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A magyar nyelv és a tiszti 
vizsga.

Tagad hatlan, széles körű vissza
tetszést okozott országszerte a ma
gyar honvédelmi mmisternek azon vá
lasza. melyet hazánk ifjúságának a 
tartalékos tiszti vizsgának magyar 
nyelven való letehetésére vonatkozó 
kérelmére adott, és melyet a képvise- 
lftházban ez ügyben hozzá intézett in- 
terpellatióra mondóit feleletében meg
erősített.

E feleletben tudvalevőleg nyíltan 
kimondta, hogy ő nemcsak hogy nem 
meri indítványozni az illetékes körük
ben, hogy a magyar ifjak a tiszti 
vizsgát magyar nyelven tehessék ie, 
de azt is hozzá tette, hogy ez saját 
meggyőződésével is ellenkeznék.

Indokul felhozta, hogy e kérés 
teljesítésével a hadseregbe a bábeli 
zavar, a elmos hozatnék be, mert meg
szűnnék az egyetlen „érintkezési ka
pocs41 tagjai között.

Ma már most közelebbről vizs
gáljuk a tényeket és viszonyokat, úgy 
magának a honvédelmi mims.'Of uek 
nyilatkozata alapján is világossá válik, 
hogy a közös hadsereg egyetlen ér
deke ez ügyben csak az leliet, hogy 
ha nem is minden tagja, de legalább 
tisztjei tudjanak németül is. és ezt 
követelnie, lm józanul ítéljük meg a 
dolgot, a jelen viszonyok közt van is 
joga. De viszont épen ilyen elvitáz- 
Imtlan joga van a magyar ifjúságnak 
is ahhoz, hogy tagjai a tiszti vizsgát 
saját anyauyelvilkön tehessék le és 
a német nyelvet illetőleg csak arra 
legyenek kötelezhetők, hogy kimutas
sák, miszerint abban a hadsereg k í
vánalmainak megfelelő jártassággal 
bírnak.

Ezt pedig bebizonyíthatná a vizs
gázó ifjúság egyszerűen oly módon, 
mint teszi azt a gymuasiuini vagy re 
áliskolai érettségi vizsgálatokon, úgy 
t, i., h o g y  a n é m e t  n y e l v b ő l

mint a v i z s g  a e g y i k k ii lö n  t á r- 
g y á h ó i  v i z s g á l t a t )  k m e g.

Ha tehát a magyar ifjúságtól a 
tiszti vizsga letételénél csak az küve- 

• teltetnék, hogy a német nyelvből is, 
mint külön vizsgái tárgyból vizsgáz
zék, úgy ebben senki semmiféle jog
talanságot nem találna, mint nem ta
lál tényleg abban sem, hogy ezt. már 

1 az érettségi vizsgálatokon is követe
lik. A honvédelmi minister által jele
zett ezél pedig, hogy t. i. minden tiszt 
tudjon annyira németül, hogy a közös 
hadsereg közös „érintkezési pontja44 
csorbát ne szenvedjen, ezáltal tökéle
tesen el lenne érve, de el lenne érve 
egyúttal az is. hogy a magyar ifjak
nak. kiknek nyelve habár nem is pe
reg folyékonyan a német nyelven de 
kik azt teljesen értik és képesek is 
magukat rajta a hadsereg kívánalmai- 
uak megfelelő mérvben megértetni, ne 
kelljen a tiszti vizsgákon szánalma
san és kínosan elhebegniök azt. a mit 
saját anyanyel vükön talán ékesen és 
teljes szakavatottsággal tudnának el
mondani.

íme tehát egy expediens. hogy a 
kecske is jól lakjék meg a káposzta 
is meg legyen mentve.

Ha tehát a magyar honvédelmi 
minister meg akarja mutatni, hogy 
méltatlan szemrehányással illették öt 
a kópviselöházban, akkor csak egy 
szavába kerül kieszközölni az illetékes 
köröknél a magyar ifjúság azon elvi- 
tázhatatlanul méltányos kérésének ked
vezően való elintézését, hogy ez a 
tiszti vizsgát magy ír nyelven tehesse 
le, és akkor a magyar ifjúság viszont 
igen szívesen kötelezné magát arra. 
hogy e vizsgán a német nyelvben való 
kellő jártasságát is. e nyelvből mint 
külön vizsgái tárgyból leendő kikér- 
deztetése alkalmával bebizonyítsa.

Es ez egyúttal ismét egy uj ka
pocs lenne, mely a közös hadsereget 
a magyar nemzethez egy lépéssel 
közelebb hozná. Szilágyi Aladár

Ipolyi Aniold
szivének temetése Beszterczebányán 1887 

marczius 29-én

A szertartás, mclylyel a boldogult cgy- 
háznagy nemes szivét végrendeleti megha
gyás.! szerint örök nyugalomra tették, folyó 
hó 29-én tartatott meg. Erre vonatkozólag 
a helybeli káptalan a következő gyászlapot 
a lta ki : ,\ besz.terczebányai székes egyházi 
káptalan a t. ez., közönségnek szomorodott 
szívvel tudomására hozza, hogy 1886-ik 
évi deczember 2-án Nagyváradon elhunyt 
I p o 1 y i - S t u m m e r A r n o l  d cs. és kir. 
valóságos belső titkos tanácsos és nagyvá
radi 1 s/.. szertartása püspök, mint fclejthct- 
len emlékű utolsó volt besz.terczebányai püs
pök szive, végrendeletében kifejezett óhaj
tása szerint -  a besz.terczebányai plébániatem
plom sz. Borbála kápolnáéiban folyó hó 29-én 
fog nyugalomra tété ii. A gyász-isteni tisz
telet és szertartás a káptalani székes egy
házban reggeli 9 órakor kezdődik s a plé
bániai templomban befejeztetik. Besztercze- 
banyán 1887. márczins 24-én. Örök béke 
áldott hamvainak !

Ezernyi nép tolongott a káptalani tem
plom felé, a melyben a szertartás kezdetét 
vette. Itt tette le a megelőző napon a Vá
radról érkezett küldöttség, mely Winterhal- 
ter. Zajuáy kanonokból, továbbá Dr. Czobor 
papnöveldéi igazgatóból s Radnay püspöki 
titkárból állott, azon ereklyét, melynek min
den dobbanása az. egyházé s a hazáé volt. 
M i i) inakor megkondultak a gyászlobogós 
káptalan templom harangjai, hogy a hívők 
nagy seregét az utolsó tisztelet megadására 
szólítsák. A helybeli hivatalok kivétel nélkül 
képviselve voltak s a többi gyászoló alig 
fért cl a templom hajójában, melyet az is
kolás iijuság már amúgy is betöltött. A fő
oltár előtt ott állott az. urna, mely a szivet 
magába zárta. A díszes hamvveder művészeti 
kivitelű, magassága 64 dm . mig szélessége 
a fogóknál 44 dm  Az. egész vörös rézből 
készült s gazdagon van aranyozva; díszít
ményei ó-keresztény modornak. A hamvveder 
teteje kicsavarható s ez. alatt a következő 
feliratot lehetett olvasni:

IPOLYI ARNOLD 
váradi püspök 

szive,
mclylyel Istenének

és
hazájának
szolgált.

A hamvveder hátsó oldalán pedig vég
rendeletének azon passusát lehetett látni, a 
melyben szivét illetőleg rendelkezett:

».Szivemet 
a besz.terczebányai 

plébánia vár-egyház 
azon szent Borbála ká
polnájának talajába és 

falához kérem bebalzsamozva érezboriték- 
bán a kápolna alapítója dombormű sírköve 
előtt az ablak mellett, a pad helyén eltemettet- 
ni. mély kápolnát én régi eredeti góth Ízlésében 
tetemes költséggel helyreállittattam Beszter- 

czebánya városát pedig, mely mint dísz
polgárát is a szeretet annyi jelével 

kitüntetett, arra kérem, hogy tetememnek 
a mondott helyen helyt engedjen.* 

Bars-Szt -Kereszt, 1885 september 22.
Ipolyi Arnold 

püspök.

