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Solineokhiinyúii.

Klölizetési ám  :

KgÓHZ évre 3 fit -  kr.
Fél évre  . . , . 1 ,  60 ,  
Negyed évre „ 80 „

Felvidéki Híradó.
A Magyarországi k. n i

K é r e 1 e m.
Á rva-, Liptó és Turóczraegyének nincs ez idíi- 

s e y in t helyilapja.
A eddig Selraeczbányán megjelenő „ F e l v i 

d é k i  H i r a d ó M elérkezettnek lá tja azt az időt 
melyben azon kérelemmel fordul e megyék tisz te lt 
közönségéhez: fogadja őt be hivatalos, társalgó, c sa 
ládi körébe, támogassa őt azon cél után való tö rek 
vésében, m elynek négy éven át tisztán saját erejé
b ő l már némi szolgálatokat tett.

Célja : s z o l g á l n i  a h a z a i  k u l t ú r á 
n a k  s a k ö z g a z d a s á g i  é r d e k e k n e k ;  
szem előtt tartva azouban mindig azon szerényebb 
kört, mely egy vidéki helyi, mondjuk inkább k e- 
r ti 1 e t i l a p n a k  működését megjelöli. Mihez ké
pest nem hangoztatunk országra szóló újításokat, 
soha be nem váltható Ígéreteket ; de a m agyar tá r
sadalom tisztviselőjéül tekintjük magunkat, mely 
minőségben csendes, kitartó  munkával akarunk a 
köznek szolgálni. Jogtalan követeléssel sem lépünk 
a nagy közönség annyiszor és oly sok módon igénybe 
vett áldozatkészségéhez : a Felvidéki H íradó egész 
évi folyamáért Április havától kezdve 3 frtot kérünk.

Zólyom-, llontm egyc, Beszterczebánya és Sel- 
meczbánya t. közönségét pedig arra  kérjük, ne vonja 
meg ezentúl se tám ogatását a Felvidéki H íradótól, 
mely csak most ju to tt azon kedvező helyzetbe, hogy 
a f e l v i d é k i  je lző t immár nemcsak címében vi 
seli, de tartalm a is f e l v i d é k i  jelleggel bir.

Selmeezbányán 1886. Április 4 én
A szerkesztőség.

Zólyommegyéből.
A sorozás folyamatban van s eddigi eredmé

nyére nézve sajnos, mögötte áll a tavalinak. Ed’díg- 
elé Zólyommegye azon kedvezőbb népességi viszonyok 
közt lévő megyék sorába tartozott, melyeknek had
ju taléka a legifjabb három korosztályból teljes fe
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sülét Herczeii Szász Goburg-Gu thai Fiilöp Ü királyi fensége védnöksége 
alatt álló Szittnya Osztályúnak közlönye.

Hivatalos hirdetésük d ija :
100 H/.úig 2 fit., ezentúl mintleu 
megkezdett t z í z  i/.iUiil 50 krral

több.

Megjeleuik vasárnapon, 
Sefm«cz

és Beszterczsfc&ryún

dezetet nyert. Az idei sorozásnak eddigi lefolyása 
haladás helyett hanyatlást mutat népességi viszo
nyainkban. A nehéz idők, a kemény munka és a 
rossz életmód következtében a fenyvesek erőteljes 
nemzedékéből liova-tovább satnyább és gyöngébb 
utódok látnak napvilágot, a testi fejlődés évről-évre 
lassúbb ; az erő és épség a hadköteles korba lépő 
ifjak testalkatában évről-évre ritkább, röviden szólva; 
„a nép degcnerál.u A nehéz idők küzdelmei, a lét - 
fen tartás súlyos terhei az erőnek végső megfeszí
tését, a testnek szünet ílélküli tevékenységét, az 
ember egész lényétjveszik igénybe. A fiú már zsenge 
gyerm ekkorban munkás számba megy. Az erőfeszi- 
t :s megakasztja a gyengéd testalkatban a fejlődést. 
Nem testgyakorlatról vau itt szó ! A gyermek a 
testalkatához nem illő fizikai munkát nem szívesen 
végzi. A gyönge tagoknak a folytonos erőfeszítés 
rosszul esik. A rossz érzés áthat a lélekre is és 
igy a korai munka árt a test és lélek fejlődésének 
egyaránt.

A füldmives nép többnyire rosszul táplálkozik. 
A csekély jövedelemből a gazdasági kiadások és a 
közterhek levonása után alig ju t a legszükségeseb
bekre. líu s  ritkán kerül az asztalra, pedig ez olyan 
feltétele a gyeidnek egészséges testi fejlődésének, 
melyet sem a tészták, sem a krumpli, sem a tej 
nem pótolnak.

Alkalmam volt látni zsenge gyerm ekkorától 
fogva nőni két fiútestvért. Az egyik mindent evett, 
de főkép liusiíeiuücKet. A másik csak tésztát és 
tejet; húsról hallani sem akart Mit végzett a fejlő
dés ? Előbbinél, a ki még hozzá a másiknál két 
évvel fiatalabb, tizenöt éves korában egy erőteljes, 
te Ijesen kifejlett férfi, utóbbinál, a ki pedig jó tor
nász s a másiknál idősebb is tizenhét éves korában 
egy satnya gyerek, kit legjobb akarattal ifjúnak 
sem lehet mondani, volt az eredmény ! Eclatans 
bizonysága annak, hogy jó  táplálkozás nélkül a 
fejlődés nem halad a helyes irányban !

Nagy hátrányára van továbbá tót népünk testi 
és szellemi fejlődésének a szeszes italok élvezete. 
Rossz táplálkozás csak lassítja, m egakasztja a fej - 
lödéfit. a mértékletlen ivás meginérgezi e fejlődés 
a la p já t: a szervezetet és képtelenné teszi a fejlődésre. 
N agy-Szalatua község a mértéktelen és költséges, 
a mellett erkölcsrontó ivás egy nemét a halotti to 
rokban szabályrendelettel kívánja beszüntetni. D icsé
retes tö rekvés! Vajha más községek is követnék 
p é ld á já t! Nagyobb volna a jólét, és kevesebb a 
koldus és nyomorék !

A Szitnyaosztály köréből.
A magyarországi Kárpátegyealllet Szitnyaosztálya f. hó 

14-én közgyűlést tartott. Valamint eddig minden évben, most 
is gondoskodott az elnökség arról, hogy hazai ipartárgyak 
kiáliitása által a közönség érdeklődését telkültse. A városház 
tanácsterme meg is telt szép, válogatott hölgy és úri közön, 
séggcl, kik a kiállított csinos dobsinai köcsiszolásokat. a 
gyönyörű fafaragványokat, a uagyszerü tájkép gyűjteményt, 
a művirágképeket és tervrajzokat bámulták. 3 óra után 
Ocsovszky Vilmos, az osztály elnöke a gyűlést megnyitván, 
első sorban Altman Imre titkár, felolvasta a mulc évi műkö
désről szóló jelentését, melyet múlt számunkban közöltünk, 
s melyet a közgyűlés éljenzéssel tudomásul vett. A pénztár
nok távollétében Tirts Rezső alelnök terjesztette elő a követ 
kezö évi számodásokat és vagyon kimutatást. Miután a szám
vizsgáló bizottság azok  helyességét igazolta, a közgyűlés 
ezeket helyesiöleg tudomásul vette és a pénztáritoknak kö
szönettel a kellő íelmentvóuyt megszavazta. A beterjesztett 
költség előirányzatból a közgyűlés helyesléssel vette tudo
másul azt, hogy jelen évben nagyobb építkezések nem fog
nak történni és mivel a kiadások csak a legszükségesebbre 
fognak szorittatni, az osztály ez év végével — a sikerűit jel
mez mulatságnak 1 0 0  ítnyi jövedelmének bozzászámitásával— 
vagy 700 Írttal fog rendelkezhetni turistikai ozélokra. vagy 
is a Szituya gloriette helyreállítására. Azután Osztrolnczky 
Gyula r. t. indítványozta, hogy a í. hó 8  án tartott jelmezes 
tánczmulatság rendezőségének a kifejtett működésért, mely 
az osztálynak 1 0 0  frtot jövedelmezett, jegyzőkönyvileg kö
szönet nyilvánitassék. Ez indítvány elfogadtatván, köszönet 
szavaztatott egyúttal mindazoknak, kik az osztály anyagi, s

