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Azou pár hétből álló időszak, melyet a „Felvidéki 
Híradó" úgyis mint Liptó vármegye közlönye belátott, bár 
igen rövid arra nézve, hogy oly magasztos eszmék világában, 
melyeknek szolgálatára e lap hivatott, diadalra vezethessen, 
mégis örömmel jelenthetem ki, hogy törekvéseit, várakozáson 
feletti eredmény koronázta.

És ha programjához híven kizárólagosan a társadalom
nak fog c lap szolgálni 8 főkötelessége leend a társadalmi 
ferdeségekre, félszegségekre rámutatni, azokat ostorozni —, 
8 ha hibáival szemben senkinek sem fog hízelegni és nem 
riad vissza a hírlapirodalom színvonalán álló tárgyilagos 
polémiáktól sem, de határozottan kizárja a minden őzéinél- 
kuli szenvedély- és érzékenykcdésbol származó személyeske
déseket — akkor én e lapnak létjogát, jövőjét a felvidéken 
megállapítva és biztosítva látom.

Magyarosoduuk. Elismert téuyuyé emelkedett ez mai 
uapság. Elismeri mindenki, még tán a Kát. Novinv kancsuka 
imádta szerkesztője is. Orveudetes érzületre liangoltatja 
mostanság, minden önzetlen honfiú kebelét azon tudat, hogy 
nyelvünk, mely ezredéves dicsőségünk koronája, idegen 
ajkú honfitársaink között egyre terjed, egyre tért hódít. De 
amint nyelvünk fejük, emelkedik — emelkedik azon igények 
száma is, melyet a mivolt közönség egy vidéki lap szerkesz

téséhez fűz.
Még csak a közel múltban, minden magyar nyelven 

keletkezett lapot hozsannával fogadtunk, már csak azért is, 
hogy megszületett. Akkori létéuek biztosítására elég volt, a 
lap magyar jellege, — ma már többet kivan a közönség ; 
ma már csak czéürányos cs lelkiismeretesen teljesített mű
ködésre alapíthatja létjogát.

„A vidéki lap vczérczikke ne beszéljen Európának," s 
ha csupán társadalmi egyszersmind, hagyjon béke: a poli
tikának.

Távol legyen tőlem mintha én ezúttal a „Felvidéki 
Híradó" nagyra becsült vezetőjének, a lap szerkesztés körül 
oktatásokat óhajtanék adni — én csupáu e lapnak, melynek 
magasztos missioját felfogom — feumuradása és terjesztése 
érdekében teszem, midőn öt a két testvér megyének. Liptó 
és Árvának intelligens közönségének és annak hazafi is veze
tőjének e tekintetbeni gondolkozás módjával megismertetem. 
Ezen gondolkozás módnak megfelelő vezetése a lapnak 
conditio síné qua non arra nézve, hogy a lap elterjedjen s 
szép feladatának hivatott apostola lehessen.

Czélja, hivatása és fötörekvése legyen tehát c lapnak,

a magyarosodás nagy eszméjének terjesztése és elősegítése. 
Minden kímélet nélkül — ha kell uév Bzerint meg kell je
lölnie azokat, kik édes közös hazánk állami egysége, nyel
vünk s egyéb nemzeti kiucneink ellen, idegen ajkú testvé
reinket, szennyes ajakkal izgatni merészelik.

Mindent el keli követnie azonban, hogy magyarul nem 
értő polgártársainkkal a testvéri köteléket, minél szorosabbra 
összefűzhessük s igy a zaklatott honnak boldogitására egy 
szóval, lélekkel, közös akarattal közreműködhessünk.

Czélja legyen továbbá — a főirányának megtartása mel
lett — felölelni a szép felvidék összes társadalmi mozzanatait 
a törvénykezés közigazgatás, adó, közlekedés, és a tanügy, 
továbbá az ipar, gazdaság és kereskedelmi életbe vágó 
kérdéseit, — törekedjék hogy ezen elfeledett vidé c lakóinak 
érdekei vallás és nemzetiség különbség uélkül. minden 
tekintetben emeltessenek és érvényre juttassanak.

A lap vezetése köréből úgy a személyes, mint az egyesek 
érdeke ki legyen zárva, ily iránybau senkinek sem szabad 
tért nyitnia; a lap vezetőjét mindenben csak az igaz meggyő
ződés s a honszerelem lángoló fáklyája vezérelje.

Ep és egészséges társadalmat, haza sznretetben páratlan, 
magyarul tanulni vágyó honfiúkat óhajtunk biztosítani bérezés 
s vadregényes vidékünknek; azt akarjuk, hogy a tiszta erkölcs 
és konszerel„‘in égő lángja melengesse társadalmunk minden 
egyedéuck kebelét.

Egy ily lapnak feladata tehát a vidéki gentry gyakrau 
csak elparlagiasodott, de jó iudulatu és tehetséges tagjaibau 
érdekeltséget ébreszteni fel a megyei közügyek iránt s meg 
kell értetni különösen az alsó papsággal, hogy a uépuevelést 
az iskolában megkezdeni lehet, de azt a gyakorlati életben 
folytatni kell s hogy e szép feledatuak leghivatottab apostolai 
ök magok.

Saját tapasztalásomból tudom, hogy a őzéiül kitűzött 
eszmék kivitelére azonban vajmi csekély egy szerkesztőség 
szellemisége, akarata: a lapnak számitnia kell vidékének 
szellemi tehetségeire s különöseit számításba kell vennie a 
megyék illetőleg a társadalmi egyletek élén álló hazafias 
közegek, valamint a fiatalság közreműködését.

A fiatalságra annál inkább kell számítania, mert náluk 
meg vau még a romlatlan szív és kedély; bcnuök zajlik az 
igazi tetterő egész nagyságában s az ő szilárdságuk, önzetlen 
tevékenységük működésétől tugQ majdan az állam jövője 
és nagysága.

A midőn tehát ezen lapnak a két vármegye területére 
való kiterjesztését megindítottuk, a Tátravidék intelligens 
közönségén 'k országszerte híres hazafiságára fektettük annak

jövendő életét. Bízzunk közönségünkben, mint eddig bíz
tunk — s jól esik kijelentenünk, hogy eddig uera csa lódtunk

A fentebbi erőkre számituuk mi s számituuuk kell 
határozottan és ezen eszméknek hódolva, tisztelettel kérjük 
a két testvér vármegye szellemi kitűnőségeit, polgárait és 
nemes hölgyeit egyaránt, ismerjék fel e lap önzetlen törek
véseit. tegyék magukévá nemes czélját s anyagi és szellemi 
pártolásukkal támogassák, hogy éljen; vezessék és befolyá
solják, hogy helyes irányban mozogjon. Három forintnyi 
előfizetés egy esztendőre, két három tollvonás egyszer másszon, 
nem tesz szegényebbekké. De használhat sokat. Uj szellemet, 
uj nemzedéket teremthet.

Adjon Isten hozzá jó szereucsét és erős akaratot min
denek felett. Dr. Kubinyi Lajos.

A Szituyaosztály köréből.
A magyarországi Kárpátegyesület Szitnyaosztálya folyó 

hó U-éu választmányi gyűlést tartott, melyeu az osztály ügy
körét érintő több fontos határozat hozatott. Egyebek között 

i Tirts Rezső alelnök jelentest tőn, hogy a budapesti „szün
idei gyermektelep egyesület" elnökségétől felhívást kapott 
arra nézve, hogy nem volua-e hajlandó az osztály a szünidő 
tartama alatt vidékűnküu mintegy GO gyermek elhelyezéséről 
gondoskodni ? A választmány teljes elismerést szavazott az 
alclnökuck ez ügyben tett minden intézkedései iránt, s mi
után az előadott jelentésből meggyőződött, hogy a gyermekek 
elhelyezésében Záliora József szélaknai plébános is egész 
készséggel uyujt segédkezet, elhatározta, hogy az osztály a 
humánus felhívás érdekében tőle telhctolcg mindéül örömmel 
elkövet.

