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A trachoma.
Turóozmegye lakosságút, de kil 

tiinilsen a felső járás némely vidékét 
élénken foglalkoztatja a trachoma, 
mely különösen Vriozkó községben, 
de elszórva más községekben is. kon
statálva van.

A baj minden esetre komoly, de 
szigoré intézkedések mellett, ha nem 
is lehet, azonnal megszüntetni, elter
jedésének legalább gátat lehet vetni.

A vármegye közigazgatási bizott
ságának folyó hó 12-én tartott ülésén 
e bajhoz mért komolysággal tárgyal
tatok ez ügy s a megyei küzegész- 
ségligyi bizottság folyó hó 14-én tartott 
Üléséi) járványbizottsággá alakult át.

Midőn közönségünkhöz e helyen 
szólunk a trachomáról, nem czélunk 
azzal ijesztgetni, sőt inkább a foga
natba vett intézkedésekkel igeg kíván
juk nyugtatni s kérni, hogy saját kö
rükben hassanak oda. hogy ez intéz
kedéseknek meg legyen a kellő foga
natjuk. mert ezzel nem csak a köz
ügynek, de ön magúiénak ist tartoznak.

Tekintve azt. hogy e bajban Vricz- 
ktfii többen szenvednek, mint. értesül
tünk, fél terjesztés tétetett a ' belügy
minisztériumhoz egy járvány oî vos 
kiküldéssé iráut, ki a helyszínén gyö
keres orvoslás alá fogja venni a be 
legeket, mert azoknak más helyre való 
elszállíttatása nem lenne tanácsos. 
Addig, mig a járványorvqs megér
kezik, a főorvos s a járás orvosok 
naponként felváltva látogatják meg az

illető községet. A felső járás orvosa 
pedig egyenként látogatja meg közsé
geit s vizsgálja meg a lakosságot, 
hogy a baj állásáról tudomást sze
rezzen.

Mint minden betegségnél, úgy a 
trachománál is szükséges a kellő óva
tosság betartása, azért ha netán va
laki a hajt magán észre venné, for
duljon azonnal orvoshoz, sőt másokat 
is serkentsen arra, mert csak igy le
het hamar és gyökeresen kigyúgyi- 
taui. csak igy lehet veszélyes követ
kezményeitől megszabadulni.

Ismételve kiemeljük, hogy bízunk 
hatóságaink intézkedéseiben s hisszük, 
hogy a közönség is megteszi a meg
illető közreműködést, akkor megyénk 
csakhamar meg fog szabadulni a bajtól.

A vegoturiiiiiisniusról.
Az iszákossá^ összes következményei

vel, milyenek a betegségek, a megőriilés, a 
büntettek, ez esetben is kezdetét veheti, 
amint sok millió esetben kezdetét is vette.

Gyakran halljuk említeni, hogy a mü
veit embert a veszély oly nagy mértékben 
nem fenyegeti, a müveit ember az alkohol 
következtébeu nem lesz oly könnyén gonosz
tevő. •— De a bűntett legkevésbbé sem a 
legroszaub, mit az alkohol eredményez. -  
A gonosztevők szama elenyészőlcg csekély 
azok számához képest, kik az alkohol miatt 
erkölcsi halottakká lettek. Mennyi sqk ne
mes érzelmet és ideális törekvést sodort az 
Örvénybe a szakadatlan sörforrás !

Hogy nagyon sok ember tud magán 
uralkodni és soha sem lesz mértéktelen, azt 
feltétlenül meg kell engedni. De az önmér

sékletnek e kiváló előnye senkit sem ment 
fel. azon kötelesség alól, hogy a példának 
hatalma által azokra ne gyakoroljon befolyást, 
kik csak a teljes önmegtartóztatás által ment
hetők.

Van még az alkoholnak cg)' hatása, a 
mely miatt élvezik. ; ez mindenek közölt a 
legveszélyesebb. Azon érzetek közé ugyanis, 
melyet az alkohol el Kábít, tartozik a z  ti n a- 
lo m é r z e t e i s. Az unalom érzete azon
ban, úgy mint a fáradtságé is szervezetünk
nek önszabályozó készüléke. Amint ben
nünket a fáradtság érzete nyugalomra int, 
úgy késztet a nyugalom érzete a munkára, 
a mi nélkül izmaink é ; idegeink elpuhulnak 
s egészséges állapot nem is képzelhető.
Ha az unalom érzetét nem a munka távo
lítja • I, folytonosan növekszik, mig végre 
valóban dümoni hatalommá válik.

Érdekes megfigyelni, hogy tunya és 
rest emberek minő kétségbeesett eszközök
nél keresik menedéküket oly czélból, hogy 
az unalomérzet ördögétől megerőltetésük s 
munka nélkül megmeneküljenek. A foly
tonos társalkodasi vágy szünet nélkül egyik 
helyről a másikba, egyik szórakozásból a 
másikba iizi őket.

A legtöbb embernek azonban nem si
kerülvén ezen eszközök által az unalom ör
dögétől megmenekülni, végre is kényszerítve 
ére/né magát valami módon az agyvelőt és 
az izmokat megerőltetni, hogy a béke s a 
megelégedés érzetét visszanyerje s lelkének 
ürességét betöltse, ha nem volna alkohol. 
— Az alkohol az embereket szelíden és 
könnyen megszabadítja a démon hatalmától. 
Az ivónak és ivótársaságnak saját sivárságá
ról és ürességéről soha sincsen öntudata. 
Nekik semmi érdekeik, semmi eszményi fel
fogásaik nincsenek, mert hiszen ott a kéjital, 
a narcoslstiak gyönyöre és kedvtelése. Semmi 
sem oly végzetes az emberre nézve, semmi 
sem ássa alá és dúlja s/ét annyira a legbe
csesebbet, a mivel bir. semmi sem öli meg

úgy csalhatatlan biztossággal jellemszilárdsá- 
gát és erélyét, mint az unalom érzetének al
kohol általi folytonos elkábitása. — S ha 
mindezt ös zefoglaljuk, cl kell ismernünk, 
hogy a teetotaloknak igazuk van : az állam
nak az alkoholos italok elárusitását be kel
lene tiltani, mert ha államnak joga van a 
bűntényeket megbüntetni, sőt halálbüntetés
sel is megtorolni, úgy kétségtelenül joga van 
ahhoz is, hogy a bűntények elkövétését meg- 

| akadályozza.
Jól tudom, hogy a szabadelvű tanok 

ezen elvekkel ellenkeznek. Hiszen ez gyámi- 
ság volna. Hanem a morphiumra való te 
kintetből a gyámság jogát senki sem akarja 
elvitatni. Es a morphium mégis a legke
vésbbé sem oly veszélyes, mint az alkohol. 
Hogy az alkohol a népek kultúr életében 
minő romboló hatalom, legvilágosabban ki
derül, ha minden ékes szólás helyett néhány 
tényleges adatot sorolok fel. Csupán csak az 
éjszakamerikai egyesült államokban mint 
■ n. Evénél kiilügyminister Washingtonban 
jelenté az 1860-tól 1870-ig terjedő évek
ben a szeszes italok fogyasztása a nemzetre 
3 milliárd dollár egyenes s őoo millió dollár 
közvetett adót tett ki. 300,000 emberéletet 
megsemmisített, io o .oo o  gyermeket a sze
gényházakba és legalább 130,000 embert a 
dologházakba és fogságba űzött; legalább 
2000 öngyilkosságnak, tűz s erőszakoskodá
sok által pedig legalább 10 millió dollárra 
terjedő károknak volt az okozója, és szám
talan sok embert juttatott özvegységre és 
árvaságra. w^e kivetkőzik.)

N i; v s 0 i' a
a Magyarországi Kárpátegyesület■» herczeg 
( 'ohm-;/ ( Intim! Fil'öp ő kir. fenségének véd
nöksége és méltóságos P4ch A ntal tisztelet
beli elnöksége alatt álló 1 Szittnya* osztály 

tagjainak.
(Vége.)

Soltz. Gvilla m. k. főerdőtanácsos Selmeczb. 
Sommer Gusztáv kereskedő

T  H  6  % <3§t.
A tto-vénykozési párviadalokról.

{' , ' irta: Dortsák Gyula.
( F o l y t a t á s .

l ’esty Frigyes c becses értekezése és 
más források alapján álljanak tárgyunkról a 
következők :

I. A t ö r v é n y k e z é s i  b a j v i v á- 
s o k  e r e d e t e  é s  c 11 e r j e d é s e. Mint 
az ordáliák egészben véve. a bajvivások is 
eredetre nézve megelőzik a keresztény kor
szakot. A hübérrendszer csak lényegesen 
átalakita, de nem alkotá meg a bajvivás in
tézményét. Az. ordáliai bajvivás főfeltétele 
volt, hogy a felek ne önhatalmilag, nem 
titkon s nem törvényen kívül, vagy annak 
ellenére, hanem bitói ítélet és jóváhagyás 
után, nyíltan a törvényszék színe előtt, bi
zonyos szabályok szerint, fegyveres erővel 
mérkőztek legyen. Az emberi belátás által 
ki nem nyomozható igazság érdekében az 
isteni szándékra csak igy lehetett hivatkozás.

