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Szabadság, ogyonlőség, testvé
riség.

(S). Ezek az-oii ismételt jelszavuk, 
melyek az 1848-iki szabadság uj ko
rát jelezik. Most, 89 év után számol
junk le s a múltból, mely mint egy 
tükör áll előttünk, következtessünk a 
jövőre.

Szabadság, egyenlőség, testvéri
ség hangzatos szavak, melyek egyen 
súlyozzák egymást, de ezen egyensú
lyozás alapján mindent összhangba 
hozni, ez államokat alkotó művészet.

A szabadság a társadalmi élet 
alapja, melynek a jog szigorú betar
tásán kivill érvénye nincs.

Mindenkinek személyes szabad
sága csak addig terjedhet a jogi ál
lamban, mig azzal élve emberbará
tunkat ugyanazon szabadságában meg 
nem gátoljuk, mert az általános sza
badság mérlegezi és rendes formába 
egyengeti az embert, kit az enyémje 
felemelt. Ez a rendszer megadja min
denkinek azt, ami őt magát megilleti 
s azon kölcsönösséget embertársaink 
között, a melylyel a társadalmi élet
ben mind-en egyes tartozik az egész
nek. és az egész állam minden egyes 
polgárának.

Változtak az idők, a régi időkben 
a szabad férfi, vagyis a nemes életét 
a táborban vagy birtokán tölré, a pa
raszt a falukon urának földjét müveié 
s városaink lakói nagy részben azon 
beszállinkozó idegenekből álltak, ki
ket Szent Istvántól kezdve királyaink 
szívesen láttak itt letelepedni, mert 
bennük a lázadásra hajlandó magya
rok megfékezésére eszközt kerestek 
s nagy szabadságokkal ajándékozták 
meg ; más részt pedig csak is a vá
rosok adója képezte a királyi jövedel
mek legbiztosabb ágát. Városaink te

hát idegen, az összes nemzettől külön 
vált. mint. egy német szigeteket ké
peztek s idegen nyelvvel s szokások
kal, s miután elkülönítve a nemzettől 
a király emberei valamik. a közdolgok 
vezetésére különös befolyást csekély 
számuknál és kiterjedésüknél fogva 
nem igen gyakorolhattak. É s igy ők 
csak azt tartották a legszentebb köte
lességüknek hogy kiváltságaikat sér- 
tétleniil feutartliassák, sőt nemzetiségi 
tekintetből meg voltak győződve mind
annyian, hogy Buda, Pest, Kassa. Po
zsony, Eperjes polgárai s Niirnbcrg 
vagy Augsburg polgárai között semmi 
nemű lényeges különbség nincsen. 
Ellentétül a falusiak a magyar nem
zet szüntelen harczaiban a várakban, 
falvakban és pusztán lakó nemesek 
legdicsöbb nemzetiségeit, a mily ha
mar felmerültek, oly hamar el is veszté 
a csatákban. Történelmünk legszebb 
lapjain majdnem mindég uj neveket 
látunk e miatt felmerülni és azok, 
kik a régi nemzetségekből megmarad
tak. őseik érdemeivel kérkedtek.

A 48 előtti Magyarország egy 
nagyszerűen automatikus megyékkel 
és szab. kir. városokkal szervezett 
tartomány volt, hol nagy tiszteletben 
tartották a királyt, a koronát, az or
szággyűlést. a törvényeket,a kormányt, 
a megyei és városi tisztviselőket, a 
magasabb és alsóbb fokú igazságszol
gáltatást. a papságot és a fegyveres 
erőt. Minden oly szép rendben ment, 
mert Magyarország minden megyéje, 
minden szab. kir. városa egy egy 
erényét képezte az országnak. A ne
mesek hittek a hagyományokban, hit
tek a családban, az ősökben ; hittek 
atyáik példájában, a hűségben, az ősi 
törvényekben, erényben és igazságban ; 
tudtak igazságot is szolgáltatni.

.lőtt az uj kor, az 1848-iki év.