Továbbá, hogy az osztály feladatát minél könnyebben 
érvéuyesithcssé, több bizottság alakult; nevezetesen pedig 1. 
a tiiristikai és a kirándulásokat rcudező bizottságba megvá
lasztanak: Díváid Gyula. Gretzraacher Gyula. Os^troluczky 
Gyula. dr. Schvartz Ottó. Rejtő Adolf. Tibély Ágoston. Je- 
zsovics Károly és Jákó Gyula vál. tagok. 2. A háziipart fej
lesztő bizottságba: Pöschl Vilmos. S/.écsi Zsigmond. Fekete 
Lajos. Cseh Lajos. Szitnyai József. Rejtő Adolf és Vörös F. 
vál tagok. 3. Egyéb ügyeket rendező bizottságba: Pauer 
János. Marschalko Gyula. Spotkovszky Károly. Schelle Róbert 
és Sztaukay Fereucz vál. tagok.

A f. é. munkálatokat illetőleg a választmány elhatá- 
i rozta, hogy a Szunyára vezető öt jelzését tökelyesbiteni az 

illiai utat jelezni, a forrásokat kitisztítani és a zuhanyt helyre

A „FELV ID ÉK ! HÍRADÓ" T'ÁRCEÁIA.

I n c z e  K a t a ,

— Elbeszélés. —
I r ta : V ay  M ór

Hol vagy Böjti Ferkó? Látod-e mint tódul a kiváncsi 
nép a templom fölé ? Hallod-e a csengős — bongós szekerek 
zörgését, a nyalka vőfélyek kurjautásait, pisztoly-puffogtatá
sait? Hallod-e a téglási banda harsány muzsikáját? Nem 
csal-e ki házadból e lárma, s szived dobogása? Azért, hogy 
tegnap temetted el az apádat, megnézhetnéd talán ezt a 
fényes lakodalmas—menetet: most esküszik a kedvesed Incze 
Kata Zsindely Miskával, a boihidi nótáriussal! Lásd, hiába 
esküdött neked annyiszor, hogy a tied lesz örökre, mégis a 
másé már. Úgy elviszik előled, Angyalosról, hogy még talán 
a hírét sem hallod többé soha.

Böjti Ferkó nem akart hiuni a füleinek, — s aztán 
nem akart hinni— a szeineiuek. Úgy tetszett neki az egész.
— a mint a kis templom egy hátsó oszlopánál meghúzódott
— mint egy kínos álom. Végig álmodta az egészet.

Ott álltak az oltár lábánál, jobbról a vőlegény, kevély 
arczczal, erősen kikent vetés bajuszszal, balról a szép meny
asszony, tiszta fehérben, gyöngyös koszorúval; areza ba- 
lavány, szemei kisírtak, — de hát ebben semmi különös, 
ez már ngy szokás — falu helyen.

A szertárt is megkezdődött. A vőlegény már el is mondta 
esküjét, utána következik a menyasszony, s — akkor aztán 
a mi másé, az nem a tied Böjti Ferkó !

„Szereted? teszi fel a szokott kérdést a pap, a meny
asszonyhoz fordulva. Incze Kata minden erejét összeszedte, 
hogy felelni tudjon. Halvány areza kipirult a nagy erökö- 
déstől — vagy talán szeméremtől, — aztán tiszta, érthető 
hangon feleli. „Nem szeretem!" — s ájulva rogyott a uyo- 
szoló láiyok karjaiba.

A násznép zúgni kezdett. Incze Tamás uram dühösen 
kiáltott fel: „Nem igaz, szereti; csak eltévedt.

Várjuk mig magához tér." El is kezdték azt hamaro
san élesztgetni. Dörzsölték, locsolták szentelt vízzel, mely 
kézuél volt, — de még az sem fogott rajta: Katinka csak 
nem akart magához jönni, mig a templomból ki nem vitték 

Incze Tamás az örűléshcz állt közel. Újra vissza akarta 
vinni leányát a templomba, — de bizony azt már nem en
gedték a jobb lelkű emberek : „Minek hozzá erőltetni, ha 
egyszer nem szereti!“

így lett vége a nagyszerű lakodalomnak ■
A násznép szanaszét ment, sokat tüprenkedve a hal

latlan eseményen. A sok fiuom étel. — melyet három híres 
szakácsnő már egy hót óta készít, mind kárba veszett.

A drága menyasszonyi ruhát is el lehet még tenni más 
jobb időkre. Mos. ze földről hozott czigányok, ti is felszed
hetitek a sátorfát. Nem tánczol itt ma senki, hacsak Incze 
Tamás, az örömapa nem, keservében, tóbolyodottságában : 
annak pedig uiucs szüicségo muzsikára. Ei te, özvegy vőle
gény ! te is elmehetsz már haza egyedül a felkendőzött négy
lovas szekéren.

Elviheted menyasszony helyett a szégyenedet B irhidra. 
De ott se uagyou mutogasd magad egy ideig, mert 

mindenki ujjal mutat rád. az utolsó utezagyerek is a sze
medbe kaczag, hisz ember emlékezet óta nem esett még 
ilyen gyalázat vőlegényen.

* *
*

A külöuös esküvőt követő estén egyedül üldögélt Böjti 
Ferkó kis házikójában, s fejét tenyerébe hajtva töprenkedett. 
Olyan Üres volt neki az egész ház. az egész világ. A ki 
még az élethez kötötte, az sincs többé: szegény, öreg apját 
tegnap tették a föld alá. Hát ü minek is él még tovább ? ! 
Szeretőjétől is el van szakítva, mert hát mit ér, hogy Katika 
meghiúsította az esküvőt, úgy sem lehet az övé, mig az a 
kevély Incze Tamás él. . . . Mért is nem azt temették el 
tegnap ? . . . Hcjh, milyen különösen intézi a jó Isten az 
emberek dolgát! !

Mig ily elkeseredett gondolatok égették a Ferkó agyát 
esendeseu kinyílt a ház ajtaja, s mint egy éjjeli kisértet 
táutorgott be rajta Incze Kata.

Böjti Ferkó ijedten ugrott fel helyéről. Kebléhez szó- 
ritá a lázasou lihegő, fél-alclt leányt :

— Egyetlen szerelmem, Katikám, hogy jösz te ide?
A szegény leányka nem tudott felelni, csak zokogni. 

Majd töredezve, cl-elcsukló hangon szólalt meg. — „Meg van 
tébolyodra az apám . • .Minden rossznak elmondott, meg
átkozott, s puskát fogott, hogy megöl. — Alig tudtam ki
menekülni. S amikor kint voltam az utczáu, hova fordultam 
volna másfele? Csak ide futottan kölniedhez, s most itt 
vagyok. . . Istenem ! Istenem! hát mit tettem ón oly rósz- 
szat, hogy megakar ölni az apám ? Hát vétkeztem azzal, hogy 
nem tudtam hazudni az oltár előtt, hogy nem vitt rá a lel
kem a hamis esküvesre, mikor ón csak kelmédet szeretem, 
s uem élhetek nélküle . . . Oh védjen meg az apáin ellen !

— Megvédlck angyalom, meg, az egész világ ellen ! 
— szólt Böjti Ferkó hevesou felkapva fejét, melyben egy 
merész gondillát fogarazott meg e pillauatbau. —

— Jer, menjünk cl innen, hagyjuk cl c falut, hagyjuk 
cl o vármegyét. Ne sajnáld azt a kevély apádat. Menjüuk 
cl messze, hol nem ismer, uem liánt bennünket senki. Ott 
leszünk mi boldogok. Hát eljösz-c velem? — El, akár a 
világ végére is — mondja Katika minden gondolkozás nél
kül. s arczára a boldogság kifejezése ült.