A mondott időben megkezdődött a te
metkezési .-./.eltartás az illető zsoltárok léé- 
neklésével; majd Kamaszy Mátyás kanonok 
lépett a szószékre s egy a legmélyebb val
lásosság s hazafiság szelleme által átlengett 
beszédet intézett az egybegyült gyászolók
hoz. Ekkor megindult a menet a német 
templom felé ugyanolyan rendben, mint te
metkezési meneteknél; a helybeli s a vidék
ről is nagy számban egybegyűlt papság után 
Gáspár káptalani karpap vitte a szivét rejtő 
urnát, ezt követte a  közönség. A német 
templomban ezután nagy segédlettel celebrál
tatok a halotti mise, melyhez a zene s ének
kar Bella szép requiemét énekelte. Mise után 
átvitetett az urna a templomi hajó balolda
liul lévő Borbála-kápolnába, a hol a bol
dogult püspök által oly körülményesen kije
löli oldalon már kész volt az urna befoga
dására szánt hely. Ez egy az urna nagysá
gának megfelelő fülke, alig nehány centimé-
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Az elektromos világítás.
A sclmeczi gyógy- és természettudo

mányi egyesület márcziushó 6 -ikán tartott 
szakülé-ién F a r b a k y  I s t v á n akadémiai 
igazgató és kir. bányatanácsos válogatott 
közönséggel zsúfolásig megtelt teremben tar
totta igen érdekes előadását, mely teljes két 
órát vett igénybe. A kissé későn érkezők 
már nem férhettek be a terembe s kényte
lenek voltak a mulasztást sajnálva 
visszafordulni és haza menni ; tálán azért 
véltek késhetni, mivel gondolták, hogy az 
akadémia termében, melybe mintegy két- i 
százan beleférnek, számukra jut még mindig 
elég hely, de ezúttal nagyon csalódtak.

Farbaky úr mar számos alkalomról is
meretes, beható szakismeretekről tanúskodó, 
jeles és világos előadási modora vonzott ezen 
alkalommal is a nagy terembe annyi szak
értő közönséget, mely megint egy igen ta
nulságos és érdekes előadást élvezett és 
egyúttal azt a meggyőződést is meríthette, 
hogy az uj accumulatorok feltalálóinak (bar

baky és Schenek) nem csekély fáradságukba 
került az akadémia épületét elektromos vi
lágításra berendezni.

De az elért siker megkoronázta fárad
ságukat. Az akadémia rajz és előadási ter
mei, könyvtára, valamint többi dolgozó helyi
ségeiben is az elektromos világítás használ
ta ik . Ez a legkitűnőbb világítás melyet ed
dig bírunk, szép, egy nletes, hatályos, nem 
veszélyes és az égéi. égnek nem ártalmas. 
A szép feliér színe é . nyugodt fénye által 
megvilágított tárgyak kellemes hatással van
nak az ember szemére. Egy kis ujjnyi emel
tyűnek a megmozgatása által mintegy va
rázsütésre ki van fényesen világítva az egész 
terem ; s minden ember, a ki azt látja 
kedvet kap, hogy saját szobáját is ily vilá
gításra rendeztesse be.

Ezen világításnak azonban nemcsak a 
fény hatásában fekszik az előnye, hanem ab
ban is, hogy egészen veszélytelen, a mennyi
ben semmiféle explosio mint pl. a világitó 
gáznál, petróleumnál stb. itt elő nem for
dulhat, továbbá pedig, hogy közönséges vi
lágító szereinktől eltéröleg szénsavat nem 
fejleszt s azért a szoba levegőjét ezen alkal
matlan gáz által nem rontja meg és nem 
vonja el a szoba levegőjétől az oxygent,

mely az ember életére nézve okvctetlenül 
szükséges.

Számos gázláng továbbá zárt helyiség
ben oly nagy hőt fejleszt, mely kellemetlenné, 
sőt kiállhatatlanná válik, az elektromos fény 
alkalmazasa mellett ellenben a szoba hőmér- 
séke nem változik, sőt az elektromos lám
pává! érintkező növényi részeknek sem lesz. 
semmi bajuk. A növények továbbá az elek
tromos fény behatása alatt oly szépen fej
lődnek és nőin k, mintha a napsugarak hat
nának reájuk.

Tudományos tanintézeteink közül a bá
nyászati és crdé.izctj akadémia központi épü
lete az első, nie v elektromos világításra van 
berendezve.

Az elektromosságot, egy az épületben 
felállított dynamoclcktronios gép fejleszti, 
melyet egy kis gőzgép hajt s ezen utóbbi 
gép oly ügyesen van berendezve, hogy az 
elhasznált vízgőz condcnsálva ismét a ka
zánba vezetve, fel lesz használva a gép haj
tásara. Ezen berendezés következtében a szom
széd házak lakosai a gép zakatolásától és a 
gőz kellemetlenségeitől meg vannak kiméivé.

A fejlesztett villamosság az accumula- 
torokban gyűl össze és ott mintegy vegyileg 
kötve van, hogy ismét kiszabadulhasson, Az

accumulatoroktól mindenfelé mennek a dró
tok, melyek a villamosságot a szobákban a 
plafonról lefüggö lámpákhoz vezetik.

Az accumulatoroknak előnye az, hogy 
folytonos elektromos áramot szolgaitatnak 
és annak következtében a lámpák megsza
kítás nélkül folyton világítanak ; nem pedig 
úgy mint azon esetben, ha a dynamogéptől 
közvetlenül használjuk az áramot s akkor 
igen gyakran történik, hogy a lámpák bár
mikor kialusznak.

A szép előadást a háladatos közönség 
kiváló tetszése kisérte mintegy kívánván, 
hogy e kitűnő világítás minél hamarább 
nagy körben találjon alkalmazást.

A napirendre még A n d r c i c s János 
akadémiai tanársegédnek egy előadása is volt 
kitűzve, de miután az idő nagyon előrehala
dott, azért ezen előadás a következő szak- 
ülésre tétetett át, a melyen egyúttal l ' c c h  
Antal ministeri tanácsos és a sclmeczi gyógy- 
és természettudományi egyesületnek tiszte
letbeli tagja is előadást fog tartani, melynek 
ezime Egy magyar bányász véleménye 
1664-ben a banyagázrobbanásokról.' — ö.



ternyi mélységben a kápolna kövezete alatt. 
Ide tétetett a nagy főpap szive, melylyel
Istenének s hazájának szolgált. Óhaja ezzel 
teljesült; ott nyugszik azon gyönyörű kápol
nában, melynek szépségében bizonyára nem 
egyszer gyönyörködött s melynek stils/.eríi 
restauratiója örökké fűződik nevéhez. Béke 
vele!

MEGYEI ÜGYEK.
Zólyomvármegyo múlt hó _>2-én Csipkay 

Károly alispán elnöklete alatt rendkívüli köz
gyűlést tartott. Bende Imre püspök beikta
tása alkalmából a vármegye közönségének 
képviseltetése iránti intézkedés megtételével 
az alispán bízatott meg. Mintán a felvidéki 
magyar közművelődési egyesület folyó évi 
közgyűlését Beszterczebányan fogja megtar
tani, a vármegye közönsége őszinte örömet 
fejezte ki ezen örvendetes esemény fölött. < s 
mig egy részt ezen örömének az egyesület 
elnökségénél átiratilag leendő tolmácsolásai 
hozta határozatba másrészt az egyesület 
méltó fogadtatás,ira szükséges előintézkedé- 
sek megtételére az alispán elnöklete alatt 
13 tagból álló rendező bizottságot küldött 
ki. Betegség miatt Fluck l'dmar pénztári 
tiszt egy évre és Andocs Kerencz brcz.nó- 
bányai járási főszolgabíró fél évre szabadsá
goltattak. Baross Gábor közm. és közleke
désügyei ministerhez üdvözlő felirat int" / A,  
határoztatott el ministerré történt kincvezte- 
tése alkalmából. — Megalkottatott a kör
jegyzői nyugdíj szabályzat. A tisztviselőnek 
segéd vagy kezelő személyzet ta nának be
tegsége vagy szellemi fogyatkoza-a esetéit 
követendő eljárásról alkotott szabályrendelet 
azon indokból, mert az abban tervezett ren
delkezések a törvény szellemének illetve a 
közszolgálat érdekeinek kellően me ' nem fe
lelnek, jóvá nem hagyatván, a belügyminister 
megszabta azon alapelveket, a melyeket a 
szabályrendeletnek követnie kell. egyebek 
között rendelvén, hogy, ha .1 betegség vagy 
szellemi fogyatkozás miatt munkaképtelen 
tisztviselő (segéd és kezelő szeméi / -i tag) 
egy évi szabadságidő leteltével 
vissza munkaképességét, akkor az hivatalá
tól feltétlenül s véglegesen felmentendő A 
közgyűlés a szabályrendeletet, mely különben 
a rendeletben foglalt alapelvcktől léin egesen 
el nem tér, a ministeri útmutatás szerint 
részben módosította ugyan, de a szabály- 
rendelet azon rendelkezéséhez, hogy a munka
képtelen tisztviselő az egy évi szabad- gidö 
leteltével az esetre, ha alapos remény van. 
hogy munkaképességét ezen idő alatt v: / 1- 
nyeri, illetményeinek beszüntetése mellett még 
további hat hóra szabadságoltassuk. ezentúl 
is kénytelen volt ragaszkodni, mert a ./oCm  
lévő szabadságolás, a mennyiben a b áeg 
tisztviselő hivatali teendői beszüntetett illet
ményei terhére alkalmazott helyettes altat 
elláthatók, sem a közszolgádat érdekével nem 
ellenkezik, sem pedig ezen intézkedés alul a 
házi pénztárra nem fog nagyobb teiu-r ro
vatni, azonkívül pedig a méltányosa-' 
is megköveteli, hogy az önhibáján kivul mun
kaképtelenné vált tisztviselőtől állásának visz-

Molnár György Solmi-i-zbánvsin.
A nagy tragikus pár évi időköz után 

ismét fölkereste a felvidéket. A b. szterc/■- 
bányaiaknak mar volt alkalmuk Mo ! n  
György művészetében gyönyörködhetni nv> • 
a selmeczbányaiakra került a sor.

