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Megjelenik vasárnapon. 

Selmecz

és Beszterczebányán

Márczius 15-ikc
Az átélt farsangi napok emlékeivel eltölt lélek

nek jól esik azon magaslatra emelkedni, melyről 
ama marcziusi eseményekkel foglalkoznia illik és 
kell. Mintegy szílkségkép áhítozunk különben is a 
gondtalanul átélt hosszú idd elteltével komolyabb 
munka után, hogy mintegy megnyugtassuk a nyug
talankodó lelkiismeret szavát, mely oly tormán 
hangzik felénk : ember, mikor látsz már tulajdon- 
képeni célodhoz, a munkához ? mindig a hóbort 
napjait éled-e még ?

Contingensilnkön két nemzetnek vannak e hó
napban nagy napjai,'^s e két nemzet egyike a magyar.

A Kárpátoktól Adriáig felhangzik a „Talpra 
m agyar,M s túláradó lelkeselés hangját halljuk 
mindenütt.

Mindenütt? elmém fajó kételylyel kiséri tolia
mat e szóra; mert azt kell látnom, hogy a Március 
idusa nem leve még nemzeti ünneppé, sőt míudin- | 
kább kisebb körre szorítkozik, maholnap csupán 
ifjak ünnepévé kicsinyül.

íme, városunkban Selmeczen akadémiánk és a 
lyceum iíjusága tartja meg évek óta ez ünnepet; 
magának a nagy közönségnek csak kis része szerepel 
azon nézőként. JóJ van ez.igy ?

Azt hisszük, hazafias cselekedetet művelnének 
régi honvédeink, h í egyesületté tömörülve magukra 
vonnák ilyenkor a nagy közönség figyelmét s oda- 
irányitanák azokra a szép napok eseményeire, a 
melyek hirdetői valának egy uj korszaknak, a dicső 
szabadságharcznak s megteremtői a szabadságnak. 
Nem volna szabad feledtetniük a nagy közönséggel 
azt, hogy ..kik voltak a honvédek.‘‘

Avagy öregeink már annyira megöregedtek, 
hogy az eszmék terjesztésének, az emlékek fenntar
tásának kötelességéből nem kívánnak maguknak részt?
Az nem lehet, hisz ép a visszaemlékezés egyik leg
gyakoribb erénye az öreg kornak, másrészt meg a 
katedrán, a honnan az ifjúság e lelkesedést nyeri, 
sem ülnek ám csupán fiatal erők.

A látszólagos közöny, melylyel e napot a nagy 
közönség fogadja, nem az öregség hibája tehát, de

egyébbé. Legyen az akármié, és akárkié, változtat
nunk kell rajta, es pedig kiválóan szükséges ezt 
tennünk itt a felföldön tótajku polgártársaink között, 
kiknek körében bizony nagyon helyén volna haza
fias szempontból a 48-as események újból meg új
ból való ismertetése az ő igaz alakjukban, a minő
ben nem igeu volt még részük azokat megítélni.

Szót szaporítanánk egyébbként. ha e mellett 
hosszasabban érvelnénk, — de meg az ismétlés hibá
jába is bele estünk már, hisz oly sok alkalommal 
s annyiszor hangoztattuk, a régi emlékek meg-meg- 
ujifásának üdvös voltát.

Mindezek után üdvözöljük az ifjuságot. mint a 
„Talpra m agyar1 lelkes hangoztatok s vele együtt 
középiskoláinkat, mint a hazafias érzület nevelőit.

Tekintetes szerkesztő úr!

Számba véve azon készséget, a melylyel nyilatkoza
tomnak becses lapjában helyet adott, elhatároztam, hogy egy 
vidéki levéllel fölkeresem.

Az igaz, hogy tulajdonképen nincs miről Írnom, mert 
városunk roppant egyhangú, költői érrel pedig, — hogy 
valamit költsék, — a magas Egek meg nem áldottak, a 
Pegazusom tehát csak is a mindennapiasság nivean;án tud 
járni. — repUlni már elfeledett, mert a szárnya szegett.

Vz első a mi o levél Írására kéretett, Keleti Vincze dr. 
úrhoz azon kérdés: miért nem felel azon nyilatkozatomra, a 
melyet Zólyom m: közigazgatás .rzottságának megtámadása 
folytán e lapbau közzé tettem s a un Ívre a válaszadást meg
ígérte. Mondhatom, roppant kíváncsiság :al vártam, a nézetem 
szerint csak is egy új nyilatkozatnak, véleménynek vehető 
hozzászólás*., mert fel nem teszem róla. hogy a védelmemet 
megtámadni és a közigazgatás bizottságának mindenben 
igazat adni akarna. 0  mint szakavatott ember megmond
hatná és a véleményét tudományosan, szakavatott érvekkel 
támogatva nyilványithatná, miként kell magyarosítani s jele
sül, hogy kellett volna, illetőleg hogy kellene a megye egyes 
községoit magyarul avagy magyarosan elnevezni.

Én a magyarosítás terén, igaz. csak laikus vagyok De 
a nNyclvőrben“ a magyarosítás törvényeiről olvastam, s 
ezek egy poutja sem mondja azt, hogy a tót nyelven írott
nak, magyar betűkkel való Írása, magyarosítás volna.

Én részemről véghctctlculll sajnálom, hogy Keleti V. 
dr. úr, egy ily mindenesetre közérdekű kérdésben hallgat s 
kérve-kérem, fogjon tollat és a helységeknek miként való 
rnegmagyarositásáról legye meg észrevételeit, hogy ne mond

jam, tegye meg javaslatát. Ezért minden magyar ember csak 
is köszönettel fog neki adózni, különösen nagy köszönettel 
tartoznám neki éu, a ki mindig szerettem és szeretek is 
tanülni.

Ennek előre való bocsátása után, nem lesz tán feles
leges Zólyom szab. kir. városról némely dolgokat Írni.

Irt első sorban fel kell említenem, hogy e város magya
rosodása. bár — a mi egyébiránt nagyon természetes. — 
igen-igen lassan, de mégis csak előre halad. Ezt első sorban 
a város iskolája t. tanítóinak s kiválóan ezen iskola t. igaz- 
gazgatójának, Folkmann János úrnak köszönhetjük, a ki 
minden erejéből oda hat, hogy a magyarság elve győzzön, 
a magyarság czélja érvényesüljön. Valóban az ember keble 
az öröm érzetétől feldagad, a midőn az iskolai vizsgálatokon 
látja és hallja, a tősgyökeres tót tanítvány, miként bes-iéli 
hazánk nyelvét, a magyart! Folkmann János igazgató úr e 
törekvését önzetlen hazafisággal s teljes odaadással támo
gatják tanitó társai: Hauiszkó György, llecser János. Klein 
Lajos, Krajtsik Soma, Krcsméry Károly urak és Haniszköné 
Zayda Anna, nemkülönben Kleinné Frank Mária tanitónő 
asszonyok.

Eltekintve ft- Thébusz János úrtól, az iskolaszék elnö
kétől és az ágost- hitv. egyház papjától, a kinek magyar 
voltát már az egész ország ismeri s a kinek mélyreható 
hazafias működését, első sorban kellett volna kiemelnem, a 
második magyarositó faktor, a zólyomi járás szolgabirája, 
tek. Skrovina Mátyás úr, a kinek buzgó hazafiasságát már 
az is bizonyítja hogy ezen nagy részben még a pánszláv 
eszméktől megfekélyezett városban, egy — úgy tudom, — 
kizárólag magyar „dalkört1* létesített, a melyuek rendjében, 
e haza, mondhatnám: e várói miuden ágú polgára hely 
foglal és helyt talál.

