
Hl. évfolyam. 1892 50. szám. SelmeizhánvH, derzember 11.

Selmeozbányaí Híradó.
> T Á R S A D A L M I ^  H E T I L A P .

Megjelenik minden vfa iSiap.

Előfizetési á r a k :
V Ö R Ö S  F E R E N C Z . ? 2 frt.,

H IVATALOS H IR D E T É S E K  DIJA:
ezentúl minden megkezdett 100 szónál 50 krral több

J O E R G E S  Á G O S T  ö z v .  é s  F i a
A lapot illető szellemi közlemény a szerkesztőre.

pedig a kiadókra czimzendö.

Mayánk irdethek megállapodás szerint számit tálunk. 
Nyilt-tér három hasábos sorért 10 kr. 

I l é l y o g d l . l  m i n d e n  l i  i  r d e t é M é r t  I I I )  k r .

Hazai bányászalunk népszerüsitése.
— Folytatás. —

A kereskedelem szintén leveti az idegen
szerűség- jellegét s magyar lesz szellemében, 
jellegében teljesen. S a magyar társadalom te
kintélyes kifejezője a sajtó megtesz mindent, 
hogy czélját érje, hogy beválthassa Széchenyi 
mondását „Magyarország nem volt, liánéin lesz."

S mig ily tevékenységet, ily lelkes és 
eredménydús munkálkodást, látunk kifejteni, a 
magyar nemzet fejlődésének, Magyar ország nem
zeti jellegének érdekében — a közoktatás, az 
ipar, a kereskedelem terén, sajátságos, hogy a 
magyar bányászat felé a közfigyelem oly cse
kély mértékben irány ul; hogy legszebb kincses | 
helyeinket, legszebb termelő vidékeinket a. kül
földnek engedjük által s nem számolunk azzal, 
hogy a magyar bányászat, a magyar állainesz- 
mének, a hazafiad tiszta nemes érzelemnek leg- 
hivatottabb művelője lehetne.

Állításaim belga zol ására hivatkozom az ál
lami bányászatra és különösen az állami bányá
szat legérdekesebb helyére Sélmeczbányára.

Magasan fekvő, terméketlen helyen épült, 
már a természet által a közforgalomból kivonva ! 
s mégis góczpontja lett a felvidék magyaroso- j 
dásának, nemzetgazdaságilag pedig- első rangú 
helyen áll, valamint a vele minden tekintetben 
megegyező társ bányavárosa Körmöcz. De te
kintsünk el bányászatától, tekintsünk el ama 
rendkívüli gazdasági kutforrástól, melyet az 
emberiség a cultura, az ipar, a hegyvidék ér-

T Á I H Z A .
Kis kertemben . . .

Kis kertemben bazsarózsa,
Én vagyok a gondozója;
Piros pünkösd vasárnapján,
Neked adom szép tubiczám!

Feltflzöm a kebeledre,
Hadd jusson majd az eszedbe:
Hogy az, a ki adta néked,
Téged milyen forrón szeret . . -

Lallyák Sándor.

A matador.
Üsszeroskad a toro és 
Diadallal áll a bajnok;
Jól talált aczcl pengéje,

És ujjong a néptömeg.

A rivallgás harsog egyre:
..Vivő! Cdv neked, Fernándo!"
Üdv neked, te bős matador !

Férfiaknak dísze te !

És mosolyg a büszke spada,
Jobbra int és balra hajlong,
Es a ráhulló virágot,

Lehet, észre sem veszi.

lm de most egy rózsa röppen, —
Épen a szivét találja —
Föltekint a toreador

S vére vissza, — vissza száll

özeiben lel, vizsgáljuk tisztán nemzeti szel
lemben.

A máskülönben terméketlen, zord talaj, ' 
mely az emberi tevékenység által létesített 
közforgalom, közlekedés elöl elzártan fek
szik e kies bérezek által határolt völgy kat
lan a cultura, ipar, tudomány otthona, hol a ku
tató és ismeretek után törekvő szellem, gazdag, 
megbecsülhetetlen szellemi tőkét talál. Viruló 
város, tevékenység, munkás élet pezseg ott, hol 
talán vad erdőség, vagy a természeti erők sze
szélyeinek védtelenül kitett terület parlagon 
rejtőznék el az emberi közösség elől.

Történeti nevezetességű város, mely az idők 
viszontagságainak elébe bátran nézett, százado
kon keresztül becsülettel állotta meg helyét s I 
haladás elve által tartotta fenn a kíyjcSot testvér 
városaival.

Kultúrát teremtett, kincset termelt s a nem
zeti vagyon szaporodásához mint első rangú té
nyező járult a múltban s járul a jövőben.

Királyok kiváltságokkal ruházzák föl, há
borúk tőle várják a legerősebbb fegyvert s alig ) 
van hazánk történeti mozzanatai között oly ese
mény, a melyben e városnak legalább közvetett 
szerep ne jutott volna.

A hétéves háború költségei Selmcczbánya 
István aknájától kerülnek ki, az 18481) szabad
ság liarcz egyik fontos stratégiai művelete a 
bányavárosok felszabadítása, a közlekedés fen- 
tartása a pénz közvetlen forrásával s ugyanezt 
a törekvést látjuk érvényesülni Rákóozy had
műveleteiben is.

Majd kigyullad bíborosra 
Bátor arc/.a, szive dobban,
Hő szerelme lángra lobban 

S irn a győztes fogva van :

Donna El ma éjszeméból 
Bűvsugáru csillag int le -  
És Fernandó mint n villám 

Fölveszi a rózsaszált.

Fölveszi a rózsaszálat,
Ajka forró csókkal éri —
„Viva ! Üdv neked, Fernandó!“

Ö nem érti, — hallja meg.

Donna Elma szép alakja,
A feliér nyak, gömbölyű váll, 
Ejszemének Ifizsugára 

Tölti el csak mindenét.
* *

Csöndes alkony — gyönge szellő — 
Lágyan zsong a Manzanarcs;
Fürge sajka libben rajta 

Ifjú kartól gyorsan hajtva,

(Hl, hol a part lombsürűje 
Csókkal hajlik a babokra,
Oda köt ki a levente

Szivdobogva, vágyatokén.

Gyömbölyfl kar, édes ajkak 
Mámoriló bfive éri, —
Sultog a lomb -  suttog a szó:

„Donna Elma!"— „Üli Fernandó !- 
* *

„Egy peseta, drága sennor!
Egy peseta! Nem sok az! -

így szerepel hazánk történetében a nemzeti 
eszméhez liiven, s mindvégig az alkotmány szol
gálatában, a szabadság védelraezésében. Igaz 
utón haladva, igy folytatja a küzdelmet, az év
tized harczát napjainkban, midőn nemzetiségünk 
erősbitéséröl, a magyar nyelv terjesztéséről 
van szó.

