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A Magyarországi Kárpát Egyesület Herczeg Szász Coüurg Gothal Fiilijp 0 királyi fensége védnökségé alatt allo Szittnya Osztályának közlönye.

V Ó R O S  F E R E N C Z  es N A G Y  I S T V Á N .
A lap szellem i r?-r.: t, illető közlem ényeket k4 :’jü 1-: T>ir-Szt.-Mnrtonba küldeni

Hivata los h írth tések  d íja :
100 szóig 2 fit., ezentúl minden 
megkezdett szász szónál 50 krral 

több.

Kfíyotéi'tsllnk !
Ha végig lapozzuk nemzetünk tör

ténelmét. bizonyságot szerzünk ma
gunknak amaz igazságról, liogv nem
zetünket a gondviselés kiv’tló fontos
ságú rendeltetés betöltésére liivta fel 
e hazában, Amióta csak a fellegekbe 
törd Kárpátok aljától a hullámzó Adria 
kedves öbléig birtokba vettük szép 
hazánkat, majd mint védőfal állottunk 
barezainkban ; majd pedig, ha a bé
kés idők bekövetkeztek, a nyugoti kul
túra elöiiarczosai v a Ián k keletre néz
ve, a hová az európai ezivilizátiót min
denha készséggel közvetítettük. Hazai 
történetünk legfényesebb lapjai sokszor 
Európát is a legközvetlenebbül érde
kelték. Szent István és Sz. László 
vallásos fensége. Könyves Kálmán 
bölesesége, IV. Méla eréiye, az An
jouk kultúrája, a liadverö Hunyadi 
János fényes diadalai és Igazságos 
Mátyás t'enkölt szellemű országlása 
mind oly jelenségek, melyek nemcsak 
e szőkébb hazában méltány landolt. de 
az európai történet lapjain is nagy 
dicsérettel emlittetnek éppen azért, 
mert a nevezett időkben hazánk tör
téneti tényei egész Európa életével 
szoros összefüggésben állottak.

Miként már oly sokszor, úgy lát
szik : a közel jövőben ismét nagy meg
próbáltatásoknak nézünk elébe. A tör
ténet bizonysága szerint a mi hazánk 
a csatatér Ázsia és Európa között. A 
tatár a magyarországi Dunáig dúlt ; 
a török századokig e szép hazában 
villogtatta fegyverét és tűzte magasra

a félholdat. Mi sokszor Európa határ
őrei voltunk. Es a gondviselés ren
delte e megbízatást mindenha erélylyel 
és emberül töltöttük be. Már kétszer 
döntötte sírba pogány török és dúló 
tatár nemzetünk díszét s virágát ; bár 
századokig kellett forgatnunk az élesre 
fent vasat egyaránt az ázsiai hordák 
vandalismusa és a nyugoti szomszédok 
ármánya ellen : itt vagyunk számban 
és erőben gyarapodva. Manapság, ha 
a gondviselés ágy akarná, hogy a 
t i z e n  k e  1.1 e el i k óra elkövetkez
zék. Iiarczias erényeinken kivi.il kul
túránkból, irodiilüiunkból. szóval nem
zeti műveltségünkből is erőt merítünk. 
Erőt, mely megaczélozza izmainkat, lel 
kesedéssel tölti el sziveinket s odaadó 
szeretettel áraszt c| a haza, az édes 
anyaföld iránt. Ha ránk tör az ádáz 
ellen, nem csupán életünket, hanem 
szabadságunkat, nemzeti jellemünket, 
kultúránkat, e bon régi múltját, jelenét 
és jövőjét fogjuk védeni. Es ugyan
ekkor védjük Euiopár is. mint védtiik 
IV. Béla alatt, mikor megtörött ra j
tunk a mongol tatár had kegyetlen árja. 
vagy mint védtiik e világrészt a nagy 
Hunyadi János és a zentai győző: 
Eugen herczeg idejében, a mikor az 
elbizákodott ozmán zászlót kiragadtuk 
a janicsárok izmos kezéből, majd pe
dig kényszei itök. hogy Buda ormai 
helyett a Bosporus tükre felett lobog
tassa az ozmán a félholdas hadi jel
vényt .

És kérdem : miként és miért vé
gezhetett e nemzet oly feladatokat, 
melyeknek még emléke is a nemzeti

lelkesedés szent tüzére készteti a ma
gyart !

A h a z a s z e r e t e  t és a n e m- 
z e t i e g y  ii 11 é r t é s volt e nagy
dolgokban a magyarnak talizmánja. 
E talizmánra, ha valaha, hát most van 
szükség.

Mutassuk meg a világnak, hogy 
mi, Magyarország e g y e 11 j  0 g ú 
p 0 1 g á r a i egyszersmind e nemzet 
e g y ii 11 é r z Ö t a g j a i  vagyunk. 
Hogy t e s t v é r t  l á t u n k  egymás
ban. é d e s-t e s t v é r t , akiknek nem 
mostohája, de édes sziilöanyja e szép 
haza. Es ha szeretjük egymást; ha 
szeretjük a szabadságot: akkor e g y e k  
leszünk. Mikor pedig e haza népe 
egységesnek bizonyította magát, akkor 
szembeszállt, az életviharokkal; küz
dött oroszlánbátorsággal elleneivel.

Egy-két napja csak. hogy m á r- 
c z i u s  i d u s á t  ünnepeltük. A ma
gyar szabadság bajnalliasadásának ez 
évfordulója figyelmeztet, h 0 g v I é - 
l e k b e n ,  t ö r e k v é s e i 11 k b e n .  
Ii a z a fi a s l e l k e s e d é s b e  n egyek 
l é g y  ii 11 k .

. . . .  Akkor P h i 1 i p p i n é 1 
bátran találkozhatunk.

Dortsák Gyula.

A férgek életéből.
I VtSgo.l

Az érett proglotlisban fejlődik mintegy 
35.000 pete, melyek kemény burokkal lcsz- 
nek körülvéve. Kzen proglottisok elválnak a 
többiektől és az állat beléből kivándorolnak.

A szabadba jutva a proglottis burka elkor
had, a peték ellenben különböző tárgyakhoz, 
tehát füvekhez is tapadhatnak s ezzekkel 
együtt a legelésző állat gyomrába jutnak. 
De sok ezer. talán millió is elvész közülük, 
mig valamelyiknek a véletlen szerencse kedvez, 
hogy növényevő állat, (pl. szarvasmarha, 
disznó) gyomrába kerülhessen. - Most a pete 
burka a gyomornedv behatása alatt feloldódik 
és a 3 pár chitin-foggal ellátott ébrény ki
szabadul belőle, mely a bél falát átfúrja és 
a véráramlattal együtt a májba, tüdőbe, 
agyba, vagy az izmokba jut, a hol ismét 
egy szilárd burokkal körülveszi magát. Ilyen 
állapotban köleshez, vagy borsóhoz hasonlít 
s ezért borsókának, vagy hólyagféregnek ne- 

i vezték. Az általa megfertőztetett hús úgy 
néz l<i. mintha azon apró, fehér hólyagocs- 
kák volnának. Ezután a hólyag belső olda
lán képződik egy bimbó, mely nem egyéb, 
mint a leendő galamlféreg feje. mely azon
ban ezen állapotban tovább nem fejlődik. De, 
ha a borsóka által megfertőztetett szarvas
marha, vagy disznóhust kellőleg meg nem 
sütve eszszűk, akkor gyomrunkban a hólyag
ról a kemény burok felolvad s az élő fej, ha 

i a vékony bélbe jutott szivókáival és horgai
val odatapad s jól táplálkozhatván proglot- 

j tiseket bimbódzás által igen gyorsan egymás 
után hoz létre s nehány hét alatt hosszú 

| galandféreggé fejlődik.
Különböző állatokban vannak szintén 

| galandférgek. melyek borsókája hasonlóan 
oly állatokban tartózkodik, melyek húsával 

1 táplálkoznak. így a kutya galandférgének 
borsókája a nyulakban, a macskáé az egér
ben. Island sziget lakóinál és az eszki
móknál a Taenia echinocicus borsókája szo
kott előfordulni, nevezetesen a májban és a
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A beszterczebányai magyar színésze 
tét pártoló egyesület története

Ina  Dr. Keleti Vince
Vi'iífi

V. 18S3— 1884.

"A következő 1883. évről gyér adataink 
vannak. Jegyzőkönyv alig egy-kettő van ez 
évről1: és azokból is lényegtelen dolgokról 
értesülünk. Az év folyamán gazdag szüret- 
jök volt a német társulatoknak, melyekből 
mindjárt kettő is fordult meg Beszterczc- 
hányán. Azonkívül a * Zólyom megyei Lapok 
szerkesztősége is rendezett őszszel műked
velő előadást a tüzkárosult breznó-bányaiak 
részére, úgy hogy színi élvezetekben ez év
ben sem volt hiány. Közgyűlést ez éviién 
sem tartott az egyesület, mit az iss.j april
2-án taitott közgyűlésen avval okadatolt az 
elnök, hogy a lefolyt színi évad az egyesü
letre nézve nem lévén épen kedvező, a vá
lasztmány kedvezőbb eredmény ivei akart a 
tagok elé lépni, mi 1884-ben sikerült is. 
1884. február 20-án vonult be Bogyó társu
lata, melynek a  sziniigyi bizottság a színhá
zat 1883-ban kiadta volt.

