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A lap szellem i részét illető közlem énj'ekat kérjük Túr •3zt.-Mir'.onba küldeni 

Megjelenik mindöli %u*ai'iiM|i.

Hivata los hirdetések d ija :
ioo szciig 2 frt., ezentúl minden 
megkezdett szász szónál 50 krral 

több.

A közmívelődési egyesületek 
hivatásáról.

(3.) A küzmivelodési é.s ezekkel 
rokon egyesületeket az „Országos ma
gyar iskola egyesület11 Budapesten 
tartandó nagy gyűlésre hívta meg szö
vetkezés és egyöntetű működési alap
elvek megállapítása ezéljából. E  kez
deményezés folytán általános tájékozás 
ezéljából szükségesnek véljiljy megje
gyezni. hogy a közinüvelűdés/^s ezek
kel rokon egyesületek műkötéijét ve
zérlő alapelvek szerint arra (toll töre
kednünk a társadalmi téren, hogy a 
magyar szent korona alá tartozó min
den egyenjogú szabad polgár át le
gyen hatva az összetartozási, a nem- 
/. :i egység eszméjétől és mindnyájan, 
bármely anyanyelvűek vagyunk is. 
magyaroknak tartsuk magunkat, mint 
egykoron a nagy római hős C. .Mueius 
Scevola büszkén „roraanus sum civis“- 
nek monda magát, közöttünk is min
denki liuiigarus sum cívis, magyar 
p ol g á r na k t a r t s  a mag á t. b o g  y 
teljesen egyenjogú polgáraink, mint 
egykoron a szabad görögök és rómaiak, 
minden alkalommal és mindenütt ha
zánk egész területén egymást közben
járók közvetítése nélkül is megérthes
sék, közös érdekeinket, közigazgatási 
eszméinket, tudományos észleleteinket 
és egyeseink nagy hazafiúi erényeit 
mindenki által értett közös állami nyel
vünkön — mint egykoron latin nyel
ven — egymással közölhessük és hogy 
mindnyájan mint egységes nemzet 
tagjai teljes egyenjogúságunk érzeté
ben egy hatalmas, egyöntetű szabad 
népet képezzünk a szt. István koro
nájával megkoronázott, alkotmányos 
szeretett királyunk védszárnyai alatt.

Ha ezen általános meggyőződé

sekbe 
günk 
érve :

bele éli magát egész népessé- 
és ezen magasztos ezél el le.̂ z

Még jőui fog, mert jőni kell 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság cpedez 
Százezrek ajakán.

yen- m
itt n Ír ^

mint a költő jóslá, akkor már kiegyen 
litett úton fogunk összes szabad népünk 
k^cboldogságáink megvalósítása felé 
haladni s egyenes útuukban már akkor to*,1 
ncJn lesznek képe sek egyesek bennün- - 
kft, mint napjainkban, feltartóztatni.
Es el fog jönni azon idő is, mikor 
szánalommal fogunk azokra visszapil
lantani, kik napjainkban hetvenkedés, 
rágalmazó kicsinyitgetés és felbujto- 
gatási kísérleteikkel annyit keserítet
tek s herostratesi birhedtségre tettek 
szert, bár jól beláthatják most azt, 
hogy magukra é ártatlan családjaikra 
nézve mily báládatlan szerepkörben 
mozognak nálunk, hol az egyes nép
fajok elleni bujtogatókat e szabad nép 
megveti s láthatják maguk e búj tó
gátok is. hogy őket népünk — mint
egy önkénytelcnül is — választások 
alkalmával azzal jelezi, hogy mindég 
elejti.

Magyarország történelméből min
denki láthatja és tudhatja, hogy a 150 
évi török háborúban az olv sokféle 
képpen sanyargatott magyar nemzet 
úgy az annak előtti múltban is több
féle anyuyelvü volt a törzsek szerint, 
d e  n e in z e t i l e g s z i v é b e n  
a z é r t  m i n d c u k i  in a g y a r n a k 
é r e z t e  é s  t a r t o t t a  m a g á t  
i t t .  m é g  h a  m a g y a r  n y e l v e  n 
n e m i s  é r t e t t. Es igy a nemzeti 
politikában a magyar nemzet egységét 
még akkor sem vonták sem itt. sem 
a külföldön soha kétségbe és igy akkor

sem. mikor népboldogitó szászaink a 
közös Reiohsrathba beléptek. Egy nem
zet volt ez mindég jó és rossz nap 
jaiban egyaránt, az is fog maradni 
és ezután is meg fogja a világ látni, 
hogy itt. úgy mint régen volt, egyes 
törzsek különleges érdekei soha sem 
fogják ezután sem érvényesíthetni ma
gukat a többiek és a közös alkotmá 
•nyosság. szabadság kárára.

Ott van egy másik példa az ezred- 
inttltunkban. hogy 1680 táján a 

^magyar szent korona egész területén, 
y&bol most 17 millió egyenlő jogokkal 

boldogítva lakik, legfeljebb harmadfél 
millió és pedig k mintsem egyenlő jo
gokkal biró lélek lakott s ennek is 
egy nagy része a török járom alatt 
nyögött; összesen nem okkal több 
e g y  m i l l i ó n á l  képezte tehát ama 
megdönthetetlen sorfalat, mely 150 év 
alatt a hatalmasabbnál hatalmasabb 
török sultánok óriási hadseregei ellen 
ellentállt s kardjával védte nem csak 
magát, de ezzel a most minket mind
nyájunkat gúnyoló európai nyugoti 
államokat és népeket is.

A törökök kiűzetése után M igyar- 
ország lett Európa összes elégedetlen 
és szabadságért sovárgó népeinek El- 
doradója, tömegesen jöttek ide a mor
vák. csehek, németek, lengyelek, szer- 
bek. románok, német alföldiek, fran- 
cziák. spanyolok, ruthének betelepedni, 
hol az ipart, kereskedelmet és föld
művelést kezdték űzni ; az idevaló ős 
lakosokkal összeházasodva összeve
gyültek s élvezték és ivadékaik is é l- 
vezik napjainkban a közös, egyenlő 
szabadságot. S most ők is Magyar- 
országnak más államba való beolvasz
tása vagy szétdarabylása ellen az őse
inkről nemzedékről nemzedékre átszár
mazott legyőzhetlen ellenszenvet átörö

költék és ez még ma is oly élénk, 
mint volt és marad szásadok után is.

.V közmívelődési és ezekkel rokon 
egyesületek helyesen felfogott és ke
resztül viendő alapeszméik szerint, ha 
minden rétegét felkarolják szabadság 
szerető népünknek, a társadalmi téren 
oda fognak hatni, hogy nem csuk az 
iskolákban, de mindenütt tanítva az 
elesábitottakiit s a tudatlanokat, min
denkit >z auyanyelvén. hogy anya
nyelvűk mellett az állam nyelvét is 
igyekezzenek elsajátítani, — és nyil
vánosan hirdetve azt. hogy a magyar 
nemzet soha sem akarta és ezután sem 
fogja a családi szentélyben híven meg
őrzött különböző anyanyelvek kiszo
rításával az állam nyelvét beerősza
kolni azzal, hogy megkönnyíti és elő
mozdítja a nemzeti nyelv elsajátítását. 
Ezzel aztán nem csak egymás meg
értését. egymás és közös hazánk iránt 
való szerctetet biztosítottuk, de véget 
vetünk a haszontalan s valóban ezél 
nélkül való demonslraozióknak is. Ki- 
vánatos is. hogy ezek szűnjenek meg. 
mert a nemzet tagjainak e demon
strálása. ped'g e nemzet tagjai va
gyunk mindnyájan, bármely anyauyel • 
vet beszéljünk, autó da t'é a külföl
diek előtt és nem csak azt. aki ellen, 
hanem azt is. aki demonstrál egyenlő 
gúny nyal illeti, mire egyikünknek sincs 
■szükségünk, úgy is ellenségünk és 
irigy illik mindnyájunknak valamennyi 
szomszéd nép.

A férgek életéből. *)
Megvetéssel beszél a világ a férgekről, 

sokan mcgnndorodiiak tőlük s ez az oka, 
*1 Kivonat dl- Némothy Károly a „selroeczi 

gyógy- és turmcH/.ett'ulomáuyi tárnuliubau“ tartott 
előadásából.