Egyenlő lett a törvény előtt minden 
állampolgár. Az előítéletek kötelékei 
szétmállottak, a szabadság érzete, az 
önállósági öntudat mintegy ujonszülött 
gyermekké tévé a nem nemes honpol
gárokat, kik ellentétben a nemesekkel 
— s ezek ez előtt csak az urak vol
tak, — most egyszerre mindannyian a 
nemesekkel egyenlő polgárai lettek a 
magyar hazának.

Az igazság kulcsával nyitották 
meg az 1848-iki országgyűlési köve
tek a nép millióinak a földi életet, 
mint szabad, önálló embereknek, mint 
a hit megnyitja az égnek kapuit. Ez 
volt a második houalapitás. Ebből a 
nép millióiból kell fejlődni a jövőben 
a m a g y a r  n e m z e t n e k ,  mint 
1789 ik év után egygyé forrtak a 
nagy franczia nemzet milliói.

Ebből az egyenlő joggal felruhá
zott nép millióiból fejlődik most ki a 
magyar nemzet is. Teljes összhangba 
való hozása még itt-ott viharos is lesz 
talán, de útjáról el nem terelhető. Az 
1848 ik évben az úri hatóság és ezéli- 
rendszer alul tehát az alacsony sors
ból származott, szabaddá lett emberek 
milliói mint uj, szabad és földbirto
kossá tételével kezdődött meg Árpád 
Iionalapitásának második nagy kor
szaka.

A volt jobbágyok a magyar úr- 
béresi földeket ingyen kapták meg. 
mint történetesen e földek birtoklói. 
Magyar volt a föld és magyar hon
polgárnak kellett annak lenni, aki ezt 
a földet birtokolja, minek következté
ben e földbirtokosok utódai ésintelli- 
gencziája is szükségkép kell, hogy 
m a g y a r 0 k legyenek.

Az 1848-ban szabadokká, egyen- 
jogunkká lett polgárai hazánknak ezen 
nagy évtől számítják a család alapi 
tási hagyományokat, itt kezdődik az

náluk, mint a többi nemeseknél az 
első nemessé lett ősöktől számítják a 
hagyományokat.

Higyjenek tehát ők is az 1848. 
évi hagyományokban, családban, az 
ősökben ; higyjenek atyáik jó példá
jában, a hűségben, az erényekben, az 
igazságban s higyjék meg, e hitben 
össze fognak sziveik olvadni, fel fog 
virradni alkotmányos, szeretett1 kirá
lyunk kormánypálezája alatt szép ha
zánk és élni fog közöttünk a s z a 
b a d s á g .  e g y e n l ő s é g  és t e s t 
v é r i s é g !

A trachomáról.
ívta: L e n c 8 ó J á n o 8  dr.

Kinek nem kedves és kellemes a jó 
egészség ? Mit ér bárkinek is, bármely földi 
javakban való bővclkedése, ha ezen, legfőbb 
földi jót. az egészséget nélkülöznie kell ! 
Mindenki tudja, mennyire őrzi ezen kincsét s 
milyen áldozatokkal keresi, ha elveszítette. 
A test visszanyert épsége mily gyönyört 
szerez a tulajdonosnak, azt eléggé nyílt al
kalma tapasztalhatni igen soknak saját ma
gán s mindenkinek, a ki ilyen meggyógyult
unk még csak az imént átélt szenvedést 
tükröző arczát észlelte. Különösen napjaink
ban, a midőn az önfentartás is csak a foly
tonos küzdelem árán valósítható, az ép és 
egészséges test s elme mellett nem lógunk 
csodálkozni azon, hogy mindenki az egész
ségét tőle telhetőleg a legjobban őrzi; maga 
az állam is lakosai egészségének őrzését a 
legszentebb kötelességének ismeri. De ilyen 
körülmények között embertársaink azon a 
megdöbbenésén sem fogunk csodálkozni, a 
mely előidéztetik akkor, a  midőn a test ép
ségét veszélyeztető pillanata jelen van, vagy 
közeledik. Mint szorul a szive mindenkinek 
azon gondolatra, hogy esetleg legközelebb 
muukaképtelen lesz, vagy legalább csökken

T  Á  ü  C Z A .
Szeles Áron esete

I r t a :  R r v i s z  L a jD 8 .