Az állami szolgálatban álló üzemvezetők 
képezett szakemberek, kivétel nélkül honpolgá
rok, ismereteiket magyarországi bányászati aka
démián szerezték, azon a tanintézeten a hol a 
szellem, az érzelem magyar, — igy tehát nem
csak hű, de a magyarító eszméért lelkesedni 
tudó hazafiak, kik a felvidék vegyes ajkú la
kossága között a magyarosodásnak buzgó ter
jesztői s annak a öuOO állami bányamunkásnak 
jótevői, vezérei lehetnek.

Milyen elszomorító ezzel szemben ez a kö
zöny melyet a nemzet vagyonosabb osztálya ta
núsít a bányászattal szemben s különösen a 
bányászat legjövedelmezőbb ágával a szénbá
nyászattal. (Folyt, köv.)

Közgyűlésünkből.
(A. vaakorona rend jelvényének átnyujtása Farbaky István őrs/., kép

viselőnknek.

Városi törvényhatóságunk f. hó 5-iki közgyűlésén 
a bizottsági tagok majdnem teljes számban jelentek meg, 
a mi részint az elnöklő főispán úr jelenlétének, részint 
pedig annak tulajdonítható, hogy a programúi szerint 
az ülésben adja át elnöklő főispánunk Farbaky István 
orsz. képviselőnknek a lll-ad oszt. vaskorona rendet, 
inelylyel orsz. képviselőnk legutóbb a legmagasabb 
helyről kitüntetve lelt.

Mondok érte súgva titkot
Donna Elma — Nos! Ne mondjam?!" —

„Oh kegyelmes vagy te ifji,!
Bőkezű is mint nemes!
Óh be kár az, hogy szerelmed 

Calfa szivü lánynak adtad!“—

„Valga me Diós! Való az,
Hidd el, meg nem csallak én !
De ne szólj, mert eltagadja,

S csókkal ál nőkul kecsegtet."

„De ha vágy tüzelne téged 
Látni azt, ki boldogabb,
Csak tekints fel páholyába

Legközelebb a nagy quadrilán." —

Szól az agg nő és Fernandó 
Mint az őrült elsiet,
Meg se látja, mily kajánul 

Néz körűi az agg Tereza.

Néz körül az agg Tereza,
Szeme villog mint a tőr;
Ökle roppan, ajka suttog,

Bosszúvágya hangra gerjed ;

„Jaj neked most, Don Ramiro!
Jaj neked most, büszke hölgy !
Te, leányom csábítója,

S te, ki sorsomat kaczagtad !“
* *

Zirreg, ing a banderilla 
A toro talált nyakában —
Száll a felleg por-homokból,

Mit szarvával fölvetett.
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Az Illés megnyitása uláu elnök ló főispánunk liosz- 
méltatta a kitünleioUnek érdemeit s mogköze 

litóleg a következőket uioudá:
A mai közgyűlés iteiucsak a rendes napi tárgya 

kát leszen hivatva letárgyalni, hanem l inuk es Kiiá 
lyuuk egy legfelsőbb elhatározása is kerül nyilvánulásra, 
a mi bizonyára Örömmel tölti el e város minden pol
gárának köbölét, l rintk es Királyunk*-. a ki mindenkor 
megadja az elismerést az érdemnek.

K város közönségé méltatta az önfeláldozó buz
galmat, mely Ível Farba ky István a város érdekeinek 
előmozdításán fáradozott, méltatta a tudósnak csendes 
munkálkodását, a ki azon hírnév fényének sugaraival 
emelte azon tanintézet dicsőséget is, melynek élén állott.

Ezen tanintézet vezetését nehéz körülmények ki- 
zött vette át a kitüntetett, s ha összehasonlítjuk az in
tézet állapotát azon két időpont között, a melyben átvette 
a vezetési, s a melyben annak vezetésétől megvált, 
méltán el kell ismernünk, hogy az iuté zetnek egyébként 
jeles vezetői sorában azon fertiuak böles és tapintatos 
vezetése foglalja el az első helyet, a kit ma e pillanat
ban ünnepelünk.

Midőn c város közönsége Farbaky Istvánt ország 
gyűlési képviselővé választotta, politikai működés, t 
méltatta; de Farbaky István érdemei nemcsak polgár
társainak figyelmét keltették lel, liánom Ö Felségének 
legkegyelmesebb I raliknak figyelmei is, a ki (.iüulöllün 
1892. évi október-hó 8-ik napján kelt legfelsőbb cllui 
tározásával a szemelve körüli magyar minister előter
jesztése folytán Farbaky István f'öbányafanásosuuk 
a selmeezi bányászati és erdészeti akadémia u 
zott rendes tanárának es volt igazgatójának a tanári 
pályán és különösen igazgatói minőségében, nem kft 
hűiben a közügyek terén kifejtett sok « vi kittiuő és si 
keres szolgálatai elismeréséül a harmadik osztályú 
korona rendet legkegyelmesehben adományozni méltó/- 
tiltott.

Midőn ezen jelvényeket a pinzűgyminister ur ő 
nagyméltósága hozzám lek űldötte, egyszersmind u maga 

Farbaky István iránt teljes elismerésének s kft- 
kifejczést-

Midőn tehát felhívom Farbaky István főbányata 
hogy tőlem ezen jelvényt és okmányt vegye át 

;on reményemnek adok kifejezést, kogy 
a jövőben is szaporítani fogja érdemeit s a közügy ér
dekében fáradozni meg nem szűnik

Erre Farbaky István következőleg válaszolt: 
Méltoságos főispán Űr! Mélyen tisztelt t. h. bizottság!

Felséges Urunk és Királyunk iránt a legmélyebb 
hódolattal es köszönettel fogadom a nekem szánt kitün
tetést ; hálás köszönettel tartozom a nagynult. magyar 
kormánynak, mely habár mindenkor csak kötelessé
geket teljesítettéin — mégis érdemesnek tartott arra 
hogy kitüntetésemet legfelsőbb helyen kieszközölje; 
szívből fakadó, meleg köszönettel adózom az elnöklő lő- 
ispán úr ő méltóságának, a ki mint mindig, úgy ez 
alkalommal is irántam való jó indulatának ős szives 
barátságának adott kifejezést s a magas kormány meg-

Gyoreau vágtató rohammal,
— Mely elől ti fürge chulo 
Könnyed szökkenéssel tér ki, — 

Az arénát rengeti.

Vérben forgó vad szemekkel 
Néz körűi, nem lát-e senkit.
Kit ledöfve, szét tiporva 

Rajt’ kitöltse bősz dühét.

