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A Tátra-bank.
(N-n.) Napjainkban, midőn a minden oldalról 

beállott Üzleti és kereskedelmi pangás következtében 
a tőkepénzesek bizalma csaknem kizárólag az értele - 
piacz felé fordul, ránk, felvidékiekre nem csekély 
jelentőséggel bir egy oly nemű pénzintézet létesítése, j 

mely a felvidék iparának, kereskedelmének és gazda 
ságának előbbre vitelét tűzte ki feladatául.

Felvidékünk szerencsés természeti fekvésénél 
fogva kiválóan alkalmas arra, hogy úgy kereskedelmi 
is  ipari, valamint gazdászati szempontból lakóinak 
anyagi jólétét előmozdítsa. De a természet által 
nyújtott adományok csak úgy értékesíthetők, ha azok 
kellő feldolgozására és értékesítésére megvan a meg- 
kivántató anyagi támogatás is. Számos vállalat lenne 
itt létesíthető, ha a szükséges tőke a vállalkozók 
rendelkezésére lenne bocsátva. Takarékpénztáraink 
vannak, de ezek inkább csak arra törekszenek, hogy 
részvényeseiknek minél nagyobb jövedelmet bizto
sítsanak s éppen ezért a letétbe elhelyezett pénzek 
minél nagyobb forgalmára helyezik a súlyt. így a 
takarékpénztárak csekély alaptőkéik mellett nagy 
nyereséggel dolgoznak, mig a betevők saját pénzük 
után alig egy kis százalékát kapják annak, pedig 
nyilvánvaló, hogy az ő pénzük hozza a jövedelmet.
Ily körülmények mellett már is sűrűbben hangoz
tatják a takarékpénztárak reformját.

A Tátra-bank a vállalkozási szellem elősegítését 
s ezzel a felvidék iparának, kereskedelmének és 
gazdászatának fejlődését kívánja megoldani.

A bank létesítése már több mint egy éve húzó
dik. de a kivitel stádiumába csak legközelebb múlt 
időbe jutott. Sokan feleslegesnek tartották a már 
fenálló pénzintézetek mellett a bank létesítését, mig 
mások nem néztek bizalommal annak létesítése elé.

A közelebb Turócz-Szent-Mártonban lefolyt köz
gyűlésen oly intézkedések tétettek, melyek az alap

szabályok némely pontjának lényeges megváltoz
tatását vonták maguk után s ezek között az intézet 
vezetésébe az elnöknek frilcszólás adatott. Minden 
esetre bizalmat fog kelteni az is, hogy a meg
választott elnököt, a miniszter erősíti meg.

Ismerjük Lehotzky Lajos és Szmrecsányi György 
eddigi működését a közügy érdekében s meg vagyunk 
győződve, hogy a bank intézőinek közreműködése 
mellett mindenkor oda fognak hatni, hogy a bank 
felvidékünknek s ezzel,, hazánknak oly intézménye 
lesz, mely meg fogja éhiomelni a bizalmat.

Lapunk mindenkor meleg barátja volt azon intéz
ményeknek. melyek vidékünk anyagi jólétét kívánták 
előmozdítani, azért szívesen üdvözöljük most a bank 
létesítését s élénk figyelemmel fogjuk kisérni annak 
működését.

Nem akarunk működésének eléje vágni azzal, 
hogy tanácsot adjunk, mely irányban értékesítse a 
rendelkezésére álló eszközöket, de kitűzött ezélunknál 
fogva egyszer-máskor rá fogunk mutatni azon szük
ségletekre, melyeknek megoldása kiválóan a bank 
feladata leend.

Budapest, 1886. April 24-én.

Kg. Bár joggal nevezik a „kis Schopenhauerek41 
korának a jelen időszakot? bár a pessiraizmus a böl
csészeiben. politikában és szépirodalomban is a leg
nagyobb mértékben divatozik, e sorok írója még ment 
ez áramlattól, még nem felejtette el az életet egy 
nagy kaleidoszkópnak tekinteni, melyben a vidám 
sziliek csak a monotónia elkerülése végett vannak 
sötét foltokkal tarkázva . . .

í‘Ís mégis, bármint nem szeretjük is, főleg ha a 
modern erkölcsöket tekintjük, a nélkül, hogy ebbeli 
tapasztalataink szerzése végett akár törvényszéki 
termeket, akár nagyvárosi lebújokat keressünk fe l:

az élet kaleidoszkópjában a sötét pontokat szoruló 
szívvel látjuk preválválni és napról napra szaporodni. 
Nem frázis, nem puszta szenzációhajhászat, ha az 
erkölcsökről, romlottságáról beszélnek; tény az, mely
nek elismerésétől csak azok tartózkodhatnak, kik 
vagy vakok vagy nem hajlandók önfejűkre mondani 
Ítéletet. Aranyos világot élünk valósággal, aranyért 
mindent, szerelmet, tiszteletet lehet szerezni ma nálunk 
is úgy, mint Rómáról zengte az „ars amandi44 költője 
közel két évezred előtt; mint azt arról a Rómáról 
énekelte Ovidius, mely utána uégy századdal a világ 
urából egy fényes emlékké lett, emlékké, melyen 
nemcsak lelkesedni, de tanulni is lehet.

A római és mai magyar erkölcsök alakulására 
első orban a gazdasági viszonyok voltak behatással, 
de a kis ember elszegényedésén a proletariátus rémitő 
gyarapodásán és egyesek hirtelen meggazdagodásán 
kivfil és a mai és akkori hasonló állapotok előállá- 

1 sara még számos egyéb hasonló okot fogunk tatálni,
1 egy ok azonban, melynek nagymérvű behatását erköl- 
I őseinkre tagadni nem lehet, speciális sajátja a XIX. 

század utolsó decenniumainak. Ez ok. mely erköl
cseinket megfosztotta tisztaságától, mely a gymná- 
siumokat élvsovár. minden szép és nemes iránt kö
zönyös emberekkel tölti meg mindinkább, mely a 
leánynöveldéket diskurziók tárgyává teszi, mikét 
hallván egy majom is elpirulna, mely testileg és 
szellemileg gyengíti ama nagy küzdelmek kivivására 
hivatott ifjabb nemzedéket : a szabadsajtó, mely meg
feledkezve arról a magasztos feladatról, mely a kul
túrában neki jutott, a legaljasabb szenvedélyre, az 
ember merőben érzéki természetére építve behatol 
családba, iskolába, templomba, kiszorít az emberek 
leikéből minden idealizmust és fejős tehenévé lesz 
egyes szellemi uzsorásoknak.

Kezdve egy a főváros minden trafikájában és 
kávéházában, a vidék minden középiskolájában fellel
hető heti folyóirattól, melynek szemtelensége csak

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁHDZÁJA.

Az e l s i mí t o t t  r á n é z ő k .
Kajz nz amerikai életből.

Irta: Madarassy László.
Élt New-Yorkban egy kitüuő droguistu, Evriwick Ta-. 

más, az ezermester, ki éjjel-nappal azon törte a fejét, miként 
lehetne gyorsan meggazdagodnia V E ózdiját leginkább a 
találmányok terén vélte elérhetőnek. Miután pedig a mások 
találmányát utánozni a patcutek folytáu rendesen tiltva^van, 
a saját eszméi utáu kellett elindulnia.