Köztudomású dolog az, hogy Molnár 
száműzetése óta a nemzeti -zinh /b d 1, ,zá
rult a tragédia a vidékre - vele együtt egyet
len személyesitőjc is.

Ez Alkalomból azt lúwi.k nem lesz. 
érdektelen Molnár György méltatlan mellő
zéséről és vándorlásáról .-gyet-ma-t elmon
dani.

Molnár régebb-n m-mzeii színház 
tagja volt Báró Orczy intendáns aga alatt. 
Orczy gyalázkodása ellenél,cn hat I. . rangú 
drámai színész kilépett a nemzeti -zinház kö
telékéből s írásban kijelenté, hogy < >rczy alatt 
nem működik tovább.

E hat férfin közül csak egyetlen egy 
tarta meg szavat. Ez az egy Molnár György 
volt. A többi vissza koldulta magát Orczy 
kegyeibe. Ez időtől fogva kapaszkodik Mol
nár a vándorszínészet koldusbotjába, ez. illő
től fogva eszi bujdosás könnyeitől áztatott 
kenyerét.

szanyerésére való lehetőség el ne vonassuk 
akkor, a midőn kilátás van arra, hogy egész
ségét hat hó alatt visszanyerheti. A köz
gyűlési ügyrendről szóló szabályrendelet a 
belügyminister észrevételeihez képest végle
gesen megállapíttatott. A fegyelmi eljárást 
megelőző vizsgálat elrendelése után hivata
láról lemondott választott tisztviselővel szem
ben követendő eljárásról az 1SS6 . évi XXIII. 
t. ez. 1. Jj-a alapján megalkotott szabályren
deletre nézve a belügyminister részéről azon 
észrevétel tétetett, hogy a lemondás elfoga 
dása vagy helyesebben a hivatali kötelessé
gek teljesítése alóli ideiglenes felmentés iránti 
határozathozatal az alispán kivételével a 
többi tisztviselőket illetőleg a főispán hatás
körébe tartozik. Minthogy a főispán a tör
vényhatósági közigazgatásnak nem feje, ha
nem ellenőre, ennélfogva tisztán administrativ 
teendő, milyen az említett határozathozatal 
is, hatáskörébe nem tartozhatik; továbbá 
miután a tisztviselő a vármegye közönségé
től nyerte megbízását addig is, mig annak 
végleges visszavétele iránt a közgyűlés in
tézkedhetik, ezen megbízás ideiglenes elvo
nása felett más, mint a törvényhatósági köz
igazgatás feje, a vármegye képviselője és 
mandatariusa, más, mint az alispán nem ren
delkezhetik . minthogy továbbá a főispán a 
vármegye székhelyétől többnyire távol van, 
a szóban lévő intézkedés ellenben gyors ki
vitelt igényel, a közszolgálat érdekének há
trányára lévő késedelem megelőzésének szem
pontja is követeli, hogy a felmentés iránt az 
alispán határozzon ; ezen indokoknál fogva a 
közgyűlés a rendelettel contemplált. r s a 
törvény szellemével, az önkormányzat szer
vezeti alapelvével és a közszolgálat érdekei
vel ellenkező fenebbi rendelkezéshez hozzá 
nem járult, hanem e tekintetben a szabály
rendelet eredeti határozmányát fentartotta, 
mely a határozathozatal jogával az alispánt 
ruházza föl. A központi választmány és köz
igazgatási bizottságban megüresedett egy-egy 
tagsági helyre Xemeskéri Kiss Pál orsz. kép
viselő, illetve dr. Csipkay István breznóba- 
nyai ügyvéd választattak meg. Tárgyaltatott 
több rendbeli k i/.ségi halai,>zat, ezek közül 
legfontosabb Bes/.terczebánya sz. kir. váro
sának uj vízvezeték létesítésére 105,872 fit. 
7 krnyi költséget megszavazó és felfolyamo
dással megtámadott határozata, mely tekin
tettel arra, hogy a város egészséges ivóvízben 
általánosan érzett szükséget szenved, jóvá
hagyatott. — Ellenben Zólyom sz. kir. vá
rosának azon határozata, melynél fogva I lein 
Adolf állomási vendéglőstől az állomás mel
lett épített háza számára kért italmérési en
gedély megtagadtatok, azon indokból föl
oldva és az italmérés engedélyezve lett. -  
mert a város ez által 500 frt. évi haszonbér 
jövedelmet nyer. a nélkül, hogy az uj ital
mérés a városi vendéglők üzletét legkevésbé 
is károsítaná A folyó évi megyei útién- 

■ égelőirányzat a hiány elenyész* 
tetése czéljából módosíttatott. Végül még 
1887. évi községi költségvetések és néhány 
iSs' .  évi községi számadás felülvizsgálása
eszközöltetett.

I. i p t • • v ,1 r m e g y e törvényhatósági

Éreztetik i- az illető intézői körök Mol
nárrá! hatalmuk súlyát, a mennyiben a  bu
dapesti nemzeti színház nyugdíjpénztárából 
évekkel ezelőtt megszavazott 80O frt nyug
díj! leszállították 600 frtra, ez év elején pe
dig 400 frtra. Ellenben Kószeghy Károly 
operaénekest ugyanakkor 40JÜ írttal nyug 
díjazták. Hol itt az igazság? Hol az arány ? 
400 frt és 4000 frt k ö zt1

Molnár György soknemíí érdemét m ég 
ellenségei sem tagadhatják meg. Elismert 
iró, dramaturg, kitűnő rendező és elsőrangú 
színművésze volt a nemzeti színpadnak 1850 
óta. < * nem csinált művész, hozzá hasonlót 
a mostani mikádós-művészcink közt ép nem 
lehetne találni, pedig hát a kiképzés ezerféle 
előnye kínálkozik ma. mely Molnártól ifjú 
korában meg volt tagadva. E nyugdíj levo
nást nem is lehet másnak tekinteni, mint cl- 
kescrült bosszú kifolyásának. Sokalták tőle 
naponként a két frtot, gondolván, elég lesz 
egy frt is.

Kegydiját levonhatják, clvchclik azok, 
kik megitták borát s helyébe mérget (intő
nek, de érdemeit s jövőben megállapítandó 
emlékét sem el nem vehetik, sem meg nem 
csonkíthatják.

Egyébiránt bizonyosak vagyunk a fe-

bizottsága f. hó 4-én rendes közgyűlést tart 
lápto-S/.t.-Miklóson a megye székházának
nagy termében.

h í r e i n k .

X ó lyo inlM tl. (J —eh.) Besztcrczebá 
nyai színház. Ujházy mint azt lapunk múlt 
számában már előzetesen jeleztük e hó
29-én érkezett Beszterc/.ebányára. Itt elúleges 
megállapodás szerint egy Seyfricd József tvsz. 
bíró vezetése alatt Spitkó Lajos, Drcxlcr 
Frigyes, dr. Keleti Vinczc, Jurkovich Emil. 
Jeszenszky István s Kadocsay János urakból 
alakult bizottság fogadta; a bizottság Heté
ben Seyfricd intézett 11. hány üdvözlő szót a 
művészhez, ki Bogyó színigazgató kíséreté
ben lépett ki a kocsiból. A bizottsági tagok 
bemutatása után ezek a művészt négy kocsin 
szállására, a Rákba kisérték. Este l jházyval 
került szilire két 1 felvonásos vígjáték Az 
Őszi napsugár- A végrehajtó Fájdalom 
a közönség ez este megfoghatatlan okból 
csak nagyon is közép számban jelent meg ; 
pedig ily miivé,' mint Ujházy, kevés lépett 
itt föl. Bámulatos játékának elevensége s ki
válóan ama biztosság, mely játékának leg
csekélyebb részét is jellemzi a nélkül, hogy 
az a keresett s, / benyomását tenné a hall
gatóságra. Bogvó Ilonka mindkét darabban 
a nála megszokott kedvességgel játszott. Sze
repeltek még Morvay (Noel, Szaday Lajos), 
Daróczyné (Lebrcton, Majomé) s Lorandi 
(Fehéi váry); Morvay kit már az előbbi sai* 
sonokból ismerünk, ez alkalommal először 

I lépett föl, mint a társulat újonnan szerződött 
tag ja ; első szerepét sikeresebben oldotta 
meg, de S/.adayból egy túlságosán gyámol
talan alakot csinált. — Márczius hó 30-án 

I szinrekerült ugyancsak Ujházyval a Másoló 
és az Arany lakodalom . A csütörtökre 
tervezett harmadik előadás Ujházy elutazása 

i folytán, kinek ugyancsak az napon Buda 
pesten I’ry l’ál-ban kell inár föllépnie, szom
batra halasztatott; színre kerül ez alkalom
mal az Országgyűlés czintü vígjáték, mely- 
Ível l ’jházy vendégszerepléseit be is fogja 
fejezni.