Es Fernando, mint a szikla 
All, kezében 
Várja a vad tan 

Nyugton félelmctleniil. —

Páholyában Donna Elma 
Édesen mosolygva suttog,
Es mögötte, rejtve félig,

Don Ratniro, jegyese.

Meg nem látja öt Fernando,
A ki gyorsan, vizsga szemmel 
S már elillanó gyanúval 

Néha-néha föltekint.

S ront a toro — Don 1U 
Látni vágy — előre hajlik — 
Fölpillant most a matador — 

Karja lankad — veszve van

Diadallal áll a toro,
Két szarván a bolt matador — 
S donna Elma rejti arezát 

Don Kainiro vállait).

ily ünnepélyes formában tett eleget. De bá
lával. soha megnem szűnő hálával tartozom ezen szab. 
kir. városok törvényhatóságának es egész, közönségének 
is azon megkülönböztető megtiszlelesert, melyben csekély 

et úgy ezen miül már előbb is számos más 
I részesíteni kegyeskedett.

Mint ismeretlen ifjú, burát, rokon és összekötteté
sek nélkül jöttem fel az alföldről 38 ev előtt ezen ős 
régi bányavárosba; ismeretlen volt előttem a vidék is
meretlenek az emberek, sót ismeretlen volt jó formán 
maga azon életpálya is, melyet választottam. Nem egy
szer borult lelkemív az clhagyatollságnak érzése, nem 
egyszer fogott 11 a kétség a felett, váljon lesz-e erőin 
es t> kétségem a felmerült nehézségek legyőzésére? . . • 
De az az orvosság az a biztos szer, mely az életben 
annyi bajt orvosol, annyi nehézségét győz le: a kitartó 

szívós akarat, nálam is meg tették hutásukat, 
elemnek alkonyának egy nevezetes pil

lanatában ismét itt állok önök előtt: a szeretetnek s 
egy eh i emlekeiiek ezer meg ezer szálai fűznek e vá
roshoz es nagyérdemű, hazatias lakosságához ; körülöt
tem esak szives jo barátokat látok s bár merre forduljak 
e város határában, mindenütt esak rokonszenvvel talál 
kozom, melynek legkiválóbb bizonyítékát képezi, hogy 
nem állas sem családi összeköttetések, hanem a választó 
kerület spontán akaratából a legnagyobb kitüntetésben 
részesültem, melylyel szabad államban polgári erényeket 
jutalmazni leltet.

Mivel háláljam meg tniml azon jót és szívesseget- 
mind azt a megtiszteltetést, melylyel érdemeimen felül el
halmozni szíveskedtek? rövid az élet, elégtelen az em
beri erő arra, hogy azt kellőképpen és úgy a mint azt 
óhajtanám, megtenni lehetne. De. úgy a mint a múltban 
is teljes odaadással s a legszentebb akarattal tön ’ ed- 
tem e városnak nem különben c város egyik íeitett 
gyöngyét képező akadémiának javát erőm és tehetsé
gem szerint előmozdítani; akarom és fogom ezt a jö
vőben is megtenni.

Fogadják mindannyian ismételten hálás köszöne
téinél s tartsanak meg továbbra is szives, jó barátsá
gukban.

Erre .Szituvái József városi főjegyző szólalván fel, 
a következőket adja elő:

Méltóságos Báró Főispán úr!
Tekintetes törvényhatósági bizottság!
Ez ős bányavárosban gyakran merültek fel ese

tek, a midőn intézményes joghatóságunk ezen szenté* 
yébe virág és lobogó disz alatt gyűltek egybe a vá

rosi közönség képviselői, hogy tanúi lehessenek a köz
ét kimagaslóid) mozgalmainak és hogy tevékeny részt 
.■gyének a törvényhatóság magasztos működésében a 

közérzület fokozottabb ldkesUltségéuek hatása alatt.
8 hu bár ez ős praetórium csarnokát ma sem v i

rág sem lobogódisz nem ékesíti: azon érzület, mely 
ma mindnyájunk keblét áthatja s hevíti tisztaságú 
nál, osztatlanságánál fogva oly feukölt, oly beillő s 
nly átható, mint a milyenhez hasonlónak megnyilatko
zását, lellángolásál azok is nagyritkán tapasztalták, 
kik törvényhatóságunk életét a közveletlenségból már 
évtizedek óta figyelemmel kisérik.

Es méltán! mert ma oly incidens teszi a lek. 
törvényhatósági bizottság összejövetelét s tanácskozását 
nevezetessé és emelkedetté, mely nemcsak az ünnepelt- 
nek, de általa az egész városi közönségnek s a tekinte
tes bizottságnak is kitüntetése.

Hiszen azon eszme és munkakörben, melyen be
tek. törvényhatósági bizottság magasztos felada

tait megoldani s törvényes teendőit teljesítem uivalva 
egyik sikerének sem örvendhet aminyita, mint 

vivmány felett, melyet erkölcsi tőkéjének, etliikai 
közvagyonának egyszóval polgári hazafiul erényeinek 
gyors szaporodása felett, akár a tudomány akár a 
művészet s akár a közélet bármelyik mezején felmu
tathat.

•S ha tekintetbe vesszük, hogy közéletünk ezen 
erkölcsi vagyonát, ezen legértékesebb kincsét csak azon 
polgártársaink önzetlen közreműködésével vívhatjuk ki 
s gyarapithatjuk, kik tehetség, kitartás, odaadás s szép- 
lót len jellem mellett, ha kell önfeláldozással és a köz
jó előmozdításán lankadatlanul fáradoznak: a légben 
söbb örömmel s büszkeséggel telhetik el szivünk a fe 
lett, hogy módunk nyílott oly polgártársunk legfelsőbb 
helyről nyert kitüntetését megünnepelnünk, ki a köz 
ügyek és a tudomány mezején teljesített kiváló szolga 
latai által nem esak közvetlenül e város, de a közhaza 
körül is annyira érdemesült, mint bizottsági tagtársunk 
s országgyűlési képviselőnk Farbaky István föbánva
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engedésben még sokáig éljen e város 
büszkeségére s díszére, valmiut a haza javára.

Egyidejűleg pedig azon indítványt terjesztem elő, 
mondja ki a tek. törvényhatósági bizottság , hogy 
Urunk Királyunk ö császári és apostoli királyi Felső 
genek azon legkegyelmesebb intézkedését, hogy tör
vényhatósági bizottságunk egyik tagját kitüntetésre 
méltónak találta, jobbágyi hódolattal s a legbensőbb 
bála nyilvánításával fogadja, továbbá hogy egyik tag
jának ezen kitüntetése felelt osztatlanul érzett örömét 
jegyzőkönyvileg nyilvánítja; végül pedig elrendeli, 
hogy ezen ünnepélyes aktus lefolyása maradandó em
lékül a jegyzőkönyvbe egész ttijedelmében beiklattassék.