A „FELVIDÉKI UHUDÉ" TÁRCZÁJA.

liaugverseuy Beszterczebányán.
„Máma itt bál lészen, ha cső nem lészen, de ha lészen, 

akkor nem lészen !u Ezen régi, tán rococo időből fen maradt 
báli meghívó jutott eszembe, amikor olvastam, hogy márczius 
2 4 ikén itt Beszterczebányán az cv. dalegylet által egy táucz- 
mulatsággal egybekötött hungve.seuy rendeztetik. Ki látta 
azt böjtbeu táuczolni — hamuval behintett lő vei és a hosszú 
farsang kövctke/.téhcu tnoglapuit s idillt uszkárban sinylö ! 
erszónynyel? Ezek a.lutheránus atyafiak mii dig bakot lőnek,
— ám lássák a következményeket, óu mosom kezeimet! Nem 
azért, hogy eső lészen, bál nem Részen; hanem épen a 
baukóesö uiueselleusége miatt nem lészcu, - amint azt a 
makai cinbör mondja.

Kíváncsiságból én Is fülballagtam a terembe. Lutheránus 
létemre — mondom — illő dolog, hogy éu is részvétemet 
nyilvánítsam a bukás szélén álló t. ez. rendezőségnek, mikor 
azt a Szentirás is megköveteli, mondván : „sírjatok a silókkal !“

Benyitott a terembe, — ez egy kietlen pusztaság vala. 
s csak a rendezők szelleme lebegett e sivatagim álló üres 
székek fölött, « borult néma alakjaik kimagaslottak itt. Nem ,
csak arczaikról költözött cl a pir, hanem uiég piros rendező 
jelvéuyeik is inegiehéredtek a nagy kínban. Hét óta már 
régen elmúlt és egy pár diák kivételével, - a kik pontos 
megjelenéshez hozzá vannak szokva — még egy lélek sem 
mutatkozott. Negyed óra múlva már itt-ott egy-cgy szók- 
nyácska is lebegett, s egy-cgy bájos haugocska is viszhaugzott 
a nagy ckhós teremben. Egyszerre csak — fél nyolez körül — 
mintha a mennyország kapui megnyílnának s az Úr bájos 
angyalait mind Icküldoué, hogy részt vegyenek a földi lakók 
örömében, — oly sokasága a szép és nem szép nemnek 
tódult be egyszerre az ajtón, hogy öt perez alatt tele volt a 
nagy terem, és még folyton új—meg új csoportok jelentkeztek 
a láthatáron. A rendezők izzadtak s felkiáltáuak, mint az Ur

tanítványai, midőn éhező sokaságot 1 ttuk és nem volt ele 
geudö kenyerük : hol veszünk mi székeket, hogy ezek mind 
leüljenek 1? De mint ott. — itt is csuda történt. Lek Ultié az 
Úr az ö angyalát egy bájos hölgy képében, aki élére állott 
a helyet nem kapó seregnek és felvezette azt az erkélyre, 
hol még elegendő iiely vala — igy könuyitvén a rendezők 
lcikiismcretéu. (.Kár. hogy nevét nem tudom, k Ulüub mi meg
örökíteném öt a történet számára.)

Szent Kleolas ! mily karaván, nem leltet más mint . 
ez itt bármié ö Méltósá a, az ott alispáuné ö Nagysága, amaz 
pedig stb. stb. llát ezek nem csizmadiák ? Hiszen én azt 
hallottam, hogy egy pár becsületes csizmadia család kivéte
lével senki sem vesz részt a mai hangversenyen a hcsztcrcze- 
báuyai nagy és intelligens közönségből! Es inie! . . . De itt 
jön a dalárda. „Dalra fel" jelzi a műsor. No — arra magam 
is kiváncsi vagyok, hogy fogja azt énekelni a mi iparo
sakból megalakult dalárdánk, mikoi tudomásomra jutott, 
hogy valaki csupa merd palriotismiisoól, hogy magyurúl ne 
énekelhessenek, épen az utolsó napon elége tő kotláikat és 
a dal szövegét. De azért énekeitek ám, s bő tapsot is arattak 
Utáuok jött Wtlrscíiing Gusztáv úr, fuvolán művésziesen elő 
adva. zongora kísérete mellei!, egy ábrándot a Hugenott/.knói 
s oly szivrchatóuu, hogy bevégezte után lehetetlenségnek 
tartotta mindenki — neki nem tapsolni.

Ezutau megjelent szépeink egyike.: Draskóczy l’álma 
kisasszony. Mar a megjelenése is oly impozáns volt, hogy 
azt gondoltuk: maga Melpmnene a zenének a múzsája jött, 
hogy próbálja, miképen hangzik amaz a görögök által még 
ismeretlen hangszer, a mely Streibher J. 15. cs. kir. udvari 
és kamarai zongora készítő bécsi ezóg gyárából kikerült. 
(Rcclam!) Gyönyörűen játszották cl Adáiny Rezső úrral, két 
zongorán: Mendelssohn — nehéz ugyan, de szép -  11-dik 
zongora hangversenyét, s oly pontossággal, hogy maga 
Mendelssohn is gyönyörködött volna ö bennük — ha meg 
nem hal szegény.

Ezek után föllépett a két Dillnbcrger nővér. Van-e, ki 
c két csalogányt nem ismeri? Vau-c ki bűvös-bájos dalaiban

még nem gyönyörködött ? Mint mindig — most is ttszta 
szép csengő haugon elénekelték a „Sempre piu t’ amo“ dal- 
kettöst, Sztrakoniczky Kálmán úr zongora kísérete mellett, s 
az által ismét egy uj diadalt csatoltak a megszerzettekhez.

Most következett Sztrakoniczky Kálmán űr az ö mű
vészi zongora játékával és Adáiny Rezső úr fülbemászó he
gedű szavával. Játszották; Vienyavszky „Legendáját" oly 
tűzzel és művészettel, hogy a lelkesülő közönség megújrázta 
a játékukat, minek következtében még egy ábránddal is 
kénytelenek voltak pótolni legendájukat.

Utánuk még Draskóczy Pálma kisasszony Adáiny úrral 
zongorán és barmóniumon játszottak: kettős versenyt Teli 
Vilmosból, teljesen elragadva a közönséget. Egy magándalt 

j énekelt Szimonidcsz Dániel úr. megmutatva tiszta baryton 
hangjával, hogy iparos létére — itt is legény a gáton ö. 
Énekelt még a dalárda is. Végre pedig Adáiny úr játszott 

i egy remek darabot Liszttől zongorám
Ezcu Adáiny úr maga is egy egész orchester. Zongora, 

burmnniutu. hegedű, fuvola, a még más számtalan hangszere
ket nem csak alaposan ért, hanem művésziesen is kezel- 
Különben ü a szélesebb és magasabb körökben is ismeretes,

, miut zeneszerző és zongora művész. Ö volt a hangverseny 
rendezője, s lelke, ü  fáradok, izzadott, forgott, mozgott, csak

I hogy valamiképen szógyenbnn ne maradjanak a mi dilet
tánsaink. De volt is látszatja buzgólkodásánalt! Fogadja itt 
nyilvánosan küszünctUuket ezen kedves és kellemes estély 
szerzéséért. Szívesen fogadjuk máskor is.

