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M.Tir. belügyminislei-

Körrendelet ~
valam ennyi törvényhatóságnak

A névmagyarosítás iráni újabban nagyobb mérv
ben nyilvánuló törekvést lehetőleg elősegítendő, érte
sítem a törvényhatóságot, hogy bármely közszolgáiul bán 
alkalmazva lévő egyének névváltoztatása esetében az 
illetőségi bizonyítványnak, illetve az illetőségi hatóság 
nyilatkozatának gyakran hosszabb időt igénylő beszer
zésétől eltekintek, minélfogva az említeti egyénektől 
névváltoztatás iránti kérvényük benyújtásával ilyen 
nem kívánandó, hanem a kérvény véleményes jelentése 
kíséretében hozzám késedelem nélkül felterjesztendő.

Budapesten, 1896. szeptember hó 26-án.
a ministől- helyeit: 

Latkóczy Imre s. k.

Fenti magas rendeletét azzal közlőm az érdeklő
dőkkel, hogy a jelzett hazafias törekvést a magam 
részéről is|a leghaihalósabban támogatni és elősegíteni 
szinten hazafias kötelességemnek fogom ismerni.

Selmeczbányán 1896. október 3-án.
Szitnyai József polgármester.

A mi még hiányzik, 
ív.

A helyi múzeum intézményénél, melynek 
létesítése iránt a küzkivánalmat néni egy ízben 
s nem egy alakban láttuk s hallottuk már nyil

vánulni, sokkal nehezebben kivihetőnek tartjuk 
azonban olyan intézményeknek létrehozatalát,

I a melyek gyermekeink, a nagyszámú ifjúság 
testi képzésének volnának méltó színhelyei.

' Nehezebbnek azért tartjuk az utóbbiakat, mivel 
( 51 m‘ir létezők elégtelensége ellen nem nyilvá- 
j nult 11 közvélemény, sőt azok gyakran illetéke

seknek látszó egyének részéről is megfelelőknek 
jelentettek ki.

Hol kezdjük e kérdés feszegetését? a téli 
vagy a nyári időhöz kötött testedzési módoknál?

Ha a nyári időre eső testedzésről szólunk, 
bizonyára azt mondják sokan, hogy elmúlt eső- 

i uek nem kell köpönyeg. Mindemellett erről is 
szólunk, talán beszerzik az illetékes körök azt 

| a köpönyeget, a mely a jövő esztendei eső ellen 
; használható.

A nyári s tavaszutói évszakban a lapdázás 
és úszás, fürdés képezze a gyermekek, az ifju- 

5 BAK teste edzését.
| Ámde sajnos, sem az egyikre, sem a má- 
j síkra nincs alkalom, nincs gond fordítva, 
j A lapdázás tekintetében olyan korlátolt he

lyekre van a diákság utalva, minő az óvár 
j előtti tér s az egyes kisebb utezaferek. Mái 

pedig ily helyen a testi mozgás, a gyorsabb s 
távolabb futás nagyon korlátozott s a célnak 
meg nem felelő. — A zaj majd fölveszi a i 
játszóhely melletti házakat s ha pillantást ve- I

TÁRCZA.
Vértanúk napja.

Rég voll. Azóta már egy nemzedék szállóit 
;i sírba, egy félszáznd lönt el az öröklőibe. Emlékünk
ben azonban mégis oly eleven színekkel élnek e napok 
nagy eseményei, mintha mindaz csak tegnap történt 
volna, pedig hál mi nem is láttuk azokat a küzdelmeket, 
nem nézhettük azt a nagyszerű ragyogást, nem az. ezt 
követő sűrű homályt: nem, nem láttunk ezekből egyet 
is, csupán csak apáinktól hallottuk. Hallottuk és szi
veink mélyén mégis úgy érezzük, mintha mi is részt 
vettünk volna ama páratlan hurezokban, melyekben 
nemzetünk egymaga küzdőüegy egész tigriscsorda ellen; 
»gy érezzük, hogy az a dicsfény, mely mellett a 
uap csak halavány csillag képében tűnik elénk, 
miránk is sugároznék; s úgy hisszük, hogy a 
fájdalom, a nyomor, a gyász, mely nemzetünket érte, 
minket százszorosán sújt. A küzdelmekben nem vehet
tünk részt, nem engedé sorsunk; a babért nem mi 
vívtuk ki, nem mi érdemeljük meg, legyen az a ka
tonáké, a hősöké, a félisteneké; a keservben, a kuny
hón azonban inár van részünk, e jogos részt meg is 
követeljük magunknak, mert hiszen a mi elveszett, az 
Icánk nézve veszett é l i . . .

Rég volt, igaz voll! . . .
Fegyverben állott a nemzet szine-java, követ

lek ennek példáját a gyermekek és aggok. Mindenki 
a táborba ment, ki elbírta valahogy a kardot, a pus
kát. Nem bírt velünk a zsarnokság ! Mit toll? Ellenünk 
uszította összes idegen ajkú testvéreinkéi, nyakunkra 
hozói a sok ezer kozákot, a muszkát. Egyre kevesebb 
lett a honvédség, egyre szőkébb körülötte a tér. Végre 
bekövetkezett az, mi a történelemben örökké gyá-zos 
hetükkel lesz. bejegyezve, bekövetkezett a vi lágosi 
fegyverletétel. A történelem múzsája, a halhatatlan 

mindig zokog valahányszor könyvének c lapját 
Ilyen gyászos vége lettnnnak a harcznak melyei , 

kezdtünk!

Nyolczadnapra azután jött a staféta, ki a minden 
oroszok cárjának ukazát hozta, mely szerint Paskievics 
az orosz fővezér az egész magyar sereget az osztrá
koknak (szolgáltatta ki. ltaynuunak, kit a magyarok 
méltán hyénának nevezlek, esek ez kelteit; majd meg
mutatja ö, hogyan kell • (Hsépsérlö rebelliseken boszút 
tölteni!

A közlegényeket besorozták az osztrák seregbe s 
vitték Sliriálm meg Taljánországba, a liszteket pedig 
az aradi várba zárták.

Már tovább tartott a fogság másfél hónapnál A 
vértörvényszék pedig egyre keresett hamis okokat, 
egyre gyártotta a gyalázatosnál gyalázatosabb vádakat, 
koholmányokat, mig végre a tizenhárom tábornoköl. 
a szubadságharcz fényescsillagait, halálra Ítélte, égyet 
goi yóra s kilencet öli gyalázat! — bitóra. •—

Elérkezett a nemzeti ügy vértanúinak utolsó 
előtti napja, október ötödiké. Borús, ködös őszi idő 
volt, az eső permet özeit, mintha a természet is gyá
szolna, mintha az ég is sirna : a fákon nem volt mai
lévé!, szomorúan lengették lombtalan koronájukat.

Nem volt egy is a tábornokok közül, kinek arcza 
halvány, homloka sötét, kedélye levert ne lelt volna. 
Cammogva bekövetkezett az este; a porkoláb bejött, 
kél égő gyertyát telt az asztalra s közéjük egy fe
születet. Oly kisréleliesen nézett ki a gycrlyavilágilás- 
ban a rideg visszala-ziió büHnnsznlvi : az ember 
gondolatai önként i- a bekövetkezendő iszonyú kalasz- 
t n !áia teiolödick. A láhmnokuk közül valamennyi 
mélyen el volt merülve. Egyiket a hon, másikai gyá
moltalan kedvesei sorsa bántotta gyötörte.
Vidorabhak esik akkor lőm-k kissé, mikor mindem k- 
hez eljött a saját gyi nlalói.i. Csupán csak Damjanich 
a magyar rác, ki annyira magyar volt. hogy nem 
szánta volna a vilii. í> zcs láczail Pilátushoz küldeni, 
csupán csak «v. fogadta kevéssé hidegen a pópáját. 
Imádkoztak. Ima után kiki levelei, vagy másnemű j 
emléket adott ál gyónlalöjának, hogy azt családjának * 1 
kézbesítse. Szemeikben könnyekkel távoztak el a papok j 
a szomorú helyről.

