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Zólyom megyei vidéki válasz! Hiányának 1885—0. évi 
működéséről.

A közgyűlés elé terjeszti Dr. Keleti Vince jegyző.

Tisztelt közgyűlés !
Választmányunk működésének első éve a megala

kulásnak és taggyűlésnek, másodika a szervezkedésnek, 
harmadik a komoly czélirányos tevékenységnek volt szen
telve. Ilyképen vélem rOviden jellemezhetőnek választmá- 
uyunk működését három év lefolyása alatt és az alább 
(elhozandó adatok talán igazolni fogják állításomat.

Mindenekelőtt azonban szükségesnek tartom a t. 
közgyűlésnek fel világosi tássa I szolgálni ama ügyek elin
tézése felől, melyek a múlt évi közgyűlésen szóba kerültek. 
Legfontosabb volt ama határozata a közgyűlésnek, mely 
a seluiecz-bólabányai választmány által ajánlott alapsza
bály változtatást némely részletek kivételével magáévá 
tette. A két választmány törekvéseit látszólag siker kö
vette, a mennyiben a trencsón-tepliczi közgyűlés oly nemű 
„függeléket" kívánt csatolni az érvényben lévő alapsza
bályokhoz, melyben az egyes vidéki választmányok jogos 
igényei kielógittettek volna. A közgyűlés eme határoza
tát azonban a nagyméltóságü belügyministerium jóvá nem 
hagyta, hanem m. é. 5052(> sz. a. kelt rendeletében 
utasította az egyesület igazgató választmányát, „hogy a 
fiókegyesülelok alakítása helyett működése területén vi
déki választmányokat létesítsen és az erre vonatkozó 
intézkedéseket az eddig érvényben lévő alapszabályok 
szövegébe felvegye". Daczára a nmólt. belügyministerium 
ezen elutasító magatartásáuak a selmeczbáuyai választ
mány az idén Balassa-Oyarmaton tartandó közgyűlésén 
újból fellép reformtervezetével, melyhez választmányunk 
a tavalyihoz hasonló módon pártolóing járult. Másrészt 
azonban előterjesztéseink folyamában meg fog győződni 
a t. közgyűlés, hogy az igazgató választmány által a 
közgyűlésnek elfogadás végett ajánlott alapszabálymódo-

A FELVIDÉKI HÍRADÓ TARCZAJA.

Selmec/.lmnyu lhMti május.

Tárczát, de rövidet! ez u jelszó.
Könnyen hangzó. ámde ki tudna röviden Írni ily ese

ményben gazdag hétről, minő az utóbbi.
Fülűnkbe hangzik még lelkesítő dallama a Marseillaisenek, 

melvlyel a selmeezi akad. ifjúság uj elnök választására indult, 
fülembe cseng még a kis iskolás lánykák kellemesen sivító 
éljenkiáltoaása. melvlyel ők is elnökválasztásra készülnek, él
tetve a majálisi szép elnököt. Kedves paródiája e korteskedés 
ama nagyoknak, hol bor fogy és . . . becsület csorbái.

Előttünk a Tribuna pőre, intésül nz oláh izgalóknak : 
toliam hegye alá tolakodik a veszettség szó is, mely nemcsak 
Pasteur intézetében, s a párisi lapokban, de a mi lapjainkban 
és a felföldön is divatját éli.

Volna még száz más esemény is. melyet a tárczairó tolla 
alá veliot; ámde én nem szabadulhatok egy bűvös körből, 
melybe nem a szép szemok, nem a női báj vont, de egy világ
hírű tudós sötétségbontó varázsszavai bűvöltek be.

Vámbéry felolvasása a m. tud. akadémiának utóbbi disz- 
(ilésén. megdönti a középkori krónikások és a jó német szom
szédok félelemből, gyttlölségből és tudatlanságból eredő állítá
sait 8 nekünk felföldieknek is, kiknek társalgási körében nem 
ritkán kerül szóba a nemzetiségi, a faji kérdés, erős alapot, 
érvet nyújt a dolgok vitatásához.

A* aranyszavak a maga nemes vonásában állítják elénk 
őseinket, kimutatva, hogy „a nemzet fájának török törzse meg
maradt a maga eredeti valóságában, habár ugor galyakat ol
tottak is bele, vagyis, bogv a nemzetnek tőrök alapeleme meg
őrizte vezérlő szerepét és szellemi felsőbbségét s a hozzá csat
lakozott és vele egygyé forrt alsóbb népelemekre saját egyéni
ségének bélyegét nyomta."

A magyarokat úgy állítja elénk, mint kik az egész X.

sitások a vidéki választmányok igényeinek lehetőleg meg
felelni iparkodnak, valamint egyáltalábau az igazgató 
választmány utóbbi időben számos tauujelót adta annak, 
hogy a vidéki választmányok hatásköre tágításának és 
függetlenítósóuek semmikópeu sem akar gátat vetni.

Áttérve a lefolyt óv eseményeire, örömmel kezdhe
tem felsorolásomat az igazgató választmány 1885. szept. 
19-én kelt átiratával, melyben választmányunk minden 
tagjának legőszintébb elismerését és hálás köszönetét fe
jezi ki „új tagok gyűjtésében és a tagdíjak eredményes 
beszedésében tanúsított és mintaképül felállítható tevé
kenységéért." Az igazgató választmány ezen nyilatkozata 
annál kellemesebben érinthet minket, mivel a magyaro
sodás szolgálatában álló annyi felvidéki választmány kö
zöl épen a miénknek jutott a mintaszerüség kitüntető 
jelzője. Ugyancsak m. é. szept. 29-én felhívott bennün
ket az igazgató választmány, hogy a megye alkalmas 
pontjain óvodákat állítsunk, kilátásba helyeztetvén az 
ilyen óvodáknak az állam által leendő segélyeztefése. E 
téren is megtettük a szükséges lépéseket, felszólítottuk 
Breznóbánya és Libetbánya sz. kir. városokat, Zélyom- 
Lipcse, Tót-Pelsőcz és Nagy-Szalatna nagyközségeket, 
hogy egyesületünk esetleg az állam hathatós támogatása 
mellett óvodákat állítsanak. Breznobányán és Zólyom- 
Lipcsén a dolog valószínűleg a valósulás stádiumába lép, 
miről majd költségvetésünk előterjesztésénél lesz szó, 
egyik község kijelentette, hogy anyagi viszonyainál fogva 
nem léphet az actio terére, egyéb helyekről nem érkezett 
válasz. Ugyanazt kell sajnálattal jelentenünk a besztorcze- 
bányai nöegyesület t. elnökségéhez intézett átiratunkról, 
melyben az egyesület védnöksége alatt álló óvodának 
reformálására nézve tettünk ajánlatot. A múlt évben 
Trencsén-Teplitzben tartott közgyűlés által tanítók jutal
mazására megszavazott 100 írtból az illető tanfelügyelö- 
ségek ajánlata alapján a magyar nyelv oktatásában elért 
kiváló eredményért 2 0 - 2 0  forinttal jutalmaztattak: 
Gonzorcsik Ferenc/, ternyei r. katb., Kapuszta Béla ul- 
maiikai községi. Licskó Ede zólyom-lipcse községi, Neuiann

század lefolyása alatt Európában a keresztény világ közepén 
az ázsiai műveltség képviselői voltak.

A régi magyarok utódai, kiket a középkori krónikásoknak 
szánalomra méltó tudatlansággal és páni rettegéssel készült 
tudósításai tévedésbe ejtettek -  igy szól Vámbéry — alig 
merték másnak képzelni őseiket, mint vad barbár haliaknak, 
kiket csupán csak az emberöldökles es zsákniányrablás ezéijn 
vezetett kalandjaikban. Ezt a felfogást, mint merőben helyte
lent. tökéletesen megsemmisítenünk nemcsak szabad, hanem 
lehet is, kötelességünk is!

És a jeles tudós megfelel e kötelességének, mert biztos 
adatok alapján győz meg a felől, hogy a IX század magyar 
társadalmának előkelői a hasonló rangú és állású keresztény 
európaiakat nemcsak a bizancziak által magasztalt hadi tudo
mányukban, hanem az általános miveltségbcn, tolerancziában 
és bölcsességben is jóval fölülmúlták.