Ezzel a gyűlés ünnepi része befejeződön s a napi 
remire kitűzött tárgyak kerültek tárgyalás alá.

Az ázsiai kolera.
(Folytatás.)

A koleráról még nincs biztos tudomásunk miként 
l'i ilóz. Annyi biztosnak Minik, hogy a fortéién érint

ik, tehát levegfl felvétele állal 
nem ragályon, hanem a ragály 
nhucillus a gyomorba való fel.

ki zés által nem törté 
vagy bőrre jutás által 
anyag, rehál a komi

I óhajtván 
helyütt is

Almi Ottó.

lelkesült s osztatlan ürömnek kifejezést mini 
az 111111011011 tagtárai nini kitüntetéséhez e 

. legszivélyescbbcn ttdviizülvén, engedje meg 
“ lck- törvényhatósági bizottság, hogy azt azon lui 
•dnij tolmácsolásával tehenem, hogy nagvrabrcslllt 
tag-társunk érdemekben már eddig is gazdag pályáján 
"jobb s lljnhb sikereket arasson ; liogv felhőtlen l,ol-

v - tol utján fortéit.
A mesiersegcsen tenyésztett konmmbaoillu 

gyomorba történt felvétele után pár eddig ismert csel
ben kolera nem fejlődött ki.

A hamburgi és budapesti kolerajárványok ez idei 
tanulmányozása azt erősítette meg, hogy a kolera ter
jedése viz által is  történik.

A vízzel való ragályozásra már régebbi időből is 
vannak megfigyelések. Így Londonban az 50 lles évek
ben dúlt kolerajárvány alkalmával tapasztalták, hogy 
a kolera megbetegedés nagyobb fokban azon lakosok
nál fordult elő, kik egy bizonyos közkút vizét élvezték. 
Ezen kutat megvizsgálva azt tapasztalták, hogy ebbe 
az utczai csatorna leve beszivárgott. A kutat, miül az 
egészségre károsat lezárták, azonnal szűnt környékén a 
megbetegedésék száma. Ugyanekkor London melletti 
községben is fordult elő 2 kolera megbetegedés ugyan
azon kút vize által ragályozva. Egy londoni munkás 
keteukiut hazajárt özvegy anyját s nála lakó jegyesét 
meglátogatni, s valahányszor haza jött, mindig vitt 
anyjának azon bizonyos kút vizéből inni egy palarzk- 
k a i, mert anyja londoni lakta idejében nagyon meg 
szerelte azt a vizet, s fájt neki, hogy azt nólUhlözn 
kénytelen , fia gyermeki gyengédségbél valahányszor 
anyját meglátogatta, mindig vitt neki vizet. Az iufi- 
eziáil kút vizétől anyja és jegyese megbetegedtek és 
kolerában elhallak. Ezen községben, mely Londontól 
4 kilométerre volt, több koloramegbelegedés nem fór- 
(Iliit elő.

.Az 18.»2-<lil< évi kolera járvány alkalmával hazánk- 
Imii a köznép szintén tapasztalta, hogy néni ily kút 
vizének élvezete kolerában betegit meg, s egyes vidé
kei"'" ezen felfedezésből lázadás is keletkezett, az or
vosokat és urukat vádolták azzal, hogy a Kutakat 
megmergezték.

Ilog-V a kolera járványnyá fejlődjék, oly közeg 
által kell a fertőző anyagnak terjedni hová vagy melybe 
az könnyen eljut, s mely közhasználatú s ez ii viz.

Hamburg városa szüretien vizű vízveze
tékkel van ellátva, a vizel az Elbébél veszik -j város 
alatt; az Elbáim nyilunk Hamburg város csatornái is. 
Az Élbe Hamburg mellett tengeröböllé szélesedik ki, 
s ide az éjszaki tenger apálya és dagálya eljár, az az 
a dagály az Élbe vizét 1 - 2  méterről is magasabbra 
felduzzaszt, f'8 lefolyásában gátolja. A dagály alkalmá
val jönnek Hamburgba a nagy tengeri gőzhajók és vi- 
toriások, melyek a világ oczeánjalnak vizeit szántják.

Az köztudomású, hogy a kommabaciilus a 
vízben élni sói Kuporodni képes. Minthogy n  
Ellic vize kolentbacillusokkal fertőztetototl, s elfo- 
lyása a dagály által lassítva van a kommabaciilus 
a vezetett viz.br is eljutott, s Így az Elbából vett szírt 
víz összes területére kiterjedt a járvány s esak azután 
mikor ezen veszélyt felismerték, s a vezetett vizet nem 
itta a lakosság kezdett szllnni n kolera.

Magyarországon és Budapest fó és székvárosban 
hasonló tapasztalatokat tettek. A Duna melletti község- 
gckhen Budapesttől lefelé gyorsan terjedt a kolera, 
nem különben a dunai hajósok között is, mint ez a 
hírlapokból eléggé ismeretes A dumaparti lakosok, a 
dunai hajósok mint tudjuk előszeretettel isszák a 
Unna vizét.

Budapesten Ur. Gebherdt városi főorvos 100 Kolera 
meg beteged,-si esetre vizsgálat utján kimutatta, hogy 
ezen egyenek szüretien dunavizet ittak, holott a város 
minden részében voltak jó vízzel ellátott kltzkntnk, s a 
lakosság értesítve volt, hogy veszélyes szüretien duna 
vizet inni.

De az emberek megszokása, vagy közönye, kényel
me" megtörött a hatóság intézkedése és böles tanácsa. 
Budapesten összesen ÖOO kolera eset fordult elé, tehát
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síz eseteknek '/B ilára be vau bizonyítva az, hogy a 
betegség ragály zásába a viz közreműködött.

Nehezebb bebizonvitani az élelmi szerekkel való 
fertőzést, azonban vaYmzhifi sőt bizonyos hogy a nyer 
sen vagy hidegen elűzni szokott élelmi szerek, vagy 
poshadt, erjedt, szóval romlott élelmi vagy élvezeti sze
rekkel a kolera terjed és ragályoztatik.

Az valószinti, hogy a kolera ragályozáshoz a ko 
lerabaeillus lenyelésén kívül még más egyéb ténye
zőknek is kell közreműködni. nevezetesen a megróni 
lőtt gyomor a ragály ozást, előmozdítja arra hajlamosít, 
sőt úgy látszik feltétel ragályozásra. A jó és egészséges 
gyomor a kolorabaeillusokat megemészti, megsemmisíti.