Böjti Ferkó hirteleu kivette a láda fiából megtakarított, 
kis pénzecskéjét, szűrjél a Katika válliara akasztá, hogy 
az meg ne fázzék a hűvös éjszakáu, — s a kertek alatt 
elsuhanva, gyors léptekkel oihagyák a falut. Sietve mentek 
tova; vissza sem uóztek, csak a határdombnál álltak meg 
önkényteleuül egy pillanatra. Egy sóhajtás volt a búcsú 
örömeik és bánataik bölcsőjétől, s aztáu tovább, tovább 
neki a nagy világnak.

* *
*

Incze Tamás az egész megyét kikutatta a szőkévé-



illitni fogja. Tökélyesbittetik továbbá a szklenói. valamint 
•  gedeoutáruai üt is, s egyúttal ez utóbbi uak meuedékbáza 
kitneszeltetik és a szebb kilátási pontra vezető ut kijaviitatui 
s táblával jeleztetni fog,

A választmány hazáuk különböző résaibe a t. évbeu 
is vidékünk látogatóinak kalauzolást ajánló körözvéuyeket 
fog kibocsáttatui s a ni. kir. államvasutak igazgatóságához 
pedig kedvezméuyes menetdijak engcdéiyezeseért aérvéuyt 
nyújt be.

A kirándulásokat illetőleg elhatározta a választmány 
hogy a folyó évbeu több kisebb kiráudu asu.; .. kívül — a 
mennyiben kivihető les/. — a trencsén-szuloi völgybe egy 
nagyobb kirándulást rendez, mire nézve a treneséui körökkel 
való érintkezést s a kivi.el módozatait Ucsovszky Vilmos 
polgármester s szituyaosztálvi elnök vállalta magára.

illeluök továbbá bemutatott a választmánynak 1 lépés* 
méröt (podometert) és 1 magasságmérőt s azokat a tagok 
közös baszuálata czéljából megvételre ajánlja. A választmány 
ez indítvány következtében felkérte dr. Scbwartz Ottó vál. 
tagot, hogy a megvételre ajánlott tárgyak czélszcrüségét 
bírálja meg, s azon esetben, ha azok baszuavehetöknek bizo
nyulnak, az ajánlathoz képest megvétetnek.

Végre a választmány elhatározta, hogy közlönyét a 
„Felvidéki IIiiadótu mely az osztálynak, első létezésétől 
kezdve oly sok jeles szolgálatot tett s életérdekcit m'udeu 
időben előmozdította s előmozdítja jeleulc-g is, — tőle tel* 
hetöleg mindennemű támogalásbau fogja részesíteni.

A.

H Í R E  e .
L i p t ó i b ó l .

A liptó szentmiklósi kir. jár&sbirÓ3ág irattárábau u ivó 
évi április hó 13—14-ke közti éjjel ismeretlen okból va.ó- 
szinüleg gonosz kezektől eredt alágyujtás .öve íeztében tűz 
ütött ki. s hogy az nagyobb mérvet nei. öltött, Kavo'.da 
József és Hosztyák János hivatalazoigák ebe.-..égének Kö
szönhető. Mint levelezőnk írja, egyedül a/ 18.'-. —58 évekről 
szóló iratok égtek el. A baj könnyen vál .ato válságossá, 
mert a megégett irat állványokat ,-sak ege vékony desztta 
ajtó választotta el a telekkönyvi helyiségeitől.

A rózsahegyi magy. társalgó kör. föl ó , - 4. tartotta 
nagy érdeklődés mellett, évi rendes közgyűlését, még peoig 
miután a kör elnöke Kiszely Vindol már rég bb idő óta 
gyöngélkedik, Dr. Podkoráuyi Gyula alelni k e. lökletc alatt, 
ki is a kör műit évi működését követke ökm.n ecsetelte: 
A kör számlált 142 tagot, a bevétel 1930 ír 78 krr. a 
kiadás pedig 1903 rrt-55 kr. tett ki. megjegyezte: vén azonban 
hogy a Múlásokban 300 frtuyi értéafi bútor beszerzésére 
felvett összeg is bent foglaltatik, moly azonoan nár csaknem 
egészen törlesztve van. A kör járattat 15 hírlapot, és pedig 
11 magyart. 3 németet és cg tótot. a könyvtár, mely ez 
évben jelentékenyen szaporodott, áll 405 kötetből. A kor 
tisztviselőinek választása következőleg ej tetett meg : Ernők
nek Kiszely Veudel, Aleluökuek Dr. Podhoráuvi Gyula, 
Háznagynak Bobrovniczky Tamás, Pénztáritoknak Benjacs 
Simon Dániel. Ügyészuek Politzer Bernát, Jegyzőknek Krnt- 
nik Lajos és Glatner Samu. Könyvtárnoknak Kantáik Lajos 
Alkönyvtárnoknak Kellel- János, ezeken kívül választatott 
még 21 választmányi tag is.

A pozsonyi fogháznak tultömöttsége miatt, a treneséui 
törvényszéki fogházból, bouuét t. i. Pozsonyba szállítják a 
rabokat e bó 10-én, kivételesen a rózsahegyi kir. tvszéki 
fogházba 17 fogoly szállíttatott. Ezek között vau 15 fegy* 
házra 2 pedig hosszabb börtönre Ítélt rab.

Svob József gazdag budapesti gyufagyáros, a lubochnai 
erdő gondnoksághoz beosztott kincstári területen, egy nagy 
szabású gyuL. gyárat áhított fel. Üdvözöljük ezen uj válla
latot.. s kívánjuk miszerint működését üzleti szerencse 
kísérje. Mert reánk nézve igen fontos ama tény, hogy ez 
által is sok -zegóuy emocr becsületes megélhetése biztosit- 
tátik. Tekintünk csak egy kissé a jövőbe. Erdőink nagy 
részt, szolid kifejezéssel élve expraktikálvák, egy pár évig 
még vau miből, de mi történik azután ? Koldus botot nyom
janak a szegény ember markába ? Munkát kér a szegény 
ember, azt adni és ha nincs teremteni kell. Az ipart meg 
kell honosítani, különösen a felvidéken, meg vau itt, min
den megkiváutatott föltétel, még a munka szeretet is. Vivat 
sequeus 1

Stern Fáni (,,Tante‘) a rózsahegyi vendéglősök legde- 
rekabbika, mint múlt években, úgy jelenleg is kitisztitatta 
és kijavíttatta —, a vasúti állomáson lévő nyári kertjét, s 
e napokban adta át a Közhasználatnak. A ki barátja a 
szabad levegőben való mozgásnak, ajánljuk figyelmébe ezen 
törekvő vendéglősünket, aki mindenről, gondolkodott hogy 
vendégeit teljeseu kielégítse.

Schmal János ismert jó birtt tánezmester, több nap 
óta Rózsahegyen időzik, s táneztanitásait a legjobb bírnék 
örvendő, irgalmas nénik vezetésére és gondozására bízott
leány nevelő intézetben Kezdte meg.

Lolioczk •j -ajos a rózsahegyi kir törvényszék közsze-
re etben álló jegyzője. a magyar társadalmi élet egyik
c.* .ggedatleu szóvivője, Giiiniczbányán aijárásóiróvá történt
ki .eve/.iCtése folytán vizsa iegy., elhagyni kóuyszen'.lt.
Mi tön e hó 7. déiiuá". .. vonat berobogott, Lehoczky Lajos j 
ur és bájos neje érzéke . /  bűesűt vettek barátaiktól, a vonat j 
ehodulasakor pedig iiar;, my éljenek hangzottak fel minden | 
le,öl. S.'.ivünkoöl óhajtja*, hogy távozó barátunkat uj pá
lyáján a mindenható aiu tsa kísérje.

Gyászhi.-. Vlkolins/...y Dániel rózsahegyi gyranasiumi 
tai-árnau pár hónapos ki, leánykája e hó 9-cn himlőben,
m.ghait.

' T ’ - c . r ó c z ' b ó l .