1 tünk a zsibongó csoportra, a „nagy billió sem
miért" közmondás jut eszünkbe. Egy valamire 
való futást sem látunk, esak zsivaj, lárma. 
Már pedig ez nem éppen testedző szórakozás.

És ebben is esak a diákok vesznek részt, 
az elemi iskolásoknak csak legfeljebb a gon
dozásból jut, ki osztályrészük,-a melyben a leg
jobb akaratunk mellett sem fedeztünk fel test 
edzést.

Ki van ugyan jelölve a két közép iskola 
növendékei részére a játszóhely, de ez ministeri 

j rendeletre történt s ez intézkedést nem a 
; közfelfogás, a közkívánatom teremtette, s igy 
| nem is lesz az egyhamar megfelelően benépe- 
í séd ve és látogatva.
| No a fürdésről, az úszásról nem szólunk 
I o ezikk keretén belől, megvárjuk azt az idő- 
; pontot, a mikor e lapok szerkesztőjének any- 
| uyii'a erősödnek az idegei, hogy egy korábban 
1 beérkezett s ugyanezt a kérdést tárgyasé köz

lemény közzétételére szánja cl magát. Anynyit 
azonban már most is inegjegyzünk, hogy a 
test edzése érdekében a nyári időszakra terje- 
dőleg nálunk minden hiányzik, sőt a mi meg
volna is, attól is elriasztjuk a gyermeksereget, 
s az ifjúságot.

Ha a nyári testedzésről röviden szülöttünk, 
úgy a téliről még kevesebbet mondhatunk. Csak 
arra a több ezeret kitevő számra hivatkozunk,

Életüknek utolsó éjszakáját virrnszlva töltötték a 
tábornokok. Török és Aulich olvaslak. Nagy Sándor 
kegyetlen hóhérait szidta, a többiek pedig külömbözö 
eszméken tépelödtek.

Alig hogy elmúlt három óra éjfél után, a lelké
szek megint felkeresték a halálra szántakat. Ima után 
leginkább istenes dolgokról folyt a beszélgetés, min
denki készült arra a hosszú útra, melyre nemsokára 
lépnie kellett. Öt óra felé hallani leheléit, hogy miként 
sorakozik adakünn a katonaság. Kinteltek voltak a 
perczek, könnyezett mindenki.

Halkor bejött a porkoláb és kivezette Kiss Ernő 
László Vilmos, Dessewffy Arisztid és Schweidel József 
tábornokokat. A kijöttekel közrefogta a katonaság és 
lassan megindult a sor a sánezoknak egy előre meg
határozott helye felé. Odaérkezve a foglyokat felállí
tottak kellő távolságban, bekötötték szemeiket, minde- 
niket czélba vette három-három katona és a következő 

• percben ott feküdt a porban a négy tábornok, a 
| magyar sereg dísze; a hullák melleit őröket hagyva 

a katonaság visszavonult ugyanazon az utón, melyen 
I jőll volt.

A többi kilencz tábornok jól hallható a lövéseket 
' s erre az utolsó titokban táplált — remény is 

elszállt kebleikből. Őket is kivezették. A menet felállott. 
Kiki a saját lelkészével ment karonfogva, mi alól

1 csak a lábalörölt Damjanich képezett kivételt, egy 
ekliós szekérre ültették fel s úgy vitték. Kiérvén a

; szabad mezőre, hol a gyalázat fái fel voltak állítva, 
először is az Ítéletet olvasták fel. Azután következett 

; a borzasztó vérdráma. Pöllenberg Ernő volt az első 
áldozat: elbúcsúzván társaitól bátran fogadta a meg 
nem érdemelt halált. Igy adták ki hősi lelkűket egy
másután Török, Lahner, Knézich, Nagy Sándor, gr. 
Lciningcn, ki még most is nejéről beszélt, őt követte 
Aulich Lajos. Mikor Damjanichra került a sor igy fakadt 
ki : „Már azt gondoltam, hogy én !<•-/.( I; az utolsó ki 
a csatákban mindig az első voltam1- s mikor a hóhér 
a kötelet illesztette nyakára igy kiáltott a piibékre:
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uiely a mindkét nembeli gyermekek s az ifjú
ság létszáma, és ezzel szemben kis korcsolya
terünkre, úgy tisztában vagyunk a kérdéssel; 
legfeljebb még azt tesszük hozzá emlékezte
tőül, hogy nálunk a tél hosszú, nagyon hosszú.

llát az iskolai tornatanitás mit vétett? 
kérdezhetné a kételkedő. !

Erre a kérdésre nem a magunk nézetét , 
toljuk előtérbe, megmondja helyettünk a múlt- 
évi országos torna-verseny eredménye azt, bog) 
mit vétett.

A tornatanitás nem hókusz-pokusz, nem 
salto mortálék oktalan fitogtatása többé, hanem 
rendszeres tudáson alapuló erőfejlesztés, a mire 
csak olyan mester képes, a kinek e tudása j 
megvan s idegei sem petyhüdtek még.

Ha hozzátesszük még azt, hogy a mi kö- ; 
zépiskoláink növendékei kitűnő anyagul szol- ' 
gálnak c tanításhoz, egyebek mellett már azon 
egy körülménynél fogva is. mert nem puha ho
mok. de kemény kőtalajon edződnek inaik, s 
ennek megfelelően izmaik, tudhatjuk, hol a toi- 
natanitás hiánya.

Hát a szegény elemi iskolásokról senki 
sem gondoskodik ?

A ki ezt a kérdést e sorok Írójának sug- 
gerálta, „köd előttem köd utánam" módjára 
hirtelen eltűnt, nyomát se látom; maga is meg- | 
jedt e kérdéstől, a felelettől meg fél.

De hiszen nem is kell, erre felelnünk, a fe
lelet benne van a kérdésben.

Selmecz-Bélabánya sz. kir. város választó 
közönségéhez!

Köztudomású tény, hogy az 1892 évben meg
alakult országgyűlést ő Felsége f. hó 5-én berekez- 
lette, és hogy az uj választások legközelebb fognak 
megejtetni.

Megérkezik tehát nemsokára az idő, midőn mint 
Európa egyik legalkotmányosabb államának szabad 
polgárai legfontosabb polgári jogunk gyakorlása végett a 
választási urnához lépünk.

Polgártársak!
Mint az igazi, hamisítatlan szabadelvűség hívei 

egy perczig sem gondoltunk arra, hogy liteket e 
szent jogotok gyakorlása alkalmával bármily irány-

„Kölyők vigyázz a szakállamra!" A legvégsőnek gróf 
Vécsey maradt. Valamennyi társa közölt ő volt a 
legszerencsétlenebb, ö állotta ki a legborzasztóbb kí
nokat : végig kelle néznie annyi derék bajtársának a 
kimúlását, ő neki volt legrosszabb sorsa: a zokogó 
papokon kívül már nem volt kitől búcsúznia.

