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Hirdetmény.
Az örökösödési eljárásról szóló 1o94, évi XVI.
t.-cz. az 1896. január-hó 1-ső napján lépett hatályba.
Ennek u törvénynek egyik lényeges intézkedése
az, hogy ha a hagyatékhoz ingatlan tartozik az örö
kösödési eljárásnak van helye akkor is, ha az örökö
sök mindnyájan nagykorúak.
Ez áll arra az esetre is, ha az elhalálozási 896. évi
jan. 1-je előtt történt. Ugyanazért az örökösöknek ér
dekükben áll. hogy ily esetben az örökhagyó halálától
számított 3. hónap alatt, ha pedig a haláleset az. 1896.
évi jan. 1-je előtt történt, az ettől a naptól számítandó
3 hónap alatt maguk kérjék a kir. jbiróságnál vagy az
örökösödési eljárás megindítását vagy az örökösödési
avagy hagyományi bizonyítványnak kiadatását, mert
i a hagyatéki eljárás hivatalból lóg meginUtasitom ennek kapcsán a külutezai biztosokat,
hogy e hirdetményt kerületükben dobszó utján is
közzé tegyék.
Selmeczbányán, 1896. évi január 15-én.
S zitnyai Jó zsef polgármester.
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Hirdetmény!

A katonai előfogatok bérbeadására árlejtés meg
tartása red el telvén el. ezen árlejtés 1896 évi január
hó 30-án d. e. II órakor tarlalik lYfeg a vári si laMely árlejtéshez, a vállalk ózni szándékozók ezen
nel meghivatnak.
Selmeczbányán 1896 évi január hó 17-én
S zitnyai József, polgármester.

TÁRCZA.
A selmeczi leányvár,
n.
A való.
A selmeczi í e á n y vá r ó I szoló regél Irgislegelőször
Bél Mátyás tette közzé Nőt. Hungáriáé novai' cirnü
munkája 18-ik kötetében Richter József, selmeczi ba
rátja s vagyonos és tudományos bányabirtokos közlőkinek, mint maga bevallja, legtöbbet
itt azon adatokból, melyeket nagy müv ében
Selmeczbányáról felhozott. U tána I). Mednyanszky adta
ki az általa és b. Hormayr állal szerkesztett Taselienbuch fúr vaterlándische Geschichte 1825 évi folyatnábán, dér némi változtatással és bővít essél. Mednyanszky
szerint Réssel Erasmus szegény legényből lett gazdaggákirályi vagyonra tett szert, alacsony sorból émelkedett
magasra, kamaragróf lett, hol elég alkalma volt kin eset gyűjteni, midőn a király Dobzse László nyonior8°U. Richter szerint a dőzsölő Borbálát barátai. Med.
szerint egy jám bor szerzetes rokona inlé magába té[ésre. Sichter egyszerűn említi, az eb sírján a nép
it kísértetek táncolnak (vulgus affirmat sesaltationibus daemonum infamo rcddilum
fuisse): Med. a temetés utáni viharos éjjel egész sekisérteíél keringtet a kényköves lángtól kivilágított
uj vár körül, ormán kísérteties alakok állal törvény
e k e t tartat az eltem etett felelt, a sírból veres láng
emelkedik ég felé s meg leszáll, egy menydörgésre
eltűnnek az alakok, a sir helyén feneketlen üreg lá
mád. — Borbálá Richter szerint elszegényedve test
en lélekben elnyo morodva múlik ki: M. szerint mind" iá k tó l Hhagyni va forróláz hevében szabadban keresve myhel valami kerítés mi llett vész el. Teme
déről Írja Richter. S c h c d a e . e i u s a e l . i t i s s uP e r an t quibus persci ipinm est cum elíerelur cada,'01 stb. nzonkori okmányok megvannak, melyekben
‘r' a van» hogy midőn a halott kivitetnék, hirtelen viar támadt, s oly jégdarabok hullottak, hogy a halott-
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az anyagi rész is a

Teendőink a város jövőjének biz
tosítása érdekében.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Becses lapjának m. é. 10, 13 és I5-ik számaiban
az ipar létesítése és fejlesztése körüli teendőinket so
rolván elő. Ígéretét teltem, hogy a város jövőjét biz
tosítani hivatott egyéb teendőinkről későbben kívánom
megtenni észrevételeimet.
Ezen teendők részben n város polgárságát, rész
ben a városi hatóságot, mint a város érdekeinek hi
vatott őrét illetik.
Általános és indokolt a panasz, hogy a gyári
ipar tönkre teszi a házi ipa'-t s ha kérdjük miért?
úgy találjuk, hogy a gyári ipar nagy, vagyis legalább
elegendő tőkével bírván, anyagát első kézből s nagy
ban. olcsóbban szerzi be, s vevőinek hitelt nyújthat,
holott a kis iparos nagyrészt 2-od, harmad kézből s
hitelre kénytelen lévén venni, talán dupla árt is kény
telen fizetni. Hozzá jön sok iparnál emberi kéz helyett
a gépek alkalmazása s azt nagyon jól tudjuk, hogy
ezek ellenéban a kézi munka meghátrálni kénytelen.
T ehát nagyban kell vásárolni s gépeket alkal
mazni ; mindakettőhöz tőke szükséges. Hogy szerezhe
tik be iparosaink ezen tőkét?
Ezen czélt csak is szövetkezés által lehet elérni
akár úgy, hogy egyes iparágak űzői maguk hozzanak össze
bizonyos összeget, akár hogy közös jótállás mellett
pénzintézeteinktől beszerzik vagy mind a két módon
biztosítják. Vegyük csak például asztalosainkat.
Tudva levő dolog, hogy ha egy-egy nagyobb épület
készül, ahhoz az asztalos munkál idegenek kapják és
pedig azért, mert eltekintve az anyag drágaságától,
még a kellő munkaerő is hiányzik, melyet azért nehéz
vivők szélfulotlak, a telemet, az utczán hagyva, úgy
■ hogy annak, ki ölebét oly pompával eltemeté, nem
| volt ki eltakarítsa — Med, ezt is cifrábban adja elő.
— a mint a halott vivők szét futottak, egy süvítő (fit
tyre-az utczán fekvő tetemei iszonyú ugatással szám
talan eb rohanta meg, szét marcangolta, a darabokat
az eb sírjába hányva eltűnt, mire a sir bezárodott.
Erre a mondát evvel fejezi h e: dics trug síeli zu im
Jahre dós Heiles 1570. Es ward in d i e G h r o n i k
d é r S l a d l S c h e ni n i t z v e r z e i c h n e t . und als
Wahrzeichen ist noch das Jungfernshloss zu sehen. —
; Lássuk, mit szólnak a városi oklevéltárban találtató
: okiratok s feljegyzések a Bőssel családról s a regés
I B orbáláról:
'
Rőssel Erasmus nem első. ki e családból Solnieczen enilitletik. Már Nagy Lajos és Zsigmond alatt
van szó Rössel Jakabról, mint Vihnyén vaskohó és vashá
mor tulajdonoséi ól, ki Erasmusnak, hihetőleg nagy
apja volt. Eramusnak Hunyady Mátyás és II. Ulászló
korában kedvezett a szerencse, bányaművelés által
tett tetemcsh (a monda szerint k i r á 1y i) vagyonra
szert, melyről alább végrendelete említésénél bőveb
ben szólunk, 1497-ben — kam aragróf is volt. de
csak egy évig, előtte és utána e tisztet Schayder Pé
ter vitte Beatrix özv. királyné megbízásából, kinek
jövedelműi a bányavárosok voltak kitűzve és le
kötve.
Itt a városban, Bánkún, (Sehütlrisbergen)
és Hodrusbányán sok bányát miveit.
(Folyt, köv.)