Minden héten talált fel valami újat, bclcvc.'tc magát a 
költségekbe, kezdte gyártani, s a hírlapokban kUrtölni. A 
kővetkező héten azonban már maga is meggyőződött talál
mánya czcIszerUtienségérül, vagy legalább is arról, liogy 
más már korábban belekontárkodott a mesterségébe és el
kaparná orra elöl a hasznot.

Különösen kcdvcncz themája volt a nők hiúságának a 
megadóztatása. Tudta, hogy azok képesek legtöbb pénzál
dozatra, a mikor az arezuk, vagy a termetük szépségét kell 
bclyrcállitaniok, avagy csak fokoznak. Talált is fel szá
mukra : ebinai rizsporokat, brazíliai hajkonöceökct, georgiai 
szeplövlzeket, mexieói fogpasztákat és kanadai turnUrökct.
De hát ilyesmikkel előálltak már mások is. s a fogyasztó 
közönséget annyira hidegen hagyták éppen az ö találmányai, 
hogy daczára minden c/.erincsterségéuek, alig lehetett mel
lette megélnie.

Érezte, 1 ogy valami újat, eredetit, még soha ucm látott 
és nem hallottat kellene eltalálnia, hogy mehessen valamiro. 
Olyat, a mi meglepné egyszerre az egész világot. Igen ám, ! 
de mi lehetne az ?! Napjainkban már oly sok a hölgyvilág ren
delkezésére álló segédeszköz, hogy bárki tetszése szerint 
változtathatja a haját, arezszinét. fogait és termetét. Már pedig 
ha ennyit megváltoztat, akkor csak kilehet aztán béktllvc 
önmagával !

Ily gondolatok közt áesorgott portékái előtt, midőn |

lady Pisztácsió, legjobb vevőinek egyike, lépett a boltjába.
A lady korántsem tartozott már a fiatalabb, de sőt 

már a középkorú nemzedékhez sem, hanem azért akkéut 
eziezmnázta magát, mint a ki még mindig férjet keres. A 
ladynak csakugyan ucm is volt még férje soha.

Evriwick Tamás sietett öt székkel megkiuálui, s a/.u- 
táu kezeit dörzsölve tudakolá, hogy mivel szolgálhat ?

A lady kissé kémlclödve jártatá körül a szemét a 
boltbau s azután halk, suttogó hangon kérdé :

— Egyedül van ?
A mint látni méltóztatik. Segédet nem tartok, csalá

dom pedig nincsen. Még nem értem rá megnősülni.
— Annál jobb, legalább egész bizalommal fordulhatok 

önhöz.
— Óh, a mi a bizalmat illeti . . .  az én személyem s 

a szépítő szereim . . .
— A szép'tö szereire ezúttal nincs szükségem.
— Kár pedig, mert azok valubau . . .
— Olyaut úgy sem árul, a milyennek ezúttal haszuát 

vettetném.
— Ki tudja ?
— Hagyja e l ! ismerem a portékáit.
— Legújabb találmányaim kiilöuösen figyelmet érde

melnek.
— Olvastam már felölök a hit-lapokban.
— Az én talentumom . . .
— Ez az, a miért ide fáradtain.
— Valami megbízás ?
— Igen, az.
— Utáuozzak valamely kiváló szert ?
— Nem, önnek egészen eredetit kell gyártania.
— Útmutatás szerint?
— A saját eszméje után.
— De hiszen most is éppen azt cselekszem.
— A tniket eddig gyártott, azokkal jobb lesz felhagy

nia, nem igen fizethetik ki magukat. De ha azt, mit önre 
bizok. eltalálja, s biztos szett koszit reá, rövid idő alatt 
Amerika leggazdagabb emberévé válik.

— S mi volna az ?
— Nézzen meg jó l! Mi lát a szemem gödre körül, 

különösen pedig homlokomon ?
— Szabad őszintének lennem ?
— Sőt követelem.
— Ránezokat.
— No lássa! Ha e ránezokat onnét pár hó alatt eltá* 

volitja. fizetek önuek ötvenezer dollárt.
A szépitöszerck nagymestere gondolkozóba esett, .Érezte, 

hogy rendkívül nehéz feladat vár reá. No de azért mégis 
örömmel vállalkozott, mert az eszme egészen uj volt. Nem 
reszkíroz úgy sem egyebet, gondolá, csak is a kísérlet 
költségét!

A lady távozott, Evriwick pedig azonnal hozzálátott
az előkészületekhez.

Mindenekelőtt fogadott magának két ránezos képű 
öregasszonyt. Azokon csinált fontos ráncstaunlmányokat, 
bekenve arczaikai majd ez, majd amazzal a szépség pasz
tával. A miért azután a szegéuy áldozatok oly busás fizetést 
követeltek, hogy Evriwick alig győzte őket pénzzel.

Elment lady Pisztácsióhoz előlegért.
Az azonbau kitnondá kereken, hogy nem ad egy garast 

sem addig, a tűig a ránczai el nem távolittattak.
Mit tegyen! Honnét teremtsen pénzt a kísérleteihez? 

Jócskán volt már adóssága. Nem akar többé neki hitelezni 
senki.

No de nem azért volt ezermester, hogy ki ne találja a 
módját a pénzkeritésnek !

Hirdetni kezdte a hírlapokban, hogy mindazon hölgyek, 
kik arczukról a ránezokat elakarják távolítani, tiz cent be- 

j küldésével forduljanak hozzá tanácsért.
Pár nap múlván a postáról kosarakban hordták ki 

számára a leveleket. Tiz centenként begyült vagy tizenöt
ezer dollár.

Fizethette tovább a vónyasszony&it és folytathatta a 
kísérleteit.

Ösnzc-v issza vegyitett és főzött mindenféle kouőcsöt. A 
i többek kost lakk, tnczga és viasszal tett kísérletet. Csinált



kellemetlenségével állják ki a versenyt egészeu a 
fontszámra gyártott „rajzókig" és „elbeszélésekig," 
melyeknek szaporasága némileg ellensúlyozza már 
most a III. Napóleon alatt flóráit Montépin-Ponson 
du Terra il-féle regényeknek nevezett, ostobaság és 
arczátlanságkonglpmerátumok egyidöben igen divatos 
fordítását: Magyarországon a ponografia gyönyörű 
virágokat hajt. Ma van magyar olvasóközönség, de 
annak 90 percentje „pikánsára vágy és e vágy ki
elégítésére minden lehető megtörténik éppen oly kö
vetkezetességgel, milyennel e vágy elnyomására, a 
kíváncsiságnak másfelé való terelésére, az izles fej
lesztésére tenni valamit ezer meg ezer egyesületünk, 
önképző és irodalmi körünk mindeddig elmulasztott-

Hogy a kormány e téren majdnem semmit sem 
tehet, hogy a cenzúra oly káros volna a tisztességes 
irodalomra, mint a mily kevéssé volna képes az 
erkölcstelen olvasmány terjedésének gátat'vetni, azt 
fejtegetni felesleges. Nem elnyomni kell az obscén 
irodalmat, de paralizálni ! Gondoskodni a modern 
igényeknek megfelelő erkölcsös es nemzeti jo olvas
mány produkálásáról és hozzáférhetővé tételéről. Ez 
a feladat a társadalomra vár, ezen feladat megoldása 
nemzeti lételünkre lesz olyan fontos, mint Buda 
visszavétele a töröktől.