Vagy a kolorabaeillusnak a talajba, vizbe, esator- 
nália kell jutni előbb, itt átalakuláson megy keresztül, 
esnk ezután fertőzhet.

A napokban jelent, meg a szak és napi lapokban 
az ősz világhírű tudós Pettenkoffer müncheni tanárnak 
kísérlete, ki ismételten fertőzte magát nagyobb meny- 
nyiségü mesterségesen tenyésztett konnnabaeilíussal, és 
szándékosan nem gyógyította magát, és dnezára hogy 
erősebb hasmenésben betegedett meg szokott étkezés rend
jét nem változtatta s néhány nap alatt meggyógyult.

Ismeretes a lapokból azon amerikai reporter, ki 
Párisban kolera ellen beoltotta magát, s Hamburgba ment 
kolera kórházba betegápolónak, s végre midőn 8 napig 
sem betegedett meg itt kolerában ráadásul, hogy bebizo
nyítsa a beoltás sikerei a kolera ellen való mentessé
gét egy adag kominabacillusl nyelt le, és egészséges 
maradt.

Pettenkoffer tanár önmagán véghez vitt kísér
letével meg akarja e.záfolm Dr Koeli theoriáját, a kom- 
miHoiczillus szerepét a kolera betegség okozásában, a kór
ban búvárók legtöbbjének és szerény véleményem szerint 
is ez nem áll. I)r Pettenkoffer kísérlete csak azt bizo
nyítja, a mit már eddig is tudtunk, hogy az egészséges 
gyomor, és a jó egészség nagy biztosíték a ragályozás 
ellen, de hogy a kommabaczillus nem oka és nem ter
jesztője, azt nem bizonyítja.

A nagy természetben változhattál), folyton 
egyforma, örök törvények uralkodnak, melyeket 
sajnos az ember még csak épen kevéssé ismer, 
a törvények nyilvánulását, a tüneményeket látjuk, ész
leljük. de hogy mi a mozgató eró, mi az ok, s miként 
hatnak ezek, el vannak szemeink előtt rejtve. A 7()-cs 
évek elején Lisztéi- a híres edinburgi sebésztanár 
a seb járulékos betegségeknek okait fedezte fel; de 
szolgáltassunk igazságot, mint ezt angol tudósok ma
guk is most egy emlékoszlop felállításával megteszik, 
s erre mi magyarok is büszkék lehetünk Dr. Semmel
weis/. budapesti tanár, hazánk szülötte még korábban 
az i)0—(iO években fedezte fel és tanította, hirdette, 
hogy a gyermekágyi láz fertőzés következtében támad, 
s hogy az anyákat ezen betegségtől szigorú tisztaság 
által megóvni s a benne megbetegedetteket csak fertőz- 
telenitő gyógycljárással lehet megmenteni.

A sebjárulékos betegségnél a baoteri ionian 
teljesen beigazollatott, s ezen tannak köszönni a se
bészet rendkívüli haladását , fényes eredményeit a 
80-as évek óta számos belső betegség nevezetes n a 
ragályos és sok lázas betegségeknél a fertőző bacte- 
riuni szerepe be lett bizonyítva.

Pettenkoffer tanár kísérlete csak azt bizonyítja 
hogy még nem ismerjük teljesen azon körülményeket, 
és követelményeket, melyek a konmiabacillus fertőzé 
seben szükségesek. Sokkal jobb volna, ha ezt meg isméi .ii 
és tanulmányozni sohase kellene!

(Vége köv.)

Különfélék.
— Irodalm i estélyünk. Irodalmi estélyeinknek 

egy rövid évre terjedő múltjából egyebek között azt is 
tolj egyeztük, hogy valaháuyzzor estélyünk volt, a rósz 
időjárás mindig beköszöntött. Havas eső, vihar előzte 
meg mindig es!é’\ ii.k megkezdését, s mindcmellct min
dig szép számú intelligens közönség jelent meg a Sem- 
bery-tercuiben. A rósz időjárás ez évben is beköszöntött 
már és pedig c hó 5-ikén és mégis volt közönségünk, 
melynek megjelenését méltán áldozatnak vehetjük. A mű 
sornak két pontját kihagyva a „Tél" került előadásra 
s Faragó Gyula Laltyák Sándor urak szavalták saját 
költeményeiket, végezetül pedig Simon Sándor ur adotf 
elő monologot. A csekély számú közönség lelkesen tap
solt az egyes előadóknak. Lelkes munkatársainktól biz 
talva pénteken (l(i-án) ismét rendezünk előadást, 
és pedig a következő műsorral: 1. Zene, 2. A „Tél., 
eszményi kép, 8. Előadás, 4. Szavalat : Faragó Gyula 
ur, 5. Szavalat: Simon Sándor ur, ü. Értekezés: **., 7. 
Szavalat: Enyedy János ur, 8. Lattyák Sándor ur, 
9. Szavalat. Felhívjuk ez estélyünkre a n. é. közönség 
becses ügyeimét, s kérjük, látogasson meg bennünket 
minél nagyobb számban. Kezdete pontban 8 órakor lesz; 
műsort valószínűleg csak az estély tartama alatt oszt 
halunk ki.

111. évfolyam f>0. szám.