Ámde eV.cn évben az egyesület iránti 
érdeklődés nagyon lankadt volt, mi onnan 
látszik legjobban, hogy a tagdijhátrálékok, 
dac/.ára a megválasztott segéd pénztáros fá
radozásának. folyton szaporodtak ; a már 
czius 9-re összehívott közgyűlés határozatra 
képtelen volt, a2 april ’ -i pedig szintén csak 
ll tag jelenlétében folyt le. A/ ekkor meg

ejtett tisztujitáson nevezetes változások tör
téntek; az egyesület eddigi elnöke, Lamer 
Ágost kijelentette, liogv esetleg ismét rá eső 
választást el nem fogadhat, az eddigi pénz
táros, Dvihally Emil pedig egyéb teendőinek 
megszaporodása folytan szintén leköszönt. 
Tisztujitásnál következők választattak meg : 
Elnök: Szumrak l’al. alelnök : Scyfried József, 
jegyző : Kubinyi Sándor, pénztáritok: Csá
szár Ottó, ügyész: Drexlcr Frigyes, szertár
nok : dr. Keleti Vincze. Választmányi 
tagok : Amman Arzén, Csipkay Karoly, Dvi
hally Emil, (iöllner Frigyes, Herritz Rezső. 
Lamer Ágost, Majo\szky Vilmos, l’iischmann 
(lusz.táv, kalovich Lajos, Scholcz Rezső, 
Szilley Lajos, Thuránszky József. Szumrak 
l’al elnökké való megválasztatását el nem 
fogadta így tehát az egyesület az 1884. év 
hátralévő ülésében elnök nélkül maradt. A 
sziniigyi b zottsag következőképen alakult 
meg: Elnök : .Scyfried József, jegyző : Kubi
nyi Sándor. Csipkay Karoly. Drexler Frigyes, 
dr. Keleti Vincze. Kalovich L.ij is. I'hurán- 
szky József Bogyó \lajos igazgató színtár
sulata, úgy a műsor változatossága, az uj- 
donságok szinreh '/.itala, az össziaték sza
bályossága. gazda ' ruhatara. rcpertoirja, ié> 
zenekara, valamint tisztességes magavisele
ténél fogva a val is/tmány megelégedését 
vívta ki magának, úgy, hogy április köze
pén történt tavo/asakor kél hónapi miikö- 
déleért 800 Irt. subveiiliiibatl részesült es a 
választmány azon ígéretét nyerte, hogy ha 
sikerül neki 1885-ben február, mai czius és 
április hónapokban Besztcrczcbányára jönni, 
a színház számára fentartatik. illetve a vá
rosi tanács megkcrcstclik, hogy a s/.inházat 
1885. április 20-ig az egyesület rendelkezé

sére bocsássa. A november 23-án tartott vá
lasztmányi ülésben azonban hangsúlyozva lón, 
hogy felette kívánatos volna, ha Bogyó, nem 
mint a megelőző évadban, tavasz felé, ha
nem mar oktober-november hónapokban 
jönne Beszterczebányara, mely körülménytől 
a színház kiadása is függővé tétetett.

Az 1884. év eseményei között felho
zandó. hogy a 111. k. opera megnyitásánál 
az egyesület Scyfried J. es Kubinyi S. ta
gok által képviselve volt.

A deczcmbcr 21 én tartott közgyűlés 
végre elnököt adott az egyesületnek Scholtz 
Rezső osztálytanácsos személyében. A köz
gyűlés elhatározta az alapszabályok módo
s í tásá t ,  taggyiijtő ivek kibocsátását, valamint 
azt, hogy a jövő 1885 -6 évadra csak oly 
igazgatónak adja ki a színházat, ki azt ok- 
tóber-deczembcr hónapokban foglalhatja el. 
Minthogy pétiig Nyitra városa a maga részé
ről szintén ragaszkod >1 ezen időhöz, olyatén 
egyezkedés, mely szerint a szerződtetendő 
igazgató az évad első felét Besztcrczebányán, 
második felél a szintén állandó színházzal 
biro Nyitrán töltötte volna, lehetetlenné vált, 
mely körülmény az e ;vesülctre nézve később 
végzetessé hm. A ti '<\i l"k es  választmány 
névsora következőképen alakult: Elnök :
Scholtz Rezsőt alelnök : Scyfried József, jegy
ző : Kubinyi Sándor, ügyész : Drexler Frigyes, 
pénztárnok: Császár Ottó. szertárnok: Dr. 
Keleti \ incze. Valasztmanyi tagok : Amman 
Arzén, Csipkay Karoly, (iöllner Frigyes, Her
ritz Rezső, I lolcscli István, Jeszenszky Sán
dor, Nuber Sándor, l’uschmann Ignác/. Rád- 
v ns/.ky Andor, Ra'ovich Lajos, Selvmesy 
Sándor, Thuránszky József. A sziniigyi bi
zottság következőkép alakult : Scholtz Rezső,

Scyfried József, Drexler Frigyes, Csipkay Ká
roly. Kubinyi Sándor, Kalovich Lajos, Thu
ránszky József. Védnökül Radvanszky Béla 
báró főispán kéretett fel, ki azt el is fogadta 
és az egyesület alapitó tagjai sorába lépett.

Nemsokára az egyesület keblében is
mét lényeges változás történt. Az eddigi 
jegyző, Kubinyi Sándor, ki az egyesület ed
digi életében minden mozzanatot ékes tollal 
nemcsak megörökített, hanem Scyfried szin- 
iigyi bizottsági elnökkel egyetemben úgyszól
ván megteremtett, Budapestre való kinevez- 
telese folytán az egyesületből távozott. A 
választmány a távozónak az egyesület körül 
szerzett érdemeiért jegyzőkönyvileg köszöne
tét szavazott, helyét pedig Dr. Keleti Vin- 
czével töltötte be. ki a sziniigyi bizottságban 
is utóda lön.

VI. 1885— 86.

1885. elején a sziniigyi bizottságot 
újabb érzékeny veszteség é rte ; legerősebb 
oszlopa kidőlt. Scyfried József kir. törvény- 
széki biró 1885. febr. 19-én kelt levelében 
kiléptél jelentette be. s ezentúl az egyesület 
működésére csak távolról gyakorolt befolyást.

I lelyét a választmány Császár ( Utóval 
töltötte be. Az eddigi elnöknek lávazása 
azomban szomorú sejtelmeket keltett a ta
gokban az egyesület jövője iránt. Megala
kulásakor a bizottság elnöknek Scholtz 
Rezsőt, jegyzőnek dr. Keleti Vinczét válasz
totta meg.

Bogyó Alajos színigazgató 1885. január 
2 1 -étol márczius 30-ig működött társulatával 
Besztcrczebányán, távozásakor a választmány 
ötszáz forint subvontioban részesítette. Ittléte 
alatt Pálma)- Ilka népszínházi tag vendég-



tüdőben, de m;ás szervekben is, igy pl. a
csontokban s néha tyúktojás nagyságút is
elérni képes. A galandféreg ellenben. mely
csak 4 mm. hősSZU, a kutya belében szokott
előfon)ülni. .\z. ,miberek a kutyáktól kapjak
ezen igen gy akr an halált okozó férge•két.

Egy masik galandféregtól, a ggyakran
S m. hosszú Botriocephclus látástól szenved
nek Kuropa vízben gazdag vidékein lakó 
emberek, igy Svajcz nyugoti részén, Orosz
ország északi és éjszaknyugoti részén és 
Svédországban. Genfben a lakosság majd
nem tígy negyede szenved ettől a féregtől, 
leggyakrabban azonban a svéd Nordbotten 
tartományban fordul elő, hol még a csecse 
illőket is kínozza. Ezen féreg fiatal korában 
a halakban tartózkodik s azok élvezetével 
bejut az ember testébe, de bejuthat a tavak, 
vagy folyók vizével is, ha azt ivó-viznek 
használják, miután álezái a vízben is élnek.

H Í R E I N K .

Á r v á b ó l .  Wekerle Sándor dr. állam
titkár f. hó 2 1-én nagy lelkesedés között 
egyhangúlag megválasztatott a bobrói ke
rület országgyűlési képviselőjévé. A válasz
tás iránt igen nagy volt az érdeklődés. Mikor 
Szmrecsányi György alispán mint választási 
elnök kihirdette az eredményt, a lelkes él
jenzések meg-megujultak s a tetszésnyil
vánításoknak hossza-vége nem volt. A lel
kesült választók a trikolort lobogtatva ta- 
raczklövések hangja között és vidám zeneszó 
mellett járták be a város utczáit, Délben ioo 
teritékü ebéd volt. mely igen emelkedett 
hangulatban folyt le. Lelkes és sikerült fel- 
köszöntők mondattak a megválasztott kép
viselőre, a megye érdemdús főispánjára, a 
közdedveltségű alispánra úgyis mint válasz
tási elnökre s végül a nagy számban jelen 
lévő értelmiség sok kiváló tagjára. Elisme
résre méltó érdeklődést tanúsított az alkot
mányos jogok gyakorlása terén a r. kath, 
klérus, mely teljesen jelen volt a választá
son. — A legjobb hatást gyakorolta a jelen
lévőkre a választás sima lefolyása. Abban a 
kerületben, azon a helyen, hol elkeseredett 
választási harezok dúltak még csak öt-hat 
év előtt is : most egy országos érdemit férfiú 
méltánylásában mindenki egyetértett . . . .  
iConcordia rés parvac crescunf . . . .  1