S/amostelek igen messze, valah >1 Er
délynek egyik elrejtett zugában fekszik. 
Meglehetős népes városka ugyan, s elég 
élénk benne az emberek forgalma, hanem 
annyira távol van a nagyvilágtól, hogy va
lóságot eseménynek tekintik lakosai, ha 3 4
évben egyszer idegen vetődik közéjük. Leg
nagyobb nevezetessége és büszke ;ége 1 vá
roskának Széle# Áron. Nemcsak azért, mert 
áldott jó lélek és gazdag, nőtlen fiatal em
ber, —  hanem főképen, mert Pestet is látta 
már kétszer. Az igaz, hogy az ország sze- 
mcfényérő! hiúban tudakozódnak tőle. \ 
hozzá intézett kérdésekre csak annyit tud 
felelni, hogy »nagyszerű !« hanem ezt az
tán cselekszi olyan elragadtatással, hogy aki 
ebből nem tud világos képet alkotni magá
nak a főváros szépségeiről, annak a képze
lődése — hogy Áron barátom kedvcncz szó- 
járásával éljek: »ott sántikál c nyomorult
földgolyóbis rögein«.

Áron űr tudniillik költő is cgyébb 
jeles tulajdonai mellett. Még pedig Isten ke
gyelméből költő. Kmészcti lelkét az a fel
gyűlt isteni szikra s h*gy világra szóló

versei mind ez ideig nem jelentek meg, ő 
maga onnan magyarázza, hogy egyhangú 
életében nincs semmi, ami izgatná.

Maid ha egyszer megcsapja lelkem 
húrjait a keserű csalódás, vagy a sors ha
rag sújtó húrja : elbűvölő accordokban zen
gem cl mindazt a fájdalmat, a mely most, 
mint egy vad chaos, harsog kebelemben.

Addig is azn nban, — mig a keserű
csalódás sújtó karja megcsapná lelke húrjait,
a kebelében harsc. fó vad chaosból eilő-clő
szed egy csendes i;ícnyii zöngeményt Amb-
rus bátyám névnapi ara . -Erzsiké Nagysám
mcnyegzőjéi l/en formán csak kinjain
könnyít, haliéin idönként emlékezteti isrne-
rőseit az ö poéta \-oltára.

Nagy esemén;r volt e nyáron Sz;unos-
telek városában egy színész társaság szokat
lan megjelenése. Mikor Lánczi direktor úr 
sorba járta a város notabilitásait, ezek any- 

j nyira meg volt.ik hatva, hogy nem tudták 
i aláírni a direktor úr ivét, melyre, a társaság 

caligraphusa szép nagy betűkkel oda rajzolta,
I hogy * Aláírási iv, azok számára, kik 10 elő- 
I adásra kibérelnek egy zártszéket 4 «>. é. fo- 
! rintért.c Csak egyedül Széles Áronnál talált 
j meleg fogadtatásra Thália főpapja.

Van szerencsém tisztelegni önnél 
tisztelt U ram ! szólt, amint belépett hozzá. 
Leginkább az a vágy vezérelt bennünket a 
művészet lelkes, de szegény papjait ez clrej- 

I tett paradicsomi zugba, hogy hazánk leendő

csillagának fényétől lelkesültséget nyerhes
sünk, hogy . . .

-  Ah, értem édes Lánczi; értem hí
zelgő ezélzatát, bár nem értem . . .

Hogy miképen van nekünk tudomá
sunk önről, a mind nagyobb hirre jutó köl
tőről, Petőfink genialis utódjáról ? Nemde, 
ezt akará ön mondani, tisztelt hazafi ? Oh 
igen ! Az ön híre nagy miközöttünk, művészek 
között. Már a mull nyáron szó volt róla, 
hogy az írók és Művészek társaságába 
rendes tagul felvétessék Lgy hajszálon múlt 
csak. Azon, hogy személyesen nem ismerték. 
Most, ha mi Pestre megyünk, annyi szépet 
és jót beszélhetünk önről, kitűnő férfiú, hogy 
megválasztása bizonyos.