A beszterczebányai magyar színésze 
té t pártoló egyesüle t tö rténete

Irta Dr. Keleti Vince 
(F o ly tn tá01

Eleinte meggyűlt a baja az igazgató
nak, mivel zenekara nem volt, .1 városi ze
nekar pedig fogyatékos voltánál fogva és 
mivel a karmesterek közreműködni vonakod
tak, a közönség igényeit ki nem elégítette, 
kéfeőbb azonban a szinügyi bizottság erélyes 
fellépése folytán ezen bajon is segítve lön. 
November havában, ugylátszik, közgyűlést 
tartott az egyesület, mivel az 1881. decz. 
7-én tartott választmányi ülésben az elnök 
az • uj tagokat- üdvözli; a jegyzőkönyvnek 
sehol nyoma sincsen ; másnemű feljegyzések
ből megtudjuk, hogy a tisztikar következő- 
képen alakúit: Elnök: Lamer Ágost, alel- 
nök ; .Scyfried József, jegyző ; Kubinyi Sán
dor, pénztáritok : Dvihally Emil ( 1882. szept. 
27-én a választmány által segédkezésre fel
kéretett Császár Ottó), ügyész: Drexlcr Fri
gyes, szertárnok : Császár < )tt»>. Választmányi 
tagok : Altimán Arzén, Csipkay Károly, Göli* 
ner Frigyes, llcrritz Rezső, Kubányi Károly, 
Majovszky Vilmos, Puschmann Gusztáv, Ra* 
lovich Lajos, Scholcz Rezső, Szilley Lajos, 
Tuvy Ferenc/., Thuranszky József.

A szinügyi bizottság Scyfried József

elnökkel és Kubinyi Sándor jegyzővel kö
vetkezőleg alakult : Csipkay Károly. Drexlcr 
Frigyes, Dvihally F.ntil, Ralovich Lajos és 
Thuránszky József. Völgyi György színigaz
gatónak 1882. január 14-én 400 frt subven- 
tiót és 120 frt zenedij többletet szavazott 
meg a választmány, egyúttal felkérte a vá
rosi tanácsot, hogy a színház nccsak okt. — 
jan. közepéig álljon az egyesületnek rendel
kezésére, mely időben a távozó magyar .szín
igazgató a farsangi évad miatt csak nagyon 
nehezen kap helyet, hanem tovább is, leg
alább február végéig. Kzen folyamodványt a 
városi tanács kedvezöleg intézte cl és 18X2. 
május 24-én 13 14 . sz. a. kelt végzésével ki
mondott. 1, hogy a város állandó színháza 
kérelmező egyesületnek fennállása idejére s 
azt egymást követő éveknek okt. 15 -től hús
hagyó keddig terjedő időtartamára díjtala
nul rendelkezésére bocsáttatik.

IV. 1882.

Az 18S2. év kimagasló eseménye volt 
a május 4.. 13. és 16-án rendezett műkedve
lői előadás. Adatot pedig május 4-én ‘Jobb 
és Halpárt-, melynek szinrehozatala már 
1881-ben volt tervbe véve és »A hol unat
koznak*, az utóbbi kétszer is. Az első elii- 
adás 176 frt 1 krt, a második 311 frt 51 
krt, a harmadik 102 frt 67 krt, összesen te
hát 586 frt 34 krt jövedelmezett, mely ősz- 
szegből az egyesület 51 frt 33 krt a helybeli 
szegényalap pénztárába juttatott.

A közönség részvétele az A hol unat
koznak előadásán, daczára a majdnem két
szeresen felemelt helyáraknak, oly nagy volt. 
hogy még a zenekarban is kellett üléseket 
csinálni. Es bár az egyesület eddigi műked
velői előadásai is fényesen sikerültek, a  mos
taniak különösen azáltal váltak ki. hogy a 
szereplők oly darabbal birkóztak meg, mely 
a gyakorlott színész tehetségét is próbára 
teszi. Hogy a siker .1 legmerészebb várako
zást is felülmúlta, köszönhető vala első sor
ban a műkedvelők odaadó szorgalmának, 
másodsorban pedig a szinügyi bizottság el
nöke által kifejtett Inradhatlan tevékenység
nek. Hozzájárult hogy a műkedvelő társa
ságnak Nyáry Béla bárónőben oly lady patro- 
nesse volt. kinek mai neve is garantirozta 
a sikert.

A műkedvelői előadásokra való előké
születek, próbák oly lénk hullámzásba hoz
ták a különben csendes felszinű besztercze
bányai társadalmi é l tel. hogy annak hatása 
még évekkel később is nyilvánult. Oly dia
dala volt ez a Scyfried József elnök által 
lankadatlan crclylycl vezetett szinügyi bizott
ságnak, minőt többé nem aratott.

A szeptember 27-én tartott választmá
nyi ülés ünnepélyesen köszönetét szavazott 
a két színdarabban közreműködőknek, kik
nek névsorát a következőkben adjuk : Nyáry 
Béla bárónő, Szigetin- Vilmosné, Szilley La- 
josné, Scholtz-l’auliny F.milia, Kclccsényi 
Mariska, Selymes}- 1 leimin, Sclymesy Ilka,

Kubányi Ilka ; Dvihally Emil, Jurkovich Emil, 
Ralovich Lajos. Kubinyi Sándor, Szigethy 
Vilmos, Fiuk Udmár, Kerekes, Leschner Fe
renc/., Palkovics Emil, Szilassy Kelemen. 
Girtler Antal, Pósch Géza és Császár Ottó.

Az öröm érzetét mély gyász váltotta 
fel, miliőn az egyesület iránt meleg vonza
lommal viselkedő báró Radvánszky Antal 
védnök i SSj  nyarán az élők sorából kiköl
tözött. Koporsójára díszes koszorút helyezett 
az egyesület.

Az 1 SS’ , év kedvezőtlen eseményei 
közé tartozik Balassa Károly színigazgató 
szereplése is. Nevezett igazgató, midőn szí
nész korában itt járt. elég jó benyomást tett, 
azonkívül inas tekintetben is kellő garantiá- 
kat látszott nyújtani - az. 1882/83 évad 
tisztességes kitöltésére s a szinügyi bizottság 
róla táplált jó véleményében csak megerő
södött. midőn 3 tagja Losonczra rándult és 
a színtársulat játékáról meggyőződéit szerzett.

A színigazgatónak nyújtott kedvezmény 
volt. midőn a választmány elhatározta, hogy 
,1/  operettek zongorakivonatait, (mert az igaz- 
gátéi csak ilyeneknek volt birtokában) saját 
költségén hangszerekre ntiratja, mi a Boccac
cio ez. operettel csakugyan meg is történt. 
Az egyesület saját költségén még az Üd
vöske ez. operettet is megszerezte és az 
igazgatónak rendelkezésére bocsátotta, sőt 
1882. november 2 1-én tartott ülésében Dvi- 
kally Emil indítványára szavazattöbbséggel 
elhatározta, hogy az igazgató fclsegélésc vé-



hogy figyelemre legfeljebb a természetbúvár 
méltatja őket. Holott egész szervezetük, sza
porodásuk és szereplésük a természetben oly 
érdekes, hogy hozzá hasonlót csak kévés 
állatnál találunk Némelyek az embernek 
igen hasznosak, mások pedig károsak, de 
sőt veszélyesek is.

A földi giliszták, ámbár szemük nin
csen, testük mellső vége a világosság iránt 
mégis fog ékony, hangokat egyáltalában nem 
vesznek észre, szaglásuk némileg ki van fej
lődve, mert egy elégetett társuk szagától 
nagy nyugtalansággal bújnak e l ; Ízlésük is 
van, mert jobban szeretik a hagyma, mint a 
káposzta leveleit.

Értelmi tehetségük szintén van, mert 
pl. a lyukaik mellé tett papirdarabkakat 
előbb megnedvesitik és üsszegőngyülitik, ha 
máskép lyukaikba be nem férnének.

Gyomorral, májjal, de még vesével is 
bírnak. A májusi és júniusi éjszakákon, a mi
dőn a föld felületére szeretnek mászni, igen 
gyengén világítanak s akkor rakják kis ko- 
konba 5—6 —  ónként burkolt petéiket.

A talaj termékenynyé való tételében 
igen nevezetes befolyást gyakorolnak, a 
mennyiben a levegőre nézve átjárhatóvá és 
porhányóvá teszik a talajt. A föld belsejében 
1 méternél hosszabb csatornákat fúrnak, a 
reggelenként és eső után látható kicsiny tú
rások szintén az ő müvük.

Ezt a munkát a legkeményebb talaj
ban is elvégzik s midőn már túrni képtele
nek, megeszik a földet és a szó szorosabb 
értelmében átrágják rajta magokat. Tekin
tetbe véve számukat, a mennyiben egy hold 
földön átlag 30.000 — 100.000 sőt egyes he
lyiken 300.000 is él, az általuk végzett 
munka nagynak mondható.

A p i ó c z a két szivókával bir, egy 
mellső kisebb a száj körül, mely a vér fel
szívására szolgál és egy nagyobb hátsóval, 
mely csupán tapadásra használtatik. - Száj
nyílásuk 3 ágú és garatjuk három félkör- 
idomú, fűrészhez hasonló állkapocscsal van 
ellátva, melyek mindegyikén 30—90 hegyes 
chitin fog van. Ezekkel fűrészeli f i •’ >bb a 
bőrt és azután illeszti oda a szívókat és 
kezdi a vért szívni.

