellé
áliitja és inéltéi arra. hogy leijegyeztessék. Szondi ugyanis
miután meggyőződött arról, hogy segítségre többé nem szá
míthat, tulajdon két fiát és két fogoly török fiút bíborba ,
öltözve és pénzzel ellátva Ali basához küldve azon kére
lemmel nevelné löl e gyermekeket vitézségben, öt magát
|>edig tisztességes temetésben részesítse, mert ö el van ha
tározva az utolsó szál emberig magát védeni.
Erre Szondi az Úrvacsorát magához vevéu, a ruházat- ,
félét, drága szerszámot, pénzt és egyébb vagyont összebordatott s azt élégeté. Végezetül lovait is leszúrta. A törökök
utolsó rohama meghozta szamára azt, a mit keresett, a be
csületes halált. Szondi a várba már behatolni kezdő török
nek keményen ciieutállott.
Jobb térdén megsebesülve, lorogs olt iigvau, de bal tér
dére támaszkodva nem szitut meg mindaddig harezdni, inig
több golyótól találva megöletett
Ali, ki a bátorságot ellenségébe!) is tisztelte, nem ké- |
sett Szondi utolsó kívánságát teljesíteni s a hőst tisztességes
j
eltemettetésben részesíteni, mert midőn neki Szondi levágott j
fejet elhoztak, azt a testtel együtt, az ulwia oly husileg vé- ,

dett váraesosaj szemben levő hegyen elásatta és a sírra az
eltemetett zászlaját cs dárdáját feltüzette.
Teufel Erazmus, az annyira kért segély hiányában
közvetlen közelből tauuja volt Drégel clostének. Miksához
iki atyjától szintén támogatást kért Drcgel mugmentéséhez)
július 14-én intézett levelében vázolja a védők hősies ma
gatartását s egyszersmind Gyarmat és Ság clcstét jelenti
Ez a levél még nem is volt a magas czimzett kezei között
s Teufel már is kapott ettől egy levelet, melyben a király
öt a mentésre ösztökéli. Teufel ezen levélre azonual vála
szolva megjegyzi, hogy Drégcl nem adatott át elleuséguok
akként, mint annak idején Veszprém, hanem ag ellenség
azt robamival vette be, mert a várban levők, „lovagiasan,
becsületesen s jól tartottak magukat az ellenséggel szemben*
Minden erejéből „rajt volt" igy folytatja a levélíró, „hogy
az ostromolt helyből biztos hirt kapjon, úgy szintén azt
vigasszal és scgélylycl lássa el, inért találkoztak ogy né
melyik, kiknek 100 forintot 40 ígért, hogy neki ilyetén
szolgálatot tegyenek- De niiuek utánna Drégel begyen van
építve s ez utóbbit a törökök szorossau körül zárolták, cniulf>_va ucm volt emberfia, ki akár ki-, akár beférkőzni
képes lett volna, mi több, egynéhány kémjét és küldöoczét
in. : lógták és megölték. Azon kívül a szomszéd hegyeken
nagy tüzeket gyujtatott és segély Ígérő jelekkel biztatta a
védőket, Miksát „becsülete, keresztény hite cs bivségére"
kéri hogy mindezeket „bizonyosra bigyje cl. Azonban az
altala kért segély nélkül a vár megmentésére maga részé
ről képes nem volt."