E felolvasás csak Ízelítő egy nagyobb műből, melyen a 
világhírű tudós jelenleg dolgozik. Vajba e mű mielébb a nyil
vánosság elé kerülne s oly élénk érdeklődéssel forgatná a 
magyar, mint az angolnép forgatja magyar tudósunk müveit: 
hogy megismerné germán szomszédaink rég múlt időkben elle
nünk elkövetett bűneit s az njabbkori tudomány fényénél a 
maga tiszta valóságában látná Árpád népét, melyet az Ekke- 
hardok. Liutprandok remegő keze „olnjsr.infl, apró és ferdén 
metszett szemű, óriási fejű mongolnak" festett az utókor elé. 
8 nem lehet tagadnunk, hogy pemzlijöket oly sötét festékbe 
mártották, hogy ennek nyoma annyi századon keresztül még 
a mostaniban is megvan egész népok véleményében, bitében, 
no meg abban a krajnai kis kézikönyvben, melyben a magyar 
ferde szeműnek, összevagdalt. sebbelyes arezűnak, bivalybőrrol 
fedett testűnek van leírva a kis nemzedék épülésére.

De hadd merítse azt a meggyőződést is az ősök történe
téből, hogy csak a szellemi (elsőbbség emelheti Árpáti népét 
most is, mint egykoron, más nyelvű nemzetiségok fölé. t—i.

János zolnai ág. evang. és Stefcsek István nagyszalnt- 
nyai r. katb. tanítók. Nagy könnyítésünkre szolgált, 
hogy a nagymóltóságú közmunka- és közlekedésügyi ini- 
nisteriumtól ni. ó. 3<J871. sz. a. portomentességet, a 
nagyméltóságú pónzügyministeriunitól pedig hatóságokhoz 
intézett beadványokra nézve bólyegmente-séget nyertünk. 
Az igazgató választmány azon felszólításának, hogy a 
tagok számát folytatott gyűjtés által tovább szaporítsuk, 
választmányunk fényes eredménnyel megfelelt, mert jól
lehet a deczomb. elején kibocsátott taggyüjtő ívek na
gyobb része még kinn vaun, tagjaink száma 170-ről 
már 350 re emelkedett. Bár a laggyíijtök közöl legtöb
ben igen dicsérendő buzgalmat fejteitek ki, mégis kie- 
meleudönek tartom e helyen Altdorffer István zólyomi 
kir. aljáráshiró és Hrankovics Ferenc/, bravaczói tanító 
fáradozását.

Előbbi közel hatvan tagot gyűjtött az egyesületnek, 
közöttük Zólyom városát is mint alapitól, utóbbi pedig 
iskolás gyermekeivel bejárta a szegény szomszédos kincs
tári telepeket és krajezárnyi adományokat sőt terménye
ket is gyűjtött, melyeknek eladásából 8 frtot küldhetett 
az. egyesületnek. Leljék az adakozók és gyűjtök jutalmu
kat Isten áldásában és a lelkiismeretesen teljesített haza
fias kötelesség tudatában! Ez alkalommal örömmel je
lenthetjük, hogy városunk elsőrangú pénzintézete a besz- 
terczebáuyai takarékpénztár is alapitó tagjaink sorába 
lépett.

Áttérünk lefolyt évi működésünk legfontosabb moz
zanatára a felnőttek oktatására. M. ó. szept. 28-án 
felhívott bennünket az igazgató választmány, hogy a 
megye alkalmas pontjain a felnőttek számára magyar 
nyelvi tanfolyamokat rendezzünk. Választmányunk m. é. 
Október 19-én tartott ülésében tüzetes megbeszélés tár
gyává tette a dolgot és az igazgatót és jegyzőt bízta 
meg a szükséges lépések megtételével. Választmányunk 
buzgó tagja Sebész,tha Károly z.ólyommegyei kir. tan- 
I el figyelő, ki a vállalat iránt mindvégig meleg érdeklő
dést tanúsított, megyeszorte felhívta a tanításra hajlandó 
tanerőket, kik egytől egyig készségesen vállalkoztak a. 
reájok nem csekély munkára. A választmány kórőleg 
feldúlt Beszterczebánya, Breznóbánya és Zólyom sz. k. 
városokhoz, hagy a tanfolyam számára alkalmas helyi
séget átengedni és (ílte.-ről meg világításról gondoskodni 
szíveskedjenek. A kérelemnek nevezett városok készsége
sen eleget lettek , Beszterczebánya városa tekintetes 
tanácsa a városi polg. fiúiskola helyiségét jelölte ki e 
czélra, hol azonban az előadások az ugyanakkor tartott 
kereskedelmi tanfolyam miatt megtarthatók nem voltak, 
miért is a választmány a helybeli kir. főgymnásium két 
termét kérte e czélra, melyet a főgymnásium igazgatója 
készségesen át is engedett. Breznobányán az ág. evang. 
iskolában, Zólyomban pedig a községi iskolában tartatott 
a tanfolyam. A tanítást ellátták Beszterczebányáii Faluiss 
Alajos polg. isk. igazgató, Botbár Emil polg. isk. tanár, 
BInnár Ödön és Bozsenik Béla kir. főgyran. tanárok; 
Breznobányán Sasko Gyula és Kachuics András ág. evang. 
népiskolai tanítók, Zólyomban Krajcsík Soma közs. isko
lai tanító. A beszterczeháuyai tantestület a választmányi 
jegyző elnöklete alatt bárom értekezletet, tartott, melye
ken az oktatás módozatai megbeszél tettek. Szinte fölös
legesnek tartom megemlíteni, hogy nevezett urak felada
tukat mindvégig páratlan odaadással teljesítették, minek 
köszönhető vala, hogy a rövid tanítási idő daczára meg
lepő eredményt mutathattak fel. A tanfolyam megnyi
tását falragaszok és az egyes iparosokhoz küldött fölhí
vásokkal tettük közzé, megnyitása pedig történt Besz- 
terczebányán 1S8G. Január 7-én, Zólyomban 188(i. Jan. 
5-én, Breznobányán Febr. lo-én. A tanulók kezdők es 
haladókra oszoltak, amazok magyaréi olvasni és írni. 
emezek pedig nyelvtanra taníttattak heti 2 — 2 órában, 
azonkívül mindenik osztály heti 1 — 1 órában számtan-



bán nyírt oktatást. Tankönyvül használták az elő osz
tályban a Gönczy-fále ABC-t. a másodikban a Groó 
Vilmos-féle Olvasókönyvet. Tankönyvekkel ós írószerekkel 
az egyesület látta el a tanulókat. Hasonló volt a tan
folyam berendezése Breznobányán ós Zólyomban is, ki
véve, hogy Breznobányán leányok számára is nyílt meg 
a tanfolyam. A tanfolyam, melynek látogatottságáról az 
alább felsorolandó statisztikai adatok nyújtanak felvilá
gosítást, Beszterczebáuyán f. é. Április 11-én, Brezno
bányán Április 17-én, Zólyomban Április 18-án fejezte
tett be. a két utóbbi helyen nagy számú közönség 
jelenlétében. A tanfolyamot sikerrel látogatottak az egye
sület részéről bizonyítványt nyertek, azonfelül Besztercze
báuyán a legszorgalmasabb látogatók, számra nézve 
14-en jutalomkönyvet is nyertek, mely czólra a választ
mány a Móliner Vilmos kiadásában megjelent „600 
nemzeti dal“ czíiníi müvet tartotta legalkalmasabbnak. 
Megjegyzendő, hogy Méhner Vilmos budapesti könyv
kiadó úr ezen könyvet 25% engedménnyel szállította az 
egyesületnek, valamint dicsérettel kell megemlékeznem 
Révai Testvérek hazafias ajánlatáról, kik a kiadásukban 
megjelenő Jó Könyveket 30% engedménnyel hajlandók 
az egyesületnek szállítani. A beszterczebányai tanfolya
mot meglátogatták a választmány igazgatója, pénztárosa 
ós jegyzője, valamint a kir. tanfelügyelő úr is, ki az 
egyesület által kiadott bizonyítványokat névaláírásával 
és pecsétjével ellátta. A tanfolyam hallgatóiról szóljanak 
a következő számadatok:
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26 18, 1.9 19 11 13 26 10
31 30: 50 10 2 33 27 2
20 9 20 22 2 35 9 0
77 57 89 51 15 81 62 12

A tanfolyam legidősebb hallgatója 49 éves, a leg
fiatalabb 16 éves volt, mindkettő beszterczebányai. 
Férfi volt 114, nő 41.