T m á k J ó z s e f  beszterczebanyi fő- 
gymnasiumi tanárt érzékeny csapás sújtotta. 
E hó 30-án temette el kiiencz hónapos kis 
fiát. Vigasztalja a mélyen megszomorodott 
szülőket az általános részvét is, mely a líir 
hallatára fcléjök fordult.

I ,i| )t o l l ó i .  R o t h  A d o l f  dr.. a 
liptőujvár-lykavai kincstári uradalom orvost 
a belügyminisztertől, Szent -1 vány i Márton 
főispán útján elismerő és köszönő iratot ka
pott a múlt évben a Liptóvármegye felső 
járásában uralgó kolerajárvány leküzdése kö
rül tanúsított buzgalmáért. A kitüntetett fér
fiú az elismerést teljesen megérdemli, a meny
nyiben összes idejét előhaladott kora daczára 
páratlan szorgalommal és kiváló képzettség
gel betegeinek szenteli. Liptóvármegye felsó 
járásának közönsége szeretett orvosa érde
meinek nyilvánosságra hozatala alkalmából 
neki a legőszintébben gratulál-

lol, hogy vannak még olyanok, a kik ma 
az egy forint kegydijat is leszállítani óhajt
ják és sokalják azt, hogy a nagy tragikus
nak épen úgy mint valaha Kántoráénak, ki 
Magyarország legnagyobb tragikája volt, s 
ki élte utolsó éveiben, mint hazmesterné ke 
resté incg kenyerét, »ünnepnaponként jut 
vöröshagyma is a fekete kenyér mellé, c Na
gyon helyesen jegyzi meg dr. Yályi Béla. 
Molnárról Írván, hogy ezek a farizeusok ha
lála után borostyán koszorúval fognak za
rándokolni útszélre ásott sírjához, s ha é r 
lelik azt, hogy sok a néző, hullatni is fog
ják ott bőven a könyeket, melyekről min
denki tudja azt, hogy azok : krokodilkónyck.

Sclmeczbányai vendégszereplésére térve 
át. megemlítjük, hogy c sorok keltéig két
szer volt alkalma a közönségnek Molnár 
remek alkotásaiban gyönyörködni. Előszói 

Narciss* czimszerepében aratott zajos tap
sokat, másodszor »Tartulle -ben, <■/. áLzcn- 
teskedőt erőteljes, jellemző vonásokban mu
tatta be.

Felléptét kitűnő erkölcsi siker kísérte, 
hanem az anyagi elmaradt. . . . s-

G y á s z h i r. Kubinyi Antal volt de- 
ménfalvi közbirtokos 83 éves korában Zsar- 
noezon Kubinyi Viktor fia hazánál, meghalt. 
Béke hamvaira 1

I’ o v o l n y  B c i t a l  a n liptómegyci 
alispáni hivatali iktató elhalálozván, ezen ál
lomásra mint hírlik, Szcnt-Iványi Béla ur, je
lenleg szepesmegyei miklósfalvi lakos fog 
kineveztetni.

M i n t  l e v e l e  z ő n k Írja, Liptómegye 
területén ismét mutatkozik a himlő s igy 
lllinik községben több ember esett már ál
dozatául.

A r o z s  a h c g y i kir. ts/ék, a kir. 
ügyészség és a két hivatal területén találtató 
kir. járásbíróságok és az ügyvédi kar elha
tározták. hogy K i s z c I y Vendel nyugdíjba 
ment kir. tszéki elnöknek, hivatali buzgó mű
ködése, humánus bánásmódja elismeréséül s 
megérdemlett nyugalma közben is öt foly
ton kisérő szeretető k és ragaszkodásuk je
léül egy művészi kivitelű disz albumot fog
nak adni. A szükséges leendők elvégzése 
egy végrehajtó bizottságra bízatott, melynek 
élén I* o r u b s z k y Jenő jelenlegi kir. tszéki 
elnök áll. S mint hírlik a diszalbum 600 -700 
frtba fog kerülni s az arczképck összhang- 
zatossága czéljából Divald fényképész jön 
egy pár napra Rózsahegyére, hogy a lévé 
teleket eszközölje.

I' á l i n k  á n a k c s c t t á I d o z a- 
! t ú l .  Mácsek György komjatnai lakos a f. 

ét fftárczUis hő 19-ép tartott rózsahegyi vá
sárról haza-felé ballagván, a lykavkai kápolna 
tájékán lehajolt, hogy megoldódott bocskor 
szíját újból megkösse, ezen munkája közben 

| utói érte őt Gajdos András sztudnicsnai la- 
| kos s a nélkül, hogy Mácsek a legkisebb 
1 okot szolgáltatott volna reá, meggörbült há- 
1 tára egy néhányat rá sújtott a botjával. 

Mácsek ezek után futásnak indult, de részeg 
megtámadója tovább üldözte s botjával ütle
gelte a hol csak érhette. Végre ö is meg- 
sokalván a véget nem érő bántalmazást, 
megfordult s fellökvén megtámadóiát s dü
hében vagy kétszer a fejére ütött s örült 
sebességgel elszaladt. Más nap reggel Gajdos 
Andrást a komjatnai út szélén halva talál
tak. -  S miután kitudódott, hogy a fején 
találtató sérüléseit Mácsek okozta, utóbbit 
a csendőrök elfogtak s a fogházba kisérték. 
A folyamatba tett bünvizsgálat alapján Gajdos 
András hullája felbonczoltatván, a bonczle- 
Ictből kitűnt, hogy Gajdos megfagyott s 
Mácsek által fején okozott sérülések halálá
val nem állanak oki összefüggésben. A vizs
gálat során kideritetett továbbá, hogy Gajdos 
a Mácsekkel való verekedés után is a ly
kavkai korcsmában ivott s itt annyi erőt 
szilt magába, amely épen elegendő volt arra, 
hogy út közben oly erősen aludjék el, hogy 
soha többé föl ne ébredjen. Máctck pedig 
ennek folytán szabad lábra helyeztetett.

KÜLÖNFÉLÉK.
Anyyal Béla főreáltanodai tanárt Kör- 

müczbánya városában a  kereskedelmi Múzeum 
képviselőségével bízták meg. A bővebb 
felvilágosítást kívánók szíveskedjenek a mú
zeum ügyében nevezett képviselőhöz fordulni.

A S zitnyaosztá ly k iá llításán m. hó 25-én 
szép számú közönség vett részt. —  A kiál
lított tárgyak közül Divald Gyula ur remek 
faragványa ; Versényi Róza k. a. virágkészit- 
ménye, Tibély V. tír lombfürészeti tárgyai 
keltettek figyelmet. Vörös Mari asszony 
rózsái és csokrai egy pillanat alatt keltek 
el. A titkár évi jelentése kimerítő képét 
nyujtá az egylet évi működésének. Erről va
lamint a pénztári számadásokról jövőre szó
lunk. A gyűlést estély követte, melyen 
szép számban jelentek meg a nők is, és így 
mi természetesebb, mint hogy a  tancz sem 
maradt el. Kellemes' tosztokban sem volt 
hiány, melyek közül l irts Rezső alclnötc vált 
ki különösen.

Vriczkora 1 ira.-hóm is betegek gyó
gyítása* végeit a napokban érkezett meg 
Kertész Samu jar\.ínyorvos.