így hall meg a tizenhárom hős, kiket nem go
lyóval és kötéllel, hanem bófoslyánfüzénvl kellett volna 
jutalmazni. így fizették meg azt s nagyon is drágán, 
hogy hazájukat olyannyira szerették és azt szorongatott 
helyzetében védeni merészelték. Vértanúk ők, valódi 
nemzeti martyrok, kik a legnemesebb lcgigazabb nem
zeti ügyért haltak meg, kik a haza érdekében, a haza 
oltárára folyatták vérűket. Vértanuk ők. kiket kötele
sségünk szentekként tisztelni, kikhez imádkoznunk 
kell! . . .

Ma már szabad a magyar nép, oly szabad, mint 
a milyenné apáink lenni akarták. A bőven hullatott 
vér arany gyümölcsöket termett.

Szabad már a hon Kárpátoktól Adriáig, szabad 
ember lakja, ki nem erezi a rabszolgaság igájának 
nyomasztó terhét, kinek nem parancsol a föld egy 
zsarnoka sem, de ki híven, igazán szolgálja hazáját, 
nemzetét és csodás lelkesedéssel imádja legalkotmá
nyosabb királyát.

S az évek jönnek, mennek. A magyar nép bol
dog. örül, vigad, de ezenközben sem feledkezik meg 
honfiúi kötelességéről. Nincs magyar ember, ki igaz 
megilletödéssel, benső fájdalommal, mély gyásszal ne 
ülné meg október hatodikat, a vértanuk napját, a 
tizenhárom tábornok kivégeztetésének évfordulóját. 
Magyarország minden helyén isteniliszteletek, reqiemek 
gyászünnepélyek vannak. Mind lélekemelő, mind fen
séges. S egy ily ünnep után ki ne mondaná el ma
gában Kölcsey szavait:

Isten, szánd meg a magyart,
Kit vészek hányának,
Nyújts leiéje védő kart 
Tengerén kínjának,
Balsors a kit régen tép 
Hozz rá vig esztendőt,
Megbünhődte már c nép 
A múltat s jövendőt!

Kubán Endre.

bari befolyásoljunk vagy meggyözödáslelttöl eltántorí
tani iparkodjunk. Do ha mindazonáltal ezúttal is azon 
L-rós meggyőződésűnknek adunk kifejezést, hogy 
Selmecz-Bélabánya ős bányaváros polgárai csakis 
szabadelvű irányban haladhatnak, szavazataikat csakis
olyan férfira adhatjátok, kinek jelleme kifogástalan 
múltja fényes és működéséhez a legkisebb kétség som 
fér, — úgy telszik, azt hazánk ezeréves és o varos 
több századra visszamenő múltjából merített tapasz- 
tálatokra támaszkodva tesszük.

Kélségbevonhallan tény ugyanis, hogy a niugy.u 
nemzet, szabadságszoretetének, mások szabadsagát 
tisztelni Ilidé szabadelvüségének szabadságáért, tug- 
getlcnségeért áldozni, -  ha kellett -  harczolni tudó 
készségének köszönhető első sorban az, hogy szeretett 
hazánk most, midőn egy sokszor léte fontartásáert, 
de még többször önállósága és függetlenségéért vívott 
dicsőséges harczokk.nl telt ezer év lefolyása után a má
sodik ezer év küszöbén áll — nemcsak létezik és fcnáll. 
,1c hatalmasabb és virágzöbbjmint valaha és tekinté
lyesebb állást foglal el a czivilizált állomok sorában
mint bármikor ezelőtt. ,

Selmecz-Bélabánya sz. kir. varos jobbadán a 
; műveltség nagyobb fokán álló polgáraiból sorakozó 
, választók figyelmét fenti tanúság nem kerülhette ki, a 
: mint tényleg nem is kerülte ki, mert ott látjuk őket 
j mindenkor a lelkiismereti szabadságért harezolók tá- 
' borában küzdeni és látjuk őket a szabadelvű eszmé- 
: kert, nem érdekből, do tiszta meggyőződésből hevülni 
! és lelkesülni. „ , . . . ..

E tény tudatában a f. hó 3-ara összehívott
értekezleten jelen volt nagyszámú, a helybeli társadalom 

! minden osztályát és rendjét képviselt választó küzön- j ség, a múlt országgyűlés áldásdús munkájában tevékeny 
• részt vett, a haza és e város érdekeit szivén hordozó 
! eddigi képviselőnket kikiáltotta képviselő jelölté.

Nagyságos Farbaky István főbányatanácsos ur a 
j jelöltséget elfogadta és kész körünkben megjelenni,
I hogy beszámoló és egyúttal programmbeszédjét is 
I elmondja. .

Gyülekezzetek tehát t. Polgártársak minél szamo- 
; sabban a f. hó 11-én vasárnap d. u. 3 órakor a városi 

vigadó nagytermében megtartandó értekezlethez, hogy 
’ tömeges megjelenésűnk által is a szabadelvű esz- 
j mákhoz, a szabadelvű párthoz és szeretett képviselö- 
! jelöltünk személyéhez való ragaszkodásunknak fényes 
í bizonyítékát nvujtsuk.

Éljen Farbakv István szabadelvű párti képv.selő- 
| jelöli!
i A szabadelvű párt ideiglenes bizottsága.

Dr. Goldstücker Márk, Dr. Stuller Gyula, 
jegyző. dnök.

Jezsovits Károly,
alelnök.

Különfélék.
— Kinevezés. A Heyder Antal volt kir. jbiir, 

elhalálozása folytán megüresedett kir. jbiiói állásra 
Luchy Antal puchói járásbiró neveztetett ki. Ez állás 
betöltésével kapcsolatban Dessowffy Aurél selmec/.: u|„ 
jbiró puchói kir. járásimévá neveztetett ki.

— Névváltoztatás. Staudner Jenő kir. bánya
tanácsos, bányászati akadémiai tanár Sobó-ra változ
tatta nevét.

— A hodrusbányai csipkeipar ügyében a. m. k.
kereskedelemügyi ministerium f. évi 10.315. sz. intéz- 
vényéből városunk közgyűlése sajnálattal vette tudo
másul azt, hogy a hodrusbányai csipkeverö ipar fej. 
lesztésére a magas kormány áldozatot nem hozhat, 
miután a körmöczbányai állami csipkeverő tanműhel
lyel kapcsolatiján oly kereseti műhely felállításáról gon
doskodott, mely az egész vidék csipkeverö házi ipa
rát felölelje, részére rendeléseket közvetítsen és készit- 
ményeit bováftsa. Minthogy e város közönsége a kör- 
möczbányai tanműhely támogatására kellő mértékben 
nem számíthat, de meg országosan elismert tény levéli, 
hogy éppen a hodrusbányai csipkeverő ipar fejlettsé
génél és kiválóságánál fogva első sorban volna érde
mesült a támogatásra s ez egykor magas fejlődési! 
ipar hanyatlása nemcsak helyi érdekből s a munkás- 
nép érdekében volna meggátlandó, de általános ipari 
érdekek is indokolttá teszik a hodrusbányai csipkeverő 
ipar ujabbi fejlődését előmozdítani, utasítja a közgyű
lés a város tanácsát, hogy e kérdést tegye beható ta
nulmány tárgyává, különösen oly alapon, hogy nem 
lenne-e czélszerü a hatósági támogatást oly irányban 
érvényre juttatni, hogy maga a város vegye kezébe 
nemcsak az áruk közvetítését, de magát a beváltást 
is s e működése által első sorban természetesen a 
termelők érdekeit tartván szem előtt, magát a csipke
verö ipart is újabb fejlődésnek indítva, idő múltával 