A hangverseny után következett tánczvigalomban fiatal
ságunk reggeli öt óráig aprózta nemzeti csárdásunkat; az 
öregek pedig szintén ahhoz tartották magukat, hogy tisztes
séges emberek vagy lámpással, vagy nappal mennek haza ; 
miután pedig lámpásuk nem volt, tehát ők is reggelig marad
tak ott, oly lámpások mellett, a melyek belülről világítják 
meg az embert.

Tiszta jövedelem, amely 400 frt körül tesz ki. a hely
beli cvang. templom orgonának javítására fordittatik. Vivat 
scqueus ! K- 0 .



erkölcsi virágzását előmozdították, nevezetesen Péch Auta! 
ministeri tanácsos ö méltóságának, Dr. Téry Ödön tiszteleti), 
alelnöknek, Pöschl Ede bányatauácsosuak, Lób Ede építész
nek, Vörös Ferencz szerkesztőnek, Versényi Kózauak 6s Érti 
Vilmosnak. Továbbá elfogadta a közgyűlés Tirts Rezső al
elnöknek azon indítványát, mely szerint az osztály a magas 
Tátra osztálynak azon határozatához szintén csatlakozzék, 
hogy a befizetetett tagsági dijakuak nem 60%, de 40%-a 
küldessék be a központnak. Azután felolvastatott Vörös 
Ferenez r. t. indítványa, hogy az osztály közlönyét, a „Fel
vidéki Hiradótu a tagoknak olcsóbb áron kész átszolgáltatni, 
mely indítvány tárgyalás végett a választmánynak adatott 
ki. Erre megválasztatott a tisztikar, s a választmány, mely 
is maradt a régi azon különbséggel, hogy az eltávozott Málray 
Ede helyett Jákó Gyula választatott meg könyvtárosnak, s 
Spotkovszky Károly pedig vál.isztmáuyi tagnak.

A közgyűlés után az osztály a dal- és zenekőrrcl egye
sülve a Sembery teremben estélyt rendezett, mely egyúttal 
a történelmi nevezetességű márczius 15-ének megünneplése 
volt. Az estély szép számü közönség részvétele mellett vidáman 
folyt le. Pohárkőszöntöt mondott Szitnyai József v. főjegyző 
h hazára s a királyi családra, Tirts Bezsö Kossuth Lajosra, 
Altman Imre az 1848-dik évi szabadságharezosokra, Divald 
Gyula Coburg herczegre. mint az osztály védnökére, Mar- 
schalkó Gyula József főherczegre, mint a tűzoltó egyesület 
védnökére, Schuszter Lajos dr. Téry Ödön tisztb. alelnökre, 
Marschalko Gyula az alelnökre, Tirts Rezső a dal és zenére 
és a dal és zenekör elnökére. Emelte az ünnepélyt a dal- és 
zenekör lelkesítő éneke és zenéje, mely a felvillanyozott 
kedélyeket nagy élénkségben tartotta össze egész éjfélutánig.

Bevétel.
Turistikai czélokra való pénzkészlet maradvány 1884-ik 

évről 348 írt 45 kr. 170 rendes tag dija 2 frt 50 krral 425 
írt. 24 pártoló és alapitó tag 50 krral 12 frt. Kegyadományok 
43 frt. Eladott jelvényekből 5 frt. Eladott vasúti igazolvány 
3 frt. Eladott kalauz 5 frt 50 kr. Kamat 20 frt 91 kr. Anya
egyesület segélyzése 200 frt. Házi ipar czélokra maradvány 
1884-ik évről 65 frt 6 6  kr. Eladott háziipar czikkek 17 frt 
61 kr, összesen 1146 frt 13 kr.

K i a d á s .

Turistikai czélokra 70 frt 63 kr. Kezelési költség 56 
frt 96 kr. Igazolványok és jelvények 20 frt 99 kr. Kiállítási 
költség 118 frt 50 kr. Az anyaegyesüietnek 170 tag után 
1 frt 80 kijával 306 frt. A honvéd emléki tartozás kiegyenlítése 
35 frt. Beszerzett háziipar czikkek 21 frt 23 kr. Összesen 
629 frt. 31 kr-

Maradt pénzkészlet 516 frt 42 kr.
Tirts Rezső Tibély Ágoston

alelnök. pénztárnok.

Megvizsgálta és a bemutatott mellékletek alapján 
helyesnek találta

Pauer János. Pacbmajer János

Vagyon kimutatás.
Pénzkészlet 516 frt 82 kr. Befektetések, szerelvények 

és könyvek 285 frt. Iparczikkek 15 frt 58 kr. Egyesületi 
jelvények 15 frt. 832 frt 40 kr. Leírás 30 frt 5 kr, van 
802 frt 35 kr.

Tirts Rezső Tibély Ágoston
alelnök. pénztáritok.

<3-37-Üj tÓ-iTT-
A selmeczbányai m. kir. bányász és erdész akadémia 

hallgatói által 1885. decb. 18. tartott „ismerkedési cité!y“-cn 
befolyt anakozások.
Schreiber Ferencz Török S. Tamás Á. Molnár L

ak. ifj. köri elnök. ivtarték.
(Folyt, é l vége)

Martinka György 50 kr. Hullán János 50 kr Masztics 
Adám 50 kr. Uleinert T. 50 kr. Jupiter 50 kr. Almásv Zs. 
50 kr. Kossá Béla 50 kr. Sugár K. 50 kr. Furherr János 50 
kr. Stark József 50 kr. Halász Gyula 50 kr. Asbótk Mihály 
40 kr. Kayser Sándor 50 kr. Nyúl Sándor 50 kr. Halász Jó
zsef 50 kr. Thurán8zky B. 30 kr. Pangiiy J. 60 kr. Beck A 
50 kr. Stanu Vic, 50 kr. Kovács Ákos 50 kr. Rébay Ist.50 kr. 
Kostenszky Pál 50 kr. Adda Kálmán 30 kr. Egy drága lény 
10 kr. Veteranissimus T. 50 kr. Pachmaycr 50 kr. Csopey
K. 40 kr. Metzli C. 30 kr. Szontagh 40 kr. Jenikovszki L 
Kolpaszky János 30 kr. Szilaveczky Flór. 50 kr. Bayer Agos: 
1 frt. Fejér Dénes 50 kr. Kozma István 50 kr. Lustsek Sán
dor 50 kr. Morvay Gyula 50 kr. Markó Gusztáv 50 kr Ré- 
pászky István 50 kr. Fogassy Gyula 1 frt. Kiss Ernő 50 kr.
N. 10 kr. Wocher Jenő 50 kj. Jaasz Sándor 50 kr, N. N. 
60 kr. K. A. 50kr. Wissinyi György 50 kr. Tvrdorny Gusztáv 
Polgárdy B.'50 kr. Veress László 50 kr. Lichtschein D. 40 kr. 
Kovács Antal 50 kr. Pintér Mihály 50 kr. Bossányi István 50 
kr. Simko Géza 20 kr. Marky Ede 20 kr. Csemycfalvi 1 frt 
Frlcs Dezső 50 kr. Zudor Béla 1 frt. Vaszilovlcs 50 kr. Gálo- 
csy Árpád 1 frt. Kovács Gáúor 1 frt. Török Sándor 1 frt. 
Páll Tamás 50 kr. Garda János 1 frt, Gyarmathy Mór 50 kr. 
Borbáth Gerö 50 kr. Sipós Mihály 50 kr. Apátliy Vilmos 1 
frt. Bodor Gábor 50 kr, Levandovszky Dezső 50 kr. Neviczky 
Miklós 50 kr. Molnár Imre 50 kr Rozsnyai János 50 kr. 
Muzsnay Géza 50 kr. Dudutz Károly 50 kr. Eráuosz A. János 
10 kr. Szkalák Károly 1 frt. Fischl Sándor L frt. Szuhay 
József 1 frt. Klauznitzer Vilmos 2 frt 50 kr. Fekete János 
60 kr. Üdényi Nándor 50 kr. Stripszky P- 50 kr. Deizler