Helyre igazítás A zniováraljai közalap, 
uradalom s/amtai lósága által lapunkban 
közzé tett hirdetmény határideje előző két 
számunkban hibásan volt 13 -érc hirdetve, 
mert az árverés a p r i 1 2 5 • é r  c tűzetett 
ki, mit is ezennel helyreigazítunk'



Selmeczi színészét Miklósy Gyula szín-
ijíazgii'-S, ■ *:ír heti időköz után, a kényszerítő 
körülmények miatt, ismét visszajött társula
tával Sclmeczbányára: 6 előadásra s már- 
czius l6-án meg is kezdte előadásait. A hir
detett 6 előadásból azonban 14 lett. Szán
dékosan nem irtunk eddig a szinielőadások- 
ról ; jót nem irha tünk, rosszat pedig nem 
akartunk írni. Jövő számunkban visszapillan
tást vetünk mind a két saisonra s részrehaj- 
latlanul elmondjuk, mi volt a közöny oka, és 
ki volt a hibás ? Most csak a vendégszerep
lésekről emlékezünk meg. — !•' o d o r  Km- 
zina, a népszínház tagja, ötször lépett fel 
Selmeczbányán: A vasgyáros -, Utolsó
s z e r e l e m- A  c/.igány , ”Denise és .Romeo 
s Juliánban, ez utóbbi volt jutalomjátéka. A 
művésznő szép színpadi alak, kifejezésteljes 
.szemekkel. Játékát: hév, erő jellemzik ; hangja 
rokonszenves. E  fiatal színésznő rövid pár év 
alatt nagy haladást tett. Felléptéin zajos tet
szést aratott s a nagyszámú közönség, min
den felvonás után háromszor tapsolta ki. Ju
talom jaté-ka, márczius 29-én zsúfolt ház előtt 
ment végbe, mely alkalommal az akadémiai 
ifjúságtól két pompás csokrot, egy babér- 
koszorút, melynek selyem szalagján alkalmi 
felirat volt és egy bordószinü selyem ruha
szövetet kapott. Hisszük, meg van elé
gedve a sclmcczi közönség pártolásával. — 
Miklósy társulata virágvasárnapján játszott 
utolsót; a tagok nagyobbrésze elszerződött 
más társulatokhoz, a Selmeczen maradottak 
i îég nem tudják, hogy jnneu hova fogja bor
suk vezetni.

O rvosvá lasztás A stubnyaíUrdŐl ftir- 
dőorvos választása folyó hó 4-én tartatik 
meg Kőrmöczbányán a város közönsége ál
tal. A megválasztott a közegészségi törvény 
értelmében Turócz. vármegye főispánjához lesz 
a választás jóváhagyása végett felterjesztendő.

A selmeczi gyógy- és te rm é szettudo
mányi egyesületbe beléptek mint uj rendes 
tagok a következők, u. m. Bcncz.c Gergely 
akadémiai s. tanár, Nyitrai László földbirto
kos. Baker Alajos fényképész, Ferjcncsik 
Miklós, Gálócsy Árpád, Haláé: Géza, Jákó 
Gyula és Ürmössy Kálmán akadémiai tanár
segédek, Fizély Károly műlakatos, Körös 
Rezső bányagyakornok, Krausz V. G. ke
reskedő. Herzogh Zsigmond zongoramester, 
selmeczi lakosok; Dr. VVelwarth Adolf bá
nyakincstári orvos Arany-Idkán, Rafael Jó 
zsef bányagyakornok Aninán és Starna 
György kohótiszt Szomolnökon; összesen 
15 -en ; az előbbi számban kimutatott 149 
taggal együtt van az egyesületnek jelenleg 
164 tagja. A ki az egyesület tagjául felvé
tetni akarja magát, jelentse be abbeli szán
dékát a természettudományi szakosztály tit
kárjának. A tagsági dij egy évre 2 fit. Az 
egyesület czélja a természettudományi isme
retek terjesztésén kívül Selmeczbánya vidé
két természettudományi tekintetben tanul
mányozni és ennek alapján Selmeczbánya 
monographiáját létesíteni. Minden tag részt 
vehet a szaküléseken, melyeken jeles szak
férfiak áltál különösen a tudomány legújabb 
vívmányainak vagy közérdekű ismereteinek 
köréből előadások tartatnak.

A Besztercze-Selm eczbányal tá rsa skö r
részéről tisztelettel felkéretnek amaz ivtató 
urak, kik a január hóban hozzájuk beküldött 
aláírási iveket még be nem küldték, hogy 
ezen iveket a legközelebbi idő alatt K ’vács 
Mihály pénztáritok ezimere (Budapest IV • 
kér. Szerbutcza 17 . szám) beküldeni szíves
kedjenek.

Dr. T ó th  Im re a lap ítvány  A selmecz- 
bányai bányakerület érdemes főorvosa ismét 
egy alapítványt tett a magyar nyelvben leg
több előmenetelt tanúsító selmeczi r. kath. 
elemi iskolások részére. Az alapítvány há
rom népbanki részvényből áll, melynek jö
vedelme kétharmad részben éven kint kiosz
tandó, cgyharmada azonban tőkésítendő. A 
lelkes alapitó kimerítően intézkedett az ala
pítvány kezeléséről és pedig azon esetet is 
szem előtt tartva, ha majd a  magyar nyelv 
általánosan elterjedve leszen s minden sel- 
mcczinek ez leszen anyanyelve. Adja az Kg 
hogy ezt az időt megérhessük.

A m árcz ius 15-onek Icgmőltóbb meg
ünneplése lapunk egyik czikke szerint az lett 
volna, ha ezen négy napon a régi honvédek 
segítő egyesületéről emlékezve meg a ennek 
alapja javára gyűjtést rendeztünk volna. Km-

litettük azt is, hogy Selmeczbányaváros ta
nácsa nyitva tartott egy aláírási ivet hason- 

j czólú adakozásra. Ha ez ivet az ünnepet 
rendezők közönségnek hozzá férhetőbbé 

1 tették volna, bizonyára tekintélyes összeg 
gyűlt volna egybe. így is folyt be három 

! frt, melyet a T. L. ur adott át a fennti 
czélra. Volt tehát, ki ily módon is megem
lékezett a dicső honvédekről,

A népfe lke lők érdekében A selmecz- 
bányai népfölkelők érdekében olynemű fel- 

I terjesztést intézett a városi tanács és a bá- 
| nyászati akadémia igazgatósága a magas 

minisztériumhoz, mely szerint rendeztetnék 
be Selmeczbányán egy népfölkelési tisz.ti- 

1 tanfolyam. Tekintettel az ezen varosban je- 
: lentkezettek számának nagyságára, valamint
I azon káros következményekre, melyekkel az 
' akadémiai hallgatókra nézve az iskolai tan- 
j folyam megszakítása járna, bizony nagyon 

is üdvös volna a kívánt tisztképző tanfolyam 
felállítása. Mint a jelentkezettek nagy részé
től értesültünk készséggel járulna kiki tehet
sége szerint az ezzel járó költségek fedezé
séhez.

A Sembery te rem  Selmeczbányán bérlőt 
cserélt. — Régi bérlője E r t c 1 János 17 
éven át adott alkalmat és teret Terpsychore 
és 1 halia híveinek az élvezetekre s e hosszú 
illő alatt megelégedésével találkozott a kö
zönségnek.

Az úttörőknek minden és mindenütt 
számtalan nehézséggel kellett megkUzdcniök. 
Mindazok, kik- nagy é$ uj eszmékért keltek 
harezra, csak óriási áldozatok árán érték el 
czéljukat. Mikor négy év előtt Budapesten 
megindult egy szerény lap, a »Magyar 1 lá
ziasszon « mindenki korai halált jósolt annak. 
— S imc négy év elmúlt s a kis, szerény 
»Magyar Háziasszony* egyiké lett legelter
jedtebb hetilapjainknak s alig van az ország
ban község hova több példányban nem 

| járna. De a »Magyar Háziasszony* meg is 
érdemli azt a nagymérvű pártolást, melyben 

! országszerte részesül, mert négy évi fenállása 
óta nemcsak terjedelemben nagyobbodott, 
hanem sikerült számos jeles Í r ó n k a t  és 
í r ó n ő k e t  maga köré csoportosítania, 
úgy hogy minden tekintetben megfelel maga 
elé kitűzött czéljának, vagyis a háztartás, a 

! konyha, a gazdaság, a nevelés, házi orvos 
és egészségügy, kertészet stb. terén ép oly 
hasznos tanácsokat nyújt olvasóinak, mint 
kellemes szórakozást nyújt >Munka Után* 
czimíí ingyenes szépirodalmi melléklete, mely 
a legnagyobb változatosságban közöl költe
ményeket, beszélyeket. rajzokat, humoresz
keket, érdekfeszitő regényeket, talányokat s 

- cgyébb apróságokat. A »Magyar Háziasz- 
szony* előfizetési ára egész évre fi frt, fél 
évre 3 frt, negyed évre 1 frt. 50 kr. s a 
kiadó hivatal (Budapesten, nagy korona-uteza 
19. sz.) melyhez az előfizetések lcgczélszc- 
rübben postautalványon intézendők, kívánatra 
bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mu
tatvány számokkal.

Háztartás.
A mi v é rt és e rő t ad.