I újból is kinyerje a magas kormány támogatását egy 
] csipkeverö tanműhely felállítására is, a mely egy Ízben 
i már létesült tanműhely sajnos, személyes okok miatt 

szűnt meg az ipar igen nagy hátrányára.
— A városi bányák eladása. Utóbbi városi 

: közgyűlésünk megnyugtató tudomásul vevén polgár- 
i mesterünk havi jelentését, a városi bányák eladása 

ügyében szükségesnek látta azt, hogy az ismeretlen 
lartózkodásu bányarészesek bányarészei a besztercze- 
bányai rn. k. törvényszék által f. évi okt. 8 -ára kitű
zött árverésen a város javára megvétessenek, miért 
is felhatalmazta polgármesterünket, hogy ez árverésen 
megjelenve, e határozat értelmében eljárjon. Polgármes
terünk nagy elfoglaltsága miatt akadályozva lévén a 
megbízás teljesítésében, a meghatalmazást Sztancsay

VII. évfolyam *2. szám.

I A kalendáriumokról.
Mióta a „Góthai Almanach*, naptáraknak ez a 

királya oly tekintélyre lelt szert, hogy a benne foglalt 
névsor alapján immár a törvényszékek is ítélkeztek, 
több ízben olvastunk fejtegetéseket a kalendáriumok 
mivoltáról.

A Gutenberg órási találmányát megelőző időkben 
a tömeg a kalendáriumi dolgok tekintetében kizárólag 
a lelkészekre volt utalva; a lelkészek hirdették ki 
esetről-csetre a szószékről, hogy milyen ünnep és mi
kor következik ?

A sajtó fellendülésével járt, hogy a naptár-ivek
hez az év sorrendjén kívül az élelmes naptár-csinálók 
mindenféle egész éven át előforduló hasznos tudni
valókai fűztek. Belefoglalták a saját nemzetük királyi
családjainak a család-fáját és a posta-, később a táv
írdái törvényeket is.

De azt volna érdekes tudni, hogy ki volt az első, 
aki szépirodalmi olvasmányt fűzött kalendáriumához. 
Mert ennél jobb eszmét még a legkitűnőbb hírlapíró 
sem volt képes kitalálni soha A ki ezt elkövette, az 
vo lt a tulajdonképpeni, most már óriásikig elterjedt 
kalendárium-irodalomnak a megalapítója.

A jó cszmékn ok meg van az a tulajdonságuk, 
hogy minden rangú és rendű közönséget érdekelnek, 
— mint a mágnes, úgy vonzzák még az intelligens 
embert is, ha valamely kirakatban egy jó czimü és 
tetszetős czimképü kalendáriumot lát.

A közönségnek ezzel a vak bizalmával már hal
latlan visszaéléseket követtek cl; ma már a legtöbb 
naptár-kiadónak eszeágában sincsen még azzal is baj
lódni, törődni, hogy mit közöljön a naptárában ? Mert 
tapasztalás bizonyítja, hogy csak a czime legyen jó és 
már veszik. — De maga a kalendárium oly jó eszme, 
hogy még igy sem tudták a közönséget a tömeges 
vásárlástól elriasztani. Nem bizony, mert minden év
ben jelennek meg a sok rósz közölt jól megszerkesz
tett naptárak is.

Szép kép egész sereg; igaz ugyan, hogy „szép* 
nek többnyire csak a kiadó-tulajdonos tartja, a jobb 
indulatu iró ember pedig csak annyit mond rá, hogy 
jó az egy kalendáriumba.

ha jó tudomány egyAzonfelül van benne 
egész esztendőre való.

Akadt már olyan nyomdász is, aki meg készülve 
bukni, mielölt a bírót rákérte vön’ a vagyonára, még 
egyet próbált a kalendáriummal. . .

Se szeri se száma ahánynak ilyenformán sikerül 
megszabadulni a csődtől.

Aztán egyik-másik napilap is észrevette, hogy a 
kalendárium igy január felé kedves vendég az előfi
zetőnél.

De az effélén jobb átsikainlani, mert olyan „rá
adás* -ból szerkesztett naptárak nem is lehetnek olyan 
jók, mint az az egy-két naptár, amelyet kizárólag a 
közönség pártfogására alapítva adnak ki.

, Ismétlem, hogy ma már alig van hirlap-elöfizető 
aki valamelyik újsága révén egy ingyen naptárhoz ne 

! jutna.
[ Ilyen állapotok mellett természetes, hogy jól talp- 
j ra kell állani annak, aki nem amolyan ajándékul 
j szánt naptárat kezd kiadni, hanem azt akarja, hogy 

portékáját a közönség csengő pénzért vegye meg.
Aki manapság erre vállalkozik, annak föltétlenül 

jó eszmével kell előállani.
Ezeket a dolgokat követte el az idén Zilahy 

Ágnes, a nevéről elnevezett „Gazdasszonyok Naptá
ré*-bán.

A híres magyar szakácskönyv Írónő egyébiránt 
ezt a dolgot már tavaly találta ki. És a kitűnő „sza- 
kácskönyvcs* naptár úgy beütött, hogy a vidék tavaly 
még ekkor is rendelt, mikor már egy se volt.

Zilahy né azt mondja naptára előszavában, hogy 
„neki csak egy kalendáriuma van és annak jól vigyá
zott minden sorára*.

A Gazdasszonyok Naptára valóban emberül meg
felel a czimének és még a nagy közönség legtávolabb 
menő követelményeinek is.

Ágai (Porzó) Adolf, Rudnyánszky Gyula, Tóth 
Béla, Herczcg Fcrencz keretbe vágó dolgozatain kivid 
vagy 30 igen szép keretbe-vágó képet is találunk 
benne, a minden kalendáriumban előforduló hasznos 
tudnivalókon kívül.

Még pedig Revue formára, igen gondosan van 
megszerkesztve. Ami csak egész éven át a külömbözö
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Miklós v- főjegyzőre ruházta át, kinek eljárása azt 
eredményezte, hogy a bánya eladás ügye legkorábban 
befejezést nyer. A bányarészvényeket nem vette ugyan 
|1U.g a város javára de hagyta, abányatársaság tulaj
donába jutni, az által nemcsak hogy a v. közönség 
lesz fölösleges kiadásoktól megkímélve, de az ügynek 
bírósági lebonyolítása is megkönnyítve lesz. A v. 
bányák eladása ügyet késleltette még azon körülmény 
is, hogy a, felsőbb jóváhagyás Libelbányát illetőleg k i 
nyerhető mindeddig még nem volt. Ez irányban is jó  
bírt vettünk; Zólyom vármegye e hó 14-én fogja tar- 
lani közgyűlését s a megyei főjegyző megígérte e vá
ros megbízottjának, hogy Libetbányáét illetőleg is a 
bányaeladás ügye tárgyaltatni, sőt végelinlézésc sietclni 
fog, igy tehát remélhetőleg már november havában 
rendben leszünk. Ideje is már!

— Közgyámunkról, Muszka József úrról rész
véttel halljuk, hogy régebbi szembaja újból visszatéri. 
Hivatalos iratainak olvasása közben hirtelen elhomá
lyosult a latása, majd kettőset látott s ismét teljesen 
sötét lett előtte minden. Orvosi tanácsra Budapestre 
utazott gyógykezeltetés végeit. Óhajtjuk, hogy minél 
előbb ismét kigyógyultan térjen haza.