Gyula 70 kr. Draskovits Jóaef GO kr- Balló Gábor 50 kr. 
Darkó Gábor 50 kr. Tomka Kálmán 1 frt. lueze Manó 60 
kr. Riothmüller Ármin 50 ki Szalánczy László 60 kr. Rioth- 
milliói' Károly 50 kr. Riclitc Géza 50 kr. Daempf István 
50 kr. Praxa János 50 kr. lasa Lajos 50 kr. Mclis Istváu 
50,’kr. Almássy István 1 frt. Börzsönyi Gyula 1 frt. Weisz L. 
60 kr, Uikolás Vincze 50 Ir. Szvaty Béla 50 kr. Tcrényi 
Sándor 50 kr. Hrabovszky Kelemen 50 kr. Korzenszky An
tal 50 kr, Ondrus Gyula 5Ükr. Csegezy Pál 50 Joos Elek 
1 frt. Fekete Ferencz 2 frt. Érsek Árpád 50 kr. Doroszlay 
Gábor 50 kr. Gotbárd József 50 kr Molnár Lajos 50 kr 
Donáth Sándor 50 kr- Ba. thí Gábor 1 frt. Láuczky József 
Szentpály Kálmán 50 kr. MoJgyesy Gyula 1 frt. Füzy Zol- 
táu 50 kr. Benedek Albert £0 kr. Bohunek Kálmán 50 kr. 
Taszter Rezső 50 kr. Kollor János 50 kr. Pálinkás Iguácz 
50 kr. Podhorszky Lajos 50 kr. Resehuer Rezső 1 frt. Máa- 
tonfify Bertalan 50 kr. Kosztka Lajos 1 frt. Kosztka Lajosné 
1 frt. Kosztka Irma 50 kr. Balogh Boldizsár 50 kr. Mé
száros János 1 frt. Jűngling János 50 kr. Egyvalaki 20 kr. 
Terényi János 1 ft. Összeg 170 frt 60 kr-

H Í R E K .
m.iptó'bói.

A liptói ág ev. esperessóg tisztikarának újjáalakítása 
czéljából múlt hó 30-án egyházi convent volt Liptó-Szent- 
Miklóson, ez alkalommal megválasztatott egyhangúlag fel
ügyelőnek Bobrovniczky László kir. ügyész, alfelügyelönek 
Lehoczky Péter liptó-ujvári kir. járásbiró, főesperesnek 
Baltyák Frigyes liptó-szt-miklósi lelkész, az alesperességre 
nézve a magyar — és pánszláv pártnak külön-külön jelöltje 
volt, a kik közül, miután egy sem nyert általános szavazat- 
többséget, valószínűleg uj választás fog elrendeltetni, a mikor 
is a kedvező előjelek s a magyar lutheránusok által 
megindított erélyes mozgalomból alaposan következtethetni, 
hogy a hazafias párt jelöltje Király Kálináu szent-iváni lel
kész leszen a győztes.

A himlőragály Liptómegye több községében járványos 
alakban jelentkezvén, a megye egészségügyi választmánya 
annak meggátlása czcljából az 1876. évi 14. t. ez alapján 
haladéktalanul járvány bizottsággá alakult s a szükségei 
rendszabályokat teljes erélylycl életbe léptette, az átalános 
védhimlő oltást elrendelte, mely intézkedés végrehajtásában 
legelismerésre méltóbb buzgalmat fejtett és fejt ki a rózsa
hegyi járás derék és küzkedveltségü orvosa Makoviczky 
Gusztáv, aki már eddigelé mintegy 4 —5000 leiken eszkö
zölte sikerrel a védhimlőoltást.

Tisztul a levegő. Az országszerte oppugná't cseh szár
mazású „Slavia“ biztositó társaság végre valahára Liptó 
megyéből is, végleg kihurczolkodott. Dugába dőlt mindeu 
igyekezete, a jó tót nép nem hagyta magát félre vezetni 
nagyszerű Ígéretei által, ideje korán észrevették hogy ez is 
olyan mint a zágrábi kucseber hogy szalámit kiabál de 
nem azt árul.

Habrovszky Sándor Rózsahegyen. Sztanek János ra. k. 
honvédőrnagy a Rózsahegyen székelő 54. sz. honvédzászlóalj 
parancsnoka más állásra kineveztetvén, helyébe Habrovszky 
József törzstiszti vizsgával biró I. oszt. százados neveztetett 
ki. Ez utóbbi állomását tényleg már el is foglalta. Ezen csere 
széles körökben, de különösen Rózsahegyen örömteljes meg
elégedést szült. Habrovszky százados nem uj jelenség a 
megyénkben itt volt ö már vagy 6  esztendő előtt is állomá
sozva s akkor tanultuk őt ismerni nemcsak mint kitűnő ka
tonát, de mint társadalmi életünk egyik kimagasló alakját 
s magyar nemzeti érdekeinknek vidéköukőn egyik csüggetleu 
szóvivőjét. A százados űr legszebb korban lévő határozott 
jellemű férfiú, ki egész tárházával rendelkezik a lekötelező 
figyelmességeknek, Mindenki iránt nyájas, előzékeny és ud
varias Nem tekintélyt gyakorolni, hanem sziveket hóditani 
látszik czéljának lenni s az. a mint mutatkozik neki még 
mindenütt cs mindig sikerült. Ez okból Rózsahegyre való 
kinevezése fölött őszinte örömünknek kifejezést adva Őt 
szivbül üdvözöljük, Éljen.

Nyugdíjba helyezés. Ilcrbek Nándor kertésztauár a 
liptó-uj vári földmives iskolánál, — mint hírlik nyugdíjba 
helyeztetett. Szabad idejét ezentúl úgy látszik kizárólag a 
magyar irodalom mivoléséuck fogja szentelni.

Koritnicza, ezen országszerte híres kies kis fürdő 
urat cserélt eddig az e-;v részvény-társaság kezében volt, 
— most valami Spitz és Freisich beszterczebányai ezég 
tulajdonába ment át. A vétel ár 80,000 frt. — Az uj tulaj
donosok állítólag a gyóg vlz kivitelére nagyobb gondot 
akarnak fordítani, s mindenekelőtt az árnak leszállása ál
tal reményük annak 'fellendülését.

Áthelyezés. Musko Pál csendőr hadnagy szakaszpa
rancsnok, szt.-miklósi állomásáról Esztergomba helyeztetett 
át, helyébe pedig Soltész esztergomi csendőr-hadnagy lett
l.-szt.-miklósi szakaszparancsnoknak kinevezve.