áron is szerezni, mert az illetők nagyon jól
tudják, hogy alkalmaztatásuk itten csak is időleges.
Ha jóravalóbb asztalosaink szövetkezve egy központi
műhelyt állítanának, mely egy, legfőllobb 10 lóerőt
képviselő géppel és az ezzel hajtott kör- és szalagfüzéssel. meg egy gyaluló géppel ellátva volna, váljon
nem-e volnának képesek bármely idegennel nem csak
árban, de szállítási határidő tekintetében is k o n k u 
rálni, különösen abban az esetben, lm a város, a mint
előbbi czikkeimben kifejtem . erdőgazdaságát úgy
berendezné, hogy a helyett, hogy idegeneknek nyújtja
a tetemes hasznot a fa ipart űző polgárainknak ju t
tatná lehetőleg olcsó áron faszükséglctüket. A biztos
sikerhez az is kivántatván, hogy a szövetkezet elegendő
anyag-készlettel ellátva legyen, alig lehet kételkedni,
hogy pénzintézeteink, a mit talán egyeseknek nem vol
nának hajlandók megtenni, a szövetkezetnek jutányos
árban szolgáltatnák a pénz eszközöket.
Hóit a czipészek szövetkezve mindenféle bőráruk
nagybani beszerzésére, nem-e volnának képesek a ke
reskedők által veszélyeztetett existenciájukat megmen
teni ? Váljon mikép lehet, hogy a kereskedő vagy30% -al
olcsóbban adja a czipőt, holott a maradó 70%-ból
még a saját tetemes hasznának kell kikerülni ?
A ruhánál a különbség már bámulatos. Egy tartalékos
katonától hallottam, hogy vett magának egy tisztességes
téli kabátot 9 mondd kilencz koronáért! Mi fizetünk egy
kabát varrásáért 16-ot. Ha föl is vesszük, hogy a m
rnhakej eskedőink annak fejében, hogy némely vevő
tulflzeli a portékát sokszor értéken alul is eladják az
áruikat s legyük föl. hogy ezen esetben is az tör
tént. a veszteség még sem lesz tetemes, s ha föltesszük
hogy ama kabát beszerzési ára 12 korona, ez mégis
csak 3/. része a szábóink által követelt varrási árnak
,eim az utczákon vígan dalolva megy ogv-egy
csapat : nem gondolva a világgal, rendőrrel s az éji
| csenddel — én pedig itt ülök asztalomnál, kis szo
bámban méla csend, csak a kandalló tüze pattog, s
i hörpinlgotem a gyöngyöző tea ragyogó eseppjeit.
Beli jól esik ez. a pár csepp ebből a kábító ital' bői. mely a gondolatok morzsáját feloldja a korlátok
alól s szabadon hagyja száguldani a képzelet birodal-

A szívnek egy-egy lekésett utasa, eperajku leány
kák tűnne fel előttem, kik csintalan dolgokról — ko
moly thémával csevegnek, beszélnek s báli élményeikről
látom a szombat esti bálteremben forgó jó kedvű tánczoló párokat, amint a csárdást aprózzák.
Mily aranyos ez az élet, édes, jó kedv váltja fel
a komor lomhaságot. A selyem báli ruha gyors siet
séggel kerül elő a szekrényből és büszkén suhog végig
az illatos „pnrkett"-en, cseveg a fiatal leánysereg —
szivükben szerelem, ajkukon a csacsogó szó féktelen
tömege.
Szélesnyaku csészémből lassú kitartással szörpölgetem tovább teámat, félbeszakítom a godolkozást
egy-egy furcsa pozicziónál, veszem a kanalat s újra
rumot öntök az enyhilő cseppek közé . . . Felöntöm
újra szamoáromat azután ismét tovább gondolkozom
s ismét a Vigadó fényesen kivilágított termét látom
magam elölt, a mint benne a keringőt lejtik.
ü lt lát om a terem közepén Kiköt. Kormost s
másokat am int egymáson próbálják meg, hogy klakjok
rugója ép-e még. — ott látom a „csöndes jogászt* a
mint tánczosnöjét biztatja: „ne hagyjuk nagysád", mert
A szamovárban édes perczegéssel forr a teaviz, | Laczi ép a táncz felében hagyta abba a játszást; a
szélesnyaku csészémben lomba komorsággal ragyog a , többiek is keveslik, meg-meg uj rázzák a tánezot.
A tánezoló hölgyek között idegen arczok tűnnek
barna cscppel erős tea, mely lázba hozza a vért s kü- I
elém. kik úgy látszik elég jól érzik magukat. Fiatal omlönös képeket alkot a gondolatok tarka tömegéből.
berekben nincs hiány, sőt még egyik másik vőlegény
és néhány most már ülister is megjelent a bálon, hogy
szemét kissé kilegeltesse, vagy hogy im ádottjál láthassa.
Supéo alatt átváltozik a tánezterom étteremmé s a
6 szál (vágány, mert most már ennyire felszaporodott a

Párolgó tea mellett.
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valann nnyieii jobb módra jutnak s adójuk, teszem azt,
a fonti összegek kétszeresére rúg, akkor a pótadó
csak :\b% lesz. Nyilván való lévén, hogy a nagyobb
adó nagyobb jövedelmen alapulván ebből az egy és
ugyanazon összeg könnyebben fizethető mint a kie
sebből.
De ennél sokkal meggyőzőbb bizonyítékot szer
zünk, főlvéve, hogy'az adózók például egy ötödé fizeti
azt a 2000-nvi tübb adót, mert akkor a kővetkező
számítást kapjuk ; nyolezvan adózó polgárra a két ezer
ből 1600 forint, azután fizettek poladot 700 forintot,
miután ezek adója megmarad s a 20 vagyonos adózó
főbb adója folytan a pótadó az előbbinek csak leiét
teszi, vagyis csak 25% akkor a ‘ szegényebb rész
csak 400 forintot fog fizetni Vegyük hogy ezen meg
takarított összegnek, teszem azt, csak fele a község
javára fordítható, ugyebár ez igen jelentékennyé valhntik a közjó tekintetében, ha a például fölvett mennyi
ségeket, csak egypárszor is vesszük ?
De kérdezik mikép járulhatnak a polgárok ahhoz
hogy a jólét biztosításában egymást elősegítsék ? Bizo
nyára nem akkép, hogy ruhaneműiket és más minden
féle szükségletüket máshonnan szerzik be. Minden fillér
nyereség a melyei idegenbe küldünk, saját vagyonúnkat
gyarapithalná, s minden idegenben teljesített munka nem
csak egyenes apasztása lakosságunknak de a mennyi
ben ezek mindannyian más mesteremberek dolgoztalói,
közvetve ezeké is.
Itt csak az a sajnos, hogy lakosságunk kiváló
része kevés kivétellel ezen város gyarapodása iránt
tökéletesen érzéketlen, söl nem is oly nagy idő előtt
ellenséges indulattal viseltetett irányában. Legnagyobb
részt idegenből kerülvén ide, idegenül érzik magokat
itten, legkevesebbet sem lehet csodálkozni egy olyan
kérdésen, mint a minőt hozzám intézett egy előkelő
férfiú „hogy tudtam én ebbe a sáros és hideg városba
jönni lakni?!!*
De váljon jobban vagyunk-e a polgárokkal?
Mert ugyan hányánál van meg a szerelőire való
legerősebb öszlön vagyis hánynál az, mi a gyermeket
szeretetre készti szülője iránt?
A polgárság majdnem oly mozgó, mint a hiva
talnoki kar, s nagyon könnyen lehet összeszámítani
azokat, kiknek nagyapjuk már itt volt honos.
Vagy lehel-e ez máskép. Földbirtok alig s a ke
vésnek jó része a város birtokában lévén, sőt még a
jelentékenyebb épületek nagy része is a város, az
állami társulatok s testületek vagy idegenek tulajdonát
képezvén, váljon mi marad ama talajul, melyben a
város iránti vonzalom meggyökerezhetik, mondhatjuk.