A lónadály fogai tompák lévén a bőrt 
nem képes átmetszeni, de a nyálkás hártyá
kon, igy pl. ha ivóvízzel valamely állat szá
jába, vagy orrába jut, erős vérzéseket okoz. 
A nadály egy jólakás után két évig is böj
tölhet, mert teste hosszában végighúzódó 
gyomra, mely számos mély vakbélszcrü ki- 
öblösödésekkcl van ellátva, képesíti őket arra

Szemük van 5 pár, az első gyűrűkön 
patkóalakban elhelyezve.

A nadály az édes vizek lakója, de van 
olyan is, mely halakon folytonosan élöskő- 
dik. Délázsia nedves erdeiben, különösen 
Ceylon szigetén vannak megint olyanok, me
lyek a szárazra jönnek és ugorva támadják 
meg az embereket és állatokat.

gett egy pár uj darabot, mint »Millimári -, 
»Tót leány*, ^Szép Leányok^ meghozatja és 
azok árát a majd adandó subventióba be
tudja. Két tagja a szinügyi bizottságnak, 
utalva azon körülményre, hogy az igazgató 
tetemes adóságtehcrrel vonult be a városba, 
minél fogva a társaság silány voltából eredő 
gyenge pártolás mellett kevés kilátás lehet 
arra, hogy a tagokkal és a közönséggel 
szemben kötelezettségének megfeleljen, azt 
indítványozta, hogy a színtársulat eddigi mű
ködéséhez mért arányban segélyeztessék, 
egyébiránt a szerződés felbontassák. S bar 
a szinügyi bizottság többsége más vélemény
ben volt, tekintve azon nyomós okokat, 
melyeket az illet*, két tag felhozott, néze
tünk szerint az ügyet okvetlenül a választ
mány elé kellett volna vinni. Ez azonban 
nem történt, valamint egyáltalában az 1 SS.? 
év intézkedései akár szerencsések, akár ke
vésbé szerencsések voltak, majdnem kizáró
lag a szinügyi bizottság kezdeményezéséből 
eredtek, mit azon körülmény illusztrál leg
jobban, Tiogy a választmány ezen szinügyi 
tekintetben felette mozgalmas évben mind
össze két ülést tartott. Es bár el kell ismer
nünk. hogy a szinügyi bizottságban működő 
férfiak, különösen pedig annak elnöke a be
léjük helyezett bizalomnak fényesen megfe
leltek, sőt az 1882. műkedvelői előadások 
rendezése által magoknak bokros érdemeket 
szereztek, mégis a .több szem többet lat 
elvénél fogva nem lett volna fölösleges a

Orvosi czélokra a német és a magyar 
nadály használtatik, melyek mestersége ,en is 
tenyésztőinek. London atlag 7 millió naduly. 
fogyaszt el évenként, a párisi kórházak 6 
milliót, egész Eraneziaország átlag 30 milliót.

A galandférgek különböző emlős álla 
tok és az ember beleiben élnek, szalagain
knak s néha egészen 7 méter hosszúak. 
Gombostűfej nagyságú fejből, rövid, vékony 
nyakból s számos egymás után sorozott Íz
ből, u. m. proglottisból állnak, melyek annál 
nagyobbak, minél távolabb esnek a fejtől. 
Minden egyes iz egy-egy önálló állatnak is 
tekinthető. A fejen csak 2 -4  szivóka és néha 
horgok is vannak, ezek scgitségével tapad a 
bél falához ; de semmiféle érzék szervek nem 
találhatók a fejen. Külön gyomorral sem 
bírnak és a táplálkozás és légzés endosmo- 
ticus utón bőrükön at történik.

A „BeszUs-cze-í-íi'lim'czbáiiyui 
Társaskör" kiizgyíilöse.

1 Közli ItKIS/, MŰK. ,1 t.-iraliskor titkára.)

A midőn jelen cziklcemmel a társaskö
rünk iránt érdeklődő közönség elé lépek, 
teszem azt ama megnyugtató érzettel, hogy 
megint bebizonyítottuk életképességünket, 
hogy ez évben sem maradtunk hátra ama 
czélok elérésében, melyekre irányitvák törek
véseink. Mint minden évben tettük, úgy ez 
idén is megünnepeltük az 1848-iki márcziusi 
nagy nap 39-ik évfordulóját és a midőn ez
által egyrészt ama czélt értük el, hogy ha
zafias irányban is élesztjük egymásközt a tár
saséletet és a barátság szent tüzet, másrészt 
bátran mondha'juk, hogy méltón képviseltük 
ama felvidéki megyéket, melyeknek fiai va
gyunk.

Az ünnepély, mely a »Virágbokorhoz* 
czimzett vendéglő külön helyiségében tarta
tott. következőleg folyt le : Mazuch Ede el
nök megnyitván a diszgyülést, a megnyitó 
beszéd folyamában bizonyítja, hogy az 1848-ki 
nagy tettek nem a pillanat behatása alatt 
jöttek létre, hanem visszavezetve a hallgatósá
got a 1825-iki országgyűlésig, ott veszi fel 
az érvelés fonalát és igy eljutva a 48-iki 
márcziusi nagy napig, kimutatja, hogy évek 
husszu sora szülte eme nap dicső vívmányait, 
a 12 pontot. Végre hazaszeretetre, összetar
tásra és barátságra buzdítja a felvidék ifjak 
és befejezi beszédjét, a mely hosszas éljen
zéssel és helyesléssel fogadtatott a jelenvol
tak részéről.

Utána Goklncr Etilöp szavalta Petőfinek 
A ledőlt szobor czimű költeményét. A lel

kesedés, a mely ezen szavalat után kitört, 
leghívebben bizonyitá, hogy nemcsak a köl
temény maga, hanem előadója is elérték 
czéljukat és a méltó elismerést.

Most Illés Dezső lépett a felolvasó asz
talhoz és előadta az Emlékek és gondola

választmányt többször összehívni, bár — ■ 
mint annak idején mondtuk - a szinügyi 
bizottság ügy-körének meghatározatlan volta 
is zavarólag hatott. A következmények iga
zolták azok nézetét, kik azt akarták, hogy 
az igazgató és egyesület közötti viszony fcl- 
bontassék.

Többszöri segélyezés után, melyet a 
szinügyi bizottság majd az igazgató nejének 
nyújtott, elzálogosított holmija kiváltása vé
gett, majd pedig 1882. karácson előtt a nyo
morban levő színészek között kiosztott, 1883. 
január 2-án elhatározta, hogy Balassa Ká
roly igazgatóval január 14-én túl minden 
összeköttetést megszakít. Epilógus gyanánt 
Balassa Karolj’ színigazgató szerepléséhez 
had*l álljon itt a szinügyi bizottság kiküldött
jeinek jelentése 1883. január 29-éről: Fi
zettünk a tagok által törlesztendő adósságok 
fejében 356 frtot, elutazási költségre 34 frtot, 
a határozatikig engedélyezett ládakiváltásért 
234 frtot ; összesen 524 frtot.* (A ládaki- 
váltásért mai nap is tartozik az igazgató az 
egyesületnek, illetve jogutódjának).

Mellesleg említem, hogy az 1883. jan, 
20-i szinügyi bizottsági jegyzőkönyv »köz
gyűlésiig jóváhagyott határozatról- szól, a 
közgyűlés jegyzőkönyve mint a múlt évi 
az iratok közt fel nem lelhető, de meg van 
a közgyűlésre szóló meghívó, mely 1882. 
dccz.cmb. 29-ére szól.

1 tok szabadsa^harcsunkból* czimű elmélke
dését, a mely azok emlékeinek volt szen
telve. kik ez emlékezetes napokat megélték 
és azok gondolatainak volt tolmácsa, a kik 
akkor és később születtek ; tehát a most élő 

1 üregeknek, férfiaknak és Újaknak álláspontját 
ecseteié a szabadságharezhoz képest. Felol
vasó a tapsokban és éljenzésben, melyeket 
felolvasása aratott, méltó és hízelgő jutal
mát láthatá.

Végre Kcisz Mór titkár, éltetve a ma
gyart és a hazát, bezárta a gyűlést.

Ezután következett a társas vacsora, 
melynek folyamán az elnök éljenzéssel fo
gadott toasztban poharát iirité a haza fclvi- 
rágozására.

Később Donáth Eiilöp pohárköszöntőt 
mondott Kossuth Lajosra, mely a jelenlevők 
között óriási lelkesedést szült. Végre Engcl- 
mann Oszkár éltette a jelenlevő vendégeket, 
a mi a leghangosabb visszhangra talált. 
Ezek után az áldomás, melyen az Egyetértés 
tudóutója is részt vett, a legvidámabb han
gon tovább folyt és hazafias és más dalok 
eléneklése, rögtönzött költemények és vidám 
eszmecsere között még soká tartá össze a 
jelenvoltakat.