— Akadémiai Imagvei-Miiy. Pénzember-lm 7-én 
tartóim meg az abad. il'j. kör dal- és zeneegylete téli 
hangversenyét. Bár u kellemetlen időjárás sokakat 
visszatartott az estélytől, azért mégis megtelt a terem. 
A hangverseny általában jól sikerült, melyet nagyban 
emelt az a körülmény, hogy llain G. ezidei dal- cs 
zeneegyleti elnöknek alkalma nyílt megnyerni 8 höl
gyet az estély sikerének emelésére. A zenekar Franké 
uverlűrjével nyitóim meg az estélyt. — A szorgalom 
es a törekvés, melyet ez idén is kifej lett az egylet, 
a közönség elismerését méltán kiérdemleite. Az an
dantéban a főszerep a prím fuvoláé volt, melynek 
Gogl Adolf szépen megfelelt. Trilláival és ligatóival 
hatott. A priminták liegedűjátéka, melyet az andantét 
követő allegróban mutálták be, kellő zenei felfogásról 
tanúskodik. A műsor második pontja az estély egyik meg
lepően szép részét képezte. Gretzmaeher Hilda k. a. (he
gedűn) es Winkler Klotild k. a (zongorán) a „Parasztbe- 
esti let “-bői adtak elő egy egyveleget. Az előadott egyve
legben az érzés dominál, (mely mellett a technika hát
térbe nyomul), s a szereplők ezt a zenébe öntött érzést 
a közönséggel is megértették. Leginkább az iutermez- 
zól kell kiemelnünk és az ezt követő andantét, melyet, 
a közönség igazan élvezettel hallgatott. Winkler Klo
tild k. a. ügyc.> játékával mintegy kidomborította sok 
helyen a liegcdfijátékot. Az érzelem, néhány hely ki
vételével. folytonos harmóniában volt mindenütt a két 
szereplőnél. Az egyveleget befejező „cou fuoeo0 után 
a közönség szűnni nem akaró tapsaira Maresch egyik 
szalon darabjával gyönyörködtették a publikumot, a 
mely ezután is zajosan tapsolta ki a két szereplőt. 
A zeneduett után Lehoczky Eltna k. a. KisfJózsef 
;;Jebova“ eziniű költeményét szavalta el, a mely 
kétségkívül az esiely fénypontját képezte. A Jehovát 
elszavalni nem Lnnny ű dolog! A szavaló azonban nemcsak 
hogy felfogta a költemény szelleméi és tartalmát, de izekre 
is bonczol la s varázsolta megint összhangban egésszé,midőn 
az utolsó sorokban a zajos taps elismerte azt a hatást, 
a melyet keltett. Megjelenése megnyerő volt, arczáu a 
költemény szelleme látszott, mely mélyen hatott nem
csak önmagára, de mireánk is, kik vele együtt érez
tünk. Akcv.iója szabad, biztos; hangsúlyozása, színezése 
meglepő ! Valójában e csillogó szellemet és eme szava - 
lási tehetsége! látva, mást nem, csak elismerésünket 
fejezhetjük ki az eredmény felett, melyet a közönség 

j visszhangoz. — A „Hugenották csatadnia" a nagyon 
I igénybe vett idegeket lecsillapította. A kar szaba- 
! tosan énekelt, mely Neuherei Béla fáradozását és si- 
i kévét -eléggé dicsérheti. A siker egyik motora kltlöuö- 
í sen a basszus volt és Kimpián Gusztáv tenorénekes cr- 
I ezes, metallikus hangja, mely előnyösen uralta az ének- 
! kart. A kart megujráztatták, mire egy ismert nép- 
I dallal hálálta meg a közönség elismerését. Koller 
! János tanársegéd, Kollor Kaioly, Ronclietti Gás- 
i pár és Vas/.arv Aulai Haydn egyik bús hangulatú IArgóját 

játszották. Gvón\in ü átmenetei, a dallam rendkívüli ked- 
vessége és az a szokatlanul megnyugtató hang, mely 
végig vo-itíl az egész darabon, nagyon lekötötték külö- 

i nősen a zenében jártasabbak ügyeimét, A játszók 
maguk is visszaadták azt a fájdalmat, melyet a ne- 

j mcsszn ii Haydn öntött zenekölteményébe. A hirtelen 
i utána következő Spolír-menüett, mintegy egyszerre meg- 
i változtatta a kedélyállapotot és a vidámhang szinte előre 
( \'tte  a kedvet (a tánezhoz!). Némely helyen kimentek 

» harmóniából a játszók, de helyre ütötték ezt a trió
val, melyben a kisbőgő és a viola stakkátói hatásosan 
adtak tónust a két violin hegedűnek. A legnagyobb 

I hatást azonban Mozart allegrójával érték el, melyben 
j a jó vonások és a technika mellett a folytonos figyelem 
. megnyugodhatott, llain Gusztáv éneke, kit Niemczik 

E. Géza kisert zongorán, szintén hatást tett. Dalai 
annyira hatottak a közönségre, hogy megujráztatták. 
A műsort a „Hunyadi induló zárta be, melyet ismét a 
zenekar adott elő. A kellemes, lágy hangú zene, melyet 
llain igen ügyesen vezetett, nem tevesztette el hatását, 

j A hangverseny után csakhamar kezdetét vette Terpszi- 
clioré vará/sliataluia. A hölgy közönség igéző elegáns 
koszorúval állított he, melynek láttára még talán azok
nak a talpai is megmozdultak, kik a szenvedély c ne
mének már régen „válót" mondtak. \  . . c . .

- A ..KelmcczLánya vidéki tan ító  egylet * 
alapszabályait a minisztérium jóváhagyta s azok már 
vissza is érkeztek. Az egylet működését megkezdi s 
legelső ülését, f. év, deczember ló-én, a vásár napján 
d. e. 9 órakor tartja a városi fiúiskolák rajztermében. 
Az ülések nyilvánosok s azokra a rendes tagokon kívül 
maidén, a népnevelőé és oktatás, nemkülönben az egy
let iránt érdekkel viseltető egyén ezennel ineghivatik. 
Az első ülés programmja, tekintve a kezdet nehézsé- 

i goit,- elég érdekes ülésre hogy következtetni, mivel azon 
egyebek között a megerősített alapszabályok bemutattak 
nak, egy értekezését mutatja be llolly József tanító és 
Tuka Antal tanító gyakorlati előadást tart a számtan
ból. A tanítók mindegyike élénk érdeklődést tanúsít az 
egylet iráut s nem ok nélkül, inért e vidéken működő

tanítók egy egyletnek sem lévén tagjai, ennek annál is 
inkább érzik hiányát, mivel nem lévén meg közöttük a 
kapocs, nem érvényesíthetik ismereteiket összhaiigzóau 
a népnevelőn és tanítás terén. Az egylet megszilárdulása 
után azonban hisszük, hogy egymással karöltve, egy
máson segítve egyik a másikon okulva feladatuknak 
sokkal sikeresebben fognak megfelelni a jövőben. A 
nagy közönségnek szives jó indulatába ajánljuk a taui- 
tóKnak ezen nemes, Selmeezbánya város, vidéke és köz
vetve az állam jólétének előmozdítására irányuló törek
vését.

— Közliirré tétel. A grm. szí. kereszti szolga
idról hivatal 5!08 42. vk. sz. értesítése szerint múlt hó 
28-án Gr. szt. Kereszten megtartott országos állatvásáron 
egy takonykórban szenvedő ló találtatott s miután nin
csen kizárva lehetősége annak, hogy ezen beteg ló által 
útközben vagy a vásártéren érintkezésbe jött több lóra 
is átszármazolt c ragadós betegség figyelmeztetnek a 
házi állatok birtokosai az 1888. VII. 28. íj ban előirt 
bejelentési kötelezettségre, úgyszintén idézett törvény 
73 -76 §§.-ai intézkedéseire, ellenesetben s a bejelen
tési kötelezettség elmulasztása esetében az 1888. VII. 
t.-cz. 149. és az 1879. XL. t.-cz. 102 §§-ai alapján 300 
írtig terjedhető pénzbírsággal illetőleg behajthatatlanság 
esetén 30 napig terjedhető elzáratással fognak bűntet
teim. S z ta n c s a y .