A bajvivásnak ugyanis, mint minden
féle ordáliái eljárásnak közvetetlcn forrása a 
néphit volt. azon felfogás, hogy isten közve- 
tétlenül intézi az emberiség sorsát s ha igaz
ságot kell szolgáltatni, az isteni akarat egye
nesen az .ártatlan mellett és a bűnös ellen 
nyilatkozik. A bajvivás körüli eljárásra nézve 
sokáig irányadók voltak a burgundi törvé

nyek, melyek •szerint mindannyiszor nem le
hetett megtagadni a párviadal engedélyezé
sét, a hányszor csak azon fél, kinek mega- 
jánl'tatott az eskü, ezt letenni vonakodnék 
és igazsága .bebizonyítására ellenét fegyver
rel legyőzhetni véli. F. burgundi törvény a 
IX. században is használtatott. 534-ben el
fogadták e bajvivás intézményét a burgun- 
dóktól a frankok; kiknél a keresztény hitre 
való térés után sem enyészett el, sót a ke
resztény papság által, lel is karóitatott. Szél- 
tiben használták a bajvivás intézményét a 
bajorok, longobardok, allemánok, frízek, nor
mannok és thüringiak is. Az allemánok még 
szélesebb alapra fektették a burgundi tör
vényi, mely csak a felperesnek adta meg a 
jogot, hogy párbajt vívhasson ügyének iga
zolása czéljából ; mig az allemanoknál a 
vádlott is alkalmazhatta bizonyitékúl a bajvivást. 
Az ordáliai eljárás szabályozást nyert Nagy 
Károly és Kegyes Lajos alatt ; kik a kapi- 
tulárékban közelebről kijelölték az. ordáliák 
ügyében szem elolt tartandó eljárást. II. 
Kassilo bajor herczeg idejében általános 
használatnak örvendett a bajvivás. így volt 
ez Angliában is a XI századtól, Hóditó Vil
mos korától a XIV. század végéig, a mikor 
t. i. II. Richard alatt az ordaliákra való hi
vatkozás szokása minden nemével és oly 
szigorúan állott fenn, hogy sem korbeli sem 
egészségi tekintetnek hely nem adatott a 
bajvivás előli mentességre vonatkozólag. A 
szlávoknál is éppenúgy elterjedt volt a baj

vivás mint a román és germán fajoknál. 
Lengyelek, miliőnek és oroszok, csehek és 
morvák egyaránt használták. Volt eset rá 
Ausztriában is. A dánoknál is divatozhatott, 
mert Saxo Graniinaticus megemlékezik róla. ■ 
Végül szokásos volt a bajvivás Catalóniábán, 
Castiliában sőt-Rodcricus Tolctanus szerint 
egész Spanyolországban. Az ordáliái bajvivás 
e nagy elterjedtsége mellett érdekes fölemlí
teni azt fs, hogy az ordáliái igazságszolgál
tatás minden neme közt a bajvivá; tartotta 
fenn magát legtovább.
II. A b a j  v i v á s ó  k s z ó k  á s a i és l ö r- 

v é n y c i.
A bajvivast néha bizonyos lithurgia 

előzte m eg; így pl voltak esetek, hogy a 
vivők úrvacsorához jvrultak, hogy igy ma
gukat a harezra lelkileg -lőkészitsék. Valljon 
lényeges dolog volt-e ez. vagy csak cpisod ? 
inkább ez utóbbit hihetni el. Vallásos szer
tartással azonban nem igen volt egybekap
csolva, mert bar annyi b i z o n y o h o g y  az 
ordáliák egyéb neménél a papság s általán 
a vallásos szertartás szerepelt ; de a bajvi- 
vástól a papság háttérbe lépett, s ez gya- 
nitni engedi azt, hogy vallásos szertartások
kal nem volt összekapcsolva. Csak szabad 
ember ajánlhatott bajvivást, csak ilyen szó
líthatott valakit bajvivásra, A kevésbé sza
bad ember, ha szabad ember által felszólít- 
tatott, vissza nem utasithatá a bajvivást; 
de ez. eset nem igen fordult elő. Itt én súlyt 
akarok fektetni arra a tekintetre, hogy tör

vénykezési bizonyító bajvivás lévén az or 
dáliák c neme. vétségek — vagy sértések
nél fordult elő s igy a vádlott megidéztetett. 
Most a meghivatás módozata — természetes 
a vádló és vádlott társadalmi állásának quali- 
ficatiójától függött. így pl. nem — nemes 
perlekedő felek is tartoztak vívni, de nem 
fegyverrel. — mely a szabad embereket il
lette, -  hanem bunkósbotokkal. Magasrangú 
egyén. - csak magasrangúval vívott meg. 
Ezen szellem uralkodott a segédesküvés rend
szerében is ; így egy alsóbb rendű ember a 
főrangú ellen csak nagyobb számú eskü által 
bizonyíthatott.

A felek vádiratot (libellum) készítettek 
egykoron s ezzel a bíróhoz fordultak, hogy 
engedtessék meg nekik ügyüket bajvivás 
által eldönteni. Magyarország régi törvény
kezését illetőleg, ily vádiratot nem bírunk; 
nem állíthatni tehát teljes biztonsággal, hogy 
nálunk is szerkesztetett volna a perlekedő 
felek által ily vádirat (libellum) ; de a mi baj- 
vivási szokásainkkal igen megegyez e libel- 
lumok tartalma s nem lehetetlen, hogy ná
lunk is alkalmazásban volt. De a kihivás 
hazánkban is megtörtént, csakhogy ellenke
zőleg a külföld szokásával, a hol a kihívást 
maga a vádló benyújtotta vádirat s tüzete
sen pedig e szavai : imc átadom zálogomat*
stb. képezték. Hazánkban pedig okmányaink 
szerint, úgy történt a kihívás, hogy akár az 
ellenfele bűnét, akár saját ártatlanságát (te
hát vádló és vá-Mott egyaránt kezdeményez-



Spotkovszky Károly gyom. tanár Selmeczb. 
Dr. Stuller Gyula m. k. bányaorvos 
Szécsy Zsigmond akad. tanár 
Szitnyay Elek gynin. tanár 
Szitnyay József vár. főjegyző 
Szloboda Béla magánzó
Szöllösy Manó tancztanitó l.osonez
Sztankay Eerencz gyógyszerész Selnu czbányan 
Sztankay Aba gyógyszerész 
Sztankay Farkas gyógyszerész 
Szent-Istvásy Gyula bányafönók Kodrusbánya 
Schwimmer Pál irodafönük Budapest
Schön Alajos megyei főmérnök Szebeléb 
Téry Mészáros Emilia Budapest
Dr. Téry Öd ön minist, fogalmazó 
Tibély Vilmos magánzó Selmeczbányan 
Tibély Ágoston kereskedő 
id. Tirts Rezső bankpénztárnok 
ifj. Tirts Rezső akadémikus 
Terény János tanár 
Tornán Ágoston iparos 
Turnay Sándor k. tclekköuyvvezető Korpona 
Veress József m. k. bányatanácsos Selmeczb. 
Versenyi Róza óvónő 
V'nucsko belenez vendéglős »
Vörös Eerencz vár. jegyző 
Valkovics István jogász 
Vadass Gábor ügyvéd 
Wagner József fémkémlész 
Waigel János iparos 
Wankovics Lajos kereskedő 
Wiesner Adolf m. k. bányatiszt »
VVinkler Benő m. k.bányatanácsos 
Záchöra József plébános Szélakna
Záreczky Adolf banya-főnök 
Zotter József mérnök Nagybánya.

Alapító tag
Fekete Lajos m. k. erdőtanácsos Selmeczb.

P árto ló tagok :
Barsi Angéla Szélakna
Benda Pál tanár Sclineczbanyan
Gasparik János vendéglős 
Hankész Jenő magánzó
Hartmann Kde mérnök Vichnye
Herbst János^tanár Selmeczbányan
id. Hachelmann Károly nagy-iparom
Mayer József vár. tisztviselő
Matray Emma Velencze
Moesz Géza lyc. tanár Selmeczbányan
Nagy István magánzó
Petricsek Tivadar m. k. szertárnok
Priviczky Rezső kereskedő
Schiller Antal földbirtokos Szélakna
Sóltz Hcincz Emma Sclmeczbányán
Tirts Jolán
Tirschcr József m. k. bánya-mérnök Szélakna 
Dr. Tóth Imre ni. k. bánya-főorvos Selincczb. 
Tóth Gáspár ügyvéd 
Rappensberger F'lóris jarásb. tiszt 
Urbán Antal m. k. számtiszt »
Yarinszky Károly erdővéd

Ezen 179 rende.. tag kii/.öl 17ti. 1 ulai.it.-. é« 
22 pártoló tag az. 1886-ik évre já ró  tagsági dijakat 
ketiz.ette, mit ezennel nrilvánosau i< nyiigtá/.mik. 