Tavaly, ha jól tudom, november hóban alakult meg 
ezen egyesület s Doinauyiczky Ignácz karnagy vezetése mel
lett rövid három hónap alatt, oly bámulatra méltó elöha- 
ladást tett, hogy e hó 6 -án már nyilvános „d a 1 e s t é 1 y t“ 
rendezett-

E dalcstély műsora a következő volt:
1. Szózat. Egressytöl. Eiőadja a dalkör.
2. „Az úri hölgyhöz.1* Vörösmarty Mihálytól. Szavalja : 

Szalontay Miklós.
3. Tronbadour. Operatöredék. Verditől. Előadja: Vörös 

| Lajos zenekara.
4. „Üdvözlő dal.1* Zasskovszkv Fer^ncztől. Előadja a 

! dalkör.
f). „A bál munkásai.** Felolvassa: Klein Lajos.
6 . Egyveleg magyar népdalokból. Bartalus Istvántól. 

Előadja a dalkör.
7. „Lenni vagy nem lenni.** Keringő. Strauss Jánostól. 

Vörös Lajos zenekara.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
Egy hazai gyógytalálmány.

— EgérznégUgyi tárcacikk —

Az újabb időben nagymértékben szaporodó találmányok 
közt az emberiséget kétségtelent!: első sorban azok érdeklik, 
melyek mint tápszerek, az emberi test fenntartására és erösb- 
bitósére .szolgálnak s ez irányban egyre szélesebb alapot 
nyer az az üdvös törekvés, hogy a természet által tápanya
gokban elrejtett gyógyító erőket oly alakban hasznosítsák 
az emberiség javára, mely nem a már fellépett kórok erő
szakos megszüntetését célozza, hanem a test gondos és ok
szerű táplálása áitai azt mintegy megelőzi s a betegségeket 
a szervezettől távol tartja.

Külföldről o fajta újabb és újabb gyógytápszcrckkcl 
valóban elárasztanak bennünket, hogy azonban mennyire 
tanácsos ezekkel szemben a lehető legnagyobb óvatossággal 
eljárni, azt orvosok és laikusok tapasztalatai egyaránt igazolják.

Pár év előtt egy magyar gyógytalálmány került fór a- 
lomba. mely az ázsiai kávé által okozott s orvosilag konsta
tált különféle betegségek ellensúlyozását tűzte ki feladatául, 
egy oly tisztán növényi tápláló anyagokból álló s az ázsiai 
kávé izgató hatásától ment kávéanyagot produkálván, mely 
egyedül is képes az ázsiai kávét hclyettesitcui, vegyitve 
pedig annak káros hatását nagy mértékbon ellensúlyozza 
Ez uj találmány a „Hungária kávé1*, mely az egész világon 
„kunyhótól a palotáig** eddig versenytárs nélkül uralkodó 
ázsiai kávé ellen megindította a harcot, s hogy nem ered
ménytelenül mutatja az a majdnem példa nélküli elterjedés, 
hogy ma már évenkint 50.000 kilónál több fogy cl belőle 
és az ország határáu túl egész Európában sőt Amerikában is 
tért hódított magának.

A találmáuy táp és gyógyórtékét azonban nem annyira 
elterjedése, mint inkább az általa elért, gyakorlatilag és 
orvostudoraányilag igazolt eredmények határozzák meg, mert 
csakis ezek képesek az ember legféltettebb kincsével egész
ségével szoros kapcsolatban álló gyógyanyagok használata 
iránt bizalmat kelteni, a mi a sikernek egyik legfőbb biz
tosítéka. A Ilungaria kávé ez irányban a szerencsésebbek 
közé tartozik: tapasztalat és orvosi tekintélyek igazolták, 
minden ártalmas hatástól raont reudkivüli tápláló és gyógy- 
erejét. Elénk bizonysága ennek a hazai orvosi kar egyik 
tekintélyes tagjának: Juhász Kálmán beregmegyei járásor
vosnak ismertető közleménye melyből kiveszszük a kővet
kezőket :

Harminc év óta kisérem figyelemmel a gyermekek kü
lönféle nevelési módját, érteni annak fisikai oldalát, a jó 
létben levő családoktól le a cigányok sátoráig tapasztaltam, 
hogy egyéb kellékek meglevése mellett azon gyermekek 
valának a legegészségesebbek, kik ázsiai kávéval nem éltek 
vagy aránylag abban á-evésbbc részesültek. Igeu helyén volt 
az a régi jószokás, midőn a gyermekek reggelije tejből vagy 
kcméuymago8 levesből állott. A kik visszaemlékeznek 30—40 
év előtti időkre, meg fognak győződni, mennyivel egészsé
gesebbek voltak akkor a tanintézetek növendékei a mosta
niaknál, kik között, ha valaki az iskolából kiözönlü tanu
lókat szemügyre veszi, nem sokat mondok, ha minden hato
dikat sápadtnak és véznának fogja találni.

Ilyen tapasztalatok után felmerült előttem a már fór 
galoiuba jött és hirlapilag nagyon ajánlott Hungária kávé. 
incly még orvosi szakközlönyökben is igen dicsértetett. Én 
ki hirlapi reklámok után nem igeu szoktam indulni, a jó 
hírnévre kapott Hungária kávénak kísérleti használatába 
csak későu fogtam s örömmel győződtem meg auuak tápláló

s az egészségre kedvező hatás írói felnőtteknél úgy mint 
gyermekeknél.

Ezen kísérleti tapasztalatok nyomán a Hungária kávét 
akár mint tápszert, akár mint gyógykávét mindeufoló ajánl
ván. annak jó hatása felöl még azok is, kik jóságán erősen 
kételkedtek s fekete levét hitetlen Tamásként szürcsölték, 
meggyőződtek, különösen a kik évek óta siker uélkül gyó
gyított gyomorhurutban, étvágytalauság és biá.iyos emész
tésben szenvedtek, melynek élvezése után csakhamar javu
lásnak indultak, sőt megyógyultak ; a sápadt arcokra az élet 
piros rózsája visszatért, az étvágytalanságban szenvedő farkas 
éhséget kapott, az elsoványodott test meggyarapodott, a 
csüggedő kedély felvidult, a lankadt erők erősbbültek stb. 
Ezek mind léuyck és ezekkel szemben mégis vaunak szá
mosán, kik száuakozó'ag tekintenek azokra, kik a Hungária 
kávi-t fölibe h I ez k az ázsiainak. Hát kiuck-kinck nem 
annyira Ízlése, mint inkább nézete szerint, de mindenesetro 
annak van igaza, ki a jó és tartós egészséget s ebből kifo
lyólag a viszouylagos hosszú életkor: jobban kedveli azon 
pillanatnyi kéjnél, melyet a száj és orrcsiklandú ázsiai kávé 
nyújt és azon múló kedvező hatásnál, melyet az bizonyos 
állapotokban eszközöl.

Lényegesen cs általában kedvező a Hungária kávéuak 
élvezete gyermekeknél, még a fejlődő ifjúságnál is, különö
sen pedig itju hölgyckuél s ez utóbbiaknál bizonyára meg
volna az az eredmény, hogy a sápkórosak létszáma alább 
szállana, inig ellenben az ázsiai kávé annak csakis szapo
rodását eszközli.

Mindezek után a Hungária kávét, mely szintén kellemes 
illattal és Ízzel bir, mely csertartalraánál fogva az emésztő 
szervezetre zsongitólag. auuak burutos állapotánál g.vógyi- 
tólag, az egész tostsiorvezetro táplálóiig hal, mm mint pót



8 . Induló. Rückentől. Előadja a dalkör.
Hogy a daloskörtől előadott darabok miud jól mentek, 

ezt a t. olvasó, már e levél azon szavaiból is következtet
heti, hogy az előadást bámulatra méltónak Ítélem. A rnűso- 
rozat kiváló pontját azonban nézetem szerint Klein Lajos 
tanító Árnak fölolvasása képezte, a melyben ez a bál min
dennemű munkásairól egyeukéut érdekes és szellemesen 
humoros előadást tartott. Különösen jó ízül nevettem azon 
részén, a mely a rendező működéséről szólt.