Ha még megemlítem , hogy választmányunk a le
folyt évben 4 ülést tartott, ügy azt hiszem felhoztam 
egyesületünk m. évi életéből a legfontosabb mozzanato
kat. Kérem a t. közgyűlést, méltóztassék jelentésemet 
tudomásul venni.

Beszterczebánya, 1886. Május 8-án.
Dr. Keleti Vince,
választmányi jegyző.

H  I R E  K .

bot, do szavalatot, dalt és zenél vonlak bo a magyar 
szellemű rendezők. Az előadna eszméjét lladadany András 
o város dorők bírája peuditotto inog. ki magaban hordja 
az őlőni. kis város tol virágzásának biztosi tőkát s kiben a 
tisztalelküség, i'észrohaj hu lanság, erős kötolessógérzot ős 
fáradalmat nőin ismerő tottorö párosul Eddig s ezentúl is 
főmozgató tényezője a városi köz- és magánügyöknek 
s minden irányban hasznára válik u városnak. Az estély 
kedélyes volt s a jolonlevök nrezán az Öröm és megelége
dés sugarai tükröződtek vissza. A szavalat, dal ős zene 
után, molyokból a magyar szollom világiéit ki. a társaság 
tánczra perdült s járta azt viradtig! A rendezés körül 
Jamtusek r. kát. káplán, Lump Ernő, Szopko, Ka rabolt 
urak, lladadány kisasszonyok, SolVtuika Etelka k. a., 
Uolvánszky Anna k. a. szói ezt ok érdemet. UratuláJunk. t.

Egy csendőr kitüntetése iránt élénk mozgalom in
dult meg liiptómegyo felső járási községeiben Szóitól 
(i vula kiváló tehetségű körjegyző kezdeményezése folytán. 
A mozgalom oda irányúi, hogy a varsoezi csetulórségbo 
beosztott .lavór esendőnek kitüntetése iránt legfelsőbb 
helyre kérés intéztossék, mivel neki tulajdonitbntó nagy
részt. Imgy a betyárok, tolvajok és csirkefogók imio járás
ban oly ritkák, mint a fehér holló. —t.

Heti és őrs/,, vásár tartására vonatkozó kérvényét 
Liptónjvárnak megyénk előnyösen intézvén el, az e n - 
poklain az illető szakmiuisioriuinlmz küldetett lói. —t.

A megyei I I .  fokit, erdei kihágás! bíróságnál meg
üresedett póttagságra Miké Péter íakorcskedö választa
tott meg.

Szerencsétlenség. Rózsai tőgyről írja levelezőnk, hogy 
bizonyos Floeli Zsuzsámmá Főj ér-Patakról, ezen községből 
Rózsahegy felé vezető lejtőn, Svandu István uszftdfti fuva
ros szekere alá korült és elgázoltatott. A szerencséi l e t  
már csak halva vonták ki a kerekek alól. Svandát a 
csendőrök elfogták s a rózsahegyi ügyészségnek adták 
át, hol is ellene a bünlenyitó eljárás nyomban meg .-in
díttatott.. melynek folyamán Floeli Zsuzsán na bullája f 6. 
niájus-bó 10-én folbonczo)tatott.

Tííz Rásztokín. E hó 8-án Rásztokin egy ottani 
földmivcs udvarán tűz ütött ki, melynek következtében 

az istállók és a faszin leéglek, s egy gyermekéiül esett 
áldozatul. Szerencsére szélcsendes idő volt s a tűzoltók a 
szomszédos épületeken már átcsapott tüzet könnyön el
olthatták.

I j állami állatorvos. A magas minisztérium lap- 
tó és Aiva megye térülőiére állami állat orvosul: Faragó 
Mihályt oki. állatorvost nevezte ki. Székhelyéül L.-Szout- 
Miklós jelöltetett ki.

Izracilita anyakötiyi vezetők. A vallás és közoktatási 
ni. kir. miniszter a megye közig, bizottság f. é. márc.-lió 
0-én tartott ülésében hozott határozatát, melylyol a liptói 
izr. anyakönyvi kerületben Siliger Vilmos rabbinak —, 
ós a rózsahegyi izr: anyakönyvi kerületben El szász Manó 
rabbi helyettesnek anyakönyvvozetókké történt megvá
lasztását helyben hagyta, jóváhagyó tudomásul vette.

U p t ó h ó l .

közigazgatási bizottságunk 1**6. évi május hó 11-én 
tartott ülésének legérdekesebb tárgyát Dr. Miltálik Victor 
megyei főorvos ha\ i jelentése ké, ezie. Ezen jclontés sze
rint, a kanyaró Laziszkón és S/.cntkereszten : a bélhagy- 
ináz : JMostin, Nngy-Palugya és Lucski községekben, az. 
emberi himlő Sziolniez, Prószék, Vcrbicz, Okolicsnó köz
ségekben megszűntnek nyilváníttatott és az elrendelve 
volt orvos rendőri óvintézkedések érvényen kivid helyez
tettek : tovább azt jelenti Imgy Néinet-Lipcsén a vörliotiy . 
Nagy-Mobróczon és 11utiyn pedig a himlő uralg és nagy 
mérvben terjed.

Ugyancsak az érdemes főorvos azt is constatalta, hogy 
a múlt hónapban a megye területén lti ebmarási eset for
dult elő. Es pedig Pottornyán :i, í-'zeut Andráson 2. Szent 
Annán 0; Hosszúréten 1, Szent Máriáit 1. Liszkofalván 
3 stb. Lucskin és Kelemfalván és ,\íado< sáliban több liá/.i 
állat, maratott, meg s ennek következtében víziszony 
tört ki rajtok. A megsérült egyének kivétel nélkül a szak
értői orvosi segély kikerülésével, a liptói Pasteurök. Szent 
Anna községben lakó. Allmnnn testvérek által gyógyke
zeltettek.

Minő eredmény nyel? a jelentésből ki nem vehető. 
Mindamellett a főorvos, indítványba lmzta, Imgy Állmán 
testvérek ellen mint olyanok ellen, akik orvosi teendőket 
jogosítvány nélkül és jutalomért végeznek a KMTK.
02. §-ának 1. pontja alapján a b. óljává- ind itassák meg.
A közigazgatási bizottság a főorvos ezen indítványát egy
hangúlag elfogadta

Halálozás. Ktihinyi -/. Szentiványi Zsófia tirnónek 
e ltó 8-án 74 éves korában] történt elhunytát tudatja ve
lünk egy gyászjelentés. A boldogodnak bűit tetemei o ltó 
10-én V n la földön tétettek örök nyugalomra, a családi sir- 
kerlbon. Méko pontira.

Műkedvelői előadás. Ifibbe mezővárosában e bő 9-én 
a városi fogadó nagytermében a bibliei fiatalság, műked
velői előadást rendezett, melynek keretébe nem sziudara- j

Ipartanács tagok. A kassai kereskedelmi és ipar 
kntnani. a liptómcgyei i)»artanácsban az I88G. évre Ko
vács József verbiczi iparost és Ring Dávid liptó szent- 
iiiiklósi kereskedőt rendes tagoknak, Naegelein Gusztáv 
kereskedőt és Holí-czy Péter iparost póttagoknak válasz
tón a inog.

Nytigtlíjazás. A vallás és közoktatási miniszter a 
közigazgatási bizottság ajánlatára Jakubik Aloizia — rózsa
hegyi r. katli. elemi iskolánál alkalmazásban volt tnnitó- 
nónek 100 flnyi évi nyugdijat engedélyezett.

A lilptóniegye területére kinevezett adófolügyelö (>.
J. és P. A. körjegyzőket hivatali hanyagságuk miatt 25 —25 
Irinyi pénzbírsággal büntette, s Ígérőiét vette a köz 
igazgatási bizottság miszerint visszaesés esetében ezen két 
körjegyzőnek hivatalától való elmozdítását lógja indít
ványozni.

A rózsalicityi kuglizö egylet f. évi május-hó 10-én 
a vasúti állomás helyiségeiben tartotta évi rendes közgyű
lését Dr. Ktihinyi Lajos elnöklete alatt, ki is a nagy 
számmal egy begy fi 11 tagokat meleg szavakkal üdvözölvén, 
az egylet múlt évi állapotát és működését következőkben 
ecsetelte.