id. Tirts Rezső. Tibély  . iyoston,

M E G Y E I  ( -G Y E K .
Árvamegye folyó hó i6-án ren<lki\üli 

közgyűlést tartott, melynek, mini mar lapunk 
legközelebbi számában is közöltük, a követ
kező tárgysorozata volt. i. Községi költ cg 
előirányzatok, 2 . községi számadások. a 
nagymélt. közm. és közi. Ministcr "  Excel- 
lentiájának kincveztetéséről való értesítés és 
4 . a központi választmányba hiányzó egy tag 
pótlagos megválasztása. A községi előirány
zatra vonatkozólag határoztatott, hogy Tlnn - 
dossin és Trsztena kivételével az összes köz
ségek előirányzatai elfogadtatnak és jóvá
hagyási záradékkal elláttatnak. A mennyiben 
azonban Tlnirdossin és Trsztena községek 
kö/ségi előirányzatai ellen nyílt illőben lei
folyamodások illetőleg észrevételek adattak 
be, Tlnirdossin községi előirányzata a felfo- 
lyainodások értelmében megvizsgáltatni és 
összeegyeztetni határozatott, Trsztena elöl
járóságától. pedig az észrevételek összes pont 
jalrn felvilágosító nyilatkozatok kéretnek be. 
A községi számadásokra nézve a megyei 
főszámvevő beterjeszti a námesztói járás ösz- 
sz.es, továbbá az alsó-kubini járásban Kis- 
Biszterecz, Revisne, Pontba és Zábresz köz
ségek kivételével szintén valamennyi közsé
gek, valamint AIsó-Leliota 1X84, évi, általa 
megvizsgált és véleményével ellátott száma
dásait. Amennyiben Medzihradije község 1884. 
és 1884. évi számadásai a községi képviselő 
testület részéről el nem fogadtattak, a me
nve! fószámvevő véleményé szerint ezen 
községben néhány évre vonatkozólag hely
színi fejiilvizsgálat foganatosítandó hivatalból. 
A közgyűlés a holyszinén való fejiilvizsgálat 
elrendezését kimondván, elnökül az alsó-ku
bini főszolgabírót, vizsgáló tagolod a megyei 
főszámvevőt és tiszti főügyészt küldi ki. A 
többi számadások tekintettel, hogy a közsé
gek az előirányzatokat csakis az év végén 
kapták meg, a számvevői vélemény alapjait 
mostanára jóváhagyattak, A zazrivai bírónak 
az alsó-kubini járási főszolgabíró által felter
jesztett kérelmére a zazrivai <878-79-80. és 
Si-iki községi számadásoknak a helyszínén 
való felülvizsgálására a járási főszolgabíró 
elnöklete alatt a megyei tiszti főügyész és 
fószámvevő kiküldetnek, < )lvastatott és ör
vendetes tudomásul vetetett Baross Gábor 
közmunka és közi. ügy mi. m. kir. Minfstef l )  
Excellent iájának t. évi 6 . elnöki szám alatti 
értesítése ezen állásra történt legkegyelmesebb 
kinevezte!ése tárgyában. Az újonnan kineve
zett Miniszter feliratilag üclyozöltetni elhatá
roztatott. A központi választmányba egy
hangúlag Demian Elek választatott meg. A 
központi válaszmánynak ilyetén módon ki
egészített névjegyzéke a nm. belügyi Minis 
teriumhoz felterjesztetni határoztatott. Végül 
a megyei allamépitészetí hivatal által beter
jesztett s az 18X7. évi útiköltség előirány
zat jóváhagyás végett a nm. közm. és köz 1 
Minisztériumhoz fcllerjeszU'tiJi.

hette a bajvivást; vádló, hogy tűnjék ki 
vádlott vétkes volta ; utóbbi, hogy ártatlan
ságát bebizonyíthassa,) bizonyitni akaró meg
jelent a törvényszék előtt s ellenfelének a 
kihívás jeléül, daczosan nyújtott át egy fa- 
czöveket. kérvén a törvényszéket, hogy 
engedje meg a bajvivást. Ha elfogadta az 
ellenfél a faczöveket, ez a kihívás elfogadá
sát jelenté.

A felek szabad beleegyezésére nagy 
súlyt fektettek a bírák s mivel a kihívó je
gyet vissza is lehetett utasítani ez mutatja 
azt, hogy csakugyan a bajvivás ténye sok
ban függött a felek beleegyezésétől, tehát 
visszautasítás történhetett; de nem egy köny 
nyedén, mert a kihívott, ha csak jogi czime 
nem volt a visszautasításra, ezen kihívó fa
czöveket kénytelen volt elfogadni, s erre 
azután a bírák kijelölték a viadal idejét he
lyét s meghatározták a fegyvereket. Hazánk
ban nagyon nehezen ment a visszautasitas.

Arra nézve, hogy a perlekedő felek a 
fiTfc!̂ '4üjt'l<’lte időben és helyen csakugyan 
megieleiménc*. a felek biztosítékot nyújtot
tak ; és pedig) vagy zálog által, vagy túszok 
áltál, melyek J a  bíró kezeibe tétettek le.

Ha elérkezett a bajvivás napja, a felek, 
vagy ha mftgok nem. hanem viadorjaik által 
vívtak, akkorVzek. megjelentek a biró előtt 
teljesen felfegyverkezve. S ekkor a biró meg
vizsgálta .1 felfegyverfoezést. Az oly helyeken, 
hol a hübérendszer div.ott, e bemutatás a

vazall ur előtt történt, ki azutan szemügyre 
vette a fel fegyverkezést ; ha úgy tapasztalta, 
hogy az a szabályoknak megfelelően van 
eszközölve, akkor a további eljárásra bo- 
csajtá az ügyet ; ha pedig az egyik, vagy 
pedig épen mindkét fél jobban fegyverkezett 
fel, mint illett volna, akkor a fegyvereket 
elveszték s azok a hűbér úr birtokába men
tek á t ; s ez volt a leggyöngébb fenyítés, 
erősebben fenyittetett az ily rosszul fegyver
kező az által, hogy a harezügyelo levetkőz
tette. s ekkor ellenfelével egy ingben kém - 
szerittetett megvívni, s ha mindkettő rosszul 
fegyverkgzett volna akkor — véleményen 
szerint, már a dolog természeténél fogva 
is, mindkettő jelzett állapotban volt meg
vívandó. Arra nézve tehat, hogy valaki az 
illetőnél erősebben fegyverkezett, volt intéz
kedés, hogy fegyvereit veszté, s esetleg le 
is vetköztetett ; de ha valamely fél gyen
gébben volt felfegyverezve, az kénytelen volt 
úgy megvívni, mert sem jobban fel nem 
fegyverkezhette magát, sem jobb fegyvere
ket nem használhatott.

A fegyverkezés megvizsgálása után 
következett annak szemiigyrevétele, valljon a 
vívás szabályainak és a bírói Ítéletnek min
den tekintetben eleget tettek-e a felek - pl. 
a viadalok a lovak s a hadiöltözet megvá
lasztásában nem tértek-e el a törvényektől ?

.Pulyl, küv.)

H Í R E I N K .

í r * j’i ImjI. A z a l s ó - k u b i n i  ál 
lami polgári iskolai tantestület rendezése mel
lett tartatni szokott népszerű felolvasó esté- 
ivek közül az ez idei cyclusböl a második 
estély f. hó 13-án tartatott meg a megyeház 
nagytermében, mely ez alkalomból fényesen 

1 díszített volt s oly látogatott, hogy alig volt 
csak csekélyke hely is, melyet a díszes kö
zönség el nem foglalt volna. IC nagymérvű 
látogatottság, az eszme helyeslésének kél 

I ségbe vonhalatlan bizonyítéka, nemkülön
ben az is, hogy a megyei irányadó körök, 
a társadalom kiváló egyénei, tekintélyes 
egyéb tényezők és testületek a magyar köz
művelődés terjesztése érdekében s a társa
dalmi egység és egyetértés megerősítése 
czéljából az estély sikereinek előmozdításá
ban személyesen is tevékenyen részt vesz
nek. így történik, hogy úgy a felolvasó asz
talnál. mint a műsor más egyéb részeinél 
gyakran találkozunk társadalmunk cgy-egv 
kitűnőségével, s a magyar dalcgyi sülét, tár
sadalmi életünk e közkedveltségnek örvendő 
hathatós tényezője az estélyek mindegyikén 
előszeretettel működik közre. Szóval ez esté
lyek nem elszigetelten tartvak. A nemzeti 
kultúra szolgálatában s a társadalmi élet ne
mes irányban való megélénkilésében e nagy 
sikerű estélyeket rendező tantestületet az 
egész műveit társadalom támogatja. Ilyetén 
impressiót szerzettünk a legközelebbi estély 
alkalmával is. Csak egy tekintet a színig 
megtelt terembe s a díszes, a nagy varo
sok intelligéntiájával is párhuzamba állítható 

i közönségtől a műsorba . . .  és meg kell 
I győződnünk, hogy ez estélyt ünnepnek, a 

