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Ötven év múlva!
Félszázad elölt egy röpke fény sugárzóit váro

sunkból ;t haza szivébe s onnan országszerte, melynek 
tisztán látták a magyar nemzeti nevelésügy 
azt, hogy mi a feladatuk s mivé kellene 

fejleszteniök azt a szent ügyet, melynek szolgálatában 
Itattak.

A fényt mint phyzikai tüneményt elnyelheti a 
, a homály; de a szellem fényének más a sorsa, 

z fenmarad, él még a sötétben is, s kigyul, mihelyt, 
egy kis éltető eleme támad.

]gy van ez a jelen esetben is, melyről ezúttal
megemlékezünk.

Félsz áfád on át aludni látszott a magyar nemzeti 
eszméje, s csak olt élt az idealisták szi- 

agyában, s azt hihették apostolai, hogy a mai 
kor elfeledte az t; de ime egyszer összegyűl táboruknak 
mintegy 5000 liarczosa. a középtanodák és népiskolák 
tanári, tanítói kara s ezek díszes soraiból zászlóbon
táskor mindenek elölt ama lelkes apostolokhoz szól 
az elismerés szava, a kik félszázad elölt a magyar 
nemzőii nevelésügy eszméjét fölvetették.

Ez elismerő, hálás szavakat szószerint közöljük 
itt, amint azokat a tanügyi kongresszus első ülésén 
jeles pedagógusunk Heinrich Gusztáv egyetemi tanár 
a kongresszus elnöke elmondta, a mint következik: 

Mélyen tisztelt gyülekezel! Szeretett karlársa k 
(Halljuk! Halljuk!)

Közel egy félszázada, hogy hazánk nevelői és ta
nítói. felekezeti és rangbcli különbség nélkül, első Íz
ben gyűllek össze együttes tanácskozásra. A czél, mely 
őket li ;késitőlto, világos és szabatos körvonalokban le
beged szemük előtt: meg akarták vetni a nemzeti ne-

T Á R C Z A .
Hódítás a Keleten.

Az Ezredéves Országos K iállítás bosnyák-herczeg’o- 
vinai osztálya.

A „Selmeczbányai H íradó11 eredeti tározója. 
Hódítás? Talán nagyon erőszakos czimet adtam 

tárczánmak, mert ez a szó: h ó d í t á s ,  önkénvle- 
lenül a fegyverzörgést, a vérontást, a gyönge leigázá
s t  juttatja eszünkbe. Igen, kizárólag eképen értették 

b ó d í t á s t  a régen elmúlt időkben. Hanem manap- 
■8 ismerünk másféle hódítást is, azt, amely épen 

szemem előtt lebeg, a mikor Írom ezeket a sorokat: 
hódítást a kulturális és gazdasági előrehaladás l'ön- 

sőbségének ez ellenállhatatlan erejével.
A Kelet az ő ismeretlen, vonzó erejű romanti

kájával, bűvös-bájos költészetével, mindazzal az érde
kességével, amelyet fantáziánk hagyományos szokásá
nál fogva ragyogó színekkel ruház föl, itt fekszik Ma
gyarországnak tőszomszédságában, és soha meg nem 
szűntünk közvetlen érintkezésben állani vele. Hazánk 
dicsőség telj os ezredéves történetének jellemző sajátos
ságot kölcsönöz a fényes szerep, amelyet az Árpádok 

a Keleten játszottunk A jelszó, hogy a magyar 
közvetíti a nyugoli kultúrál a Keleten, modern 

i; de ebben az esetben a jelszó sokkal későbben 
született, mini az akczió, melyet hangzatosán magyaráz. 
^  '"agyar államférfiak évszázadokkal korábban, mintsem 
^merték volna a jelszót, tudomására jutottak annak, 
l0gy Magyarország világtörténelmi hivatása a közve- 

a nyűgöt és Kelet között és mélyreható bülcses- 
sággol, maradandó sikerrel ennek megíelelőleg cseleked- 

Bekapcsolták a nyűgöt államok és nemzetek kö- 
•Oösegébc Magyarországot és a magyar nemzetet; le- 
■ "Hetüket azonban mindig Keletre tügges/.tetlék és Szt. 
s. v‘‘n birodalmát befolyása a Keleten sorozta az el- 

ran*" hatalmak közé.
•' '"agyar keleti politikának sarokpontja Bos- 

)’"k ország vala, amint krónikáink nevezik Ozora, Só-

velés- és közoktatásügynek biztos, maradandó alapjait; 
töl akarták ébreszteni e legfontosabb nemzeti közügy
nek összes munkásaiban az együvé larlozandóságnak 
éltető és termékenyítő érzetét : létre akarták hozni 

: közoktatásügyünknek akkor még fölötte hézagos és tö- 
, ledékes intézményei között azt az egységet és össz- 
; hangot, mely a forrón óhajtott sikernek egyik elenged- 
i hetellen föltétele.

A nehézségek, melyekkel meg kellett küzdeniük,
| rendkívüliek voltak. Nemzeti közoktatásügyről akkor 
j csak legnagyobb férfiúink nem is annyira gondolkod- 

ak, mint inkább fenkült szellemmel csak álmodoztak ; 
a pedagógiai sajtó, általában a magyar sajtó, mely 
ma minden nemzeti eszmének lángoló hirdetője, még 
nagyon kevés orgánummal és igen csekély számú kö
zönséggel dicsekedett; a tanító világnak egyesület, 
élete és működése alig hogy félre eső vármegyékben 
elszórtan és magára hagyatva, első sorban csupán 
helyi érdekek képviseletére indult meg. De e nehézsé
gek, melyek a szervezések munkáját oly nagy mérték
ben megbénították, nem riasztották vissza lelkes elő
deinket az egyetemes kongresszus ősszehivatásától.„Mióta 
a nevelés zászlóját kezébe vette az állam11, mondják 
a kongresszusi bevezető felhívásukban ; mióta a szent- 
séges törvény és vallásfelekezetek tökéletes egyenlősé
gét és viszonosságát kimondotta; mióta nemcsak az 
egyház, hanem státus is hirdeti a szabadság, egyenlőség, 
testvériség evangéliumát, mióta a tanilóhazánkban státus 
lisztjévé, közhivatalnokává lett: azóta nem illik, nem 
lehel, ni ni szabad többé a.haladó kor, a haza sérelme 
nélkül a tanítókhoz felekezelileg vagy bármely párt 
színezet szerint külön és osztályérdeket szolgáló ta
nítói tanáeskozmányokat tartaniuk. (Zajos tetszés és 
helyeslés.) „hanem át kell azokat nyílt, az összes ma

földe, Ráma, Hűm stb. Uralmunk ottan még az 1526-iki 
nagy nemzeti szerencsétlenséget is túlélte, mert Jajcát 
Mohács után neh.my esztendeig tartotta a vitéz 
csapat.