Turóczni3gye bizottságának folyó hó 10-dikén tartott 
rendkívüli közgyűlése ..Ikalinával bemutattatott a kórház
terve, melyet a minisztci'.uiii leküldött, de némi változtatá-
soaat tett raji.a. E vált:>/.tatások némelyikét a közgyűlés is
eilogadia, de vannak oi;i változtatások is, melyek nem czél-
szerüek s azér ; a rac;gve kő-.önsége arra fogja körmi a minis/.-
tóriumot, liug;v a községen végig futó patak szabályozása
által nyert teirületet n ég;vszüg ölenként 2 írtért eladhassa s
ez összegből községi házat építhessen. A közgyűlés e kére
lemnek helyt adott. T. Szt-Márton 1886- évi költségvetése 
helyben bagyatik.

Turócz-Szt-Marton-blatniczai járásban az első korosz
tályból csak 23 vált ne katonának. A negyedik korosztály 
is behivatott.

A felsómagyarországi Tátrabank 1. bó 18-án közgyűlést 
tart, melynek egyik legérdekesebb tárgya az aleluök válasz
tású lesz,

KÜLÖNFÉLÉK.
A Felv. Magy. Közm. Egyesület Zólyom megyei vidéki 

választmánya folyó hó 7-é. ülést tartott, melyre a tagok 
dacára a nai.i renden lévő fontos tárgyaknak, sajnos, csak 
igen csekély számban .,«-L .tel; ineg. Meg volt állapítva a 
választmány jövő évi költségvetése, melynek legfontosabb 
tétele gyanánt a loli.öltek oktatására előirányzott 400 frtot 
io\ábbá a Brezuóbányáu vagy Zól.vnm-Lipcsén felállítandó 
óvodára előirányzott 400 frtot emeljük ki. Dr. Keleti Vince 
választmányi jegyző jelentést tett a felnőttek oktatásáról, a 
választmány konstatálván, hogy ezen vuilalata a rövid idő 
dacára teljes sikert aratott, a beszterczebányai felolvasásokat 
folyó hó 11 én beszünteteudöknek határozta, miről lapunk 
más helyén lesz szó. Buzgó taggyüjtésért köszönetét szava
zott a választmány Aldorller zólyomi kir. alj árás bírónak, ki 
eddig is má’- 53 tagot gyűjtött, továbbá Hraskovics Ferencz 
beravacsói tanítónak. ki tagot ugyan nem gyűjtött, liauem 
iskolás fiukkal bejárta a szomszéd telepeket és krajezárnyi 
adományokat gyűjtött az egyesületnek. Elfogadott krumplit 
és zabot is, ezt eladta, árát beküldte és igy összesen 8 frttal 
gazdagította az egyesület pénztárát. Egyáltalában a taggyüj- 
tés megyeszerte nagy buzgalommal folyik úgy, hogy a vá
lasztmány’ területén lakó tagok száma már is megközelíti a 
300 • a t.

Liptó Szt-Miklósról írják nekünk : Örömmel tudósítom 
Tok. Szerkesztő Urat, hogy a „Felvidéki Híradó" a mi 
vidékünkön is tért hódit. Több intelligens úri ember igen 
rokonszenvesen nyilatkozó: a lap tárgyilagos komolysága
fc:öl és a m. gyár társalgási kör elnöke már intézkedett, r.ogv 
a pénztáritól az előfizetési összeget küldje be. Liptómegye 
hazafias közönsége mindenkor, legjobb barátjának fogja 
tekinteni azon vidéki közlönyt, mely minden elfogultság 
nélkül, igazságosan, elkerülve a személyeskedés piszkos talaját, 
érvényre akarja juttatni a köziuivelöd ’s és magyar hazafiság 
dicső eszméjét. Minden eszközt fel kell használnunk annak 
bebizonyítására, hogy a magyar nemzet úgy egyes tagjaiban, 
mint egészben véve, annyi erkölcsi és szellem’ fölénynyel 
bir, hogy az országban a .ezérszerepnek viselésére jogosan 
vau hivatva. Csak a rokon l azafias elemek szoros összetartása 
jóban, roszban egyaránt, biztosit kellő sikert és ezért szivem 
mélyéből üdvözlöm a felvidéki hazafias értelmiségnek uj 
házibarátját ;i Felvidéki Hí adót. Nestor.

A felnőttek oktatása üoszterezobányán folyó bó 11-én 
vasárnap fejeztetett be ünnepélyes módon. A tanfolyam mind
végig megmaradt hallgatói iuueplő ruhában jelentek meg a 
kir, főgymnásium egyik termében, hova nem sokára bevo
nult a választmány képviseletében Csipkay Károly igazgató, 
Dr. Keleti Vince jegyző, Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő, 
az oktatásnál működött tanárok Blanár Ö., Bozsenik B., Bothár 
Emil, Fabuss Alajos, továbbá Spitkó Lajos és Gerevich Emil 
dr. igazgatók, Droppa József, Szkunzevics Kornél és Szi
lágyi Albert íögyra. tanárok. Csipkay Károly igazgatö zár
szavában lelkére kötötte a hallgatóknak, hogy a hazának, 
melynek nyelvét, ha nem is egészen, de részben megtanul
ták, ezentúl is hű fiai legyenek ; köszönetét mondott a ta
nító testületnek fáradozásáért, a kir. fogyom, igazgatóságé-

nyék után. Sok pénzt Ígért annak, ki hirt tud róluk mon
dani, ki nyomukba vezeti öt, de hiába! Ki emlékeznék 
vissza minden idegenre, ki valamikor a falun keresztül ment ?

Az ötödik vármegyében csikós bojtárnak szegődött 
Böjti Ferkó egy urasághoz, s itt feleségével boldogau élt. 
Csak ritkán gondoltak vissza Angyalosra, s csak ritkáu szál
lotta meg őket a vágy, hogy valami hirt halljanak Incze 
Tamásról, a Katika apjáról.

Egyszer aztan, mikor már csikós gazda volt Böjti Fe
rencz a vámosi pusztán, meghallották az Incze Tamás szo
morú sorsát. A gögös embert senki sem szerette, mindenki 
boszantotta. Nótákat csiuáltak róla. s azokat ablaka alá 
jártak eldanolni, s a mint egyszer puskával akart közéjek 
rontani, megbotlott a küszöbben, s a hogy elesett, nem is 
kelt fel többé. Vagyonim összeperlekedtek, s annak jó ré
szét cl is perlekedtek az atyafiak. — mint közönségesen.

Katika megsiratta apját, hanem a ju-i azt nem saj
nálta sem ö, sem Böjti Ferkó. Az ö éie:ii.;z: ng- is raogko- 
seritette már egyszer a gazdagság. Né,tik is voi.uk gyerme
keik, két fin, egy lány: majd megéluck azok így is, csak 
dolgozni tanuljanak meg.

Szülőiktől pedig meg is tanulnak.

A Filloxéra biztos.
(Ilumoreszk.)

Hát már a Hegyalját is lepi a filloxéra !
A mily kicsi ez a bogár, oly nagy hivatalos apparátust 

hozott mindjárt mozgásba, a hogy először mutatkozni kezdett. 
AJminiszter leirt az alispánhoz, az alispán átirt a szolgabiró- 
nak, a szolgabiró rendeletét küldött a községi elöljáróságnak, 
A községi elöljáróság meg talpra állította a kisbirót. hogy 
dobolja ki a lakosságnak a rettenetes veszedelmet !

Tán a tatárjárást sem előzte meg uagyobb riadalom,

mint a mekkorát most ez a parányi állat keltett, mely ellen, 
mint mondják, a vasvilla basznál legkevesebbet.

A nagy riadalomnak egy hullámverése a jó sárhegyiek
hez is eljutott, a kik az ő nagy együgyűsógllkben fel nem 
tudják fogni, miért kellett a magas minisztérium utjáu en
nek a bírnék ide jutnia holott a szőlők, melyekbeu állító
lag filloxéra lenne, alig egy kö.iajitásnyira vaunak a falu- 
végtől.