társadalmi egyetértés és kultúra ünnepének 
tekintették megyénkben. Az érdekes és élén
ken összeállított 111 íí s o r első száma az alsó- 
kubini magyar dalegycsület előadása volt. 
Erkel Eerencz örökszep Hymmis.-át énekel
ték derék dalosaink ünnepélyes meghatott
sággal s imaszerű áhítattal. A nemzeti ima 
fohászszerű dallamának hullámai meg-meg- 
rezgették a honfi s z ív  húrjait. Él magyar, 
áll Buda még. gondoltuk Mohács* koszo
rús költőjével s a mi a dalosok ajkain el
rebbent, mindnyájan lelkűnkből kívántuk, 
hogy : Isten áld meg a magyart! A J fymmis 
clénckclésc után zencrész következettt. Szmrc- 
esanj i György alispán neje, Marsovszky Sa
rolta urno és Eder Róbert zongorán játszot
tak Wagner Kichárd TaiinJyágsem-jébőJ a 
nyitányt. Nehéz zenemű ez, mely egyformái) 
próbára teszi a játszónak úgy technikai ügyes
ségét . mint zenei tanulmányait. És a kik 
nagy élvezettel hallgatták c nagy sikerrel 
előadott zongora-szamqt, méltán gyönyör
ködlek úgy a biztos játékban mint a helyes 
felfogásban és alapos értei mezesben. Fel- 
felhangzott a tapsvihar, meg-megujolt a lel
kes éljen, a mikor a kitűnő előadók bevé
geztek játékukat. Ezután következett Tholt 
Mariska k. a. kellemes, csengő hangon elő
adott néhány magyar népdala, melyet Králik 
Irma k. . kísért zongorán Nagy tetszést 
aratott mindkét hölgy annyira, hogy engedve 
a közkivanságnak, még néhány dallal meg
toldottak szépen előadott dalaikat. A műsor 
negyedik száma volt JJivéky Ágost kir. köz
jegyzőnek a f é n y 11 z C s i ó t  tar tott tanul
ságos felolvasása. Érdekes történelmi elme
futtatásban. számtalan bizonyító példa felso
rolásával adott hű képet a fényűzés kelet
kezéséről és a különféle népeknél, különböző 
időszakokban nyert arányairól, fejtegetve a 
fényűzésnek a nemzetgaztj.isz.ithoz való vo- 
natkoz.a-.ait és fontosságát a mtíipar és ke
reskedés előmozdítására, ha a fényűzés érté
ke., tartós é.s maradandó művek mcgalko- 
i 1 it eredményezi e- nem a múló divat és 
s.i! pazarla> eszközévé fajul. A tanulságos 
' !" [ I.i.i lelkesen megtapsolták, a jeles fel- 

megéljenezték és siettek előtte kife
jezni számosán gralulaczíójukat. Most köz- 
'ó'.anatra Budis Ignácz mint vendég Eder 
Róberttól két zenedarabot adott elő. »I,a 
/.ingara . Aschcrtől volt az egyik, Taran
tella . op. X1 , Ráfitól a másik. IC mesteri 
lár^assággal. kitűnő vervcvel és csillagó tech
nikai ügyességgel előadott játék a közön
séget a szó teljes értelmében elragadta. Erre 
a dalegycsület Bohlis Ignacz tijrócz-sz.-inar- 
toni polg. isk. igazgató s az ottani magyar 
dalegycsiilet karnagyának egy szép alkotá
sát, a VadászdaK-t énekelte lendülettel és 
hatásosan. A lelkes előadást megéljenezte és 
a jelenlévő érdemes szerzőt a közönség me

leg üdvözléssel tüntette ki. Most Kiszcly 
István tapsokkal fogadott szavalata követ
kezett. Vörösmarty Vén czigány«-át sza
valta erőteljes hangon. A műsort « dalegye- 
sülét két népdala fejezte be, mely után, en- 

| gedve a hatalmas tapsviharnak a »Dalár- 
induló -t is elénekelte zajos tetszésnyilvánítás 

i közt. Az előadást reggelig tartó táncz- 
I mulatság követte, mely a legvidámabb han- 
! gulatban folyt le. Örömmel említjük meg, 

hogy e felolvasó estély a megyei társada
lom valódi találkozója volt. A székváros és 
vidéke s l el ;ő-Árvából Trsztena és Námesztó 
nagyban volt képviselve. Voltak vendégek 
Eiptóból, különösen Rózsahegyről, igy a de
rék honvédtisztikar és számosán egyesek. 
Jelen volt Turócz megyéből Boldis Ignácz 
polg. isk. igazgató és Nagy István tanár s 
a hazafiasán és tapintatosan szerkesztett 

I Felvidéki 1 lirudő szerkesztője. Köszönet a 
l ivói vidékről megjelent összes vendégeknek, 
köszönet az. estély szive; közreműködőinek, 
a dalegycsület nek s buzgó karmesterének, a 
rendező tantestületnek s a megye lelkes al
ispánjának, Szmrecsáuyi Györgynek, ki mint 
a dalegyesület elnöke s mint a megye első 
hivat ilnoka egyaránt buzgólkodik a társadalmi 
egység szép ügyének fejlesztésén, felvirágoz- 

' tatásán. d

B 11 k ó K á I m á n, alsó-kubini állami 
polgári iskolai igazgatótól egy hasznos és a 
szaksajtó által igen előnyösen méltatott füzet 
jelent meg a következő czim a la tt; - A szü
lői ház legfontosabb teendői a gyermekikor 
1 --6 éveiben , Vidékünket annyival is inkább 
érdekelheti e mű, mert annak egyes köz
hasznú részeit a szerző t tavalyi felolvasó- 
estélyek elsején köz tetszés mellett bemutatta; 
magat a művet, pedig mint pályamunkát 
három elsőrangú paedagogusunk dicsérettel 
tüntette ki. Legközelebb beható ismertetést 
hozunk a műről. Addig is a legmelegebben 
ajánljuk mindenkinek, szülőnek és tanférfiúnak 
egyaránt. Megrendelhető szerzőnél A I s ó- 
K 11 b i n b a n. Ára 20 kr.

I J | l t  ó l l ó l .  Zászlószentelési ünnepély 
N a g y-B q b r ó c z o n. Fényes magyar nem
zeti ünnepély folyt le f. hó 16-án Nagy-B'i- 
bróczon, Liptó megyében. IC napon szentelte 
fel A r v a y Péter pápai kamarás és nngy- 
bobróczi plébános a tarnóczi és mattyasóczi 
plébánosok és Zsilla káplán segédlete mel
lett tartott isteni tisztelet után a V i t á l i s  
Péterné szül. Bobrovniczky Mária úrnő mint 
zaszlóanya által a nagybobróczi önkénytes 
tűzoltó egyletnek adományozott nagyértékii 

' zászlót. A minden részleteiben hazafias ma
gyar ünnepélyen Liptó megye értelmiségé
nek szinejava vett részt. A vendégek Liptó- 
Szt.-Miklósról 16 kocsin egyszerre indultak 
és a tűzoltói bgndcrjum által kísérve vonul- 

I lak be a két diadalkapuval és szaipos mq 
gyár nemzeti zászlóval feldíszített városba, 
hol a nagybobróczi és tarnóczi tűzoltók, vn- 

! lamint fehérbe öltözött leányok sorfalat ké- 
; peztek. Az ünnepélyen résztvett vendé- 
I gek közt a következők neveit sikerült fcl- 
i jegyeznem ; Urak- Andaházy Géza megyei 

alispán, Matuska Péter orsz. képviselő, ki 
directe ezen ünnepély kedvéért rándult fel a 
fővárosból, Bobrovniczky László kir. ügyész, 
Vitális Péter nj. tiszt; főügyész, ifj. Szent- 
Iványi Márton, Szent-Iványi Barna, István, 
Karoly, Géza és (jyula, Vitális Kálmán és 
Pál, Bobrovniczky Kálmán szolgabiró, Kub|. 
nyi Gyula kir. kamarás. Matuska János kir, 
közjegyző, Pruzsinszky Miklós m. főszám- 
vevő, Dr. Mikő Gyula. Károly és Péter, Le- 
hoczky Sándor, Andaházy Péter szolgabiró, 
Ék kert IClek kir. adófelügyelő, Baán Bertalan 
és fia Zsiga, Szrarecsanyi Bogoméi- és fiq 
Aladár, Bohus Péter, Erdeky Boldizsár, a 
lipló-szt.-miklósi állami iskolák tantestületének 
hét tagja, Dr. Holéczy József és Péter, Moys 
Aladár postafőnok, Platthy Gáspár, Penkala 
Eerencz és fia Rudolf, ICbrlich Adolf és fia 
Manó, Dctrich Sándor, Ar\ ay József, Schwarcz 
Mór, Korbasz Vendel. Bodiczky Dániel, Z h - 
jacz János stb. Hölgyek: Vitális Péterné 
zaszlóanya, Matuska Olga, Vitális Irén és 
Vilma, Szagán Mari, Volko Ludmilla, Szent- 
K inyi Mathild, IChrlich Mariska, ülicsny 