Alig van lalpalalni föld ezekben a pittoresk or
szágokban, amelyet nem áztatott magyar hősök vére, 
akik mindig Magyarország nagyhatalmi állásáért, keleti 
érdekeiért küzdöttek olt. Szinte dogmája volt a régi 
magyar politikának, hogy keleti befolyásunkat a Bosnya 
és a Narenta partjain kell védelmeznünk. Es milyen 
messzeláió államférfiul okosság rejlett ebben a prin- 

| cipiumbun, arról meggyőződünk ma, amikor kényte- 
j lenek vagyunk bevallani, hogy ez az igazság változatlan 
I erővel él és h a l; visszavezette Magyarországot oda,
! ahol őseink harczollak, uralkodtak és kormányoztak
• meggyöle államférfiainkul arról, hogy a Bosnyák- 
! országban elfoglalt pozíció alkalmatos arra. hogy 

onnan meghódítsuk az európai Keletet.
Igen meghódítsuk! De nem karddal, puskával 

és ágyúval, hanem a szellem fegyvereivel. B ^nyák- 
országnak kell azzá a gyúpoutlá lennie, a hol össze
gyűjtjük a nyugoli kulturális és gazdasági élet erőit, 
hogy onnan kiárad"-- Hienállhalatlun hatást gyakorol
janak a BalkánfélszLt l többi országidra és nemzeteire. 
Husiivákország bír mm. A a közvetítő elemnek a hiva
tásával, amely a Nyűgöt vívmányait álidomitva a Kelet 
részére tovább terjeszti azokat, magukkal vivén be
folyását és tek’ntélyél innak a nemzetnek, amely ezt 
az átalakulási igazgatja. Szinte a történelem ujjmuta
tását kell látnunk abban a körülményben, hogy Ma
gyarországot és Ausztriái magyar államférfiak vezették 
Bosnyákországba és a Herczegovinába ; Andrássy Gyula 
gmf, aki nevét kitörölhetetlen ragyogó belükkel véste 
be Magyarország és a monarkhia históriájának ércz- 
lapjaira, mint külügyminisler a berlini kongresszuson 
megszerezte részünkre az európai megbízást ezeknek 
a tartományoknak a megszállására és kormányzására; 
Kállay Béni pedig, akinek államférfim nagyságáról szin
tén kliu fog púi lattanul tanúságot tenni, épen annyi

gyár tanítóságot és az egész haza közoktatásügyét 
egyaránt érdeklő közös gyűlésekké változtatniuk. 11 
(Élénk helyeslés.) E szellemben gyűltek össze és e 
szellemben folytak tanácskozásaik a legszélesebb me
derben fölkarolva a köznevelés- és oktatásügy egész, 
terét és majdnem összes lényegesebb problémáit.

Nem olvashatjuk tanácskozásaik lefolyását és 
eredményeit a legnagyobb tisztelet, sőt a legbonsöbb 
meghatottság nélkül. Mennyi önzetlen lelkesedés, 
mily nemes ideálizmus, mennyi tiszta, rajongó oda
adás! Nem ismernek nehézségeket és akadályokat; a 
legbonyolódotlabb kérdéseket is, eszméik és eszmé
nyeik alapján, minden aggodalom nélkül oldják m eg; 
ügyük szentségébe és törekvéseik tisztaságába vetett 
határtalan bizalommal tanácskoznak es szavaznak és 
hoznak határozatokat, melyeknek ölvén évvel ezelőtt 
talán még nehézségeit sem fogták föl és melyeknek egy 
részét eshetöleg ötven évvel ezután sem leszünk képe
sek a gyarkorlali élet terén teljesen érvényre juttatni. 
Idealisták voltak, ele csak az idealizmus ad eltelő erői; 
és ma a legmélyebb tisztelettel emlékezünk meg ró
luk. kik a legszentebb eszmék zászlaját oly meghaló 
lelkesedéssel lobogtatták és rövid nehány ülésben szá
zadok mulasztásait helyreütni törekedlek. A nemzet 
nagysága, boldogsága, műveltsége volt éltető ideáljuk, 
ugyanaz az ideál, melynek szolgálatában mi is állunk 
és fáradozunk. Legtöbbjük már rég alussza örök ál
mát :  annál örveiuletcsebb, hogy az életben maradottak 
a mi sorainkba is álltak és az élet gondjaitól és ter
hei tői nem kisebbített önzetlen lelkesedéssel a késő utó
dok törekvéseiből és munkásságából kiveszik 
részüket* * * i.

Ez ideálisiáké közt olt találjuk Breznyik János 
nevél is. a mi lyceumunknnk félszázadon át volt igaz

és munkával, mint talentummal, fényesen, 
egész Európái ámulatba ejtő sikerrel, megoldja azt a 
rendkívülien nehéz problémát, amelyet sokan meg
oldhatatlannak tartottak: hogy miképen lehet össze
egyeztetni a Nyugatot a Kelettel: miképen lehet 
meghonosítani a Nyűgöt kultúráját valamely országban 
anélkül, hogy kivetkőzzék eredeti keleti jellegéből.

Azért mert a megszállott tartományok ezzel a 
jelentőséggel és érdekkel bírnak Magyarországra nézve, 
szükséges, hogy figyelmünket fokozottabb mértékben 
irányozzuk ezekre az országokra. Ismerkedjünk meg 
velük, igyekezzünk elfoglalni ottan minden talpalatnyi 
földet, amelyet üresen látunk. Azok a képzett, müveit, 
munkabíró emberek, akik idehaza nehezen tudnak 
megélni, tanuljanak meg bosnyákul, és keressék bol
dogulásukat olt. ahol szívesen látják ókét: Bosnyák- 
országban és a Herczegovinában, hivatalban, a keres
kedelem, ipar, technika, vállalkozás tág és gyümölcsöző 
mezején. Azok a kisoirlokosok, akik itthon nem tudnak 
boldogulni s eladják földjüket, hogy kivándoroljanak, 
Amerika helyeit vigyék útjukat inkább a megszállott 

| tartományok leié. Mindezek biztosak lehelnek arról,
i hogyha tisztességesen megállják helyüket, nemcsak ma- 
j guknak biztosítanak előnyös oxiszteneziál, hanem becses 
í szolgálatot tesznek a magyar érdeknek is. Így készülhe- 
! lünk elő arra az időre, amikor a bosnyák-herczegovinai 
j kérdés végleges megoldás i uapiiendtv kerül 
; Bosnyákorszag és a Ilerczegovina megismerésére 
: kitűnő alkalmai nyújt gyönyörű Ezredéves Országos 
' Kiállításunk bosnyák-herczegovinai osztálya. Aki a vi

dékről feljön Budapestre, ne is mulassza el. hogy be
hatóan megnézze ezt a hosnyák kiállítási, már csak 

| azért sem, mert mindeneknek véleménye szerint ki
állításunknak ez. egyik legérdekesebb és leglanulsá- 

i gosabb része. Ellenségeink haragszanak is mérlokle- 
; lenül uzeri, amiéri ilyen nagyszabású műdön jelenlek 

meg Bosnyákorszag és a Ilerczegovina a magyar ki- 
: állításon. Hanem ez a dühöngés egyátalán nem aka

dályozta meg a bosnyák kiállítás rendezőit, I-Iorovilz 
Ede és Stix Ödön oszlályíönöküket, ilürmann Kons-
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-a t.jri.t a líra'sav Sámuelé, Luhrieh Ágosté, Filo La- 
n, Mülkr Mátyásé mellett.

,lul isii ér/i-si'l vi szünk tudomást arról a hálás 
t li'iia ivsii'i', ama kitfmh lésről, im* *lyly»*l a lanüpy jele- 
m ÍI ii annviia bővelkedő országos teslülel jelesünket 
Bívznyik János kir. tanácsos nyug. Ive igazgató tanárt 
„iiiviíi-s- és közöktalasügyün'km k e nagyérdemű ve
teránját" tiszteleti tagul hívta meg.