dödött a macska fcene, még pedig újult erővel. No akkor
legalább az ablakom nézek ki. hogy lassúm, kik azok u
rakoneátluukodók ! — S az ablakhoz menve, fel akartam a
fUggüuyt húzni, de társam megfogott 8 vissza ráütött, modva:
„no most majd ablakainkat is beverik." — S hogy az ablakbeverés ellen — mert már én is attól kezdtem tartani —
biztosítva legyttnk az átellenes ajtó lilikébe vonultunk r jó
egy félóráig vártuk türelmesen hogy mikor csörren már
a bevert ablaktábla. De hát semmi scui törlént az ablak
aiatti lármán kívül. „Tudod mit," — mondá társam fujjuk
el a lámpát, akkor majd csak elhallgatnak s mi békében
alkatunk ! — Jól van te h át! — Kifújtuk a lámpát, sötétben
levetkőztünk s lefeküdtünk. A nap fáradalmai s az abla
kunk alatt zengő macskazone csak hamar elaltatott. Más
nap hajnalban ismét csak az esti maeskazene viszhangjára
ébredünk fel! Társam kiugorva az ágyból, az ablakhoz
siet felhúzza a lüggünyt, nyitja uz ablakot, kinéz, s rö
högve * jön ágyamhoz, mondván : kelj fel s nézd a macska
muzsikásokat !
E közben folyton röhögött!** Nekem ugyau nem volt
nagy kedvem, de még is telkeltcm s ki nézve az ablakon,
mit látok ?: Egy állatseregletet, mely épen ablakunk alatt
volt felállítva! — Este tehát elkezdte az oroszlán az ordftozást, folytatta a tigris s a többi állat — s mi azt hittük,
hogy ez ucm — természetes maeskazene — hauera mester
séges t, i. hogy emberek utánozták az állatok hangjait
Mit lehetett mást tenni, miutiiogy éu is elröhögtöm maga
mat, mondván társamnak : „no most uár nem jelentem fel
a uckünk adott macskazene cinkosait a hatóságnál !“ Mon
dásomba társain és belenyugodván, hazafelé indultunk
hajnalban, s szerencsésen haza is érkeztünk — — de még
ma is nevetünk 1 lévai kalandunkon.
Az cijijik.

KÜ LÖ N FÉLÉ K.
A Szondi-zászlóra . melyre selraeczi nők is adakoztak,
a Szoudv-album melléklcteképeu szétküldött kimutatás szeriut 2(38 frtuyi összeg gyűlt egybe. E zászlóra, mint régeb
ben említettük Pongrácz Emma úrhölgy kezdte meg a gyűj
tést, s ugyaucsak az li felhívására vállalták el a gyűjtést
Selmeczen Póoh Eleonóra és Veress Irma kisasszonyok, kik
nehány nap múlva mintegy 50 forintot küldhették a lelkes
kezdeményező kezéhez. Mi köszönettel tartozunk Pongrácz
Emma úrnőnek, hogy a honti nők zászlójának eszméjét föl
vetette, mert igy legalább alkalma nyílt a selmeczi nőknek
is a Szoudi-cmlékhez uómivel hozzá járnlui. E nélkül úgy
tüuhcttünk volna fel selmcczick, mint kik idegenkedésből
tartózkodtunk a dicsőnek dicsőítésétől. Ma ez állana, akkor
nagy bűnt követnénk el a hazájáért elvérzett hős emléke
ellen, de a mostani Sclmccz hiUelcn is lcuuc a régihez,
mely akkoriban 28 fiát vesztette el Drégelben s csak két
napon múlt, hogy nem négyszer aunyit vesztett. A csatát
megelőző napon ugyanis uj csapatot küldött a nemes város
Drégel védelmére, E csapat a korponaiakkal. a lévaiakkal
stb. egyesülje bizonuyal több segítséget uyujthitoít volna a
szorongatott várbelieknek, mint a Tcufel Erasraus könyörgő
leveleiben említett őrtüzek, melyekkel bátoritaui akarta a
maroknyi hadat.
Puschmann József beszterczcbányai kir. fögymu. tanár
temetése í. hó 8-ikán uagy részvét mellett ment véghez.
Mondhatjuk, hogy az egész város részt vett a gyászban.
A gyászmenetben láttuk az összes iiitclligeucia s polgárság
képviselőit. A résztvevő közönség igen nagy számban volt.
A tauuló ifjúság a templomban Bicsovsky Károly lögyiun.
tanár fáradozása folytán igen szép gyászdalt énekelt, a siruál
lialovich Lajos, fdgymn. tanár megható, de rövid szavakkal
búcsúzott cl a kollégák s tanulók nevében a feledhetetlen
halottól. — F. hó 9-ón a gymnasium ünnepi halotti misét
mondatott az elhunytért, melyen a gyászoló család is
részt vett.
A M. K. E S zittnyaosztály f. hó 0-én tartott estélye élénk
részvét mellett igen kellemesen folyt le. A vidor kedv és
érdekes társalgás a számos részvevőket majdn :tu éjiéiig
tartotta össze. Mcgbcszéltctctt különösen egy iné ezen ősz
folyamáben rendezeudö kirándulás a Gedeon tá/uára cs cl
is határuziatoit. hogy az, kedvező időjárás csőiében jövő
vasárnap történjék, miről maga idejében az eluökség a
hirdető táblákon fogja értcsiteui a t. tagokat.
Jön! T. i. jön Hevesi színtársulata Beszterczebányára