Legyünk azon, hogy a szellemi munka szűnjék 
meg olyan árú lenni, mint a csizma vagy ruha. mi 
a mesterember nyakán marad, ha a közelben gyári
lag kezdik készíteni; hassunk oda, hogy az irodalom 
hivatott munkásainak ne rőfszámra kelljen csinálni 
a kéziratot, hanem szolidabb munkájuknak is hasznát 
lássák.

Ha gazdasági érdekeink megóvására tudtunk 
egyesületeket alkotni, ha számtalanszor egyesek hiú
sága, szerepelni vágyása elégséges volt egy uj tár
saság megszületésére, legvitálisabb szellemi javaink 
megvédésére nem fog akadni egyesület?

Igen, fog akadni, sőt már is akadtunk: a magyar 
nemzetiség megvédelmezesére alakult, közművelődési 
egyesületek személyében.

. . . Nem a nyelv, de az érzés közössége teszi 
a nemzetiséget és az államra nézve százszorta veszé
lyesebb a nyelvben elmagyartalanodottnál az, ki ma
gyarul érezni szűnt meg, kiből a lelkesedést az 
eszményiért kiszorította az anyagi élv hajhászata

Lássanak hozzá ezen és összes kulturális egye- j 
sületeink, hogy legyen mit olvasnia a magyar nép- í 
nek és első sorban az ifjúságnak. Alapítsanak köl- 
csönköayvtárakat, adjanak ki jó munkákat, ne tekint
sék a jövedelmezőséget, elégedjenek meg az önkölt
ségek megtérülésével. Ila a munka ez irányban 
intensiven foganatba vétetik, tiz év alatt sokat lehet

belőlük tapaszt. Azzal tiimködtc ki felfogadott asszonyainak 
arczán a ráncigödröket. Mikor azután egyiknek a leánya 
elment oda látogatóba s üsszecsókolózott az anyjával, agy 
az arczához talált ragadni, hogy majd műtéttel kellett on
nét eltávolítani.

Kezdett kétségbeesni- Nem akart neki sikerűim semmi !
Kieszelte végre, bogy a ráuczon nem lehet másként 

segiteni, mint a bőrt meghúzni, bogy kifeszUijon. Tartott is 
értekezéseket egy dologtalan fiatal műtövei, ki ügyes met
szésekkel és forrasztásokkal vélte a czélt elérhetőnek. A vén
asszonyokon lett volna a próbamUiét végrehajtandó. Azok 
azonban zsebre gyűrve az előleget, úgy eltűntek másnapra 
még a városból is, hogy kétszázezer mester se tudta volua 
őket elökeriteni.

Hitel és pénz nélkül, végképen elkeseredve állított be 
végre egy napon lauv "  zt > z.

— Végem van! .. v_.0yok bukva! Nem sikerűit. 
Elköltöttem rá a vagyonomat. Nem ér az etetem többé egy 
fabatkái. Mit válaszoljak most már azoknak., kik tiz ceutct 
küldtek be hozzám levélben a tanácsért?

— Édes Evriwick ! A’n önt rendkívül sajnálom. Nem 
akartam tönkretenni. Meg nem álmodtam, hogy cserben fogja 
hagyni a tudománya. Mit is fog hát ceiuálni.

— Vízbe ngrotn. Az a legolcsóbb halál. Még a teme
tése se kerül az embernek pénzbe.

— Azt ne cselekcdjc- Adok önnek inkább egy jó 
tanácsot.

— Ób szidjon! Volna még mód a megmentésre?
— Mit szól ön hozzám ? Eléggé fiataluak néz-e a szá

mára feleségnek ?
— Annyira, hogy örömem és boldogságomban nem 

látom többé azok it a fatális ránezokat sem, melyeket el kel
lett v  Ina simítanom.

— Tadja meg, hogy a férjhez menő nőnek soha sin
csenek ráuezai !

Másnap mindazok, kik Evriwickhez fordultak hvélben 
tanácsért, c néhány szót kapták válaszul :

„Tessék férjhez meuni. a fej kötő mindent elsimít."

helyrehozni. De komolyan kell belé fogni, különben 
elkésünk, kivesznek jeles Íróink és helyüket — a 
könyves polcokon elfoglalják majd teljesen azok, 
kik a francziától csak a ledérséget, a németnek csak 
pesszimizmusát és a magyar irodalomból csak a nyelvet 
tanulták meg.

A Kasszandrák soha nem voltak népszerűek, 
sőt annál kevésbbé élvezték a közbecsülést, mennél 
inkább közelitették meg állításaik a valóságot — 
egy okkal több, hogy én népszerűségre vágyjam.

A Felvidéki inagy. küzm. egyesület IV. 
sz. értesítőjéből.

Az egyesület közp. igazgató választmánya ez évi Ápri
lis hó 19-én ülést tartott, iwelyeu constatáltatott, hogy az 
egyesület alapitó tagjainak száma eddig 180, a rendes tagoké 
2924. és pedig Nvitra megyében 1088, Harsban 333, Sel- ! 
mccz-Bélabáuya sz. kir. városban 251, Nógrádmegyébeu j 
233. Treucséuben 195, Zólyom m. 188. Turóczm. 112, Liptó ! 
m. 83 Honiban 03, Árvában 39, egyebütt 339.

A farsangi mulatságok Nyitramegvében 595 frt. 23 kr. 
Ipolyságbon 7 trt 75 kr, jövedelmeztek az egyletnek.

A tót közm. egyesület „Viast a Svet“ cimü képes 
lapjára az egyesület utján Zólyommegyébeu 47. Nyarain. 
265, Liptóban 47 előfizető gyUjtctctt cs az egyesület 100 
példányra előfizetett.

A pénztártag kezelt vagyona künn levő alapítványo
kon és hátralékos tagdíjakon ki vili 17 249 frt 85 kr. teszeu.

Az ez évi közgyűlés B. Gyarmaton tartatik meg jun. 
17-én.

A folyó évi január 4-éu életbe lépett hodrusi ovoda 
fentartá8ára Ocsovszky Vilmos polgármester 25. Veress Jó
zsef kir. bányatanácsos és Tóth Gáspár ügyvéd 10—10 frt. 
ajánlott fel, a felszerelés költségeire Pécb Antal miniszteri 
tanácsos közben járására a m kfr. pénzügyminisztérium 
220 frtot folyósított.

Tuka Antal és Bányász Frigyes selmeczi népiskolai 
tanítók a magyar nyelv sikeres tanításáért 25—25 frt. juta
lomban részesültek.

A zólyomi választmány jelentése szerint a magyar 
nyelv sikeres tanításáért Gouzorcsik Ferencz, Kapusta Béla 
Licskó Ede, Némán János és Stcfcsek Istváu néptanítók 
20—20 frt. jutalomban részesítettek.

A Révai testvérektől ajáudékkép nyert „Jó könyvek" 
terjesztendő füzeteinek kiválasztásával az irodalmi szakosz
tály raegbizatik; Nagy István „Téli Esték" c. füzetéből 50 
példány raegreudeltetik ; a „Nép Kertésze" és „Fiume" c. 
lapok pártolása clbatároztatik.