Az iparosok köszöneté. Az orsz. kiállítás 
beszterczebányai kér. bizottsága részéről megszavazott 
200 frtnvi segélylyel a kiállításra kiküldött selmeczi 
iparos mesterek és segédek lapunk utján mondanak 
hálás köszönetét az adományozó kerületi bizottságnak 
illetve kereskedelmi és iparkamarának, valamint a 
közbenjárásért városunk tanácsának. Midőn köszöne- 
tfikel e sorokban közzétesszük örömmel jegyezzük h l 
azt a tapasztalatunkat, hogy a kiállításról visszatért 
iparosaink lankadatlan buzgalommal, ügyszeretettel 
tanulmányozták a kiállítást, fáradhatatlanul látogatták 
az egyes pavillonokat s azon voltak minden erejükből, 
hogy a rendelkezésükre álló időt minél hasznosabban 
értékesítsék. Ezt tudva, tőlük közvetlenül hallva, bizton 
hihetjük, hogy e kiküldetés megtenni a kívánt gyü
mölcseit.

— Az utolsó tömeges látogatás c hó 25-én 
lesz városunkból. A kik millenniumi kiállításunkat még 
nem látták, használják lél ez alkalmat s jelenIkezze- 
nek e hó 18-án a 4 fit 80 kinyi illeték lefizetésével 
e lapok szerkesztőjénél. Ezúttal ellátást az igazgatóság 
nem ad.

Épületi anyagok raktára. Városunk közgyű
lése utasította a városi tanácsot, hogy a lakosság ér
dekében és a v. gazdasági érdekek szempontjából is 
legye tanulmány tárgyává azon módozatokat, melyek 
mellett lehetséges lesz, hogy necsak épületfa és zsin
dely, de deszkák az újabb időben nagyobb mérvet

öltő építkezésekhez szükséges anyagok is állandóan 
raktáron tartassanak, mely raktárból úgy az épittető 
v. polgárok, mint esetleg idegenek is megfelelő áron 
az anyagokat bármikor kinyerhetik.

— Színészeink érdekében kérjük színházláto
gató közönségünket, támogassa látogatásával az itt 
működő színtársulatot, mely eddigi szerepléséből Ítélve 
a pártolást megérdemli. Báródv igazgató minden lehe
tőt megtelt arra nézve, hogy az estéket élvezetesekké 
tegye s mind e mellett deficittel, még pedig meglehe
tőssel záródott reá nézve az első hét. Ila ez még tovább 
is igy tartana, úgy a legnagyobb veszélynek menne 
elébe a társulat, városunk meg nem számíthatna egy
hamar jó színtársulatra. Mentsük meg őket az anyagi 
károktól azzal, hogy kellemes estéket töltsünk a szín
házban !

— Túl-komoly államtitkár. E hó 8 -án díszes 
fogaton érkezett városunkba Bélabánya felől az állam
titkár ur kél tudósnak látszó úr kíséretében. A 
kocsi bakján díszruhában foglalt helyei egy, ezúttal 
rettenetesen komoly ifjú, a ki 1895. évi október hó 
5-étöl kezdve 1896. évi október 8 -áig ez utóbbi nap
nak d. e. 10 órájáig a „diszbalek* melléknevet viselte. 
Amint a fogat a megkétlejellpnitett sastól ékeskedő 
bélabányai kapun bor obogolt, a túl-komoly államtitkár 
ur mintegy 100 akadémiai hallgatónak diszbeöltözött 
csoportját látta maga előtt, a kik az ö fogadtatására 
jelentek meg a Fortuna-épület előtti téren. Az 1895.

j évi október 5-élöl kezdve 1896. évi október hó 8 -áig 
! ez utóbbi napnak d. e. 10 órájáig a diszbalek melléknevet

I' viselő fiatal ur leugorva a bakról, a nála megszokott 
ügyességgel forgolódik az ünnepelt körül, s a rettenete
sen komoly két tudós nagy ünnepélyességgel kiséri a 
túl-komoly államtitkár ural az éljenző ifjúság csoportja 
elé, melynek élén a diszszónok kellő páthossal kezdi 
meg, fokozottabb hévvel folytatja, és legfokozotlabb 
lelkesedéssel végzi be üdvözlő beszédéi. — A beszéd 
szépen átgondolt, melegen álérzelt, és bár a lul-ko- 
moly államtitkár bárkit is zavarba hozni képes tekin
tettel fíxirozla a szónokot, lelkesen elmondott beszéd 
vala, melynek hatása leírhatatlan, elmondhatatlan, az 
az leírható és elmondható is, de csak azután ha már 
az állam titkáréról szülöttünk, a mely következőképen 
hangozott: Szeretett ifjúság! Díszei a malerina Al
mánknak, vagy hogy is mondják, ékességei annak a 
pályának, a melynek én is egyik kiemelkedő alakja 
vagyok (a mennyiben előbb emelkedett ki a kocsiból.) 
Fogadják mindenek előtt leereszkedő szívességemet 
ezen évenként ismétlődő és általam alapos okoknál 
fogva örömmel várt és elvárt megtiszteltetésért, ön pe
dig diszszónok, fogadja elismerésemet a kitűnő beszé

dért, molylyel épp oly szépen, lelkesen üdvözölt az Ön 
.előtte szólója* egy rövid év előtt ugyanezen alkalom
mal engem, a ki államtitkár vagyok . . .  az ön sze
mében, a valóságban pedig Neuman József akadémiai 
szolga s mint ilyen . . .“ Itt tört ki az előbb még leír
hatatlan hatása a diszszónok üdvözlő beszédének. Es 
e hatás alatt négy izmos kartól a levegőbe emeltetve, 
maga elölt látja a diszszónok a hajlongó államtitkárt 
és a s z é d ü l e t e s  magasban füleit egy uj üdvözlés 
üti meg. melyet most hall először: .éljen a diszbalek". 
Az érzelmek forgataga kél lelkében, melynek zavaros 
árama felkavarog az agy velőig, és hogy nem támadja 
meg azt bomlasztó erővel, azt annak a csodalátvány
nak kell tulajdonítanunk, hogy a túlkomoly államtit
kárt ott tálján diszszónok, amint hajlongva fogadja a 
kalapjába repülő hatosokat és koronákat a még min- 

1 dig éljenző collegüktől. Az agy mely ennyi változást
• volt képes befogadni egv pillanatban, helyt ad annak 

a felfogásnak is, hogy .tréfát űztek velem, melyet ne
hezteléssel vagy tréfásan, jókedvvel kell fogadnom.* 
Eb! én ez utóbbival fogadom., s ezen pillanattól együtt 
nevet az immár .diszbalek“-ká változott diszszónok a 
nevetőkkel. Az évenként megújuló tréfa ezúttal is kitű-

I nőén sikerült s az 1895. évi okt. 5-étől kezdve 1896. 
j évi okt. 8 -áig, ez utóbbi napnak d. e. 10 órájáig 
j diszbalek-nek nevezett ifjú most hallja először igazi 
. nevét, a mely pillanatban a diszszónok .diszbalek*-ká 
. keresztelődön 1896. évi okt. 8 -atól kezdödőleg 1897.

évi okt. 8 -áig. ez utóbbi napnak d. e. 10 órájáig tartó 
I érvénynyel. Ezután ünnepi felvonulás, folytonos éljen- 
j zés és . . . és 24 óráig tartó keresztelő következett
• melyen folyt a bor .mint tenger.*

Zilahy Ágnes Álmoskönyve, szellemes álom- 
; fejtésekkel és legjobb Íróinktól, mini Pósa, Becsky La- 
! czi, Benedek és mások élvezetes álomtörténeteivel, 

most jelent meg és vidékre előre beküldött 40 kr.-ért 
portómentesen küldi a kiadóhivatal (Valter Ernő nyo
mása, Budapest, Práter-utcza 44.)