Az egyletnek a lefolyt évben 102 tagja volt, és pedig 
<»4 rendes, 25 kültagja és 10 tiszteletbeli tagja: az évi 
bevétel 8,*} ft 5(1 krt, a kiadás 27 ft 04 krt tett ki, s 
igv maradt tiszta jövedelem (íl ft és 52 kr, mely összeg 
részint tagsági dijakból, részint pedig gyűjtés és zsinór i 
dijak fizetése által jött össze.

Ezen gyűjtés körül különösen kiváló érdemekot szer
zett magának egyletünk derék és szorotetre méltó bírálja ! 
Lolioczky Adolf úr, ki nőin csak a gyűjtés torén volt 
fárodhatlan, de ki ma sem szűnt meg egyletünk érdeké
ben dolgozni, s úgy a kuglizás, mint az azzal járó spirituosus I 
előnyökhöz mindig hűségesen hozzájárul.

Szítból kívánjuk tehát: Éljen sokáig! A közgyűlés 
befejezte után a jelenvoltak a kuglizó helyiségbe vonulván 
azt ünnepélyesen megnyitották és ősi módon felszentelték,

a in ulti isiig határt nem ismerő jó.kedvben Késó opljg tar
tott, s azon U tagúkul1 kiviü ™ >os vendég is részt volt.

A kuglizás byt'túüzto után a társaság újra a vasúti 
állomás helyiségeibe húzódott vissza, s onnan csakis éjjeli 
11 óra körül oszlott jjzéjjel.

Helyreigazítás. Múlt számban „diszlakomu“ czimú 
c/.ikkkünkböl, a közművolödési egylet jayi)ra adakozók 
névsorából (óDidésböl ikiinurudt Józan Győző honvéd had
nagy neve, ki nevezett ozélra szintén I Ittál járult.

T u ró o z b ó l.
Iparos tanonezok oktatása. Hogy a kormány meny

nyire szivén visoli a magyar ipar fejlődéséi, kitűnik abból, 
hogy az iparos tanulók oktatását elrendelte s gondoskodott 
arról is. Imgy ozon oktatás orodtnényro vezessen. A jő 
Ízlés azon tulajdonságok egyike, molyok uz iparost az 
iparűzésben s annak előbbre vitelében kiválóan elősegítik. 
A föltlmiv., ipar- és kereskedelmi ministerium különösen 
a jó ízlés fejlesztését kivátitu elősegíteni, midőn az iparos 
tanulók részére raj/anintákat kószittoum. E mintákból 
küldött közelebb ogy gyűjteményt S z ü l  lő Géza kir. 
taulólügyoló közbenjárása mellott a turóoz-szt.-mártom 
ipariskolának. A gyűjtemény áll a Vidéky-félo szabadkézi 
rajzmintnk bárom füzetéből és a hozzá való vozérkOnyv- 
böl, Suppan- Edor-íólo minták 2 füzetéből, melyük uz 
ind.-, perzsa- és in agy ursző 11 y og- m i n t áka t s egyéb szinezott 
rajzokat tt)i}tetfie!t Ipl. Megomjltjűk még, Imgy az iparos 
iskolában 101 növendék v^n, ebből ty- plój^zitó osztály
ban vjfn fi2 ti/, első osztályban 39, kiknek legnagyobb 
Cészp szabó, esi|iész, asztalos és lakatos.

Turócziiiegyo központi választmánya f. bó 10 én
tartott ülésén a képvisolövúlasztók 1887-ik évben érvény- 
nyel bírandó névjegyzékeinek kiigazítására a követko/ó 
összeíró küldöttségek küldettük ki; a 8zt.-márton-bllMui<7,»i 
járásba ilj. Bulyovszk.v Simon elnökleto alatt Heniczky 
Kálmán, Újhelyi Attila, a mosócz-zniöi járásba Velits 
Alajos olntikroto alatt Aknntisz Ilezső és Kontsok György 
és Mosor Tivadar elnöklete alatt Csopcsányi Eerencz és 
Rakssányi József.

közig, bizottságunk f'. hó 12-én tartotta üléséi, 
molyhon a főispán akadályoztatása miatt Loliotzky Lujos 
alispán elnökölt. Az alispán jelentéséből kiemeljük a kö
vetkezőket. A kivándorlás Sáros. Zemplén, Aba.j és ezek
kel szomszédos megyékből még folyton tart s a megye 
területén április hóban a csontlőrség 76 ogyént tartóztatott 
le, kiknél négyozer forintot inoghalailó .összeg találtatott. 
A csondórség a rend léniánása érdokóhon is erélyesen 
működik s c közben két cselben ellenállás következtében 
fegyverükéi is kény teletlek voltak használni. A tavaszi 
idő alatt több külföldi csavargót tartóztatott le ugyancsak 
a csondórség. Előfordult ogy gyormokgyilkosság és egy 
postalopás, O-Stiihnyáu a szolga 304 írttal megszökött.; 
egyébként a személy és vagyon biztonság nem lett meg
zavarva.

A fősorozás a megye területén hovégeziotott, melynek 
eredményű a kövoikozö: ujonczjutalék 136, állíttatott 104, 
olöbb állíttatott 11, hátralékban maradt 21. Hátralék a 
pót tartaléknál 16. Honvédség részére jut. 39, állíttatott 14, 
hátralék 15. Az ujonczállitás alkalmával 44 egyénnél 
trachoma eonstatáltatotl, különösen oly községbelioknél, 
kik Oroszországba mint házalók, \agy más megyékbe mint 
kézitnunkások járnak.

A főorvos jelenti, hogy a megye Jaszenovu. Koletnou- 
l'itlu, Rudim. Abruliáinljilu és Andrásfalu községeiben a 
husihagymáz járvány merült lel. Megbetegedett 28, meg
gyógyult 15, gyógykezelés alatt van 6, moghalt 7-

Az adófel ügyelő jolentése szerint április lióban befi
zet tetett 3804 frt 57 V, kr., tavaly-3578 frt 79*/* kr. s igy 
az idei eredmény 225 frt 78 krral nagyobb.

A kir. főmérnök jelentésű szerint itz utak állapota 
tűrhető s az általa észlelt hiányok megszüntetése végett 
jelentése az alispánnak kiadatott.

A kir tanfelügyelő jelentésében terjedelmesen isin őr
leti az iskolák állapotát, melyeket a közelebb lett kőrútja 
alkalmával meglátogatott; jelenti továbbá, hogy több isko
lában a vizsgák már megkezdettek.

Ezeken kívül több folyó ügy Lntóxtetett el.

Kivándorlás. A legutóbbi kimutatásunk óta a csend
őrök letartóztattak útlevél nélkül 23 egyént, Sárosból 5, 
Zemplénből 9, fSzepesből 5, Abaujből 4. Találtatott náluk 
863 frt.

Z ólyoa itm v g y éb fíl.

Közgyűlés. A Felv. Mngy.közv. Egyesülőt zólyomroo- 
gyoi választmánya f. Iió 8-án tartotta közgyűlését Resz- 
torczobátiyán. Jelon volt miulegy 30—35 tag. A közgyűlés 
olsó tárgya volt a jegyző jelentése a választmány mull 
évi műkötléséröl, melyet lapunk t. olvasói lapunk élén 
egész terjedelemben olvashatnak. A jelentés kapcsán i\ 
közgyűlés köszönetét szavazott az újonnan belépett alapitó 
tagoknak, Rosztcrczobánya, Bruznóbánya és Zólyom vá
rosok tanácsának a felnőttek oktatása támogatásáért, a 
felnőttek oktatásánál közreműködött taneröknok fáradozá
sukért és a választmány jegyzőjének, az egyesület ügyeiben 
kifejtett buzgóságáért. A pénztár vizsgáló bizottság nővé-



, .  hogy » pAnit&rt
janulimwaért k < M M „ Mavaaott. A „,,„t ,L a j ta i t  v*. 
Iwt&uUj liolyotlua ijfaagatóvil Subimtlia Kírolv ' *4laa»|. 
.m i.',1 .a,(okká Kakasa Alajaa, Mookovortk Ja,a*, 8oi,k*
u n  «  ,  ‘ Emil- partig Klói,, Kámlv,
Atldorttor tav in  «a Boraik Okapár v ita to ttak . A v i t a , .  
ma„j Által kidolgozott Ogvron.1 változatlanul ollogadtatott
úgy szintén ii választmány Altul előterjesztett I88G_87.
évi költségvetés, melynek legfontosabb tétele u felnőttük 
oktatására olOirAnyzoit 400 Irt és u Bre/.iióbáiiván, vngv 
Zólyom-Lipcsón folAllitnn.lé ovodáruszánt ugyniiily összeg. 
1 0 1 .1, kisebb fontüssAgú ügy tárgyalása utAn u közgyűlés 
véget ért. ^ ^