s 20-ikán megkezdi előadásait. — A publikum örül annak,
hogy végre valabára az őszi s téli uualmas estéken a sziltházbau mulathat.
A Szondl-kápolnát az aradi vértanuk kivégozictésónek
évfordulóján szentelte föl Simor János horczegprimás. A fel
szentelést Uunep igen szépen sikerült, ezernyi nép és a
megvei intelligencia nagy részvétele mellett. A felszentelés
után a borczegpriinás hazafi is egyházi beszédet mondott.
A Beszterczebanya környakón magasra emelkedő ha
vasok már hóval boriívák. Innen magyarázható a hideg,
uicly a jámbor lakost már fűtésre kényszeríti.
A vöröskereszt egylet sclincc'.i fiókja igazán mostoha
gyermekevé lett társadalmunknak. Tisztikara ucm teljes a
tagsági dijak nem folynak be és igy a péuztár is csekély
vagyonnal rendelkezik, A sok cgyébb jótékonysági egylet,
* Hm, hin. 8zerk
•* Hm, hm. Kivik
* Kí mái lialadá* S iork.

mely városuukbau rohamosan felszaporodott, elnyomta az
érdeklődést e llókegylet iránt. — A legközelebb jövöbeu a
választmány ülést fog tartani, melyen a szükséges intézke
dések lesznek megbeszélcndők.
A Besztarce-Selm ecbányai T ársa skör Budapesten 1885
évi október hó ló én (csütörtökön) esti 6 órakor a Konnnerfélő vendéglő külön helyiségében (Ferenc József rakpart) évi
közgyűlési tart, melyre a társaskör tisztelt tagjai ezennel
moghivatuak, Budapesten 1885 október 7-éu. — A választ
mány nevében Paudler Lajos elnök, Ilimfi/ József jegyző.
A zólyommegyei ta n itó e g yle t e hó 15-én közgyűlést tart
Beszterczebányán a megyeház ttrmében, mely alkalommal
l'olkniun János „A törtek inethodikája a népiskolában". Kár
mán József A népiskola és az egészségtan-ról értekezik ;
Groó Géza Lajos elnök pedig a tanítók árvaháza érdekében
megnyitott gyűjtésről ad jelentést.
A megyeház utczában s a hámor külvárosban Bbányán
hagyniázus beteg van ! — Nincs c oka ebbeu az cv.
templom előtti csurgónak, uelyuek vize. legjobb volt
Bbányán. de a mely viz újabb időben uagyou zavaros.
Ajánljuk a közegészségi bizottság figyelmébe.

hók

Érdekes Ileckscbcr Sámuel hamburgi ezégnek mai szá
munkban foglalt Szerencse jelentés.'. E ház oly jó hírne
vet szerzett magának pontos fizetéseivel, hogy lapunkban
foglalt mai hirdetményére készséggel figyelmeztetjük t. ol
vasóinkat,