— Uj hegedüdarabok. D o m b a y  A r t h u r , 
Op. 37. largo hegedűre zongora kísérettel ára 75 kr.- 
D o m b a y  largója méltán sorakozik előbbi begedíi- 
szerzeménveihez, meleg tónussal előadva, biztosan nagy 
hatást fog kelteni. — P é c s k a y A l a j o s ,  Op. 104 da
rab hegedűre zongora kísérettel, ára 1 írt 20 kr. Csinos 
apróságok, melyeknek csak az a bajuk, hogy a mikor 
kezdődnek, máris végződnek. — S z e n l - G á l y  
Gyűl  a Bölcsödal hegedűre zongorakisérettel, ára 75 kr. 
Hangulatteljes kis darab, melynek úgy hegedű, mint 
zongorarésze könnyű. Melegen ajánljuk a hegedűta
nárok figyelmébe, kik ebben gyengébb növendékek 
számára igen alkalmas darabot fognak találni. Kiadja

nemzetek gazdasszonyi szaksajtójában előfordult, an
nak a szine-java ki van böngészve és egy egész kö
tetre való nagyobbára Zilahy Ágnes és más habár 
nem is oly ismert szakiró, de azért kitűnő magjai' házi
asszonyok tollából való eredeti szakácskönyv adatok
kal kibővítve és csoportosítva, közöltetnek benne.

A .Zilahy Ágnes-féle Gazdasszonyok Naptára* 
(mert ez a teljes czime s ez vásárlásnál kiváló figye
lembe veendő), a Szent Gellert nyomda tulajdonosa: 
Valter Ernő, kiadásában jelent meg; kiadóhivatala: 
Budapest, Práter-utcza 44. Tömeges megrendelésnél 
könyvárusok jelentékeny árengedményben részesülnek. 
Ara: csak 50 kr. Kívánom, hogy Zilahy Ágnesnek 
ez újabb szakmunkája minden család asztalán helyet 
foglaljon.

Becsky László.

A mulató Budapestről.*)
Fájdalom a mulatságokban gazdag félév ijesztő 

gyorsan elrohan, pedig a krónikásoknak annyi min
denről kell még beszélni, annyi sok szépet kellene 
"lég megvilágítani, hogy ezeket teljesen bevégezni nem 
is lehet.

Csak nézzük a történelmi-csarnokot, aki ennek 
boltívei közt sétál, minden szekrény előtt csaknem 
'"gyökeredzik a lába ; onnét alig lehel tovább menni. 

* *
*

A Thököli Éva iiiliájn k< k I ú i m  i j I óI készüli 
A tulajdonképpeni színe se nem világos, sem nem 
F0l,'t; inkább amaz úgynevezett /sandái* kék színű.

A szoknya szintén nem bő; kerek aljú, de egész 
térdig erő vert arany csipkével van boriivá. A ruha 
dereka szintén csak kék bársony, a széles arany zsi- 
n°nal összetűzött. durva mivü. megfeketedett arany- 
luipoes latija össze. Ez a ruha igen érdekes régi fé- 
M>’es r°ni; csupán csak a ragyogó, csoda szép min-

tél méter széles arany csipke páratlan rajta.
Ugyanebben a szekrényben van még egy pár 

1‘irsony és nehéz brokátból készüli disz-ruha. Az egyik 
n°liéz ezüst hímzéssel van beborítva és a minták kö-

) Jeles írónőnk bevozotó sorait hely szűke miatt a lap zár- 
or ki kell vén hagynunk, egyszerro a történelmi csarnokba lépünk

zött sok, de igen sok belehimezett korall-gyöngy 
látható.

Tudvalevőleg az ilyen gyöngy ezelőtt pár száz 
esztendővel csaknem egyenértékű volt a keleti gyöngy
gyei. Piczi legyezők, nem nagyon piczi, fehér selyem . 
aranynyal hímzett disz papucsok, néhány gyönyörű’ ' 
égszínkék, gyöngygyei hímzett apród öltözet és egy | 
teljes menyegzői öltöny, amely az Eszterházyak családi I 
kincstárából került ki, van még ugyanebben az üveg- j 
szekrényben. I

Aki az Eszterházyak által kiállított „Mária-Teré- 
! zia-szobát* illetve szobákat, mert öl van — megnézi:
| nem egy könnyen feledi cl. Ezek gyönyörű szobák;
I olyan fényesek oly üde tisztaságban vannak fenntartva, 

amilyent alig lehet látni még a használatban lévő mai 
fejedelmi palotákban sem. Két nagy szalon is van kiál
lítva. A bútorokon égszínkék selyem szövetre széles \ 

arany hímzésű rózsa-füzér van varrva Az aranyozott 
fájii karszékeket és a bájos állású kanapékat minden 
fényűző asszony irigykedve nézi.

A japáni stilü szobában a japáni vázákat nézve, 
könnyen el lehetne hitetni, hogy valami nagy ur a 1 
napokban rendezletlc be a legújabb Ízlés szerint.

*

Az uj országház számára most készült és ugyan 
csak ebben a csarnokban kiállított trón-székek még j 
csak távolról sincsenek oly szépek, mint az Eszlerházy- j 
kastélyból ide hozott régi, de nagyszerű bútorok. Pe- ! 

í ,ijg. ha elgondolja az ember, hogy e kincseket érő 
! bútorzatot a nábob csupán erre a czélra, tehát alig 
j pár ólai használatra csináltatta. . . 
j Egyik csarnok fali szekrényében olt függ a brnn-
, donburgi Katalin erdélyi fojcdolemnő egykori ruhája,
; kis magyar fökötőjével együtt. Ez a kék bársony ruha 

(érdig tele van szallag-formájii arany-himzésekkol. Ez 
az öltöny gazdag is. drága is, de semmiképpen sem 
szép; a mintája egyhangú, sőt nehézkes és nincsen 
lujla semmi kecses A fejkölő igen érdekes darab, 
tiszta s csaknem borsó-szem nagyságú keleti-gyöngyök- j 
bői van (űzve Ugyancsak ebben a szekrényben van a 
muszka-czár által most ajádékozoll Rákóczy-féle hires i 

' magyar diszkard is. E kard markolatában is a czifra- | 
súg túlnyomókig koiall-gyöngyből van előállítva.

Általában érdekes, hogy a történelmi-csarnok 
nagy becsű kincsei csaknem mind egyházi szerek és 
föékességük ezeknek is a gyöngy, A fehér, egyenetlen 
apró — majd meg igen nagy szemű igaz gyöngy a 
mise-mondó-ruhákon, a püspök-süvegeken és általában 
minden drága-szöveten mesés tömegben díszük.

Én már láttam több országos-, sőt világ-kiállitást 
is ; de a kecsesség és a hóditó csin sehol sem volt 
úgy kifejezve, mint a mi mostani millenáris kiállítá
sunkon.

* *
Az Ós-Budavár mulató-hely i s ------- no, ez is

eléggé meglepő, kivált ha úgy előkészületlenül beállí
tanak ami kedves vidéki atyánkfiái — s főleg leányai 
(úgy a 12 évestől a 18 évesig) természetesen szüleik 
társaságában, láthatnak ott 30 kr.-nyi belépő díjért 
nyílt színpadon, este már 9—10 óra tájban nehány 
íráncziás angol Ízlésben kinevelt kisasszonyt lángveres 
bokáig érő ruhában s gyereknek való sipkában, gaz
dagon csipkézett hófehér alsóruhában és fekete haris- 
nyás lábacskákkal tánezoló missekel. A táncz közben 
egyik jobban igyekszik azon, mint a másik, hogy ke
nyérkereső tagjait már semmit sem érző arczához 
értesse.