A lucskii hírneves gyógyfürdő rohamosan halad a fej
lődés utján. Legutóbb ismét egy csinos svajezi stílű házzal 
szaporodott az ottani bérházak száma Azonfelül a fürdő 
ernycdctlcn szorgalmú s finom izlésü'aügazgatója és lucskii 
postamester Tholt Ká mán űr a fürdőnek már eddig is szép 
parkját gondviselése alá vette, s minden lehetőt elkövet 
arra nézve, hogy a-, országos hírű lucskii fürdőt mennél vi

rágzóbbá a közönség követelményeinek megfelelőbbé s 
olyanná tegye, hogy a fürdőben való tartózkodás a légiin- 
nyásabb fürdőzö közönségre is kellemessé váljék*

Hymen Thuráuszky Dunát pricchodi földbirtokos e 
napokban jegyezte el, Szmrecsáuyi Bogoméi1 Szmrecsáuyl 
földbirtokos kedves és szeretetre méltó leányát Irmát. — 
Okoücsányi Lajos liptó-szt.-miklósi kir. járáebirósági Írnok 
pedig ugyancsak c napokban vezette oltárhoz Szmrecsányi 
Bogomór úr idősb leányát Ilonát. — Bodor Jenő liptó-uj- 
vári kincstári erdörendezö eljegyezte Kossáuyi Róbert 
ugyancsak liptó-uj vári föerdömester művelt és szeretetre 
méltó leányát Jankát. — Szőllősy István üptó-ujvári erdész
gyakornok eljegyezte Lehoczky Eugéniát, Lehoczky József 
liptó-uj vári lakos (pusztabiró) kedves leányát.

Mattyasovszky Gyula rózsahegyi járás közszeretetben 
álló szolgabirájának hivatalában kifejtett buzgalmáért a 
pénzügyminiszter elismerését fejezte ki.

A rózsahegyi rom. kath- egyháztól elszakadt Lykavka  
község, önálló egyházat alapított. A plébániát saját költségű 
építette föl, a templom felépítésére pedig országszerte gyűj
tést rendeznek. Nagyobb részét a költségnek állítólag a 
szepesi püspök ő excellentiája vállalta magára, s ba ez áll 
a siker el nem marad.

A rózsahegyi kuglizó egyesület ez esztendőben is nagy 
szabású előkészületeket tesz arra nézve, hogy a vasúti ál
lomáson lévő helyiségeit oly karba helyezze, hogy azok az 
idejáró müveit közönségnek minden tekintetben kelle
messé váljanak. Az e tekintetben szerzett érdemek orosz
lán része, a kugli mestert Szakmáry Tihamért, vasúti ál
lomási főnököt illeti, — Mindamellett nagyon sokan rósz 
néveu veszik neki azt, hogy az eddig a közönség szabad 
használatának átengedett vasúti állomási kis parkot, zöld
ség kertjévé lealacsonyítva azt a publikum számára hozzá 
férhotleunó tette.

’X’-u.xócz'ból.

Justh György, főispán, mint részvéttel értesülünk, pár 
nap óta gyengélkedik.

Az ujonczállitá8 a f. hó közepén veszi kezdetét. A 
turócz-szl-mártou-blatniczai járásban 14-étől 19-ig. a mos- 
sócz-zniói járásban a közbeeső húsvéti ünnepek miatt 2 1 - 
tői 29-ig.

A megye közigazgatási bizottsága f. hó 12-én tart
ülést.

A vriezkói trachomás betegek részére Znlóváralján 
berendezendő kórház évi költségét a megyei főorvos 
9783 frt. 50 krra számította ki s ily értelemben tétetett 
felterjesztés a belügyminisztériumhoz. E kórház felállítása 
minél sürgősebben annyival iukább is kívánatos mert a 
riczkóiak a közeledő tavaszi munka alkalmával az ország 
különböző részébeu szét oszlanak s e ragadós betegséget 
könnyen elhurczolkatják.

Kivándorlás. A lefolyt bét alatt a rnttkai állomáson a 
a csendőrség által letartóztatott útlevéllel nem biró kiván
dorlók száma 76. Ebből Abauj-Tornamegyére esik 21, Sze- 
pesre 16. Ungra 6 , Sárosra 29, Zemplénre 3. Borsodra 1, 
Találtatott náluk összesen 4123 frt.

KÜLÖNFÉLÉK.
Az egészségtan a seimeczi akadémián. Dr. Tóth Imre 

kir. főorvos ur múlt szerdán kezdte meg előadásait az egész
ségtanból akadémiánkon. A hallgatóság mintegy 80-an — 
lelkes éljeuzéssel szakitá félbe több Ízben az előadó haza
fias és humánus szellemtől áthatott bevezető beszédét, 
melyben az egészségtani ismeretek elsajátítását s terjesz
tését kiválóan ajáulá hallgatóinak.

Hogy az akad. hallgatók mennyire érdeklődnek az 
előadások iránt, az a körülmény bizonyítja, hogy a máso
dik előadásra már 1 0 0  nál többín jelentek meg.

Népszerű felolvasó estély. A turócz-sz-mártoni állami 
polgári cs kereskedelmi iskola tantestülete f. é. apriüsbó 
4 én ez évi VI. s egyszersmind utolsó népszerű felolvasó 
estélyét rendezi. Műsor. 1- KuutzeVándordal. Énekli a 
türócz-sz-mártoni magyar dalcgyesűlet vegyeskara. A ma- 
gáurészt énekli Derszib Béla. 2. Arany László: Elfrida. 
Szavalja Révész Lajos. 3. Wagner R. Dno „Lobengrin* dal
műből. Zongorán cs harmóniámon előadják : Bock Ilona 'és 
Boldis Ignácz. 4. A festészet- s a festőkről, felolvasta Ker
tész János. Felolvasás közben hemutatja a szerző a híresebb 
festményeket fénykeputánzatokban 5. Beriot: Airs variés 
Hegedűn és zongorán előadják Éder Gyula és lídcr Róbert. 
6  Kis József: Rab asszony Szavalja Fekete Miklósné. 7. 
Magyar népdalok. Énekli a vegyeskar. A magánrészt énekli 
Farczády József. 8 , Liszt: Valse de 1’ opéra „Faust* de 
Gounod. Zougorán 4 k. előadják Éder Róbert és Boldis Ig 
nácz. Belépti d ij: szcmélyenkint 50 kr. A befolyt összeg 
az ez évi hat felolvasó estély költségeinek fedezésére s a 
tiszta jövedelem a polgári iskolai könyvtár gyarapítására 
fordittatik. Kezdete pontban tél 8  órakor.

t Meghívó. A selra gyógyászati és természettudományi



egyesület, f. hó 7-óü d. u. 5 órakor az akadémiai vegytani 
tanteremben népszerű előadást rendez melyen Dr. Tóth 
Imre k, kerületi (őr rvos: „Lakásaink szellőztetéséről* fog 
értekezni. Ezen előadások czélja egyrészt a természettudo. 
mánynkon alapuló , a közéletbe vágó ismeréteknek okszerű 
fejtegetés másrészt a természeti tünemények és törvények 
kOnyebbcn felfogható, népszerű módon való előadása által 
ezen tudományt minél szélesebb körben ismertetni és meg. 
ked voltéiul. Miről a t. ez. s különösen hölgy közönség azon 
kérelemmel értcsittetik hogy ezen előadásokra minél nagyobb 
szambán megjelenni szíveskedjék. Belépti dijt nem kell 
fizetni. Külön meghívók nem fognak küldetni. Ülőhelyeket 
előjegyezhetni az itteni vegyelemzíi hivatalban (kamarabár..) 
Selmeczcn 1886 márcz. 2 -én. Schell Hébert egyl. titkár

Kvassay Móriéi, selmcczbányai plébánosnak Ö Fel
sége aságbai czimzetes prépostságot díjmentesen adomá
nyozta.

IRODALOM.