Az ilyenformán megindult társalgás nagy 
hévvel folyt aztán közöttük egész délig. Tár
gyuk az irodalom és művészet volt s Lánczi 
úr igen értett hozzá, hogy miképen kell le- 
gyezgetni Áron barátunk hiúságát. Látoga
tása előtt tudniillik kimerítő értesülést szer
zett Szamostclek e nevezetességéről a »/.öld 
koszorú* vendéglősétől. — Estére az egész 
társaságot magához invitálta Áron úr va
csorára.

Különben az egész társaság Lánczi di
rektorból, feleségéből, a fő tragicából és 
Farkas Mariskából, a príma naivából állott. 
Lzck jöttek előre a bérletet és a színpadot 
rendbehozni. A társaság többi tagja pár nap 
múlva volt megérkezendő.

Széles Áron kényelmes lakása fényesen 
kivilágítva várta a vendégeket. Áron úr izga
tottan sétált fel s le a termekben ; örökösen 
príma naiva járt eszében. Ah ! milyen lehet 
ő ? !  Ha csak megközelíti is azt a képet, 
amelyet Lánczi festett róla, akkor igéző bá- 
joló teremtés. — Megkisérlett egy pár hős 
szerelmes mozdulatot a  tükör előtt, —  né
hány variátióban világmegvető mosolyt röp
pentett át arczán s megint csak folytatta 
sétáját miközben szőke bajuszkáját simitgatta.

Ah, végre jönnek; nyílik az ajtó, —  
itt vannak. Elől a direktorné büszke alakja 
leng, mellette a sugár termetű prima naiva, 
mögöttük pedig a virgoncz Lánczi úr lép a 
terembe. A bemutatás alkalmával Láncziné 
olyan szertartásos bókkal hajolt meg Széles 
Áron úr előtt, hogy ez már-már azt hitte, 
miszerint menten leül előtte a delnő. Ha
nem mi volt ez a prima naiva bókjához 
képest! Nem hajolt ez meg oly fenséges 
méltósággal, szemei nem szórtak oly vészes 
villámokat ; hanem ha látták volna hölgyeim 
és uraim azt a szerény megjelenést, azt a 
rózsás pírban úszó arezot, bizonyára épen 
úgy el lettek volna bájolva, mint Széles Áron 
barátom. Mert Széles Áron el volt bájolva, 
el volt ragadtatva. Amint megpillantotta, 
már háborogni kezdett kebelében az a ki
törésre mindig kész vulkán : a költői lélek.

Rendkívül örvendett egyelőre, hogy 
szerény hajlékában üdvözölhette kedves ven-

J e l e n  a z n in iiu k lto z  f é l  ív  m e l lé k le t  v a n  e a a to lv a :



fog a munképessége, bár rövid időre is ; a 
mellett még nyomorrékká válásának a be
következése is Daraokles kardjaként lebeg 
gondteljes feje felett? Nem ok nélkül való 
ennélfogva azon megdöbbenés sem. a mely 
vidékünk lakosságát akkor érte. a midőn a 
trachoma ezen veszélyes, ragályos, fertőzés 
által tovább terjedő szembetegség létezése s 
oly nagy fokú elterjedése a vidékünkön, nyil
vánvalóvá tétetett.

Ugyan korántsem czélom ez alkalom
mal a szives olvasót ijeszteni, de igenis czé
lom ilyen bevezetéssel felkölteni és ébren 
tartani figyelmét olyan veszélylyel szemben, 
a mely fennáll, mindenkit folyton környez, 
minden pillanatban felléphet váratlanul, leg
szomorúbb állapotot idézhet elő úgy egye
seknél, mint egész családoknál; azonban 
czélszerü és ösmert óvintézkedések fogana
tosítása mellett ki is kerülhető.