IRODALOM.
Ezereves fa lin a p tá r. .Stoerok Emil cs; k. mértékhitelc-

sit i Marburgbau egy előnyösen beosztott ezeréves falinaptárt
dolgozott ki, melynek előállítású oly könnyen áttekinthető
és felfogható, milyet ez ideig ilynemű táblázatban még nem
találtunk. E két színben nyomott falitábla tartalmazza az
ezeréves naptárt csütörtök, 1801. évi januárhó 1-töl kezdve
egész vasárnap, 2800.évi deezemberhó 31-ig. Minden fárad
ság nélkül feltalálható c táblázatban, melvik napra esik bi
zonyos határidő vagy fog esni ezer év lefolyása alatt; a szö
kőévek vörösben nyomvák. tehát az egész czélszerüen vau
berendezve. Példányonként 1 írtéit a kiadó szerzőtől cs
minden könyvkereskedésben megszerezhető.
A Szondi-Album Pongrácz Lajos cs. kir. kamarás. Hontmegye alispánja szerkesztése s kiadásában következő tar
talommal jeleni meg: Tájékozásul, A .Szondi-emlék 15 éves
története: P. L.-tól, A Szondi-eralék-kápolna: P. L.-tól,
Szoudi Györgyről: költemény Tinódi Sebestyén-töl, Drégclvára: Nagy Iván-tól. Szondi emléke: költemény Lithvay
Viktóriá-tól, Drógol-Palánk: Hőké Lajos-tól, a Szondi-emlékuél: költemény Ivánka István-tói. Szondi a magvar köl
tészetben : Gvllrky Odön-töl, Költemények : Szabó ' Mihály
Gáspár Jenő, Pajor István és Gerhardt Gvürgv-t.-I, Drégel
nevezetessége: Gvllrky AntaMól, Pályán y^i-tes költemény:
Pajor István tól, Drégelvári séta: Maan Ifezsö-töl. D.égtil:
költemény Czibulya Vilmos-tól, Drégel hősies védelme 1552:
Jankó Vilmos-tól, Pályanyertes költemény; Cs ötig őri János
tól. Drégeli ereklyék 1, II. P L.-toI. Drégdvára: Kuhiuyi
Eccucz-töl, Dicséretet nyert költőméin : Potehv portalan
tól Drógeiro! török fordítások után: Dr. Vdics Antal tól,
Drcgcl-Palánk legrégibb ruizairól: P. L.-tól, Szondi-zászló:
költemény Sántlia Kándy-tól, Költemény: Dalmady, Csalomjai cs Pongrácz Elemér től, a Szondi emlék-zászló : P.
M.-tói, a Szundi emlék-érem: P. L.-tól, a Szondi emlék-szo
bor: P. L.-tól, Szondi vélelmezett sírhelye: Dr. Braclt Fereucz*ol, a Iionti kaszinó küldöttsége Esztergomban : llaan
Kezsötöl, Gondolatok Drégel hegyén: Plachy Bertalan-tól
Drégel ostroma 1872-ben: P. L.-tól, Levelek és adatna Dré
gel és Szondiról 1.—Vili. Történeti emléksorok, Apróságok,
Melléklet: Szundi gyászdalu: Zenemű Sip >ss Antal-tói. A
S/.oudi-albuitt előfizetőinek névjcgvzékc. A Szondi emlék
zászlóra adakozóké. 11,i maga a tárgy nem emelné is az
Album értékét, már a (elinti névsor is ajánlatossá teszi e
müvet, melynek egy Iionti család asztalán sem volna szabad
hiányoznia. Ara 1 frt. díszpéldányé 2 forint s kapható a
szerkesztő kiadónál Ipolyságon. A here/.egprimás arczkcpén
kívül még 11 rajz disziti a müvet.

H IR D E T É S E K .
240 szánt
tlkv. 1885.

Árverési hirdetményi kivonat
A brczuóbáuyai kir járásbíróság mint tlkvi hatóság
közhírré teszi, hogy Dürnfcld Jakab polhorai végrebajtatónak,
Piudjak Josef polhorai végrehajtást szenvedő elleni 2) frt
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ilgyébsu a I)réz Kő
bányai kir. járásbíróság területén lévő Polnora községben
fekvő a brcznobányal tlkv. 3988 lapján 10821. I:>945 1
10957, 10962 ős 17287. Itrsz. a. nemcsak adós Pindjak Josef nevére, hanem összes birtoktársan úgy mini Pitidj ik Ist
ván, Kubiznvak Mária Bándelesik Szabina, kiskorú Piudjak
Krisztin. Púi, An írás Josef. György es Piudjak Ta nús mint
néhai Piudjak János irodai — t>va»na özv.-.'v Piti ijak sz.
Adatnék Anna. c szerint egész • •n. ú g y a 4123. lapján —
Ki928. 17325 és 17.315 hr.sz. a. ttutn -sak az adós Piudjak
Josef nevére
részben hanem összes birtok társak és pedig
Pindjak András, kk. János, Pindjak .lan s utódai: István,
Kuhasjak Mária Birdelesik Katalin, kk. P.ndiak Krisztina
és Tamás - üzvegv Pindjak Anna gyermekei: Piudjak Já
nos J >sef, István, Mihály. Mirt ni Tamás és l'aliacsik Mán i.
- Nem külöinbcn Kugvolka K italt.i s gyermekei és un »kái
Piudjak Karolni és Kata.in. kkorú: Szumri a Is;vált és Miria és kkorü: Pindjak Pál, András. Jósef ■:* Uyőrgv illet
ményére e szénit', egész telkekre az átverést 471 Irt 55
krban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és
hogy a feunebb megjelölt ingatlanok az 1885 évi Október
I hó 2 8 -ik napján délelőtti 10 órakor Polbora községbo u aóbir

házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron aIúI is eludatui fognak.
■Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan bccsúrának 10 százalékát vagy készpénzheti vagy óvadékképe# ér
tékpapírban a kiküldött kezeihez letenni.
Kir. jbiróság tlkvi hatósága,
Breznóbányáu 1885 éri Juuius bó 8-án.
Bogya,
Ö7-1

kir. alj. biró.

G72 Sz. 1885.
tlkv.

Árverési hirdetmény.
A kürmüczbányai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság
közhírré teszi, hogy Sz.Iaui Mihály végrebajtatónak Albert sz.
IJrpella Franciska és társa végrehajtást szett védők elleni 40
Irt töke követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a körmöe/.i kir. járásbíróság terüietéu lévő Julna községében fekvő
a/, oltani 4 sz. tjkvben A I 1—12 15 —19 sz. a. foglalt bir
toknak o végrehajtást szenvedők iteveiu álló felére az árve
rést 436 írtban ezennel megállapított kikiáltási árbau elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1885 évi no
vember hó 28-ik napján d. e 10 órakor Jalna községnben
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alól is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10 százalékát vagyis 43 frt 00 kr. készpénzben vagy
az 1881. LX re/,. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított
és az 1881. évi novemberhó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. R ábait kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez 1 tenni avagy az 1881. LX.
tcz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a biróságuál előle
gen elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átázolgáltatoi.
Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Körmöezbányán 1885. évi Auguszt. hó 3. napján.
Kozakievics
•>7Ö

kir. alj. biró.

1025 Sz. 1885.
tlkv.

Árverési hirdetmény.
A körmöczbányni kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság
közhírré teszi hogy Kohut Teréz végrebajtatónak Wohland
szül. Klein Erzsébet végrehajtást szenvedő elleni 105 frt
töke követelés és jár, iránti végrehajtási ügyében a körtnöczi kir. járásbíróság területén lévő Lucska községében
fekvő az ottani 116. sz. tjkvben A I 2—19 sz. a. foglalt
külbirtoknak % -ad részére az árverést a 161 frt 50 krban
s illetve 160 írtban s igy összesen 321 trt 50 krban ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1885 évi októ ber hó 21-ik nap
ján d. e. 10 órakor Lncska községében megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is ela
datni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10 százalékát vagyis 16 frt 05 krt s illetvo 16 frtot
készpénzben vagy az 1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333
sz. a kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt
óvatlékkép«« értékpapírban a kiKÜldött kezéhez letenni
avagy az 1881. LX. tcz 170 §•» értelmében a bánatpénz
nek e bíróságnál előlege# elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatui.
Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság
Körmöezbányán 1886 évi Augusztus hó 22. napján.
Kozakievics,
37G

kir. alj. biró.

3220 szám.

Árverési hirdetmény.
Broznöbáuya szab. kir. város közhírré teszi, hogy a
tulajdonát képező erdőkben 1886 évi novembember hó
16 tól 18*9 évi november hó 5-lig. azaz három szakadat
lanul egymásután következő éven át. áruként, kihaszaálandó
körülbelül nyolezezár iümköbméter épület- és müszerfa tövőn
az erdőben lk85 évi novembor bó 4-én d. e. 10 órakor
írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyilvános
árverés utján eladatni fog.
Venni szándékozók ezennel
felhivatnak, miszerint
2500frtnyi bánatpénzzel ellátva fenti időben a város tanács
termében megjelenni szíveskedjenek.
Irásoeli zárt ajánlat >k fent megjelölt bánatpénzzel és
50 krros bélyeggel ellátva az árverés megkezdése előtt ár
verező bizottsághoz benyújtandók.
Árverési és szerződési feltételék a városi irodában
hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Breznóbányáu 1885. évi Soptembor hó 21-éo.
377.

Lopusny Samu,
polgánnostor.