.R itka j e l e n s é g  szépirodalmunk terén az a nagy 
buzgalom és áldozatkészség, melylyel a már közkedveltség
nek Örvendő „Gondttző" czimü szépirodalmi hetilap az ere 
deti magyar regényt és elbeszélést fejleszteni és emelui 
iparkodik. Előttünk fekvő nyolez számában hat regény folyik. 
Tolnai Lajos-nak, a lap fömunkatársának mélyre hatoló 
nagyszabású társadalmi regénye „Eladó birtok„-ok ; Abonyi 
Lajosnak költői jelenetekben gazdag tüjtóncti regénye. „Az 
utolsó kuruevilág". E számukban éruek véget Vértesi Arnold 
jeles elbeszélőnk regénye „Csiricsáry Bertalalan ur ö méltó
sága" és Belot Adolf rcndkivill érdekfeszitő regényes müve 
„A kigyó" ; helyettük pedig kezdődnek Margitay Dezső 
regénye „A második lány" és Montépin Xavaré „A kenyér- 
árusnö" melyek megannvian a legszélesebb olvasó körökben 
méltó feltűnést fognak kelteni. Az elbeszélések özönéből 
kiemeljük Balázs Sáudor humoreszkjét „Biztos gyógyszer 
minden betegség ellcn„, Reviczky Gyula rajzát „Por és 
hamu", báró Horváth Miklós elbeszélését „A gtófuő Házas
sága". Tóth Sándor történeti elbeszélését „Egy állhatatlan 
fejedelem". Lipcsey Adám vázlatát „Jó leány", Munkácsy 
Kálmán elbeszélését Két tü között stb. Lírai költeményeikkel 
szerepelnek a fiatal nemzedék kiváló tagjai, mint Endrödi 
Sándor, Ruduyánszky Gyula, Inczédy László, Szomory Károly, 
stb. A „Gondüzö" az egyetlen magyar regénytár, mely olcsó
ság tekntetében is egyedül áll (előfizetési ára negyedévre 
1 frt 50 kr.). Ajánljuk a müveit magyar közönség lelkes 
pártfogásába. A kiadó mindenkinek ingyen és bérmentve 
szolgál mutatványszámmal, ki e végett levelező lapon a 
„Gondüzö„ kiadóhivatalához (Budapesten, dob-áteza 14. szám) 
fordul.

2ST37i.lt  tér*)

Köszönet nyilvánítás.
Fogadják mindazon ismerőseink s jóakaróink, kik bol

dogalt Grescho András unokaöcsém temetésén folyó bo 2-án 
megjelenni s ezáltal részvétüket kifejezni szívesek voltak, 
hálás köszönetemet.

Selmeczbánya 1886. április 3-áu.

Grescho János
_________  mint nagybátya,

E rovat a közlőitekért nem vállal felelőséget a Szerk.

leié1 é» jár. iránti végrehajtáni ügyében a beazterctebáuyai 
.  k,lr; JblrtsiS területén lévő dettvai

JJ az. tlkjben lekvő foglalt cgeaz urb. birtukbúl ”/„ részre 
az árveréat 691 Irt. ezenuel megállapított kikiáltási árban
<1? In riM m 'raiíy ‘  "le«inlölt ingatiau az 1886évi Aprtl ho 29-ik nap|an d. e. 10 órakor Dettván rnegtar-
L“ l i .“e M .!n ifo g 'B “ “ kikiáltási áron

Árverezni azindékozók tartozóak ,z iog.tl.a hceaári. 
uak 10 azaz. készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42 
L “ b“ \ a rfu l> 'a ' “ l" ‘* 1 számított és az 1881. évinovem- 
« Z h ’éf -  ?'„k,e t  16 azBkgügymiűiateri rendelet 8
5 -ábau kijeiéit ovadekkepea értékpapírban a kiküldött ke 
zehez letenni, avagy az 1881. LX t. ez. 170. §a érteimé.
hóillí1,o ’i““'’ ?é?Z“C 1 „ * ,.birósiSnil elölegea el helyezéséről kiállított s/.abalyszerü elismervenyt átszolgáltatni 

Kelt Zólyomban 1885 évi jun. hó 12 napján 
A zólyomi kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

161 Altdorffer
kir. aljárásbirő.

2229. szám
18Í6.

Póthirdetinéuy.
A zólyomi kir jirisbiróság mint telekkönyvi hatóság 

kózliirre tesz, miszerint a i'ekjacs Máté dettvai lakos vég- 
rebajlatónak Mami György éa társai lakói végrehajtást szén- 
védőit elleni 93 frt 07 kr. s jár. iránti végrehajtási ügyében 
L8 bő az. a. kibocsátott árverési hirdetményben a dettvai 92 
az. tlkjbcu 1 2—78 s, az. a. foglalt egész urb. telekből 
Murin György (József fial nevére jegyzett 12 72 részre 691 
Irt. kikiáltási árban Dettván 1886 évi April ho 29-ik nap- 
jának délelőtti 10 órájára kitűzött árverés az 1881 LX 
t. ez. 167. §-a alapján Hulják György budapesti lakos vég- 
rebajtató erdekebeu is 6 6  frt. töke követelése s járulekai 
kielégítése végett megtartatni fog.

Kelt Zólyomban 1885 évi uov. hó 23 napján.
A zólyomi kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Altdorffer
kir. aljárisbiró.152

2746 szám 
1885.

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy a kir. államkiucstárnak a társainak 
végrebajtatóknak Szluka György jogi utódjai végrehajtást 
szenvedők elleni 13 frt 33 kr. péuzbirság illetőleg 9 frt 
6  frt, 6 6 Vs kr. és 6 8  frt. töke követelés s járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a zólyomi kir. járásbíróság területén 
lévő Dubrau Kralova község határában fekvő a mátyásfalvi 
(tótul Möfovat telekkönyvi 345-ik sz. tlkjköuyvében A f 
1—6 sor és az ugyan ezen tlkkönyv 349-ik sz. tlkjkünyvé- 
hen A f  1 — 15 sor sz. a. foglalt és Mikulcsik Máté-Szluka 
Tomásou János, Szluka Tomásou András, nemkülönben 
Szluka Tomáson Istvánra 7»-öd. illetőleg ’A-cd részben irt 
ingatlanokra az árvtrést 1199 frtbau ezennel megállapitott 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebbi ingatlanokat 
az 1886 évi Május hó 24-ik napján délelőtti 10 órakur 
Dubrau Kralova község bázábau megtartandó nyilvános ár
verésen á megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá- 
uak 1 0  százalékát vagyis 62 frt 80 kr. illetőleg 5 7  frt 10  
krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez, 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi novemberhó 1-éu 
3333, sz. a. kelt igazságügymiuisteri rendelet 8 . §-ábau, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezóhuz le
tenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 1885 évi október hó 9 nagján.
A zólyomi kr. járásbíróság mint tikkvi hatóság.

Rakssányi
153 királyi albiró.

H I R D E T É S E K .
165. v.sz.

1886
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 
1 0 2  § a ártel méhen ezennel közhírré teszi, hogy a bcszter- 
czebányai kir. járásbíróság 873 1886 P. számú végzése által 
M. Deutscb javára Greipel Róbert ellen 201 frt 30 kr. 199 
frt. töke, ennek 1885 év december hó 16 napjátál számítandó 
6  százalék kamatai és eddig összesen 24 frt 15 kr. perkölt
ség követelés erejéig elreudelt kielégítése végrehajtás alka- 
rnával biróilag lefoglalt és 680 Írtra becsült szobabútorból 
álló ingóságok nyilvános árverés utján elad .tuak.