L a p u n k  m ü l t  s z á m á b a n em
lítettük volt, hogy W e k e r l e  Sándor dr. 
államtitkár a bobrói képviselőválasztáson sze
mélyesen megjelenik. Ilyen volt az előlege* 
megállapodás, melyen azonban az utolsó 
napokban változás állt be ; amennyiben Arva-

szerepelt három estén á t ; fogadtatásakor a 
szinpártoló egyesület bizottságilag képviselve 
volt. Az egyesület pénztára az utóbbi évek
ben majdnem egészen kiürülvén, a szinügyi 
bizottság műkedvelő előadások rendezését 
sürgős szükségnek nyilvánította. Az ezt elő
készítő lépések sikerrel jártak, a mennyiben 
Bészterczcbánya városa az 1885 nyár tarta
mára készségesen átengedte a színházat, sőt 
a városi tanács 1.885 april 22-én 1427 sz. a. 
kelt átiratában értesítette az egyesület el
nökséget, hogy a képviselő testületnél az 
egyesületnek évenkint 300 írttal leendő se
gélyezését fogja indítványozni. Sajnos, hogy 
a városnak kedvezőtlenebbre fordult pénz
viszonyai a nemes szándék megvalósítását 
lehetetlenné tették, mindenesetre azonban 
teljes elismeréssel kell adóznunk azon férfi
aknak, kik a magyar szinügyet oly ténye
zőnek ismerik, mely a hatóság istapolásal 
megérdemli. Ép oly örvendetes esemény 
volt, midőn Zólyommegye alispánja 1 Lcnoir 
György András szliácsi fürdő tulajdonos al
tul Zólyommegye kulturális czéljaira tett 
adományból 25 frtot egyesületünknek kül
dött, mint a melynek a magyar kultúra ter
jesztésében kiváló osztályrész jutott. Miután 
Xyitramcgye alispánja 1885. marczius is-an 
kell átiratában kijelentette, hogy a helyi 
viszonyok figyelembe vételéből kénytelen a 
közönség ama követelményéhez ragaszkodni, 
hogy a színtársulat nyitrai működése ezután 
is november 1 -tol január végéig terjedő idő
szakra essék, a választmány kénytelen volt 
az 1885 -86 évadra a pályázatot kiírni. A 
pályázó négy igazgató közöl a választmány 
Hevessy Lajosnak adta ki a színházat 1887. 
május 17 -én, még pedig azért, mivel kezdő

megye közönsége nagy sajnálkozá ára az 
államtitkár úr halaszthatlan teendői követ
keztében nem jött el őt lelkesedéssel váréi 
választói közé

A m ú l t  h é t  folyamában S e h o l  t z  
kerületi főmérnök Lőcséről megyénkben tar
tózkodott. Megtekintette az államépités/eti 
hivatalt, majd B a 1 g h a Győző főmérnök az. 
alsó-kubini államépitészeti hivatal főnöke kí
séretében hivatalos körutat tett a megyében 
s beható szemle ala vette az útépitészeti mű
vöket és hidakat. Kétséget sem szenved, 
hogy a tapasztaltak teljes megelégedésével 
találkoztak. Ezzel kapcsolatban megem
lítjük, hogy Dluhán, az. Árva felett emelt 
hídépítése serényen halad előre. A munká
latok vezetése kitűnő szakember kezében 
van M á n y i alsó-kubini kir. mérnök sze
mélyében.

J e s z e n s z k y (i é z a, az alsó-kubini 
kir járásbíróság tehetséges és szorgalmas 
aljegyzője e hét folytában I'orubszky Jenő, 
a rózsahegyi kir. törvényszék elnökétől hi
vatalos rendeletet kapott az iránt, hogy a 
liptó-sz.-miklósi kir járásbíróságnál felettébb 
felszaporodott telekkönyvi hátralékok elin
tézése czéljából három hónapi időtartamra a 
nevezett járásbírósághoz menjen át. A fel
hívásban az elnök kifejezézt ad ama remé
nyének, hogy a nevezett aljegyző ismert 
szakértelmével és ügybuzgalmával a hozzá 
kötött bizalomnak sikeresen fog megfelelni.

E o 1 y ó h ó 24-é 11 A 1 s ó-K 11 b i n b a n 
nagy öröme volt a gyermekvilágnak. Wág- 
nerné-Némcthy Mária asszony, a nlsó-lui- 
bini kisdedóvó-intézet ügybuzgó vezetője sza
valattal, énekkel és szinijatékkal egybekötött 
estélyt rendezett, melyben a kisdedóvó apró
ságai mellett nehányan az állami elemi és 
polgári iskola növendékei közül is részt vet 
tek. A terem zsúfolva volt közönséggel. A 
szülők képezték a legnagyobb kontingenst, 
kikkel együtt mosolygott és örvendezett a 
kicsikék ártatlan naivságan és szép mondó- 
káin minden jelenlévő, ügy a szavalatok mint 
az énekek és a gyermek-szinijátékok kelle
mesen hatottak a jelen voltakra. Az előadás 
tisztán magyar volt és a helybeli kisdedóvó- 
intézet javára rendeztetett.

F e l s ő - Á r v á b a n  e hó 15 -én kez-
dőd<itt a .«sorozás. Námesztó v<üt a z első
hely, hol az ujonezozást meg kezdették ;
c helyen a sorozást folyó hó :20-án fejez-
ték be. \;iimcsztóról a sorozó bizottság
Timi dossinb.a ment. Alsó-Kubinl ián k:sz az
utolsó sorozás e Ilii utolsó napjai bán.

« ó l y ó n á lló i . B e n d e 1 1n r c bcsz-
terczcbányai megyés püspök május hó 22-én 
fogja ünnepélyes installatióját megtartani.

színigazgató létére a legteljesebb műsort és 
leginkább megfelelő színtársulatot mutatta 
ki — papíron.

Nevezett igazgató személyesen is be
mutatta magát a .szinügyi bizottságnak és ez 
alkalommal nem tett rossz benyomást. Annál 
keserűbb volt a csalódás, mely az egyesületre 
és így a közönségre bekövetkezett, midőn 
ószszcl nyakig adósságokba merülve meg- 
fogyott társulattal Beszterczebányára vonult. 
Itt léte alatt folyton meggyűlt vele a baja 
az egyesületnek, úgy, hogy végre a szerző
dést felbontani, a színház használatát pedig 
tőle megvonni kellett.

Végre a sok kellemetlenség után az 
egycsü'ct elhatározta, hogy kifizetvén a szál- 
litó áltál az igazgatónak nyújtott előleget, 
mihamarább eltávolítja a városból mi, 311 
frt. 61 krnyi pénzáldozat árán sikerült is. 
Sajnálattal kell konstatálnunk, hogy a sze
rencsétlen téli évad az egyesület hírnevének 
sokat ártott, és hogy a tagok kilépése, 
vagyis inkább kimar adózása, mely már előbb 
kezdődött, most nagyobb mérveket öltött. 
A választmány azon törekvése, hogy a téli 
évad hátralevő részére ( 1885. dcczember — 
>886. virágvasárnapig) jóravaló magyar szín
társulatot hozzon a városba, hajótörést szen
vedett azon körülményen, hogy az igazgatók 
egyike sem akart subventio nélkül a városba 
jönni, másrészt az előbbi események folytán 
elkedvetlenedett közönség nagyobb szabású 
bérletet eszközölni nem akart.

Érzékeny csapás volt az élete estvéjén 
álló egyesületre, midőn 1886 július 10-én 
buzgó elnöke, Scholtz Rezső leköszönt, a 
csonkán maradt választmány, melyben az 
egyesület feloszlásának eszméje lassankint

I p o l y i  A r n ő i d  szive f. hó 29-én 
fog a beszterczcbányai plébánia templom 
B o r b á 1 a kápolnájában örök nyugalomra 
tétetni.

A b e s z. t e r c z. e b á n y á l )  m ü- 
J  k ö d  ő felvidéki magyar színtársulat a 

fennállott szinpártoló egyesület által kikiil- 
! dőlt végrehajtó bizottság részéről 300 frtnyi 

subventióban részesittetett. A végrehajtó bi- 
1 zottság működéséről egyébiránt lapunk ha

sábjain részletes jelentés fog közzététetni.
J ó z s e f - e s t é l  y t ünnepelt egy, 

körülbelül 30 tagból álló víg társaság f. hó 
20-án Droppa J., beszterczcbányai főgymn. 
hittanár házánál. A Józsefeket (Szakmáry, 
Droppa, Kocsner, Tmák) Spitkó Lajos, Fa- 
buss Alajos igazgatók, valamint Datel János 
micsinyci plébános köszöntötték fel sikerült 
tósztokban. Különösen derültséget keltett az 
utolsó szónok azon kijelentése, hogy paro- 
chiája épen nem Kanaán.