A Szitnyaosztály köréből.
A folyó hó 12-én a Gyulák tiszteidére rendez, tt estély 

kitünően sikerült. A nagyszámú résztvevő kedélyes jó hangu
latát emelte még, Tirts Rezső aleluök a Gyulákra mondott 
fel köszön tője, ki egyúttal a megszerzett magasság és lépés- 
mérőt bemutatta. Megbeszélteiéit egyúttal a tervezett tren-

Az árvák pirostojása.
Húsvéti czikk.

400 árvának a szülei imádkoznak fent az égben gyer
mekeik második szüleiért. 400 árva imádkozik naponként 
azokért, akik clhagyatottságukból kiragadták őket és belő
lük a hazának hasznos honleányokat neveltek. 400 talán a 
nyomorból, talán a bűnből a bizonytalan szomorú jövőből 
megmentett lélek. Boldogító öntudat.

Egész csendben zajtalanul tartotta meg nemrég a 
magyar gazdasszonyok országos egyesülete fenállúsáuak 25. 
évfordulóját. Minden zajt, külső pompát kerülve, Benki sem 
tudott felőle, csak az egylet tagjai és árvái. Az egész ün
nepély abból állott, hogy az árvákat a kitvallásuknak meg
felelő templomokban vezették isteni tiszteletre, onnan visz- 
s/.acrkezvc, már a választmányi tagok várták őket élükön 
az elnöknövel: Damjaméh János szabadsagbös fenkölt szellemű 
özvegyevei és az árvák ncmtőjével. Az árváknak^megmagyu- 
rázták a nap jelentőségét, a/.után egy pár alkalmi dalt énekel
tettek cl velük, ezt a rendesnél gazdagabb ebéd követte 
és az ünnepély be volt fejezve. Ez az igazi ünnepély, melyet 
az égből 400 elköltözött anya áldó szemei néztek.

Mayer György űr. az egyesület derék titkára, ezen 
ünnepély alkalmából rövid vouásokbau megírta az egyesület 
25 éves történetét. Ebből kitüuik, hogy az egyesület intéze
tében fennállása óta 400 árva nyert felvételt, kikből egytől 
egyig a társadalom haszuoo tagjai lettek. Jelenleg is 103 
növendék élvezi az áldásdns működésű egyesület jótékony
ságát az ország minden vidékéről és az intézetben a háztar
tási teendők mellett még szabás, varrás cs különféle kézi
munkák készítésével foglalkoznak.

Megindító az évi jelentés kővetkező passusa : „Az 
egész választmány őszinte fájdalmának ad kifejezést afölött 
hogy az árvaházba való felvételért könyörgő árvák néha 
oly tömegesen jelentkeznek, a megüresedett helyek száma 
pedig aránytalanul oly csekély, hogy nem ritkiu vérző 
szívvel kell visszautasítani oly scgélytclcn árvákat is, kik

csóni kiránduláson kivlll. eg< a szop l’tncsnik hegyére, jú
nius elejéu rendezendő kirándulás, mely általános tetszéssel 
fogadtatott.

Uj rendes tagokul beléptek : Bernbardt Arnold és Malay 
Mihály.

AlelnökUnk f. hó 17. a Gedeoutárnára kirándulván, ott 
a nép vandalisuiusúnak megint egy gyalázatos jelét látta,mert 
nem csak hogy az ottani menházba erőszakosan betörtek, de 
még a másik ajtót is fejszékkel széthasították, a mi csak vasból 
volt. zárakat, ásókat sat., s a palaczkot, poharat elvitték. A 
netalán oda kiráudului szándékozók figyelmeztetnek, lmgy 
elölegeseii, inig intézkedések nem történne';, a felső sétányon 
menjenek, mivel az alsó széltürések által keresztül düleszteit 
fenyőfákkal vau több helyen eltorlaszolva.

E héten a Szituya üt is meg lesz vizsgálva és az észle- 
letek jövő számban küzültetuck.

Azon t. lakástulajdonosok, kik e nyáron át — külö
nösen a szünidők alatt — fővárosi vendégek számára laká
sokat kiadni szándékoznak, szíveskedjenek azt alulírottnál 
bejelenteni. Id Tirts RezsO

H Í R E K .
I _ i i p tó T o ó l .

Mű-fűrészmalom. Rózsahegy város Képviselő testületé, 
folyó évi április hó 18-áu tartott ülésében egy rnüfürészma- 
lom felállítását határozta el. A város elöljárósága által 
benyújtott terv elfogadtatott, s kivitelével ugyanaz bí
zatott meg; a fűrész malom költsége fölrúg körülbelül 
9000 Írtra.

Dr. Becz Zsigmond kiváló tehetségű fiatal ügyvéd 
Poprádou, e napokban tartotta esküvőjét Liptó-Szent-Mikló- 
són, a csinos és inivelt Ring Adél kisasszonyuyal, a rendezett 
vagyoni állapotáról az egész megyében ismert Ring Dávid 
liptó-szeut-mikló8i gyáros leányával.

A halász egylet figyelmébe. Nem tudjuk, van-e tudomása 
a halász egyletnek arról, hogy több rózsahegyi orvhalász, a 
révutezai folyóban ivó halakat szigonyokkal s vasvillákkal 
pusztítja. Ha nem tudja vegye tudomásul. Jó lenne o rablás- 
szerű halpusztitásnak ideje korán elejét venni s az orvba- 
lászokat megérdemlelt büntetésben részesíteni.

Rózsahegyi levelezőnk írja. bogy az utczákon lévő sár, 
udvarokbau pedig egyéb meg nem nevezhető hulladék, mely 
a szaglási érzékre oly auuyira kellemetlenül hat, érintetle
nül hagyja édes mámorukban a tisztelt, mérvadó köröket, a 
mennyiben annak eltávolítása Ugyébeu, számtalan panasz 
daczára mi sem történt. A rózsahegyi biró állítólag nem 
meri az ősök ezen kegyeleten hagyományát megbolygatni. 
S mint hírlik, az állami és a közigazgatási hivatalnokok 
azért üdvözlő felirattal fogják megtisztelni. Addig is Augiás 
szelleme lebegjen c kis városka vezetői felett.

Pálinkagóztól farkassötétség! Thuránszky Kálmán, a ró
zsahegyi törvényszék helyettes elnöke, thuropataki jószá
gán levő jukuyájáuak kiegészítése czéljából, kiküldé gazda
tisztjét a lengyel határra, hogy ott számára juhokat vásárol
jon. A gazdatiszt ezen megbízásának megfelelt s a még

az egylet jótékony pártfogását kétségkívül megérdemelnék, 
s kiket szivörömest venne jótékony gyámolitás alá, de 
előlük a bizonyos korlátok közé szorított anyagi viszonyok
tól eredő kényszer-fájdalom-bezáratja az árvubáz kapuit, s 
igy az árván maradt sorstlldözöttek kénytelenek más vi
gaszhelyt keresni, de ki tudja, vájjon c szegények találnak-c 
ilyet máshol is. Az egylet választmányát, csupán ama biztató 
remény vigasztalja, hogy a társadalom kötelességét ezekkel 
szemben is teljesíti."

Szomorú biztatás ! Hiú remény ! A szegény árva. oda 
dobva a bizonytalan sorsnak elcseuevész, elzüllik, megróni- 

j lik, cs nagyon csekély azok száma, a kik oly második 
anyát tatainak, mint a gazdasszonyok országos egyesületé
nek árvanáza.