A borpinezék is arra felé vannak s vasárnaponkint, 
úgy vecscruyc után, no meg héba-korba köznapokon is. ki- 
kiuézuek a szőlős gazdák u hegyre, de hogy filloxéra lenne 
ott, arról ölt nem tudnak. Hírét se hallották soha ennek a 
csodabogárnak, sem ők, sem ősapáik, pedig özek a régi 
juiiii időkben, sok nagy úri táblánál is megfordultak.

— Hja! magyarázta u.kik a dolgot a segéd jegyző, ki 
valamicskét ko.iyjtott a li ikáiioz, ez oly fajta bogár mit 
nem le bei ám szabad sz-ciim -i látni, hanem c.miIc mikroskó- 
piummal.

— Micsodával ? \1 m i-ópiumnial ? csavarta el a s/.ót 
a gouosziiyelvti Kótyagus Jóska.

Roszuak elég rósz v >it ez az élez, de a jó sárhegyiek 
mégis felkapták s azóta nem volt tanácsos filloxérát emle
getni az ő fülük hallatára, sem a segédjegyzö uem igen 
mutathatta magát az utczán, mert minden falusi süvöivény 
csufondárosan „miklósópium >t“ kiáltogatott utáua.

De bezzeg, hogy megrökönyödtek, mikor egyszerre 
csak jött a hivatalos értesítés, hogy ezen és ezen a napon 
filloxéra-biztos fogja megjárni a szülőket s a melyekben 
filloxérát talál, azokat rögtön zár alá fogja helyezni, esetleg 
ki is irtja.

No, ez éppen kapóra jött a falu turbulens elemeinek. 
L'.betett megint izgatni a buta tömeget az „urak" ellen, kik 
mindenkép csak a nép vesztét akarják előmozdítani. Haj
dan a kutakat mérgezték meg most meg filloxérát gondol
tak ki a szegény nép megrontására.

Most ez egyszer termékeny talajra talált a lázitó beszéd.
A jó sárhegyiek, kik bárány türelműkről voltak isme

retesek, most mind csupa vérszomjas tigrisekké változtak 
át. Bizony, bizony, jobb lett volna nem is születnie annak 
a szerencsétlen kiloxérásuak, mint ide jönni ebbe az orosz- 
láuverembe, a bősz sárhegyiek közé, kik ma most, a mily 
dühösek, az eleven ördögöt is széttépuék.

Meg volt rémülve e miatt az elöljáróság ! Mert mégis 
csak nagy csorba esnék elöljárói renoméjukon, ha éppen az 
ö szerény és jámbor falujokban törne ki ily botrányos rend
zavarás.

A biró, Kis Pál János uram, csak uevette e gyámol
talanságukat.

Hogy is tudnak igy félni egy mihaszna kiloxérástól 1 
Az adóexekutor csak nagyobb csapás egy szegény adóhát
ralékos falura, mégis hogy elbántak vele a miuap ! Kivitték 
a borpiuezékbe s annyit diktáltak bele a hegy levéből, hogy 
egészen elázott. Azután belefektették a kocsiderékba és 
hajts Jancsi a másik batárba! Ugyanezt kell tenni a kilo- 
xérással is !

A megkönnyebbülés mozdulata futott végig a nemes 
gyülekezeten. Minlia egy nagy lidérczuyomástól szabadult 
volna meg a jeles kupaktanács.

— Igaz a! helyeselte a biró bölcs fejtegetéseit egy 
borzas fejű polgár. Le kell öt itatni a sárga földig ! Ha 
egyszer belekóstolt volna a Sárbegy levébe, nem is lát 
azon filloxérát. ha akkora „miklósópiumon“ nézné is, mint 
a templom tornya.

Nem is féltek most már a kilóxérástöl, sőt alig várták, 
hogy megérkezzék.

Kis Pál János uram csupa lekötelező figyelmetessógből 
nem közönséges „frospoutot" küldött eléje a vasúthoz, ha
nem tulajdon kocsiját a két tüzes sárgával s a cifra sallau- 
gos szerszámmal. A nemes ur ábráz ltját még nem ösmertók 
ugyau, de ez uem okozott gondot Kis Pál János uramnak.



nak. a helyiség átengedéséért, Beszterczebánya sz. kir. és 
bányavárosának az ingyenes fűtés és világítás nyújtásáén, 
végül pedig a megjelenteknek szives íáradozásUKéri. Ezután 
a tanfolyam szorgalmas tanulóinak, kik az előadásokat mind
végig kitartó szorgalommal látogatták és elégséges eredményt 
kimutathattak, bizonyítványokat us/tottak szét, a legdere
kabbakat pedig alkalmas jutalomkünyvekben részesítették. 
Mindvégig szorgalmas látogatói voltak a tanfolyamnak : Ben- 
csáib Károly kalapos segéd. Dopik Korén ez szíjgyártó.
Flascbka Rezső cipész, Ilrnesirik Fér ne szíjgyártó Laezko 
Mihály bodnár, Majiáu Lajos kötéiv* Modzinradszky János 
szabó, Osszevald István szabó, Szatter Feren -/. szabó. Szia- 
vik József posztós, Szrnka István kárpitos Szikora József 
szíjgyártó. Geider Jakab ketekötö, Kucbarik lszivan s/ijgyártó. 
Mllller Ede kárpitos, Mcdriczky János erdőigazg. raktárvéd, 
Ztchncr József keíekütö. A záró ünnepélynél sajnálattal 
nélkülöztük Beszterczebánya szab. kir. és bányaváros 
képviselőit.

Lesz főgymnasiumi majális Beszterczebányán! Még
pedig gőzerővel, amennyiben a rendező bizottság a nemrég 
Roscnauer Lajos beszterczebányai nagy iparos birtokába 
került brusznói fürdőt szemelte ki a mulatság színhelyéül, 
hová a fiatalság is, a közönség is (ha akar) saját külön 
villámvonatán rándulna ki. ltosenauer úr a legnagyobb kész
séggel fogadta a rendezőség ilyueiuü kérelmét és minden 
tőle kitelhető eszközzel rajta lesz a vállalat sikerén.

Dr Tóth Imre főorvos f. hó 15-én és 16-án ismét előadást 
tartott a közegészségtanból az akad. ifjúságnak. A tárgy 
mindkét esetben — nagyon érdekes, s az előadás értelmes, 
vonzó volt. Különösen igen híven és — igen szépen festette 
le az előadó a szeszes italok hatását az emberi szervezetre. 
De általában ezen előadások hallgatói meggyőződhetnek nem 
csak arról, hogy dr. Tóth Imre kitűnő orvos, s hogy ember
társainak — még a legcsekélyebbnek is — sorsán érdeklő 
emberbarát: hanem mindenek felett hazáját lángolón szerető 
férfiú, kinek egész előadását hazafiasság lengi át — s mon
datolja. Előadás után kiosztotta „Lakásaink szellőztetése" 
czimü most megjelent füzeteit, mely nemes tettéért méltán 
szavaznak neki köszöuetet hallgatói.

Mi zaj riad ? Az akad. ifjúság uj életjelt adott magáról. 
Tollal jelvónyuyel, szervezkedik, lármás csoportokat alkot 
a korzón s nagy éljeneket kiabál. Ez azt jelenti, kérem, hogy 
megkezdődött a kapaczitálás, mint előjátéka az elnökválasz
tásnak. Persze, kapaczitálni abszurdum csak úgy szárazon, 
ahhoz folyadék kell s a legelső pártértckezleteu legelőször 
is azt határozták el. hogy „ma 8 órakor estély tartatik" mert 
hát ez a dolog rendje s meg kell ragadni az alkalmat, hogy 
egy kicsit hivatalosan ihassunk. Három párt fegyverkezik a 
máj. 12-iki ütközetre: az Apátiiy Vilmos. Sehroibor Ferencz 
és a semlegesek pártja. De minden ember megvan róla 
győződve, hogy az anyagi nyereség bizonyosan a — — — 
vendéglősöké lesz.