U j h á z y B c s z t e r e z e  b á n y á n. 
A budapesti nemzeti színház első rangú mii- 

j vésze marczius hó 29-én lép fel először 
Bcszterczebányán az Őszi napsugár- és a 

1 Végrehajtóban. Színre kerül még Ujházyval 
a Másoló,- az Aranylakodalom és az 

Országgyűlési szállás.. Ujházyval a felvidéki 
színtársulat mar újonnan szerződött tagjai 
fognak fellépni A helyi árak Ujházy három 
fellépése alkalmából csak kevéssé lesznek 
felemelve, a három előadásra egy jegy ada
tik ki a következő árakban : Első sor és II. 
közép sor 4 frt; II. erkély sor vagy álló 3 
frt.; kör.szék 5 első sor 3 f r t ; zártszék 2 frt. 
40 kr. ; földszint 1 frt 50 kr. ; karzati zárt
szék 1 frt. 40 kr. Jegyek már most és kap
hatóik l’álcsch tőzsdéjében. A volt bérlők 
f. hó 26-án esteli 7 óráig rendelkezhetnek 
helyeik iránt.

KÜLÖNFÉLÉK.
Lapunk azon f. előfizetőit, kiknek 

előfizetése e számmal lejárt, az előfi
zetés megújítására ezennel tisztelettel 
felkérjük.

Lapunk tisztelt barátait kérjük, 
liogy azt ismerőseik körében terjesz
teni s ez által hazafias irányú törek
véseinket elősegíteni szíveskedjenek.

Értekezés tartatott f. hó 25-én Turócz- 
vármegye alispánjánál az útcsinálás és a köz
munkaügy kezelése tárgyában, melyben részt 
vettek l.ehotzky Lajos alispán, Bcniczky 
Kálmán főjegyző, Zorkóczy Tivadar és Új
helyi Attila főszolgabirák, Ruprecht Kálmán 
kir. mérnök, Folkusházy Gábor és ifj. Zá- 
thureczky József utibiztosok.

megérlelődött, működése utolsó szakában az 
1886—87 évadra Bogyó Alajos és társai 
színtársulatát szerződtette 1886 július 3 1 -én, 
majd pedig a szeptember 26-án tartott köz
gyűlés elé azon inditványnyal lépett, hogy 
az egyesület, melynek létjoga megszűnt, fel
oszoljék.

A közgyűlésen 39 tag vett részt (a 
tagok száma már 50-rc olvadt volt le), az 
egyesület vagyona a pénztár vizsgáló bizott
ság jelentése szerint 398 frt. 21 krt. tett. A 
feloszlást ezélzó indítványt a közgyűlés elfo
gadta, a Bogyóval kötött szerződés ellenőr
zésére héttagú bizottságot küldött ki ; a Bo
gyóval vállalt szerződési kötelességek telje
sítése után fenmaradó pénzösszeget pedig a 
I'elv. Magy. Közm. Egyes, zólyommegyei 
vidéki választmányára hagyta, továbbá elha
tározta, hogy az egyesület iratainak a levél
tárban leendő megőrzésére Bészterczcbánya 
szab. kir. városatanácsát kéri fel, egyúttal 
pedig a városnak az egyesület iránt minden
koron mutatott jóakaratáért köszönetét sza
vazott. A végrehajtó bizottság elnökévé Scy- 
fried József, jegyzőjévé dr. Keleti Vinczc, 
tagjaivá pedig Császár < )ttó, Csipkay Károly, 
Drcxlcr Frigyes, Ralovich Lajos és Thurán- 
-zky József választattak meg. Működéséről 
külön jelentésben fog számot tenni. A bel
ügyminiszter 1886 november 27-én 66092 
sz. a. kelt rendeleté, melyben a feloszlást 
helybenhagyja, az utolsó mozzanat az egye
sület életében, mely ezen naptól fogva a 
beszterczcbányai társadalmi élet halottjai közé
tartozik; adja Isten, hogy az ügy, melynek 
szolgálatában állott. így is teljes győzelmet 
arasson.'.

M árczius 15-ike Selmeczbányán. Sel-
meczbányán. mint minden évben, úgy most 
is fényesen ünnepelték meg szabadságunk 
hajnalának évfordulóját. Két testület ün
nepelte meg e nagy napot: a bányászati és 
erdészeti akadémiai ifjúsági kör és lyczeumi 
ifjúság. Az akadémiai ifjúsági kör ün
nepélye délután 2 órakor kezdődött az ifjú
sági kör helyisége előtt a Szentháromság 
téren a »Hymnus« eléneklése által, melyet 
az akad. dalegylet adott elő, s melyet úgy 
az akad. polgárság mint az egybegyiilt közön
ség levett kalappal hallgatott végig. Majd 
Schreiber I'erencz bányajogász, ifj. köri elnök 

| lépett az emelvényre s lelkes szavakkal em
lékezett meg c nap fontosságáról. Szónoki, 
erőteljes hangja nagy hatást keltett, uzavait 

' a épületek s Selmeczbánya bérczei több
szörösen visszhangoztatták. Egy szívből, egy 
lélekből fakadt Beszéde végén fel minden 
jelenlevő ajkáról, szűnni sem akarván, a 
vidító felkiáltás: Kijen a 1 laza ! Ezután az 
akad. dalegylet énekelte cl Schuman »hlj 
őseink hazája! cz.imű darabot, mely után 
a czigány játszotta cl a »I lazádnak ren- 
dcletlenült. .  .« Ezután megindult a 'm enet 
a Haza, K o s s u t h  Lajos, a magyar sza
badság éltetésével Pjerg Szélaknára, hogy 
az. ottani 1849 január 21-én elesett Honvéd- 
hősök iránt lerójja a kegyelet adóját. A 
Rákóczy induló mellett vonult ki az akad. 
polgárság, melynek dallama, felesleges tán 
említenünk, nagy lclkesiiltséget öntött min- 

1 den résztvevő szivébe. Megérkezvén Szélak- 
. nára a bányahivatali főnökség! épület előtt 
; összegyűlt polgárság, a bányahivatali karral 

csatlakozván az ifjúsághoz, már a bányász 
zenekarral együtt haladtak a honvédemlék 
felé. Itt ismét elénekelte a dalárda az : »Élj 
őseink hazájáét, majd Koller János erdész
hallgató, ifj. köri alelnök tartott fényes be
szédet, mely után Cegesi Kiss Ernő szavalta 
el ifjú, erőteljes hangon a Talpra magyart*. 
Majd ismét a dalárda énekli el a Szózatot, 
melynek végsorait az összes jelenlévő kö
zönség ezeren meg ezerén énekelték. Csak 
az képes ily jelenet magasztosságáról meg
győződni, ki azt látta ! Este összeült az 
akad. ifjúság a »felső major* nagy termé
ben, egy estélyre, melyen a szebbnél szebb 
hazafias felköszöntők egymást váltották fel! 
Az ág. liitv. ev. lyccum »Petőfi köre* által 
rendezett ünnepély délutáni 3-kor vette kez
detét a Iyceumi könyvtárteremben. Az ün
nepély teljesen sikerült. A munkák közül kü
lönösen kiemelendőnek tartjuk Hoffmann 
Géza és Lippay Béla lyc. tanulók munkáit. 
A  jelen volt közönség, melyben a  szép nem 
is nagy számmal volt képviselve, élénk ér
deklődéssel hallgatta végig a programul 

; pontjait. S -  -k.

R u ttk a y  Géza a vármegye alsó járásá
nak erdőgondnoka Szakolcza szab. kir. város 
erdőmesterévé választatván meg, ez állásá
ról lemondott s ennek következtében ez ál
lásra kiíratott a pályázat.

B iróvá lasztás lesz április hó 6-án a
felsőjárás Szklenó községében.

Kinevezés. Klachncr Imre selmeczbányai 
postatisztet a nagym. közmunka és közleke
dési ministerium a lévai I-ső osztályú posta- 
hivatal kezelésével bízta meg ki április i-én 
már cl is fogja uj hivatalát főnöki minőség
ben foglalni. A selmeczbányai postahivatal 
egy alig pótolható jeles erőt vészit a távo
zóban, --  ki a pontosságot az előzékenység
gel olyképen egyesítette magában, hogy fc- 
lebbvalói bizalmat s a vele érintkező közönség 
szeretetét egyaránt megnyerte.

Uj körorvosok. A stubnyafürdöi körben 
f. hó 22-én tartatott meg a választás s egy
hangúlag B o r o s s B é 1 a dr. választatott 
meg, ki a jövő hó 6-án foglalja el hivatalát.

A znióváraljai körben április hó 2-án lesz 
a .1 ászt ás s a mennyiben eddig csak Mo s -  
s o 1 y i Géza szigorló orvos pályázott, min
den bizonynyal ő fog megválasztatni. Meg
említjük, hogy mind a kelten teljesen bírják 
a tót nyelvet.

Választási mozgalmak Selmeczbányán.
A bányászati és erdészeti akadémiai ifjúsági 
körben már meglátszik az elnökválasztás kö
zeledte. Két pártra oszlott az akad. polgárság, 
az egyik párt: a piros tollasok Eranosz A. 
Jánost, a másik pedig Koller Jánost jelenlegi 
alelnököt léptette fel. Mindkét párt erősen 
szervezkedik.