A trachoma vagy egyiptomi szembaj 
(orvosi neve : szemcsés köthártyalob, köt- 
hártyarög) a szem köthártyát megtámadó, 
többnyire idült, azaz kevésbé lobos tünetek
kel fennálló, vagy heveny rohamos, lobos 
tünetekkel fellépő ragályos fertőző szembe
tegség. Európába Napóleon seregének azon 
visszatérő katonái által hurczoltatott be, a 
kiket 1798-ban vitt Egyiptomba ; ezóta majd
nem az összes európai hadseregekben elő
fordult, létezik is és éppen nem a legkisebb 
terjesztési tényező gyanánt. Jelenleg különö
sen cl van terjedve Európa keleti országai 
bán: déli Oroszország-, Törökország-, Ro
mánia- és  Galicziában, továbbá az északi 
tengermelletti tartományokban. Hazánkban 
éppen rendkívüli elterjedést nyert. A déli 
megyékben, a kormány által 1884-ben ki
küldött Feuer orvos statistikai adatai sze
rint, némely község lakosságának 10 száza
léka is szenved trachomában ; a betegekből 
25 százalék munkaképtelen. Megyénkben csak 
két év előtt fedeztem fel Vriczkón és ime 
már most ezen lap hasábjai is hoztak hirt, 
hogy az egész megyében szórványosan lé
tezik. — A betegedési viszony az általa el
lepett községeinkben azonban mégis jobb, 
mint a déli megyékben. Felső-Stubnyán 1426 
megvizsgált személy közt — közel 700 egyén 
nem jelent meg a vizsgálatnál. -  találtam 
95 személyt trachomában és 81-ct gyanús 
hurutban ; az elébbiek közül 4 munka kép
telen. De mennyire emelkedik a munkakép
telenek száma azon körülmény által, hogy 
sokan, ezen betegségük miatt a szomszédos 
gyárakból kiutasittatván és most otthon, bár 
még munkaképesek is, kénytelenek munka 
és kereset nélkül lenni. Hasonló adatot még 
a megye több községe is szolgáltathatna, 
azonban azt hiszem, miszerint a baj komoly 
jellegét feltüntetni ez is elég.

A trachoma mint ragályos fertőző be
tegség, csakis fertőzés utján jöhet létre vagyis 
csak úgy, ha a beteg szem trachomás vála
déka átvitetik az egészséges szemre. Önma
gától ezen betegség ki nem fejlődik és a

dégeit, csinos szalonjába vezette őket s ad
dig is, mig a vacsorázás prózai ideje elér
kezett volna, nagy tűzzel szavalta el most 
rögtönzött versét »Mikor a bimbóból virág 
lesz*. T. i. hogy az ő szive rózsabimbó s 
Mariska -szép kék szeme a napsugár , mely 
nek hevétől az a rózsabimbó felnyitja szir
mait édes szerelemre, tartós boldogságra.

Szép vers volt ez, kérem, nagyon —  s 
Áron úr lelkes tapsokat aratott érte. Mariska 
szende pirulása meg, ha nem csalódom, a 
lcgboldogitóbb elismerés volt, mely őt ez 
életben költői működéséért érte.

Végre a vacsorához ültek s képzeljék 
el kérem azt a meglepetést : az egyetlen po- 
hárköszöntőt a príma naiva mondta el a 
vacsora végén. Természetesen a háziúrra 
emelte habzó poharát. S gyönyörűség volt 
hallgatni, mikor meteorhoz hasonlította őt, 
melynek röpke fénye anda vágyakat kelt az 
emberek lelkében. -  A röpke fény*, meg 
az »anda vágyak* kifejezés annyira elragad
ták Áron barátomat, hogy egy költői szó
noklat kíséretében 25 zártszékjegyre abon- 
nálta m agát; s hogy a hatás annál nagyobb 
legyen : egy ropogó százas alakjában tüs
tént le is fizette a meghatott Lánczi kezébe 
a bérletet, azon kijelentéssel, hogy neki csak 
‘-‘Ky je g y e  van szüksége, a többit minden 
este eladhatják.