Jenka, Wolf Emilia és Katinka, és Zámbelly 
Ludmilla koszorusleányok, kik magyar nem
zeti ruhában jelentek m e g ; Bobrovnitzky 
Kálmanné, Mikő Károlyné, ICkkcrt Elekné, 
Szent-Iványi Gézáné, Penkala Eerenczné, 
ICrdeky Boldizsárné, Vitviczky Eerenczné, 
Bohus Péterné, ülicsny Józsefné, W olf Ágo„



stonné, KhrKch Adolfné, Bn.in Xsigmoiidné, 
Thuninszky Don.ítné, Árvay Józsefné stb.
Az isteni tisztelet után a vendégsereg dísz- 
lakomára gyűlt össze, melyet Vitális Péter 
in. tiszti ügyész vendégei számára adott. Az 
első hivatalos felköszőntül Andaházy ( léza 
alispán mondotta Felséges L'runkia a királyra 
és felséges csaladjára. Most megeredt régi 
magyar szokás szerint a tosztok árja. Szent- 
lványi Hatna éltette Magyarország első tűz
oltóját és legnépszerűbb emberét, J  ó z s e f 
főherczeg () Fenségét, Hobrovniczky László 
a gyengélkedése miatt távol levő főispánt, 
Matuska Péter a szepesi püspököt, Arvay 
Péter tűzoltó parancsnok a zászlóanyát, be
széltek azonkívül még Platthy Gáspár, Krdeky 
Boldizsár és mások. -  bibéd után táncz kö
vetkezett, mely a vendégek hazatérése j után 
is egészen fesztelenül még reggelig tartott 
el. Hogy az ünnepély minden tekintetben 
oly kitünően sikerült, az első sorban Vitális 
Péternek és becses nejének érdeme és tudó
sításomat azon forró óhaj kifejezésével zárom 
be, hogy a Mindenható a felvidéket sok 
olyan lelkes, önzetlen és áldozatkész haza- 
fiúval áldja meg. b'ntz latnán,

L i p t ó-S z t.-M i k 1 ó s o n az emberek 
javában mulatnak. Folyó hó 12-én az izr. 
jótékony nőegylet tartotta bálját, mely min
den várakozáson felül sikerült. A kereszté
nyek részéről is számosán vettek részt, ezzel 
bebizonyítani akarván, hogy a zsidó polgár
társakkal békében és barátságban akarnak 
élni. Felesleges tán mondani, hogy az izr. 
polgártársak, kik kivétel nélkül kitűnő haza
fiak is, keresztény vendégeik irányában a 
legnagyobb előzékenységgel viseltettek.

ífjó ly u m lló l. Mint értesülünk Bcnde 
Imre beszterczebányai püspököt Simor János 
, sztergomi érsek, Magyarország prímása, 
fogja Beszterczebányán installálni, az idő 
iránt még nem tudni bizonyosat.

B e s z t e r c z e b  á n y á n a  böjtben 
YVeninger Sándor jó hírnek örvendő jezsuita 
l|itízqnqk fog néniét predikácziókat tartani.

A z ó 1 y o m-1 i p c s e i óvoda iigye a 
valósulás stádiumába lépett. Múlt vasárnap 
f. é. február 13-án a s Felvidéki Közművelő
dési Egyesület- zólyomiriegyei választmánya- i 
Hak megbízottai Sebesztha Károly, Seyfried ; 
József, Lazarovich Imre és dr. Keleti Vincze j 
Zólyom-Lipcsén jártak és egyetértve a köz- i 
ség képviselőivel a főbb pontokra nézve j 
megállapodtak. Ez alkalommal a gondnokság | 
is szervezve lön, elnökévé Lazarovich .Imre 
főszolgabíró, tagjaivá Kiss Dániel, Mesko 
Gáspár, Susztek András, Wagner Mihály, 
Skq'da Lőrincz és dr. Gere Jánqs neveztettek 
ki. Á gondnokság azonnal meg is alakult és 
az óvoda számára az elhunyt dr. Raisz 
Gusztáv házát kertestül f. é. május 1 -étől fel
fogadta. Az óvoda felszerelése Sebc.sz.thq 
Károly tanfelügyelő utasításai szerint fog tör
ténni, a szükséges tárgyakat nagyobbára 
zólyom-lipcsci iparosok készítik. Az óvónő 
állomására a pályázat e napokban iratik ki, 
dajka félfogadásáról a gondnokság gondos
kodik. Az óvoda május i-én nyílik meg. A 
tárgyalások végével kedélyes lakoma volt a j 
városházán, melyen felköszöntők mondattak 
a község derék birájára Skoda Lórinczre. La
zarovich főszolgabíróra, Csipkay Károly al- 
j>ip;ű)rq, dr. Keleti Vincze jegyzőre stb-

L e g k ö z e l e b b i  s z á m a i n k vala- 
lamelyikében nagyobb közleményt hozunk 
dr. Keleti Vincze munkatársunk tollából, mely 
a beszterczebányai magyar színészetet pár
toló egyesület történetét tárgyalja.

Z ó l y o m  v á r o s  i f j ú s á g  a a jó
tékony nőegylct javára a városi szálló ter
meiben rendezett zártkörű tánczestélyét folyó 
hó 12 -én tartotta meg. —  Részt vett azon 
a város szine java csekély kivétellel, támo
gatva a vidék mulatni szerető közönsége ál 
tál is. A tánczcstély sikerét jellemzi az, 
hogy ez alkalommal az első négyest $4 pár 
tánczolta. — Jelen voltak a sok között : Dr. 
Biedermann Adolfné, Drottncr Pálné, Finka 
Sándorné, Folkmann Jánosné, Goldpcrgerné 
(Nagy-Szalatnya) Háncsok Arpáilné, dr. Her- 
mann Manóné, Horváth Miklósáé (Stubnya) 
Jamrichné (Nagy-Szalatnya), Klein Gyuláné, 
Kohlné, Müller Károlyné, Popovicsné (Véghles 
Szalatnya) Skrovina Matyasné, Schnabclné, 
Szuchy Györgyné, Tremba Jánosné, Thomka 
Adolfné, Thomka Pálné, The busz Jánosné, 
£iii)a Józsefné (Szliacs) stb. Asszonyok ; 
Alexy nővérek, Antolik Ilka, Bjcnyik Elza 
(Nograd m.), Brix Emília (Nagy-Szalatnya),

I Cseliák Guszti, Goldperger Malvina (Nagy- 
Szalatnya), Mancsok Jolán (Gyctva), Jcranck 
Mariska, Jeruss Paula, Jurucska Anna, Ko- 

í vácsi Jolán (B.-Gyarmat), Mailtnano Irén,
. Kmetónyi Mariska, Kindernay Irma (Német

falva), Lángé Sarolta, Lányi Anna, Mala- 
1 tinszki Fanni (B.-Gyarmat), Markovics Gizella 

(/.-Radvány), Orosóy nővérek, l’etyko Irma, 
Popovics Ludovika (Y'éghles Szalatnya), Szu- 
chy Ella, Schnobel Máli, Thomka F.tel, 
Thomka Ilma stb. kisasszonyok.

N y i 1 v á n o s n y u g  t á z á 3. A Zó
lyom város ifjúsága által folyó hó 12 -én a 
zólyomi jótékony nőegylet javára rendezett 

! zártkörű tánczcstély alkalmával a következő 
, felülfizetések eszközöltettek : Stech Lajos ur 
1 3 frt., Jeszenszky Sándor, Zitna József, Hor-
‘ váll) Miklós, Takác-i Vend. G. urak 2 2 

Irtot, Télessy Jenő ur 50 kr., és az összes 
. rendező bizottsági tagok részéről 23 frt .SS 
j kr., tehát összesen 37 frt. 38 kr. Ezen 
| összeg a nőegylet elnökségének átadatott, 
i Mely adományokért fogadják a nemes lelkű 
1 adakozók, valamint a tánczestélycn jelen volt 
( összes közönség szívélyes támogatásáért a
■ rendező-bizottság hálás köszönetét. Zólyom,
! 1887. évi február hó 16-án.

A rendező- hizottm y.

KÜLÖNFÉLÉK.
A tu rócz i kereskedelm i es h ite lin té ze t

[ 886. évre szóló zárszámadásait kaptuk. Az 
intézet forgalma a múlt évihez képest ha
nyatlott, melynek oka a kedvezőtlen gazda-

■ sági viszonyokban keresendő, mind a mellett 
is a 7989 frt 78 kr. nyereség 963 frt 60 
krral több a múlt évinél. A tartalék alap 763 
frttal gyarapittatott s ennek levonása után 
12 °/u osztalék jut, de az igazgatóság csak 10 
százalék fizetését javasolja az esetre, ha 11c-

i tán az intézetre a peres ügyekből veszteség 
| hárulna. A pénztári forgalom, a váltótárcza 
| és a betétek kerek számbau 70000, illetve 

1 1000 és 29000 frttal csökkentek, mig a 
visszleszamitolási üzlet, a jelzálog kölcsönök 
és az előlegek [9000, 1000 és 200 frttal 
emelkedtek. E rövid ismertetésből is meg 
lehet győződni ez intézet reális vezetéséről. 
Jótékony czélra 30 htot adtak.