A dalestély látogatottságát bizouvitja az, hogy az 50-ros 
csekély beléptidij mellett, a bruttó jövedeb-m 133 Irt 90 kr. 
Ebben azonban heuue vau azon 5 frt 40 krra rúgó leiül- 
fizetés, a melyet egyesek önkényt adtak. így a bájai i róm. 
kath. plébános Visnyovszky László úr 50 krt, Bezzegh Pál 
hájniki földbirtokos ür 1 frt 50 krt, Raáb Samu erdőmester 
Ar 1 frtot, Spitz kereskedő űr, Mokány György m k. csendőr 
őrsvezető úr és Klieger Lipót m. kir. csendőr úr fejeuként 
50 krt fizettek túl,

A dalostélyuek körülbelül esti 10 órakor volt vége. 
Ezután következett a táncz, a mely a legjobb kedvvel k í - 
világos-kiviradtig tartott. Járta a táuczot illa, öregje apraja 
és nagyja, — úgy hogy a társaság csak is reggeli 0  órakor 
ment szét.

A nők közűi jelen voltak: Tbomka Gyuláué, Pinka 
Sáudorné, Tuebusz Jánosné, Stach Lajosné. Folkmann Já- 
nosné, Krajtsik S»máné, Folkusházy Lajosné, Mikovényi 
Ferenczné, Kovácsik Istvánné. Heinc/.man Attiláné. Doma- 
nyiczky Iguáczné. Sárközy Jánosné (Hala zibók Müller Ka- 
rolyné, Hurtay Györgyné lEszterlakáróii. Tremba Jánosné, 
Szuchy Jánosné, özv. Rotliné, Bulla Zsuzsi. Mibalik Emilné, 
Stefiik Andrásné (Mogyoródról), Dr. Hermann Manóné, Dr. 
Palesch Gusztávné, Dr- Biedermaun Adoltné. Hermann K i
rályné. Hermann Jánosné, Franklné (Polboráróli, Szabadvnó. 
Boroskay Jánosné. Voglhut Adolfné, Stad:rueker Károlyné, 
Stadtrucker Ferenczné. Politzcr Simonné. Reisz Simonné. 
Ja g bek Józsefné. Feriencsik Páltié. Koricsánszky Pálué, 
Tbomka Adolíué. Thomka Pálné- Kntzig Gyuláné. Kubiss 
Lajosné. Sohön Edéné. Kubiss Györgyné. Livv Samuné. 
Jurecska Jánosné. Blaho Ferenczné. Lenért Béláné. Bero- 
unsky Venczelné. Raáb Samuné. stb. asszonyságok ; a le;' nvok 
közöl pedig: Finka Irén. Treinba Mariska. Vitanovszkv Anna. 
Bulla Zsófi. Grellneth Józsa iBeszterczebányáró!). Orosdy 
Gabriella. Orosdy Melánia. Orosdy Vilma. Fischer Anna. 
Kovácsik Szidike. Sztrakoniczky Judith (Beszterczebányáróli. 
Kovácsik Ella. Tbomka Etelka. Petyko Irma. Lányi Etelka. 
Lányi Nina. Hnszágh Zsófi Tomaschoff Róza. Goldhamrner 
Juliska. Alitisz Mariska. Antolik Ilka. Szedliak Marirka. Jézus 
Paula. Sztraka Emília. Érti Emília. Jurecska Mariska. Zátrocb 
Zsuzsika. Krska Mariska stb. kisasszonyok.

Végül ezúttal azon óhajomnak adok még kifejezést, 
r  jha minden felvidéki városban létesülne ily .in a g v a r“ 
egyesület, a mely itt ott, nélia-néha, egy-egy ily kellemes 
estét szerezne a magyar közönségnek !

Kiváló tiszteletein kifejezése után vagyok Zólyomban 
1886-ik évi márczius bó 8 -áu, mély tisztelője

Rakssányi Gyula.

Tisztelt szerkesztő úr szíveskedett velem Rakssányi 
Gyula zólyomi kir. aljárásbiró úr felszólalását közölni, mely
ben hivatkozva a m. é. 64. szban czikkéhez tett megjegyzé
semre, nyilatkozásra késztet. Előre bocsátom, hogy a meg
jegyzést szerkesztői minőségemben tettem, tehát akkor, mi
dőn a nyilvánosság előtt némi felelősségem volt, előrebocs t- 
tom pedig ezt azért, hogy ne vádoljon valaki polemizáló 
viszketeggel, főleg oly dologban, hol azt hiszem mindenki

kávét mert ennél több, de mint tápláló és gyógykávét csak 
a legmelegebben ajálhatom ; ajánlom kiválóan gyermekeknek, 
mint az anyatej után a legtáplálóib és legkönnyebben 
emészthető eledelt (tejjel és cukorral vegyítve), mint a gör- 
vélykór egyik legbiztosabb gyógyszerét, miat a test fejlő
désére, a csontképzés és fogzás könnyítésére hatékony 
anyagot. Ajánlóm tovább felnőtteknél az igen gyakran él i- 
jövő gyomor és bélburut a ezek következményi bajai ellen, 
Idegesség és szívbaj ellen, aranyérben szenvedőknek : kik
nél az a székUrüléat könnyiti és szabályozza. A/, ember 
életgépezetének tudvalevőleg az emésztőrendszer az első 
főkereke, melynek jó karban tartásától filg,: a többi neme
sebb szervek épsége is, a Hungária kávé pedig főleg és 
első sorban a gyomrot tartja rendszeres működésben, tebá* 
közvetve az egész testnek épségbe* életerőben való fenntar
tását eredményezi.

Félre tehát minden előítéletes és felületes bírálattal 
akkor, mikor a gyakorlati és élettani tapasztalatok, a/, elejt 
eredmények, a meggyógyultak hálás elismyrései, a veszen
dők életre vergődése a Hungária kávénak a háztartásban 
és gyógyászatban méltó helyet jelöltek ki.

Utoljára hagytam a többször említett kávénak nemzet- 
gazdasági oldalát. Köztudomású miszerint az egészen hazai 
terményekből állittacik elő s bent a hazában Bn lapesten 
gyártatik. Már most, ba ez a hazai készítmény érdeméhez 
méltóan nagyban fogyasztatik, akkor az az ázsiai kávé 
behozatalát nagyon alá fogná szállítani, a külföldről nagy- 
mennyiségben beburczolt pótkávét meg épen teljesen kiszo
rítaná. ami pénzügyi mizériánk javítására jelentősen közre
hatna 8 ez által a fogyasztók a közegészség emelésén kivül 
édes hazánk anyagi jólétének előmozdítására is közremű
ködnének. Éljen tehát a Hungária kávé!" Dr. Sz

I alkothat magának ítéletet.
Aunak mcgviöi.ásába, vájjon helyesek o vagy sem a t.

| biró úr által választott magyarositó helynevek, nem bocsát-
| kozom, nem is bocsátkoztam volna akkor sem. éu csak a 

d"log elvi oldalát illetőleg akarom álláspontomat jelezui.
Szerény véleményem szerint a helységnevek megvál

toztatása, ba miudjárt helyes elvek szerint történik is. még 
akkor sem ba a régi nevet bozzáirom, tartozhatik egyes embe- 

j rekre, hanem mindig azon fórumra, melyre a kulturállam az 
j általános érvényű íutézkedés jogát ruházta, az állam ható*
1 S á g r a .  Ncui tartozhat!k pedig egyesekre azért som, mert a 

szú os másító kén.' i-kedve s/eriut bánván a köztulajdont 
képező elnevezésekkel, nemsokára irtózatos zűrzavart hozna 
létre. És ha ezen elv minden állampolgárra áll, úgy üli sze
rény véleményem szerint főleg azokra nézve, kik ama leg
felsőbb fórum orgánumai, a liiva.ainokokra Euuéifogvu a 
mennyire elismeréssel kell adózni cg. esek hazafias céiu és 
a mellett némi systemával biró törekvéseinek olyauuyira el 
kell itélniiuk azokat, ha hivatalos működés közben történitek.