A beszterczebányai taka rékpénztár isső. 
évi zárszámadásait kaptuk. A te kintély es pénz
intézet, mely 4 1 -ik üzlet évét töltötte be, 
jelentéséből a következőket adjuk. A beállott , 
pénzbőség folytan kénytelen volt az intézet 
pénzét értékpapírok vásárlására fordítani, 
részint pedig fővárosi pénzintézeteknél kisebb 
kamatlábra elhelyezni. Ennek tulajdonitható, 
hogy a nyereség a múlt évi 36781 fi t. 18 kr. i 
helyett 22152 fit. 17 krra szállott alá. Az 
összforgalom 9772536 írt. 61 kit tett ki s 
az üzleti vállalkozások kedvetlensége folytan 
322,8790 fit. 50 krral csökkent. Daczára a 
leszállított kamatlábnak a betétszámla 149750 
írt. 29 krral emelkedett. A részvények szel
vényei 16 frttal váltatnak be. Jótékony ado
mányokra 400 frt. van előirányozva

A Selmeczbanyan február 2 1 -én rendé- ! 
zett álarezos tánczmulatság összes bevétele:
306 frt. 90 kr. a kiadás 176 frt. 30 kr. tesz, 
s igy a tiszta nyeremény: 130  frt. 60 kr., J 
mely összeg 2 egyenlő részletben a selmccz- 1 
bányai polgári dal- és zenekörnek s a ke- j 
reskedelmi ifjúság egyesületének' átszolgál- 
tatott. Azon t. hölgyeknek és uraknak, kik 
a rendezett tánczmulatság szép sikerét elő
mozdították, a két egyesület nevében meleg 
köszönetét nyilvánít a rendezőség.

Szülök figyelmébe. A  fiumei cs. és kir. 
tengerészeti akadémiába való felvétel tár
gyában kibocsátott pályázati hirdetmény c 1 
napokban küldetett meg a hazai hatóságok
nak. — felhívjuk reá a szülők figyelmét.

Rablás. Folyó hó 15 -én bizonyos Ora- 
vccz nevű belai lakos egy szekér zsindelyt 
vitt Szucsányba, hogy azt ott eladja. Ked- j 
vezően eshetett ki az eladás, mert nagy ál
domás következett utána s ez volt oka an- j 
nak, hogy Oravecz csak éjnek idején indul- ' 
hatott — persze telt erszénynyel s bizonyára |
ugyanilyen fejjel is - hazafelé. Alig ért ki i
a szuesányi temetőig, két ismeretlen egyén 
állította meg, hogy vegye fel őket a szekérre, 
mibe ő is beleegyezett Azonban rövid idő j 
múlva az egyik férfi leugrik a szekérről s 1 
megfogja a lovak kantárját s a másik pilla
natban a szekéren maradt ember Oraveczet 
egy fahasábbal kétszer úgy suhintotta fejbe, 
hogy ez eszméletlenül, vérrel borítva terült 
el a szekérben. Hkkor hozzáláttak a gonosz
tevők a szegény ember kirabolásához. Miu
tán zsebeiben pénzt nem találtak, levetkőz
tették és a csizmaszárában elrejtett 47 fo
rintnyi összegre csakugyan ráakadtak, mely- 
lycl aztán elillantak, úgy hagyva a szeren
csétlent. A lovak maguktól mentek egész 
Priekopáig, hol Oravecz eszméletét vissza
nyerve, leszállt a szekérről és tántorogva 
nyitott be egy házikóba, melyben még vilá
gosság volt. A jó emberek fejének sebeit 
megmosták, bekötözték s egy kocsist adtak 
segítségére, ki őt Bellára szállította. Oravecz 
20-án, vasárnap már személyesen bekötött 
fejjel járt Szucsányban két csendőrrel, kiket 
jelentésére a turócz-szt.-inártoni szolgabiróság 
rendelt mellébe, hogy a község birájával azon 
házakban kutasson, hol gyanús embereket 
sejtettek, miután Oravecz azt mondta, hogy 
a tetteseket megismerné. De a leggyanusabb 
egyénekre sem merte állítani, hogy azok 
lennének megrabolói. Csak Belacsik János 
községi bírónak ügyes és tapintatos eljárá- 
nak köszönhető, hogy a valódi tettest egy 
Podmaniczky nevű ismert garázdálkodó sze
ntélyében, kit Oravecznek háromszor is meg
mutattak s mindannyiszor nemisinert ra, si
került elfogni. Podmaniczky töredelmes val
lomást tett, azonban csak magáért, mint a 
ki Oraveczet egy fahasábbal kétszer fejbe 
ütötte, de a másik tettest elárulni nem akarja. 
Átadták az illetékes hatóságnak. Reméljük, 
ezen clfogatással sikerülni fog egy egész 
tolvaj-bandát kézre keríteni, mely Szucsány
ban mar régóta tesz kisebb-nagyobb betö
réseket.

A selmeczi gye rm ekbará t-egy le t kö ré 
ből E tevékeny egyletről újabban a követ
kező adatokat vettük, melyek fényesen bi
zonyítják azt, hogy a csendben működő egy
let mily szép eredményt képes kivívni azon 
szükebb körben, mely tevékenységét hatá
rolja. — A lefolyt évben 140 szegény gyer
meket látott el ruhaneművel s ezen kivül 
nagymennyiségű élelmi és Írószereket osztott 
ki közöttük. A karácsonyi ünnepeket 
örökké emlékezetesekké tette a szegénysorsu 
kisdedek előtt, kiket gazdagon ellátott ado
mányaival. A befolyt évben kiosztott ruha- 
ncmüek s lábbeli : 44 pár csizma és topán, 
316  m. szövet, 28 téli kendő, 20 drb sawol, \ 
38 pár téli harisnya, 37 teljes fin öltözet, | 
17 drb .kalap. 19 ing. 288 irón, 288 toll
tartó, 288 palavessző, 200 irka, 25 palatábla,
24 tintatartó, 32 tolltok, 4 doboz írótól). 
Kzenkivül több darab avult ruha. Az i 
egylet bővebb ismertetését más alkalomra 
hagyván, ezúttal csak annyit említünk még 
fel, hogy alapitója dr. Schillingcr Ferencz 
kir. tanácsos, jelenlegi elnöke pedig Veress 
József bányatanácsos, titkára VVieszncr Adolf 
bányatiszt.

A selmeczi gyógy- es te rm é sze ttudo 
m ányi egyesületbe beleptek mint új rendes 
tagok a következők : Plachy Bertalan kir. 
tanfelügyelő, Káth Fcrencz ny. főbányata
nácsos, Storch János dohánygyári igazgató, 
Pécsi János dohánygyári aligazgató, Rostén-

szky Adló számtiszt, Mohai Gyula számtiszt, 
dr. (..serei Adolf lyceunv tanár, Király Kinő 
lyc. tanár. Osztrouczky Gyula ’lyc. tanár, 
.Szitnyai Klek gyám. tanár, Reisz József va
súti állomási főnök, mind selmeczi lakosok 
és Roller István földbirtokos Miskolczon, 
összesen I2 en. Az egyesület eddigi rendes 
tagjainak száma 132 . az. új tagokkal együtt 
már most 144, a ti v.teletbeli tagok száma 5, 
összesen van tehát 149 tagja.

A th le ta  bál Sulmeczbánya báli króni
kája ismét egy szép mulatsággal lett gazda
gabb, mely létrejöttét a selmecz-bányászati 
és erdészeti akadémiai athleta clubbnak kö
szönheti. A mulatság martius hó 19-én tar
tatott meg a felső major vendéglő nagyter
mében s kezdetét egy versennyel vette, mely
ben az. athleta clubb tagjai vetélkedtek egy
mással a győzelmi babérkoszorú elnyeréséért. 
De volt is miért versenyezni ! A babérko
szorúkat, mint minden évben, úgy most is 
hat szép hölgy volt átadandó a győzőknek. 
Különösen figyelmet ébresztett a hölgyek 
dijja, egy ezüst babérkoszorú. A verseny 
végeztével a dijak kiosztására került a sor. 
A koszorús hölgyeket név szerint : Aschcn- 
brier Cornél, Divald Ágota, Knezovits Irma, 
Muszka Margit, Schréder Gizella és Tirts 
Gizella egy más után adogatták át a dijakat 
a győzőknek kik a következők ; Goda László 
(nyújtó), Bosáczky Géza (korlát), Gaspers 
I lenrik (ugrás), Gilra Károly (vívás), Roth 
Flóris (birkózás hölgyek dija), Réthy Xsig- 
mond (súlyemelés)- A dijak kiosztása után 
dr. Schvvartz Ottó akad. tanár az athleta 
clubb tiszteletbeli elnöke szólt a jelenlevő 
közönséghez, s beszéde végén azon óhaját 
fejezte ki, vajha a koszorús hölgyek mihama
rább koszorús menyasszonyok lennének. De 
már erre a tánezoló közönség is megkívánta a 
magáét. Folyt a táncz 10 órától reggeli 4 
óráig oly hévvel, kedvvel mint azt kevés mu
latságon látható. Szóval bátran mondhatom, 
hogy minden résztvevő meg volt az estély- 
lycí elégedve. A terem díszesen és ízlésesen 
volt feldíszítve, hanem a mulatságnál is 
eszünkbe jutott hogy Selmeczbányanak a 
mai kor igényeinek terme nincs. Selmeczbá- 
nya tánezoló fiatalsága kitett magáért. A né
gyeseket 60 -7 0  pár tánczolta. A tánezoló 
hölgykoszorúból a következő szép virágokat 
és bimbókat volt alkalmunk feljegyezni, a 
koszorús hölgyeken rendkívül : Bőimmé, Cse- 
rejné. I lerbstné , Farbakyné . Nyitraync, 
Plachyné, Ileincz Emma, Soltz Vilmosné, 
Storchné, Vinklerné stb. ő nagyságaik, to
vábbá : Borsitzky Irma, Fertsck Gizella, Fló
rián Gizella, Fodor Etelka (Szélakna), Glósz 
Anna, llajek Irén. Herczmanszky Gizella 
(Felső-Apathy), Hofímann Gabriella(Korpona) 
1 loffmann Malva (Kőpatak), Kachelmann 
Margit, Kostenszky Gabriella, Murincsck I.e- 
opoldin, Nyitray Mariska, Péch Irén, Péch 
Lóri. Pósch Anna, Rajda Vilma, Reisz Irma, 
Schenek Irma. Smuczer Lujzá, Sebők Anna, 
Tibély Ella, llrbán Irén, Urbán Jolán, Van- 
kovics Jolán, Veress Irma, Volf Etelka, 
Wagner Ilka stb. úrhölgyek.