í hogy alig egyébb, mint egy két iparág, de a melynek
egyike sem olyan, mely valami kiváló gyarapodásra
kilátást nyújtana. A miből önkényt folyik, hogy az iu
- lelök fiai, tekintve, hogy a városban magában nie»'.
szezezhetik a kellő képességet, a hivatalnoki pá|v*t
v álasztják, mely habár csak szerény, de biztos meg
elhetést Ígér.
i
Nem vonható kétségbe, hogy polgáraink között
elegen vannak, kik kötelesség-érzetük és saját érdekük
helyes felfogása folytán a város javának előmozdítását
! szivükön viselik, de minden áldozatra kész szereletet
j csak is olyanoknál kereshetnénk, kiknek élete úgyszól
ván a város életével összefort, kik ama tudat folytán,
j hogy őseik jelentékeny tényezők voltak a város fejlő.'
j .lésében, büszke önérzettel vallhatják magukat e vá1 ros polgárainak s különösen akkor ha ehhez ama
; tudat járul, hogy eme önérzetben számosán osztozkod1 nnk, A .cívis romanus síim" m ondat váljon átöröklódött volna miroánk, ha annak alapja Róma vagyis
ennek fiai nagyságában nem létezett volna ?
i
Városunk polgáraiban is meg volt az önérzet a
! mikor a bányászat nagy részben saját tevékenységük
’ és áldozatkészségük folytán viiágzott; de mi maradt
meg a magán bányászatból ? két agonizáló telep és
, ritka tüneményként csak egy virágzó, de a melynek
; virágzása is csak igen csekély részben szolgál e város
j javára.
Az előadottakból megint csak az folyik, hogy ho• nősítsünk meg más iparágakat a hanyatlott bányászat
' helyébe, a mi nem volna oly lehetetlen, ha vállat vál! hoz vetünk. A szövetkezésben nagy hatalom rejlik.
ennek, segítségével teremthetjük meg az alapot, melyen
' sokak jóléte épiilhel fal. És akkor talán megszületnék
. a most sajnosán nélkülözött közérzet, segítenénk cgy; máson, tudva azt, hogy ezáltal saját gyarapodásunkat
| segítjük elő, nem mennénk idegenbe vásárolni talán
i egy pár krajezár nyereség végett, a mit itthon kapha; tünk. s nem jönne eszünkbe ilyen eljárásokat azzal
mentegetni, hogy hiszen egy em ber mit lendíthet rész
vétével vagy mit árthat az ellenkezővel,
i
Egységekből áll a millió is s ha csak egy hiányzik,
többé már nem millió, s ha egy vállalat sikeréhez 100 em! bér részvéte szükséges, ha ezek közül csak egy a füntebbi elvnek hódol, még talán lehet a vállalatból vaí lami, de ha 10—20 ezen elvet vallja, több mint va
lószínű hogy elbukik.
Pedig a példa ragadós, s ha egy bolond százat
: csinál, az önzőnek ez még jobban sikerül.
De megkívánva’a fogyasztótól, a munkáltatótól.
; hogy ne menjen idegenbe, szintúgy megkívánjuk a ke*

esztendő a történelem ritka évfordulói közé tartozik
Ezer év nagy idő egy nemzet éleiében és ritka az a
nép, mely állami fennállását ily bosszú időre kiterjesz
teni képes lett volna. Az ókor kulturnépei között Judaea, Persia, Phöniczia, Hellas, Róma, egy sem érte
meg fennállásának ezredik évét évt és az újkori nem
zőtök között sincsen Európáben egy sem. mely ugyan
azon földrajzi határok keretében, ugyanazon állami
szervezet mellett ősi alkotmányának eredetéi, az ural
kodó faj változatlan supremaliája mellett, ezer évre
kiszámíthatná.
Nagy népek és nagy birodalmak pusztullak el,
mialatt a magyar válságos, nehéz viszonyok közölt,
tatártól töröktől, gyakran ön kezétől is vérezve. hősi
bátorsággal meg tudta védelmezni nemzeti önállóságá
dolog.
nak csaknem szakadatlanul ostromolt védő sánczait.
A négyest be nem fejezik, hanem egyenest bele A mostan élő leghatalmasabb nemzetek is ezer év
kezdenek a várva-vart cotillonba, mely eleinte ugyan előtt még alig léteztek; az orosz még adót fizetett a
kissé vontatva ment. de később nagyon érdekessé lett. tatárnak, lengyelnek, Anglia még meg sem kezdte nem
A ki- Konno- kitett magáért, valamint a boksája is; zeti alakulásának physi ologiai proczesszusát; a frand még inkább a hölgyek, a kik. csodák-csodájn, meg czia még nem állapította meg állami határait, a né
tudták egyszer várni az 5 órát, — s pedig anélkül, met szét volt tagolva és az olasz nép századokon ál
hogy észrevették volna, hogy már közeledik az idő a a pápa világhatalma alá tartozott. Azok a népek pe
dig. melyek a magyarokkal együtt elváltoztak, hogy
virradáshoz.
De nini egészen megfeledkeztem a teámról, már rajok ismerni se lehel.
A lengyel fel van osztva, a bolgárt elnyelte a
egészen megbámult, kályhámban is kialudt a tűz.
Az emberek nem kóvályognak künn az utczákon. szlávság, a bajor és szász más földjrajzi és jogi hatá
Nyugodni térek és álhagyom az ábrándozást a rok között él. mint azelőtt, Velencze halalma teljesen
kedves hölgyeknek, mert azt hiszem, nem egv fog kel aláhanyatlotl és Dalmaczia melléktai tománynyá sülyedt.
Csak a magyar faj tartotta magát és nem hódolt meg
lemesen visszaemlékezni a kedvesen töltött bálra.
senkinek, aminthogy ö sem iparkodott soha magába
Hipi.
olvasztani vagy leigázni más népet. A hódolt népek,
mint azt Munkácsy Mihály honfoglalési képe is mu
latja. szabadon és önérzetes megadással járultak a hó
Csendben, zajtalanul, de múllak iránti kegyelet dit.. Árpád elé, hogy felajánlják neki földjüket, mert
és jövőbe vetett Ilit ünnepics hangulatával léptük át
a hódiló hadvezér nem kívánt maga előtt látni rab
Magyarország millennáris esztendejének küszöbét. Jég- szolgákat. csak alattvalókat, Talán jobb lett volna, ha
kéreg borítja a természetet, de a hó felett Petőfi sza századok beolvasztó politikája által Magyarországon
vai szerint, „piros rózsa koszoru/.za a telid*. Piros is úgy, mint Erancziaországban, Angliában és Németrózsája a kegyeletnek, a reménynek, a nemzeti öntu orszában történt, az összes nemzetiségek egy egységes
datnak és ezer év viszontagságai után a békés fejlő egynyelvű nemzetté alakullak volna ál, de a magyar
dés és hatalmas lendület áhítatának.
nép többre becsülte a szabadság független érzését,
Cnnepies hangulat szállja meg a tömegnek szivét semhogy attól bárkit is megfosztani iparkodott
és mindenki erezi, hegy a most ránk köszöntött uj