Mindenki megtartó magában a jól és 
sikerültén eltelt est emlékét és örömmel né
zünk elébe szabadságharezunk 40 évi jubile
umának.

MEGYEI ÜGYEK.
Turóczvármegyc közigazgatási bizott

sága f. hó 12-én ülést tartott, mely legna
gyobb részben a szakelőadók jelentésével 
foglalkozott.

Turóczvármegyc bizottsága f. hó 16 -án 
J u s t h Kálmán, főispán elnöklete alatt köz
gyűlést tartott.

Első sorban L c n o t z k y  Lajos, al
ispán tett jelentést a legközelebb múlt köz
gyűlés óta felmerült eseményekről. Neveze
tesen bejelentette T o m c s á n y i Mi k s a 
megyebizottsági és közigazgatási bizottsági 
tag halálát; a szuesányi Ilid vámbérletére 
vonatkozó 70 forintos ajánlatot ; a kórház
telek kibővítésére vonatkozó ajánlatot, mely 
szerént a szükséges telek négyszög ölenként 
3 frt 50 kiért lenne megvásárolható ; továbbá 
jelentést tett a trachoma állapotáról is. A 
szuesáni Ilid bérlctéte és a kórháztelek ki
bővítését illetőleg megbizatott az alispán, 
hogy kösse meg a szerződéseket s jóvá ha
gyás végett mutassa be a jövő közgyűlés
nek. Egyébként az egész jelentés tudomásul 
vétetett.

A beterjesztett szabályrendeletek elfo
gadtattak s a minisztériumhoz való felter
jesztésük elrendeltetett. Több község száma
dása helyben hagyatott.

H Í R E I N K .

Á r v á i t ó l .  Felső-Árvában, a bobrói 
kerületben képviselőválasztás f. hó 2 1 -én lesz. 
A képviselőjelölt, Wckcrle Sándor dr. állam
titkár személyesen megjelenik a választóké 
rületben. E hó 20-an érkezik Árvába és 
Szmrccsányi Dárius főispánnál száll meg. Ki- 
sérctében lesz Molnár Viktor országgyűlési 
képviselő s a bobrói kerület eddigi képvi
selője: l’orubszky Jenő törvényszéki elnök. 
Alsó-Kubinból s a vidékről számosán csat
lakoznak az értelmiség közöl az államtitkár 
úr kíséretéhez A választok soraiban nagy a 
lelkesedés; a képviselőjelöltet fényesen és 
nagy ünnepélyességgel fogják fogadni és min
den hihetőség szerint egyhangúlag kikiáltani, 
a mennyiben ellenjelölt nincsen.

A 1 s ó-K u b i n b a n f. hó 10-én a 
városi szálló nagytermében vidámon lefolyt 
piknik tartatott az izraeliták farsangja alkal
mából. I lelyből és vidékről vallás felekezeti 
különbség nélkül számosán vettek részt a 
mulatságban, mely kedélyesen tartott késő 
reggelig. A tiszta jövedelem az alső-kubini 
állami polgári iskola szegény sorsú növen
dékei felsegélyezésére lordittatott vallásfele
kezetre való tekintet nélkül. A rendezőség 
élén álló Hercz Adolf a tiszta jövedelemül 
befolyt 25 frt. és 85 krajezárt mindjárt más
nap átszolgáltatta az intézet igazgatójának, 
Bukó Kálmán úrnak.

A z  a I s ó - k u b i n i állami polgár- 
iskolái tanárkar által a magyar dalegycsülct 
szives közreműködésével rendezni szokott 
felolvasó estélyek közül ez idén az utolsó f.

hó 13-án tartatott meg a megyeház nagy. 
termében. Mint mindig, úgy ez alkalommal
is válogatott és nagy számú közönség jelent 
meg és számosán voltak jelen városunk tö
rekvő és hazafias polgári eleméből is. A mű
sor felolvasásból, zene- és énckrészekhöl és 
egy szavalatból állott. Élénk és változatos 
volt a programul ez estélyen is. Suppé Isa- 
bella* nyitányával kezdődött, melyet Lavolha 
Etelka és Weszelovszky Gizella kisasszonyok 
játszottak zongorán nagy technikai iigj-e - 
séggel, biztos di vpositióval és élénk hatás
sal. Ezután a magyar dalegyesület éneke kő- 
vetkezett. Fokért gyönyörű daliamé Hajós
dal -át adták elő. Erre Tóth Piroska k. a. 
szép és igen sikerült szavalata következett. 
Tompa kitűnő humorú költeményét a »Há
rom a daru«-t szavalta csengő hangon, tiszta, 
magyaros kiejtéssel és nagy közvetlenséggel. 
A hallgatóság lelkes tapsoákal fejezte ki 
tetszését. Most jött u  estély fénypontja. 
Weszelovszky Károly orvostudor nagyérdekű 
és tanulságos felolvasása. Az ember nem
zetgazdasági értéke és a közegészségügy az 
árvái népességre vonatkozólag-, volt előadá
sának czime. A közérdekű théma fejtegetése 
közben ismertette az országos közegészség*

! ügyi egyesület kiváló fontosságát, czélját és 
eszközeit és lelkesen liivta fel a közöns get 
e nagy fontosságú egyesület támogatására, 
mely közegészségi állapotunk szomorú voltán 
segiteni akar. A felolvasás nagy hatást tett 
a hallgatóságra, melynek köréből számosán 
siettek kifejezni üdvözlésüket a tudós férfiú
nak. — A műsor ötödik poutja Wészelov- 
szky Gizella k. a. kitűnő zongorajátéka ké
pezte Thalbcrg Straniera* czimű phantasi- 
áját adta elő nagy otthonossággal, mély fel
fogással és nem közönséges technikai ügye • 
séggel. Az estély utolsó része a dalegyesület 
éneke volt. A részére felajánlott »Postadal«-t 
zengte el élénken, melynek szerzője Boldis 
Ignácz. Az előadást közvacsora követte. — 
Örömmel jelenthetjük, hogy az összes esté
lyek látogatottak és sikeresek voltak és igen 
jóknak bizonyultak be a társadalmi egyet
értés és a nemzeti kultúra ápolására.

N a g y  t ű z v é s z  keletkezett f. hó 
8-án, este 1 1 órakor Thurdossinban, (Felső- 
Árva) mely az ottani építkezési viszonyok 

! között könnyen a város végső romlását idéz
hette volna elő. A tűz Keisz Vilmos kék- 
festőgyárában keletkezett és pedig a vászon- 
száritóban, mely tömve volt szárítandó sző*

' vött anyaggal. Az egész vászonszáritó ház 
leégett- A tűzvész martaléka lett továbbá a 
mángoló-épület és más 3 gazdasági épület, 
mely élelemmel, takarmánynyal s különféle 
ingósággal volt megtelt. A nevezett Reisz 
Vilmoson kívül még két más gazda is nagy 
kárt szenvedett. Szerencsése mindhárman 
biztosítva voltak és pedig a franczia-magyar 
és ;:z első magyar általános biztosító társa
ságnál. A kár 4370 frtban állapíttatott meg.

|jÍ|»fÓllÓI. Gyurcsó János liptószt.- 
miklósi m. kir. postatiszt még a múlt hónap
ban nyolc/, napi szabadságidőt kérve Buda
pestre távozott és daczára annak, hogy sza
badság ideje már két hét előtt lejárt még 
mindig nem tért vissza, sőt aggpdó neje 
sem tudja, hol van és mi történt vele. ös* 
merősei azon nézetben vannak, hogy valami 
szerencsétlenség érte, inért az illető pontos 
és kötelességét híven teljesítő tisztviselő volt 
ki rendezett anyagi viszonyok között élt és 
családját, különösen egyetlen leányát nagyon 
szerette. A sikkasztás gyanúja ki van zárva, 
mert a kezelésére bízott póstapénztár meg 
vizsgáltatott és teljesen rendben találtatott.

M e g y é n k egyes községeiben isméi 
nagyobb mérvű ragályos betegségek mutat
koznak. így Vychodna községben a himlő 
szedi áldozatait és úgylátszik állandóan meg 
akar telepedni mi nálunk, hol termékeny 
talajra talált. Minden esetre jellemző, hogy 
inig a múlt évben kolerában az egész me
gyében 53 egyén halt meg. addig csak két 
községben, Teplicskan és egy másik kisebb 
faluban 57 emberélet esett a himlőjárvánny- 
Rak áldozatul.

A s o r o z á s a megye területén már 
be van fejezve. A sorozó bizottság elé állí
tott emberanyag nem olyan jó mint a tava
lyi, mert sok volt az 'imtauglich' ; sőt egyes 
járások a kiszabott ujonczjutalékot ki sem 
tudták állítani és hátralékban maradtak.