Mikor aztán ezt az épületes előadást bevégezték, 
kilejlenek a színfalak mögé, és ha a közönség fákat 
rengető tapsai nem akarnak szűnni, a kuliszák mögül 

6 -  8 fekete harisnyás, fehércsipkés láb nyúlik a nagyra 
becsült publikum szemei elé.

Ha aztán ezek a látványok kellőleg épületes 
hangulatba ringatlak — kit kit az ízlése szerint, - a 
t. közönség megfordul és szélyel néz a sörházakban 
és mindenféle étel-, ital-mérésben, az ott tartózkodó 
lányok között.

Én jó lélekkel el nem tudom hinni, hogy Magyar- 
országon lenne olyan anya, aki leányát a tapasztaltak 
után még egyszer elvinné, vagy bármily utón elmenni 
engedné az Ős-Budavárajczim alatt működő „erköles- 
emesitő* banda tivornyáira.

Zilahy Ágnes.



158 S E L M E C Z B  A N Y A I  H Í R A D Ó

és kaphatók R ó z s a v ö l g y i  és T á r s a  cs. és kir. 
udv. zeneműkereskedés Bpest, Kástóf-tér.

— Pályázat hordók értékesítésére. A ni. kir. 
államvasutak Igazgatósága az 1807. évben Összegyűlő 
és feleslegként rendelkezésre álló üres hordókat elad
ni óhajtván, erre nyilvános pályázatot hirdet. Bővebb 
felvilágosítás abbányaiker. és ipatkamaránál nyerhető-

— - Aruvédjegyek bejegyeztetése Oroszország
ban A cs. és kir. közős külügyminiszter urnák érte
sítése szerint az orosz császári pénzügyminisler a f. 
é. február hó ÍO-án kelt uj védjegytörvényre való te
kintettel elrendelte, hogy az Oroszországban ez ideig 
bejegyzett összes védjegyek az említett törvény kihirde
tésétől, azaz f. évi inárczius hó 31/19 tői számított egy 
év leforgása alatt megujitandók. A védjegy lajstromzási 
kérelem benyújtását illetőleg bővebb felvilágosítást a 
beszterczebányai iparkamara nyújt.

— Jelzálog kölcsönök szerzésére, konvertálások 
keresztül vitelére ajánlkozik a közkedveltségben álló 
, Agrária* bankforgalmi intézet Budapesten, Kerepesi 
ut 73 sz. alatt, mely többek közt n Hollandiai llitel- 
vezérképviselöségét is bírja. E jeles vállalat földbirtoko
sok és háztulajdonosok részére 3'/*—4% mellett esz
közöl ki kölcsönöket elsőrendű pénzintézetektől és visz 
keresztül kovertálásokot. Levélbeli tudakozódásokra 
díjmentesen ad felvilágosítást.

A hölgyközönségnek figyelmébe ajánljuk 
S p i t z e r  Samu ismert legyező és ernyő gyári rak
tárát (Budapest, Bécsi utcz.a 2 ) hol legdusabb a vá
laszték és az árak a legjutánvosabbak.

— A budapesti Plasticon újabb látványossággal 
gyarapodott. A budbisták tanát a lélekvándorlásról 
mutatja be megérzékitve, nagy feltűnést keltve.

— Nagyon érdekes könyvre hívjuk fel újból a 
t. közönség figyelmét. Kívánatos lévén, hogy az 1805 
évi Vili. t. ez. alapján végrehajtott nagy mezőgazda
ság — statisztikai felvétel tanulságos eredményeit tar
talmazó munkálatok, a melyek - -  mini az annak ide
jén kellő számban szétküldött előfizetési felhívá
sokban jelezve volt — körülbelül 840 folio Ív
nyi terjedelemben 5 testes kötetben fognak megjelenni, 
ezen nagy terjedelem daczára erős vászon kötésben 
10 frtnyi rendkívüli kedvezményes előfizetési áron sze
rezhetők meg, hazai müveit, közönségünk körében mi
nél általánosabban elterjedjenek, a főldmivelésügyi m. 
kir. minister ur Ő Nagyméltósága az eredetileg f. évi 
augusztus hó végére kitűzött előfizetési határidőt f. évi 
október hó végéig meghosszabbította, miről az igen 
tisztelt közönségei oly kéréssel van szerencsénk érte
síteni, hogy a gazdaság statisztikai felvétel tanulsá
gainak minél szélesebb körökben leendő elterjedése 
érdekében e müveket. A minél többen megszerezni 
szíveskedjenek, s egyúttal azt is megmlitjük, hogy az 
előfizetési határidő elteltével a munka csak az eredeti 
előfizetési árnak négyszeresére rugó bolti árban lesz 
megszerezhető.

Honti hírek.
— Személyi hír. S z a b a d o s  l.K-ia zeniális ze

neszerző. kimar annyi szép müvét komponálta Honi
ban, ismét eljött ide, hogy Mű <u« József operettjének 
„Kukta kisasszonyának zenéje- befejezze.

Választási mozgalmak. A hontmegyei sza- 
badelvüpárl a tétlenkedést megunva llonlmcgye mind 
a három kerületében állított immár jelölteket és pedig: 
az ipolysági kerületben F e s t e t i  eh Andor gróf, volt 
főldmivelési minisztert, a korponaiban F o d o r Sándor 
dr. pőslényi fürdő orvost, a szálkáiban pedig Konkol y.  
T li e g e Sándor szántói földbirtokost. A küzedelem 
már megkezdődött s mindkét fél lázas türelmetlceség- 
gel várja, vájjon mi lesz a vége.

' védők elleni 450 fi t tőkekövetelés és j.behajtása iránti 
1 végrehajtási ügyében a korponai kir. jbiróság területén 

lévő Cseri község határában fekvő, a cserii 44 sz. tjkv- 
bon A 1. 1. sz. 914, hisz. a. foglalt szántóból, Koczul 
János felső ’ 4-ed részéi képező hányadára 54 Irt 50 
krban továbbá az ottani 266. sz. tjknvbon A I. 1. -• 
4 —10 sors*, a. foglalt Koczul János felső jogutódai 
Petroch Pál és neje Szlibarszki Katalin tulajdonát ké
pező */« kültelki birtokból és tartozékaiból ' ,-cd kül
telki birtokra és tartozékaira 325 frtb.in, továbbá az 
ottani 349 fit tjkvben A L I .  sz. 1305. hisz. a fog
lalt felső Koczul János illetve Petroch Pál és neje 
Sztrharszki Katalin jogutóda Szikora János (horni) tu
lajdonát képező kertre és csűrre; az árverési 141 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1896. 
évi deczember hó 9-ik napján d. e. 9 ómkor Cseri 
községben a községi biró lakában megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladalni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 1881. LX 
t. ez. 42 g-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz- 
ságügyministeri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez lelenni avagy az 1881. 
LX. t. cz.170. §-a értelmében a bánatpénznek a bi- 
rúság-nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismerérvényt átszolgáltatni.

Kelt Korponán 1896. évi szept. hó 1-só napján
A korponai kir. jbiróság mint telekkönyvihalóság.

Libertini kir. jbiró.
132, 138, 148. sz. vb.