A vihnyei fürdő, mely tudvalevőiéi: Sclmecz s Bélabá- 
8z. kir. bányavárosok tulajdona, a tulajdonos város részéről 
a leguagvobb gondozásban részesül, miről azon körülmény 
is tanúskodik, hogy a nevezett városok közönsége legújab
ban azon kiváló kedvezményt eszközölte ki a vihnyei für
dőre a Közmunka s közlekedés ügyi magy. kir. minisz
tériumnál, hogy a fürdőtérti menetjegyek ezentúl a gyors
vonatokon is érvényesíthetők a harmadik osztály feleárának 
lefizetése mellett: minek folytán a Budapestről Viiinyérc 
utazó fürdő vendég azon kedvező helyzetbe jut. hogy Sel- 
roeczbáuy&ra d. u. 2 órakor érkezvén meg. ugyanazon na
pon Vihnyére is kimehet s nem lesz kénytelen Selmeczbá- 
nyán meghalni, vagy későn este. mondhatni éijel a fárasztó 
két órai kocsi utat megtenni. Hason kedvezmény az is, 
hogy a vihnyei fürdőben eddig csak bárom hónapig nyitva 
állott távirói állomása most kezdődő évad alatt május hó
15-Jöl szeptember 15 ig terjedő tartamra reudszereszitve 
lesz; jeléül annak, hogy a fürdő látogatottságának örven
detes emelkedése az állam kincstár érdekeit is kellőieg 
biztosítja.

Gyászhir. Vasárnap folyó hó 11 -én délután temették 1
a szokásos kaiouui pomp kifejtésével Deuk Venczel es. és j 
kir. nyugalmazott fóhagyuagyot Beszterczcoáuyau. .'számos 
ismerős és jó barát kísérte nyugalomra a derék öreg urat, j 
ki egyike volt Beszterczebánya typikus alakjainak. Nyűgöd- I
jék békében!

Eljegyzés. Dr. Goldstücker Márk selmeczbányai ügyvéd 
eljegyezte magának Glaszner Gizella kisasszonyt, Glaszuer 
Adolf rózsab"gyi takarékpénztári hivatalnok kedves és müveit 
leányát.

Budapestról-Fiumeba. A. f é. április hó 24-éu délután
1. óra 20 perezkor Budapest, személy pályaudvarról Fiúméba 
iuduió külön vonalhoz a in. kir. államvasutak központi 
hálózatának áli .másairól csatlakozók szamára az illető ál
lomások által, a kirándulási menettérti jegy felmutatása esetén 
Budapestig és vissza szóló 14 napi érvényességű gyorsvo
nat kivételével bármely személyszállító vonat használatára 
jogosító 50 százalékát, mérsékelt menettérti jegyek foguak 
kiszolgáltatni.

A kirándulási menettérti jegyek a m. k. állámvasutak 
budapesti, aradi, kolozsvári és brassói vasúti menetjegy iro
dáiban válthatók.

Törvényszéki csarnok,
Rókavadászok törvényszék előtt. F. évi január 

hó 25-én este 7 óra tájban Árvamegyében fekvő Breza 
községben nagy mozgás-sürgés uralkodott. Az éjjeli 
őr jelentést tett a községi bírónál, hogy a község 
végén elhullott kutyán egy róka lakmározik. A falu 
közönsége a bundás vendég fogadtatására Karolcsik 
György és Matejcsik Pál brezai lakosokat küldte 
ki, kik is a fegyveradó rozsdája előtt padláson rej
tegetett egycsövű puskáikkal felfegyverkezve neki 
az úri passiónak.

S amint mentek mendegéltek a falu végére 
szerencsésen értek, a róka koma is vagy 15 lépés
nyire bevárta őket s akkor meghajtván magát, a 
vacsorát megköszönte s elment visszajölietleníil. Midőn 
a két vadász látta, hogy a róka nem akar rájok 
várni a mig meglövik, utána szaladtak, de a róka 
eze.i fáradságukat sem vette figyelembe, hanem el- 
tűnt az erdő sűrűjében. Ámde a két paraszt föltette 
magában, hogy túl jár a ravasz állat eszén s azon- 
képen okoskodtak. A rókának, miután az elhullott 
állatnak egy nagy része hiányzott, bizonyosan Ízlett 
a pecsenye s ha ez áll. ami bizonyos, falánksága őt 
vissza kergeti és pedig vagy azon az utón vissza, 
a melyiken távozott, vagy pedig egy más oldalról jön 
meg. A menekülés utján Karolcsik maradt vissza — 
Matejcsik pedig kiindulásuk helyére távozott s nem 
messze a prédától foglalt őrhelyet. így vártak vagy 
egy óráig, de a róka nem mutatkozott. Karolcsik 
végre megunván a mulatságot, a járt utón vissza 
indult s teljesen meg volt győződve, hogy Matejcsik 
még elöb ment el a vadász területéről.

Lassan lépdelt a nagy útról tehát töprenkedvén 
a megivandó falánkának melegítő hatása felett.

Egyszerre csak az elhullott kutya közelébe 
jutott s lát egy rókához hasonló alakot, amint buk
dácsol a hóbuezkák között. Mi lehet ez, ha nem a 
várva várt róka? Karolcsik szive összeszorul, vére 
arczába szűkei. — visszagondolt ősei vitézségére s 
előrántja rozsdás „flintáját" egy durranás, egy a

A Jancsi kocsis nem mai g\crck. tudja ö, hogy kell kiha
lászni az ily ismeretlen urakat az utasok tömegéből. Csak 
ennyit kell kiáltani: „tekintetes filloxéra biztos ur ö nagy
sága," erre majd megismerteti magát s a kocsihoz tárad 
az illető uraság.

De bezzeg nem úgy esett. ki a dolog, a hogy azt jó 
Jancsi kigondolta. A berobogó vonat prüszkölésétől ugv 
megbokrosodott a két sárga, hogy majd elragadták a ko
csit. Nagy nehezen megfékezte őket, de a szépen betanult 
mondókat tökéletesen elfeledte. Az utasok meg már szálltak 
kifelé a vaskocsikból.

— Izé . . , izé . . . biztos ur! tagolta kétségbeesetten 
szegény János-

Meghallotta ezt az éppen erre vetedö utibizíos s kapva 
kapott az olcsó alkaluiatosságou. Ott is termett mindjárt a 
tüzes sárgáknál s miután iiy előzékenységre nem számított, 
kétszer is kérdezte :

— Vájjon csakugyan én ólejbém jöttél-e fiam?
— Igcu is instálom alásan, izé biztos u r!
Az az ármányos filloxéra szó csak sehogy som akart a 

nyelvére jönni.
A biztos ur nem is teketóriázott sokat, hanem eligazította 

magát a púba ülésen s a két sárga a falu felé röpítette a 
köuuyü szekeret. Az ut kegyetlenül rázós volt; Jancsi váltig 
kerülte a nagyobb gödröket, a miket épcnséggel nem lehetett 
kikcrülui, azokért az úti biztos szidta kegyetlenül.

— Vakapád! fakadt ki a biztos nagy mérgesen. Mintha 
bizony egyéb dolga se lenne egy utibiztosuak, mint a ti 
rongyos maitokkal bajlódni.

Jancsi elhallgatott. Nem jó kikötni ily veszedelmes úrral. 
A faluba érvén, a kapott utasításhoz képest egyeneseu biró 
uram udvarának tartott, a hol nyájas arczczal, tele kulacacsal 
várta őket a gazda.

— Ha meg nem sérteném szives kínálásommal a nagy
ságos urat! lépett mindjárt akczióba Kis Pál János uram.

A „uagyságos ur“ nem is igen kináltatta magát, hanem 
duzzadt ajaxáboz ragasztotta a kulacsot s meglepő gyakor
lottsággal olyat bűzött belőle, hogy csak úgy klottyogott. A 
konyhában meg pompás pecsenye illatt Ütötte meg nem épen 
görög metszésű orrát.