K neun s tényből,- a hála nyilvánulása mindig 
neiiii's- ;izl a niegg'i zőclést meríthetjük, hogy a szellem 
világát elfödheti egyidüre előttünk a homály, a való 
élet homálya, de el nem ölheti, és hogy éltető elemét 
feltálalta immai aulaikor felfogásában, melyet amaz oOOO 
lelke- hali zi s oly h i ún  juttatott kifejezésre az ország 
sziue előtt.

Miként „a tanító a státus tisztje*, mint ök inon- i 
dák félszázad előtt, úgy a vidéki hírlap a szükebb j 
helyi társadalmi életé, s igy mi e tény felemlitésével i 
c-ak szoros kötelességet teljesitettünk. mely köteles- 1 
s é g n e k  kétszeres ölömmel felelünk meg az oly igazi 
érdemekkel szemben, mint a minők Breznvik János 
jelesünkéi.

Adja az ég. hogy hosszú és áldásos életpályáján át 
elvetett eszméi közül még soknak lássa hasonló 
diadalát!

Különfélék.
— H orváth Béla főispánunk lukanényei birlo- j 

kára utazván, lukanényc község határában annak la- ! 
kossága mozsárlövésekkel és bandériummal fogadta. A ; 
fő is) a inhoz Laszkáry Pál főszolgabíró és Gomla Béla 
esperes-plébános intézeti beszédet. Majthényi Oltmár i 
ki' lia László pedig verssel üdvözölte a főispánt, ki meg- j 
halva köszönte meg a nem várt óvacziól.

— Polgárm esterünk kirándulásai, sőt még sétái j 
is v. ndeseii egy-egy üdvös intézkedéssel járnak, miként ■ 
erről újabban is meggyőződtünk. Nem említve a vihnyei, 
fürdő fejlesztése érdekében tett számos tervezését s 
lelt intézkedéseit, melyek mind sikereseknek váltak he. 
újabban bélabánvai kirándulásával az evang. lemelő 
hosszan húzódott ügye nyert kedvező elintézést, s az 
ottani városi korcsmaépület felhasználásának kérdése 
is uj irányt nyert, a mennyiben e jókarban lévő épület 
való.'Z.iiiüleg kórházzá fog átalakíttatni, hogy igy a 
bélahányaiak hidegei is kellő és gyors gyógykezelés
ben i észesülhes-i iiek. Ez. átalakilás nem úgy tervez
tetik. hogy az uj orvosi állás rendszeresítésével járjon, 
hanem e-ak ápolónő oda állításával, a kit a naponkint 
kilátogató ti'zti főorvos látna el útbaigazítással. De 
hogy másik állításunkról is szóljak, a sé tá ró l: erre 
nézve kién ! ni. hogy tegnapelőtt a Rózsautcza fölölti 
csatornák mentén bejárva e városrészt, a vízvezeték 
oly nehezen nu •gold ha tó kérdésének a használati viz 
nyeri sére vonatkozó részét szinte megoldottnak látjuk

tervében. E fölvetett terve szerint ugyanis több helyen 
vizfelfogó medencze volna létesilendő, mely a tüzve- 

I szély cselére és házi használatra vízzel látná el a lako- 
! sokat. Egy próba medencze felállítása csakhamar meg- 
• győzné illetékes köreinket, hogy 150 ezer frlnyi összeg- 
; nll jóval kevesebbel is lehet az annyira érzett bajon 
j segíteni

— A millenniumi fák veszedelme. Nem valami 
uj rovarról szólunk, mini a minő újabban az nkácz- 
fakat támadja s pusztítja. Az a veszedelem, melyre e 
sorokban a hatóságot s az egyeseket figyelmeztetjük 
egyesek tudatlansága, ostobasága, melynek a legszeb
bem diszlő millenniumi fáknak már több példánya esett 
áldozatul. Így a városhoz legközelebb eső, úgy szólván 
a belvárosban levő ujaknai kis facsoportnak egyik leg
szebb példányát egy leheti tegnapelőtt a pásztor szeme lát
tára megtépdeste, lombjait leszakgatta s ágait letördelte 
A pásztor, a kit az arra járók figyelmeztettek, meg
dorgáltak. meg sem mozdult fekhelyén s azzal felelt 
hogy ez nem árt a fának. Így tépik meg a lobbi so
rokban is a legelő tehenek a fákat a turista ut 
mentén s a sétáló közönség hasztalan figyelmezteti 
a pásztorfiukat, a kik se rendőrt, se inezőcsöszt soha nem 
látva, a figyelmeztető szavakat nem respektálják. „Ha 
tudnám - közli velünk egy szemtanú, — hogy feljelenté
semnek foganatja lenne,úgy szívesen |közölném esetröl- 
esetre a rongálok nevét a szerkesztőséggel." Ajánljuk 
e sorokat hatóságunk figyelmébe.

A selm eczbányai m . k ir. e rdőakadénva 
tö rténe te  és ism ertető je. Vadas Jenő erdöakad. tanár 
e czirnű műve, mely 24- nyomatott ivén 17 képei, 1 
térképet s 1 diogrammos kimutatást tartalmaz immár 
elhagyta a „Patria" irod. vállalat könyvsajtóját. Ez a 
mű, mely a selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság s 
az akadémia levéltárának eredeti okmányai alapján 
készült, kronologikus sorrendben tárgyalja ama neve
zetesebb s érdekesebb eseményeket, melyek az erdő- 
akadémia működéséről és fejlődéséről, alapitásálól 
kezdve az ezredévi tanévig hű képet adnak. Tartal
mazza továbbá az erdöakadémiát látogatott összes 
hallgatók névsorát, a tanárok s magyar erdészeti szak
írók életrajzát. Az első magyar erdészeti tanári kar 
csoportos arczképén kiviil, az. Angerer müintéz étből 
kikerült szép képek az. erdőakadémia gyűjteményei — 
botanikus kertje — s erdejének érdekes részleteit s 
az. erdőakadémia .új épületének felavatási ünnepségéi 
ábrázolják. A műhöz mellékelve van az. 1810-től 1896-ig 
előadott tantárgyak törzsképe s a hallgatók számát 
feltüntető diogrammok, * azonkívül az erdőakadémia 
kisiblvei erdejének — Kogutowilz. és társa budapesti 
magyar földrajzi intézetében készült — igen szép ki
vitelű színes térképe. Gz.élja a szerzőnek e munka 
megírásává! egyrészt az. volt, hogy erdőakadémiánknak 
eddig ismeretlen történetét híven s az olvasót ki nem 
fárasztó modorban ismertesse, másrészt pedig hogy 
erdöakadémiánk jelen állapotáról lehetőleg világos és

hfi képet nyújtson. A munka felosztása a következő- 
Megnyitó. Első időszak. Az erdészeti tanintézet alapi-
lásától az erdészeti akadémia alapításáig 1808_18í<;
Második időszak. Az erdészeti tanintézetnek akadémi
ává történt alapításától a német tannyelv eltói-;,.M.j„ 
1846—1867. 1848-1849. Harmadik időszak. A ma.va, 
tannyelv életbeléptetésétől (1867) Magyarország fom á l 

lásának ezredik évéig (1896.) Életrajzok. Az erdőaka- 
démiátúl 1867. óta megvált szaktanárok életrajza. — 
A selmecz.bányai erdöakadémiát végzett s az akadé
mián kívül álló erdészeti szakírók életrajza. — A fiain, 
labb erdészeti írói nemzedék. A mű á r a : 2  forint. t>. 
dögyakornokoknak: 1 Irt 50 kr. Erdészeti műszaki dij. 
noknak s akaóémiai hallgatóknak I forint. Megrendül, 
belő szerzőnél. Melegen ajánljuk e jeles müvet az ér
deklődő közönségnek.