HIRDETÉSEK.
Alulirt üzletben naponta délutáni 3 'b 

órakor kapható a

„Budapester Journal.“
Egyes szám ára 5 kr. Úgyszintén ezen lapra 
előfizetések is elfogadtatnak és pontosan tel- 
jesittetnek.

Joerges Á, özv.
1— 3 könyvkeroskodáte.

H i r d e t é s .

közhírré teszi, h'>sy a zólyomi kir. járásin-
ró súg 5170 1886 . p szám 11 végzése állal a
besztc rezebáuyai hiteleicvlct javára Kmetónyi
Ignác/1 ellen 200 fit tiike. ennek 1880 év
atigusiit i is  hó 1G nad já1tói számitándó G szú-
zalék kamatai és eddi:;  összesen 29 frt 6 5
kr. p'■rköltség követe lés erejéig elrendelt
kidéit itési végri•hajtás alkalmával biróiiag
lefogl.-• It és 425 frtra becsült szccskavágó
Ki|>. 1100 mázsa széna, 2 szekér. 1 zongora
és hmtorokból á! lo ingij ságok nyilvános ár-
verés útján Had útnak.

Mely ár verésnek a 232 1887. F. sz. ki-
küldést rendelő végzés folvtáu a helyszínén.
vagviii Zólyomban, alpitrés lakásán iMotyova
IttCZUl leendő esz közlésére 1887. évi m arcz. ho
28 -ik napjának d. e. 11 órája batáridőül kitü-
/.étik és ahhoz a venni szándékozók
ezenn el oly mi:f?jegyztéssel hivatnak meg :

résen, az 1881. évi GO. t. ez. 107. S-a ér
telmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is Hallatni fognak.

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

Kelt Zólyomban 1887; évi marcziua 
hó lő napján.

l * e t l ‘OYÍtM l i i l jo s
kir. b ír. végrehajtó.

Árverési h irdetményi kivonat.
Az alsókubini kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy kisk. Cadrik 
Kollár János és Mária végrehajtatónak Czad- 
rik Kollár Mátyás András és Mihály végre
hajtást szenvedő elleni 300 frt- tőkekövete
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a rózsahegyi kir. törvényszék (az alsókubini 
kir. járásbíróság) területén lévő Alsólehotta 
fekvő az alsóleliottai 12. sz. tjkvben A I 
7u urb. telek. 4 —B9. sor szám alatt A II. 
'Ut urb. telek. 29. szám ház 1 -6 5 . sor sz. 
alatt Czadrik Rohár Mátyás nevére egészben 
irt, 63. sz. tjkvbeu A I Via urb. telek. 2 —83 
sor szám alatt Czadrik Rohár András nevére 
B 1. f. al. 'lu részben irt, — a 142. szám 
tjkvbeu A I Via urb. telek. 3— 79. sor szám 
alatt ugyauanuak nevére egészben irt, 143. 
szám tjkvbeu A I urb. talaj 62. szám ház 
1 sor szám a. ugyanannak nővér.I ®/n rész
ben irt. 63. szám tjkvbeu A I Via urb. te
lek. 2 —83 sor szám Cadrik Rohár Mihály 
nevére B. 4. al. fél és B. 1. g. al. ’ u rész
ben irt és végül a 143. szám tjkvbeu A I 
urb. telek 62. sz. ház 1 sor szám a. ugyan
annak nevére A 2 f. al. *n és B. 6. al. 
' u részben irt ingatlanok az árverést 1714 
frt 10 krban ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte, és Imgy a feuuebb 
megjelölt ingatlan az 1887. évi Á p rilis  hó
28-ik  napján délelőtt 10 órakor Alsólehotta 
községében a községi házban megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 százalékát vagyis 
171 Irt 40 kr. készpénzben vagy az 1881. GO. 
törvényezikk 42-ik i?-ábau jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi uovem- 
berlió 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy mi
niszteri rendelet 8 . § áhan kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az 1881. 60 .t. ez 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
1 lismervényt átszolgáltatni

Kelt Alsókubiub-li 1887. évi Jannár 
lió 3. napján.

Alsókubinbaii kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság.

C s illttg liy
kir. n ljbiró.

A rózsahegyi fürdöházi részvénytársaság 
részéről ezennel közhírré tétetik, hogy rendes 
évi közgyűlését 1887 évi Április hó 17 én 
délutáni 3 órakor a rózsahegyi magyar tár
salgó kör helyiségeiben megtartatni ja. melyre 
a részvényeseket tisztelettel meghívja.

A közgyűlés tárgyai :
1 .  Elnöki jelentés az lS86-iki üzletiévröl.
2. Számadások beterjesztése.
3. Felügyelői bizottság jelentése, a mér

leg helybenliegyása és a felmentvény meg
adás--.

4. Választmány és felügyelő bizottság 
kiegézsitése.

5. A gőzkazán iránti itézkedések meg
állapítása.

61 Netalánl indítványok.
A mennyiben ezen rendes közgyűlés 

határozatképes nem volna ugyan ezen tárgyak 
felett egy 188? évi Május 1-én megtartandó 
rendkívüli közgyűlés a megjelent rész. ven vé
sek számira való tekintet nélkül jogérvé
nyesen határozni lóg.

Rózsahegyen 1887. évi Marczltts 20-án 
tartott választmányi üléséből.
I » » l h <•/,<>■ 1 . t i v o l i i t  . l i t l I O M

jegyié. elnök

4!) v. .K/itin
1887

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

évi LX. t. ez. 102 g-a értelmében ezennel

tlkvi 1886,

Árverési h i rd e tm é n y i  k ivona t .
A breznobáttyai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré tcs/.i hogy Bohus János
ügy vc l mint özv. Laci 10 sz. Kiír■ád.v Marii
meg: lafalmazi •ttja által kérelmezi1tt oillkén tes
ár ver■és Ügyéi)cn a brc./.no Irányai kir. járás
biróság területen lévő Brezuobiin va város
határ■áhan lel;vn a bre znobányai 415 szám
1 i k v1,en foglailt :

1021. helyr. cs 327. Ősz. ir. szám égés/.
liázrc1 202 fit . 1344 he lyr. szám égés; rész-
leire 1 1  írt. 4218 helv r. szám 1l'gés'Z rész-
létre 33 frt . 7G57 he lyr. szám egész; rész-
letre 12  frt. az 1126 ->zám tkjlr cn foglalt:
2419 helyyr. szám égész részletn2 43 frt és
as 1460 szám tkjben foglalt 4802. helyi-, sz. 
egész részletre 79 frt. összesen az árverést 
380 lit ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte és hogy a feunehb megjelölt 
ingatlcnok az 1887. évi A p ril ho 14 ik  nap
ján délelőtt 9 órakor a tkönyvi hivatalos 
helyiségében megtarta adó nyilvános árveré
seit a megállapított kikiáltási árou alól is 
Hadatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 százalékát vagy 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni

Kelt az 1887. évi február hó t2  napján.
A breznobáttyai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság.
P o l ó u y

kir. jbirö,

8268. Káin 
tlkvi 1886.

Árverési hirdetményi kivonat.
A zólyomi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hog> Trebula József 
gyetvai lakosnak és több társának végrebaj- 
tatóknak (Jyurleza György és eunek neje 
Gynriozáué Paucso Mária gyetvai lakosok 
végrehajtást szenvedők elleni összesen 2 2 11  
Irt. 97. kr. tőkekövetelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyébeu a beszterczebányai kir. 
tőrvényszéK ia zólyomi kir. járásbíróság) te
rületén lévő Gyetva nagyközség határában 
fekvő következő ingatlanokra :

1. a gyetvai (Detvai 60. sz. tjkyben A 
I 1 -6  8 — 18. 20 —38 sor szám alatt fekvő 
és a B lap 4 a. tét. szerint Gyuricza Györ
gyöt fele részheu megillető fekvőségekre, 
köztük a 42 so.i szám ház ndvat és leért 
fele részére 367 írt — kr.

II. a gyetvai 63. sz. tjkben
A I 7 —40 sor szám a. foglalt 
és a B. lap 1-ötét. szerint ugyan
ezt fele részben megillető fek
vőségekre ; nemkülönben az 
időközbeu a gyetvai 3005-ik 
sz. tjkvbeu A I 5 4 5 .6 9 5 .9 2 1 . 
hisz. a. foglalt és a B lap 1-ső 
tét. szeriül ifj. Gyuricza Györ
gyöt és ennek uejét Gyuri- 
c/.ané Faneső Máriát tniut a 
végrehajtástszeuvedöjogi utód
ját fele részben megillető fek
vőségekre 332 frt — kr.