Ennyi az én szerény véleményem, melynek küzzététe- 
j lével részemről a vitát befejezettnek tekintem.

Maradok t. szerkesztő űr Őszinte tisztelője
Besztcrczcbáuya 1886. március 11-én.

Dr. Keleti Vincze.

A zólyommegyei bál.
A zólyommegyei tisztikar által a megyei nyugdíj alap 

javára folyó bó 8 -ikán rendezett megyei bál az auyagi sí
ké t tekintve páratlanul áil a ^Besztcrczebányán tartatni 
szokott jótékony ezélú t ne/inulauágoksorában és tpalatásra 
nézve is egyike volt a • 'sikerültebb ilynemű táuczvigal- 
in ikuak. A lady patronesse-t báró Radvánszky Béláué úrnő 
ö méltóságát Csipkay Kúrol.vné úrnő, a megyei alispán 
szeretetre méltó neje képviselte, megnyerő modorával és 

i lekötelező nyájasságával nagy mérvben hozzájárulván ahhoz, 
j  hogy a bálon a jókedv és kedélyesség a tetőfokot érték el 

és a rés/.tvevök mindegyike ezen bálra minden hu örömest 
fog visszagondolni. A tánc'., melyben a csárdás vitte a vezér 

I szerepet, szűnni nem akaró újrázások közepeit reggeli 7 
| óráig tartott. Radvánszky Béla báró főispán, miután a vo- 
I natról lekésett, csak a reggeli órákban jelent meg a báli 

teremben, a jelenlevőknek kellemes meglepetést szerezvén 
A sünora előtti négyeseket 80 pár tánczolta. A közönséget 
Lajos Tóni zenéje lelkesítette. A jelenlevők közül a követ- 

| kező hölgyek neveit sikerült feljegyezni: özv. Bendikné,
1 Bezegh Pálné Bittera Györgvné. Burkovszky Kálmánná, 

Dilluberger EJéné, Drexler Frigyesné. Dropba Andrásné,
! Finka Sáudorné, Fiimi 0:tóué, özv. Grünné, Grünncr Já

nosné, Ilaczky Déacsné, Herritz Rezsőné. özv. Hilttner Ida 
Kanszek Ferenczné, nemeskéri Kiss Pálné (Budapestről) 
Kiudernayné, Kollár Jánosné, Kohu Iguáczné, Kubinyiué, 
Lazarovich Imréné, Moskóné (Zólyom-Lipcséröl), Mihalo* 
vicsné, Milchné. báró Nyáry Béláné Radvánszky Andorné, 

i Dr. Raitsits Lajosné. Répási Mátyásáé, Scbcbianné, Starkené, 
Sebesztha Károlyné, Scholcz Rezsőné, Seyíried Józsefné, 

i Spitko Lajosné, Spitz Heurikné Stadler Tóforué, Szigeti 
Vilmosáé, Tavy Gusztávné, ífj Tichy Samuné, Tihanyi Dé- 
nesiié, Traegerné, Tr unplerué. Újhelyi G/örgvné, Viténviné 
és Zscliar Emilnc továbbá Beadik Etelka, Bogovics Sán- 
dori:a, Breuer k. a. Br.>_rváuyi Mariska, Chriastelyi Ilennin 
• Libetbáuvárói) CV'tdiy Irma, Dilluberger Etelka, Dillnber- 
ger Emília, F.nka íré a (Zólyomból) Krimi Emma, Orosz-
m.inn Olga, Grüu Irma, Horváth Eluia. Iluszágh Ilka, Justh 
Anna (Turóczbóli Kindernav k. a. Kollár Blanka. Kollár 
Jolán Kováts Gúszta (Budapestről) Mibalovics Adél, Sebe 
Irén. S ‘bián és Starke kisasszonyok. FelUlfi tettek : báró 
Radvánszky Béla 47 frtot Csipkay Károlyné 45 frt nemes- 
kéri Ki<s Pál 45 fit. Stadler Tófor 45 frt. báró Nyáry Béla 
25 frt Herritz Rezső 20 frt. Szirakoviczky Károly 15 frt. 
Amma i Arzén 10 frt. Szumrák Pál 7 írt. Tihanyi Dénes 
5 frt Scholcz Rezső 5 frt. Burkovszky Kálmán 5 fit. Sev- 
firied József 3 Irt Drexler Frigyes 3 frt. Kovács János, Lövy 
Izrael Snh.ijda Fereuez. Sebestyén Fercncz, Buchfelucr, 
Márkus Zsiira. Strompf, Dobrovics, Milob, Zsoldos,
Dr. Feja Főre ne/. Csaudcr, pusplinscnQ Qéta. Pqseiiomvn ' 
Ollón Sztuurak ff I Dr. Hi -d rinano Adolf és Szicljer Ede
2 -2 <r: I'im Gusztáv. K-oi Jáiu-s Pnczián Lajos. Szi- 
getli. Vilmos. Dilluberger Ele és Czirbtisz 1—1 frt. A bál 
alkalmából a mojrvd nyttvóij al.ipii t. .nl niiánn al hozzája-
ultak: báró Radváoszkv |{ ...o 100 frt. oáró Radvánszky 

János 30 Irt. a P. 'O re/viba i\ ai ü/.tetvczctöség
betegsegélyzö |pénztára 2.5 Ipolvi Áru .id püspök 2 0  frt.
Tót-Pelsöcz na ~y község > 1 )-:):.i 20 IV:. Márkus Gyula
apát kanonok ős pápai > ad:‘■US )Ő ír: Lenoir Gv. András
lő frt. L-noozi, Erv-.i lő fi Griiavalil Bébi lő fr‘. báró
Radváns/.kv Gc:za lő fri K .Ó : Károly lő frt. Sz.ilay
Gusztáv 15 frt Krappe Na ló frt. / . .  >m L pcs • nagy
község elöljárósága 12 frt. X V. Ldmdorfcr Sándor csa-
1ad j a Szvnbod . Károly. Béri Ferenc/, nagy prépost és
kanonok, Ti' 1s Fer -uez 1.H|| • >k. Majovs/.ky Antal kauo-

Jó séf. Jeszenszky Sm I ír K -.-u-n•• László Riao Samu. 
Andocs Fen ne/., M .jovszk v Vilmos és Güllncr Frigyes 
10 — 10 frt B tr»ra Kálmán 6  frt Kalauz. Pál 6  frt. Plathv 
Gyórgv 6  frt. Ltns'.ach Lajos 6  frt Dr Krist. (Tv Pál f, frt. 
Kolczonay Érni Klemen: György, Kamaszy Mátyás, kauo- 
nok- s,' l,,itaD liivau Pő-.rog*:ly József, ZmseJ Vincze pié- 
báurs, Visnyovszky László pléoáuos est Kleszkeny János |

5—5 frt. végül Wagner Mihály, Bittera Nándor plébános, 
llorcsiu Antal. Pénzéi István cv. leskész, Machovios János 
]>apnöveldci aligazgató, Sfiriesek Péter, Farkas László, Cbo- 
van Lajos, Laincr Ágost, Kohut János és Ma'.uskoviss Már
ton papnöveldéi tanáron Ernyői, Mcsserscbmidt Rezső, 
Bobok Rezső, Zúrbocb Ede, Kotuinka Sáudor Dávid János 
Gebecauer Autal plébános Jablonszky Fereuez, Kuhinka 
Lajos, Csutkay István, Kozclniczky János Kilvády Román 
Lichard Dusán, Srauiko Andor Di. Mixátb János Ür. Kricser 
Arnold, Fleiscber János, Dueliou Lipót, Lopusuy Samu Bra- 
xatorisz Emil Farkas Vincze plébános Leboczkv András 
Lasov.'-zky János Piuliák Gyula Pinkák Gusztáv Gntfreuud 
Mózes, Kölni László Gutfrouud Móricz Szumrák Ernő Tröszt 
József és Háncsok Leander 3—3 frt. es Kohn Ignácz 1 drb. 

| vörös kereszt egyleti sorsjegygyei.
Ekkép az elért tis/.ta jövedelem körülbelől 13'.'0 frt. 