Ne lessék megijedni kérem ! Nincs szán
dékomban oly étlapot leírni, mely tápláló 
eledeleket tartalmaz és habár czikkem cz.i- 
mének határozottan Beafsteak- szaga van, 
mégis másra vonatozik a czirn tárgya. I . 
vérszegény, elsatuyult, hektikus korban nincs 

I betegség, mely a fiziologusok és orvosok 
részéről oly alapos tanulmányozás tárgyát 
képezte volna, mint a tüdőgümőkór. I lossz.ú 
ideig nem voltak tisztában e borzasztó be
tegség gyógyítására nézve, mig végre arra 
a tapasztalatra jutottak, hogy c betegség 
gyógyítása legeredményesebben a giitnök 
elmeszesitésc és a betegség által elvont ned
vek pótlása által érhető cl, miáltal a beteg
ség pusztító hatása mcgálliltatik, a tova ter
jedés mcggátoltatik és a hiányzó vér és erő 
pótoltatik. vagyis a gyógykezelésnek két 
módja a leghatásosabb és pedig a tüdőgü
mőkór kifejlődését meggátolni, vágj a mai
beteg gümőket elmeszcsiteni, illetve a fel- 
oszlási proczessust megállítani.

Valóban bámulatos, hogy hányféle cso
daszereket hoztak és hoznak forgalomba a 
tüdőgümőkór ellen. Itt van többek közt a 
csukamájolaj. Egy kellemetlen szagú és izü 
zsiradék, mely a zsirképzést ugyan előmoz- 

i ditja, de közvetlen gyógyhatással nem bir.

Itt van továbbá a tejgyógymód, gyógymó
dok legártatlanabbika. mely minden esetre 
többet használ, mint árt. Ezután következ
nek a különböző maláta-készítmények, melyek 
azért nem ajánlhatók, mert nagy részben 
hamisításokból állanak. Továbbá a különféle 
növénynedvek, melyck'csillapitólag és oldólag 
hatnak ugyan, de nem sokkal többet hasz
nálnak a szálmiák czukornál.

Meg van tehát állapítva, hogy a tüdő
gümőkór oly betegség, mely a testnek vér
es nedvtai tabuét csökkenti, az erőt fogyasztja 
és a vér szaporítása, az erő emelése és a 
giitnök elmeszesitésc által gyógyítható. Ennek 
következtében kísérleteket lellek oly p r e 
parátum készítésével, mely e követelmények
nek megfelel. Hosszú és beható tanulmányo
zás után végre sikeiült II e r b a b n y Gyula 
gyógyszerésznek egy kitűnő és eléggé nem 
ajánlható vas-preaparátumot előállítani, mely
nek használata a mai napig valóban kitűnő 
eredményeket mutathat fel. Mindazon orvo
sok, kik velem együtt e szert fejlődő tuber
kulózisnál alkalmaztak, köszönettel tartoznak 
úgy a feltalálónak, mint Török József buda
pesti gyógyszerésznek, ki e szer terjesztője 
-Magyarországon.

E szer az 'Alvilsavas mész-vas-szörp«, 
melynek nem szabadna hiányzani oly csala- 
ládoknál, hol a tagok egyike vagy másika 
gyenge, vérszegény, vagy épen fejlődő gü- 
mökórban szenved K szer kitűnő hatással 
bir a tikdő-güinőkór első, fejlődési stádiumá
ban, idült tüdőhurutmil, hajlamnál .1 görvély- 
korra (scrophulus) különösen gye.imekeknél. 
sápkórnál és vérszegénységnél* a sülynél 
(serohut), az angpi kórnál (rachitis), «u üdü
lésnél hosszú és oly betegségek után, me
lyek a test vértartahnát apasztották, egyál
talán mind ama betegségeknél, melyek vér-, 
nedv- és erővcs/.te. ' a l  vennak maguk után.

De a nyerkéinkedés éles szeme hamar 
ésszrevette c kitűnő szer gyors terjedését, 
miáltal ma már e téren is hamisításokkal 
találkozunk, melyek nemcsak hogy nem ha
sonlíthatók össze a Herbadny-féle szerrel, de 
rósz és hamis összeállításuk által a legtöbb 
esetben ártanak is. Ajánlom tehát mindenki
nek, hogy Hcrbabny félc alvilsavas mész- 
vas-szörpöt« rendeljen és pedig egyenesen 
'Török Józsefnél Budapesten, hol a valódi 
pracparatum ara 1 frt 25 kr.

Meg vagyok róla győződve, hogy ez 
ismertetésemmel számos szenvedőnek tettem 
jó szolgálatot. Dr. Nagy Sándor

HIRDETÉSEK
2870 ssám

1 áptóvármegye alispánja.

Pályázati hirdetés.
Liptóvármegye alispáni hivatala a ma

gas beliigyministerium 1884. évi julius 1 1 -én 
40 18 1 . szám alatt kelt rendeleté folytán 
ideiglenesen egy körorvos keze alá egyesí
tett tarnóczi és lubellai közegészségi körök 
orvosi állomására ezennel pályázatot nyit.

E  kettős körorvosának lakhelyéül Szjcl- 
nicz mezővárosa van kijelölve, -  s hivata
lával 600 frt. évi fizetés jár, azonfelül pedig 
a vagyonnal biró betegektől szedhető gyógy- 
dijak mérve iránt a kör községeivel a Vár
megye hatóságának jóvá hagyása mellett 
szerződésre léphet.

A versenyezni kívánók felhivatnak, mi
szerint orvosi oklevéllel s erkölcsi bizonyit- 
vanvnyal felszerelt folyamodásukat hozzám
f. évi j 11 11 i 11 s i-ig küldjék be.

Az orvos választás határidejéről a pá
lyázókat jó eleve ériesiteitdcm.

I.iptó-Szent-Miklós 1887. évi március 
hó 13 -én.

Az alispán helyett

Árverési h irdetm ényi kivonat.
A z i u.ui kir 1 irárasiiirósa; min: 

lekkönyvi hatósái; i.ö/kirré tes/.i, in 
Vran >a Pál és csatiul f.ilvtin a *óly-
va rost min taksrekpen ’ái vmrreliajtaiók.
11 ív ii (•■•jak Pál vég re ha |tas: szenvedii ehuni
G0 (r. 'és 1 40 frt. töke követelések és .jer.
iránti vemr«baj :ási llgv,il.eti a zólvnmi kir.
járásbims: lü terü lót ón 1evő Ocaovn kő .'.ség
határában fekv (i h  az ocsovai 471 tzam
tjkvbeu I urb. 3 — 4. In'sz. 212 , üss/. :ámii
ház. adva r és kertből. 2 i az ocsoviti 1 207.
szám tjkv ben isK ) és 1811.  Iir. sciimú rct
és szántól:.ól 3 1 az ocsovai 853. sz 'i k beli
I 1— 4 r számit lét és szántóból 4 ' az
ocsovai 1 :Ml. :tz. tjkvo en 370G. Iir amii
szántóból ói a ocsovai 1240 sz vóeu

4320 In. számú P.utlik György és József
1.1 • \ t* 1' áilú ingatlani><>1. végre In az ncsnrai 
1002. sz. tjkvben f  3403. hr. szánni, Fül- 
jár G.Nörgy nevére jegyzett ingattauból vég- 

I lehajlást szenvedő ílorncsják Pált megillető 
egytizenhatod, e^y'tizenhat'.d egybusz >uuc- 
g' :tl es előbb megilletett egvliuszounegyed 
illetve eg\ iiynlc/.ud részbeni jutalékokra az 
árverést 731 írtban ezennel megállapított ki- 
kiahási árimn az árverést elrendelte, és hogy 
a tviinebb m. gjeiölt ingatlan az 1887. évi 
Május hó 25 ik napján délelőtti 10 órakor 
Genova község házában megtartandó uyilvá- 
n - a. verés n u niegúllapitott kikiáltási áron 
alul is elaltatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ing.ni.m b c.-ái'ámik 10  százalékát vagyis 
28 frt 30 kr 17 Irt 70 kr. 7 frt 20 krt 
7 frt 20 kr.i és 12 lil 70 krt. készpénzben. 
'U'-’v uz 1881 !. ez. 4 2 .§-ában jelzett árfolyam- 
mai számiin.: es az 1881. évi november 
bó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy- 
miniszteri imidelet 8 $-áiian. kijelölt óva- 
dók köpés értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. c. 170 
#-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöieges elhelyezéséről kiállitutt szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Zólymnbau 1880. évi noventb. bú 
“Vü. napján

A zólyomi kir. járásbíróság mint tlkvi

■ In k s in u y i
kir. nljbjrn.

j érd alb
Pályázat.