Á t é l  újra teljes erővel köszöntött 
be. 6 —8 foknyi hideg mellett már több nap 
óta állandóan havazik és 30—35 cmt. ma



gas hóréteg borítja a földelt. Hosszú télre 
van tehát kilátásunk, mert sok időben kerül, 
mig nagy hótömeg le és elolvad.

X ó l y m i l l i ó i .  Zólyomban, a már 
lapunkban jelzett marcz. i 5-iki ünnepély fé
nyesen sikerült. Reggel a róni kath. majd 
az evang. templomban volt isteni tisztelet s 
ez utóbbiban Thelnisz János lelkész tartott 
hazafias beszédet. Este a tűzoltók fáklyák 
és“ zeneszó mellett vonultak ki a sétatérre, 
hol a dalkör elénekelte a szózatot, Petrovics 
a »Talpra magyar- t szavalta, Antolik Jó- 
zzef pedig >Márcz.ius 15 . czimű költeményét. 
Majd a vendéglőben közös vacsora volt, 
mely alkalommal sok hazafias felköszöntő 
mondatott.

B r e z n o b á n y  á 11 szintén közva* 
csoraval ünnepelték, meg a nagy nap emlékét.

(J— eh) R e s z t é r e  z c  b á n y a i  szín
ház. Február 12-én Az ördög pilulai. A lát
ványos darab, mely az országos kiállítás al
kalmával naponkint adatott elő a budapesti 
népszínházban, nálunk is színre került. Nem 
kis feladatot vállaltak el színészeink, midőn 
e darabhoz minden szükséges gép hiányé- 
ben hozzáfogtak, s igy rermészetes, hogy 
az egész darab csak mint mondani szokás 
háziköntösben adatott elő ; a hiányt sok helyt 
a jóakarat óhajtotta pótolni. Több kis leány 
lejtette a fáklyatánezot: ezeket is 1 .orándy 
tanította be. A darab színre került még 13 . 
és 16-án, utóbbi mint gyermekelőadás már 
fél hétkor vette kezdetét. Fcb. 14-én a mar 
cziusi napok emlékére Petőfi Sándor, Kgcr- 
vári Potenkin 5 felvonásos színmüve.

E  z é v b e n  m á r 11 e s z t e r c  z c- 
b á 1  y á n  is belépett azon számos magyar- 
in■ ,.-.agi város sorába, a melyek a 39. év 
előtt lezajlott marcziusi napok dicső emlékét 
megünneplik. Haladás az minden esetre oly 
városban, a hol még csak egy év tized előtt 
is ritka volt a magyar szó, s a hol egy 
propaganda szálai messze vidékről egyesül
tek. A rendező bizottság mely jobbadán fia
tal hivatalnokokból alakult, mindent elköve
t ő ' h o g y  a nap emléke méltókép tnegün- 
nepeltessék. S minden mellék gondolat nél
kül kimondhatjuk, hogy ez teljesen sikerült 
is. A város piacza alsó- felső utczája fényár
ban úszott, midőn fél nyolc/ után megindult 
a kuglizó társaság helyiségéből a roppant 
számú menet, mely ez alsó utczán haladva 
csak folytonosan szaporodott. Tűzoltók lam
pionokat s fáklyákat vittek a néptömeg pe
dig hazafias dalt énekéit, melyet Lajos Tóni 
zenekarának hangjai váltották fel. Így érke
zett a menet a piaczra, hol az Egyetértés 
dalköre elénekelte a Szózatot, melyet a kö
rül állók levett süveggel hallgattak; majd 
VVeisz Gyula megyei aljegyző lépett a emel
vényre, s sikerült beszédben ecsetelvén a 
mai nap fontosságát, haza szeretetre, az 
Ősök példáiuak való követésére hívta fel 
a polgárságot akkor, ha, majd elhangzrk a 
felszólítás: Talpra magyar! Az egyetértés 
elénekelte a szabadságharcz öröké emléke
zetes dalát a Talpra magyar-t, mialatt a 
meggyujtotl görök tüzek varázsfényt árasz
tottak a sűrű embertömegre s díszesen ki
világított házakra. Az ének elhangzása után 
lelkes éljen kiáltások közt tovább haladt a 
menet egész a takarékpénztár épületéig, 
melynek termében 1 30 teritékü lakoma várta 
az érkezőket. Itt Ripély Ede dr. ecsetelte a 
marczisi napok történetét, utána Hder Gyula 
Kossuthra ürítette poharát. Ezeket követte 
az áldomások egész árja s még a késő éj
fél is együtt találta a résztvevőket.

R e s z t e r c z e  b á n y á n  e hó 1 3-án 
délutáni 4 órakor tették örök nyugalomra 
Würsching Gusztáv urat, kit a könyörtelen 
halál éltének 26-ik évében rágódott ki az 
élők sorából. Hónapokig küzdött a fiatal éle
terő a mindent legyőző hallal, mig végre 
kifáradva megsemmisült. Számos rokon s 
barát kisérte el nyugalom helyére a kedves 
ifjút, kiben kesergő édes anyja egyetlen fiát 
veszté el. Nyugodjék békében,

KÜLÖNFÉLÉK.
A S zitnya  osztá ly  közleménye. Meghí

vó a. m. k. e. szitnyaosztálya f. é. márczius 
25 én délntáni 3 órától kezdődőleg a város
ház tanács-termében rendes évi közgyűlést 
tart, mely a környéken készített házi ipar- 
czikkek, ú. m. vragképek, csipkék, játéksze
rek, fényképek, lombfürészeti és más tárgyak

kiállításával lesz összekötve, s melyre nem 
csak a t. tagokat, de az összes úri és hölgy 
közönséget tisztelettel meghívja az elnökség. 
Tárgy: 1 . Jelentés az osztály m. é. működé
séről. 2. Az 1886-ik évről szóló számadásnak 
s a számvizsgáló jelentésnek előtetjesztése. 
4. Az 1887-ik évi költségelőirányzat előter
jesztése. 5. Indítványok. Este 7 és fél órakor 
a felső major termében a polgári dalkör köz
reműködése mellet közös vacsorával egybe
kötött estély tartatik. A vacsora kétféle sült 
és kétféle tésztás ételből fog állani, s egy te
rítéknek ára a fŐpinczér sajátját képező ke
nyér s ital nélkül 70 kr. Az elnökség tiszte
lettel kéri fel a t. hölgy közönséget, hogy 
úgy a közgyűlésen, mint az ezt követő es
télyen minél számosabban megjeleni szíves
kedjenek. Selmeczbányán, 1887. márczius 
l i-én. Az elnükaéy.

A trachom a Turóczvármegye egész te
rületén, de különösev a felső járásban mind
inkább terjed s a kellő orvosi segély hiányá
ban nincs is rá kilátás, hogy egy hamar 
megszüntethető lenne. A német községekre 
nézve s ezek közt van a baj legjobban el
terjedve, kétszeres a csapás, a mennyiben a 
nyári munka alkalmával aligha hagyhatják 
cl a vármegyét, pedig ezek az ország leg- 
külömbözőbb vidékein szoktak aratási mun
kát végezni s ez képezi fő kereset forrásukat.

Chabada József körmöczbányai polgár- 
mester s az odavaló tűzoltó egyesület főpa
rancsnokának arczképét hozta á »Illustrirte 
Feuerwehr Zeitung legújabb száma elismerő 
sorok kíséretében.

Hymen S t r a u s z Adolf dr., tótprónai 
körorvos eljegyezte Wcrtheim Ida kisasszonyt 
Aranyos-Maróthról.

Selmeczbányán fényesen megülték a 
márczius 1 5-ét, de ennek terjedelmes leírását 
térsziike miatt csak jövő számunkba hozhatjuk.

Öngyilkosság. Kemény József selmecz- 
város-kapitányi írnok e hó 17-én Besztercze- 
bánya és Szliacs közt a vasúti kocsiban főbe 
lőtte magát. Tettének oka zilást anyagi 
viszonyok.

Egy hözsóg, a hol n incs ló. Hadviga 
német községben is több trachoma-esett lett 
konstatálva, de aligha kapnak orvosi segélyt, 
mert a  szegény községben e g y e t l e n  ló 
sincs s igy ha lenne is orvos, nem küldhet
nek érte alkalmatosságot.

HIRDETÉSEK.

1887,

Árverési  h i rd e tm é n y .
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. értelmében ezennel 
1 közhírré teszi, l.ogv a beszterczebáir. ai kit*, 

járásbíróság 5096J1886 1*. szánni végzése
által Krausz Ármin javára Lob Ede és Lob 
Gusztáv ellen a hátralékos 250 frt. tőke 
ennek 1880. évNov.20bó napjától számítandó 
0 százalék kamatai és eddig összesen l fr. 
85 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt 
biztosítási végrehajtás alkalmával biróílag 
le s felül foglalt es 1150 frlra becsült: 
deszka, szálfa stbböl álló ingóságok nyilvá
nos árverés utján eludalnak.