Ez már igazán derék ! Csak azt nem tudja clképzelui 
a biztos ur, minek tulajdouitsa ezt a rengeteg szívességet? 
Bizojyosan igen jó és vendégszerető e nép, mily kár. hogy 
hivatp.loskodásának egész ideje alatt most jár erre először 
utakat vizsgálni.

Biröné asszony ugyaucsak kitett magáért. Olyan ebédet 
rccscsentett, hogy még a püspök is megnyalta volna utána 
a száját. Hát még a bor! Az volt ám csak a finom ital. A 
biztos ur uem győzte magasztalni!

— Ez még uem is a legjobb, vetette oda a názi gazda. 
A java a borpinezébeu • hiisöl.

— Ejnye, ejnye, biró uram, hát kegyelmed is úgy tesz,
; mint a bibliai menyegzős gazî  aogy előbb a silányabb 
! borával lakatja jól a vendégeket!

— Megkövetem szeretettel, ámha szives lcunc felfáradni 
i a hegyre, a borpinezébe . . .

— Oh hogyne! A jó UrU pecsenyére valóban igen üdvös 
lesz egy kis mozgás.

Kimentek a borpinezébe, a hol ugyancsak volt dolga 
a lopöuak, meg a biztos ur garatjának. Dj csodálatos, hogy 
úgy győzi! Végig kóstolták már valamennyi bordót s ö még 
mindig oly erősen áll, mint a Siou hegye! Kemény kötésűnek 
látszott, ki talán még biró uramat is legyűrné, ha éppen arra 
kerülue a sor.

Átmentek a szomszéd pinezébe, a hol szinten végig 
kóstoltattak vele minden hordót.

— Különös, hogy oly szives ez a nép ! gondolta ma
gában a biztos.

— Atkozott görénye, nem akar elázni! boszankodott 
1 magában a biró.

vérekig ható foljajdul&s s ismét a régi néma csend 
uralg.

Karolcsik a feljajdulAs pillanatában azonnal 
tisztába jött az iránt, hogy a lelőtt róka nem lehet 
más, mint vadásztársa Matejcsik Pál. — Oda futott 
tehát a hóimét a jajszó hallatszott s ott találta őt
vérében fetrengeni.

Matejcsik Pált, akit a segítségére hivott falu
beliek haza hoztak, 8 sörét találta, de annak daczára 
3 — 4 heti betegeskedés után felépült.

Az ügy a bíróság elé került s a rózsahegyi 
kir. tvszék e napokban hozott végzésével gondat
lanságból okozott súlyos testi sértés vétsége miatt 
vád alá helyezte Karolcsik Györgyöt 8 a végtár- 
gyalás megtartására határnapot tűzött ki. S egyide
jűleg az árvamegyei adúfelügyclő is érdeklődik ez 
ügyben s minden bizonynyal be fog tőlök hajtani 
vagy 5 —6 évi fegyver adót. S ha ez igy lesz — 
biztosra vesszük, hogy vége leend az országos de
ficitnek is. Tedeum laudamus.

HIRDETÉSEK.
93 bz .
1886.

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 
102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi hogy a rózsahegyi 
kir. járásbíróság 69 szánni végzése által Pnsner Károly La
jos javára Koliu B. ellen 87 frí 58 kr. töke, ennek 1883 
év január hó 15 napjától számítandó 6 százalék kamatai és 
eddig összesen 26 írt 15 kr perköltség követelés ' erejéig 
elreudelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le és 
felül foglalt és 306 frtra becsült a végrehajtási jegyzőkönyv 
1—9 tél. a. ima, kölcsön olvasó könyv különféle hitvallású 
küuvv, papiros. írószerek, külöuféle Nicrbergi és Galanten 
áruezikkek, és bolti állványok. 10—17 tét. a. különféle 
szobabútor 18—19 tét. a. bolti helyiségben a kirakó ablak- 
bau különféle könyv, Írószerek botok, és pipaszárokból állt 
ingóságok uyilváuús árverés utján eladatnak.

Mely árverésünk a 69 1886 sz kiküldést rendelő vég 
zés folytán a helyszínén vagyis Rózsahegy községben r 
végrehajtást szenvedett lakásán leendő eszközlésére 1886-ik 
év aprii hó 28-ik napjának délelőtt 9 órája batáridőül ki- 
tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezeuuol oly megjegy 
zéssel hivatnak meg hogy az érintett ingóságok ezen árve • 
résen az 1881. évi LX t. ez. 107. §-a értelmében a legtöb
bet ígérőnek becsánm alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi L2f. 
t. ez. 108 g-ábaii megállapított feltételek szerint lesz kifizt- 
tendő.

Kelt Rózsahegyen 1886-ik évi Aprii hó 15 napján.
Gyurkovics Márton

-ö ö  királyi biró*ági végrehajtó

3598 szám 
1885.

Árverési hirdetményi kivonat.

A zólyomi kir járásbíróság mint telekkönyvi batós g 
közhírré teszi, hogy Drottner Pál zólyomi lakos végrebaj a- 
tónak Zsillik János dettvai lakos végrehajtást szenvedő elit íi 
120 frt. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a zólyomi kir. járásbíróság területén lévő Dettva nac f- 
községben fekvő li a dettvai 922 sz. tljkben f  1 sor 110/9

A mi az elázást illeti, az ugyan még a negyedik p n- 
ezében^sem következett be, de azért olyan kedve szotty. nt, 
mely legalább is ért annyit, mint egy jó elázás. A bizto nr 
sorban tegezte a parasztokat, bokáját tánczolva összeütög' tte, 
duhaj hangon el-clkurjuutott.i magát, sőt széles jókedv/ jen 
egv arra vetődő öreg anyókát meg is pörgetett.

— Ez már a mi emberünk! örvendett magábau a biró. 
Most már lehet egy okos szót váltani !

Nagy kérges kezével meg is érinló a biztos ur vt. lát, 
egyet vágott a szemével 8 konfidenter szólt:

— Hát 1 -bet-e ott filloxéra, a hol ilyen bor tereit ?
— Ördögöt van! felelte csintalanul a hiztos.
— Nem megmondtam? ! diadalmaskodott Kis Pál á i.nos 

uram. No inár most hamar a község házára protokollt .nba 
igtatnl, hogy az egész Sárhcgycn filloxéra nem találtatód k . .

— De mi közöm én nekem a filloxérához? botránt ozott 
meg a jókedvű ur.

— Hát nem az ur a filloxéra biztos?
— Majd n oudok kendteknek! Én utibiztos va yok! 

Ütött a mellére nagy önérzettel a bő torkú ur.
Képzelhetni, hogy megnyúlt a parasztok pityók s irczr.
Tehát u9in filloxéra biztos, bauem csak egy b' .vány 

utkaparó!
— Óh, hogy forrna a torkodra az a sok drága h  r, mit 

potyára itattunk veled! dörmögte elfojtott haraggal v bíró.
Hogy ezután mi történt az utkaparóval, arról is Jgat a 

krónika, azt azonban biztosra vehetjük, hogy ner- a két 
sárga röpítette öt vissza a vasúthoz.

(Gonduzíibő!) Tölgyesy Mhúly.



hr. és 3G3 Ússz. számú háznak Zsillik Jánost megillet/) Cél 
rét zéró 80 frt- 2i ugyanott + 2—28 sorszám, alatt foglalt

fojla.lt ingatlanoknak Zsillik Jánost megillető negyedrészére 
33 írt. összesen 626 írtban ezennel megáüapi'ott kikiáltási

Í árl an az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
int atlanok az 1886 évi JunÍU8 hó l5-ik napján délelőtti 10
... t . T » . . i_________ 1. t.__Xértkor Dettva nagyközség házában 

ígáílap................. ..
■gtartaniió nyilvános 

áron alul is eladatniárt érésén a megállapított kikiáltási 
fof oak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs* 
árinak 10 száz. vagyis 8 frt. 43 frt. 50 frt. 7 frl80kr. és 3 
frt 30 kr. készpénzben, vagy az 1831. LX. t. ez, 42. §*bau jelzett 
áríjlyammal számított és az 1881. évi novemberhó 1-éu 
33 i3, sz. a. kelt igazságUgymuiisteri rendelet 8. § ában. 
kijslölt óvadókképe8 értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tetni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. £*a értelmében a bú- 
na pénznek a bíróságnál olöleges elhelyezéséről kiállított 
szí bályszerü elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 1886 évi márczius hó l*ső napján.
A zólyomi kr. járásbíróság mint tlkkvi hatóság.