— A tüzkárosu ltak  részére. A szt. antali o*. 
károsultak közül 19-en épületiéiért folyamodtak váro
sunk tanácsához. A város tanácsa azon javaslattal 
terjeszti kérvényüket a legközelebbi közgyűlés elé, 
hogy azon tüzkárosultaknak, a kiknek háza biztosítva 
nem volt, a házuk fedélzetéhez szükségelt épülelfa 
polgári árban adatnék.

— Az iparos^ifjuság- k iá llítása alkalmából a kö
vetkező felhívást kaptuk az országos kiállítás elnöksé
gétől: Az ezredéves országos kiállítás időleges kiállí
tásának keretében e hó 15-től jövő hó 15-ig terjedő 
időszakban az iparostanulók, segédek és munkások ké
szítményeiből külön kiállítás rendezlelik, melynek az 
a czélja, hogy a fiatal iparos nemzedéknek alkalma 
legyen nemzeti kiállításunkban szorgalmának és ügyes
ségének eredményét bemutatni s hogy e kiállítás révén 
további fejlődésére és előmenetelére buzdítást nyerjen. 
Ez időleges kiállítás iránt országszerte élénk érdeklődés 
mutatkozott s a már ma is konstatálható eredmény 
után ítélve az meg fog felelni kitűzőit czéljának. Te
kintettel e szakkiállítás specziális hivatására, felhívom 
a t. elnökséget, hogy a fia tál iparss nemzedéket arra 
figyelmeztetni és b. hatáskörében odahatni szíveskedjék, 
hogy a 12.372. sz. a. folyó évi január havában a ke
reskedelmi- és iparkamarákhoz intézeti rendelelemben 
biztosított kedvezmények igénybevételével a vidékről is 
minél több segédmunkás tekintse meg ez alkalom
mal az ezredévi országos kiállítást és közvetlen ta
pasztalat és szemlélet utján szerezzen tudomást ennek 
az iparra messze kihaló fontos tanúságaiból. Egyszers
mind tudomására hozom, hogy c szakkiállítás f. évi 
julius hó 15-én nyílik meg a kiállítás területén lévő 
„időleges kiállítások csarnokában" s e megnyitási 
ünnepélyre t, czim képvisolésél meghívom. Budapesten, 
1896. julius hó 10-én Az ezredéves kiállítás országos 
bizottságának elnöke: D á n i e l ,  kereskedelemügyi in. 
kir. minisler.

A „Selm ecsbányai H etilap" f. é. julius lm 
9-én kelt számában „A szent antali tűzről" teli leves

lantiul a bosnyúk-herczegovinai országos kormány ki- | 
állítási biztosát, Mikuli lovag kormánytanácsost, Rodvitz 
Károly báró cs. és kir. kamarást, Mercell Arthurt, Bautz 
Ágost mezőgazdasági felügyelőt. Blazseket, a bosnyák 
kiálliitási csarnokok építőjét, hogy valóságos lelkese
déssel ne láradozzanak azon, hogy ezek az országok 
méltóan vegyi m-k részt hazánk ezredéves ünnepén. 
Mindannvian rokonszenvvel viseltetnek Magva rország 
iránt : meglátszik rajtuk, hogy fejük, Kállav Béni, tes
testül ikéstől magyar ember.

Az ezredéves Országos kiállítás bosnyák-licrcze- 
goviuai osztályán meg is látszik a buzgó odaadás, 
amlylye; készült. Az öl épület (iparcsarnok, erdészeti 
pavillon. bosnyák lakóház, közlekedési csarnok és ká
véházi a rajtuk lengő sárga-piros lobogókkal, a bosnyák 
cziinerrel messziről kihívják figyelmünket. Darab Kelet 
áll ill előttünk, kecses formáival, élénk, de harmonikus 
sziliéivé!, szellös erkélyeivel és rácsos ablakaival.

Előszűr az iparesarnokba megyünk be, mert ez 
áll a kiállít.i-i körül mentén (a mezőgazdasági föépü- 
l* ttel -zemkü/1). Amit itt találunk, az magában véve 
egész kiállítás. Közoktatásügy, építészet, bányászat, 
mezőgazdaság, gyáripar é- kézműipar (különösen szép 
bútorok), fegyi ile/immka (a mintaszerű zcniczai fegy- 
iiilezelliől). képkiallilás (bosnyák motivumu tájképek
• '  a >ii-leiből  vett rajzok), nyomdászali kiállítás 
ami í ek lrg-zebh h'rinéke a Nada. ez a magas szin- 
vonaa.u á l l ó  szerajevoi bosnyák képes újság, am elyet 
Horni i;i: Im ír-! a ni in szerkeszt nagy sikerrel és közöl 
benne sürümi rokonszenves ismertető czikkelyeket Ma- 
gvaror-zagiMl. \  ha/.iipar-kiállilús mesés gazdagságú 
liimz "  ivei személte ölük mindenkinek. Ennek a csar
noknak a dísze és büszkesége azonban az iparművé
szeti és a szőnyeg kiállítás.

A bosnyák ölvös- és fegyverkovács munkája, va
lamint a bosnyák szőnyeg keresett és hires czikk volt 
valamikor a Keletnek mglávólabb fekvő vidékein is. A 
hosnyák-hcrczcgoviuai kormányzat uj életre támasz

totta. formaiban és szinösszelélelciben niegncmesiletto | 
ezeket az iparágakat, amelyek oképen ismét virágzás
nak indultak, és ahol megfordulnak, mindenütt élénk 
tetszésnek és keresletnek örvendenek. A berakott, vert, 
vésett, valamint filigrán csecsebecsék keleti formájú 1 
edények, európai fényűzési- és loildte-lárgyak és bu- j 
torok (különösen feltűnő szépségű egy nagy fali 
szekrény), valamint a pompás szőnyegek a búd apesti 
kiállításon is általános meglepetést kellenek. Azt is 
meglátjuk különben, hogy mindez miképen készül. Az 
iparcsarnok homlokzatán a bazárólelet dónk varázsoló 
tizenhárom nyitott boltban ügyes bosnyákok szemünk 
elölt készítenek szebhnél-szcbb iparművészeti tárgya
kat. A bosnyák lakóház földszintjén három szobában 
pedig szőnyegszövö-mühdy működik : ugyanott bosnyák 
szövetek (bez és burundzsuk) is készülnek.