Mely árverésnek az 5441 1886 P. sz. ki 
| küldést rendelő végzés folytán a helyszínén 

vagyis Bcszterezebányáu leendő eszközlé
sére 1887 év m árcz ius hó 3 0 -ik  nap
jának d. ti.3  órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett in
góságok ezen árverésen, az 1881 évi LX. 
f  ez- 107. g a értelmében a legtöbbet Ígé
rőnek becsáron alul is elad stni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t ez. 108. íj ában megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Keit Beszterezeháuyán 188?. évi feli. 
hó 28. napján.

J u r á n y i  A d o l l
kir. b ir. végrehajtó.

913, szám 
tik vi 1887.

Árverési  h i rd e tm é n y i  k iv o n a t .
A trsztenai kir. járásbirósáo mint tik vi 

hatóság közhírré teszi. Imgy Lukacsik Pál 
trsztenai lakos mint végrehajtatönak Misota 
József bjelipotoki lakos végrehajtást szen
vedő elleni 38 frt 40 kr. töke követelés és 
járulékai iránti végrehajtási Ügyében, a ró
zsahegyi kir. törvényszék, a trsztenai kir. 
járásbíróság területén lévő Bjelipotok község 
halárában fekvő a bjelipotoki 63. sz. tjkben 
A 1 ’/u urb. telek, 3 —56 sor szám alatt 
Misota József tulajdonául 7» részben irt 
250 frt. a bjelipotoki 159. sz. tjkben A I. 
7*« urb telek 1—42. sorszám alatt. Vu rész
ben irt 150 frt. becsült ingatlanokra és a 
bjelipotoki 63. sz. tjkben A I. 1— 2 sor ez
alatt felvett 7. részben irt 11 fit 25 krra 
becsült hűltelek 8 86. szám házra az árve
rést elrendelte és hogy a fennehb megjelölt 
ingatlauok az 1887. évi Május ho 12-ik nap

ján délelőtti 10 órakor Bjelipotok község 
bírája házánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladalni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok brosúrának 10 százalékát vagyis 
25 frt. 15 fit. és 1 Irt 13 kr. készpénzben 
vagy az 1881, 60. t. ez. 42, íj ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881 évi no
vember hó l én 3333 sz. a. kelt igazság
üg'. 1ninisterj rendele t 8. # ában kijelölt óva
dékltépés érték papi 1tlan a kiküldött kézé-
hoz letenni, avagy az 1881. tiO. t. ez. 170
tj-a 1értelmében a húnatpénznek a bíróságnál
elölt■ges elhelyezéséi öl kiállított szabályszerű
elisnnervényt átszolgáltatni.

Kelt Trsztenán 1887. évi Márczius hó
3-ik napján.

A trsztenai kit•. járásbiróség mint tlkvi
hatóság.

V l l c s e k
kir. ftljbiró.

283ő. hzAin
ti k vi 1886,

Árverési h i r d e tm é n y i  k ivonat .
A tsztmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Stcinor Jakah végrohajtatónak Stciner Sa
lamon végrehajtást szenvedő elleni 717 frt. 
50 kr. tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a beszterczebányai kir. tör
vényszék iá tsztmártoni kir. járásbíróság) 
területén lévő Bel lei községében fekvő: 1. 
a bcllai 88. sz. tjkben A I. 5 sor 551 hrsz. 
a. foglalt ingatlanokból Weiner Salamon 
jogutódjait u m. Weiner Adolf, Weiner férj. 
Marmorstein Karolina, Weiner Vilmos, W ei
ner Lipót, Weiner Jakab, Weiner férj. W ix 
Róza, kiskorú Weiner Dávid, kiskorú W ei
ner József és kiskorú Weiner Albertét B.
9 - 1 7  tételek alatt egynegyed részben illető 
jutalékra 10 fit. — 2. a bcllai 89. szám 
tjkben A I. sor 153. hrsz. alatt foglalt 81. 
sz. őrlő malom, udvar, kert é ; melléképü
letekből fentieket B. 18— 26 tételek alatt 
eg.vnyolczad részben illető jutalékra 56 frt. 
— 3. a bcllai 146. sz. tjkben A + 1 sor 
312. hrsz. a. foglalt és fentiek nevén egész
ben álló 154 sz baz. udvar kert és mellék
épületekre. 400  frt, — 4. a beli ai 180. sz. 
tjkben A I. 1—4 sor 1130* 1167. 1119. és 
1126 hrsz. a. foglalt ingatlanokból fen
tieket fentieket B. 6 - 1 4  tételek alatt fél 
részben illető jutalékra 61 frt — 5. a bcl
lai 204. sz. tjkbcu A + 1 sor 11.V2 hrsz. a. 
foglalt 6. sz. őrlő malom és ahhoz tartozó, 
szántó és legelőből illetve a talajból fentie
ket B 24. 32 t. a. egynegyed részben il
lető jutalékra 52 frt. 6. a bcllai 205. sz. 
tjkben A t 1 sor 1148. hrsz. a. foglalt rét
ből fentieket B. 8 —16 sz. a. fél részbeo il
lető jutalékra 270 Irt. — 7. a bcllai 271 
sz. tjkben A 1. sor 1089 b hisz. a. foglalt 
szántó és legelőből fentieket B 19 —27. t. 
a. cgyharmad részben illető jutalékra 14 
frt. — 8. a bellai 27S. sz. tjkben A f  1 —2 
sor 1161 és 1141b hrsz. a. foglalt s fentiek 
nevén egészben álló szántó rét és legelőre 
15 frt. — 9. a bellai 293. sz. tjkben A 1 
1 sor 1168. hrsz. alatt foglalt legelőből len
tieket B 11 — 19 t a egynegyed részben 
illető ju alékra 11 frt. 10, a bcllai 310. sz. 
tjkben A f  1 sor 10^9|a hrsz. alatt foglalt 
szántóból lentieket B 27— 35 t. a háromki- 
lenc/ed részlten illető jutalékra 1 1  fr t.— 11 
a bellai 326. szám tjkben A I 1 sor 1089 e 
lirs/. alatt foglalt szántóból fentieket B
15—23 t. a hárotnkilenczcd részben illető 
jutalékra 5 frt. — 12. a bellai 339. szám 
tjkben A + 1 sor 1122 hrsz. alatt foglalt 
szántóból fentieket B 3 — 11 t. a. fél részben 
illető jutalékra 3 frt. — 13. a bellai 340 
szám tjkben A + l  sor 1112 '  hrsz. alatt fog
lalt szántóból fentieket B 3 — 15 t. a. fele 
rész ien illető jutalékra 3 frt. — 14, a bel
lai 386. íz. tjkben A I I sor 1089id hrsz. 
alatt foglalt a fentiek nevén egészben álló 
szántó és rétre 4 fr:. és 15. a bellai 395 
s/. tjkben A f  1 s.n 1121.  hrsz. a. foglalt 
a fentiek nevén egészben álló szántóra 20 frt. 
ezeunel megállapított kikiáltási árban az ár
verést elrendelte és hogy a föntebb megje
lölt iiigatlauság az 1887. évi april ho 13 ik 
s szükség esetéu következő napjának d. e. 
10 órakor Bella községében a községi birö 
hazánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is cladatni 
fog

Árverezni szándékozók taitoznak min
den egyes ingatlan necsárának 10 7-át- 
készpénzben vagy az 1881. LX.törvén.vezik 42. 
§-ában jelzett á r t ó l  y a m m a 1 számított 
és a/. 1881 évi novemberhó l én 3333. sz. 
a. kelt igazságfigyminiszteri rendelet 8 . 
tj ábnn, kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881 
LX. t. ez. 170. íj a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál olölcges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismcrvéiwt átszel* 
gállatni.

Turóoz*Szent-Mártonban 1887, évi ja 
jnál- hó 18-án.

Kir. jbíróság mint tkvi hatóság

D á v id
kir, nljbiró.

42f>7. H/Ám 
tlkvi 1886.