Fizoly K áro ly  selmeczbányai mülakatos 
mester Selmcczbány.u város és környékére 
nézve a budapesti kereskedelmi múzeum kép
viselőjévé neveztetett ki. Ezzel kapcso
latban ismételjük azt, mit már egy előző 
számunkban is elmondottunk, hogy a koré ;- 
kcdelmi muzeum állandó kiállítása, nem egyéb, 
mint a hazai készítmények m i n t a t á r a. 
melynek hivatása a kereskedelmi forgalom
ban szereplő czikkeket bemutatni, s így előre 
is ki van zárva az, hogy egyes tárgyak kü
lönösen kiállítási czélokra készíttessenek. -  
Nevezett képviselőhöz utasítjuk 4 májusi ki
állításban résztvenni óhajtókat, ki e tekin
tetben bővebb felvilágosítást fog adni.

A tűzo ltók halja , melyet a sclníeczi 
önk. tűzoltók e hó 12-én a Felső Major fo
gadó nagy termében rendeztek, kitünően si
került. Az egyletnek kedves vendégei is vol
tak a körmöc/i tűzoltók képviselői szemé
lyében, kik Chabada József polgármester fő
parancsnokukkal jelentek meg a tánezmu- 
latságon

Halálozás G a s p a r i  k János körmöcz- 
bányai főreáliskolai tanár f. hó 1 3-án életé
nek 58-ik, tanárkqdásának 25-ik évében oh 
hunyt.

Köszönetnyilvánítás Tisztelettel tuda
tom a liptó-szt-miklósi és vidéke közönségé 
vei, hogy úti költségem fedezésére gyűjtött 
összeget, melyhez hozzá járulni kegyesked
tek, Érdek)- Boldizsár adópénztárnok úrtól 
összesen 92 frt és 70 krajezárt hiány nélkül 
felvettem. Kötelességemnek tartom, hogy 
köszönctem nyilvánítását feje. zem ki úgy az 
adakozó közönségnek, mint Vitális Péter 
megyei főügyész és Krdeky Boldizsár urak
nak fáradozásaikért. Az isten áldása Őrköd
jék Liptómegyo hazafias közönsége műkö
dése felett. Halas köszönetéin nyilvánítása 
mellett maradok alázatos szolgájuk H ánfalry

színigazgató.

A zsolnai casino, f. hó 22-én, az -Uri- 
Szalló'  helyiségeiben, a dalló-kör javára mű
kedvelői dal-előadással és felolvasással egy
bekapcsolt tanczmulatságot rendez, melyre a 
vidéki n é. közönség tisztelettel meghivalik. 
A hölgyek egyszerű ruhában való megjele
nésre kéretnek. A s'.tinóra alatt közvacsora 
is lesz; a résztvenni szándékozók hétfő estig 
jelentkezhetnek a casino háznagyánál Egy- 
egy teríték 80 kr. Belépti díj 1 frt; család- 
jegy 2 frt. Fölül fizetések köszönettel fogad
tatnak és hirlapilag nyugtatványoztatnak.

A sel eezhányai á larosos tánczm u la t-
ság iránt, mely c hó 2 1-én lesz, mindinkább 
nagyobb az érdeklődés. A karzati jegyek 

! egy nap alatt keltek el, a földszintiek is ka-

1

í

pósak ; d- a rendezőség is mindent elkövet, 
hogy a mulatságot minél élvezetesebbé s 
változatosabbá tegye, a mi előre láthatólag 
sikerülni is fog. A készülődéseket a titok 
leple fedi ; azért azokból semmit sem közöl
hetünk. Csak arra akarjuk még a t. közön- 
séget figyelmeztetni, hogy kik netalán téve
désből meghívót nem kaptak, s arra igényt 
tartanak, legyenek szívesek erre nézve a 
rendező elnökségnél (városháza II. emelet) 
jelentkezni.

Hideg ellen jo a dunna, gondola nehány 
b,inkái atyafi s kapta magát, éjnek idején 
betört egy özvegynek a lakásába s onnan 
minden ágyneműt ellopott. — Nem is élvez
hette azonban a tol vájhatnia az annyira óhaj
tott meleget, mert a selmeczi rendőrség még 
ugyanazon nap nyakon csípte a melegedni 
óhajtókat, s most ott ülnék a hűvösön ebben 
a nagy hidegben.

Próba bál. Szőllősy Manó előnyösen 
ismert táneztanitó c hó 26-án tánczpróbabált 
rendez Selmeczbányán a > Felső Major -, fo
gadó nagytermében. A tánezok gyári pro
dukálásának eme korszakában melegen ajánl
juk e próbán való részvevőst különösen a 
fiatalságnak, hadd lássa, hogy miképen kel
lene lanczolni.

A trachom a. Igen tisztelt Szerkesztő úr ! 
Becses lapja folyó évi 6-ik számában csak
ugyan jó informatió alapján lett közzétéve, 
hogy a znioi ál. tanitóképezde növendékei közül 
is többen, általam trachomában megbetegedve 
találtattak. De miután már a következő 
ssámban a képezde tekintetes igazgatója 
Arányi Antal úr, ezen betegség létezését az 
intézetben megczáfolja • Helyreigazítás cziin 
alatt, indíttatva érzem magamat újból is azt I 
kijelenteni ; miszerint én, a magas belügyi 
minisztériumnak m. é. 63668. sz. körremle- j 
lete következtében a f. é. január hó 27-én ] 
végzett hivatalos vizsgálat alkalmával ez 
intézetben elterjedve talált szembetegség 
kórisméjét, a ragályos egyiptomi szembajra, j 
továbbra is fentartom, annál is inkább, mint* 
hogy a hírneves tanár az. Ö> »trachoma Arlti*- 
ját visszavonta (Eulenburg Realencyclopadie 
18. köt. 477. I.) meggyőződvén későbbi bú
várkodása közben, hogy ezen betegség a 
valódi trachomának csakis stádiuma. És 
végre, a mennyiben csakugyan ott, a képezde 
tekintetes igazgatója a szülők — és egyéb 
érdekelteket megnyugtatni kötelességének 
tartja, én szintén ez úttal ennek ellenében 
szakértői szoros kötelességemnek tartom a 
szülők- és egyéb érdekelteket figyelmeztetni ; 
miszerint ha fiaik kijrükbe térnek — esetleg 
nem tökéletesen kigyógyulva akkor azok
kal szemben .1 trachoma ellen minden lehető 
óvintézkedéssel élni, saját érdekükben, el ne 
mulaszszák. Maradtam Mosóczon 1887. évi 
február hó 1 5-én, megkülönböztetett tiszte
lettel Dr. Len<-só .János mosócz-zniói járás \ 
orvosa.*)

Irodalmi liirek.
íJrahot ihzky  AV:x/> Kézikönyvei, mely 

a pénzügyi, fogalmazói, s körjegyzői szak
vizsga összes tárgyait felöleli s minisleri ren- 
deletekqt, pénzügyi közigazgatási bírósági 
döntvényeket és elvihatározatokat, valamint 
gyakorlati példákat foglal magában, megjelent 
s Budapesten Laufler Vilmos kiadónál kap 
ható. Ára a három vaskos kötetnek : 6 frt. 
Ajánljuk az adóhivatalok, ügyvédek, kör
jegyzők figyelmébe az c téren már előnyö
sen ismert nevű szerző eme közhasznú művét.

Iá r d e k e s  k ö n y v t á r  czimmel egy 
figyelemre méltó uj irodalmi vállalat indult 
meg, mely a vállalat által kibocsájtott pro
spektus tartalma alapján, valóban megér
demli a nagy közönség pártfogását. Az Ér
dekes könyvtár programmjának főbb pont
jaiból közöljük a következő részleteket : Az 
Érdekes könyvtár megindításánál főleg két 
szempont lebegett a szerkesztőség előtt, elő
ször: hogy a magyar közönség jeles műveket 
a szokottnál sokkal olcsóbb áron szerezhes
sen meg és másodszor : hogy az igy szerzett 
könyvekből idővel állandó könyvtárt gyűjt- 
hcssea magának. Az Érdekes" könyvtár épen 
azért ki fog terjedni nemcsak a magyar, ha
nem a külföldi irodalomnak is legjelesebb 
termékeire. így mindjárt legelső kötete Kleist 
Ilcnriknck, Schiller mellett a legkitűnőbb és

■ Mivel nr. illető ImtÓHiigok részéről a kollő 
intézkedések m ogtótettok, léar.Hiikiól az ügyet be- 
végeatük « annak tov«(l>bi tárgyalnmibn nem liocaát- 
koisiink

nálunk még be nem mutatott drámaírónak, 
Heilbronni Katicza czimü, nagy szépségű 
színmüvét tartalmazza, Reviczky Gyula mű
vészies fordításában. Reviczky Gyula már 
régibb idő óta tanulmánya tárgyává tette 
ezen nagy német költő életét és műveit, és 
a kötet bevezetésekben hosszabb essayt irt 
Kleistról. Az Érdekes könyvtár második kö
tete Chamisso Adalbert, >Schlemihl Péter 
csodálatos története* czimü világhírű müvét 
közli, fordította és bevezette Kormos Alfréd. 
A harmadik kötet a korán elhunyt Schiiflle, 
Sakkingeni trombitás czimü elismert költői 
becsű müvét tartalmazza Luby Sándor ki
tűnő fordításában, szintén a költő életrajzá- 

j val ellátva. Az Érdekes könyvtár kiterjed az 
i irodalom és költészet minden ágára. Könyv- 

sorozataiba fölvesz tudományos és szakmun
kákat is, hogy ki-ki találhatni fog bennük a 
maga ízlésének megfelelő művekef. Az Ér
dekes könyvtárból havonként egy kötet je
lenik m eg ; az egész évi folyamra 4 frtjával 
(félévre 2 frt, negyedévre 1 frt) kötetenkint 
tehát körülbelül 33 krjával elő lehet fizetni, 
a kiadóhivatalnál (Budapesten, Révay-ufccza 
8) vagy a Franklin-társulat kiadóhivatalában 
(egyem-uteza 4.,) de bármely egyes füzet 
minden könyvkereskedésben külön is kapható 
lesz. Az Érdekes könyvtár minden egyes 
kötetének 50 kr. az ára.