A ÍMüHizetóknck és adakozóknak szives támogatásukért a 
i bálreudező tiszti kar ezennel hálás köszönetét mond.

Kelt B .sztcrczcbáuyáu 1886 márczius ll-éu.
Répási Mátyás első aljegyző

mint bálbizottnigi pénztárnok.

K Ü L Ö K F É L É K .

A Szittnya osztály. A Szittnya Osztály és a Pol
gári Dalárda által márczius hó 14 éu megtartandó 
estély este 7 és fél órakor a Sembery-féle terem
ben veszi kezdetét. Jó  ételekről és italokról gon
doskodva lesz olyanok számára is, kik részvétüket 
be nem jelentették- A karzat a t. bölgyközönség 
számára nyitva —, a terem fütve lesz.

id. Tirts Rezső
j alulilök.

Felszólítás Az ae. ifj. kiír bizottmánya, ismer
vén Selmeezváros polgárainak hazafias érzületét, 
azon felszólítást intézi Selmeozváros polgáraihoz, 
miszerint az ac. ifj. kör által f. bó 15-én délután 
2 órakor az ac. kávéház előtt kezdődő s a szokásos 
Szélaknára való vonulással folytatódó hazafias ünne
pen szíveskedjenek minél számosabban megjelenni.

Az ünnepély sorrendje a következő :
A) az ac. kávébáa e lő tt:

1. fenek, az ac. dalegylet.
2. Szavalat (Talpra magyar).
3. Zene, az ac. zenekar.

B) Szélaknán :
1. A szélaknai polgárok üdvözlése, Fogassy 

Gyula ífj. köri alelnök által.
2. Beszéd a szabadság szobornál, tartja Scbreiber 

Ferencz ifj. köri elnök.
Az ac. ifj. kör bizottmánya

Kelt Selmeczb. 886. rnárcz. 12-én.

Meghivo. A schneozbányai lyoeurai „Petőfi-kür“ 
ma délután 2 órakor a lyceum könyvtár-termében a 
szabadságbarcz emlékére ünnepélyt rendez, melyre 
a t. érdeklődő közönség ezennel megbivatik.

A selmeczi gyógy- cs természettudományi egyesület
folyó hó 13 ikára hirdetett ülésére Sölt? Vilmos részéről 
bejelentett előadás küzbejöu akadályok folytán később fog 
megtartatni.

Jelmezbál. A S/.itnvaos'.iály és a polgári dal- és zenekör 
f. ii. 8 -an rendezett jelmezes táncmulatságára Carneval herceg 
ugvancsak nagyszámú kísérettel vonult be. Már 6  órakor 
sorakoztak a Sembery terembe a „lelkes houleányok és a 
tettr-- kész ifjúság1* 7 órakor pedig a karzat teljesen tömve 
volt clannyira hogy a később jöttek már alig kaphattak 
helyet, mi a rendezőséget a legnagyobb zavarba hozta. 8 

ór;* felé, minor a mulatság kezdetét vette, a teremben min- 
lton nfty al Voit foglalva, a szom izédből kellett székeket 
lio/.aini, de *•4. mind nem vált ebig, a néző bölgyközönség 
nagy része áliani volt kénytelen. Ennek következtében a 
bevonuló es »portozalok « az álarezosok alig tudtak mozogni 
s többféle inntatváuyuak, melyre készülődések folytak cl 
kellett maradni. Mindamellett a mulatság szépen sikerült s 
a rendezőségnek csak becsületére válik, hogy az érdeklődést 
nem hiúba költötte fel. Legsikerültebb s legeredetibb volt a 
dalkör 12  tagjának bigopbon hangszerekkel zenekisóret mel
letti előadása, mi úgy volt tervezve, hogy c különös zene 
mellett az álarezosok a négyes G-ik részét cltánczo'ják. Ez 
azonban helyszűke miatt teljes Icliclctlcu volt, s igy csak 
a darab előadásával kellett megelégedni mi különben a 
kaczngásba kitört közönséget a legderültebb hangulatba 
bo/.ta. Szép volt a téli-éj képlete is clectromosvilágitással, hol 
1 hold, 1 hócsillag és 2 inas csillag volt ábrázolva. Kár» 
hogy a fény nem volt eléggé erős. 11 órakor volt a je l
vények összeolvasása. Legtöbb jelvényt kapott Tirts Gizella
k. a. iroccoeo-jelmez) és Schubert Károly ür, (éjjeliőr) s igy. 
a pályadijakat is. mint legsikerültebb jelmezek, ők nyerték 
el. Ezeken kivül szépen sikerült jelmezek voltak a hölgyek 
közül: a t®ní*r> uhlánus, bányász, tűzoltó, a uyér,
múlt századb .1 való divathölgy s tb ; az urak küzlll: a boros 
palaczkok csoportja a bordóval, a medre és tánczoltatója



dr. Tanuer Mcphisto, General Bnm-butn, spanyol grand fltb 
A harlequiuek h derekasan kiteltek masukért. A pályadijak 
kiosztása után a néző közönség na. , része u uieilékhelyi- 
ségekbo vonult, miért is a körülményekhez képest táuczolni 
is lehetett. A mulatság igen kedélyesen folyt egészon vir- 
radtig, de a helyszűke az egész éjen át jelentékenyen aka
dályozta a pezsgő kedv igazi kitöréseit s mindenünnen ama 
gyakran hangoztatott panasz volt hallható: Miért nincsen 
már Selmeczbáuyáuak nagyobb terme, hol oly nagyszáma 
művelt közönségnek, rniut a milyen városunkban van, jo
gos igényei kiefegithetök volnának.

Meghalt a boldogságtól. Szélakuáu múlt hétfőn egv 
kürmüczi származású bányamunkás mint boldog vőlegény 
vezette haza menyasszonyit s a holtomiglan, holtodiglan 
elmondása után egy rövid óra múlva hirtelen összerogyott 
s meghalt. A tulboldog vőlegény 30 éves s teljesen egész
séges volt, mikor az oltár elé lépett. Hirtelen halálának 
okát úgy magyarázzák barátai, családja s menyasszonyfele
sége, Hogy szive a boldogságtól repedt meg. No kutassuk 
e rögtöni kimúlás egyebb okait, osztozzunk a boldog vőle
gény barátjainak véleményében, hitébeu ; hisz jól esik azt 
hinni ebben a pauasszal teljes életbeu, hogy ilyen boldog 
ember is akadt közöttünk.