A lakóház emeletének öt szobája, hű mása a jó 
módú bosnyák bég lakásának, szőnyegeivel, köreveiéi
vel, faliszekrényeivel és rendkívülien szép, fából készült 
falburkolataival. Van itt férfiszoba, nőiszoba, várószoba 
és két parasztszoba. Hogy pedig mindez teljesen élethü 
benyomást gyakoroljon a szemlélőre, élelnagyságii, 
nemzeti viseletbe öltöztetett babákkal népesítettek be 
a szobákat. Ebből a házból valóságos bosnyákherczego- 
vinai etnográfiai kiállítás lelt ilyenformán.

A lakóház mögött van a közlekedési csarnok a 
bosnyák-herczegovinai állam vasutakon használatban 
lévő lokomotivokkal, személyszállító-, háló- és teher
szállító kocsikkal, a melyek mind kényelmesek és ele
gánsak.

Két oldalt, egymással szemközt állanak az erdé
szeti pavillon (vadászati és halászati kiállítással) és a 
kávéház. ahol kitűnő tőrök kávét kaphatunk, és éppen 
olyan kitűnő ezimbalornjálékot hallgathatunk a fekete
lé szürcsőlése közben.

Az öt csarnok figyelmes megszemlélése fogalmat 
nyújt nemcsak arról, hogy 18 esztendő alatt hova 
emelkedett Bosnyákország és a Ilerczegovina. hanem

körülbelül arról is, hogy honnan kellell kezdeni a 
nehéz munkál, amelyet olyan nagy siker koronáz. En
nek feltüntetése végeit u. i. lehetőleg mindenütt kiállí
tottak az okkupáczió idejéből származó tárgyakat is.

A kiállítás rendezésének éltető lelke és vezető 
szelleme, úgy mint mindennek, ami a megszállott tar
tományokban történik, maga Kállay Béni volt; buzgóan 
nyújtott segítséget neki bájos és geniális neje Kállay 
Béniné Bethlen Vilma grófnő úgy a kiállítás előkészí
tésében, mint a csarnokok berendezésében. Jogos önér
zettel, méltó megelégedéssel tekinthetnek mindketten 
az Ezredéves Országos Kiállítás bosnyák-herczegovinai 
osztályára, amelyről az okkupáczió egyik elkeseredett 
ellensége m ondotta: Ez a legfényesebb plaidoyer az 
egész világ elölt Bosnyákország és a Herczegovina 
osztrák-magyar kormányzása mellett.

Budapest, jul. 4.
Szokolay Kornél.

Mit mondjanak a nők.
(Válasz a „Mi mindent mondanak a nőkről" ezinmek.)

„Győztem ! — perdüli elém a kedves Margit s 
olyan könnyűn, hogy, ha akkor egy kis szél támad, úgy 
elkapja, hogy csak!

Szerencsére azonban még csak szellő sem jött 
Margitkát tehát nem kaphatta el s igy csaknem tap
solva kérdezhettem ki győzelme történetét.

„Akarja tudni ? jó — elmondom. A mama is 
hallotta, Hát — tudja. én. Margit, büszkén magára 
mutat, bebizonyítottam, hogy, ha Kodrus százszor szem
fülesebb, Szókratész százszor okosabb, vagy Mohamed 
százszor válogatóbb, Livius is lehet akármilyen meg
figyelést s Plaulus akármilyen nagyszájú s ha az egesz 
világ hisz is a spanyolnak sőt . . . hídja . . . ma 
Salamon is lehetett volna százszor hólesőbb, és m i 
halták álnokoknak, sárkánynál veszedelm esebbe^!' |  
nőket, sőt akár a paradicsomba se juthassam1 '  , G
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- lemönyíro van szerencsénk a valódi tényállást a 
íöíllközökben közölni: F. é. június hó 29-én d. c. 
10 óra után az újvári toronyőr nagy tüzet jelzett Szenl- 
\ ntal0n, mire az önk. tűzoltóság részéről a kürtjel- 
. ;3 azonnal megadatott, a nyomban megérkezett önk: 
Ifizoltók a hydrophor fecskendőn a vész helyére sict- 
{ j. ___ néhány perez múlva elindult a szerkocsi Tcl- 
luch István szakaszalpnracsnok vezetése alatt. Az önk. 
„/oltók a szél irányára való tekintettel Szcnt-Anlal- 

'i'í^ alsó részén foglaltak állást, s főfeladatunk volt a 
'ocalizálása; miért is a hydrophor fecskendővel védel
mi,? a még nem égő de a tűz által nagyon ves/.é- 
lvIlletett házakat. Az ön. tűzoltók után nem sokára 
megérkezett a kamaraházi Hydrophor Székely Vilmos 
mérnök — szakaszparancsnok vezetése alatt, s a hely
ér, közepén még égő házaknak eloltásán fáradozott, 
utána jött a ribniki tűzoltóság Baumerlh főmérnök 
vezetése alatt, s legutóbb érkezett a szélaknai bánya- 
tűzoltóság. Az önk. tűzoltók megérkezte után Ilültl Jó- 
z.ef ministeri tanácsos úr Ö Méltósága is megjelent a 
tűznél. A tűz eloltásánál lankadatlan erővel működött 
ú,ry az önk. valamint a bányatüzoltóság. Tüzeset köz
ben előfordult több sérülési eset, mely alkalommal 
pr pallói- Gusztáv szélaknai bányafőorvos és Friebert 
Ferencz mentő rajvezetö a sérülöket a kellő kötősze
rekkel látták el. Az oltásnál közreműködött 48 önkén
tes tűzoltó és vagy 200 bányalüzoltó. Egy tűzoltó.

— Kinevezés. A király Szatmáry Ödön d r , vá- 
mosmikola gyakorló ügyvédet a beregszászi kir. tör
vényszékhez aljegyzővé nevezte ki.

_  Választási m ozgalm ak H ontban. Hontme- 
«>ve ipolysági kerületében a szabadéin párti Luka I’ál 
ellenében a nemzetipárli Ivánka Oszkár száll síkra, inig 
az ö mostani szálkái kerületében a függetlenségi Ká
dár Kálmán próbál szerencsét.

Házasság1. Rónay Károly szegedi telekkönyv ve
tető auguszt. hó 2-án vezeti oltárhoz Mangold Mór ipoly
sági kereskedő leányát Esztikét.

- Különös csomag-. F. hó 5-én vasárnap az 
Ipolysági póttakvett kiment a Balassa-Gzarmalhről 
jövő vonathoz. Azonban semmi sem jött és az eső 
cselt, hát Tóth levélhordó beleüllt a kocsiba. Egy 
szállodai szolga figyelmeztette, hogy a zárból a kulcs 
kiesik az utón és odaadta Tóthnak. Erre becsukta az 
ajtót, a melyben aztán majd megfulladva érkezett 
Tolli a postahivatalba. Itt lakatost hivattak a kocsi 
felnyitására, de inig ez megérkezett, egy kifeszitell ré
sen Tóth a kulcsol kidugta s igy megmenekült a 
megfulladástól.

— Pályázat, Hegedűs Károly Móniim gyének I 
alszámvevője állásáról leköszönvén, ezen állásra Hor- 
válli Béla főispán pályázatot hirdet. Évi javadalmazás 
900 Irt. s lakbér. A folyamodványok kellően felszerelve 
a főispánhoz f. hó 25-ik napjának déli 12 óráig nyúj
tandók be.