III. Az ugyanezen 63. sz. 
tjkvben a B. I. tét. szeriut 
Gyuricza Györgyöt fele rész
ben megillető következő irt- 
vány földekre :
a. a 2 sor, 6359 hrsz. Fjest
nevű szántóra 2 1  frt — kr.

21 frf — 

2 1  írt —  

17 frt — 

17 Irt —

b. a 3 sor 6361. hrs-/. Pjcst 
nevű szántóra
c a 4 sor 6364. hrsz. Fjest 
nevű száutóra
d. az 5 sor 6371. hrsz. Fjest 
nevű szántóra
e. a 6 sor 6373. hrsz. Fjest 
nevű szántóra

IV. a gyetvai 70. szám 
tjkben A 93. hrsz. a. és 49-ik 
sor szám ala t foglalt és a B. 
lap 1-ső tét. szeriut Gyuricza 
Györgyöt egészben megillető 
házra udvarra kertre és csűrre 220 f r t - 

V A gyetvai 309. szám 
tjkvben a B. 4. és 5. tét. sze
rint ifj. Gvnricza Györgyöt és 
ennek nejét Gyuriezáné Pan- 
cso Máriát mint Gyuricza 
György jogi utódjait Vecd rész
ben megillető kővetkező irtva- 
nyokra
a. a 2 sor 6120. hrsz. Fjest
nevű legelőre 105 frt -
b. a 3 sor 6122. hrsz. Fjest
nevű rétre 228 frt -
c. a 4 sor 6150. hrsz. Fjest
nevű rétre és legelőre 201 Irt -

icteú itKjq

- kr. 

k.r

- kr. 

■ k r .
VI. A gyefvai 3006. sz. 

tjkvben A + 1487. hrsz. alatt 
foglalt és a B. lap 4-ik tét. 
szeriut Gyuricza Györgyöt egy
negyed részben megillető >do 
pojdon* uevü rétre 330 Ir t— kr.

összesen tehát 1886 frt —  kr.
ezeuncl megállapított kikiáltási árban az 
árverést elreudelte, és hogy a tennebb 
megjelölt iugatlanok az 1887. évi május 
hó 10-ik napján délelőtti 10 órakor Gyetva 
uagyközseg házában megtartandó nyilváuos 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is cladatni foguak.

Árverezni szándékozók taituznak min
den egyes ingatlan becsárának 10  °/«it 
vagyis 36 fit. 70 kr. 33 Irt 20 krt. 2 frt. 
10 krt. 2 Irt. 10 krt. 2 frt 10 krt. 1 Irt 70 
kr. 1 frt 70 kr. 22 IrtlO frt 50 kr. 21 frt 80 kr. 
20 Irt. 10 krt. 2 frt. 40 krt. és 33 frtott 
kcszpénzbeu vagy az,1881. LX.törvényczik 42. 
$5-ábau jelzett á r f o l y a m m a l  számított 
és az 1881.  évi uovemberhó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 . 
§ áhan, kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenui. avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. § a értelmében a báuatpéuz- 
nek a biróságuál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervén/t átszol
gáltatni.

Zólyomban 1887. évi január hó 3l-ik  
uapjáu.

A zólyomi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság.

K u k  8 M án yi
kir. aljkiró.

840 hbAiu 
1887

Pályázati hirdetmény.
A 600 t’rtuyi évi fizetéssel javadalma

zott n c c z p á 1 1 i körorvosi állomásra, 
tuclylyel a hivatalos utazásokhoz szükségelt 
fuvarok iugyeues igénybe vételének s miu- 
den akár éjjeli akár nappali látogatásért



50 kr. felszámításának jogosultsága s viszont 
az orvos rendőri teendőkön télül u szesény 
betegek ingyenes gyógykezelésének * a *ia' 
lőtt kémlésnek kUMexettségc jav ezennel 
pályázatot nyitok.

Felliivmu a pályázni kívánókat misze
rint. szabályszerűen bélyegezett sajtitKezűleg 
Írott, korukról tanúskodó anyakönyvi s 
egvébb oklevelek s bizon.vitványokkal ellá
tott folyamodván' aikat alnlirottnál folyó évi 
Május ho I ifl terjesszék elő.

A pályázok a választási határnapról 
külön fognak értegtttetni.

Túr.-Szt -M,ionban 1887. évi marezius 
hó 18-án.

IT JIicly l
•)__y főszolgabíró.

Árverési hirdetményi kivonat.
A zóhómi kir. járárásbiróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, i>"gy ( , j* 
hala Józsefnek s társainak végrehajtatóknaK 
Murin Gyürgv gv-tvai lakos végrehapast 
szenvedő'elleni 533 fit 72 kr lokeköveteles 
és járulékai iránti végrehajtási Ügyében a 
bcszterezehányai kir. törvényszék ia zólyomi 
kir. járásbírósági területén lévő Gyctva nagy 
község határában fekvő: ai a gvetvai 92 ik 
szám tljkben A 1 2 — 78 sor a. foglalt egész 
urb. teleknek a B. lap. 3 ik tét szerint Mu
rin Györgyöt e lh a lo d  részben megillető 
jutalékára 427 fri. bi a gyetvai 2782 szám 
tjkben A I sor. 123. lírsz. a. foglalt és a B, 
lap 1-sö tét. szerint ugyan e/t egy hatod 
részben megillető 53 s/ám házra, udvarra 
kertre ös pajtára 7 írt. összesen tehát 434 
frt. ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a tennebh 
megjelölt ingatlan az 1887. évi Aprili h>> 
22 ik napján délelőtti 10 órakor Gyetva 
nagyközség házá«au megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapitott kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis 
42°frt ?o kr. és 70 kr. készpénzben, vagy 
az 1881. f- ez. 42. g-ában jelzett átfolyam- 
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy- 
miniszteri tendelet 8 §-ában, kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. e. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elistnervéuyt átszolgáltr/nl

Kelt Zólyomban 1887 é 'i jon.i.ir hó
14-ik napján.

A zólyomi kir. járásbíróság mint tikvi 
hatóság.

ItakM üúuyi
kir. alj bíró.

195 v. szám
18867

Árverési  11 ir  cl e tm  é 11 y .
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1x81. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, ltogv a zólyomi kir. jarasbi- 
róság 4306 1886. I’. számú végzése ál::• 1 
a beszterczebáuyai hitelegylet javára Kíné- 
tónyi Ignácz és neje szili Aiitisz Mária el
len 200 frt. töke ennek 1886. év Jülius hó 
15 napjától számítandó 6 százalék kamatai 
és eddig összeseit 32 frt 74 kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítés i vég
rehajtás alkalmával biróilug I-1 foglalt és 
384 írtra becsült 2 telién,1 üsző 2hi/.ó sertés, 1 
futó koesi és 80 mázsa szénából álló in
góságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az 5212 1886. 1*. s/. ki
küldést rendelő végzés folytá > a helyszínén 
vagyis Zólyomban, alperesek motyova ut- 
ezai lakásán leendő eszközlésére 1887-ik 
év márczius ho 28-ik napjának déle
lőtt 10 órája határidőül kitllzetik és 
ahhoz a venui szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg: ltogv az érintett in
góságok ezen árverésen, az 1881 évi LX. 
t- ez- 107. g a értelmében a legtönbet Ígé
rőnek becsáron alul is elad tini fognak

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 188) évi LX t ez 108. {f ában megálla
pitott teltételek szerint lesz kifizetendő

Kelt Zólyomban 1887 ik évi máriás 
hó 15 napján.

P H ro v ilN  I íHJon
J i i r  bír végreI*ti

EQUITABLE
i az Egyesült-Államok eletbiztosito tár (  

sasága NEW YORK-ban <
Alnpittatott IHfttl-lien {

\ Biztosítási állomány iS86. dcczcmher v 
31-én 1,747.000,000 márka. 1

Az uj felvételek kitettek: S
1884-ben 1885-ben *

360.000,000 408.000.000 \
1886-ban <

474.000,000 márka. é
Az összlap emelkedett 1886. január hó /  
i-től 1887. január i-jéig 272.000.000 J 

márkáról 32 1 .000,000 markára. 1
A tiszta nycreménytöbblct 1887. január j 

1 hó 1 -ón 680.000,000 márkát tesz ki és S 
1 a múlt évhez viszonyítva 130.000.000 \ 
I márkával emelkedett. Tőkebefektetések é 
, Kurópában 16 .000,000 márkán felül. A 

kötvények 3 év múlva kifogásolhutla- 
* nők. Minden kötvény visszavásárlási és 
) leszállítási joga 3 év múlva. A 100.000 
[ dollárból álló részvénytöke alapszabály- 
| szerüleg csak is fU  kamatoztatik. az 
l azon felüli sok millióra rugó nyereség 
[ kizárólag a biztosítottak javára esik.
■ Aligazgatóság Magyarország részére 
’ Budapest. AndrAssy-út 12. sz.

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 é s örökké 
feliér marad és egy legfinomabb dn 
maszt-asztalgarnitnrát : (j evőkést ki
tűnő aczélpengével, 12 (0 kanál és <> 
villa), 24 (12 kávé- és 12 Moccaka- 
nál), 1 damaszt asztalteritö. 12 hoz
závaló asztalkendővel . összesen 55 
drbot. — Ezen 55 drb. melynek ára 
azelőtt 30 frt volt, most 9 frtért kap
ható. — Nem tetszés esetéit a pénz 
visszaküldetik ; igy minden megren
delés koczkázat n é l k ü l i .  — Tisztitó 
por csomagonként 15 kr.