Rémes küldemény. Pétervári udvari körökben sokat 
beszélnek a következő titokzatos esetről. A unapoiibau a 
czúrnó czimére egy óriási láda érkezett ide. Párisból ezzel 
a felirattal: „Toilettc darabok11 a melyet a felséges ezlut- 
zett iránt való tekiutetből a határon nem bontottak fel. A 
ezárné nem emlékezett ugyan, hogy a frauezia fővárosban 
megrendelést tett volna, de meghagyta a szolgas/.emélvzet- 
nek, hogy a ládát hontsák ki és tegyenek neki jelentést u 
tartalmáról. Egyszerre » mcllékszotiában éles sikitást és 
nyombau rá tompa esést hallott; gyorsan kisietett és a 
komornát ájultan látta a láda mellett elterülni, inig a töb
biek megrémülve álltak a láda tartama előtt. A ezárné oda
lépett és a ládában, tü lfés csipke közt félig elrejtve egy 
szőke csinos nő holttestét pillantotta meg. Azonnal Parisba 
sürgönyöztek, de még eddig nem sikerült a holttest küldő
jét kinyomozni.

Óvintézkedés a veszett ebek ellen, a gyakori veszett- 
ebmarások megakadályozása végett a belügyminiszter 
körrendeletét intézett az összes törvényhatóságokhoz, mely
ben szigorúan és lelelösség terhe mellett utasítja, hogy a 
fennálló eblnrtási szabályok legszigorúbb végrehajtása felett 
mindenkor, de különösen a mostani hideg évszakban, mi
dőn az ebek a fagy és az idő zordsága miatt úgy italhoz 
mint táplálékhoz nem juthatnak oly könnyen, mint egyéb
kor, teljes erélylyel s a legéberebben őrködjenek s egyúttal 
a veszettség meggátlása iránt fennálló óvreudszabályokra, 
valamint a veszély nagyságúra a lakosságot tapintatos és 
czélszerű módon figyelmeztessék ; a mennyiben pedig ide
vonatkozó statútummal még nem bírnának, azt haladékta
lanul alkossák meg. A lcgszélesebbköril intézkedések szük
ségét a miniszter azzal is indokolja, hogy a veszett ebek 
által megmart s a szegényebi) osztályhoz tartozó egyének 
közül egyre számosabban fordulnak hozzá azzal a kéréssel, 
hogy őket Pasteur tanárhoz Parisba védő beoltás végett 
államkült8égen küldje ki. mely kérésekuck, ha azok mind
egyre szaporodnak, a miniszter legjobb szándéka mellett ■ 
sem tehetne eleget, egyrészt, mivel e czélra költséggel nem 
rendelkezik, másrészt mivel a Pásténr-féle védoltások közül 
a tudományos buvárlatok még befejezve nincsenek s igy 
Pasteur felfedezése ez idő szerint még nem jutott arra a i 
pontra, hogy az a közigazgatás részéről biztos sikerrel ér- I 
tőkésíthető legyen.

A koldusok. Beszterczebáuya szál), kir. és bányavárosa 
rendörkapiíáuyi hivatalának ügyeimébe! Újabb időben nagyon 
sűrűn jelennek meg Bcszterczebányáu idegen koldusok, csa
vargók és egyéb közveszélyfl egyének, főleg a város végén 
lakók molestáltatnak ezen kellemetlen vendégek által. Minap 
történt, hogy két ilyen jó madár beál'itott egy házba és a 
véletlenül magánosán lévő úrnőt polizeiwidrig megjelenésűk
kel halálra ijesztették.

Pénzverés Ausztria-Magyarországon. A kürmöczbáuyai 
magyar és a bécsi osztrák pénzverő hivatalok közzé teszik 
a kimutatásokat az 1885-ben vert arany-, ezüst és váltópén
zekről. E szerint Körmöczbányáu vertek 1.672.086 db egy 
forintos ezüst pénzt 1 672.086 frt értékbeli; aranyat vertek 
266.028 darab nyolc/, forintost — 2 0  frank vagy 8 .1 0  frt,
2 162.116.80 frt értékben, 64.277dar.ib négy forintost — 10 
frank vagy 4.05 frt 260,321.85 frt értékben és 43 darab 
egyszerű aranyat a 4.80 frt, 206.40 frt értékben végre 
20005,955 darab egyktajozáros rézpénz 200,059.55 frt érték
ben vagy összesen 22.009,289 db péuz.t 4.224 790.60 frt érték
ben. A bécsi pénzverőn vertek 3. 469,639 darab ezüstpénzt 
3.547,740 frt. értékben. 1.386,891 db. Icvautci tallért 
2.919170,27 frt. ért. 501,544 db. aranypénzt 3.369,799.65 
frt értékben, 4,661.082 db ezüst váltópénzt 466 106 20 frt. 
értében és 31.000,000 db vézpónz 300,000 frt értékben, 
vagyis összesen 41019 136 db pónztl0.602,816 12 frt érték
ben. Ömehasoulhva 1384-gyol, Magyarországon csökkent 
az ©züitpéozverés 49,000 frttal, az aranypénzverés 96,000 
írttal: Ausztriában az ézüstpénzverés csökkent 1* 12 millió 
frttal, az aranypénzverés ellenben 0.78 millió trtttal emelke
dett. Az összes pénzverés — beleértve a váltópénzt is — 
Körmöczbányán 51000 frttal volt nagyobb, ellenben Becs
ben 607,000 frttal kisebb mint 1834-beu, a mely évben 
fjszpénzt nem vertsk.

A zsebkendő használatba vétele. Voltak idők, mikor 
a legelőkelőbb franezia nők tetették, mintha e tárgyat 
nem ismernék ; molyét tisztes társaságban használni nem 
volt etiquetteszcrtt, melyet a legérzékenyebb könyöktől 
áradó jelenetek alatt sem vehetett elő a színész. Dncbenovi 
kisasszonynak volt elsőbben bátorsága mint a Gartenlnube 
Írja hogy a franezia színpadon zsebkendőt használjon ; de 
még ö is ha a szöveg a kicsufolt hattiszt darabka említi- 
tését követelte szabály szerint a „gyöngéd szövet11 kifeje
zéssel élt, A mit pedig néhány évvel később de Vigne Ot- 
hello szerepében a zsebkendő szól a színpadon kiejtette a 
megbotránkozás hangjai lettek hallhatók. E negédesség- 
nők Jozefin császárné vetett véget. Rossz fogai voltak 
nHyoUct rendesen «» szája elé tartott zsebkendővel takart 
el. I ermészetcsen a zsenkendő a legfinomabb csipkével volt 
szegélyezve. Udvarhölgyei aztán követték példáját s igy tör
tént hogy a zsebkendő a társaságban is föl kapottá s a 
női toillctte egyik fontos kiegészítőjévé vált.

Álarczos menet. Az akadémiai liatalság húshagyó ked
den álarczos menetben producálta magát. Németországi egye- 
temeueu szokásban van e napon a protessorok gyöngéit 
ólezekbe bemutatni és kiparodizálni. Pár nappal előtte, itt is 
hallható volt, mintha ilyesmi lenne készülőben. Az ifjúság 
azonban — uagyon bel/csen — nem utánozta külföldi kor
társait.