673 sz. 1885.
tlkv.
3 P ó t3 n .ir d e tr n é r i3 7 -.
A kürinüczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
közhírré tes/i, miszerint a Szlani Mihály mocsári lakos végrehaju'onak Albert */.. Urpclla Franciska jasztrabai és Csa
lta’ sz Urp-iia Katalin zólyomi lakosok végrehajtást szen
vedik elleni 10 írt s jár. iránti végrehajtási ügyében 672.
tkv. sz. a kibocsátott árrerósi hirdetményben a végrehajtást
szenvedőknek a jalmi f sz. tjkvben foglalt fél bírtok ju
talékukra a 136 frt kikiáltási árbau megrendelt 1885 évi
November hú 28-ik napjának d. c, 10 órája kitűzött árverés
az 1ss i LX tcz. 117 S-a alapján Nemesek György végrehajtató érdekében is 56 trt töke követelése és járulékai ki
elégítése végett megtartatni fog.
Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság
Körmöczün 1885. évi Augusztus hó 4-én.
Kozakievics,
3 7s

kir. ktjbiró.

Árverési hirdetmény.

Hirdetmény.

Alólirt községi elöljáróság részéről ezennel
közhírré tétetik, hogy H ontvánnegye területéhez
tartozó Pocsuviulló község tulajdonát képez - korcs
maregálé az ehhez tartozó m észárszékkel, földekkel
és esetleg '/» évi korcBináitnt&si joggal együtt ls s d
évi Ja n u á r hó 1-töl kezdödöleg 3, esetleg ll egy
másután következő évre nyilvános árverés utján
Pocsuvadló község házánál 1885. évi o k t ó b e r
1 5 - é n reg g eli 10 órakor fog bérbe adatni.
A árverési feltételek nevezett község bírójánál
bárm ikor m egtekinthetők.

A seliueczi népbanknál lejárt és ki nem
váltott zálog tárgyak I'. hó 27-ón és 2H-án
az intézet helyiségében nyilvános árverésen
eladatui fognak.

K elt Pocsuvadlón 1885 szept. 19 én.

A községi elöljáróság.
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Haupt-Gewinn
event

500,000 Mark

GlücksAnzeige.

Oie Gewinne
garantirt
dér St a a t

38111- 3

Az igazgatóság.

Gewinn-Chancen
9 Millionei 880,450 Mark
sicher gewonnen werden müssen
Die Gewinne diner vortheilliuften Gelil-I, . i w.-i.
plangeniÜHH nur 100,01NI Loo-e entliiilt. h íiii I t'-«lir«*:■ i .1m11<h
Dór
O.'ulin. ist rv 5 0 0 . 0 1 1 0 .M:
Prfimie 300.000) Miirk
Mark | 26 Gewinne a 10.000 Mű i;
56 Gewinne á 5000 Mark
1Gewinn á 200.000 Ma
2Gevvinne;>100.000 Mi
106 tn-wimir :: 3000 Mari;
1 Gewinn á 90.000 Miiri; 253 Gewinne á 2000 Mark
1 Gewinn á 80,000 Mairk 512 G.:\viiiii-‘ á 1000 Mark
2 Gewinne á 70.000 Mi
818 Gewinn- á
öOOMiri;
1 Gewinn á 60,000 Mark 150 G u a 300 200. 150 M
2 Gewinne á 50,000 Mark 3Í720 G-wiim • . 145 Mari;
1 Gewinn á 30.000 Mi.rk 7990 Gew. á i24. 100. 94 M.
5 Gewinne 1i 20.000 Mark 8850 Gew. a 67. 40. 20 M
3 Gewinne á 15,000 Mi rk iin Ganzén 50.500 G :winnc
und kommeu solclie in wenigen M maten in 7 A itn-ilungen /.ur sicheren E itselieidung.

fi

Eladó.

’í

Egy jó karban levő Z 0 N (i 0 R A jntányos áron azonnal eladó, valamint egy
öntölt
v a s k á I y h a, egy b á d o g k á I y li a.
Bővebbet e lapok kiadójánál
Selmeczen.
3B1

bécsi női szabó és modistnő
m egjegyezve azt. mikép a legújabb divatéi
s legolcsóbb l s : a , l a , p o l s a , t hoztam maira m m a l.

A legújabb divatu selyem bársony ka
lapok nálam 3 frt 50 krtól 7 írtig k ap 
hatók.
B u b ák at 3 írttól, legszebb selyem ruhát
u szály ly al 8 írt ár mellett készítek 24
óra alatt.
Tisztelettel

u

Hengl Luiza,
női s z abó

Árverés.