A lemondás folytán megüresedett tu- 
ró ez m gyei, szenimártoni-blatniczaf járási 

1 cr.iögmiduoki állásra pályázat nyittatik.
1 Ezen ordtígouduoki állást elnyert er-

dótlszt a gmtdjaiia bízott U .0 0 0  kát. hold- 
I 11 yi községi volt úrbéres közbirtokosság!, 

egyházi és iskolai őrlőknek kezelésén felül, 
a mennyire ezen elfoglaltsága engedi külöu 
díjazás mellett üzemtervek készítésére is 
kötelezve lesz.

Javadalmazása :
700 frínyi fizetés 140 frtnyi lakbér, 

300 friu/i utazási átuláuy s lő frtnyi irodai 
átalány

Mindezekről a pályázni kiváuók azon 
felhívással értcsittetnek, miszerint elméleti 
és gyak.1ri.1ti képzettségüket igazoló okmá
nyokkal felszerelt folyamodványaikat, ezen 
pályázatnak az erdészeti lapokban megjele
néséül1 számított 30 napon belül, a lent irt 
erdészeti albizottsághoz terjesszék be.

Tnrócz Szent-Mártonbun, Turócz me- 
gye közigazgatási bizottsága erdészeti albi
zottságának 1887 iki évi Márczius hó I9-én 
tartott üléséből.

H a k o v N K k }  í v ű n  n. k. 
e l un k

Hirdetés.
Selmeczbányán a Baumerth-liáz- 

ban levő, jól berendezett s nagy ke 
resletnek örvendő hentesüzletemet sza- 

• bad kézből Május 1 étöl, esetleg előbb 
' is, kedvező feltételek mellett átadni 

szándékozom.
Selmeczbányán 1887. márcz. 31. 

V e r e b e s  J á n o s .
1 - hentes-m ester

Solid és olcsó karácsonyi 
és újévi ajándék.

Majdnem ajándékozva.
Mig a készlet tart. bárki is 9 

fitért egy pompás ezüst-utánzat evő- 
készletet kaphat, mely mindig csőrükké 
fehér marad és egy legfinomabb da 
maszt-asztalgarnitnrát : 1* evőkést k i
tűnő acélpengével, 12 (6 kanál és G



villa), 24 (12 kávé- és 12 Moccaka- 
nál), 1 damaszt asztalterítő. 12 hoz
závaló  asztalkendővel . összesen 55 
drbot. — Ezen 60 dib. melynek ára 
azelőtt 30 írt volt most 9 írtért kap
ható. — Nem tetszés esetéit a pénz 
visszaküldetik ; igy minden megren 
delés koezkázat n Ikiili. Tisztiló
por csomagonként 15 kr.

Készpénzfizetés, vagy utánvét mel
lett a megrendelések a kereskedelmi 
törvényszéknél bejegyzett
Universal-Versiuidt-Bumui-linz
Becsben czimzendők, O ttakriny. Sei 

lergasse 26
Filiale : Wien t. Rothenthurm strasse 5
14— 15

v w w v w w w

| EQUITABLE
i  az Egyesült-Államok eletbiztosito tar £ 
I sasága NEW-YORK bán /
k A Iapittatott 1859-ben. ^
I Biztosítási állomány 1886. dcczcmber í  
'  3 t-én 1 ,747.000,000 márka. 2
' Az uj felvételek kitettek: S
 ̂ 1884-ben 1885-ben ^

) 360.000,000 408.000.000 \
) 1886-ban (
I 474.000,000 márka,
k Az össdap emelkedett 1886. január hó 
. i-től 1887. január i-jéig 272.000.000 

márkáról 321.000,000 márkára.
A  tiszta nyercménytöbblet 1887. január 

1 hó i-én 680.000,000 márkát tesz ki és 
I a múlt évhez viszonyítva 130.000.000 1 
I márkával emelkedett. Tőkebefektetések 
, Európában 16.000,000 márkán felül. A , 

kötvények 3 év múlva kifogásolhatla- 
nok. Minden kötvény visszavásárlási és 

[ leszállítási joga 3 év múlva. A 100.000 * 
dollárból álló részvénytőke alapszabály- (

1 szerüleg csak is 7" 0 kamatoztatik. az 4 
azon felüli sok millióra rugót nyereség * 

kizárólag a biztosítottak javara esik. . 
Aligazgatóság Magyarország részére 

Budapest, AndrAssy-út 12. sz
ig  reszt re  *

-------------------i

Alulirt üzletben naponta délutáni .Vi
drakor kapható a

„Budapestet Jou rn al.‘‘
Egyes szám ara f> kr. Úgyszintén ezen lapra 
előfizetések is elfogadtatnak és pontosan tel- 
jesittetnek.

Joerges A. ii/,v.
2— 3 köi.yvk.-n-Kkr.l-'-K.-

Pályázati hirdetmény.
A <100 íVtnyi évi fizetéssel javadalma

zott 11 e e z  pú I 1 i körorvosi állomásra, 
melylvel a hivatalos utazásokhoz szükségelt 
fuvarok ingyenes igénybe vételének s min
den akár éjjeli akár nappali látogatásért 
50 kr. felszámításának jogosultsága s viszont 
az orvos rendőri teendőkön lelül a szegény 
betegek ingyenes gyógykezelésének s a ha
lott kcmlésnek kötelezettsége jár ezennel 
pályázatot nyílok.

Felhívom a pályázni kívánókat misze
rint szabáivsz-Tiieii bélyegezett sajátkezllleg 
írott, korukról tanúskodó anyakönyvi s 
egvébb oklevelek s bizonyítványokkal ellá
tott folyamodványaikat alulírottnál folyó évi 
Május hó I ig terjesszék elő.

A pályázók a választási határnapról 
külön fognak értesittetni.

Tnr.-S/.t.-Miltonban 1887. évi marezius 
hó 18-án.

Ú j h e l y i
3—3 főszolgabíró,

Á rverési hirdetmény
Az egyetem alap Znióvá aljai urada

lom részéről közhírré tétetik, hogy Turóez- 
megyéhen fekvő Zniöváralja mező vátos. 
Lazán és .S/.t.-Gvörgy községekben az ital- 
mérési jognak kapcsolatban zuióváraljai 
nagy vendéglő'-! 1887. évi November 1-től 
1890 évi Októ1; r i i T  i v a g y i s  három 
évre veendő bérbeadása a v-iir-seilyei Te
kintetes kér; Főlisztségnek 1887. évi Feb
ruár iió 28 á i 3(52. szám alatt elrendeltet
vén ezen bérbeadás biztosítása végett folyó 
év april ho 25-én délelőtt 10 órakor Zuió- 
váralján az alap számtartósági hivatalban

Hirdetmény.
Zólyom7ármégyé területén fennálló vi/.i 

miivcK és vizhasználati jogosítván'ok n/o : 
tulajdonosai, kik múlt 1886. évi j imus h
2-án 2450. szám alatt kibocsátott iii 1 ■ i ......
nyeu érteimében vi/.i jog<*si:vauyali> - m 1 
eddig be nem jelentették, az I8yf5 . i XXIII. 
t. ez. 191. ij-a alapján uj bői t .* i 0 i v i’oTe 
bogy jogosítvány-ikra von itkozó - t
ezen hirdetmény keltetői számT-tt •; -mi - 
alatt hozzám mutassák b-, va.y i ./ Ijá > 
hogy vizimüveik 1866. évi január 1 j 0 1 
háboritlanul fenállanak a nélkül 5 m;• .. .
80k jogosult érdekeit sértenék- és mint ily 
nek az illetékes hatóságok által károsoknak 
találtattak volua - mert különben jogosítva 
nyuk elenyészettnek tekint.-lii-: s vi. i ihúvik 
fölött a hatóság intézkedik.

Ezen kötelezettség min-ien ha’.'.mai 
engedélyre szoruló vi/.i munkálat mini 
sára kiterjed, tehát öntii/cd. icevipoiási ar 
mentesítési, folvószahalyo/ási. ipa;-, é- i:v 
további vállalatokra egyaránt éi'ényes. Ki
vételt csupán azon szabályozás; munká'a: • 
képeznek, melyeket az állam közeidé.. -.1 
foganatosított s ennélfogva magán tulaja
képeznek.

Beszterczcbányáu. 1887 én  márc/.ius 
az aiis|ián helyett

1—3

1 iziiain.
Ti majiteiia na priesmre Zvolcuskcj 

stolici sa nachá lzajácich v'-inycii stavieb a 
vodoítzitkovych opruvncnosti. ktorí v s mysle 
2- io Júniusa mioulého roku pod cislom 
2450 wdaté io o/.námcnia len vodonzitknvé 
oprávnenosti doposiaf neoznámili po/.nove 11a 
základe 191. § ;i XXIII zak. él. / r. 1885. 
sa wzivajú. aby na leli oprávnenost' sa vzt'a- 
iiujúce povolenie od datumu toli-ito o/.namu 
ratajúc <5 mesi..e -v kuinne podaii aiebo d->- 
kazali, z.e ic i v»dné stavo. ..d 1 -In* Jaiuára  
r. 1886. neporus-né stoja. bez tolio. zeby 
oprávneué záujmy druiiycli nebrazi i a ako 
také skrzc patriéné orodstaveiistva za skodné 
u/naté neboli lebo sa ináée ich oprávnenost' 
za prestatú bnde povazovat' a síeli vodnyini 
stavbv vrchnosf úisponnvaf bude.