így él ez a nép, csaknem minden fajrokonság
nélkül, magára hagyatva immár ezer eszendő óta itt
j Európában és államfenturtó tulajdonságainál fogva
még sok száz év töténelméből ki fogja venni a maga
részét a jövőben is Az isteni gondviselés különös
kegyelme segítette eddig és tizedik szekulumában
| megifjuhodott újra.
Azért ifjú vértől pezsgő lel
kű lettel méltó, hogy megünnepelje évezredének dicső
emlékét és kettős arczczal mint Janus, messze időkre
visszapillantván, büszke önérzettel, és., rendíthetetlen
bizodalommal előre is szegezze tekintetét, mely a
remény szálait szóbeli tovább, a jelenkor. fejlődésének
ragyogó sugaraival.

és ebből a *'4 részből kikerül az anyag és munka
ára!! Lehet-e csodálni, hogy a szegényebb sorsú em
b e r nem gondol arra, hogy kelmét vegyen magának s
ezt szabóhoz vigye, mert habar igaz, hogy a kész ruha
nagyon gyakran gyarlónak bizonyul s gyarlón van
megvárva,r de mikor az értté adott árból két. három
is kikerül a mondva csinált ellenében, igy niég min
dig előnyösebb a kész ruha vétele ; különösen, ha figye
lembe vesszük, hogy a kelme vételnél a vevő szinte
sokszor . -aludik Beláthatjuk, hogy ama körülmény
nem igen riasztja vissza a ruhazkodni kívánókat a
kész ruha vételétől, különösen nem testhez álló
ruha daraboknál, melyeket a jobb módúak is szívesen
vesznek.
Azon körülmény, hogy ezen mesterség nagy hul
lámzásoknak van alávetve, a mennyiben az egyes év
szakok beálltával nagy a kereslet, mely nagy pangás
sal változik, azt okozza, hogy a munkaerő ára is in
gadozik s ha talán ezt nem is. de azt mindenesetre,
hogy a munka- a iminkaszünetekre való tekintettel
szabja meg munkája árát. a mikor keletje van. Ezen
bajnak az volna a biztos ellenszere, ha a munkás
nak állandó foglalkozást lehelne nyújtani, a mi olykép
volna elérhető, hogy a szabók szövetkezetbe állva
magok készíttetnék készletbe azt a sok ruhát, a mi
idegenből ide kerül
De ugyebár, ez még álomnak is merész gondolat ?
Mert mi is szükséges, hogy ilyen eszme megvalósítható
legyen?
Az. hogy az illetőkben a kellő belátás mellett a
kellő vállalkozási és a kellő közszellem legyen, a mely
tulajdonságok mindegyikében úgy hiszem nagyon is
szűkölködünk. A javarész saját magát védve tátván,
sem jobb tudását, sem hitelét s még kevésbbé vagyo
nút semmi olyan ezélra nem engedi át. mely őzéi saját
társai jólétének bizlositása s még akkor sem. ha ezzel
a saját érdekét is előmozditaná : e nélkül pedig hogy
lehet sikert rem élleni! ?
Azonban ne csodálkozzunk ezen, hisz minálunk
a közszellem oly ismeretlen valami, a minek hiányát
minduntalan keserüen kell tapasztalnunk.
Pedig a közjót előmozdítani annyit tesz. mint
saját magunknak a legnagyobb hasznot lenni.
Vegyünk csuk például egv községet, melyben 100
adófizető polgár van
Ezen községnek legyen 1000 frtnyi pótadóra
szüksége saját szükségletei fedezésére. Ha polgárai
egyes adója 2000 forintot tesz. akkor a pótadó 50%
keli hogy legyen, d. ha a polgárok egy része vagyo
nosabb vagy a mi mindegyre megy. ha a polgárok
banda, díszes egyenes vonalban ül és keni a szebbnél
sz* bb - legújabb nótákat (milyen jó lett volna egy kis
aiii.it.e ur camera). Anti pedig az ajtóban állva érzéssel
húzza a nagybőgőt, bebepillantván a mi asztalunkhoz,
a hol tyu-lyu-tyu-tyu-tyuhaj Ernő jó kedvében fo
gyasztja az aczélsört.
Mindenütt már feszülten várják a cotillont. s be
szélnek róla. PlulV barátom méltóságteljesen sétál felalá. a kis Bukovai pedig teljes komolysággal feltett
monoclival vitatkozik s a mint mellette elmentem, tisz
tán hallottam hogy: r de kérlek nlássan, csókolni való*
. . . a többit már nem hallhattam, mert ez alatt be
értem a másik terembe: a hol éppen a soupé csárdást
húzták, s bámultam, hogy Luxi milyen szépen mártogal és Imre milyen pazarul szitál.
igazán érdekes
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Tizszázados kultúránk hazai fejlődését és nem
zetünk életképességét az emberi tevékenység minden
terén, az országos ünnepélyek központját képező mil
lennáris kiállítás lesz hivatva minden irányban kellő
módon méltóan feltüntetni. A modern Magyarország,
életerős produktív kiállításunk a történelem rég letűnt
korszakait is fel fogja eleveníteni. A régi ereklyék
gyűjteménye, régi épületek, műemlékek, szobrok, képék, műkincsek, fegyverek, okmányok és mindenféle
régi magyar emlékek összeállitása különös speczialitásál fogják képezni ennek a szó szoros értelmében igazi
nemzeti kiállításnak, mely történelmi részének különös
vonzereje állal felülmúlja az eddigi összes kiállitásokát. melyek eddig csaknem kizárólag az ipari haladás
igazolására szorítkoztak. A magyar nemzet örökös harczaiban és létfenlartásért vívott küzdelmében sok be
cses emlék elpusztult, de annál becsesebbek és érté
kesebbek lesznek előttünk nzok, melyek a hazafias ke
gyelet által az ország különféle vidékein számunkra
eddig megörizlcltek.