De e czikk írására nem is annyira ez. miut egy másik 
valóbau lélekemelő körülmény indított, melyről a titkár ur- 
uak fent cmlitctt jelentésében szó van és mely lényesen 
igazolja, bogy hazánk lelkes honleányai, a híres magyar 
anyák nicnuyirc fel tudják fogni és inéltáuyolui, az egye- 

l sülét működését.
Kralovánszkv Ist-ánné az egylet buzgó és fáradhatlan 

választmányi tagjának kezdeményezése folytán ugyanis 1878. 
tehát 8 évvel ezelőtt az egyesület kebelében az említett 
neiuesszivU hölgy elnöklete alatt egy persely bizottság ala
kult, mely feladatává tette, a szegény elhagyatott árvák 
ügyet gyűjtő perselyek kiosztása áltál előmozdítani és lehe
tővé tcuui azt, bogy az egyesület iuté/.ctébcu menüéi több 
árva uycruesscu meuhelyct.

E czél elérésére Damjanich Jánosuó elnök, gróf Bathányi 
Lajosné és Kármán Lajosáé alelnükök és a titkár az egylet 
választmánya nevében lelkes felhívást bocsátottak ki a haza 
hölgyeihez melyben felkérik őket. hogy forduljanak az 
egylethez ily perselyekért, függesszék azokat fel lakásaikban 

I ét használjanak fel minden alkalmat, hogy az árvák perse- 
I lyének tartalma gyarapodjék.

Az alamisna gyűjtés eme rokonszenves formája oly 
sikerdüs támogatásra talált bogy az egész országban clhe- 

I lyczett perselyek kiüriiett tartalma a lefolyt 8 év alatt



szükségelt 80 drb. juhot he in szerezte, ő maga kocsin haj
tatott haza, a juhnyájnak haza hozatalát pedig a magával 
hozott 3 darab liptói tótra bízta. A tótok ütküzbeu. bepá
linkáztak s egy útszéli árokban szerencsésen el is aludtak. 
Mire fölébredtek a juhnyájnak se hire sem hamva. Hiába 
való volt minden lótás-íutás, mégis csak juh nélkül voltak 
kénytelenek haza térni Otthon pedig avval mentegetőztek, 
hogy Útközben farkassötétséget kaptak, s ennek következté
ben nem tudtak a juhokra kellően felügyelni. Persze nem 
hitték el nekik. A juhokat nagy keresés után végre egy 
erdőben' találták meg. s igy a tulajdonoson, a hosszúságon 
kívül más baj nem is esett meg.

Okirat hamisltő adóvégrehajtó. Okolicsáuyi (Szcmcsi) 
Mihályt, volt liptóuj vári szolgabirói adó végrehajtót, a rózsa
hegyi kir. törvényszék 316 rendbeli csalással eszmei bűn
halmazatban lévő okirat hamisításért vád alá helyezte. 
Ugyancsak a kvacsovai és uagyselmeczi körjegyzők ellen, 
a kik nagyobb üssz*egü állami adó és jog illetéket sikkasz
tottak, s ezért hivataluktól is azonnal főijeitek függesztve, 
az adófelügyelőnok feljelentése folytán, a bűnvádi vizsgálat 
folyamatba tétetett, s mint hírlik, azóta már végbefejezéshez 
is közeledik.

Német-Lipcsóról Írják lapunknak, hogy ott, folyó évi 
ápril hó 18-áu délután, a Jungféle güz-fü részmai ómban tűz 
ütött ki, s ez alkalommal a malom. Ö3szes berendezésével együtt 
leégett. A kár több mint 10,000 frtra rág, a tűz károsult 
nem volt biztosítva.

A liptóujvári földmives iskola, a főldm. ipar és keresk. 
miniszter intézkedései folytán, a foiyó tanév végével meg
szűnik, b helyébe ugyanott erdOőri szakiskola fog felállit- 
tatni. A földmives iskola eddigi derék igazgatója Kády 
István, mint hírlik, a rimaszombati földmives iskola vezeté
sével fog megbizatni.

'X’-u.rócz'toól.
A felsóniagyarorszáfli Tátra-bank folyó hó 1 8 -án Tu- 

rócz-Szt-Mártonban tartott közgyűlése alkalmával, elnökké 
Lebotzky Lajos Turóczmegye alispánja, helyettes elnökké 
Szmrecsányi György Arvamogye alispánja választatott meg.
Az alapszabályon is több igen fontos változtatás történt 8 
ezek között igen lényeges az, hogy a megválasztott elnököt 
a miuiszter erősíti meg. A dolgok ily elöhaladása mellett 
reméljük, hogy a bank közelebb már megkezdi működését.

A tu r-sz t- márton blatniczai járásban közelebb lefolyt 
ujonczállitá8 alkalmával behivatott 1. korosztálybeli 225, 
besoroztatott 23, távol volt 67 ; a II. korosztályból behiva
tott 171, távol volt 69, besoroztatott 14; a III. korosztály
ból behivatott 9; a IV. korosztály .jól behívatott 96, távol 
volt 38, besoroztatott 2. A régebbi illetéktelenül távol levők 
közül besoroztatott 8 Így a 651 behívott egyéu közül távol 
volt 223, besoroztatott a közös hadsereg részére 56, a hon
védség részére 7. Hátralék az ujoncz jutalék részére 1. !
a póttaria'ék részére 11, a honvédség részére 7- m i  d

Kivándorlás. Legutóbbi kimutatásunk óta ajjrutkai á l
lomáson letartóztattak a csendőrök 55 útlevél'nélkül utazó 
kivándorlót és pedig Abaujból 18-t, Sárosból 9, Szepesből 
11, Zemplénből 15, és Uugból 2. Találtatott náluk 2586 frt.

17845 frt 92 krnyi összeggel gyarapitá az egylet pénztárát. 
A legutolsó évben az árvaperselyekböi 590 frt 92 kr. folyt 
be az ország minden részéből.

E fényes eredmény elég bizonyítéka annak, hogy a 
magyar hölgyek jótékonyság tekintetében versenyezhetnek 
magával a jótékonyság nemtöjével is.

És most hadd álljon itt a font említett lelkes felhívás
nak egy része és hadd szóljon újólag hazánk áldozatkész 
hölgyeihez, azoknak melegen éiző és a közjóért ielkesillui 
tadó sziveihez!

„A legmélyebb bizalom érzetétől áthatva kérünk ben
neteket, törüljétek le jótékony gyámolitastok által a szeren
csétlen árvák könyeit; forduljatok hozzánk „a magyar gazd- 
asszonyok orsz. egyletének árvái javárau felirattal s az 
egylet pecsétjével ellátott perselyekért! Helyezzétek el 
azokat hajlékaitok legalkalmasabb helyére; legyen az dísze 
fénye és büszkesége a családi tűzhelynek ; tekintse az 
„árvák perselyét" kiki a jótékonyság oltárának. Családi 
ünnepek alkalmával s ha a család valamely tagja örömhírt 
vesz, avagy a szerencse által kerestetik fel, tehát ily boldog 
perczekben, vagy egyéb kínálkozó alkalomkor (pl. társasjá
tékoknál, fogadásoknál stb.) ne feledkezzetek meg a sze
gény árvák perselyéről sem. Ha abban ti jó barátaitok, 
ismerőseitek csak ueháuy fillért is helyeznek el, az éven- 
kint egyszer kiürítendő persely fillérekből összerakosgatott 
hatosokat, forintokat fog tártálmazui és ha évenkint az egy
let 1000 perselyébe egyeukint csak ncháuy forint is gyűl 
egybe, egy éven át árvaházuuk javára krajczárokból felsza
porodott néhány ezer forintot fognak jövedelmezni. Ily per
selyek iránt fordulhatni üzr. Damjanich Jánosué egyleti 
elnökhöz (Sándor utcza 32.) és Kralovánszky lstvánnéhoz, 
a perselybizottság elnökéhez tLipót utcza 36.) És mi még 
tegyük hozzá, hogy a Miudcnbató Isten áldja meg mind a 
két kezével az árvák jóltevöit!