— Nedves*, g elleni védekezés. A közegészség 
ápolására alakult német társaság havi ülésében a lakás- 
higiena egyik kérdésével is foglalkozott. Ortli tanár 
megfigyeléseket közölt, melyeket ó oly házakban tett, 
melyeknek szomszéd tel kén uj építmények emeltettek. 
Ez esetekben mindannyiszor kitűnt, akár a házsorban 
akár szabadon állanak is azok, hogy miután a szom
szédos uj építmény készen volt, az uj építményhez leg
közelebb fekvő falak át voltak nedvesítve. Az uj épít
mény ínegszáradásánál a szabaddá levő viznek egy 
része, a régibb szomszédház falába hatol az illető lakók 
kárára E károkat Ortli tanár rendőri szabályrendelet
tel véli megszüntethetni. Ila a régi és uj épület hatá
ros falait kátrány bevonattal, vagy tetőcsirizzel elvá
lasztjuk, ezáltal a nedvesség áthatolása megakadályoz
ható volna.

O s a r n o  L
Szeretve mindvégig!

— Eredeti regény egy kötetben. —
Irta: M o l n á r  G y u l a .  (9)

Társai sokszor gúnyolták ót azért, hogy elhalad 
az alkalom melleit, holott hasznára fordíthatná és kel
lemes órákat szerezhetne magának élvezete által. De ő 
fel sem vette társai gúnyját, megmaradt szenvtelen kö
zönyösségében. Hanem azért osztotta mégis a roáliznius 
embereinek elvét anynyibau, hogy nem tagadta meg 
magától azt az elvezetet, melyet az élet az ember 
elébe tár.

Kóla nem igen sugdosott a hír olyan történetké
ket, hogy kedvese van. Lehetett volna tuczat számra, 
de, ö még csak újját sem mozdította birlmtásukért. És 
most különös dolog adja elő magát, megszeret egy leány
kát önmagáért és először érzi azt a kéjes izgatottságát, 
mely lelkeinket a szív tusakodásaiban elfogja. Igen, az 
iljú hadnagy lelki nagy megélégedésóre érezte már a 
szerelmet.

Mikor Jőször meglátta volt Malvint, valami meg
dobbant a szivében, érezte, hogy e leány sorsa bele fog 
játszani az Ő élete történetébe is. Találkoztak sokszor 
és lényére csakugyan nagy átalakulással voltak ezek a 
találkozások. Kezdett szórakozott lenni és mi vele soha
sem történt meg eddig, élénk vonzalmat érzett e kedves 
kis leány iránt, ki oly meghatóan, oly meginditóan 
mesélte, el családjának szomorú sorsát és clhagyatotlsá- 
gánuk kínos óráit.

Miután megreggelizett, elŐvczetleté a kcdvcncz 
paripáját, aztán hosszú útat tett meg lóháton; el is 
fáradt, ki is melegedett derekasan. Ma kedd lévén, 
neki nem volt rendes szolgálata, azért tehát felhasz
nálva szabad idejét, a délelőttöt a kávéházban töltötte 
el, hol sorra olvasta a tegnapi lapokat, de tudja Isten, 
oly szórakozott volt, hogy mindazokból mit összeolva
sott alig maradt meg valami emlékében. Pedig a par
lamentben heves viták folytak akkor a közigazgatási 
törvényjavaslatról. Meg ez sem tudta lekötni a fi
gyelmét.

Aztán otthagyta a kávéházat és felment a ka
szinóba, mely népes volt ezúttal.

Hideg- Bálint főhadnagy legott mcgszóllitotta :
— Mi bajod van Kiki pajtás olyan arezot vágsz 

mintha savanyú almát haraptál volna meg? . . .
Hehe! -  kaezag a főhadnagy bizalmasan a vál

lára ütve az ifjúnak, — unc aveuture pás bieti réus- 
s ic! Na jerr játszunk egy százas karambolt ?

Lcoldolta a kardját, aztán belemerültek a játékba. 
A máskülönben kitűnő kuratubolászó hadnagy ma
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nem tudott semmit. Oly szórakozott volt, hogy azt 
már önmaga is észre vette. Tekintete minduntalan 
ki meredt az utczára néző ablakokon és össze-vissza 
tevezté a golyókat, mi jó játszónál ritkaság számba 
megy.

Mennyit nevetett rajta a flegmatikus főhadnagy
— Te Kiki, dis-moi mon eher. nem, nem vagy e 

szerelmes mert olyan Ügyetlenül játszol ma. lmgy a 
legkönnyebb állásokat is k ih ag y o d . . . Talán bizony 
nem jól sikerült a tegnapi találka V . . Momlsza ki 
hirja jelenleg a te fiatal, hevülékeny szivedet V

A fiatal hadnagy kissé hosszas ügyetlensége miatt, 
de azt érzi. hogy valamely ismeretlen erő 'ogva tartja 
akaraterejét, szellemi éberségét. Hunyit válaszol:

— Pompásul aludtam az éjjel s agy látszik most 
ébren folytatom álmomat, kérles, Káliul, ne vedd ezt 
tőlem rossz néven? — De igaz, — kérdezi hirtelen — 
ma lesz ezredeseknél a fogadási nap vagy . . . V

Gondolkozik, inig dáliájával találomra lök egyet 
az elefántcsont golyón, mely ezeltnlanul futja körül az 
asztalt.

A főhadnagy kaczagva feleli:
— Persze, hogy ma van a fogadási napja, hiszen 

kedd van . . . Aztán fejet rázva folytatta : — Kiki 
pajtás; igazán nem értelek ma leged.

A fialal ember ügyet sem látszott vetni az egész 
dologra, esak az. nem fért a lejébe, hogy a mai na
pon talán kénytelen lesz Malvint nélkülöznie, holott 
pedig már most is eped látása után. Igen, az bizonyos, 
hogy el fog menni az ezredesné ő méltósága estélyére, 
de onnan a kedvező alkalmat felhasználva meg fog 
szökni, ha lehetséges lesz neki.

A párti a fiatal ember vereségével végződött. Hi
deg Bálint főhadnagy tökéletesen meg volt mai győ 
zclmével elégedve ; megelégedésének c szavakban adott 
kifejezést :

— Lásd Kiki, ma történik első Ízben, hogy té
gedet a billiárdban megvertelek. Nem is hiszed, mily 
jól esik nekem e győzelem tudata, valaliára a sok 
reám rakott pártit most vissza tudtam ez egyszer dup- 
lásan űzetni. Oh! hála néked szórakozottság istene, 
ki foglalkoztattad veszélyes ellenfelem elméjét és él
veznem engedted egyik legszebb diadalomat.