Készpénzfizetés, vagy utánvét mel
lett a megrendelések a kereskedelmi 
törvényszéknél bejegyzett
Uuiversal- Versandt-Biuvau-ho/.
Bécsben cziinzendök, O ttakring. Sei 

lergasse 26-
Filiale : Wien 1. Rothenthurm strasse 5
18— 15

Á rve rés i hirdetmény
Az egyetem aIsí|>. Zniővúiuljui nra-i.i 

l.,in tegzéről "közhirré té:ciik. hogy Tur-ic-. 
megyében fekvő Znióváralja mező vát s 
La'áu cs S/.t. Gvöigy községekben az tta;- 
mérési jognak kapcso’atban zttió váraljai 
nagy vendéglővel 1887. évi Nov-mavr 1-t-*: 
1890 évi Október itó 31-ig vagyis bármit 
évre veendő bérbeadása a vtg-scllyei Te
kintetes kér: F-itisztségnek 1887. évi Feb
ruár hó 28 án 362. szám alatt elrendeltet
vén ezen bérbeadás biztositása végett foiy.í 
év april ho 15-én dél- lőtt 10 órakor Z i 
váralján az alap. szám tartósáéi hivatni'-t ,

z-árt Írásbeli ajánlatok utján árverés fog 
tartatni.

Felhivatuak ennélfogva atverezm szán-
MkoXVk Iliig* RO kr„» liclj-rggal ™
lelö 10 g/ázalék bánat pénzzel ellátott zatt 
irtai,éli ajánlutaikut ...el..-bi-n n l-oiaéit hér- 
,’iuieg mámokkal é» bűinkkel kurva,
vábbá ltogv az árverési feltéteteket ismeri 
elfogadja'"s azoknak magát aláveti. - va- 
lanti ti t polgári állásuk és lakhelyük is ki
tüntetve legyen, a mondott határidőig vagy 
szernél.'csen vagy megbízottjaik által nviijt- 
Hak be. — mert a későbben beérkezett vagy 
szabóiv ellenesen kiállított esetleg feltételes 
ajánlatok figyelembe vétetni nem lógnak

A bérleti versenytől kizáratnak az ura
dalom irányában bérhátralékosok, bukott 
bérlők, s mindazok kik a magyar közala
pokkal per viszonyban állanak vagy állottak.

Az árverési és szerződési teltételek a 
y.nlóváraljai uradalmi számtartósági irodá
ban mai naptól fogva a hivatalos ó.ókban 
betekinthetök.

Kelt Znióváralján 1887. évi marcz. 4. 

X iiiió v iira ljii i  111. k . k ö / .a l u p .  
2— 3 H / .n i i i t n i t ó s á g .

Az igen tisztelt közönség becses tudo
mására bátorkodom hozni, hogy Selmeez- 
Ilányán 3<>|lll. számú házban a tót templom 
átellenélien, hatóságilag engedélyezett

közvetítő intézetet
nyitottam. Rendelkezésre áll mindenkor
szakácsné, szobalcány, konybaleány, dajka, 
kocsis, inas és házi szolga. Bárminemű lakást 
vagy üzlethelyiséget kívánalomhoz képest, 
szerzek teljes megelégedésre.

Fontos, gyors és lelkiismeretes kiszol
gálásért hatóságilag megszabott árak mellett 
jótállók.

Selmecz.banyán, 1887. február i-én.

1—8 (iyurkovics Andim

' y  S  átf 63 1Li A ,
lígy idősebb nőstény és egy 2 éves 

kitünően aressicrozott himvizsla olcsó áron 
vidékre eladó, esetleg próbára adandó.

Bővebbet e lap szerkesztőségénél. 1—2

o  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  o o o o o s o o o o o o o o o o o  o

A  1 e g j 0 Te Te k á v é p ó t l é k  §  
2v£a-n.ilau-T7“elim . 8

vörös doboszkákbiin jegygyei. 8

V e l i m i  g
faládacskákbiiii földtekével, 

czukorsííveg alakban és a

leg fin o m ab b  cso k o lád ék
nevű

Cla.ocolSLtT7" e lim .
a velimi részvény társulat gyáraiból

Prágában. g
am* Kitpliatók minden fitszerkereskedésokben. O

o^oooooooooooooooooooooooooooooo o

oooooo
u
8
o
5
oo

KÖLCSÖU 6 °«  és 5 °« -ra .
Minden önjogu személy, kinek önfentartására állandó jövedelmei vannak, úgy 

m háztulajdonos, gazda, bérlő, iparos, kereskedő, hivatalnok stb. kaphat közbejöt
tem utján egy BUDAFKSTI 1 írTI ti .S /O YI-'TK K /.K TTO I. 100 írttól 2000 írtig 3 
év alatt postautalvány utján visszafizetendő 6 százalékos személy hitel kölcsönt.

ő"„-os 1) a n k - k ö 1 c s ö n
közvetittetik 400 írttól kezdve egy millióig földbirtokra 17 évre 5 százalék. 32 
évre ’ száz. és 40' évre 1 száz. tőketörlesztéssel. Jó anyagból épült városi há
zakra 25 évre ! ( fél száz. tőketörlesztéssel. I lázkölcsönöknél megállapítandó 
becslési költség előre leteendő*. Földbirtoknál az évi állami földadónak 50 - 60-szo- 
,-os összege kölcsönképen adatik. Nagyobb tőketörlesztést barimkor eszközölhet. 
Folyamodónak kell hozzám telekjegyzőkönyvet, adókönyv t itasztcri birtokivet
beküldeni. Értékpapírokra a bank a tőzsdei árfolyam "/“ ......... .........  '
ad, esetleg értékpapírokat vesz. és elad. 
nak levélbélyegben leendő beküldés

P  o l l á k  J á n o s ,  2
bizományi és ügynöki irodája. Budapest. VII csömöri ut 37 sz I cm ö

Termények vétele és eladása közvettitetik é- helybeli lerakó .nal előleg i-, ö  
adatik. t -t<> Q

b * 0 K x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x > ií

ed része erejéig köles- 
Kölcsüniigybcn levelekre c-..d; 30 kr- 

lellett adatik válasz.

ÍX X X X X X X X X X X X X X X X X X 7

Megji'li-iil s kapliiiti'i Heszlere/.ebáii.ván 
SIMIKIÍ. Siöincezbi'inváll .IOKIMIKS A. 
kimyvánisiiál

SZONDI ALBUM
I j  bővített kiállás. Weinvvimit illuslratió- 
vaI. írták többen. Kiiiillii Pongrácz L a - 

| jós. Nagy 4-rét 7S lap. Ára 1 frl 2(1 kr.. 
a diszpéldánynak 2 IVt 4(> kr. »

H Ú SV É TI T O JÁ SO K  !

©

H ÚSVÉTI T O J Á S O K ! ® !
•  áNagy válas/.lekbaa kaphatok q  

ülésé áron

Walther testvérek
cziikrászntábnn Selmeezbánváii.

•
i H M t M N N N i  M

ÍM O SyrO .I, I,léi ASM II 1

• M
2 3

ktiszvény és o»Az ottan ajánlott azámos háziszurok 
I I k-./i-u in--g i.s --sál- a valódi ilorgony-I’ain-K'iKjllor 

I a Irghatabosabb és legjobb. Kz. nem titkos ./.or. 
H l  hanoin - teljesen megbízható, orvosilag kipró- 

bált ké z u in ^ f, mely mindenbetegtiok teljes meg- 
nyugvással ajánlható, il-g y  a rain-Kxpollíir teljes 

bizalmat ei-lemol. legjohhan kitűnik abból, hogy sok 
beteg, a ki nagy garral fold mseit más gyógyszereket 

próbált meg, m eg in t c s a k  a

reg jónak bizonyult Pain-Expellerhez 44
teit vissza. É|«<n az öaszohasonlitáa által gvózódtok 
in- g an-il. hogy -igy a osiizos fajdalnak, tagszakgatások 
ti mii t a fő-, fog- és hátfájás, oldalnyllatások htl-

a Fain - Kxpvll. ri-l eszközölt be-lorzsölések által log- 
gyorwibban szüntothotók meg. A 40 kros. 70 kros ín 
1 20 --li-M* n a .1z-‘géüyebl*eknek is hozzifórhetóvú teszi, 
mig másrészt a számos síkor a fotói kezeskedik, hogy 
a p-!i/. nincs kidobva. A k á r o s  u tá n z a to k tó l  azonban 

■ -k !- költ, s , ,ak a ,,horgony"-jellel ellátott 
l ’ i - I -,| -ll-rt fogadjuk ol mint valódit. Koz- 
l 1 '--i.iktm Gyógyszertár az arany oroszlán
hoz Prágában, Niklasplatz 7. Kapható a leg
több gyógyszertárbaa.'j H H H ^ H H ’V t T

s-' i n . i u i i i v  un Sztankay F .
Fi* rak tar Bndupesi, Török J gy

s •-•itáráicin. 
' H/.crlurubaii

Nyomatott a „Selmeczöáoyai Uiradóu gyorsaajtójáu Turóca.*Sz -Mártoubau Kiad>> a „.ieliueczoáuyai Híradó" köuyvuyomója.
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