Á rverés i hirdetm ényi kivonat.
A tsztmártoni kir. jhiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Jeszenszky Já 
nos végrehajtatönak Kluch sz. Vojták Mária 
végrehajtást szenvedő elleni 95 frt. tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási Ugye- 
beu a beszterczebányai kir. törvényszék (a 
znióváraljai kir. járásbirósági területén lévő 
Zuióváralja községében fekvő a znióváral- 
jái 83. sz. tjkvbeu A I 1 sor s' 100. hrsz. 
a. foglalt végrehajtást szenvedett kkorü 
Vo; ák Mária illetve Vojták Mária éB Kluch 
sz. Vojtjak Mária nem különben a társtu
lajdonosok u, ui. Vojták szül. Táboreczk.V' 
Anna és Vojták Francziska nevén álló a az 
1886. évi november ho 27-éu megtartott ár- 

! verésen Dr. Vauovié János tsztmártoni ügy
véd által megvett fekvöségre az érverést az 

! utólag ajánlott 250  frt. kikiáltási árban el- 
■ rendelte és hogy a feunebh megjelölt ingat- 
; lanság az 1887. évi M árcz ius hó 2 4 -ík  nap

ján délelőtti 10 órakór Znióváralja közsé
gében a községi bíró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlauok beesárának 10 százalékát vagyis 
50 forintot készpénzben vagy az 1881. 60. 
törvényezikk 42-ik §-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi no vem- 
berhó l  én 3333. sz. a. kelt igazságügymi- 

; niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék- 
-képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az 1 8 8 1 . 60 .t. ez. 170. §-a  
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 

I elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni

A tsztmártoni kir. jbiróság miut tlkvi 
hatóság

Turócz-Szeut-Mártonban 1886. év i de- 
czember hó 21-én.

D á v id
kir, aljb iró .

90. .azAm 
1887

Árverési hirdetm ény.
Alulirt kiküldött végrehajtó as 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a beszterczebányai kir. 
járásbíróság 42 1887. P. számú végzése ál
tal Köln Simon javára Loh Ede és Loh 
Gusztáv ellen 490 frt. töke- ennek 1886. év 
dee/enibor hó 15. napjától számítandó 6 
százalék kamatai és eddig összesen 46 frt. 
55 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt 
kclégitési végrehájtá alkalmávals biróilag le 

1 foglalt és 1200 írtra becsült: deszka és 
szálfa stbböl álló ingóságok nyiiváuos árve
rés utján eladatnak.

Mely árverésnek a278|1887. P. sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis Bcszterezebányáu leendő eszközlé
sére 1887. évi m árczius ho 2 9 - ik  nap
jának délután 3 órája batáridőül kitü
zetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak m eg: 
hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen, az 1881. évi 60. t. ez. 107. §-a ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi 60 t. ez. 108. §-ában megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Beszterczebányán 1887. évi feb
ruár hó 28 napján.

J u r á n y i  l d » l f
kir. bir. végrehajtó.

840 Hzám 
1887

Pályázati hirdetmény.
A 600 frtnvi évi fizetéssel javadalma

zott n e 0 z p á I 1 i körorvosi állomásra, 
melylyel a hivatalos utazásokhoz szükségelt 
fuvarok ingyenes igénybe vételéuek s miu- 
deti akár éjjeli akár nappali látogatásért 
50 kr. felszámításának jogasultsága s viszont 
az orvos rendőri teendőkön felől a szegény 
betegek ingyenes gyógykezelésének s a ha
lóit kémlésnek kötelezettsége jár, ezennel 
pályázatot nyitok.

Felhívom a pályázni kiváuókat misze
rint szabályszerűen bélyegezett sajátkezüleg 
Írott, korukról tanúskodó anyakönyvi s 
egyébb oklevelek a bizónyitváuyokkal ellá
tott. folyamodványaikat alulírottnál folyó évi 
Május ho I ig terjesszék clö.

A pályázók a választási határnapról 
külön fognak értcsittetni.

Túr-Szt.-Matonban 1887. évi márczius 
hó 18-án.

U JI ie ly l
1—8 fnftKolgabiré,

Á rverési h irdetm ényi kivonat.
A zólyomi kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
beszterczebányai takarékpénztár végrehajts- 
tónak Fuszka helyesebben Juszka Márton 
végrehajtást szenvedő elleni 189 frt. tőke-



követelés és járulékai iránti végrehajtási 
Ügyében -a zólyomi kir. járásin rósá.:■ terü
letén lévő Gy tva nagyközség lm tárában 
fekvő a' a gyetvni iDottv.-n HGOik </.am 
tlkjkvben Fnszku helyesebben Jns/ku Már
ton nevére jegyzett 1 sor, 3x7. Iirsz. Iiázta 
160 fit. b) az ugyan itt + 1 -!» sor 11238. 
11213 11216. 11223. 11234. 11242. 11244 
11254. 11256. 11258. hisz. foglalt szán
tókra és rétekre 304 frt. összes -n tehát 4t!4 
frtbau ezeuuel meirúllupitott kikiáltási ár
ban az árvciést elrendelte és hogy a leii- 
uebb megjelölt ingatlan az 1887. évi ápri
lis hó 13-ik uapján délelőtti 10 órakor Gyetva 
nagyközség házában megtartandó nyilvános 
árverésen, a ház a megajánlott 57 ír: 20 
kr. a f  1 —9 sor szám alatt hejegyaett küi- 
söség pedig a 221 Irt 10 kr. vételáron alul 
el nem fognak ada ni.

Árverezni szándékozók taitoznak az 
ingatlanok beesárának 10  százalékát va
gyis 16 frt és 36 frt 10 krt. kész-péuzben 
vagy az 1881 LX. türvényezik 42-ik 
§-ábau jelzett á r í o I y a m m a I számított 
és az 1881. évi uovemberhó l én 3333 sz. 
a. kelt igazságügy miniszteri rémiéi r 6. 
g.ábau, kijelölt óvadékképes értéiipapirban 
a kiküldött kezéhez letcuni avagy az lSSl 
L X .  t. ez. 170. § a értelméhcn a bánatpénz
nek a bíróságnál clőleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervén :\ átázol - 
gáltatni.

Zólyomban 1687. évi február hó 3-ik 
napjáu.

A zólyomi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság.

l t a k t i s á u y i
kir. alj kiló.

Á rverési hirdetmény
Az egyetem alap. Znióváraljai urada

lom löszéről közhírré té’etiz. hogy Turnéz 
megyében fekvő Znióváralja mező vatos 
La/áu és Szt.-Gyöigv községekben az ü.-ii- 
mérési jognak kapcsolatban znióváraljai 
nagy vendéglővé: I 387. évi Nowm l-o>. 
1890 évi Október uó 31-ig vágvis három 
évre veendő bérbeadása a v íg s-iiyei T - 
kintetes kér: Fölisztségiiek 1887. évi Feb
ruár hó 28 án 362. szám alatt <- ívod int
vén ezen bérbeadás biztosítása végett t >lvó 
év april hó 15-én délelőtt 10 órakor Znió- 
váralján az alap számtan,i.-ág hivatniaan 
zárt írásbeli ajánlatok utján árv -rés fog 
tartatni.

Fel hivatnak ennélfogva átwrezni szán
dékozók hogv 50 kros bélyeggel és megfe
lelő 10  százalék bánat pénzzel ellátott zárt 
Írásbeli ajánlataikat melyben a mügéit bér
összeg számokkal és betűkkel kiírva, to
vábbá hogy az árverési feltételeket ismeri 
elfogadja s azoknak magát aláv-.-.i va
lamint polgári állásuk és lakhelyük ii ki
szüntetve legyen, a mondott hátú időig vagy 
személyesen vagy megbízottjaik ált:il nviijt- 
sak be. — mert a későbben beérkezett vagy 
szabály clleuesen kiállított esetleg feltételes 
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

A bérleti versenytől ki záratnak az ura
dalom irányában bérhátralékos >k, bukott 
bérlők, s mindazok kik a magyar közala
pokkal per viszonyban állanak vagy állottak.

Az árverési és szerződési feltételek a 
znióváraljai uradalmi számtartósági iroda 
bán mai naptól fogva a hivatalos ó.ákhan 
betekinthetök.

Kelt Znióváraljáu 1887. évi marcz. 4 
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Árverési hirdetmény
Liptó újvári kir járásbíróság mint ke

reskedelmi bíróság részéről közhírré tétetik 
miszerint Dr. Kux Adolf ügyvéd aitai kép
viselt Siuger & Bloch Liptó Szent.Mikiós»-*i» 
székelő bejegyzett kereskedelmi ezég tulaj
donához tartozó Liptó megye Na/.sccz köz
ség határában Vág falván 21682 frt 6 krra

rönkök és szálfákból álló fám>*nnyiség 
az 1887. évi Marczius ho 30-án déi.dó; K» 
órakor Nazsecz községben az 1875 " i  
XXXVIII. t ez 351 illetve 347. SS éiví- 
mében kérvényező ezég kerülnie no/. kon 
nyilváuos árverés utján el fog adatni.

Árverezni szándékozók körele<eK 
nek a feimebbi becslési összeg után lt)s/á 
/alck vagyis 2168 frt. 21 kinyi v.-idinm 
letenni. — a többi árverési feltételek és a 
eladandó fára vonatkozó oeosié-i munkaia
tok ezen kir. járásbíróságnál a hivatalos 
órák tartama alatt -  Siuger & Bio. h tje 
jegyzett kereskedelmi e/.égnél pedig I.iptó- 
S/ent- Miklóson bármikor illegtek in tuetök.

Keit Liptó-njváróit a kir. járásbíróság 
mint kereskedelmi bíróságnál 1887. évi mar
czius Itó 14-én.