Mely árverésnek 873 1886 P. sz. a. kiküldést rendelő 
végzés folytán a kelysziuén, vagy Beszterczebányán leendő 
eszközlésére 1886 évi April hó 15-ik napjának délután 3 
órája batáridőül kitüzotik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107 §-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsárou alul is cl adatni 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. 
t. ez. 108. § áhan megállapított feltételek szerint lesz kifi
zetendő.

Kelt Bbányán 1886. marcz. bó 31 napján.
Jirány Adolf

160 kir, bírósági v igrebsjtá

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir. jbiróság mint tlkvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Fekjacz Máté végrobajtatónak Maiin György és 
tártai végrehajtást szenvedő elleni 93 frt 67 kr. tőkeköve*

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Brandl Adolf vógrebajtatónak Balázs 
Samu és ennek neje Reiuhardt Orzsi végrehajtást szenvedő 
eileni 424 frt 54 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti vég
rehajtási Ügyében a zólyomi kir. járásbíróság területén lévő 
Zólyom sz. kir. város határában fekvő, a zólyomi tlkv. 403
sz. tjkvben A f  575. és 2133 br. bi az u. e- tlkv. 484 sz.
tlkben A t  2309. és 2386 br, c) az u. e. tlkv. 563 szám
tlkvébcn A + 799 és 883 hr. végre dl az u. e. tlkv 705
sz. tlkben A + 185 és 1375 hrsz. a foglalt és a végrehaj
tást szenvedőket a bt alatt említett fekvöség kivételével a 
mely csak is ‘/«-ed részben illeti meg, egészben megillető 
ingatlanra az árverést 1275 frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árbau elrcudclte, és hogy a fenuebb megjelölt 
ingatlauok az 1886 évi Június hó 5-ik napján délelőtti 9 
órakor a kir. telekkönyvi hatóság hivatalos belyisegébeu 
a zólyomi várban megtartandó uyilváuos árverésen a meg
állapitott kikiáltási áron alól is cladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak ’0 százalékát vagyis 10 frt 60 krt 14 frt 20 kr. 12 frt 
70 kr. 5 frt 20 kr. 6  frt 60 kr. 8  fit 80 kr  91 frt 20 kr. 
és 3 frt 40 kr. készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi novem
berhó 1-én 3333- sz. a. kelt igazságügyministon rendelet
8 . tj-ában, kijelölt óvadékkepes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenui, avagy az 1881. WC. t, ez. 170. §.a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 1886 évi marczias hó 22 napján.
A zólyomi kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Rakssányi
királyi Albiró.

1319. szám 
1885. tlkvi

Árverési hirdetményi kivonat.

A breznóbányai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Zólyommegye felső vidéki 
kölcsön segélyző egylet végrehajtatnak Steller János és 
neje szül Gabony Paulina végrehajtást szenvedő elleni 200 
frt. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a breznóbányai ki.i. járásbíróság területén lévő felső Lehota 
község határában fekvő a felső lehotai 43. sz- tkjben 1 1— 8 
sor szám alatt foglalt birtokból nem csak alp. Steller szül. 
Gábóny Paulinát illető */■ részre hanem birtoktárs Gracza 
Józsefet illető másik ’/• részre és e szerint az egész birtokra 
946 frt. becsárában, valamint ugyanazon község 340 szám 
telekj' gyzőkönyvben 1—5 sor szám alatt foglalt és 'egész
ben Steller szül. Gabony Paulina nevére irt birtokra 242 
frt. becsárában, s igy összesen az árverést 1188 frtban ezen
nel megállapitott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az*1886 évi April hó 14-ik nap- 
jáu délelőtti 10 órakor felső Lehota község házában meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs
árának 1 0 százalékát, vagyis készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni,

Kelt az 1885 évi Deczember hó 31-ik napján.
A breznóbányai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Polóny
155 királyi jbiró

195.
1886. tlkvi

Árverési hirdetményi kivonat.

A beszterczebányai kir. törvényszék, mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a beszterczebányai székeB egy
házi káptalan végrehajtatnak Pecnik (danovje) János, muol- 
csai lakos végrehajtást szenvedő elleni 500 frt. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a beszterczebányai 
kir. törvényszék területén lévő Muolcsa község határában 
iekvő a muolcsai 82. sz. tlkvben I 1—48. sor szám alatt 
felvett birtoknak és 52 nópssz. szám háznak alperest Pec- 
uik (Danovje) Jánost illető felerészére az árverést 465 frt. 
ezenuel megállapitott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1886 évi Április hó 21-lk 
napján délelőtti 10 órakor Muolcsán, a községi biró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási 
áron alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tártoznak az ingatlanok becs
árának 10  százalékát vagyis készpénzben, vagy az 1881. t. 
ez. 42. § ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi novemberhó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri 
rendelet 8 . §.ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a. 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX, t. ez. 107 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Beszterczebányán 1886. évi Márcz. hó 6  napján.
A bbányai kir. trvszék, mint tlkvi hatóság. 5̂6

387. szám 
1886

Árverési hirdetményijkivonat.

A korponai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Raczkó György végrehajtatónak Stiegel György 
végrehajtást szenvedő elleni 70 frt. tőkekövetelés és járuló 
kai behajtása iránti végrehajtási ügyében (a korponai kir. 
járásbíróság) területén lévő Korpona város határában fekvő 
a korponai 858 sz. tjkvben A f  4494., hrsz. a. foglalt ház 
és beltelki birtokra 345 frt. a +4213 br. sz. alatti szántóra 
172 frt. a f  4217 hrsz. a. szántóra 12 frj. a f  4442 hrsz. 
a. szántó és pajtára 38 frt. a f  4447 hrsz. a. szöllőre 72 
frt. a -f 4478 hrsz. a. szántóra 16 frt. a f  4491 hrsz. a. 
szántóra 131 frt. a f  4499 brsz. a. szántó és legelőre 81 
frt. és a f  4519 hrsz. a. szöllőre 35 frtban ezenuel megál
lapitott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok az 1889 évi május bó 24-ik napján déle
lőtti 9 órakor ezen kir. jbiróság telekkönyvi helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs
árának lü-százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. § ában jelzett árfolyammal számitott és az 1881. évi 
uov ember bó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyministeri ren
delet 8 . §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött, kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170 §-a 
értclmébeu a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatui.

Kelt Korponán 1886 évi márcz. hó 16 napján,
A korponai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Libertiny
1^7 k:r. jAráibiró.

152. ▼. SZ.
1886

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. LX.t. ez. 102 §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a beszterczebányai 
kir. járásbíróság 669 1886 P. száma végzése által Skene et 
Comp. javára Gcbrüder Greisinger ellen 476jfrt 39 kr. töke, 
ennek 1886 év. Jan. hó 16 napjától számítandó 6  százalék 
kamatai és eddig összesen 29 írt 52 kr. perköltség követe 
lés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával birói
lag lefoglalt és 1011 frt 15 krra becsült különféle gyapjú- 
kelme és selyemből álló ingóságok nyilvános árverés n^ján 
eiadatnak.

Mely árverésnek a 669(1886 Polgári szám kiküldést



rendelő végzés folytáu a helysz u h u  I l - \  i
eszközlésére 1886-ik év április hó 10-ik napjának délután 
3 órája batáridőül kitllzetik és ahhoz a venui szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hegy az érintett 
ingóságok ezen árveréseu, az 1881. évi LX. t’ ez. 107, §n  
értelmében a legtöbbet Ígérőnek bccsámn alul is eladatui 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi JA. 
t. ez. 108. §-ában megállapított teltételek szerint lesz kifi
zetendő.

Kelt Beszterczebányán 1886. évi márcz. hó 22 napján.
Jurány Adolf

168 kir. bírósági végrehajtó,

102 szám.
1886.