A mi Magyarországon és hazánkra vonatkozó! lag külföldön régiség csak található, az mind össze
van gyűjtve és vagy eredetiben, vagy hü másolatban
művészi utánzattal lesz látható a május 2-ikán kez
dődő és valószínűleg a késő őszi könnpokba nyúló
kiállításon, nelynt előreláthatólag a költőiről is töme
gesen fognak látogatni. Napról-napra érkeznek már
az érdekesnél érdekesebb történelmi reíiquiák és az
ipari czikkek szállítása is már a jövő hóban meg-
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kedőlől. <1 termelőtől s a munkástól, hogy tisztes- egy rövid meleg búcsúszónak a hiányát. Ezzel nem kovits Lajos 2 frt. Ormós Zsigniond egyesületi alelfl , .s i "ii ..<Íjon jó árut, illetve teljesítsen tisztességes akarunk az egyházi szertartás magasztosságából, sem a nők, az estély fényének és sikerének emelésére cotilluli 1 munkát. Ezen elvet követve, legjobban fele- ' Czibulya László főjegyző másnap Csalomján tartolt lont rendezni s annak költségeit (50 frt) magára vál
híiik i >g hazafias kötelmeinknek is. mert hiszen a szép beszédének értékéből valamit levonni. De hiány lalni szíveskedett, a miért az elnökség ezennel szintén
/Óm részeikből áll s egy-egy rész javán munkálkodva ; zott a nép is, egyetlen kék mándlis ipolyságit sem lát köszönetét fejezi ki.
Az estély tiszta jövedelme
elömoidilülluk az egészei is.
j tunk az alispáni lak és ravatal körül. Ha a gyász- , 150 frt,
De ehhez nevelődnünk kell s részemről semmit , háztól azon a szép piaczteren rendben s nem oly
— Szám onkórő széki tag o k u l városunk törvény
(íU tok oly fontosnak a nevelésnél, mint a közérzet j sietve vonul végig a kiséret s az a fekete zászló a , hatóságának e hó 15-iki közgyűlése Vadas Jenő ésOszvald
fejlesztését Egy. engem legalább igen megkapó példáját a j megyeház elölt egy pillanatra meghajlik, a lelkünk j Gusztáv biz. tagokat választotta meg a folyó’ évre.
közérzetnek olvastam Széchenyi István gr. -gvik hir- j fájdalmának adtunk volna ezzel kellő kifejezést, s Hont— Ism ét a le v éltár, A f. hó 15-iki városi köz
iapj czikkében maholnap 54 esztendő előtt.
megye alispánját ez megillette volna. — Egyébiránt gyűlésen ismét szóba került a levéltár rendezésének az
Egy hid karfáján kiállott egy szög, melyben egy j ö már nyugszik csendes föld alatt; nem bántja ez a ; ügye s a város tanácsa oda utasitlatott, hogy a levél
néniét, ruhájával megakadván, ez beszakadt, a német j ngondolat".
tári becses emléktárgyak és oklevelek a további pusz
íejét csóválva m ent odáhb, illanna egy magyar ember j
— F őispánjaink arczképei. A város tanácsa ; tulástól megóvassanak. Ez az utasítás szerintünk a dol
[leszakítva ruháját, ez nagyot káromkodva haladt tovább ; J m ar meglette egy korábbi közgy, határozatból folyólag \ gon nem változtat, mert a levéltári tárgyak eddig is
•'■ arc egy áthaladó angolon esvén m ega kár, ez egy kő | a kellő intézkedéseket főispánjaink arczképeinek meg- | kellő gondozásban tartattak s elpusztulásukról,, elkal„tan nézett és a szöget heverte.
lesletése iránt. Az utóbbi tanácsülés határozata szerint j lódásukröl szó sem lehet, mint egykor évtizedek előtt
De miután addig, mig ez a közérzet belénk nem i Goldbrunner Sándor és dr. Roszner Ervin báró volt az nem egyszer megesett. Itt csak az a baj, hogy a
nevelődik, a városnak, ha nem is előhaladását, de I főispánjaink képének megfestésére Zsitvay János rajz- i rendezettség hiányzik a levéltárban, úgy az óváriban
legalább fönmaradását biztosítani kell; az ehhez szol- í lanárt, Rudnay Béla volt főispánunk s Ocsovszky ■ mint a városháziban. Az óváriból egyébiránt az értéke
Káló tényezők elösorolását, ajjmennyiben azok a városi j Vilmos volt polgármesterünk képének megfestésére sebb tárgyak a városházába hozattak le már régebben
hatóság tevékenysége által teremthetők elő, szabadjon i pedig Gyulay László festőt kérvén fel. Ezzel kapcso mostani polgámesterünknek. az aljegyzőnek s levéltár
egv későbbi czikkre halasztanom.
latban felemlítjük, hogy városunk egyik volt díszpol noknak magán buzgalma folytán. Hivatalos intézkedé
P latzer Ferencz.
gára : Péch Antal miniszteri tanácsos képének meg- sek azelőtt nein tétettek, sajnos, a levéltári tárgyak
, szerzése iránt egy tisztelője oly irányban tesz lépéseket, ilyen védelme czéljából, a bélabányai Rákóczi emlékek
j hogy az ö képe is a városháza termének falát díszítse. behozatalának kivételével, mely szintén mostani polgár— Dr. Knezovits Adolf ügyvéd, városunk szü | mesterünk javaslatára, sürgetésére történt. Ha elkallo_ Esküvők. E hó 14-én ,llolczapfel József m. lötte, a ki nem rég Selmcczbányán gyakornokoskodolt, dásröl. pusztulásról van szó, ez csak a múzeumi tárkir. postafőnökünk kötött házasságot özv. Ghriaster | Budapesten ügyvédi irodát nyitott Ferenczkörut 30. 1 gyakra vonatkozhatik, melyeket bizony nagyon is czélszül. Menlzl Mária úrnővel, az I. kér. anyakönyvvezetö sz. alatt.
I szerű volna szárazabb helyre tenni. Az óvári toronyelőtt, — holnap pedig : e hó 20-án d. u. 4 órakor
— Az á rv a - és szeretház üg y e élénk vitának ■ szoba, melynek különben is a legszebb a padmalyja,
C s i k y S á n d o r u r esküszik őrök hűségei N y i t r a y szolgált tárgyául e hó 15-iki törvényhat. biz. ülésünk igazi góthjizlésü szegélyekkel díszítve, egyelőre álkalmas
M a r g it kisasszonynak, szintén az I. kér. anyakönyv ben. Arról volt szó, vájjon melyik jobb: a tömeges , volna a nedves üregekben elhelyezett tárgyak elhelyevezetö elölt. — Igaz boldogság legyen az uj párok kaszárnyaszerü nevelés, vagy az árváknak családoknál j zésére. Tegyük meg ezt egyelőre, a levéltárnoki állás
elhelyezése ? A közgyűlés megszavazta ugyan a 10.000 kívánt szervezése úgy sem fog egyhamar m egtörténni;
osztályrésze.
— Bolgár E n drét, Hontmegye alispánját, kiről 1 frtot az árvatári tartalékalapból az árva- és szeretetház ! és pedig nem azért, mintha levéltárnokunk nem birna
lapunk előbbi számában megemlékeztünk, eltem ették; alapjára, de a terv érdemleges ke resztülvitelére nézve j a kellő minősítéssel, hanem azért, mert a városnak nincs
j egy uj levéltárnoki állás rendszeresítéséhez s uj helyi
a beszerelésnél ott voltak számos tisztelői sorában utasította a tanácsot újabb javaslat előterjesztésére.
— Nem soká élvezte nyu g alm át, és mondjuk ségek felállításához elegendő pénze, mostani levélvárosunk küldöttei is. Polgármesterünk részvétteljes
szavak kíséretében adta át a város közönsége részvét hozzá : a megérdemelt nyugalmat Nagy Gyula béla- t tárnokunknak meg eddig csak is irattárnoki, iktatói
iratát a gjászoló családnak s meghatva helyezte a ra bányai kántortanitónk. Most vesszük halála hírét a tá 1 teendői vannak.
— A Szilveszteri tán czm u latság rendezői a
vatalra a koszolul, a b. Roszner főispán, Lestyánszky volból, a pestmegyei Ujszászról, a hol nyugdíjaztatása 1
j rendező dijakból fennmaradt 7 frtnyi összeget az akad.
Sándor volt alispán koszorúja mellé. Az alispáni lak J után letelepedett. Nagy'Gyula negyven évnél hosszabb | Segélyzö Egyesületnek adományozták: fogadják ezért
megtelt a résztvevőkkel, kiknek sorában ott láttuk j időt töltött a tanítói pályán s e melleti mindenütt részt ! az egyesület őszinte köszönetét,
Horváth Béla főispánunkat is. A részvét általános volt, vett községe társadalmi mozgalmaiban is, igy Bélabá- i
— Ö n g y ilk o sság o k ^ Nemcsak a testnek, de a
a család gyásza m egható; de nekünk selmeczieknck j nyán egyebek közt az önk. tűzoltó intézményt karolta léleknek is megvannak a járványos bajai, mint azt a