Einladung zűr Betheiligung au den
dér vöm Stnate Hamburg gnnintirteii gro-sen (.Vld-I.otterie,
in welolior

JELENTÉS.
Bécsitől visszatérve, ajánlom magamat
1 n. é. közönségnek ügyeim ébe mint

Folyó évi Okloburhó 15 és Ki napján
mindenkor délután 2 órakor a selmcezi ta
karékpénztárban különféle lejárt arany és
ezüst zálogtárgyakra árverés fog megtar
tatni.
a»2 3-:i
Selmeczi takarékpénztár.
9

9

9
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9
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g Kői csőn
6",, és 5" ,,-ra.

ű r i é s női
g

Minden önj >gu személy. kinek őnfentnrtására
államin jövedelmei vannak u. m: liáztulajdutins.
gazda, bérlő, i;>iros, kereskedő és hivatalnok kap
hat közben jöttem utján egy tóvárosi hitel szövet
kezettől 100 érttől 1000 értig 50 hó alatt posta
utalvány utján visszafizetendő 6% szoinóly-hitcl
kölcsönt.

s i p 6k

kitűnő minőségnek kaphatók alul
írottnál, és pedig

D ér H a n p tg e w in n L-ter Olasne beirngt 5 0 ,0 0 0 M n. i_-t
in dér 2-ten Cl. anf 6 0 ,0 0 0 M, in dér ii-ten anf 7 0 . 0 0 0 M
iu dér 4-ten auf 8 0 , 0 0 0 M , in dér 5-tcn auf 011 1 1 1 M . in
dér 6-teu auf 1 0 0 , 0 0 0 M.. in d -r 7-tvn anf 2 0 0 . 0 0 0 M und
mit d«r P riliu ie von 3 0 0 0 0 0 M.
u nni ,'»-•> l» (IIIO M
F ü r die e r a tc S ó e w i u i l / . i o l i i i n a
• a m tlie ll fent
gestellt, koate^

5%-os bank-kölcsön
közvetítetik 2000 érttől kezdve egy millióig föld
birtokra, esetleg jő anyagból épült városi házakra
2f> évre 2V* 7« tőketörlesztéssel, vagy 40 évre
17. töke törlesztéssel. Házkölcsönöknél az előirt
becslés költség előre leteendő.
Termények tőzsdei értékpapírok, részvények
Hth. elváilaltatnak eladás, esetileg előleg beszerzése
végett. Végül mindennemű legjobb rendszerű gaz
dasági gépeket és tüzmentes szekrényeket mint
bizományos részletfizetésre adok cl. — Válasz és
1>>rtoköltség fejében 40 kr., levélbélyeghcn kéretik.

Hői cipők bármely nagy

das ganze Originalloos nur 3 Guldii 69 kr.
Ö W. oder 6 Mark.
das halba Originalloos nur I Guldsi 80 kr.
ö. W oder 3 Mark.
das viertel Originalloos nur 90 kr. Ö W
oder I
Mák.

ságban 2 frttil fölfelé.

und werden die. e VOlll S ta n te g a r a n t i r t e n Q rig i i <1 Loo
(keine verbotene:n Prom. m én ) mit Ueii'ügu i,' de-. ' ii-.giu il.l’l
n e s , g é g é n f r a n k ir tu 1Billión lu n g iles B o trai i oder i;eg
P o s tv o r s c h a s s .elhat naeh den en fo n ro « oii U e g e a d e n v
m ir ver.snndt
Je d e r dér betheili fften elh a lt von mi. na.- h KtAttgehabi

a ls ó i i t e / . a . * l a i i v a - f < ;l c li ii # . lm i i.

UNGER JÓZSEF

§

SELMECZBÁNYÁN.