Oh kérem, a retorikai fogásokat ször
nyen értette Áron úr s a hatásra előre ké

levcgőn által való fertőzés sem lehetséges. 
De milyen sok útja van a fertőzésnek : ha 
szives baráti jobbját fogadjuk valakinek, biz
tosak nem lehetünk nem kapunk-e trachomát, 
ha azután a kezünkre ragadt trachomás anya 
got önkénytelenül visszük szemünkre. Ki ügyel 
mindig arra, hogy éppen most nem szabad 
viszkető szeméhez nyúlni s ki tudhatja azt. 
hogy a kezünkre éppen most trachoma ra
gályos anyaga jutott? Hiszen a szemünket 
oly sokszor ösztünszerüleg is törüljük visz
ketése alkalmával. Azon tulajdonsága ezen 
betegségnek, hogy a nélkül, hogy a beteg
nek tudomása volna róla, 3 -10 évig is el
viselhető, igy a nem lobos tünetekkel járó 
trachoma ez által való tovaterjedés veszélyét 
csakis emeli ; mivel a betegnek bajáról tu
domása nt.m lévén, a szives figyelmeztetését 
sem teheti. Milyen sok fertőzés keletkezhetik 
egy bálban, a hol az érintkezés ez utón oly 
közvetlen a jelenlévők között ? Trachomás 
időnkben bátran mondhatjuk a fiataloknak, 
ha bálba megy, vigyázz a szemedre is, nem
csak a szivedre. Hasonló módon lehetséges 
a fertőzés az ajtó nyitásnál a kilincs érintése 
által. Ez úton való terjedése a trachomának 
történhet az iskolákban és minden gyülekező 
helyen.

A törülköző közös használata a legve
szélyesebb tényező ezen betegség terjeszté
sére. A törülköző közös használata a köz
népnél pedig általános. Ez úton, ha a csa
ládban csak egy tagnak is van trachomája, 
csak ha -var átragad a többiekre is. Ez fejti 
meg azt, hogy az egész család trachomás. 
A ki utazni szokott, milyen könnyen szerez
het trachomát a szállodákban .' Ugyan hány 
vendéglős oly lelkiismeretes, hogy a busásan 
megfizetett mosást a törülközőért rögtön 
arra fordítsa ? A csavarba tétel tisztává teszi, 
majd, ha 3—4 egyén használta, mosatja ki. 
Még ugyanazon mosdótálból való mosakodás 
is terjesztheti. Ezekután belátható milyen ve
szélyes egy, a trachomában szenvedő sze
mélynek a családba való beolvadása. Való
ban minden házasulandónak, a tanúlóknak a 
megvizsgálása e tekintetben nem lenne el
mulasztandó. Az ágynemű, ha trachomás 
használta elébb, az utána használóra szintén 
átültetheti a betegséget.

Fenutebbiek után már most csak meg 
kell cmlitenuem a nevelő-intézeteket, laktanya 
s iskolákat s mindenki előtt világos lesz, mi
ért tömeges a fellépése ilyen helyeken ezen 
betegségnek. Kisdedóvóban, a hol sirás nem 
ritkaság, a felügyelőnő anyai könytörlése ezen 
betegség tovaterjedését alig gátolhatja, ha 
a kötényével már előbb trachomás szemet 
törült. Mindezen helyeken a trachoma egyik 
terjedési tényezője gyanánt felemlíthető még 
a zsúfoltság, a mely a levegő) romlottságát 
folyton fenntartja. Romlott levegő mint isme
retes sok egyénnél okoz szemköthártya hu
rutot, de legfőkép a már meglévő trachoma 
időnkénti roszabbodását idézi elő, a mivel

egyszersmind a ragályozás veszélye is fo
kozódik.

A megfertőztetett szemen a trachoma 
va«ry rohamos lobos tünetekkel lép fel, a 
szerint milyen fokú trachomától származott 
a fertőző anyag és ilyen a művelt, de álta
lában minden embernél kevésbé veszélyes,
(gy önmagára, mint masokra nézve is, mert 
bizonyosan minden ilyen beteg orvoshoz for
dul és kigyógyul. A nyert utasítás és felvi
lágosítás után a betegség természete felöl, 
mások ragályozása is ki lesz kerülhető.