Zólyommegye közig, bizottsága márczius 10 én tartotta 
Radváuszky Béla báró főispán elnöklete alatt e havi ülését. 
Majovszky Antal kérdést intézett az alispánhoz az iránt, 
hogyan véli elejét vehetni a veszett ebek szaporodásából szár
mazó veszélynek? Mire (Jsipkay K. kijelentette, hogy c te
kintetben mát intézkedett oly módon, hogy a városokat föl
hívta a kutyákra vonatkozó szabályzatok pontos betartására, 
inig a járásokra nézve, összehívta a járási orvosok és szolga- 
bírákat közös tanácskozásra, melyuek eredményéről annak 
idején jelentést toend. Kiss József kir. ügyész az iránt tett 
jeleutést, hogy a megyeházban e helyezett fogház felülvizs
gálására kiküldött dr. Izekutz, a trachomában szenvedő szem
betegeket nem ismerte el trachoinásokuak, mig a fogházi 
orvos határozottan e betegségnek minősíti a bajt. A kérdés 
eldöntésére egy szakbizottságot Kér kiküldetni, moly a me
gyei, városi főorvosok s a Beszterczebányáu székelő közös 
hadsereg és liouvédség orvosaiból álljon. Az indítványt el
fogadták. Bezzegh Pál gazdasági előadó több rendbeli indít
ványára elhatározták, hogy intézkedéseket fognak tenni a 
marhaállomány pontosabb összeírására, a községi faiskolák 
czélszerühb használatára, valamint az iráut is, hogy a megye 
területére évente Morvaországból beözönlő sertés-miskárok 
a lóheréléstól eltiltassanak, minthogy kontárkodásaikkal a 
népet érzékenyeu károsítják.

„A Besztercze-Selmeczbányai Társaskör11 márczius 15. 
a „Virágbokor-hoz" czimzett vendéglő Józseftér és Fürdő 
ntcza sarkán) első emeleti külön termében ünnepi közgyűlést 
tart.

Napirend :
1. Elnöki megnyitó, mondja: Concha F. elnök. 2. 

Alkalmi költemény, szavalja: Illés D. r. tag. 3. „Nemzeti 
szabadságunk és fltggetlcnségüuk küzdelmei." (Alkalmi felöl- 
vasásj. Irta és felolvassa: Mazucb Ede titkár,

Az ünnepi közgyűlést társas .közvacsora követi.

H I R D E T É S E K .

1009. s/ám 
18857 tikvi

Árverési hirdetményi kivonat.

A breznobáuyai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy özv. Martinovich szül. Ilazucha 
Karolina végrehajtatnak' özv. Dubinyi szül. Kachuits Zsu
zsi s társa végrehajtást szenvedők elleni. 120 Irt. tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügvében a brezuobá- 
uyai kir. járásbíróság területén lévő Breznobánya város 
határában fekvő a brezoobányai 438 sz. tkjben 1 1 sor 
és 381 összeír szám ház és tartozékaira nemcsak az alpe
reseket illető *\'M részre hanem a birtok társai Szurony 
Matvás és neje sz. Paupurik S/uoinát illc.ő **/«* részre és 
405 frt. becsárában a 760 sz. tlkjben foglalt és alperesekre 
frt 1275 belyr. sz egész részletre 2 2  frt. becsárában ügy a 
s96 sz. tkjben foglalt és az alperesek nevére irt 2 2 -t 1 br. 
4zám részlet 41 frt. becsárában az 5297 belyr. szám részlet 
ül frt. boosárábau a 7014 belyr. szám részlet 24 frt. becs- 
árúban és a 13336 belyr szám részlet 2o frt. becsárában 
végre az 1501. szám tkjben foglalt 5172 belyr. szám rész
letből nemcsak alpereseket illető 7, részre hanem birtok 
társait illető 7. rcs/.re cs e szerint egcsz ingatlanra 39 Irt. 

í becsárában az összes ingatlan >ata pedig az árverést 592 
I frtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 

hogv a fennebb megjelölt iugatlanok az 1886 évi Április 
ho 20-ik napján délelőtti 9 órakor a telekk inyv helyiségé
ben megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási álon alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs- 
árának 10  százalékát vagyis kész pénzben vagy óvadékke- 

j pes értek papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt az 1885 évi Deczember hó 31-én.
A breznobáuyai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Polóny

iát kl>' j

Árverési hirdetményi kivonat.

A breznobáuyai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a tiszolezi kölcsönös segélyző 
szövetkezet végrehajtatnak Bardelcsik János végrehajtást 
szenvedő elleni 113 frt 59 kr- tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a brezuobányai kir. járásbíró
ság területón lévő Polhora és Breznobáuya város határában 
fekvő a brezuobányai 4044 sz. tlkjben foglalt 16492 16489 
és 16490 belyr. sz. részletből alp. Bardelcsik János illető 

részre úgy a 4227 sz. tkjben foglalt 15369 és 15372 
belyr. sz. részletből Bardelcsik János ellető V* részre összes 
ingatlanok '-észére az árverési 408 frt. ezenuel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fendebb megje- 
jelült ingatlanok az 1886 évi Április hó 15 ik napjáu d. e.
10  órakor Polhora község biró házában megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is ela- 
datni foguak,

Árverezd szándékozók tartoznak az ingatlanok becs- 
áráuak 10  százalékát vagy készpénzben, vagy az 1881, 
UX. t. ez. 48. §-ábaa jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi novemberhó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügymi- 
nisteri rendelet 8 . §-ában, kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX- t. ez. 
170 g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál- 
tatui

Kelt az 1 8 8 6  évi február hó 8  napján.
A brezuobányai kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

Polóny
119 kir. járáib iró .

486 szám.

Árverési hirdetmény.

A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyi hatóság, 
részéről küzhirrré tétetik miszerint önkéntes árverés ezen 
kir. járásbíróság területén lévő Vosztyár János, Mária, Anna 
kisk. János és József nevén álló a selmeczi 581 számú 
tkjben A f  1 sor 23 helyr. sz. alatt foglalt Ferenéz-József 
akna felett fekvü lOOjlV számmal jelzett, ház és kertre 
nézve a selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható
ságnál 1886. Márczius 29-en reggeli 9 órára tűzetett ki.

Kikiáltási ár 1000 frt. adó szerint megállapított becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi becsárá

nak 1 0  százalékát bánatpénzül készpénz vagy óvadékképes 
értékpapírokban az árverésuek megkezdése előtt bírói ki
küldött kezéhez letenni.

Vevő tartozik az igórt vételéit az árverés napjától 
számítva 180 nap alatt az esedékes 6  százalék kamataival 
együtt a selmeczi kir. adóhivatal mint birói letéti pénztár
nál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése után 
haszonélvezettel lép, tulajdonjog javára azonban a vételár 
teljes lefizetése után hivatalból fog bekebeleztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár elleu biz
tosítani.

Ha a vevő az ígért vételárt a meghatározott időben 
le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelmére viszárverós
fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró bíró
ságnál és Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányavárosok tanácsánál 
megtekinthetők.

Selmeczeu 1886. évi márczius 9-én.
Heyder

120 kir. járáibiró.

1 2 . szám. 
tlkvi 1886.

Árverési hirdetményi kivonat.

A bcszterczebányai kir. törvényszék mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy C. Lorentz A Comp. beszter- 
czebányai kereskedelmi ezég végrehajtatónak Kapjás Pál 
badini lakos végrehajtást szenvedő elleni 30 frt. tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási Ügyében a besztercze- 
bányai kir* törvényszék területén lévő Badin község hatá
rában lekvö a badini 69 számít telekjegyzökönyvben I 
1 _ 1 4  sor szám alatt felveti '/• ürbéri teleknek és a hozzá 
tartozó erdő és legelő illetőségnek felerészéből alperest 
Kapjast Pált 7»-öd részben illető jutalékára 741 frt. vala
mint az ottani 287 számú tlkjben I 1—14 sor szám alatt 
felvett % úrbéri teleknek s hozzá tartozó erdő és legelőbeli 
illetőség felerészéuek alperes ’A-őd részbeni illetőségére 
237 rrtban megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1886 éri 
márczius hó 26-ik napján délelőtti 10 órakor Badinban a 
községi biró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladalni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs
árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
novotnberhó 1-én 3333. sz. a kelt igazságügyrainisteri ren
delet 8  §-ábau, kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kol Bcszterczebányán 1836 évi január hó 9-ik napján.
A bcszterczebányai kir. törvényszék mint tlkvi hatóság.