Tát zaviazanosf sa na vsetkych pre 
vrcliuostenské povolenia sa utisnutycii inaji- 
ieTov rodnycli práe rozprestiera. teda na 
polievajúce, stáéajúcc. riekn regulujúce. prie- 
myslnc a jiné podujatia mvnako je platná.

Vvininku tyluéne len tie regülnjúce 
práce tvoria. ktoré /«  vseobecnébo zájemn 
stát previc.lol a tak priváton vlastnost' tvoria.

hói 24-éo.

III*. IIH**#..itf.li h l v t i i i

zárt Írásbeli ajánlatok utján árverés fog
tartatni.

Felnivatuak ennélfogva atverczm szán- 
liéko/ók liog'* 50 kros bélyeggel és megfe- 
le|„ |o s/á/alék bánat pénzzel ellátott zárt 
írásbeli ajánl • üli kit .... lybeii a bcigéit bér
összeg számokkal és betűkkel kiírva, to
va ami iiogv árverési feltételeket ismeri 
eltagadja s azoknak magát aláveti - va
lamint polgári a.iásuk és lakhelyük is ki
tüntetve iegven. a mondott határidőig vagy 
szeméi'esen vagv meghízottjaik által nyújt- 
s-;k be. — mert a későbben b -érkezett vagy 
szabid v ellenesea kiállított esetleg feltételes 
ajánlatok ficyeloiiibc vétetni nem fognak

A nérleli versenytől ki/.aratnau az ura
dalom irányában bérhatralékosok. bukott 
liériök. s mindazok kik a magyar közala
pokkal per viszonyban állanak vagy állottak.

Az árverési és szerződési feliételek a 
zuióváraljai urada'mi s/.ámtartósági iro iá
ban mai naptól f-.gva a hivatalos ú.ákbau 
hetekinthetök.

Kelt Zni .váralján 1887. évi marcz. 4. 

/ .■ liÓ Y Ú i'ü lju i III. u .
•! ■! s v .ii in t i ir tú s i iís ;.

Az igen tisztelt közönség becses tudo
mására bátorkodom hozni, hogy Sclmecz- 
I.anyán 3<>|lll. számú házban a tót templom 
atellcnélien, hatóságilag engedélyezett

közvetítő intézetet
nyitottam. Rendelkezésre áll mindenkor 
s/akácsnc. szobaleány, konyhaleány, 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.

Selmeczbanyán, 1887. február l-én.

2 Gyui'kovics András.
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Egy idősebb nőstény és egy 2 éves 
kitűnően aressierozott himvizsla olcsó áron 
v idékre eladó, esetleg próbára adandó.

Bővebbet e lap szerkesztőségénél. 2—2

í r

a  OOOQOOOOOOOOO COOO 0  SO  u o o o o o o o o  0 0
A  l e g j o b b  k á v é p ó t l é k  

•«;- nA£surAÍl3--T7" e l im  _
vörös doboszkákban jegygyei. |i|

'T7~<Bli.jrcL± 'xriláLg'3s:á*,v é
faládacskákba 11 földtekével, 

ezukorsífveg alakban és a

leg fin o m ab b  cso k o lá d é k
nevű

Cln.ocola.tT7“e liz n
a velimi réssvénytársulat gyáraiból

P r á g á b a n .
Kaphatók miiuliMi (íiszerkei-eskedősekl.eii. *WS

O * o
o  o o o o o o  j o o ^ o o o o o  o e s o o o o o o o o o o o o  o

g 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  
p  KÖLCSÖH 6 ° «  és 5 M«-ra.
&  Minden önjogu személy, kinek őnfentartására állandó jövedelmei vannak, úgy

m. háztulajdonos, gaz-la, bérlő, iparos, kereskedő, hivatalnok stb. kaphat közbejöt- 
W  tem utján egy BUHAFESTI MITEESZÖX'FITKEZETTOl. 100 fittől 2000 fiiig 3 
V  év alatt postautalvány utján visszafizetendő 6 százalékos zemély hitel kölcsönt.

Q  5 "  - o s  b  11 k  - k ö l e s  ö  11

Q  kőzvetittetik 400 írttól kezdve egy millióig földbirtokra 17 évre 5 százalék, 32 
évre 2 száz. és 401 évre 1 száz. tőketörlesztéssel. Jó anyagból épült városi há
zakra 25 évre 2 és fél száz. tóketöri.-szíé isel. I lázkölcsönöknél megállapitandó 
becslési költség előre leteendő. Fóldbirtokual az é\*i állami földadónak 50 ~6o-szo- 
ros összege kölcsönkó >en adatik. Nagyobb tőketörlesztést bármikor eszközölhet. 
Folyamodónak kell hozzám telekjegyzökönyvct, adókönyvet és kataszteri birtokivet 
beküldeni. Értékpapírokra a bank a tőzsdei árfolyam ' .-ed része erejéig kölcsönt
ad. esetleg értékpapírokat vesz és elad. Kölcsönügybcn levelekre csak 30 kr- 
nak Icvélbélyegben leendő beküldése mellett adatik válasz,

3P  o l l a k  T á n c o s .
bizományi és ügynöki irodája, Budapest. VII csömöri ut 37 sz I em. C

Termények vétele és eladása közvetítetik és helybeli lerakásnál előlep is C  
^  adatik. a—10 y

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 x x x s
íx x x x x x x x ’-íx í  íx x x x x w x  itxw x:.

Megjeleni s kapható Heszlerczehányáu 
SINOKR. Selmeezháiiyáii .IOKHGKS A. 
kiinyvánisnál

S Z O N D I  A L B U M
l'.j hővitett kiállás. Wcinwurni illustratió- 
vnl Írták többen. Kiniltn P o n g r á c z  L'í.- 

! jó s .  Nagy 4-rét 78 lap. Ára 1 frt 20 kr.. 
a díszpéldánynak 2 frt 40 kr.

íxxxxxxxxxxxx:

l l f S V K T I  T O J Á S O K  ! ^

Walther testvérek
ezukrászatáhan Selniee/zJnínyán
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HÚSVÉTI TOJÁSOK ! ®  =
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Ncíjf.v víiliiszlt'kIliin kaphatók 2  
olcsó áron

I
!
i

iH o syro j. i.TéiASíiii %

kfiszvény 6g osÚ» ellen ajánlott számos háziazorek 
‘ I" .",n  M.i-tr is ■ Mik a valódi IIorgony-Pain-Kxpcller 

i. leghatasosabb .-s legjobb. Kz nem titkos-azor, 
lianeui <v> teljesen megbízható, orvosilag  k ip ró 
bált ‘ ./itm ény. mely mindenbotegnek te ljes meg
nyugvással ajánlható. Hogy a Fain-Kxpallér te ljes 

bizalmat érdemel, legjobban kitűnik abból, hogy s»k 
bei'.g. a ki najzy garml foldicaért inán gyógyszoroket 

pnihélt meg, m e g in t  c s a k  a

i-éij jónak bizonyult Pain-Expelierhez >Xi
ted  vissza. Kpon az ósszehanonlitán által győződtek 

■ i i- I. hogy úgy u csuzos fá jda lm ak, tagszakgatások 
.>' . fö-, fog- es hatfájás, o lda lny lla lások stb.

a Fait. - K> |i. ll.-rr* I ...szkozölt bedörzsöléaek által Icg- 
gynrsabban -zui.t. ti..-tók meg. A 40 kros, 70 kros óe
I 20 d é úr u s/egéoyabbeknak in hotzáfórhe-tóvé teszi, 
míg m,i.sré-jt a számos siker a felöl kezeskedik, hogy
II | " / mii. - káJobva. A k á r o s  u tá n z a to k tó l  azonban

Ü" k. II, S . sak a „horBoay‘ , -JeÜel e llá to tt 
I '  | ■ l!"rt fogadjuk ol m in t va lód it. Köz- 

• .0  I G yógyszertár az a rany o roszlán
hoz Prágában. \ !.. olatz 7. Kapható n lég- 
több gyógyszertárban.*)

Sei in. < / tan yán Sztankay F u.'úg.'s'.crtáráhaii. 
Főraktár Budapest, Török J gv.»g\s/.crtáráhan

Nyomatott a nSelmecz.báayai Uiudó“ gyorssajtójáu Turócz.«S<s -Mártonbau Kiadó a nSclmec7.háayailiirad.)u köuyvuyouiója
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