Ellenben az idült, vagy kevésbé lobos 
tünetekkel járó trachoma már sokkal vészé- j 
lyesebb az által, hogy akut betegséget nem | 
okozván gyenge a szemem, csak réggé- j 
lenként csípős a szemen - önbiztatással 
gyógykezelés alá vétetni feleslegesnek tar- 
tatik. Ezt akárhányszor volt alkalmam tapasz
talni. Sőt sok esetben előfordult, hogy azon 
betegek, a kiknél a szemcsék teljesen kifej
lődve találtattak, szóval nagyfokú idült tra
chomában szenvedtek, az általános vizsgá
latnál betegségüket határozottan tagadták. 
Sok egyén fejezte ki csodálkozását a felett, 
hogy betegnek találtatott. Ezen alakja a tra
chomának már veszélyes azokra, kik ily be
tegekkel érintkeznek. Sót milyen veszélyes 
ezen alakja a trachomának, kitűnik azon sa
játságából, mivel, más szemet fertőzvén, azon 
is csak ilyen trachomát idéz elő. Azt emlí
teni, hogy ezen új eset már most szintén 
tovább adhatja, felesleges is. Terjedést ille
tőleg, fokoztatik a veszély, a trachoma ezen 
alakjánál az által is, hogy kezdő stádium- 
mában nehezen kórismézhető, ilyenkor a 
szemen könnyű huruton kívül semmit sem 
találunk, a mi megfejti azt is, hogy sokszor 
n hosszú időn át fennálló hurutok csak ké
sőbben bizonyulnak be trachomának, bár ele
jétől kezdve trachoma esetek voltak. Ezért 
szükséges, miszerint trachomás vidéken, min
denki a legkönnyebb huruttal is orvoshoz j 
forduljon, már azért is, minthogy a sikeres 
kiirtás elérésének kedvéért, a gyógykezelés
nek, ilyen könnyű trachoma esetekre is ki 
kell terjeszkednie.

Veszélyes és kellemetlen tulajdonsága 
ezen betegségnek még abban is áll ragályos 
fertőzésen kívül, hogy gyógykezelése igen 
hoszadalmas és kellemetlen a betegre nézve, 
így kifejlődött trachomának a kigyógyulása 
a legszorgosabb gyógykezelés mellett is 1—2 
évig eltarthat, sőt az ilyen szem fogékonyabb 
marad az. új megfertőztetés iránt.

Igen veszélyes azért is, mert komoly 
követke/.ményü bajokat vonhat maga után ; 
ezek közt bizonyosan legborzasztóbb a meg- 
vakulás, de mennyivel kevésbbé borzasztó azon 
következménye is, a mely az arcz estethikai 
szépségét örökre tönkre teszi.

De, ha a fenntebbiekban a szives ol
vasó oly sok veszélynek is látja magát ki
téve, vigasztalódjék meg, talán még sem 
szerzi meg mindig a trachomát és bizonyo
san legalább akkor nem, ha az előbbi ven-

szén volt. Hanem olyanra, mint amilyent el
ért, csakugyan nem mert számítani. — fa r
kas Mariska, a príma naiva, felemelte hozzá 
könyfátyolozott szemeit, remegő kis kezét 
oda nyújtotta s meghatott hangon rcbegte : 

ön igazán nemes lélek, édes Széles 1

No már most önökhöz fordulok tisztelt 
uraim ! Tegyék kezüket a szivükre s mond
ják meg őszintén : van-e kőszívű férfi, kit a 
női könyek egészen a porbaomlásig meg ne 
lágyítanának ? Bizonyára nincs. Vagy, ha van 
is, Széles Áron nem azok közül való.

— A kegyed isteni lénye van hivatva 
engem igazán nemessé, igazán nagygyá va
rázsolni tisztelt kisasszony ! felelt tűzzel az 
ifjú. — Mert mi vagyok én ? kérdem. Mi va
gyok én ? kérdem másodszor, lés mi vagyok 
én ? ha szabad harmadszor is kérdenem. Fá- 
ragatlan márvány vagyok, mely a művész 
alkotó kezére vár, locomotiv vagyok, me
lyet elcmészt az epekedés, hogy kebelében 
lángra gyújtsák a szemet. lés szerény csil
lag vagyok, mely csak úgy ragyog, ha a 
tündöklő nap megvilágítja. Kegyed az a 
várva-várt művész, az a fűtő és az a nap, 
mely lényem átalakítja...

Lánczi direktor már ekkor feleségével 
együtt szörnyen el volt merülve a családi 
képek szemléletében s talán egy szót scin 
hallott a halk hangon elmondott lelkes be
szédből.

Érzem oh Mariska! folytatta Áron 
úr, -  hogy kegyed az, sejtelmes álmaim 
annyi alakban mutatták nekem. Érzem, hogy 
kegyed az, kit a gondviselés az én éltem 
nemtőjéül kiszemelt.