A .,túróczmegyei általános tanító egylet** folyó évi 
május hó 15-én Stubnya fürdőben közgyűlést tart.

KÜLÖNFÉLÉK.
Magyar orsz. Kárpát egyesület. A Keleti Kárpátok 

osztálya ez idei kirándulásához következő érdekes programot 
altima öszsze; Aug. 19-éu. lieggel vagy délelőtt megérke
zés Kassára, a székesegyház és a felső magyarországi muzeum 
stb. megtekintése. Délután 2 órakor indulás Tornára. Augtus 
20-án. Kirándulás a szádellői völgybe, a falucskai barlangba 

'és az aji völgybe. Augusztus 21-én. Tornáról indulva Józsafőn 
at az aggteleki barlaugba. Este Pelsőczöu át Rozsnyóra, 
Augusztus 22-éu. Vagy a Pozsáló megmászása vagy kirán
dulás Kraaznohorkára. Este Dobsinára. Augusztus 23-án. A 
sztraczenai völgyön át a dobsin.ii jégbarlangba ésPoprádra; 
innen tetszés szerint lehet tenni kirándulásokat a magas 
Tátrára.

Népoktatás a bányavidéken. Selmecz s Bélabányán sz. 
kir. bányavároson közönsége mint a róm. kath. népiskolák 
a kegyúri joghatóság czimén fentartója rövid hat—hét év 
óta annyi áldozatot hozott a népoktatás terén, hogy ahhoz 
hasonló példára csalt igen gyéren akadunk s da
czára annak, nogy a jelzett időszak alatt Stefultón, Béla- 
bányáu s Hodrusbányán egy—egy uj iskolát állított fel az 
uj tanítói állomás reudszeresitésc s az uj tanhelyiség építése 
valamint teljes felszerelése mellett, a folyó évi april hó 13. 
tartott közgyűlésében azt határozta el, hogy a baukai róm. 
kath. iskola szűk helyiségét még a folyó évben egészen 
újból átépitteti s e czélra 3000 frt. szán; úgy hogj ezek 
után az iskolák túltömüttsége sem a belvárosban sem a 
külutczákban elő nem fordul.

Nyugalomba helyezés- Selmecz s Bélabánya szab. kir. 
bányavárosok küzgyáma Pállya Lajos, tekintettel aggkorára 
saját kérelme folytán uyugalomba helyeztetett.

A megérdemlett jutalom annál becsesebb, mennél rit
kább aunak elérése, az érdem elismerése iránt nem igen 
hangolt mai világban; ily dicséretes kivétel az is, hogy 
Selmecz s Bélabánya sz. kir. bányavárosok közönsége tiszti 
ügyészének Vadass Gábornak, azon buzgóságáért s szakava
tott munkásságáért, melyet a város egyik nagy fontosságú 
s kedvezően elbírált perében kifejtett, 1000 frt. jutalomdi
jat szavazott meg a folyó évi april hó 13-án tartott havi 
közgyűlésében.

Selmecz 8 Bélabánya sz kir. bányavárosok közigazga
tási bizottsága folyó évi april hó 12-én tartott ülésében fe
lülvizsgálás alá vevén a hontmegyei kir. adöfelügyefő azon 
intézkedését, melylyel a nevezett városok polgármesterének 
fizetését az utóbbi mint bányaigazgató által képviselt bánya
társulatok bányavétel s térmérték állarakiucstári illetékekből 
eredő tartozásának biztosítására letiltotta, akkép bírálta el, 
hogy a kir. adófclügyelö panaszos határozatát feloldotta, 
az eljárást összes következményeivel együtt megsemmisí
tette és a polgármesteri fizetést, a zárlat alól felmentette; 
egyszóval akképeu járt el, mint a helybeli kir. járásbíróság, 
mely az ez ügyben előtte folyamatba tett peres ügyet azon 
módou intézte el. Minek kapcsáben csak annyit jegyzünk 
meg. hogy megélhetjük, mikép az elmarasztalt fél Ügyvédjét 
is végrehajtás alá vonatják az általa képviselt fél tartozá. 
sáért; miként ezt a fenti eset is mutatja, mely szerint nem 
az adózó bá.iyatáraulat. hanem igazgatójának magán vagyona, 
illetőleg polgármesteri fizetése vétetett végrehajtás, alá, 
természetesen a kir. adófelügyclő által.

A vihnyei fürdő mint illetékes helyről értesültünk, már 
raegnyittatott s a közönségnek rendelkezésére áll.

A magyar nyelvi képesítés a tanítón részére évenként 
tartatni szokott póttanfolyamokou nagyon köunycdén szokott 
kiszolgáltatni, miut ezt Zólyommegye közig, bizottsága utóbbi 
ülésén a megye jeles alispánja előadja, miért is indítvá
nyozza, hogy c körülményre a közoktatási miuister figyelme 
bivassék föl. Az indítványt a biz. tagok elfogadták.

A világ vége Hodruson A minap azzal a rémhírrel ro
hant be egy báuyaalőr a hodrusi hajdúhoz, hogy a hodrusi 
tavak gátjai szakadozni kezdeuek s rövid pillauat múlva az 
egész városrészt viz fogja borítani, miért is sürgősen kérte 
a hajdút hogy a lakosság megineutése véget dobszóval adja 
tudtál a veszedelmet. A dob pörgésre leve aztán riadalom ; 
a megrémült völgylakók marháikkal s magukkal vihető 
holmijokkal a hegyoldalokra mcuckültck, a hol remegve 
várták az özönvizet. Egy—két bátrabb ember felrohant a 
tavakhoz, megeresztő a zsilipet s íme szemlátomást apadott 
a nagy viz. Az aggodalom azonban még éjjel sem szűnt 
meg s több könnyelmű ember azon jelszó mellett hogy, 
„igyunk, úgy is vége a világuak" ugyancsak neki látott a 
spiritus fogyasztásának. Mint értesültünk, a tavak valóban 
tele voltak s némely helyen át is csapott a viz a gáton ; 
azonban, miut a tapasztalat mutatta, a veszedelmet a zsili
pekkel nagyon köunyeu cl lehetett hárítani. Hiába, az ijed
ség nagyitó üvegen át nézi a világot s igy ennek végéig 
is eljutott a tokintetc.

Epertenyésztés nagyban. Kent grófságban Swanleybcn 
Biuson II. és B. testvérek 200 Hektár eperföldjuson a mnlt 
évben egy millió kilogram epret termeltek. Epersze dóskor 
1000 munkást foglalkoztattak, kik nck legnagyobb része 
asszonyokból s gyermekekből állott. (Népkert.)