9
^
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Pollák János,
bizományi es ügynöki irodája

Ziehung sofőrt die anitliehe Ziebiiugnl.-te unaufgofortler: /.«
ge iá iu l r

Plán mit Staatawappen « ■r.ui Kinlan,.»I v :h-■In
dér Gewinne auf die 7 Ciafaen er-í» íi•ii.-s'n. vr«-- a u Yoratis
gratis

nxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxx

Die Auszahlung and Versendang dér Sew iaagelder

Kiadó lakás.

erfolgt von mir direct an die Interosseuren prompt nnd
unter strengster Verschwiegenheit.
Jede Bestellung kaim inán eiufan auf
- Posteinzahlungskarte oder per recommandirten Brief
maciién.
Mán wende sich daher mit den Auftrágen dér
nahe bevorstehenden Ziehung halbar. sogleich
jedoch bis zum

Selmeczen a 8 0 III számú, özvegy
Szladekné asszony tulajdonát képező ház
ban négy szoba, konyha-, éléskam ra- és
fatárból álló lakás azonnal kivehető. Bő
vebbet a tuiajdonosnőnel. vagy c lapok
kiadójánál.
;i84 2—2

30. October d. J.
vertrauensvoll an

1

3S

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SÁMUEL HECKSCHSR sen
Biinquier u. WccIt-eiG >mpt->ir in HAMUIJlt<<

Q O O O O O O O r iO G w O D O ÍD Ö Ö O O

B esztercebányán a felnő utcában, közel az iudóházlioz egy emeletes, jó karban való ház szabad
kézből eladandó.
A földszint áll egy nagyon látogatott korcsm á
ból és 2 félre szám ított szép lakosztályból- nagy pin
cékből, istállókból és kertből. Az udvar igen tágas
és netaláni építkezésre alkalm as területtel bir,
Az első em elet 3 szép és nagy lakosztályból áll.
Ebben a házban egy sör és pálinkafőzőé is van,
— a tulajdonosnő eladna ezen házzal együtt eg y 
szersm ind körülbelül 10 holdból álló és a legjobb
dűlőben, közel Beszterczebányálioz fekvő szántóföld
jé t is.
K özelebb tudósítást Ad a tulajdonosad a 199.
sz. felső utcai házában

8,o

Paschko Anna.

N yo m a to tt a v8elmeczbányai lliradóu gyorssajto|án.
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Fofffáidalmak ,kiri"il-'rMfl

természetűck. hogy ba a fogak akár lyukasak akár bntömöttek a híres h lt lil * l i i v o n i i t o k haszná
latúval clbáritliatók. E szer ntolérhetetlenségóvel
világhírre tett szert és egy esai.i Inál sem mel-

Í

1

^

lö z e m lő . S t lm ic z b d n y d n E z t a n k a y
H e a z te re z e •
b á n ijá n K U c r t E r ic h n . l! k a p h a t ó i i ' t k r o s ilv e y e k b e n .

oí

o a

Hirdetmény.

és m o d i s t n ő

Solineczkúnyán
Hell-házban I. em.

2

Üzletnyitás.

O
O
O
V

Van .szerencsém a n. é. közönség beesés tudom ására adni. hogy Selmeczen a
takarékpénztári épületben a I’árvyféle bolthelyiségben f. é. oki. 1-én

Máriaselli
gyomorcseppek,
kitűnő hatású szer a gyomor min
den betegsége ellen.

rendeztem be. és hogy képes vagyok a n.
é. közönségnek igényeit az óram üvesség
terén teljesen kielégitenf.
T isztelettel jelentve egyúttal, hogy
varrógépek javítását is elvállalom , kérek
a n. é. közönség részéről minél számosabb
m egrendelést.

P i c é i n Alajos,
2—3

óramüves Selmeczen

3000000000000c

és fel Ili tuti Ihatatlan : ótvágybiány, gyo
inorgyengeség. rósz szagú lobellet, fefuvódások. savanyít böfögés, kolikal
gyoinoriiurut, bőin ik- és bitgykö fejlő
<lés. gyomorégetés, túlságos uyálkakép
/.ód■■s sárgaság, undor, főfájás 1gyom 1.'rontás eseté ni gyo
morgőres, dugulás, étel és ital túlságos élvezetéből eredő
gyomorbajok, giliszták, lép- ét inijbijok, aranyér ellen
Egy Üvegcse ara használati utasítással együtt 35 kr.
Központi raktár: C. Brady .a Vddangyalhoz" czimzett
gyógyszertára Kremsierben Morva orsz.i
390
Kapható uiiuü ■i i ’üm ő ir/',gy<,.«rlÁrl>a'i O aztnlk-M agyarhonban.

Kiadó a „Sciineczbányai lliradóu könyvnyomoja.