M ó l y u s i
121 h, jegyző.
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™ Vízgyógymód. **■
Van szerencsém a n. é. közönségnek 

tudomására hozni, hogy a*

első bécsi
viígyógjriötézetben

nyert bizonylatom alapján, a vízgyógymód
és ma38age-t alaposan elsajátítva, képes 
vagyok e módokat szakszerűen alkalmazni, 
magamat mind azon orvos uraknak, kik e 
módokkal gyógyítani kívánnak, és a t. ez. 
nagy közönség figyelmébe ajánlom. 

Selmeczbánya
rillkorn Alajos

TÍ/gyigvH 'z és inassesr.

c* * * * *

Tisztelettel alúlirtttnak van szerencséje 
a nagyérdemű közönség becses tudomására 
hozni, miszerint a

lórii szabó üzletet
folyó hó 15-kétöl kezdve az alsó utczai 
Stanga, most Tandlcr-fcle házban önállóan 
folytatni fogja.

A nagyérdemű közönség becses meg
rendelését kérve vagyok

Selmeczbánya 1886. márczins 6 -áu.

§ Tisztelettel

i8s s—s Friebert Ferencz §
^  (érti szab ó . W

t*o o o o o o rx 5 ® *o o o o o o o o » X

RUHAKELME
m k  tartós gyapjúból való egy középnagyságú férfi 

részére
| 4  frt 96 kr. jó jubgyapjuból

3-10 meter 8 „ -  jobb jubgyapjuból
öltözetre } ■  .  ~  kr ^  fnUgy.pjuböl. S

U tazó p iá id é t  derebje 4, 5, 8 - H  ír t  -  * W ° »  5
I öltönyei, f.löltó, nedrác é .  . ..k ö p en y  .zoeeteket, te « .  >»*•";
,  commie, keumgern. chevlot, trikót, no. kendőket, peinvieo. do. 

king-ok ajánlja

A lspitU tott SztikarofszkiJ.
g y á r i  r a u t á r i

’ M im tákat franco . -  Szabók részére minta kártyákat bérmeu- 
‘ tétlenül küld, 10 irton fölüli utánvéteket bérmenteeen küld.
I Állandó nektárom lőrén mintegy 150.000 trt értékben, ma
. (rátöl értetődik, hogy nagy üzletemben számoz 1—5 műtérén posz- 
t tórég marad fenn. melyeket én aztán fe le tte  o lcso  á ro n  vagyok 
) kénytelen túladni. — Minden okoaan  pndo lkozo  egyén felfogja,
. hogy ily kic.iny maradékokból m in tá k  nem  k ü ld h e tő k  hi«s ne-
> hány száz küldemény mellett már elfogyna e maradok ; ehhez
> képezt valódi széd e lg és  az, ha némely üzletnél poszté vegekből 
: ajánlanak mintákat, mert ezeknél a minták nem poaztovégekbol,
’ kanem egész darabokból vétettek s Így felfogható a/, illetők eme
I zzándéka. — Nem tetszés esetén a posztóvég k ic s e ré lte tik .  »»gy 
, a p én z  v isszaad a tik . (Megjegyzem, hogy más ez egek a innia 
’ dákokat i i  kicserélik. taláu még rosszabb arukért, de a pénzt nem

[  ̂ Több széd e lg ő  ezég  utánzása következtében késztetve
* érzem magamat a hirdetést abban hagyni, m iért is kérem a t. c.
) közönséget, tartsa  szo lid  ezógem et b ecse s  e is le k e z a te b e n  

■ tiszteljen meg atinak idején mogrendeleseivel.
L e v e le z é se k e t ielveszek német, magyar, cseh, lengyel 

olasz és franczia nyelven. ;>—JO

_ horgonnyal
a valódi és az a készítmény, mely által a köezvóny 
csúz eseteiben az ismeretes meglepő lyógyeredmónyek 
érettek el. E rég jónak bizonyult háziszer -10 és 70 kr
\ legtöbb gyógyszertárban* kapható. Fő-raktár: Gyógy- 

» > .  szertár az arany oroszlánhoz, Prága, Altstadt átKM

Budapesten Török J., Selmeczen pedig Sztankay Ferencz
gyógyszertárában.

Kiadó lakás.
Selmeczen az Alsóutczában 2 

szobából, konyhából álló lakás pin- 
czével, fa- és éléskamarával együtt 
azonnal kiadó. — Bővebbet CSIBA 
ISTVÁN vaskereskedésében. 128

0  A  „B etegbarát" czimü röpiratban számos házi
szer van ismertetve, melyek sok éven keresztül 

megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e 
rOpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köszvényben 
vagy csúzban, tüdősorvadásban, ideggyengeségben, 
•Apkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyithatlan 
A  ki a „Betegbarát 
egy le v elező lapo t Ri 
L ip c sé b e ,  mire a röpirat megküldetik. A 

delőnek ez költ

reá altat nagyon gyaiviau umj nt. 
ihatlan betegségek is megszűntek. 
rátot“ olvasni kívánja, az Írjon 
t R ich te r k ia d ó -in té z e té n e k

A beszterczebányai takarékpénztár
1886. évi mdrezius 17 ón d. u. 3 órakar 

Hesztei-czebúuyun sa já t házábun 
tartandó

rendes évi közgyűlésére,

OttXXXXXXXXOOXttXKXKKXXq
X Meghívás,

T á r g y a k :
1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére a 

hitelesítők megválasztása.
2. Igazgatósági évi jeleutós.
3. Felügyelő bizottságnak jelentése.
4. Az évi számadások átvizsgálása és az évi 

mérleg megállapítása.
5. A tiszta nyereménynek felosztása és a fel* 

mentvény megszavazása 1885. évre.
6 . Az alapszabályé : 75. §-ának módosítása, 

hogy a tiszta jövedelemből mindenek előtt az 
értékpapíroknál elért nyereség a külön tartalék 
alap javára (7. §.) Icvonassék.

7. Az alapszabályok értelmében kilépett el
nök, elnökhelyettes és 6  igazgatósági tagnak 
megválasztása.

8 . A felügyelő bizottság választása s díjazá
sának meghatározása.

9. Netaláui indítványok.
A beszterczebányai takarékpénztár 

1886. évi február hó 25-én megtartott igaz
gatósági üléséből.

Rakovszky Béla.
131 2 - 2  elnök.
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Bádogos műhely.
Q Van szerencsém a n. é. közönségnek becses 
0 tudomására hozni, hogy az Alsóutczában a 
0 Zlinszky féle házban

bádogos műhelyt
nyitottam, melyben mindennemű diszmü és bádo
gos munkát, u m. fürdő és ülökádákat stb. a 
legjutányosabban készítek, valamint cl086teket 
is czélszertien berendezek.

Minél több megrendelését esdve vagyok 
tisztelettel

Selmecbánya 1886 máre. 12-én.

D H Zo lű .a i Z E S e z s ő

S S  -

Turócz - Szent - Mártonban egy

rendeztem be, e hó 20-ától kezdve, melynek támogatására ezennel 
tisztelettel kérem fel Árva, Turócz és Uiptóinegye n. é. közönségét. 
Vállalatom: a Selmeczbányai lliradó Ílóknyomdíija T. Szí. Márton
ban. mely cím alatt kérem a megrendelések megtérését.

Újból kérve a u. é. közönség becses támogatását, vagyok

¥

I
tisztelettel

február 27-én.

A „ S s lm sc sb á n y a i H íradó "  k iad ó ja .

Nyomatott a „Selmeczbányai Híradó" gyorssajtóján. Kiadó a „.Selmeczbányai Híradó" könyvnyomója.
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