mégis úgy látszott, mintha valami hiányzott volna a | fel s önk. tűzoltó egyletet alakított, melynek éveken ! tudomány, a tények bizonyítják. Az a szerencsétlen
gyászjelenet méltóságából s talán nem csalódunk, ha át főparancsnoka volt. A halál 63 éves korában érte j borbélysegéd: Szabados János sem fordította volna
azt mondjuk, hogy ezt a hiányt mindannyian érezték, : utol fiának: Nagy Árpád m.á. v.hivatalnoknek házánál. maga ellen a forgópisztolyát, a múlt kedden, ha előtte
! való napon Tóth József Aladár Vili. oszt. tanulónak,
a kik a vidékről beseregleltek: az ünnepies rendnek s Béke p o raira!
— Tiszti főorvosunk jelentéséből. Dr. Máltás I ennek a szép reményekre jogosító ifjúnak hasonló tette
kezdődik. Az összes csoportok befejezték előkészítő és Károly I. főorvosunknak a közig, bizottság múlt heti i nem szolgál például amugyis beteg kedélyállapotában.
előjegyzési munkálataikat. Eddig 10.000 kiállítónál több ülése elé terjesztőit jelentése szerint Bélabányán n o  ; A kedves ifjút önérzetének, becsületének vélt megsértése,
jelentkezett, mely az eddigi összes országos kiállítások vember második felében 8 vörheny eset, s gyakori példájának követőjét pedig a .beteg szerelem* vitte a
hurutos loroklob betegség fordult elő. Deczemberben korai sírba. Ok nélkül cselekedtek, de most már csak
jelentkezőinek számát messze túlhaladja Körülbelül
kétszáz nagyobbszabásu és kisebb, de rémekül kiállí további 13 eset volt, melyből, habár a vörhenyesetek . . . sajnálhatjuk őket; — igaz részvéttel sajnáljuk.
tott épület készen áll és ezek közt a tői lénclmi főcso kezdetben általában kedvező lefolyásunk voltak, 4 ha— M iért is kell az uj m id e r? A kis Annus is
port: Vajda Ilunyad vára, az ősrégi jaki templom és | lállal végződött. A betegséget Zólyomból hozta be tudomást vett már a tudomány legújabb vívmányáról:
Mária Terézia korabeli renaissance-épüK-tlel, az ország egy fiú. Tovább terjedését az a körülmény magyarázza, a Röntgen-féle fotografálásról. A minap azzal a ké
faluja a magyar és nemzetiségi ulczávál, hol a ma hogy a lakások szűk volta az elkülönítést lehetetlenné résével állott elő, hogy ö neki uj mider kell, mert az
gyarországi vidékek népélete lesz bemutatva, az óriási lette. Jan 12-ét megelőző 11 napon át újabb eset uj folografáló meglátná a törött halcsontot. A kis
iparcsarnok, mezőgadasági, gyáripari, tengerészeti, had nem jenletelt be; mindamellett e b ó 19-éig zárva ha Annus csak e t t ő l fél, a nagyobb Annusok bizonyára
ügyi, pénzügyi, közlekedési, közoktatásügyi, bányászati gyattak az iskolák. A gyógykezelést, a járvány tartama a szivüket féltik az uj fotográfiától s annak eddig oly
stb. monumentális nagy épületek, a közegészségi, me- . alatt a tiszti főorvoson kívül még két orvos teljesítette, ügyesen rejtegetett titkait. Megnyugtatjuk a nagyob
leorologiai, borászati halászati, ezukorgyári, lejgazdasá . az óvó intézkedések minden irányban elrendeltettek s bakat azzal, hogy egyelőre ettől ne féljenek, mert a
gi. malomipari s száz más pavillon a hóval lödött fehér foga nat ősi Hallak. A jelentés a „Selmeczbányai Hetilap"- folografáló sugarak csak a s z i l á r d a b b testeken
lepel alatt egy mesebeli város kiemelkedő pontjait . bán felsorolt azsiai állapotokat valótlanoknak s rosz- akadnak meg, mint a csont, arany, ezüst, réz, vas,
képezik. A nagykörúton épült kiállítási város nemso akaralu koholmányoknak nyilvánítja. A fentiekben alumínium stb, s csak ezeket láttatják, fényképezik le.
kára be fog népesedni a kiállítandó tárgyak sokasá I csak kivonatosan ismertetett jelentést a közig, bizottság A szívnek csak nyomai láthatók, az eddigi kísérlete
gával, ünneplő közönség és külföldi látogatók seregei : bővebben tárgyalván, Oldinger Anlal biz. Ingnak ama zések szerint; s csak azután fogják azt a módot fel
vel. A világ minden tájairól messze országokból, Ame i felszólalására, mely szerint ő arról van meggyőződve, fedezni, mely ellen sem mider, sem egyébb mellvért
rikából, Indiából, Egyiptomból, Olaszországból, Ang , hogy a tiszti főorvos lelkiismeretes szigorúsággal járt nem fog védőimül szolgálni. Addig a kis Annusból is
liából, Franczia, Német, Törökországból és a szomszédos ! el a járvány terjedésének meggátlása iráni, s tapasz- nagy Annus válik.
— E lhaltak. 274. Polczer Ferenczné ág. cv. 00
keleti tartományokból, egyre-másra jönnek a jelentések j talta azt, hogy minden másodnap, sőt némelykor nap
konzulátusoktól társulatoktól, hatóságoktól, melyek tö- ' nap után járt ki Bélabánvára, meglőve minden lehetői éves, gyomorrák. 275. Veigel Anna ag. ev. 68 éves, tüa baj megszüntetésére, a bizottság bizalmat szavazott dölob. 270. Grnnek Béla r. k. 10 hónapos, Enterocath.
mcges és csoportos látogatásokat jelentenek.
a tiszli főorvosnak e lelkisineretes eljárásáért, a fenti 277. Paulik Mária ág. evang. 17 éves, sorvadás. —
Az érdeklődés a folytonos elökészülödésekkel álhirekkel szemben.
1890. évben : 1. Schwarcz Albert ag. ev. 40 éves, tü
eByütt halad és mire n hó elolvad és a tavaszi enyhe
— Ism ét 20 tanonezot vesz fel ez időszerint a dőlob. 2. Trauer András r. k. 66 éves, sorvadás. 3.
szellő meglebben, Magyarország kiállítása a népek test helybeli czipögvár, melyben már 80 egyén nyer foglal Vcisz Hermin r. k., 4 hónapos, convulsiones. 4. özv.
véries érintkezésének gyülhelyévó fog válni.
kozást. A gyár rövid idő múlva 150-re emeli munká Zachar Anna r. k., 88 éves, végelgyengülés. 5. Kordik
Magyarország ezeréves története sok ellenséggel sainak szárnál, szép keresetet biztosítva nekik — s József r. k. 73 éves, Hidropsuniversalis. 6. Vostyár Má
ria ág. ev. 3 hónapos, convulsiones. 7. Tóth József
Va|ó küzdelmünkkel van te le ; az ezer év végén sok részt vesz a millenniumi kiállításon is.
— Az ak a d . Segélyzö E gyesület elnöksége hálás Aladár r. k. 18 éves, öngyilkosság. 8. Neczpal Anna,
Barátot fog szerezni nekünk az az ünnepi alkalom, |
« külföld hazánk kulturális életképességéről a j köszönetét mond mindazoknak, kik az egyesület által f. r. k. 9 hónapos, tüdőlob. 9. Laszap Mihály r. k 35
kiállításon saját szemeivel fog meggyőződést szeroz- j hó 11-én rendezett tánczeslély alkalmával felülfizetni s éves, Entérsoc.. 10. Szabados János r. k. 19 éves, önMni. De magunk is fogunk belőle tanulni és azért ! azzal a jótékony czélu egyesületet támogatásban része- gyilkosság 11. Cbodász Jánosné szül. Protzner Erzsébet
‘ZVasl elvárjuk, hogy a kiállítás nemcsak dicsöségüu- ■ siteni szíveskedtek. Felülfizetett: Berks Leopoldin 2 r. k., 38 éves, Phtysis pulmonum.
I Irt. Farbaky István 5 fit. Dr. Fodor László 10 fit,
Az aczéltoll ju b ileu m a. Most van őtven éve,
kel r°8ja emelni a külföld elölt, de hasznos iskolája
! Hűn dél Vilmos 1 frl. Hermann Emil 3 fit. Hültl József hogy az aczéltoll megkezdte a ludtollal való győzel
lh *esz mindazon törekvő elemeknek, melyek Magyarmes versenyét. Az aczéltollat egy Mason nevű bir
;
5
fit.
Kákonyi
János
1
írt.
Dr.
Kapp
Jakab
1
fit
ország jövőjét a komoly munka és nemzeti haladás
minghami munkás találta fel. földhöz ragadt szegény
i Krausz Kálmán 1 fit 50 kr, Neuschwentner Ferencz
volt, de találmánya következtében t873-ban már mint
lzlos sikerétől várják és reményük.
; 50 kr, N. N. 50 kr. Sebének Gyula 5 fit. Slassek Já- többszörös milliomos halt el, bár életében iskolákra,
| nos 1 fit, Dr. Stullcr Gyula 5 fit, Szil nyal József 3 árvaházakra s más jótékony intézetekre töm érdeket
F ekete József.
I frl, Takucs Miklós 1 Irt, Dr. Tóth Imre 2 frt, W an- adományozott.