Fényes esküvő. F. 1,0 8-án vezette oltArlioz Alulor- 
fer Isi vAu zólyomi ul.jArAsblró PongrAtz Lázár bosztereze-
I.Anyui törvényszéki biró leAnyAt, ViolAt. A 18 kocsiból 
yJló ineiiüiüt fényesen rokeszteite be u mugyur sullungós 
fogút, melyen n menyasszony foglalt bolyét. A nAsznagv- 
asszonyok szerepéi viselték : Ilii ró NyAri BólAnft, Tihanyi 
Dénosné. Hakovszky Hélánó, Kai Inai Forenczné és a vő
legény sógornéja. Koszorús loAnyok voltak: Dillonberger 
^lelkn, Erimmel Emum, Horvátli Elma, IIus/.Agli Ilka. 
Pintér Izabella, PongrAtz Mariska, Sebe Irén, Szkokon 
Gizella és VliulAr Luiza k. a. Az esküvőt természetesen 
lakoma követte, melyen Lajos Tóni zenekara húzta kivi- 
lűgos virradtig. Isten áldűsa kísérje a boldog párt. logvon 
^leiok oly vig, mint a minő vidűm volt esküvőjük.

Ml,V,!,ioyi's JíMvM t A heszterc/.ebányai seminurium 
^erék vioorektorát Korpona sz. k. városa, a megboldogult 
Jdikulkn apAt plébános helyére megvAlasztotta. Méltóbb 
választást alig is tehetett Korpona róni. katli. közönsége; 
mert e magyarságában kipróbált férfiú, ij megboldogult 
ijyomdokait kével ni ol nem mulasztja. Vi\jha Besztorezo- 
líánya róni. U t̂li. közönsége is azt mondhatnA az uj kor- 
Jjonai j.lóbAnos h(.lyéro kinevezendő vieorok topról,

Majái is. A beszterczobámai fögymnásium tanuló 
ifjúsága f. hó 25-ro tűzte ki majálisát, mely lm az idő 
kodvoz, néposnűk és jó mulatságnak ígérkezik. Helyűi a 
szép és regényes Tiyqva község, popinoria novü erdei- 
dülóje van kiszomolvo. Az étkezést Millmann vendéglős 
jó  konyhája fogja ellátni; a zenét Lajos Tóni zenekara 
tölti ki. Minthogy pedig u lógyinu. meghívókat és fal
ragaszokat nőm szokott kibocsátani, vegye a t. közönség 
o hírünket tudomásul, valamint azt is, hogy a fögymnásium 
tartandó majálisán .mindönkit s/.lvoson lát.

Kutya kosár. Jajgatnak a kutyák gazdái, fökép a 
vadászuk, ,a \,Aros lyipitáiiyáuuk tekintetet nem ismerő 
eljárása miatt, melyet a „kosán illan" kutyák irányában 
végrehajtat. Naponként látlmtni a peczért szürkére festett 
egy fogai ú h ötmezősei legénye kísérőiében a várost körül
járni, és jaj annak a kutyának, melynek száján nincs az 
olőirt „kosár," befogatja irgalmat latiul, mii meg nem ment 
még adófizetést jelző „bélyogja" sem. Helyesen van jgv, 
legalább az esjbutó báioknak eleje \gn véve.

Érettségi vizsgálatok. A boa/.terczebányai fógymná- 
siumban a V ili. osztálybeliek évi vizsgálata f. bő. 12-én 
kezdődött a hittannal, 13-án veit. a természet- és mennyi- 
ségtanból, 14-én a magyarnyclv- történelem- és bölcselőt,
15-én a latin- német- és görögnyoIvekből. A megejtett 
vizsgálatok után 17 én az éretségi Írásbeli fartalik inog, 
és pedig: 17-én 8 órukor a görögnvelvből, 18-án a magvar- 
nyolvböl, 19-én a latinnyolvböl, 20-án a nemet nyel vból, 
végro 20-án a mennyiségtanból. A szóbeli érotiségi június 
11 és 12-én fog mogtartatni.

N/Jeber Kde boszterezebányai tankerületi főigazgató 
úr családja mint halljuk már Hosztorczehányán van, o hó 
7-én érkezvén meg. Üdvözöljük a lóigazgató úr kedves 
családját és kívánjuk , Imgy uj otthonában oly jól érozzo 
magát, mint Ungvári.

/ólyoni megye törvény bal ósága folyó hó 8-án báró 
Radváuszky Béla főispán elnöklete alatt közgyűlést tar
tott. Az alispán évi jelentéséről , lapunk jov.ó számában
Bzóluuk-

K Ü L Ö N F É L É K .

Osztályunk e bét folyamában estélyt tart, bel óh 
mikor, az majd a hirdető táblákon lösz olvasható.

Solmuczbányu. Május-hó 16-án.
' ld. Tirts Rezső, alelnök.

A sclmcezi akad. ifjúság Scbreiber Feroncz bánya- 
jogászt nugy lelkesedéssel elnöknek választotta meg. E 
választás a közönség körében is kodvezöou fogadtatott.
Mi is őszintén gratulálunk.

A liodrusl csipke verő Iskolába fektetett tőke úgy 
latszik meghozza kamatait. — Mig ugyanis kezdetből) né
pünk idegenkedett az iskolától azt a esipkoipar megrontó- 
jának tartván, most már bizalommal fordul folójo s kösz- 
séggol küldi oda gyormokeit az újabb minták eltanulása 
ezéljából. Némelyek oly jártasaknak érzik már magu
kat az uj modorú csipkék készítésében, hogy tanitónökül 
ajánlkoznak egyes családokhoz. — A minap kettőn fordul
tak meg szorkosztöségünkbon a fiatul loánynüvondókek 
közül, r arra kértük betűiünket, liogv részükre tanitónöi 
állomást eszközölnénk ki. -  Persze, e kívánság kissé 
túlzott s azt bizonyítja, hogy a növendékek nem helyes 

'fogalommal bírnak a tanitónöi (jualifieatióról; do másrészt 
az illetőknek jártasságáról és ügyességéről is tanúskodik.
— Mi csuk azt Ígérhettük a törekvő lányoknak, hogy szép 
szándékukról említést. teszünk lapunkban s nem késünk 
őket egyes családokhoz ajánlani. — Mindkét Ígéretűnket 
beváltottuk. — Mindezek előállására azonban — incgvall 
juk, fóképen azért, érezzük magunkat késztetve, begy bi
zonyságot hozzunk fel a liodrusi csipkeverö iskola hasznos 
volta mellett. — Hu a kormány közegének Rejtő Sándor 
minist éri ipari felügyelőnek elismeréssel adózunk az iskola 
ügye támogatásáért, úgy köszönet illeti Litossy János plé
bános igazgatót is, ki kezdettől fogva buzditólag működött 
közro, begy az iskola iránti ellenszenvet hívőinél logyözzo.

Hogy mennyire sikerült az neki, mutatja az eredmény.

Iskola ügy. Selmeez s Bélabánya s. k. bányavá
rosok közönsége mint a rom. katli. népiskolák fenntartója 
elhatározta, begy a Banka külutezában levő iskola épületét, 
tekintettel szűk, illetőleg túl tömött voltára, folyó év i 
nyarán át építteti s o czélra 3000 frtot szavazott meg. Az 
átépítés tervét a boutmogyoi kir. tanfelügyelő is jóvá
hagyta s a vállalat árlejtés utján adatik át a legtöbbet 
Ígérőnek; az árlejtés batáruupja f. évi uiájm»-hó 17-ke.