H S T ^ i l t é r . * )

N yilatkozat.
Melynél fogva alulírottak kije 

lenijük, hogy az Érdelei Boldizsár és 
Szmrecsányi Bogoméi* urak között fel
merült becsületbeli ügy, előttünk a’ 
lovagiasság szabályai szerint mai na
pon elintéztetett.

Liptó Szt.-Miklúson 1887. feb. 15-én.
Palugyay Gyula s. k. T hurá nszky Tam ás s. k. 
Eördögh A la jo s s. k. Lehoczky Sándor s. k.

*■ K rovat alatt közlöitetkért nem raliul telelfin- 
aéget a Szerit.

HIRDETÉSEK.

Hirdetés.
A selmeczbányai m. k. bányász és er

dész akadémiai ifjúsági kör helyiségében a 
kávémérés 1887. év április i-től egymásután 
következő öt évre ajánlattétel alapján bérbe 
adandó. Miért is fölkéretnek mindazon kávé
sok (helyi vagy vidéki) kik erre pályázni 
szándékoznak : hogy ajánlatukat — az ifjú
sági körben, — esetleg alant írtnál megte
kinthető kivánalmi pontozatok értelmében 
bezárólag folyó év f e b r u á r  hó v é g é i g  
az akadémiai ifjúságikor elnökségéhez Írás
ban nyújtsák be, illetve tegyék meg.

Bővebb felvilágosítást ugyanit nyer*
hetni.

Kelt Selmeczbányán 1887. febr. 4-én.

S chre iber  Ferencz
8 akaü ifi köri elnök.

805 szám 
1887.

Hirdetmény.
A nagytokintetü m. kir. dobánvjüve- 

(iéki központi igazgatóság folyó iió 12 -én 
212b 11- szám alatt kelt magas meghagyása 
folytán az 1887. évi márezius hó 2 áu a

9700 dri t. 13  cmtr. vastag; 21 1 cm. széles
5800 „ 1 3  „ „ 26-3

j 3600 „ 1 3  „ „ 31.6
: 1900 „ 2 2 1 1
1 1300 .. 2 26*8
! 1600 ., 2 8 l.fi
1 4 méter bosszú puli.da deszka, és 11400 drb.
j 2 cmtr. vas n g ; 5 3 clhtr. széles 4 méter

hosszú lécz iliziositása iránt ajánlati ver* 
senytárgya!ás fog tartatni.

Erről a vállalkozni szándékozók azon 
hozzáadással órtesittetnek. hogy az ajánla
tok öO krros bélyeggel és az ajánlati ősz- 
szegnek megfelelő ő százalékos bánatpénz
zel látandók el. — A deszkák és léczek 
ára nem köliméterenkint. liánom darabén* 
kint és a lent kitett méretek szerint szó és 
számmal kiírva legyen ; továbbá az ajánla
tok fent nevezett napon délelőtti 11 óráig 
a selmeczbányai m. kit*, dohángyán igazga
tóságnál 7. á r v a benyújtandók.

Megjegyeztetik, miszerint az ajánlattevő 
a fent uevezett anyag közöl bármelyiknek, 
tebát nemeukinti szállítását is magára vál» 
lalhatja és a szállitók kötelosek az anyagot 
a m. kír. dohánygyárba szállítani.

Az általános szerződési kötelezettségek 
és teltételek a dohánygyár hivatalos irodá
jában a szokásos hivatali órák alatt bárki



áltai megtekinthetők és az ajánlatban vilá
gosait kimondandó, hogy azokkal egyetért. 

Selmeczbánváii, 1887. évi íeitruár M>.

VI. k .  ( lo lin iiy K ) iir i  iguseKiilÓMÚg.
í—a

Solid és olcsó karácsonyi 
és újévi ajándék.

Majdnem ajándékozva.
Mig a készlet tart, bárki is 9 

írtért egy pompás ezüst-utánzat evő-, 
készletet.kaphat, mely mindig és örökké 
feliér marad és egy legfinomabb da- 
maszt-asztalgmnitnrát : G evökést ki 
tűnő aezélpengével, 12 (G kanál és G 
villa), 24 (12 kávé- és 12 Moeeaka- 
nál), 1 damaszt asztalterítő. 12 hoz
závaló asztalkendővel , összesen 55 
drbot. — Ezen 55 drb. melynek ára 
azelőtt 30 írt volt. most !) írtért kap
ható. — Nem tetszés esetén a pénz 
visszaküldetik ; igy minden megren
delés koczkázat nélküli. — Tisztitó 
por csomagonként 15 kr.

Készpénzfizetés, vagy utánvét mel
lett a megrendelések a kereskedelmi 
törvényszéknél bejegyzett
Uuiversal - Versamlt-Bureau-hoz
Bécsben czimzeudők, O ttakring , Sei 

lergasse 26.
Filiale : Wien i Rothenthurm strasse 5.
10—15

li. v. szám 
1887.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó a/. 1881. 

évi 60. t. ez 102. Jj a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a breznobányai kir. 
járásbíróság 1577/1886. P. számú végzéscáltal 
Koleszár Jakab budapesti lakos javára id. 
Sotóuy János breznobányai ellen 41 Irt 52 
kr. töke. enuek 1886. évi Július no 7. nap
jától számi tan dó 6 százalék kamatai é3 ed
dig összesen 2 írt 35 kr. perköltség köve
telés erejéig elrendelt kielégítési végrehaj
tás alkalmával biróilag léiül foglalt os 350 
írt 47 krra becsült szobabutorzai. gazdasági 
és há— eszközökből álló ingóságok nyilvá
nos áz-verés utjáu eladatpa^.. \ , rf1

rMely árverésnek az 1577 1886! P. sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyisBreznobányán adós lakásán leendő esz
közlésére 1887. év feb ho 28-ik napjának d e.
9 órája batáridőül kitüzetik és u;. ioí a

veuiii szándékozók ezennel oly megjegyzés- 
sel hivatnak meg: liogv az érintett ivgn-á 
gok ezen árverésen, az 1881. évi 60 t <■/. 
107  ̂u értelmében a legtöbbet ígérőn*k 
beesáron alul is eladatui lógnak.

Az elárverezendő ingóságok vc;-.-.á'.i 
az 1881. évi 60. t. ez. 108. § ában in -rá 
iapitott teltételek szerint lesz kili/et.u :ó 

Keit Breznobáuván- 1887-ik évi le -mar 
bó 11. napján.

R i l i c W  I l i ik
kir. bir. vógroliiijtú

89. szám
tík»T 1880

• A rvérési h irdetményi k ivo n n i
A turócz-szeul-mártoni kir. jaráslilrós. g 

mint telekkönyvi liatóság kő/.liirré tes i 
hogy a tsztmártonj takarékpénztár végre 
bújtatottak líttttkay Matusovicz Jó/sef végié 
baj tust szenvedő elleni 1774 Irt. toké kó 
vetélés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a besztere/ebáuyai kir. törvényszék.' a un •

1 szent-márioiii kir járásbíróság területén lévő 
Zutliuwsa községében fekvő a /átlirvsai 84 
sz tjktiuyvbeii A f  1. sor 224 Itrsz. alatt 
foglalt ingatlanból Unttkay Matusovicz. Jó 
zsefet fél'részben, illető jutalékra i*/ árve
rést az utólag ajánlott 595 frt 10 kr. yi ki 
kiáltási álban elrendelte és jjogy a f-uiubh 
megjelölt ingatlan az. 1887. évi marczius ho 
17-ik napján délelőtti 10 órakor Z nívósa 
községében a községi bitó búzánál megtar
tandó nyilvános árverései) oladatni |o .

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának JO százalékát vagyis 
52 lorlní 10 krajezárt készpénzben vagv 
az 1881. 60 i. CZ, 42. R ábait jelzett- árfo- 
lyammal számított és az J88|. évi uovem- 
borhó 1-én 3333. »/.. a keit igazságügyim- 

! niszteri rendelet s .§-ábau kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezélu/. 
letenni avagy az 1881. 00 .t ez. 170. j*-1 
értelmében a bánatpénznek i Íróságnál 

, eióleges elhelyezéséről ktállított szabályszerű
elismervényt átszolgál tat nj

Kelt Turócz-ázeut-MártoijWan J887. évi.
! január bó 17. napján

A tszímártoni kir. járásbíróság mint 
! telekkönyvi Hatóság.

I t t )  v i l i
kir. alj bíró.

181. szám 
tlkvi 1887.