(Folyt, köv.)
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Nyilt-tér.
ÍV  ('•*•/. h Iv i i i i . iiií ni  á z o t t  l ' o i i l a r d o k a M n e -  

te i ' i ' i ikénl 8.> k i ló i  eu»-y.  í  f i t  k i m  min!
e g v  4oO különböző árnyalatban' m e g re n d e li
öltönyökre, vagy eg sz v - kbeu la -  hl h**h|»* 
szállitvn, pnsiaber es váimm nt. sen I I " " "  V"!** 
es. kir. udvari szállító m ly. m ayái n fciiriHiln-n. 

Minták posi•.fordulóval I-tildéinek. Svájczba .-/ímzeti 
levelekív 10 kros bélyeg r a g a s z t a n d ó _________ ^

O a l l a ?  R Ia g ij  L e r ó n a
AZ ÖSSZES ISMERETEK ENCIKLOPÉDIÁJA

im ::iolcriik miril.vy 1:11 H,:) k' /'ÜOOO s íö v „ .i l l» s , t .- a c io v íU  - I 1'  J.
in e t .K .t i í  k « , ,m e l lé k le t tő l ,  C l . . iu u y o .. .  a tu
Ichromo-) t .  p p .! és 110 t é r i . .  í i’- l  ■■■ ;  " lb  K‘"
té tb e n , kötetenként > ' ' 1 1 1 ■
■' 111
A r a  kötetenként (üs/.os feli1 kuleslien !■ Irt ■ 

rcn a; füzetenként 30 kr. =  .(>0 fillér.
\ N A G Y  L E X IK O N  versenyez a le .'.■'KI' liv-unn 
ingói, német, olasz, amerikai lexikonokkal a világ 
•‘seméiiveinek szellemi és anyajn m lalainak le .toi- 
ozásában; a magyar föld, ma. var nép. magyar állam, 

mii - var történelem, magyar InVnaztlasag, magyar 
,pár és kereskedelem, magyar tudomány, művészet, 
rodalom és egyház ismertetésében pedig páratlanul 
ül irodalmunkban, ugy. hogy nemcsak a gyakorlat1 
, mberek, de a  szakkörükre nézve is nélkülözőében 

forrásmunka.
\ N A G Y  L E X IK O N R A  u , trendek'.-ekei elfogad.
valamint rfsalelta i n ............... mulaLváiiyfiizelet

készs ég e i küld:

II
■

J o i T ' - e s
vönyv-, iró-

.1- ö / .v .  «**
r a j zsz  er k o r

F i a
s k e <1 é s o

S e l l l l e o z l i i i l i y á  ll.LE GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

a 1b£ ]űI)1) szivarka M v e ly a t
I ól aktól- a liagyló/.sdébeii. 7—13

Árverési hirdetmény.
Mólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

10o ertelmehen ezennel közhírre teszi, hogy az
ipol'vsági kir járásbíróság 1892- évi 2n;,- Kzá.nu vég
/|S(.' u c i \ et k e/l i'1 beli Mltlllslelll (.ahol itgyu'll tlllal képvi
selt S/.iigvi Mark javára Zni skall József ellen 258 tVt 
.. |;|‘ e re je ig  lógai.atosilott kielégítési végrehajtás
űiján le l óg I ah ’es T'O írtra becsült takarmány, bútor 
m iiiiu k zongorából ábo ingóságok melyekre az ár- 
VllVs M ,iignld K felülfoglaltalo I -I Irt Ili kr. követelé
sére is kiUlzelik nyilvános árverésen eladatimii.

Melv árverésnek az ijiqlysági kir. járásbíróság 
3295 iSMi/. számú végzése folytán 258 frt. 2 kr. tőke- 
követelés” es járulekai erejéig A , Sipékon leendő 
eszközlésere fiNiPi évi «leezeinl»er-lió Üli. napjának 
délután ;» órája határidőül ki tűzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
icis. i;-a értelmében készpénz fizetés mellett, a lég 
többet' ígérőnek beesáron alól is cl lógnak adatni.

Kéjt Ipolyságon, 18!)2. évi nov.-bó 30. napján.
l i a i g  H Ő I',  kir. jbirósúgi végrehajtó.

Á rverési liirdetiiiényi k ivon at.
Az i|»o!ysági kir. törvényszék, mint telekkönyvi 

i hatóság közhírré teszi, hogy llexner Szidónia korábbi 
! es Blum k. kereskedői ezég későbbi végre,haj tatónak 
I llexner sz. Kosenzweig Xctti mint végrehajtást szenvedő 
; elleni (jOO Irt, illetve 213 irt 52 kr. tőkekövetelés és 
, járulétiainak kielégítése iránti végrehajtási ügyében az 
' ipolysági kir. törvényszék területén lévő Bagonya köz- 
I ség ben fekvő, a bagonyai 229. sz. tjkvben, llexner szltl. 

Kosenzweig Xetti tulajdonául bejegyzett 1. 1ü(>. Iirsz. a. 
öti-ik számú lakliá/.ra, udvarral és kerttel, az árverést 
1020 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fcuuebb megjelölt ingatlan az 1803. 
év ja n u á r-h ő  4-dik napján délelőtti 10 ő rnkor 
llagonyán a községházánál megtartandó nyilvános ár
verésen 990 Irton alul nem, de a kikiáltási áron. alul 
is fog, cladatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs- 
árának 10% -át vagyis 102 irtot készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-ez lg. §-ában jelzett árfolyammal szárai- 
tolt es az 1881. évi november-hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságtigymimsieri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előloges elhelyezéséről kiállított szabály 
szerű elismervényt átszolgállatni.

Kir. törvszók mint telekkönyvi hatóság.
Ipolyságon, 1892. évi szeptember-hó 24.

kepe* Andor. kir. törvényszéki bíró.

111. évfolyam 50. szám.
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\  an szerencséin a n. é. közönséget figyelmeztetni, hogy az 189*2. 
évi deexembt-r 14. és 15-én Selmcczbányán megtartandó orsz. vásáron 
a Sembery-féle nagy teremben dúsan fölszerelt raktárral, úgymint

kabátok, felöltők, téli tűzött köpenyek,
karinantvnk stb.Q-

minden minőségben és létező sziliben raktáron lesznek.
iNagv választékom és áraim olcsósága alkalmat nyújtanak a n. é. 

közönségnek raktárom megtekintésére.
A n. é. közönség pártfogásáért esedezve, maradtam alázatos tisz

telettel
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üzlethelyiségeim : Belváros, Torony-uteza 1. Torony-uteza 4. és Fe-
rencz-József rakpart 28. sz.
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