Különfélék.
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— A fenyegető H urbán Vojanszky Szvetozár*
Ha hihetünk a varsói „Var-uv-zky Dn- vnik"* «v. lapnak,
nagy veszedelem fenyegeti a millenniumot. K lap szerint'ugyanis az említett Húrban Vo in-zky Szvetozár
nagy erélylyel ismét hozzá topott a hirlapira-h"/.. egy
magyarországi tót uj-agban. ■- ujb.ü • v it.- "lektrizaltii az elnyomott tótokat csikkéi', ivói
költemé
nyeivel. A magyaroknak.
mint a
■< ! <!' -rt»-sűl
— magától értetődik, nincs egészen iuy. ro .• dolog,
annál inkább, mert magyarellenes tünu tw kt»«I tarta
nak. melyek, lehet rendezve is lesznek a Duna tájékán,
midőn a nagy magyar nép ezeréves fu
•j t fogja tartani. S ez fóképei Húrban V
Szvetozártól függ.
Pánszláv korteskedés. N a.\ Itóezén a minap
töltöttek he választás utján a kisorsolt városi képvise
lők helyeit. A „tót1* takarékpénztár emberei nemzeti
ségi kérdést csínéivá a dologból, tót eizelmü jelöltjeik
érdekében mindelit elkövettek, meg pedig jo sikerrel.
A takarékpénztár é p ü le té b e n két hordó bort vertek
csapra, ott itatták a választókat, s onnan vitték őket
a szavazó urnához. A megválasztottak közül csupán
egyetlen egy tud magyarul Írni és beszélni. Ezekkel
szemben derék magyar polgárok buktak el.
A Szalay-Baróti-féle „Magyar Nemzet Története*
ez. műből, melyet Wodianer F. és fiai czég oly pontosan
és rendesen bocsát közre, most jelent meg a 29-ik
füzet. Folytatódik benne Hunyadi Mátyás korának tár
gyalása, mely csak a következő füzetben fog bevégződni.
A szerzők a legnagyobb gonddal és alapo-sággal adják
elő nemzetünk történetének e dicsőséges esztendőit,
érdekesnél érdekesebb képekkel enulve munkájok ér
értékét. Székely Bertalan híres képe: V. László és
llzillev igen szép másolatban külön mümellékletül van
e füzethez csatolva, meg aztán Podjebrád eseh király
arczképe, Mátyás bauczeni szobra, pajzsa, aláírása, a
bécsi múzeumban levő relief képe. s!b. stb. A SzalayBaróti-féle történet mindenkepen méiló lesz a magyar
nemzet ezredéves ünnepéhez, és megérdemli, hogy
minden magyar család könyvtárában helyei találja.
Egy-egy füzet ára 30 kr. Megrendelhető a kiadó (‘/.ég
nél.’ Budapest Andrássy-ut 21.
— Előkelő folyóirat a S/ekeiy Sámuel szer
kesztésében megjelenő Politikai HelD/einle. Magyarország ez egyetlen komoly irányú politikai hetilapja.
mely fényes kiállítás, gazdag és. változatos tartalom
magas etikai és szellemi színvonal lek nteiébeii véle
kedik a külföld legkedveltebb heti revim-ivel. E lap
tárgyilagos és független magatartásával rövid iiló alatt
irányadó politikai köreink elsőrangú oganumává küz
dötte fel magát. Közgazdasági, társadalmi. irodalmi és
művészeti rovata a magyar társadalom eiiiejeuek igenyeit szolgálja. Klubboknak. kaszinóknak, olvasókörök
nek és nagyobb kávéhazaknak nelkülözbetleu s állandó,
becsű hetiiapja. Nemcsak kollegiális, de hazalias kötőlességet vélünk teljesíteni, midőn erre a nagy körül tekin
téssel, sok Ízléssel és meglepő szakképzettséggel szerkészlett magas színvonalú lilelis/.emlere. mely most lep
harmadik évfolyamába, felhívjuk a művelt es előkelő
olvasó közönség becses ligyelim t. A politikai lleliszemle
előfizetési ára félévre 5 Irt, negyedévre 2 frt 5U kr. —
Szerkesztőség és kiadóhivatal Vili. ke:.. Kerepesi-ut 17.
A ..Zenélő M agyarország" zenemű folyóirat
1896. III. évfolyamának első füzete jelent meg s kül
detett be hozzánk. K páratlan olcsó es a bel- és kül
földi zenemű-irodalom legszámottevőbb termékeit s
újdonságait közlő zenemű folyóirat jelen száma tartalinazza: I. „Elet, élet, betyár élet* és .Kis kertem
ben elaludtam* remek szép magyar dalt. melynek
utóbbija a most igen népszerű „Marezi fiam hadd. ne
rikass!- csárdásnak egyik száma. II. Lacombe II. ..Chan
son de mignon* czimü ábrándos sálon darabot. 111.
tlreizingcr „Muzurka* magán hegedűre, mint mutat
vány a most megjelent .. 16Ő hegedű atirat nagy értékű
műből. IV Strausz J. „Simulj hozzám* ! lalp alá való
szép polkáját. V. Schubert F. „Bevésném tölgyfa ér
des kérgibe* (Ungeduld.) czimü bájos dalát igen sike
rült magyar szöveggel. Hat hasonló gazdag minden
kor 10 10 zeneoldal tartalmú füzet képez egy ne
gyedévi folyamot I fit elölizele-i árért zenélő hölgye
inknek melegen ajánljuk a kitűnő zruelapol. Előfizet
hetni a „Zenélő Magyarország1* Budapest: ( Iscngery
uleza 62 sz Mutatványszámot kívánatra küldenek.