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881- évi LX. t. ez. 
1 0 2  §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a rózsahegyi 
kir, járásbíróság 2260 1885 száuiu végzése által Schulz Ignácz 
javára Poljak Kosztolnik József ellen 206 frt. töke, ennek 
1885 év April hó 20 napjától számítandó 6  százalék kama
tai és eddig összesen 36 frt 10 kr. perköltség követetés 
erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 320 írtra becsült 4 drb. vörös szőrű ló, 3 gaz
dasági szekér, 1 tarka és 1 vörös szőrű tehénből álló ingó
ságok nyilvános árverés ntján cladatuak.

Mely árverésnek a 2321886 sz. kiküldést rendelő 
végzés folytáu a helyszínén, vagy Sztaukován községben 
a végrehajtást szenvedett házánál leendő eszközlésére 1886. 
év April bó 10-ik napjának délelőtt 10 órája hátúi időül ki- 
tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen, az 1881. évi LX t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatui lógnak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX 
t, ez. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifi
zetendő.

Kelt Bózsahegyen 1886-ik év Mártius hó 30 napján.
Gyurkavics Márton

169 királyi bírósági végrehajt*.

ooo

egyesitett Q
kószónbánya- és iparvállalat részvény-társulat.

Ajánljuk O
kitűnő minőségű hazai kőszéntermény sínket | | |

gyári, gazdasági és hazai czélokra O
a legjntányosabb árak mellett. Q

Rendelményeket kérünk központi irodánkba Q  
Budapest, Erzsébettér 10 sz. alá intézni. 9

j? uo Az igazgatóság. §  

OOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOO

Értesítés.
Van szerencsém a n. érd. közönség 

becses tudomására hozni, hogy én a volt 
Krecsmáry — most Mihalik-félo házban

mészárszéket
nyitottam, melyben naponkint fris és leg
jobb minőségű hizóhúst szolgáltatok ki — 
és kérem a t. közönségnek becses látoga
tását. Tisztelettel

Selmeczbánya 1886. ápr. 4-én.

Strelinger József
161 mészáros.

Kis hirdetések.
Mintegy 100 drb ép rózsatö darabonként vagy nagyobb 

mennyiségben azonnal eladó Selmeezen. — Továbbá ugyan • 
csak Selmeezen kiadó egy 3 szobából, konyhából álló és 
lakás fakamrával együtt a Rózsautczában.

Bővebbet e lap kiadójánál. 163

I •OOOOOOOOMOOOOOOOO*]

X Értesítés.
j  Tisztelettel alálirottnak vau szerencséje

i nagyéremű közönség becses tuomására 
hozni, miszerint a

fed i szab i üzletet
folyó hó 15-kétÖI kezve az alsó utczai 
Stanga. most Tandler-féle ázban önállóan 

folytatni fogja.
9  A nagyérdemű közönség becses meg-
X rendelését kérve vagyok 
O Selmeczbánya 1886. raárczius 6 -áu.
O  Tisztelettel

O  . , Friebert Ferencz Q
O  férfi szabó. O
• • O O O O O O O O M O O  O O Q Q O O * *

Beszterczet) anyán.

Miudenuemü h i n t  ú és k o c s i  rak
tárát ajánlja a nagyérd. uraságoknak.

I|
Empflehlt dón koheu Herschaften seiu I  

Láger aller Gatlungen WÁGEN. J

r w w w w w « * w w i ?

Vízgyógymdd.
Vali szerencséin a n. é. közönségnek 

tudomására hozni, hogy az

első bécsi
vizgyógyiatésotbea

nyert bizonylatom alapján, a vízgyógymód 
és massage-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

F illk o rn  A lajos
vizgyégyász és masseur.

RUHAKELME
csak tartós gyapjúból való egy középnagyságú férfi 

részére
4  frt 96 kr jó jubgyapjuból 

3‘I0 meter 8 „ — jobb jubgyapjuból
egy öltözetre 10 „ — finom ., -

12 „ 4 0  kr egész fin. jubgyapjuból. J
üjjftzó p la id ek  darabja 4, ti, S—12 fit. — Nagyon finom J  

i öltönyok, felöltő, nadrág ón esóképeny szöveteket, tiiftl. lódén, C  
commiK, karnmgarn. cheviot, trikót, u«i kendőket, poruvieu, dós- f  
hing-ok ajánlja

Alapittatott Sztikarofszki J. • 1866 •

- a k  I »  r  a  H r  i n  u I* <

|  A „B etegbarát" czimü rőpiratban számos házi
szer yan ismertetve, melyek sok óven keresztül 

megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek isinemi kellene e 
röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik kösz vényben 
vagy csúzban, tüdósorvadásban, ideggyengeségben, 
sápkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyithatlan betegségek is megszűntek. 
A ki a . . Be t e g b a r á t o t “ olvasni kívánja, az Írjon 
egy levelező lapo t R ich ter k ia d ó -in té ze té n ek  
Lipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megren

delőnek ez költségébe nem kerül.

M intáku* fra n c é . — Szabók részére minta kártyákat bérmei 
tctlonfll küld, 1*) Irton fölüli u tánvéteket bér mentesen küld.

Állandó raktárom  lován mintegy 150.000 trt értékben, mi 
gátol értetődik, hogy nagy üzlotemben számos 1—5 méteres puez 
tővég marad fenn. melyeket én aztán fe le tte  o lcsó  á ro n  vagyok ’ 
kénytelen túladni. — Minden okosan gondolkozó egyén felfogj 
hogy ily kicsiny maradékokból m ill j tk  nem  k ü ld h e tő k  hisz n 
hány száz küldemény mollctt már elfogyna e m aradék ; ehhi 
képest valódi gzedelgés az, ha némely üzletnél posztó végekből ( 
ajánlanak mintákat, m ert ezeknél a minták nem posztévégekből, 
hanoin egész darabokból vétottek s igy fölfogható az illetők ciné 

| szándéka — Nőm tetszés esetén a posztóvég k ic s e ré l te t ik ,  vagy ) 
a pólus v isszaad u n k . (Megjegyzem, hogy má* ezógek a inára- , 

' dékoKat i-* kiese ivük, talán még rosszabb árukért, de a pénzt ucii 
) adják vissza).

Több széd e lg ő  ezég  utánzása következtében késztetve 
I érzem magamat a hirdetést abban hagyni, m iért is kérem a t. c 
I közönséget, tartsa szo lid  c /.ége ino j b ecse s  e m lé k e z e té b e n  i 

s tiszteljen meg annak időjén megrendeléseivel.
L ev e lezések é*  felveszek német, magyar, cselt, lengve 

olasz és franczia nyervén. 167—20—8
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K i a d ó  l a k á s ig Selmeezen az Alsóutczában 
g  szobából, konyhából álló lakás piu- 
g  özével, fa- és éléskamarával együtt 
ö  azonnal kiadó. Bővebbet CSIBA 

ISTVÁN vaskereskedésében. "
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Turöcz - Szent - Mártonban egy

FIÓKNYOMDAT
rendeztem be e hó 20-ától kezdve, melynek támogatására ezennel 
tisztelettel kérem fel Árva, Tuvócz és Liptóinegye n. é. közönségét. 
Vállalatom: a Selmeczbányai Híradó lióknyomilája T. Szt. Márton
ban. mely cím alatt kérem a megrendelések inegtevését.

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

g
ö

tiszteletid
Selmeczbányán 1886. február 27-én.

A „ S e la s c z b á n y a !  H írad ó "  k iad ó ja .

■M-.. .V. -

Nyomatott a „Selmeczbányai Híradó" gyorssajtóján. Kiadó a „Selmecxbányai Híradó* kőny voytmója.
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