L c l i o c / j l t y  ■•elei*

EQUITABLE
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a z  E g y e s ü l t - Á l la m o k  e le t b iz t o s i t o  t á r  
s a s á g a  N E W  Y O R K  bán

Alnpittutott lKRU-ken.
Biztosítási állomány 1886. deczcmber 

3 1 -én 1 ,747.000,000 márka.
Az uj felvételek kitettek:
1884-ben 1885-ben

360.000,000 408.000.000
1886-ban

474.000,000 márka.
Az összlap emelkedett 18S6. január hó 
i-től 1887. január i-jéig 272.000,000 

márkáról 321.000,000 márkára.
A tiszta nycreménytöbblct 1887. január 
hó i-én 680.000,000 márkát tesz ki és 1 
a múlt évhez viszonyítva 130.000,000 1 

S  márkával emelkedett. Tőkebefektetések 
C Európában : 6.000,000 márkán felül. A ( 
C kötvények : év múlva kifogásolhatla- 
r  nők. Minden kötvény visszavásárlási és 
/  leszállítási joga 3 év múlva. A 100.000 1 
)  dollárból álló részvénytőke alapszabály- < 
\ szerüleg csak is kamatoztatik, az 1 
\ azon felüli sok millióra rugó nyereség ( 
l  kizárólag a biztosítottak javára esik. 
t  Aligazgatósííg Magyarország részére : 
f  B u d a p est, A n d rá s s y -íit  12. sz .

SolicL és olcsó karácsonyi 
és újévi ajándék.

Majdnem ajándékozva
Mig a készlet tart. bárki is 9 

írtért egy pompás ezüst-utánzat evö- 
készletct kaphat, mely mindig és örökké 
fehér marad és egv legfinomabb da 
maszt-asztalgarnitnrát : G evő kést k i
tűnő acélpengével, 12 (6 kanál és G 
villa). 24 (1 2  kávé- és 12 Moccaka- 
nál). 1 damaszt asztalreritŐ. 12 hoz
závaló asztalkendővel , összesen 55 
drbot. — Ezen 55 drb, melynek ára 
azelőtt 30 frt volt. most 9 írtért kap
ható. — Nem tetszés esetéit a pénz 
visszaküldetik; igy minden megren
delés koczkázat 11 lkilli. -  Tisztitó 
por csomagonként 15 kr.

Készpénzfizetés, vagy utánvét mel
lett a megrendelések a kereskedelmi 
törvényszéknél bejegyzett
Uuiversal- Versandt-Bureau-lioz
Bécsben czimzendök, O ttakring, Sei 

lergasse 26.
Filiale : Wien í. Rothenthurm strasse 5

140(1 Kscám 
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Liptó megye alispánja.

Hirdetmény.

Liptó Vármegye alispáni hivatala, 
az ezen megye területén fennálló vizi 
müvek és vizliasználati jogosítványok 
tulajdonosait, a vizjogrói szóló 1885. 
évi X X III. T. ez. 189 §-a valamint 
a földmivelés ipar és kereskedelem
ügyi — ministerium által a közmunka 
és közlekedési mi 11 isterrel egyetértíi- 
leg az 1885. évi IJeezember 31 én 
45G89. szám alatt kibocsátott általá
nos rendelet 87. §. alapján a külön
beni törvényes következményekre való 
figyelmeztetéssel ezennel felhívja, mi
kép a jogosítványaikra vonatkozó en
gedélyt. hozzája, az illető szolgálniuk 
útján f. évi augusztus 1-ig mutassak 
he. vagy ugyanezen határidő alatt

Írásban igazolják, hogy vízmüveik az 
188G ik évi január 1-től háborítatla
nul fennálltnak anélkül, hogy mások 
jogosult érdekeit sértenék, és mint 
ilyenek az illetékes hatóságok által 
károsoknak találtattak volna.

Ezen bejelentési illetve igazolási 
kötelezettség minden hatósági enge
délyt igénylő vizi munkálat tulajdo
nosára. következésképen minben ön
tözési, leesapolási, ármentcsitési, folyó 
szabályozási, ipari és egyéb vállala- 
okra egyaránt kiterjed ; — e tekintet
ben kivételt csupán azon szabályozási 
munkálatok képezvén, melyeket az 
állam közérdekből létesített s melyek 
ennélfogva magán tulajdont nem ké
peznek.

Az e részbeni bejelentések bélyeg- 
mentesek

Sztiniklós. 1887. évi feb. hó 22.
I i id t t l iá z y

3 —3 alispán.
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A  l e g j o b b  k á v é p ó t l é k  §

vörös doboszkákban jegygyei.

T7" e lír n i ■v±láug,3s
fii 1 ádacskákbán fö 1 dtekével.

I F - ü .
czukorsíívcg alakban és a

leg fin o m ab b  cso k o lád ék
nevű

z j c  03n.ocoleLtT7‘ elino.
a velimi réssvénytársulat gyáraiból

Prágában.
SW“ Kaphatók minden füszerkereskedésekbon. ~WS 

O 7- 10 O
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ifj. Brandl Ant. Sopronban
ajánlja törvényesen védett

A.  B K A U D L ’S G I C H T M I L C H
zerét mint legjobbat és legbiztosabbal a kösz vény bajok ellen ; melyről1 

számtalan köszönetnyilvánítás és bizonyítvány érkezett be. — Egy-egy1 
nagy üveg ára 85 kr.

Kaphatók még a következő különlegességek :
Brandl A. nnicuma lovak számára I frt 40 kr. üvegenként. 
Soproni marhapor . . . . — 40 kr. csomagoiik.i

randi lópata-kenőcse . . .  1 frt 20 kr. dobozonként1
E lá ru s í tó k  megfelelő  e n g e d m é n y b e n  részesülnek.

Főéi árusító ifj. BRANDL A, Sopronban.
A legiöbb droguista üzletben kapható. Hamisítások ellen óvjuk m 

rendelőinket s figyelmükbe ajánljuk névjegyünket és aláírásunkat.

OOGÖÍXHXXKHKHHíCt
Megjelent s kapható BcszUmczcbányáii 

SINGEH, Selmeczhányán .IDEIIG ES A. 
könyvárusnál

SZONDI ALBUM
Uj bővített kiadás. Weinwurm illustratió- 
val írták többen. Kiadta Pongrácz Iia -  
jo ö . Nagy 4-rét 78 lap. Ára 1 Irt 20 kr.. ír 
a díszpéldánynak 2 frt 40 kr. , „ ö
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11U S V E T r TÓJA SOK ! •
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Z  § 5 2
Nagy választékban kaphatók {  H|'
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Walther testvérek
znkrászntá bán Selmeczbáiiváii.
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#  I MOS V i m  LTá’I A S ílll

A | ktisz/óny és osáz ellen ajánlott számos háziszerek 
I | h-i/Jiti iii -g is , sak a valódi Horgony-Pain-Expellor 

j a leghatasosabb és legjobb Ez nőm titkos-szer, 
M f f  /  liaue»‘  > . te ljesen megbízható, orvosilag kipró- 
' ' ' J i  bált készítmény, moly mindenbotognük teljes meg

nyugvással ajánlható. Hogy a Pain-Expollor te ljes 
bizalmat crdom ol, logjobban kitűnik abból, hogy sok 
,l0toK. k i nagy garra l feldiosert írnia gyógyazerok-t 

l’ióbált meg, m e g in t  c s a k  a

Sfc" rrp jónak bizonyult Pain-Expellerhez
te, t vissza. Epén az osszehnaoiilitáa által győződtek 
mí g ,-.rn I, hogy úgy a csuzos fá jda lm ak, tagszakgatások

»  > fő-, fsg- es hátfájás, old a lny lla lasok stb.
a Pain - E>|h lli-rn l oszküzólt beilórzsólósok által log- 
gyorsabban szüntethetők meg. A 40 kros. 70 kros ok 
1 20 "leső ár a s/.ogcuyebboknek ia hozzáférhetóvi teszi, 
mig i , i ri-art a számos siker a felől kezeskedik, hogy 
a |«-n/ nincs kidobva. A k á ro s  u tá n z a to k tó l  azonban 

•■k- 'Jiii kell, s csak a „h o rgo tiy "-Je lle l e llá to tt 
Pain-Kx|iollert fogadjuk el mint valódit. Kciz- 
i-mti-raktár G yógyszertár az arany o roszlán
hoz Prágában, Niklasplatz 7. Kapható a leg 
több gyógyszertárban.*) --------------------------------

ií/oinatott a „Seltneczbáa/ai Hiradóu gyorusajtójáu Turúcz 8z--ilártoubau.

Somi- . i>;i tván Sztankay F s ' -naianan.
I'"i ktar Budapest, Török J. g- g.\ szénái almii

Kiadó a nSclmeczbáuyailiiradóu köuyvuyuiuója.
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