1896.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §.-a értelmében ezennel közhírré loszi, hogy a 
korponai kir járásbíróság 1896. évi 2107, 2110 és 1922 
számú végzése következtében Baumerl Ottó és Szauer 
Ignácz javára Óikkal László korponai lakos ellen 33 
32, 56, 96, 12 frt 30 kr. s jár. erejéig 1896. évi szept. 
11-én szept. 12-én és szept. 14-én foganatosított kie
légítési végrehajtás utján lefoglalt és 358 frt 30 krra 
becsült szobabútorok és ruhanemüekből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a korponai kir. jbiróság 2137, 
2221, 2186 1896. sz. végzéséi folytán a fenti tőkekö
vetelések, ezek kamatai és eddig biróilag már meg
állapított költségek erejéig Korponán alperes lakásán 
leendő eszközlésére 1896. évi október hó 16. napjának 
dólelőIli 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX t.-cz. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifügosztését követő naplói számit lat ik.

Kelt Korponán 1896. évi október hó 3 napján.
Faltin Péter József kir. bírósági végrehajtó.

1602. sz.
1896. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A sclmcczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczi takarékpénztár 
végrehajtalónak Srom János kk. örökösei végrehajtást 
szenvedő elleni 500 frt. tőkekövetelés utáni kamat 
és költségek iránti végrehajtás ügyében a sclmeczbányni 
kir. járásbíróság területén lévő a selmeczbányai 129.

:1!'k Hirdetmény.
Korpona sz. kir. város közönsége részéről 0?e|u 

nel közhírré léletik, hogy folyó év október h,. v_>j  ̂
napján d. <*. 9 órakor a város tulajdonához laiil7ll 
három malom névszorint középső kizárólagosan m  „ 
és ó-Vnjszni malom pedig feltételesen jövő 1897. ^  
január hó I - töl három egymásután következő évre 
vagyis 1899. évi deczember hó 31-én bezárólag, ha. 
szonbérbe fog adatni az utóbbi kettő esetleg eladatni 
ugyan ez alkalommal a város helypénzszedési joga j, 
bérbe fog adatni, a feni jelzet időtartamra.

A malmok kikiáltási évi bérlet összege:
a) k ö zép ső .....................................  480 frt.
b) ó-vajszói............................................175 frt.
c) u j -v a is z ó i ...................................... 154 frt.
A helypénzszedési jyg bérlete. . 2310 frt.
Felhivatnak ennélfogva a bérbe vagy venni szán

dékozók miszerint a kitűzött határidőben a bérlet 10% 
túli bánatpénzzel ellátva Korponán a város háza ta
nácstermében a hol az árverési és eladási föltételek 
is átolvashatok megjelenni szíveskedjenek.

Kelt Korponán 1896. évi október hó 6-án tartott 
tanácsülésből.

polgármester helyett.
Bory Arnold

városi főjegyző.

Árverési hirdetés.
Alul írott igazgatóság* 1 részéről köz

hírré tétetik, hogy f. hó 15-én dél
után 2 órakor kezdödőleg a takarék- 
pénztárban, lejárt zálogtárgyakra, u. 
m. arany és ezüst zsebórákra, valamint 
egyéb arany és ezüst ékszerekre, 
nyilvános árverés fog tartatni.

Selmeezbányán, 1896. október 6.
A selmeczi takarékpénztár 

igazgatósága,

Selyempapir, crepe-papir, és mindennemű

művirágkelléket
J. Thebens Nachf (M. Erler ezégnek. Becs 
XIII./5. és Schlübhtern, Bezirk Cassel. A 
egolcsóbb árak nagyban és détail-eladás 
esetén. A legjobb beszerzési forrás eláiúsi- 
tók és tanítónők részére. Kész tárgyak és 
minták minden nemben nagy választékban. 
Kérjenek illustrúlt árjegyzékei; küldünk in
gyen bérmenlve. Nagyban és kicsiben 
eladás.

— Hontiak a kiállításon. T o t o v i c h  Kálmán 
föszámvevő és S z á d é i *  Gyula nu-gzei Írnok vezetése 
alatt körülbelül 150 főnyi hontmegyei ember rándult 
le a kiállítás megtekintésére. Az együvélarlózandóságot 
a kabátralüzött kis nernzetiszinü szajíág jelezte, me- 
lven az állott: Hont.

— Egyházi kinevezés. S z é k á c s  László baka
bányai káplánt a lierczogprimás Budapestre neveztet 
ki hitoktatóvá.

Nyilttér.
l'oiil:iH!-M'ljnin‘i <iO Krlúl 3 ü t

i kint japáni, cliinai. s. a t. a legújabb m 
bon. ú m. fekete, feliéi- és s/.ines H e i n  e :
85 krtól 11 frt 8 6  k r  mélerkint sin

t e s o n  a  I n t / I i o / .  N z i t l i i l t a  é s  m i n t á k a t  f i a l t !  
poNtaíoriIiiIti'nni: flnnicherf' <•. cn. m!.
u i r i s x i t l l l t i i  M ' l j n n i a . i i T i  / . u t  i e l i l M M i .  * v . -/.I,a 

! ezim zett levelekre 10 kros, és levelező lapokra 5 kros U'd.veg
I ragasztandó. Magyar nyelven itt megrendelések pontosan ef in -  :

H i r d e t é s  e k.
1125. szám. . . , . . , . , .

1896 tjk Arveresl hirdetményi kivonat.
A korponai kir. járásbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy :i selmeczi takarékpénztár 
véprehajtatőtiak Koczul János (felső) végrehajtást szen-

Nyomalolt

sz. tjkben Srom János és Rocli Katalin tulajdonául 
bejegyzett + 788. hrsz. i 05/1. népsorsz.. a. hevérház 
és kertié Röszlén, a végreh. törvény 156 §-a alkal
mazása mellett és azzal, hogy ezen árverés által a Cl. 
!. sorsz. a. Rochné Uschlbecz Kalali javára bekebe- 
lezclt holtig tartó teljes ellátásból álló szorgalmi jog 
nem érintetik, az árverést 380 frt ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan 1896. évi október hó 23-ik 
napján délelőtti 9 órakor a selmeczbányai kir. 
bíróság tkvi hatóságánál megtartandó nyilvános árve
résen a rnegállai itoll kikiáltási áron alól is eladalni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsá
rának 10-% át vagyis 38 frl. bánatpénzt készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz.42.§-ában jelzett árfolyammal szá
mított ésaz 1881. évi november-hó 1- n 3333. sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8 . g-ában, kijelölt öv <dó>k- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállítóit sza
bályszerű elismervényt álszolgállatni.

Kelt Selmeezbányán 1896 évi szeptember hó 27-ik 
napján.

A selmeczbányai kir. jbít.» ág mint
aló

telekkönyvi

Csekély
4 : ,  frt-ért

szállítom egész világon híres 
hosszú, gyöng-yház köralakú 

„Bohémia“
hú z ó ha r mo n i káma t
El van ez látva 2 kettős fúvó
val, 11 sáncú fúvóval, ellör- 

hotctlcn rézvédősarkokkal.
A hangok egyes lapokon vannak, ennek következ

tében a harmonikának nagyszerű orgonához 
hangja van.
40 hangú 2 nab. 15:/a X 33 
60 „ 3 „ 17 X 34
80 „ 4 „ 177, X  347,
Magánlanulásra való oskola

golás 60 kr. képes árjegyzékek ingyen.
C .  A .  S c h u

Graslitz, Csehország.
Szállítás utánvét mellett. — Cs

Összeköttetést keresek újra elárusítókkal.

cm magasságú 4-7* 1,1 
- 5 7 .

■G7,
ingyen, szállítás és csórna

.  kir. aljbiró. TTm, i., .■ 
Joeiges Ágost üzv s Fia könyvnyomdájában Selmeezbányán 1806.
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