Árverési h irdetm ényi kivonat.
A beszterczebánvai kir. törvényszék 

niint tete’kön'vvi''Igatóság közhíré teszi, ó.igv 
Vs'isz s/.iti. Hinko Zsuzsanna végrcnair.itóna , 
Hinko*.. Mátyás végreltajtésr szenvedő : t;e>»i 
168. frt tőkekövetelés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében Hinko szül; Krisko At.na

által beadóit atóajánlat löhtáu, a be.sztcicze- 
báuyai kir. törvényszék területén lévő Mitől- 
vsa község határában iekvö a möcsai i muol- 
esaii 1 sz tjkben végrehajtást szenvedett 
lliuko Mátyás nevén álló I I 46. tsz. a 
felvett fél úrb. telekre és eh.*z tartozó I 
össz. ir. ház udvar és kertre 1288 Irt. kiki
áltási. illetve 661 f.t 10 kr. utóajánlati ár
ban elrendelte, és le*gv a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1887 évi Márczius ho 18 ik 
napján délelőtti 10 lírakor Mocsán a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen az 
utóajánlati áron alól eladatui nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az- 
ingatlanok becsárának lOszázalékát kész
pénzben vagy az 1881. I-X. : ez- 42 §-ái>au 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3.'133. szám alatt leélt 
igazságügyininiszteri rendelet 8. S ábán kije
lölt óvadékképes értékpapirbau a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. I.X. t. ez. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál olöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Hesztere/cbanyán 1889.. évi ja 
nuár bó 29. napján.

A l.eszti reze bányai kir. törvényszék 
min: telekkönyvi hatóság.

M i » j o v s / k j
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Eaet IbACa.nIla--T7-e l im  8
vörös rioboszkákban jegygyei. ^

T7- elírna.! ■xrilsug'lssLTré
faládnesk ókban földtekével, 

czukorsííveg alakban és a

leg fin om ab b  cso k o lád ék
nevű

il^ r  C l io c o la tV  é li m
a velimi róssvénytarsulat gyáraiból

Prágában.
W  Kaphatók* niindeu ftlszorkureskedésekbeh:'
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A.

ifj. Brandl Ant. Sopronban
ajánlja törvényesen védett J

B R A N D L ’S G I C H T M I L  CH
szerét mint legjobbat és legbiztosabbat a köszvénybajok ellen ; melyről 
számtalan köszönetnyilvánitás és bizonyítvány érkezett be. — Egy-egy 

nagy üveg ára 85 kr.
'Kaphatók még a következő különlegességek :

Brandl A. unienma lovak számára I frt 40 kr. Üvegenként. 
Soproni marhapor . . . .  40 kr. csomagmik.
Brandl lópata-kenőcse . . .  1 frt 20 kr. dobozonként

Elárus í tók  meglelő ló eng ed m én y b en  részesülnek.

Főelárusitó ifj. BRANDL A, Sopronban.
A legiiibb droguisfü üzletben kapható. ...  Hamisítások ellen óvjuk meg

rendelőinket s figyelmükbe ajánljuk névjegyünket és aláírásunkat.

o t > o -
0
0 l ’arfnmcrie, de la Spciété llygiéni(]iic GottánAi l'iiris

55 Rue de R ivo li .

„V inaigre de to ile tte 1,
folyadék i

- o o o
0

izetctck amely idegbajok ellen fölötte hatásos — különösen fürdővízbe öntv 
a tagokat és izmokat elevenné teszi és megerősíti.

Q az .Eau (le Menthe*' szert, amely hatható-, frissítő reggel és este. Három csepp egy 0 
pohár vízben elég j

^ az -..E tll Athenierine * hnhnosővizct, mely a hajgyökök

a ..Cl G1116 IÍ6 S11V0II (f 111CifiG a In rose kenőcsöt a pattan:
zelgő bálok előtt s.>k hölgynek jó szolgálatot tehet, a j á n 1 j u k. A fönti czikkek, díszt- 

csomagalásuknál fogva ajándékra is alkalmasak.
, C-

0  .Mag varország i ké pvi - e i ö :  S M L K  11 A»J( Hudjtyest'. ’ IÍh ú+v u-tfcfc
0  * - * '  ‘
o o o --------------------------

'■vto-i! zwlgál és végre Í 

•k ellen, mely a kő-

- o o o - - o o i ?

Az igen tisztelt közönség becses tudomására bátor 
ködöm hozni, hogy Selmeczbányán 30|IÍI. számú házban 
a tót templom átellenében. hatóságilag engedélyezett

k ö z v e t ít ő  i n t é z e t e t

nyitottam. Rendelkezésre áll mindenkor szakácsné. 
szobaleány, konyhaleány, dajka, kocsis, inas és házi 
szolga. Bárminemű lakást vagy Üzlethelyiséget kívána
lomhoz képest, szerzek teljes megelégedésre.

Pontos, gyors és lelkiismeretes kiszolgálásért ható
ságilag megszabott árak mjell-ett*jótállók. _

Selmeczbányán. 1887. február l én. V

XXXXXXKXXXKXXKKXXX
A| ktiizvény é» o iá z  ellen ajánlott számos liázis/.er.-k 

I  I között inép is csak aval'uii Horpony-Pain-Kxpeller 
1 I a leghatásosabb - legjobb. Ez nem-:,'kos-szer, 

hanem egv te ljesen  m egbízható , orvosilag k ip ró 
bá lt késziwn—,y. mely niindcubetc-gn-k teljes meg
nyugvással njunlható. H a  Pain-Exp-lk-r teljes  

bizalosat erdemol, logjoliban l.inmik ;ii.i“.l. i.,..-y >ok 
beteg, a ki nagy garral foldir-sórt más _-y , s/.-rrli i

próbált meg. m e g in t  c s a k  a

ftC- reij jónál bizonyult Pain-Expellerhe; > jf
tért vissza. Epén az ósszohasonlit.i- áltál . 
m- g arról, hogy úgy a csuzos fá jd a lm ak , tagsz;:kgatások 
f  mm* a fő-, fog- es hátfájás, oldalnyllnlnsnk *i-

a I’ain - Expcllcrri'! "s/koíodt i » - < l i ü t s t l  
gyorsabban szüntet betűk meg A 4<» ki*- . 70 kr.,.- 
1,20 o]<-.só 7ir a .szogénynblwknek is Imz/ál-rl.. 1 1. -/1.
mig másrészt n számos siker a felől k- /. -!, Iik. In.gy 
a pénz nincs kidobva. A k á ro s  u tá n z a to k i 4 azunlan 
•'.vakodni kell. s csak a ..h o rg o n y "-je lle l ellátott 
l’ain-Ex pétiért foga-ijuk *-l mint va lód it, k . 
pont1-rakt.1i G yógyszertár az a ran y  oroszlán  
hoz P rágában. \ k a-piai/ 7 K a i! at a leg
több gyógyszertárban .' ”

m
m

Gyurkovics András.

Nyomatott a „Selmeczbáayai Híradó1*.gyorsaajtójáu Tarócz.-Sz-Mártoubau.

Selmce/.bán ván Sztankay F _ . \ • i ta 1.1 , 
Főraktár Budapest. Török J _v.,gvs/er:;ruliai,.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ruróczntetryc Mnssóez /.niói járás fisznlgabiraju.

283 szám

Pályáznii liirdetmcny.
Turóc/. m e: • terű'.e.tón betfti en 0 -/.nióváraljai és 

11"1 1 uor.irvosi - a dvatalns n:a :.< >kim/. s/llkscgelt
fiivan.k ing cn - szolga itása mcl I 400  frt li/ 
!,:ss.*l javadalmaz..:: -  áé*.másokra. — inci.vekkcl az or-
vosiviidört tv n löi-ön leim a szegény betegek ingven. s 
gyógyk.-/.élésének es a íialoU-kémiésuek is kötelezettsége 
Össze van kötve, k 1 t ö n n  pciig "linden - gv> s, akár nappali, 
;*kar pedig éjjeli int..gután után 50 kr. iVIs/auiitliutásaiiak 
jogosultsága jár, — e enne; pályázat nyit ni van : a pályázni 
kívánók fclliivatuu c. ni|s/,-rint s/.nbálys erű bélvcggel nbá-

sajativczüleg irt. koiiikat tiinusiió an aáónyvi és egyél 
oklevelekkel és bi/o iyitv■;iiiv..kkal **. 1 at »: folyamodványai- 
' a 1 ''Io n  1 fősz., g.m otí.il 1887 e - i M arcz ius ho 15-ik ig 
terjesK/.éK elő.

Mcgjegv,-/.u-ti;< egyúttal miszerint a znióvaraljai kör- 
trvosnak kilát fsa . a 1 arr 1 hogy az ottuoi in. kir állami 

Unitokcp'V.de res/•■ ;iii 200 fiiu\i tiszfeletdijiian fog része 
sülni A/, egyes p.i i ó'. ,» Kitűzendő natáníapról külön tó„- 
nak értcsittetni.

Stubnyafilrdön 1887. évi feb. hó l én.

/ .o i 'k ú c r .)  T i  viliim *
főnr.nl g.-iliiró.

Kiadó a „Sdiucczbáuyai Uiradó" köu\ vuyomója
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