Vll. évfo'yam. 29. szám.____________  ______

mindegy! én bebizonyilollam, illlclőleg azért is ki
mondottam Sándor elölt — ott volt a mama is —, 
hogy mégis csak a nők, azok a „gyönge" nők győzik 
le a kérkedő „erős" férfiakat . . . (gúnynyal): azokat az 
„erős" férfiakat . . . liahaha ! . . . (neki komolyodva) 
Na talán nem is hiszi, a mit mondtam ! Sándornak 
kijelenlellem, hogy én győztem; a mama hallotta, nem 
mondóit ellent; nem állt az utamba senki, sőt a szer
kesztő is megígérte, hogy beleteszi véleményemet az 
újságba . . .“

Es Sándor sem felelt kedves Margit szavaira ? 
kérdőm. „Nem felelhetett még, mert én győzelmem érze
tében olt hagytam a mamával együtt és mentem Írni 
a szerkesztőnek . . . "

Hát tudja, kedves Margit, — folyta Utam a szót 
— én nem foghatom pártját Mohamednek, hogy’ is 
hiszen én jó keresztény vagyok; nem bizhalom meg 
föltétlenül Salamonban sem, ö is csak ember vo lt. . . 
Kodruszszal nem tarthatok mindenben, de még magá
ul Liviuszszal sem, mert nekem csak az tetszik iga
zán és egészen a mi m agyar! azután, hogy az újság
ban is megjelennek kedves Margit szavai, ehhez csak 
gratulálhatok, hát hiszen tudja is azt mindenki, hogy 
!l szerkesztő bácsi lovagias ember! kétségkívül! — 
de azért — kérem, hafSándort nem hallgathatta meg, 
hallgasson meg hát Sándor helyett engem kedves 
Margit t

Mondja csak, kedves Margit, hogyan osztályozza 
ön a férfit.

•Osztályozni ?! hát osztályozni is lehessen o fo- 
r'almal; férfi? Előliem — bizonyítja Margit — csak 
•l7- a férfi, a ki bátor, lovagias és mindenek felett 
határozott . . .«

b>° hát mégis — mondáin — legyük fel, hogy 
L 'an »e,’Ós“ férfi és van „gyönge férfi . . . Különben 
■Bp-a van, kedves Margit, nincs, csak „erős" férfi.

Nisz.cn az állhatatlanon, a gyáván győzni ugyan 
önérzetes nő tarthatná győzelemnek! ?

— Vasúti értekezlet Mint egyik előző számunk
ban jeleztük, junius hó 30-ikán tai tolták meg az ipoly- 
ság-korpouai vasút ügyében az értekezletet, melynek 
eredménye az lelt, hogy a vasút Ipolyságról fog kiin
dulni. — Montból jelen voltak: Czibulya László alis
pán, Bujkovszky Mihály korponai polgármester, ifj. 
Holczer János, Sághy Benő, Ivánka Lászlö és Rudnay 
Béla főkapitány, mint lionli földbirtokos.

lnkey Béla m. kir. főgeolog és Horsiczky 
Henrik ösztöndíjas gyakornok o napokban földtani 
vizsgálatok eszközlésére Honlmegyébe utaznak.

— Színészek jönnek, özv. Vcszprémy Jenöné 
43. tagból álló színtársulatával, melynek saját zenekara 
is van Ipolyságra készül. E napokban Rolay Gyula tit
kár már olt já rt bérlet gyűjtés végett,

— Honti a tlé ta  g-yözelme. A „Sparta" pragai 
athlota egylet versenyén e hó 5-én a győztesek között 
találjuk Szokoly Lajos hontmegyei atlétát, ki a hár
mas ugrásban és futásban győzte le többi verseny
társait.

— Népmozgalmi k im u ta tás 1896. évi junius
hóra.
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ezek közöli tüdőbajok : 15 esetben a belváros területén.

— Eg-észsége és szépség-e ellen nagyol vétkezik 
mindenki, aki kritika nélkül használja a széltében- 
hosszában hirdetett és laikusok által ajánlott szépítő 
szereket. E tekintetben Magyarországon még nem volt 
tanácsadó: csak n-iola d r . J u t a s s y  J ó z s e f ,  az 
összes gyögytudományok tudora és a specialista bőr
gyógyász külföldi tanulmányai alapján különös szak
májává tette az orvosi k o z m e t i k á t ,  csak azóta talál 
a közönség szakembert, kihez komolyan és teljes bi
zalommal fordulhat a sz é p s é gh i b ák  e 1 t á v o l í 
t á s a ,  a b ő r á p o l á s a  és a s z é p s é g  m e g ó 
v á s a  czéljából. — A kéz- és arezbőr durvasága, s z e p- 
lö ,  májlol I, anyajegy, lencse, szemölcs, b ő r a t k a  (mi- 
tessz), pörsenés (wimmerli), izzadás, hajkorpa, h a j 
h u l l  á s  , kelletlen szőrök (nő i b a j u s z  és  s z a k áI) 
slb. nem csodaszerektől múlnak el, hanem csak ézs- 
szerü orvosi kezelésiül. Úgyszintén a szépség inogó- ! 
vasának és femártásának titka is csak a bőr (leint) j 
helyes ápolásában (mosdás, szappan, arezporstb. meg
választása) rejlik, a mi egyén és kor szerint változó.

„Én csak olyan vár bevételéről beszélek mindig 
— mondja inéllóságosan Margit — a melynek bátor 
Iliiben álló Őrsége van . . . "

! Szóval az „erős" férfiról, ugy-e?! hüvelyezgetem 
a szól. Tehát térjünk a dologra. Azt mondja, kedves 
Margit, hogy a nőnek mindig győznie kell s győzött 

I is mindig a férfin. Hál ellenfele-e például az édes fe
leségnek is férje, hogy ezt le kelljen „győznie"?!

Vagy ön, folytatam — győzelemnek nevezi, ha a 
férje — számításain kívül — enged az ön édes kí
vánságainak? Hogyha mézes ajkacskájaval le tudja 
tapasztani a férjéét úgy, hogy az ön édes kívánságára 
halalthozú „Nem lehel" szónak nem maradi már olt 
hely ? ! És ezt mondja ön a férfi akarata legyözetésé- 
nek ?! De hát nem az imént bizonyította, hogy férfi 
nem lehet, csak a ki bátor, lovagias . . . ?! S mért 
ne szerezne apró örömeket, mért ne hagyná helybe 
apró kívánságait a férj annak az édes életepárjának, 
a kinek vidámsága, szerelme olyan hamar el tudja 
űzni férfi-szivének gondfelhöit?!

Hál legyözetéseés a férfinak, vagy lovagias hálája?!
Hanem azért még kell valamit önnek monda

nom, kedves Margit. Ez már nem is önnek szól, csak 
úgy elmondom.

Egy Valaki dalolgalva járt a tengerparton. A nyu
godt tengeróriás is mintha gyönyörködve hallgatta 
volna az édes dali, mikor egyszerre csak valami, a le
geslegmélyén eredt okból hullámozni, zajongani kez- 
delt. A kedves énekes bosszúságban, hogy a tenger 
zúgása miatt nem hallja a saját dalát, túl akarta 
kiabálni a tengert . . . S a tenger történetesén le is 
csillapult; a szél irányi változta!tolt, megszűnt az a 
tengert mozgatni egyedül tudó mélységes ok es a 
hullámok elsimultak . . .