Drága rózsa. „A William Prancis Bennet. róssát Evans 
sseppeótori virágkereskedő tizezerfrtos vette meg azon szaba
dalommal, hogy e rózsát csupán ő bocsáthatja áruba. A 
tudomány e diadala nemcsak a rózsatenyésztése, de általában 
a kertészet értékét is emeli. (Népkert.)

Törvényszéki csarnok,
A szerencsétlen Kocbol Mihály gyilkosainak bűnügyé

ben a végtárgyalást f. é. április hó 19-én fejezte be a 
rózsahegyi.kir. törvényszék.

A kir. ügyészség, figyelemre méltó alapossággal fölsorolt 
okokból, azt inditváuyozta, hogy mondja ki a törvényszék, 
miszerint Koreny Mihály és özvegy Kocbol, született Zatykó 
Zsuzsanna vádlottak, a B, T. K. 278. §-ába ütköző gyilkosság 
bűntettében, a 70. §. alapján mint tettesek bűnösök s ennek 
folytán őket a B. T. K. 278. §. értelmében, végrehajtandó 
kötél általi balálra ítélje el akkép, hogy a halálbüntetés első 
sorban Koreny Mihályon. másod sorban pedig Kocbol Zatyko 
Zsuzsannán, a meggyilkoltnak feleségén hajtassák végre.

Körülbelül egy óráig tartott, a inig a vádhatóság nevé
ben fungáló Dr. Kubinyi Lajos kir. alügyósz kiváló gonddal 
összeállított indítványát befejezte.

Utáua Dr. Schlcsinger Náthán llptó-szent-miklósi és Dr. 
Duschnitz Mór, rózsahegyi ügyvédek, mint a vádlottak részére 
hivatalból kirendelt védők, mondottak igen alapos és szép 
védbeszédeket.

A vád és védbeszédekuek tolmácsolása után az 
elnök kijelenté, miszerint tekintve, hogy már esti 8 óra van 
s az ítélet hozatala hosszabb időt veend igénybe, annak ki
hirdetése más napra vagyis április bó 20-ára halasztatik el. 
Ez alkalommal a következő ítélet lett kihirdetve:

Vádlottak gyilkosság bűntettének kísérletében és szán
dékos emberölés bűntettében bűnösök s ezért, az Ítélet kihir
detése napjától számítandó 15 évi fegyházra ítéltetnek. Ezen 
Ítéletben vádlottak megnyugodtak, ellenben a kir. ügyész 
és a védők az ellen fellebbeztek.

IRODALOM.
A „G ond űző" regény folyóiratot, melyből „Az elsi

mított ránezok" c. cikkünket átvettük, melegen ajánljak 
újból olvasó közönségünk figyelmébe. Megjelenik hetenként 
egyszer, előfizethetni Székely Aladár kiadónál Budapesten 
Dobutcza 14-bz. egész évre 6 frt ‘/« évre 1. 50 kr.

A N é p  K e r t é s z e  c. szaklap, a községi faiskolák 
közlönyének 7-ik száma a következő tartalommal jelent meg : 
Az erdei gyüraölcsvadonczok — gyöksarjak — használatáról. 
Gyümölcs termelésünk különféle hiányai. A gyümölcsterme
lők országos értekezlete által ajánlott gyümölcsfajták jegy
zéke. Táskabetegség, A körtevértetüröl. A szilva levél vörös 
foltjai. Felhívás a hazai gyümölcstermelőkhöz. A mag vé
delme a varjuk ellen.) Nagyobb fák átültetése. A vakon
dok távoltartása a veteményágyaktól. A hangyák ellen. A 
A kömény termesztése gyümölcskertekben. Élösövények 
metszése. Szőlöszeti és borászati vándortanitók, stb. stb. 
Előfizethetni fél évre 1 frt 50 krjával Vörös Fereucz Bzrek. 
kiadónál Selmeczbányán.

A közönség köréből.

Köszönet nyilvánítás.
Fogadják mindazon rokonaim s ismerő

seim, kik boldogult anyám Bernhardt szü
letett Kalmár Janka temetése alkalmával 
f. hó 14-éu részvétüket jelenlétükkel is 
kifejezni szívesek voltak, hálás köszünete- 
met.

Selmeczbányán 1886. April 23.
Bernhardt Adolf

tanácsnok.

É r t e s í t é s -

Muraucsan Fercncz ur m. kir. kőművesmester e lapok 
utján értesítvén ismerőseit, hogy a fölöttes hivatal áthelye
zése folytán, Selineczbányáról Szélaknára költözött, |kéri, 
hogy kik vele ériutkezni akarnak, oda fordulni szívesked
jenek.

HIRDETÉSEK.
979 szám 

1886
Árverési hirdetmény.

A sclmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint önkéntes árverés ezen 
biróság területen lévő Gf. Nyáry Clemcutin férj. Díváid 
Adolfué nevén álló a selwoczi 1746 számú tljk. A f  l sor



852 brsz. alatt foglalt 215 IV számmal jelzett bűz és kertre 
nézve az 1886 évi májas bó 14-én reggeli 9 órára a sel- 
meczi kir. jbíróság mint tlkvi hatóságiiul tűzetett ki.

Kikiáltási ár adó szerint 600 frtban megállapított becsár
Árverezni szándékozók tartoznak fentebbi becsáruak 

10 százalékát báuatpéuzUl készpénz vagy ovadékkédes ér
tékpapírokban az árverésnek megkezdése előtt letenni

Az igért vótelárt 60 nap alatt az árverés napjától szá
mítva 6 százalék kamataival együtt a selmeczi kir. adóhi
vatal mint bírói letéti pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése után 
haszonélvezetbe lép. tulajdonjog javára azonban csak a vé
telár teljes lefizetése után hivatalból fog hckebeleztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár, elleu bizto
sítani.

Ha a vevő az igért vételárt a megbatározott idöbeu 
le nem fizetné, az ő költségére és veszélyére vísszárverés 
fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró bí
róságnál és Selmecz-Bélabáuya sz. kir. bányavárosok taná
csánál megtekinthetők.

Selmeczen 1886 Április 23-án
Heyder

1 9 1  k ir |biró.

363. szám
p. 1886.

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 60. t. ez. 102 
§-a értelmében ezeunel közhírré teszi, bogv a korponai kir. 
járásbíróság p. 1886.J363 szá- u végzése által Mankóim Lipót 
illetve Schöuíeld Adolf javára Susiczkv Adolf és társa ellen 
156 frt 70 kr. és 425 fit és járulékai iránti követelés végett 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán biróilag lefoglalt s 
604 frt 20 krra becsült a végrehajtási jegyzőkönyv 2—14. 
tétel alatti 1. pálinkafőző katlan teljes felszereléssel, külön
féle kádak, hordók, 2 szekér, 1 boróka öriögép, 2 pejló. 19 
anyajuh, 22 toklyó 1 kos és 1 vasekéből álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladandók. minek a helyszínén vagyis 
Bozók községben leendő eszközlésére határidőül 1886-ik évi 
május hó 6-ik napjanak délelőtt 10 órája kitüzetett és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

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

Kelt Korponán 1886. évi április hó 22. napján.
Baig Mór

192 kir. bírósági végrehajtó.

519. szám.
_  1885.