Altdorffer
] 26 királyi albiié,

2 13. szám

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. 
t. ez. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
begy a beszterczebányai kir. járásbíróság 2057 1877 
P, számú végzése által Pascbko Anna javára Ko 
nopka Ferencz ellen 460 frt. töke, ennek 1877 é\ 
Mart. hó 19 napjától számítandó 6 százalék kama
ta ' és eddig összesen 8 frt 20 kr. perköltség köve
telés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mival biróilag lefoglalt és 380 frt. becsült: szoba 
bátor és két kocsiból álló ingóságok a felülfoglalók 
ré .zére is nyilvános árverés utján eladatuak.

Mely árverésnek az 1393| 1886 P. sz. kiküldést 
reidelö végzés folytán a helyszínén, vagyis Posz
téi czebányán leondö eszközlésére 1886-ik év April 
HÓ 20. napjának délelőtt 10 órája határidőül kitii- 
ze ík és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
mi gjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett in
góságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
ál d is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek 
sz jrint lesz kifizetendő.

Kelt Bbányán 1886-ik évi April hó 10 napján 
Jurányi Adolf

248 kir. bírósági végrehajtó

1 14 szára

Árverési hirdetményi kivonat.

A szentmiklósi kir. járásbíróság, mint tlkkvi- 
hitóság közhírré teszi, hogy Rosenzveig Félix vég
re hajtaténak Kaczjan Pál végrehajtást szenvedő 
el eni 55 frt. tőkekövetelés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a szentmiklósi kir. járásbíróság 
területén lévő parizsházai határban fekvő, a párizs
in zai 15 számú lelekjegyzÖkünyvben A I 1 9 sor
számok alatt foglalt Kaczjan Pál nevére fél részben 
ir. ingatlanokra az árverést 330 frt. ezennel meg 
ál lapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
femebb megjelölt ingatlanok az 1886 évi JunÍQS hő 
16-ik napján délelőtti 10 órakor Parizsháza község 
búzánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
brosúrának 10 százalékát vagyis 33 irtot készpénz
e n ,  vagy az 1881. LX. t. ez. 42 § ában jelzett 
átfolyamraaj számított és az 1881. évi novemberhó 
8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki 
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
l ' r0 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elíleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis- 
iúsrrényt átszolgáltatni.

Kelt L . Szent-Miklóson 1886. márcz. 26 napján.
A szt.-miklósi kir. jbiróság mint tikvi hatóság.

Szkisák
8 * kir. járásbiró.

Kiadó lakás.
Selmeczen az Alsóutczában 2 

fi] szobából, konyhából álló lakás pin- 
i ezével, fa- és éléskaraarával együtt 
j azonnal kiadó. — Bővebbel CSIBA 

ISTVÁN vaskereskedésében. 1,8
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fe z a k ia g y a ro rsz á g i

egyesi tolt
kószénbánya- és iparvállalat részvény-társulat.

Ajánljuk
kitilnö minőségű hazai kőszénterméngeinket

gyári, gazdasági és haai ozélokra
a legjutányosabb árak mellett.

K K K K K K X X K # * * * # * # # # * * * :

Rcudelményekct kérünk központi irodánkba
Budapest, Erzsébettér 10 sz. alá intézni.

Az igazgatóság.

9900000000990000900094
Értesítés.

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

férfi Szabó üzletet
folyó hó 15-kétöl kezdve az alsó utczai 
Stanga. most Tandler-féle házban önállóan 
folytatom.

A nagyérdemű közönség becses meg
rendelését kérve vagyok

Selmeczbánva 1886. márczius 
Tisztelettel

>0000000099001

Friebert Ferencz
férfi szabó.

0  A „B etegbarát" czimtl rnpiratban számos házi- 
szer van ismertetve, melyek sok éven keresztül 

megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e 
röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik kószvényben 
vagy csúzban, tüdösorvadásbaa, ideggyengeségben, 
sápkorban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyithatlan betegségek is megszűntek. 
A ki a „ B e te g b a rá to t"  olvasni kívánja, az Írjon 
egy levelező lapo t K id ite r  k ia d ó - in té z e té n e k  
L ipcsébe, mire a röpiraf megküldetik. A megren

delőin* ez . li- gebe nem keiül.

xxxxxxxxxxxxxxxxx*xxx:

RUHAKELME
csak tartós gyapjúból való egy középnagyságú férfi 

részére
4  frt 96 kr. jó juhgyapjuból 

310 meter 8 „ — jobb juhgyapjuból
egy öltözetre 10 „ — tíuom „

12 „ 40  kr. egér/, fia. juhgyapjuból.
U tazó  p la id e k  darabja 4. 5, 8 —12 fit. — Nagyon finom 

öltönyök, felöltő, nadrág és esőköpeuy szöveteket. tilffl, lódén, 1 
coramih, kamingám, cboviot, trikót, női kendőket, poruvien. dos- 
king-ok ajánlja

Alapittatot Sstikarofszki J. • 1866 —

H r  ig y á r i  r á k i
M in táka t franco . — Szabók részire  minta kártyákat bérineu- 

totlenül küld, 10  Irton fölüli utáuvótokot búrinonteiieii küld.
Állandó raktárom  lóvén mintegy 150.000 trt értékben , ma

gától értetődik, hogy nagy üzletemben számos l —5 métere* posz- 
tóvég marad fenn. melyeket én aztán fe le tte  o lcsó  á ro n  vagyok 
kénytelen túladni. — Mimién okosan gondolkozó egyén felfogja, 
hogy ily kicsiny maradókokb >1 m in ták  nem  k ü ld h e tő k  hi»z né
hány száz küldemény mellett már elfogyua o maradék ; ehhez 
képest valódi s z é d e lg é s  az. ha néraolv (leletnél posztó végokból 
ajánlauak m ntákat, mert ezdkuél a minták nem posztévágekből, 

ege*/, darabokból vétettek h igy felfogható az illetők eme 
szándéka — Nem tetszés etetőn a posztévég k ic s e r é l te t ik ,  vagy 
I p én z  v is s z a a d a t ik  Megjegyzem, hogy Illát ezégek a ma 

1 dákokat is kicserélik, talán még rosszabb árukért, de a pénzt u 
adják vissza).

Több sz é d e lg ő  e z é g  utánzása kövotkoztében kéaztetvi 
n magamat a h irdetést abban hagyni 

közönséget, tartsa s z o lid  e z é g e m e t b ecse s  e m lé k e s e  ében  
i tiszteljen meg annak idején megrendeléseivel.

e le z ó to k e t  loivji-.ok nérnit m agyar, cseh, lengyel
olas és fram -elvi 177—20—8
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Turőcz - Szent - Mártonban egy

I1Ö8 HY0MDAT
rendeztem be e hó 20-ától kezdve, melynek támogatására ezennel 
tisztelettel kérem fel Árva, Turőcz és Liptómegye n. é. közönségét. 
Vállalatom: a Selmeczbányai Híradó flőknyomdája T. St. Márton
ban. mely cím alatt kérem a megrendelések megtevósét.

Ujbólkérvea n.é. közönség becsestámogatását, vágok
tiszteletid

Selmeczbányán 1886. február 27-én.

n o  A „S a lm a a zb áa y a ! H íradó "  k iad ó ja .

í ' j i f y r  • ,v-
Nyomatott a ,,Selmec/,bányai Hir»dó“ gyorssajtóján. Kiadó a „Jáeluicczóáuyai Híradó" köuyvnyomója-
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