Es az a bobó énekes el akarta magával hitetni, 
hogy o parancsolta le a tengert . . .

Szem tanú.

Dr. Jutassy lakik B u d a p e s t e n  VII.  E r z s é b e t  - 
k ö r u t  22, rendel Ki—1. 3—5. Levelekre válaszol. 3 —5

Jubiláló százesztendős könyvkereskedés.
Az országszerte ismert Lainpel R.-féle (Wodinner F. 
és fia) cs. és kir. udvari könyvkereskedés és kiadóhi
vatal, Budapesten (Andrássy-ul 21 szám), ezidén a 
milleniummal egyidejűleg — üli meg százesztendős 
fennállásának a mai kercékedői világban igazán ritka, 
szép ünnepét. Ez alkalomból a tekintélyes magyar cz.ég 
mely az ezredéves országos kiállításon is annak öt 
csoportjában vesz részt, eddig megjelent kiadványairól 
egy illustráll katalógust bocsát körze. E gyönyörűen és 
franczia módra kiállítóit könyvjegyzék tudományszakok 
szerint van rendezve s végén betüsoros czimmutatóval 
ellátva. Benne van a Lampel-Wodianer ezég története 
s. A melléje adott tudományszakok szerinti statisztikai 
kimutatásból érdekes megtudnunk, hogy a magyar tan
ús ifjúsági irodalom körül nagy érdemeket szerzett 
kiadó ezég ez időszerűit nem kevesebb, mint 1495 ki- 
advánnynyal 1769 kötetben s azonfelül igen számos 
térképpel, szemléltető képpel, rajzminlával stbvei gaz
dagította irodalmunkat.

Nyilttér.
Hamisított fekete selyem. Égessünk el \va mintát a 

venni szándékolt fekete selyemből s a hamisítás rögtön kiderül: 
Mert mig a valódi s jó! festett selyem az elégetésnél nyomban 
összepödörödik és csakhamar kialszik, maga után csekély vilá
gosbarna hamut hagyván; addig a hamisított selyem * (moly 
zsiros-szinii-szalonás-lesz. és könnyen törik lassan tovább ég 
i minthogy rostszállal a festanyagtól telitetten tovább izzanaki 
és sötét barna hamut hagy maga után. de valódi selyem mód
jára soha öszsze nem pödörödik, csak meggörbiil. Ha valódi selyem 
hamuját össze nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem lleiine- 
*»c*rj5 <«. (cs. k. udv. szállító) selyeiugykra Kiiriclilioii, 
házhoz szállítva, póstabér-ós vámmentesen szívesen küld bárki
nek is mintákat akar egyes öltönyökre való akár egész végekben 
levő valódi selyem szöveteiből. Svájczba eziinzott levelekre 10 
kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven megrendlések pontosan elintéztetnek. 5

* li .ovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért, sem nlakjáér 
néni felolős a Szerk.

H i r ti e t é s e k.
1092. sz.
1866 tícv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A sehncczbáiivai kir. jbiróság mini telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczi népbank vég
rehajtatnak  Buzalka Aulai szt.-anlali lakos végrehajtást 
szenvedő ellőni 142 frt. tőkekövetelés és járulékai 
r ánli végrehajtási ügyében a selmcczbanyai kir. járás
bíróság területén lévő, Buzalka Mátyás. Buzalka Mihály 
és Buzalka Antal nevén a szt.-antali 241. sz. Ijkvbcn 
az A I. 1—2 sor. 415, és 41 fi. hrsz. H l. népsorsz. a. 
ház gazdasági épületekkel és kertre, az 1 8 8 1 . évi 60. 
t. ez. 15fi §-nak alkalmazása mellett az árverést 3 01 
frt. ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 189G. évi 
augusztus hó 6 -ik napján délelölt 10 ornkor a szent- 
antali községi biró házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is cladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 80 Irt. 10 kr. bánatpénzt 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. l.-cz. 42. §-ában 

I jelzett árfolyammal számítolt és az 1881. évi novem
berhó i-én 3333. sz. a. kell igazságügyministeri ren
delet 8 . §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltalni.

Kelt Selmeczbányán 1896 évi julius hó 3-án.
A sclmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság.
Heyder, kir. jbiró.

1093. sz.
1896. tícv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmcczbáhyni kir. jbiróság mint telekkönyvi 

halóság közhírré teszi, hogy Szluka Anna bakabánya 
lakos vcgiohajlalónak Mráz János bakabányai lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 1 10  frt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a selmecr.bányai 
kir. járásbíróság területén levő, Mráz János tulajdonául 
bejegyzett, a bakabányai 1530 sz. Ijkvbcn + 377. hrsz. 
271 népsorsz. ház és udvarra az árverési 594 frt ezen-
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nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1890. évi ju lius hó ! 
21 -ik napján délelőtti 10  órakor a bakabányai községi ' 
biró házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg- I 
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan i 
becsarának 10% -át vagyis 59 fit 40 kr bánatpénzt j 
készpénzben, vagy az 1881. l.X. t.-cz. 42. JJ-ában jel
zett árfolyammal s/.ámitolt és az 1881. évi november i 
hó 1-én 3333. sz. ;i kell igazságügyministeri rendelet .
8 . ij-ában kijelölt úvadékképes értékp ipirban a kikul- j 
dőlt kezéhez letenni, avagy az 1881. LX t.-cz. 170.

1028. sz. 
1890. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhirré teszi, hogy a selmeczbányai nép
bank végrelmjtatónak Suba Mária, Suba Mihály viszo- 
kai, Suba Zsuzsanna hodrusi és kkoru Suba József vi- 
szokai lakosok végrehajtást szenvedő elleni 150 Irt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtás ügyében 

Imeczbányai kir járásbíróság területén lévő viszo-
érlelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges el- kai 10. sz. tjkvben foglalt, Suba Mária, Suba Mihály,
helyezézéröl kiállitolt szabályszerű elismervényt ál- 
szolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 189G. évi julius hó 3-án.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság.
Heyder kir jbiró.

1091. sz. 
1896.

Kovácsné Suba Zsuzsanna, és kk. Suba József tulaj
donául bejegyzett az A I. 1—6 sorsz. 9. sz. ház, ud
var , kert, szántók , és létekből álló \ j -e d  urb 
telekre az árverést 435 forint ezennel megállapi- 
tol kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok 1896. évi jú lius hó 30-ik napján 
délelőttti 10  órakor a viszokai községi biró házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapitolt 
kikiáltási áron alól is eladalni fognak.

zám

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsá
rának 10- °ju át vagvis43 frt.50 kr.bánatpénztkészpénzben. 
vagy az 1881. LX. t.-cz.42. §-ábanjelzett árfolyammalszá-

hatöság közhirré teszi, hogy Nanácsik Teréz banka! la- j milolt ésaz 1881. évi november-hó l- fn  3333. sz. a. kelt 
kos végrehajlntónak llupka Ferencz selmeczbányai la- j igazságügyministeri rendelet 8 . §-ában, kijelölt óvadék
kos végrehajtást szenvedő elleni 50 frl. tőkekövetelés j képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a selmeczbá- i az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénz- 
nyui kir. jbiróság területén lévő, llupka Ferencz és | :;ek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállitolt sza- 
Svecz Mária nevén, a selmeczbányai 93. sz. tjkvben f . j bályszerü elismervényt átszolgáltatni.
631. hrsz. 74/1. népsorsz. a. hevéi ház, udvár és kertre,
ispitál utczában, a. végreh. lőrv. l56-§-nak alkalma
zása mellett az árverést 501 fit. krban ezennel meg- i 
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb ! 
megjelölt ingatlan az 1896 évi augusztus hó 7-ik nap
já n  d. e. 9 órakor a selmeczbányai kir. jbiróság tkvi 
hatóságánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan beis- 
csárának 10-%-ál vagyis 50 fit 10 kr. bánatpénzt 
készpénzben, vagy az 1881: LX, t.-cz. 42. §-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1S81. évi november 
hó 1-én 33: .!. sz, a. kell igazságügymiyisleri rendelet 
8 . §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. 
tj-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elír lyezéséről kiállitolt szabályszerű elismervényt á t
szolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán 1896. évi julius hó 3 napján
A selmeczbányai kir. jbirósság mint telekkönyvi 

hatóság.
Heyder. kir. jbiró.