Kii/.kórbáz, Övöm mól közöljük Solmecz s Bélabá
nya városok törvény hatóságának azon elhatározását, 
hogy az itteni városi kórház közkórházzá leendő átalakí
tása iránt tárgyaltokat indít meg a bolftgy és a péuzügy- 
minis:eriütnmal. E terv sikeres kivitele ép oly kívána
tos, mint lehetséges, fókép lm tekintet he vosszűk, hogy az 
áljanikinesiár a bányamunkások szántára amúgy is külön 
kórházat tart fenn, melynek költségeit nagy részlten ti 
biínyatárapénziár viseli és igv |iu önnek alapja kiegészítve 
a város állal átengedendő járandósággal a közkórház 
részére fonliitmik, az országos közalapra vajmi csekély 
leher lőg esni, melyot az abból erodö számos olónv dúsan 
fog pótolni, nem is említve azon jelentékeny megtakarítást, 
mely a most két kezelésű és berendezésű kórház egyesíté
séből származik s mely annál figyelemre méltóbb, mivel 
kólségtolon, hogy az ogységos kezelés már a közegész
ségügy szempontjából is kiváló fontosságú s mivel csuk is 
oz utón remélhető, hogy mogannyi kivánalom kiolégittetik.

A bélabányui vasúti állomás áruforgalmának, ille
tőleg annak fel- s leadó minőségének mogszüntolését a 
közmunka s közlekedésügyi m. k. miuistorium azon okból 
vovén czélba, mivel azon az áru forgalom robnmosun 
hanyatlott, vélemény adásra hívta fel Solmecz s Bélabánya 
sz. k, bányavárosok közigazgatási bizottságát, moly utóbbi 
meghallgatván az. érdekelt tényezőket, jolesül ászt. Miliály- 
tárnai bányatársulatot, mini a bélabányui kohó tulajdo
nosát, továbbá a solmecz s bélabányui kereskedők testü
letét s fontolóra véve a kinyomozott viszonyokat, feltörje- 
sitésébon azt jovasotja, hogy a szóban lövő terv ojtossék e l; 
mit a magán bányászat saját lagos természete anuul is 
inkább megokol, mivel a kérdéses vasút kiváltképon a 
bányászat érdekében létosült, s o mellett a bélabányui 
kohó a vasút építésekor azon előjogot nyorto, Imgy számá
ra külön kitérőt tartson fönn a vasút, mely kitérő költ
ségeit magú a bányatársulat fedotzto, s igy azt most is 
igénybe veheti termékeinek feladására s egyéb megrendelt 
áruinak átvétoléro.

papunk mai Mániából több mulatt áiiy-pttldánjt 
küldöttünk szót. Főleg bes/ti rcwtbányai I. olvasóinkhoz 
fordulunk bizalommal, móltóztassannk olöfizetósoikkid, 
melyek közvetlenül Sülineozte küldcudök, támogatni.

Nelmeczbányán. A kiadó.

A M. K. Szituja Osztály Közleménye. Az osztály 
t. rendes tugjui értesittelnek, Imgy kirándulásoknál a  in. 
kir. állnmvasutakon f. 6. május havától kezdve egész ok
tóber végéig órYónyos mórsékolt vasúti jegyeket használ- 
liatuak. Az igazolványok 10 kr. fizetése mollott nlúlirott- 
nál kaphatók.

A öo d eo n  tárnára vezető folHŐ és alsó sétány, vala
m in t a forrás tisztítva vun. A forrást jelző tábla a gedooni 
platóimról egyik fenyő fán látható, a forrástól pétiig a re
gényes fekvésű tavakhoz vozetó ut szintón jolozve lesz.

Ktidapestiek Nelmcczcn. Azqn mozgalom kövotkoz- 
tébon, melyot a Szitnyaosztály megindított, évről évre töb
ben keresik fel városunkat a tóvárosiak közül üdülés 
ezéljából. — Így oz idő szerint is több budapesti család 
tudakozódik lakások után, Imgy a nyarat itt tölibosso. — 
A Szitnyaosztály tovékony uldnöko meg szorgalmústul 
Jegyczgoti a kiadó lakásukat, Imgv a hozzá forduló lakás- 
kuresókuek útbaigazítást adhasson.

I r o d a lo m .

Paraj János összes munkáinak l-sö és 2-ik füzete 
jelent mog Mólinor Vilmos kiadásában Budapesten. A 
magyar irodalom körűi érdemeket szerzett kiadó a ma
gyar uomzotnok költői iránt tunusitni szokott kegyeletében 
bízva hirdet, előfizetést (Jaruy munkáira, miket öt kötetre 
esztvu Vörösmarty és Tompa összes munkáinak díszes

fívjuájáhan a Icgcorrectobb szöveggel önmaga a köliő által 
ion javítások szoriut fog kiadni, mindonbou a költö em
lékéhez méltóan. Az egész mű 32—34 füzetre terjed, ogy- 
egy fűzet, ára 35 kr., az egész öt kötetes mű olöf. ára 10 
írt. A bolti ár nagyobb lesz. Megrendelhető minden búzái 
könyvárusnál, vagy a kiadónál Bpest, Papnövelde utcza 
8 sz. A „ S ze n t Lá s z l ó  k i r á l y , "  s a “K o iit"  szer
zője szorul-e ajánlásra??

H IR D E T É S E K .
V o r N o n y tá r g y n l lÍ N i l i i r i t o l n i ó n y

A kontmegyei ni. kir. állainépitészeti hivatal területén 
levő »Vácz-Selmeez“ és „Nagyszombat - Krakó“-i államukul
1887. 1888. 1885). 1890. 189L és 1892. években oszkőzlendő 
kavics szállítás biztosítása iránt a f. 1886. ovi Junins-lió 
lü-ún a m. kir. közm. és közi. ministerium és a fennéríntett 
állainépitészeti hivatal helyiségében zárt Írásbeli ajánlatok út
ján versenytárgyalás tartatik.

Felhivatnak ennélfogva a vállalkozni kívánók, hogy aján
lataikat a közm. és közi. ministerium segédhivatalainak igaz
gatójához. vagy a fennéríntett állainépitészeti hivatalhoz czi- 
inezve, legkésőbb a kitűzött tárgyalási nap d. e. 10 órájáig 
nyújtsák be. — A később beérkezett ajánlatok, valamint ál
talában a bármikor beérkezett táviratok figyelembe vétetni 
nem fognak.

Az öt pecséttel zárt ajánlatok borítékán a czimezésen 
fölül világosan kiírandó az állainépitészeti hivatal és államát 
nőve, melyre az ajánlat vonatkozik.

Az ajánlatok az építészeti hivatalnál átvehető ajánlati 
minta és felosztási kimutatás szerint teendők.

Az esetben, ha oly küllemre tétetik ajánlat, mely n mi- 
nisterinm által helybenhagyott, az építészeti hivatalnál kitett, 
kőmintától eltér, a szállítani kívánt kőanyagnak a vállalkozó 
pecsétjével ellátott két mintája az ajánlathoz csatolandó s egy
úttal a felosztási kimutatás 7. rovatában a termelési hely is 
— honnan a szállítás foganatosítandó lesz — megjelölendő.

Egy-egy útresziétre nézve csak egy ár hozható ajánlat
ba, .melynek a ininistoriiun által helybenhagyott s az építészeti 
hivatalnál kitett mintára, vagy bár attól eltérő, de legalább 
oly minőségű anyagra kell vonatkoznia.

Minden ajánlattevő az ajánlatok beadására kitűzött ha
tárnaptól kezdve nyolc* hétig kötve marad ajánlatához s a már 
benyújtott ajánlatok többé vissza nem vehetők.

Az építészeti hivatal területén átvonuló minden egyes 
államútvcnalra külön ajánlatok nyujtandók be.

Azon állaimUvonalak csupán egyes részeire vonatkozó 
ajánlatok néni fognak figyelembe vétetni.

Úgy az ajánlat, mint a hozzá mellékelt felosztási kimu
tatás szabályszerűen bélyegezendő, s mindkettő ajánlattevő ál
lal aláírandó.

Az ajánlathoz a bánatpénznek az adóhivatalba, illetőleg 
állampénztárba történt befizetéséről kiállított nyugta csatolandó.

A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul szolgáló felosztás- 
lián kitett mennyiség után az ajánlattevő által Ígért árak ösz- 
szegének legalább í> % -át kell kitennie.

Készpénz, vagy értékpapírok az ajánlatok mellett el nem 
fogadtatnak.

Azon ajánlattevőknek, kiknek ajánlatai nem fogadtattak 
cl. bánatpénzük az árlejtés eredménye feletti határozathozatal 
után fog kiadatni.

A lőtt ajánlat az illető vállalkozóra nézve azonnal, a kincs
tárra nézve pedig csak azon naptól fogva kőtelező, a mikor a/, 
a közm. és közi. ministerium által «rí fogadta tik.