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi ;. ez. 102 §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, bogv az újbányái kir. 
járásbíróság 519. számú végzése által a selmeczi takarék- 
pénztár javára Lukács Gyula és neje ellen 2234 frt töke. 
ennek 1885 ik évi május hó 15’ik napjától számítandó 8®/» 
kamatai es eddig összesen 44 frt 10 kr perköltség követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 1584 frt 50 kna becsült szoba bútor és gépész
lakatosi eszközökből álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek a 519 1885 sz kiküldést rendelő vég
zés folytán a helyszínén vagvis Zsarnócza kohón leendő esz
közlésére 1886. év Május ho 6- napjának d. e. 9 ó. határidőül 
tűzetik 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. ni érteimében a legtöbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételara az 1881. évi LX 
t. c*. 108. §-ábau megállapított feltételek szerint lesz kifi
zetendő.

Kelt Újbányán 1886. évi Április bó 20. napján.
Bumberle János

193 királyi bírósági végrehajtó.

971
Árverési hirdetmény.

A selmeczi kir. jbiróság mint tlkvi hatóság részéről 
közhírré tétetik, miszerint Eruszt Lipót végrehajtatónak 
Haladék János és Gotala Paulina elleni 130 frt. töke és 
árnlékainak kielégítése végett a selmeczi kir. jbiróság terü
letén lévő, a selmeczi 756 számú tlkjben A f  1 sor 1782 
hrszám alatt foglalt Baukán fekvő 58 számú ház és kertre 
nézve 330 frt 58 kr. és Haladék Jánosnak a selmeczi 1837 
számú tlkjben A f  1 sor 1368 hrszáraú rétre uézve 214 frt. 
adó szerint megállapított hccsárakban a selmeczi kir. jhiró- 
ság mint tlkvi hatóságnál 1886 évi Május ho 10. reggeli 9 
órára bírói árverés tűzetett ki, mely alkalommal a fentebbi 
fekvöségek becsáron alól is a legtöbbet ígérőnek cladatui 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi becsárak
nak 10 százalékát vagy ovudékképes érték papírokban az 
árverésnek megkezdése előtt a bírói kiküldött kezéhez bánat
pénzül letenni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai az eljáró kir. 
jbiróság és Selmecz-Bélabáuya sz. kir. bányavárosok tanát- 
sáuál megtekinthetők.

Selmeczen 1886 évi Április 22-én.
Heyder

194 k:r. já rá ib iró -

25 drb selmeczi uépbanki részvény szabad kéz- 
q öl eladó. Bővebbet e lapok kiadójánál Selmecz- 
bányán.

Nyomatott a ,,Selmeczbányai Híradó* gyorssajtóján.

tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

egyesített
kószónbónya- és iparvállalat részvény-társulat.

Ajánljuk
kitűnő minőségű hazai köszénterményeinket

gyári, gazdasági és hazai czélokra
a legjutáuyosabh árak mellett.

Rendelményekct kérünk központi irodáukba 
Budapest, Erzsébettér 10 sz alá intézni.

Az igazgatóság. 
>O0COCOOOOOOOOOOO(3Ö

••oooooooo»«oooooooo«f
Értesítés.

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

férfi szabó
foyló hó 15-kétöl kezdve az alsó utczai 
Stanga. most Tandler-féle házban önállóan O  
folytatom. €#

A nagyérdemű közönség becses meg- 2 ? 
rendelését kérve vagyok

Selmeczbánva 1886. márczius O
Tisztelettel O3—3 Friebert Ferencz o

férfi szabó. O

» 0 0 0 0 0 0 0 9 * S 0 0 0 O 0 0 D 0 « «

■ I A „B etegbarát ’ czimü röpiratban számos házi
szer van ismertetve, melyek sok éven keresztül 

megbízhatóknak bizonyultak s ez okból a legmelegebb 
ajánlatra méltók. Minden betegnek ismerni kellene e 
röpiratot. Különösen pedig azokat, a kik köszvényben 
vagy csúzban, tűdösorvadásban, ideggyengeségben, 
sápkórban stb. szenvednek, arra figyelmeztetjük, hogy 
az egyszerű háziszerek által nagyon gyakran még az 
úgynevezett gyógyithatlau betegségek is megszűntek. 
A ki a „ B e te g b a rá to t“ olvasni kivánja, az Írjon 
egy le v elező lapo t R ich ter k ia d ó -in té z e té n e k  
L ipcsébe, mire a röpirat megküldetik. A megren

delőnek ez költségébe nem kerül.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RUHAKELME
csak tartós gyapjúból való egy középnagyságú férfi 

részére
4  frt 96 kr. jó juhgyapjuból 

310 meter 8 „ — jobb juhgyapjuból
egy öltözetre K) „ — finom „

j 12 n 40  kr. egész fin. juhgyapjuból.
U tazó  p la id e k  darabja 4, 5, 8—12 frt. — Nagyon finom 

I öltönyök, folőltö, nadrág óh uaőköpeiiy szövőtöket, tilffl, lódén, 
cominÍH, kaiuingarn. cbeviot, trikót, női kendőket, peruvieu, dos- 
king-ok ajánlja

A lapittatott Sztikarofszki J. - 1866 —

t r  a  II r  i n n b iK y «  r  i r  n k  U
Mintákat franco. — Szabók részére minta kártyákat bérmen- 

tetleniil kiild, 10  Irton fölüli után vétőket bőr menteben küld.
Állandó r.-.ktároin lován inintogy 150.000 Irt értékben, ma

gától értetődik, hogy na.'.- (Ulotembou számos 1—5 métores posz
tóvég marad fenn. molyok u  én aztán felette olcsó áron vagyok 
kénytelen túladni. — M indül okosan gondolkozó egyén felfogja, 
hogy ily kic-őnv jnaradékokb ’>l minták nem küldhetők hisz né
hány száz küldetném mellett már elfogyna e maradók ; ehhez 
képest valódi sz é d e lg é s  a«, ha némelv rt/.lotiiél posztó végekből 
ajánlanak m intákat, m ert o i k i ü  a minták nem posztóvégekből, 
lanein egész darabokból vétettek s igy felfogható az illetők eme 
izándóka — N on tetszés esetén a poszt .vég kicseréltetik, vagy 
t pénz visszaadnák. Megjegyzem, hogy más ezégok a mara
dékokat is kicserélik, talán még rosszabb árukért, de a pénzt nem 

i adják vissza).
Több széd e lg ő  e z é g  utánzása következtében késztetve 

érzem magamat a hirdetést iában hagyni, m iért is kérem a t. c. 
közönséget, tartsa  szo lid  <■ légemet becses emlékezetében 
s tiszteljen incg annak idején megrendeléseivel.

Ij 'J veiozé le k e t fa lv asu k  ó im at m agyar, cseh, lengyel 
olasz és franczia nyelven. 201—90—”

|
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Turöcz - Szent - Mártonban egy

rendeztem be e hé 20-ától kezdve, melynek támogatásúra ezennel 
tisztelettel kérem fel Árva, Turócz és Liptómegye n. é. közönségét. 
Vállalatom: a Selmeczbányai Híradó llóknyoindája T. St. Márton
ban. mely cím alatt kérem a megrendelések inegtevését.

Ujbólkérve a u.é. közönség becsestámogatását, vágok
tisztelettel

Selmeczbányán 1886. február 27-én.

A „S e lm e c zb án y a i H íre d é "  k iad ó ja .
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Kiadó a „Seluieczbáuyai Ilirad»>“ künyvnyomója-


	17