Kelt Selmeczbányán 1896. junius-hó 20. napján 

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi
h atóság

Heyder, kir. jbiró.

Tisztelettel alulírott érlosiimi bátor
kodom a n. é. közönséget, hogy Budapes
ten  VII. kér. Aréna ú t, 58. sz. a. s/eim  

kiálll távároslige tte l

közvetlen közelében vendéglő t nyito t
tam . a selm ecziek, beszterczebányaik , lé- 
vaiak ta lálkozási helyéül, melyben kitűnő 
magyar konyhát, príma minőségű Dréhor-fé- 
lo sört és tiszta, hamisittatlan, természetes 
borokat tartok, s illetve t. vendégeimnek ki
szolgálok.

Jutányos árak és előzékeny kiszolgálás 
biztosíttatnak.

Magán lakások személyenként 1 fo
rintjával kaphatók.

Kérve a n. é. közönség tömeges láto
gatását maradok mély tisztelettel

Budapest, 1896. április havában

Szilaveczky Flór,
vendéglős.

KOMMEB

1338. sz. 1896.

Szállítási hirdetmény.
A selmeczbányai in. k. központi fémkohóhi- 

vatalnak 1896. év 2-ik felében szüksége leend 
3000 (háromezer) métermázsa ócska öntött vasra, 
melynek szállítására ezennel nyilvános pályázat 
hirdeltetik megjegyezvén, hogy kisebb mennyi
ségre szóló ajánlatok is figyelembe fognak vé
tetni.

A szállítandó ócska öntött vas, melynek leg- 
felj> ’>b 25 % -a forgács alakjában átvétetni fog 
és az egyes daraboknak a 10  (tiz) kilogrammnyi 
súlyt tulhaladniok nem szabad, folyó évi augusz
tus hó 1 -töl számítandó öt egyenlő havi rész
letben szolgáltatandó be.

Ezen ócska öntött vas szállítása, illető
leg az erre vonatkozó ajánlat elfogadása után 
az egyes szállítmányok a kohónál megmá- 
zsálva vétetnek át és minden szállítmányért 
járó pénzösszeg a szállítmány kifogástalan á t
vétele után szabályszerűen (szerződési) bélyeg
zett nyugtató ellenében fizettetik ki. Az 50 kros 
bélyeggel ellátott zárt ajánlatok, melyekben a szál
lítandó anyag beszerzési forrása is megjelölendő, 
f> bánatpénzzel ellátva 1896. évi julius hó
31-ig este 6  óráig a in. kir. központi fémkohó 
hivatalhoz Selmeczbányán küldendők be. hói a 
különleges feltételek is a hivatalos órák alatt meg
tudhatók.

A bánatpénz a szerződés megkötésekor, 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban 10  (tiz) százalékra egészítendő ki.

A in kir. kohóhivatal fentartja magának a jo 
got arra. hogy a beérkező ajánlatok közül tetszése 
szerint azt fogadja el. a mely nézete szerint a leg
több biztosítékot nyújtja, esetleg pedig valamennyi 
beérkezett ajánlatot vissza utasíthassa.

Selmeczbányán, 1896. évi június hó 28-án 
M. k ir . kohókivatal.

Budapest, Kerepssi-út 58. sz. a.
a villamos vasút és a lóvasúi, valamint a 
központi pályaudvar és két színház közvet
len közelében, ú jonnan berendezett, a  kor 
követelm ényeinek minden tek in te tben  
megfelelő szálloda, 1 20  vendégszobával, 
felhúzó-gép, v illanyvilágítás és gőzfűtés
sel az összes helyiségekben.

Szoba á r a k : 2 írttól feljebb beleértve 
fűtés, világítás és kiszolgálás, miért is külön 

felszámítások nem eszközöltetnek.

□ T e j  á c s o l d . .

> kiA valódi Brémai tyúkok-é darabja 
A Hollandi-é, melyek feketék nagy fehér 
bóbitával db 25 kr. A Houdani-é db. 25 
kr. A valódi stájer-tyúkok-é db 10 kr. Az 
ezüst-paudiai-ó db 30 kr. A Langshani-é 
db 30 kr. A pulykáké db. 30 kr. Az 
Ezüst-W yandolli-é db 30 kr. Olaszországi-é 
db. 30 kr. A törpe tyúkok-é db. 30 kr. A 
C.ochinchinaiak-é db. 25 kr. Az erdélyi csu- 
pasz-nyakuak-é db 20 kr. A Dorkingiak-é 
db 25 kr. Yokoliamaiak-é db. 50 kr. Az 
Emdeni óriás ludak-é db I frl. A Pekingi 
kacsák-é db 20 kr. A nagy Stájer kucsák-é 
db. 2 0  kr.

Én csakis oly liszla fajú lyukok tojásait kül
döm szét, melyek már többször nyerlek 
pályadijat; biztosítékot nyújtok azok tiszta
ságáról és valódiságáról 1— 6

íV Ia x  P a u l y ,  
K » f l n e l i  (Steiermark)

közönségnek becses tudomására hozni, hogy f. é. 
i Főtérre teszem át Takáts Miklós ur kereskedése

i s i i n  t t  k  a m  a a i #  h  u

j j
bátorkodom a n. é 

augusztus 1-től üzletemet 
mellé a Wankovits-liázba.

Ez alkalomból raktáron levő minden áruimat, saját bevásárlási áron alul 
is, eddigi Üzletemben eladom ; — különösen legújabb divata női kalapokat és 
napernyőket, melyek még nagy választékban vannak; továbbá legújabb csipke
gallérok, fehérnemüek, fűzők, gyermekruhák, czipök, selyeni-és bőrkeztyűk, 
fátyolok és csipkéket.

Nagy választékban vannak még : férfi szalma- és finom nemezkalapok, 
nyakkendők és ingek, s minden e szakmámba vágó csikkek, melyek bámulatos 
olcsó áron csak most szerezhetők be nálam.

Tisztelettel kérve a ». é. közönségnek becses pártfogását és köszönetét 
mondva eddigi megtisztelő bizalmáért, tisztelettel kérem kegyes jóindulatát to
vábbra is.

Sclmcczbánya,
Herczog M.

divatáru kereskedő,

tfkSL
Nyomatott Joergc% Ágost özv s Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1896.

M-i
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