A szállítandó kavicsmennyiség átlaga a szállítási szerző
ilés és részletes föltételek, az ajánlati minta, és ennek mellék
letét képező felosztási kimutatás és köminták az államépitészeti 
hivatalnál a szokott hivatalos órákban megtekinthetők, illetve 
átvehetők.

Kelt I p o l y s á gon ,  1880. május-hó 11-én.
A hontmegyei m. kir. államépitészeti hivatal

S c h ö n n  A la jo s
kir. főmérnök által.

11G7.
Á rv e ré s i  h i r d e tm é n y .

A selineczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
rész röl közhírré tétetik, miszerint végrehajtási árverése ezen 
kir. jhiróság területén Kubinszky Györgynek a bakabányai 
ptkben A 4 - iil5 hzszámu 11 frtra becsült rétre — 412 
ptkben A -j- (J12 hzszámu 72 frtra becsült szántó és rétre 
A -| lil4 hzszámu 40 frtra becsült rétre - -  43ö ptkben 
A -\- 013 lizszámu 62 frtra becsű szántó és rétre Kubinszky 
Györgyöt illető felére, és Rabit Pál. István Márton, ckk: Ba- 
hit György és Andrásnak másik feléből álló a bélabányai 299 
aztklien A -|- (508 hzszám alatt 240 frtra becsült 210 szám
mal jelzett ház, udvar, kert. csűr, szántó, és rétre nézve 1881 
évi (10. t.-cz. 15(5 § értelmében Auerbach Ármin végrehajta
tnak 68 frt 29 kr. töke. és járulékainak kielégítése végett 
18S6. évi Június-hó 7 én reggeli 9 órára a selmeczi kir. 
jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál tűzetett ki mely alka
lommal a fentebbi fokvőségek a fentebb kitett becsárakon 
alul is a legtöbbet Ígérőknek eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak a kitett egyes becsárak- 
uak 10% készpénz vagy óvadékképes értékpapírban az árve
résnek megkezdése előtt bánatpénzül letenni.

Vevők kötelesek az Ígért vételárakat az árverés napjától 
számítva 90 nap alatt esedékes 6% kamatostól a selmeczi kir. 
adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevők a megvett ingatlanoknak haszonélvezetébe ezen 
árverési cselekménynek jogerőre emelkedése után lépnek, a 
tulajdonjog javukra csakis a vételár teljes lefizetése után hi
vatalból fog bekebeleztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen biztosítani.
Ha a vevők az Ígért vételárt a meghatározót időben le

nem fizetnék bármely érdekelt fél kérelmére vevő költségére 
viszái verés fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek tüzetesebb pontjai ezen eljáró 
bíróság és selmecz-bélabánya sz. kir. bányavárosok tanácsánál 
megtekinthetők.

Se l me c z e n ,  1880. Májas 13-én.
Heyder,
kir. jbiró.



i r v e r é ü l  h i r d e tm é n y .

A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint végrehajtási árverés ezen 
kir. járásbíróság területén levő ismeretlen tartózkodása Szluka 
Pál tulajdonához tartozó, a bélabányai 478 szikben. A -f- I 
sor 288 hzszám alatt foglalt 120 számmal jelzett ház és ud
varra nézve Uschlbetz Mihálv felperesnek 16 frt töke, és jártt- 
Mainak kielégítése végett 1886 évi Május S l - í j l  reggeli 9 
órára a selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
tűzetett ki, azzal, hogy ezeu fekvőség becsáron alól is legtöb
bet ígérőnek eladatni fog. ,

Kikiáltási ár adó szerint megállapított becsár. Árverezni 
szándékozók tartoznak 600 frt után 10% készpénz, vagy ova- 
dékképes érték papírokban az árverésnek megkezdése előtt bá
natpénzül letenni.

Vevő köteles az ígért vételárt az árveres napjától szá
mítva 90 nap alatt az esedékes 6% kamatostól — a selmeczi 
kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál kérvény mellett 
lefizetni. „ ,, .

Vevő a megvett ingatlanok haszonélvezetébe az árve
rési cselekménynek jogerőre emelkedése után lép — a tulaj
donjog javára azonban csak a vételár teljes lefizetése utón 
hivatalból fog bekebeleztetni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen bizto-

U1111 Ha a vevő az ígért vételért meghatározott időben lenem 
fizetné, bármely érdekelt fél kérelmére vevő költségére az árve
rés fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai ezen eljáró bíró
ságnál. és Selmecz-bólabánya város tanácsánál megtekinthetők. 

Sel me ezen.  1886. évi Május 14-én.
Heyder, 
kir. jbiró.

Á r v e r é s i  l i i r d e t i n é u y i  k i v o n a t .

A zólyomi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogv Lakota János végrehajtatnak s a kimondott csat
lakozás folytán Kohn László Prokop Emil végrehajtatóknak 
Vrtyo Márton végrehajtást szenvedő elleni 350.121 és 66 frt 
tőkekövetelések és jár. iránti végrehajtási ügyében a a) zólyomi 
kir. járásbíróság) területén lévő Dettva nagyközségben fekvő:

l a dettvai 58 sz. tjkvben 1. 2—11 és 13—41 sorszám 
alatt foglalt ingatlanból Vrtyo Mártont megillető 14 
részre............................................... 228 frt 50 kr.

2. a dettvai 2283. sz. tjkvben f  12430 hossz, a foglalt 
ingatlanból Vrtvo Mártont megillető */„ részre 8 frt

3. a dettvai 2884. sz. tjkvben foglalt Vrtyo Mártont 
'/ részben megillető következő ingatlanokra:
a) f  79 hr 40. össz. sz. ház. udvar, kert és csűr */♦
részére .......................................... ....  • 40 frt
b) f  13920 hrsz. ingatlannak ’/« részére 10 *
c) f  13923 * , 10 p
d) f  13942 „ * * 10 „
e) f  13945 „ r 15 *

összesen az árverést 321 frt 50 krban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1886 évi Június-hő 18-ik napján délelőtti 10 
órakor Dettva nagyközség házában megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárá
nak 10%-át vagyis 22 frt 85 kr., 80 kr., 4 frt. 1 frt, 1 frt. 
1 frt és 1 frt 50 kr. készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 
42. §-ában jelzett á r f o l v ó mma l  s z á mí t o t t  és az 1881. 
évi november-hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri 
rendelet 8. íj-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 1885 évi deczember-hó 29 napján.
A zólyomi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

Altdorffer,
kir. albiró.

419 sz. 
cin. 1886.

H i r d e t é * .
A beszterczcbányai kir. törvényszék elnöke az 1886. 

VII. t. ez. 38. §-ából folyólag közhírré teszi, hogy néhai 
Mari íny Ede volt boszterezobányai kir. közjegyző hivatalos 
iratait és könyveit Jeszenszky Nándor boszterezobányai kir. 
közjegyzőnek adta ki.

Kelt Hesztcrczobúnyán 1886. évi Május-hó fi.
Majovszky,

kir törvizéki elnök,

E l a d ó
egy vastartalmú fürdő 7000 írtért.

Bővebbet a kiadó hivatalban. i -8
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) csak tartós gyapj ültél való. egy középnagyságú férfi ) 
i részére
) 1 4 ír t 1)6 kr. jó iuhgynpjubél
\ 3*10 nictcr I s . . -  jobb juhgyapjuhól
\ ősy i l.« /olio  I 10 .. finom juligyapjtiból
y | 12 .. 40 kr. egész fin.juligyapjtiból.
6 I t ir / .i i  |t ln i« l< -k  darabja 4. ö. 8—12 frt. -  Nagyon finom

öltönvek, felöltő, nadrág és eróköpeny szöveteket, liiíll lódén, <om- 
.nis, kainmgarn, clieviot, trikót, női kendőket, permien, dosking-nk s 

7, ajánlja

Alapittatutt Stikarofszki J. -

H i r d e t é s .

A rózsahegyi fürdőbázi részvénytársaság igazgatósága 
részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az 1886. évi rendes köz
gyűlését 1886. évi Május-hó 30-ikán délutáni 3 órakor Rózsa
hegyen a magyar társalgó kör helyiségeiben megtartandja, s 
arra a t. ez. részvényes urakat tisztelettel meghívja azzal, 
hogy határozatképtelenség esetében az alapszabályok értelmében 
1886. évi Június 14-ére kitűzendő közgyűlés alkalmával a 
megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül érvényes 
határozatok fognak hozatni.