A közönség köréből.

VII. évfolyam. 3. szám

HÍ RADÓ

Knezsuvits János ügyvéd mint az ismeretlen örökösök
részére kirendelt ügygondnok végrehajtást szenvedők
elleni 150 frt tőkekövetelés és járulékai behajtása iránti

H i r d e f é s e k.

végrehajtási ügyében a korponai kir. jbiróság területén
lévő Felső Daesolam község halárában fekvő a fc.jsö

Sömörbajosokat

(laesolaiui I sz. Ilkvben A I. 1—19. sors/. alatt f()-Iáit V„ bel- és küllelkü birtokból özv. Csnsztvjök szül.
Ivanies Ilona 12-<‘d részi képező hányadára az árve
rési 429 frtban ezennel megállapitotl kikiáltási árban
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt igatlanok az
18 96. évi f e b r u á r - h ó 1 2 - i k n a p j á n d. e.
9 órakor Felső Daesolam községben a községi biró
lakásán megtartandó nyilvános árverésen
pilott kikiáltási áron alul is eladatni fognak,
Árverezni szándékozók tartoznak a

száraz, nedvesítő, pikkely-"inö: í ■■
az e bajjal, kapcsolatos oly kiállhatnllanul kellemetlen ..bö rv iszk etést"
gyógyít kezesség mellett még azoknak
is. kik sehol sem talállak segélyre.
,,Dr. H ebra^söm örlrtója.11 Ártalmat
lan külsőleges alkalmazás. Ara o éri.
6 frt előzetesr beküldése mellett után
vétel (levélbélyegek is); mire vámés pústamentes megküldés követke
zik. — Kapható : St. M arien-Drogerie
D anzig (Nemetország).

becsárának 1 0 % -át készpénzben, vagy az 1881. LX
F ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az
881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt, igazság
ügyiminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az
1881. LX. t. ez. 170. g-a értelmében a bánatpénznek
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Korponán 1895. évi november-dió 30-án.
A korponai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Libertini kir. jbiró.

!

A jelenkor legolcsóbbjéslegjobb
világítója.
F elényinél tö b b a m e g tak arítás, m in t az Arg an d -féle és pillangó lá n g n ál.
:

l y y / v Q . n y vüága lényegesen világosabb mint
I A A t U d / i közönséges gázlángé, vagy a villany
világításé, a mostaninál kevesebb
lángra van szükség.
iz z ó g á z

z t a s t y u ss

fényt szolgáltat.

•

izzógáz

i
;

idéz L'16

I z z ö g á z X nmlmásr gázlángok.
bb*n terie“ u EZÍ'1a fényl

:

takarók
Iz/ó°ííz1nem
10111 ad
föslöt ós*cmeg,
ormot’a adíszítések
fekelodnek

•

mit sem szenvednek, a lóg tiszta és
egészséges marad.

I 1919. sz.
1895. tlkvi.

í r/ r/n<V *ír/'változtatás nélkül alkalmazható gáz1 / j / Á J ^ a / j csillárokon, fali lámpákon stb.

Árverési hirdetményi
A korponai kir. jbiróság mint
■ súg közhírré leszi. hogy Szluzsik szül. Jámbrich
végrehajlatónak Predajnos sző. Knvazsko Anna
özv. Csastvjak szül. Ivanics Ilona ismert örököse

Egy lá m p án ak (ízzótest és cylinder) a m érsé
k e lt á r a a felszereléssel e g y ü tt 5 f r t 30 k r.
M a ija r izzóviláíitási részT.-társ. Buőapest.

József föherczeg ü esász. és kir. fensége udvari szállítója.
Fiilöp szász C oburg-G othai .herezeg ö kir. fensége szállítója.
S innem esim : G ottschlig B udapest.
Telefon 5 8 - 8 6 .

t e a - .r u m - é s c o g n a c nagykereskedő

f\pQ$Toíí B U D A P EST .
Központi iro d a: IV., Váezi-utcza 4-ik szám.

l i Ü S Z Ő I K t II } i I v á l l i t l í sí.

Fogadják mindazon ismerőseim, a kik felejthetet
len József Aladár fiam szer encsétlen kimúlta s teme
tése alkalmával részvétüknek kifejezést adni s/.ivesek
voltak, ez utón is halas köszűneleincl.
in. 1896. január lő.
Dr. Tóth Imre, bányákéi-, főorvos.

Nvilttér.
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VI, VáG?i-iitcza 6. sz „a ManflariuDoz" ! VI, AMrássj-m 23.
;i Váro'-liáz lér mellett
j
a kir. opera áttelenében
IV., E g y etem -tér, E gyetem -utcza sa rk á n , a „Ja p á n nőhöz".
KIVITELI PJNCZÉK :
X., K őbánya, F üzér-utcza 9. szám.

Bizományi rak tá r:
S c l m t 'i 'z b t t n y á n s
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Plt levelekre 10 kro*. leveleíó laüokra fi kros aólvao n
. Magyar nyelven i

M arschalko G yula m.
Közvi•11<■n i . I.< . Malii valódi chinai és orosz karaván teák, Ja
Umzili.ii <- ( .uFii-rimiok. franczia eognacok. likőrök a legfinomabb
m i n ő '' -Im h . rn d e ti csomagok és palaczkokbnn, eredeti árak mellett,
Árjegyzék ingyen és bérmentve. —

Nyomatott Joerges Ágost özv. es Fia könyv nyomdájában Selmeczbánváu 1896.