A k ö z g y ü 1 é s nap i r end j e :
1) Az igazgatóság jelentése az 1885-ik üzleti évről.
2) A társaság 1885-ik évi számadásai s azokra vonat

kozó igazgatósági jelenté.-.
3) Felügyelő bizottsági jelentés és felmentvény megadása.
4) 1880. évi költségvetés.
5) Igazgatóság és felügyelői bizottság választás utjáni 

kiegészítése.
6) Netaláni indítványok.
Kelt Rózsahegyen az 1886. évi Május-hó 9-én tartott 

igazgatósági ülésből.'
Policzer, Lavotta,

jegyző elnök.

líohai Rüzsó.

Olcsó faanyag.

g y á r i  r a k t a  i n II r  (1 imi l> o n.
91 i n t  A k u t  f 'r t i n c o .  Szabók fészere minta kártyákat bér- 

mentetleniil küld. 10  fiion felüli utánvéteket bét mentesen küld. 
Állandó raktárom lévén mintegy 150,(.00 frt értékben, ma- 

i gától értetődik, hogy nagy üzletemben számos 1 —ö méteres posztó- 1  
, vég marad fenn. melyek'' én aztán f e l e l t e  o l o i t  Á r o n  »_a- 1  

gyök kénytelen túladni .Mindi n okosan gondolkozó egjen felfogja. « 
hogy ily kicsiny maradékokból m i n t á k  n e m  k t l U l l i e l ö k  ^ 
hisz nehány s/.áz küldemény mellett már elfogyna e maradék: éli f 
kénest valódi s / .C d c lg C *  az. ha némely üzletnél posztó végekből í 
ajánlanak mintákat, mert ezeknél a minták nem pnsz.tóvégekböl.

) hanem egész darabokból '.etettek s igy felfoghat" az illetők eme 
| szándéka. — Nem tet.-z.es esetén a nosztóvég kicucrCIlctik. J 

vagy a péltc vins/niullltik. (Megjegyzem, hogy más ezégek H 
r a maradékokat is kicserélik, talán még rosszabb árukért, de a pénzt *
? nem adják vissza). . . «

Több s z é d e l g ő  Ó i i g  utánzása következtében késztetve 
i  érzem magamat a hirdetést abban hagyni, miért is kérem a t. c. sz 
' közönséget, tartsa szolid c z C g c m c t  beeses emlékeze' ff 
“ t ö k e n  s tiszteljen meg annak idején megrendeléseivel. a, Levelezéseket felveszek német, magyar, cseh. lengyel %
I olasz és franczia nyelven. 205—20—12 %

Kohai Rezső
diszinfl ős építő bádogos Selmcczbányán Alsó . 

Utcza Zlinszki-féle házban ajánlja magát minden 
c szakba vágó

é p - ö . l e t m . - u . n l r á . ! k : ,  n. in.

Háztető fedések

C ’ h h  ( o  r n f i  K m t  U

a legjutányosabb árak melletti készítésére. Javítá
sokat a legjobban és legolcsóbban teljesít.

Bátorkodom egyúttal Bécsijén töltött több évi 
gyakorlatomra hivatkozni, melynek alapján szolid 
és ízléses munkát szolgáltathatok.

S e l m e c z b á n y á n ,  1886. Május-hóban.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 
hozni, hogy faraktáromban ti következő árak mellett 
kapható faanyag:

Egy ezer zsindely, köb cm. h . 7 Irt.
1 köbláb deszka . . .  48 kr.
1 dupla lécz h/4 cm. . . 18 B
1 lécz a/6 cm. . . . 9 »
1 lécz ■•/ao®/* . . .  » „

Selmeczbánya, 1886. május hó 1-én.

( í e e s á i ty i  A n t l r á s ,
204 2 4 épilész.
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| És/akiiiâyarországi
^  köszénbánya- és iparvállalat részv.-társulat.

|  A,ii,nljiik
^  k itiln 6  minőségű hinni kőszénterményeinket

> gyári, gazdasági és házi czélokra
\  u Icgjiiiúiiyosubh tinik nudleti.

\  Hemleltnónvckot ki lünk központi irodánkba
\  llti(lo|iest, Erzsébettel' 10 sz. ulti intézni.
I
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É r ti e m c r in e kSzámos bizonyítvány 

legelső o r v o n! különböző
tekintélyektől. kiállításokról.
Ilnniiinez éven át Jónak bizonyult

Aiiflt-herin száj- <\s fog-viz
l> r .  J .

cm. ki", udvari logorvo* liéeMhen.

I. Bcgnergaste 2.
A legkitűnőbb szer csúzos fogfájdalmakban, 

gyulladásoknál, a foghús daganatai- és sebeinél: 
fölolvasztja a létező fogkövet és megakadályozza an
nak új képződését: az ingó fogakat a foghús erősí
tése által szilárdítja: s midőn a fogukat és foghúst 
minden ártalmas anyagtól megtisztítja, a szájnak 
kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid haszná
lat után eltávolítja a kellemetlen szagot. Jónak bi
zonyult öblögető viz. az idült torokbajoknál ésdvphte- 
ritisnél; megkönnyíti ti fogjövést gyermekeknél és 
nólkniözhetlon az ásvány vizivóknak. Éity nagy pa- 
Inczk 1 fit 40 kr.. cg) közép 1 frt és egy 
kicsi 50 kr.

Dr INipp-féle iitlvéiiy-foBpora rövid hasz
nálat után a fogakat vakító fehérré teszi a nélkül, 
hogy azok ártalmára volna. Ara dobozonként ti.7 kr.

Dr. Popp-féle Aiintlicrln-ftigpasztája nreg- 
szelenrzekben I frt 22 krral. E szer a légzés üde- 
ségét s tisztaságát fönntartja, s azonkívül arra szol
gál. hogy a fogak fehérségét és zumánczál épségben 
tartsa, a fogakat a megromlástól óvja s a foghúst 
erősítse.

Dr. I*»pp-féle illatos-fogpasztája. Rövid 
használat után vakító fehér fogak, a fogak (termé
szetes és inflfogak) ápolására és a fogfájás megszün
tetésére. Darabja 3~> kr. ( r,‘0

Dr. l’opp-féle fog-ólom igen gyakorlati s a 
legbiztosabb szer a lyukas fogaknak önólmozására. 
Ara dobozonkint 1 frt.

A  dr. P O P P
o r v o w i  i i ö v ó n y  - H x i i p p a n

kitűnő pipereszer sömör. kttteg, a inájfolt és szeplő 
ellen, a tiszta üde arezbőr előirt őzül itáBH és fenntar
tására. pörsenés, tisztátalan arezbőr kelések ellen.

Darabja .'i<> kr.
A t. ez. közönség felkéretik, világosan Pojip 

es kir. mlv. fogorvos-féle készítményeket kérni s 
csak az olyakat fogadni el. melyek saját védjegyem
mel vannak ellátva.

Bécsben, Hudapett- Imbrurkban Irgutóbh 
it több utánzó ói elárusító igen érzékeny pénzbír
ságra lett a tnrrény által elitéire 

K a p h a t ó :
SeluK e/ltftiiiA u ; S/.lankay Ferenc/.. Margót*)- .lán»* 
gyógytáráhan és Neumann Iliéi de atkereikedéiéhen. l*Cl«l>. 
Stephany T. gv K orpon ii: Kisert l‘. gv. IIAtlii Ziil- 
kav I, gy Itnkahrtn.vitn : Tihorfy K. gy. I JIirtiij An t 
Vitkovita J. gy. es (Vrvinka M. gy. I.^vAn s lloleman K. 
u\..MeHve>'/ky S gy.Rdlyonibmi: Stch I,.gj.K ékkő: 
Kápoi/táix V g.,. lliiliiHMii>«4) iirin iito ii: Hava* L. gy. 
és Sugár M. gy. Ipoly oAgon: Iterkol. gv. llHAnknn : 

Ititllogh M. gy. 1-6

t o w .  í'OOOOO O QO’QOk&.VXói’ü
K\< liiatctl J o t i g t s  Á g o s t  ö z v e g y  i n é i  iSelme czliányán 1886. Kiadó a .Selmeczbányai Híradó'*.
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