Ah ! Vajon szabad-e hinnem e szép 
szavaknak ? kérdi sóhajtva a szép naiva.

— Oh Mariska 1 Éles tőrként hat szi
vembe e kételkedés . . . !  Esküszöm, hogy 
szeretem ; költői lelkem összes lángjával sze
retem . . .

-  Mily boldogság ezt hallanom!
-  Ugy-e, kegyed is érzi kebelében a 

szerelem lángját keletkezni én szép tün
dérem ?

-  Kit ne gyűl asz tan a lángra az ön 
szép lelkének heve !

Ah, Mariska!
— Ah. Áron!

Deniquc Áron barátom boldog volt. 
Látott S győzött, mint Julius Caesar. Egész, 
éjjel tündérőlszágban járt álmában, ahol ő 
volt ti tündérkirály « Mariska a tiimlérki- 
rályné.

Másnap 11 órakor a »Zöld koszorú* 
vendéglő felé sietett, hogy Ígéretéhez hűen 
fölkeresse szive Mariskáját. Azonban, 
mintha a világ omlott volna önszc körülötte, 
mikor a vendéglős azzal a hírrel fogadta, 
hogy a theatristák még az éjjel kocsira pa
koltak s elutaztak, kijelentvén, hogy ez el

dégnek az alsó vánkosa ő neki felsőnek 
adatott, vagy a törülköző másik végével vagy 
oldalával törülte magát, biztos lehet, hogy 
meg nem kapja a trachomát. Talán pár nap 
múlt el azóta és igy a fertőző anyag kiszá
raik, mi áltál hatástalanná válik. Talán meg
mosta a kezét s a vízzel ezen fertőző anya
got annyira lehet hígítani, hogy fertőző ké
pességét elveszti; talán nem nyúl szeméhez, 
a mi fődolog! Ilyen körülmények közben- 
játszása megfejti egyszersmind ezen betegség
nek az elég lassú, de biztos terjedését is a 
lakosság között j mert, bar az érintkezés ki 
sem kerülhető a legkülönbözőbb társadalmi 
osztályok között, mégis a közvetlenül fertőző 
anyag eljutásának útja elég göröngyös czélja 

i eléréséhez. Es végre a közönség, lassanként 
tudomást szerezvén ezen betegség terjedési 
módjairól, annak további terjedését minden 

! lehető módon gátolni is fogja.

Kelliivás
1 Á rva - s Liptoinegye hazafias közön 

ségehsz.
Mielőtt az »Árva-Liptdmcgyci kör* ké

relmének s óhajának e helyütt a választmány 
megbízásából a nevezett két megye 111. I. 
közönsége előtt kifejezést adnánk, kötelessé
günknek tartjuk egyrészt egyesületünk kelet
kezésének s megalakulásának legalább is 
rövid vázlatát adni, másrészt annak miben
létét, czélját s rendeltetését lehetőleg kime
rítően ismertetni.

A budapesti főiskolákat látogató árva
megyei illetőségű ifjak 6 esztendővel ez előtt 

Árvamegyei kör- nevezete alatt egyesüle
tet alakítottak. Czéljaik legnagyobb részt 
megegyeztek a többi ilynemű egyesületek 

I intenczióival, de megjegyzendő, hogy ezeken 
1 kivül a hazafias közszellem terjesztését is 

tűzték ki főczélul. Különösen ezen eszme 
hozta őket össze, mert azon remény lelkesité 
őket, hogy ez irányban teendő szolgálataik 
által leginkább lehetnek hasznára hazánknak.

Az Árvamegyei kor 3 esztendei mu- 
! ködésc arról tanúskodik, hogy tagjai mindig 

szem előtt tartották a  kitűzött czélokat és 
i a kijelölt útról le nem térve, állandóan a 

magyarság érdekében harczoltak, —- a lel
kes tisztviselők pedig mindig a legnagyobb 
buzgósággal, semmiféle fáradtságot sem ki
méivé híven jártak el kötelességeik teljesí
tésében ; miért is nem csoda, ha tényleg 
konstatálhatjuk, hogy az egyesület, a ren
delkezésére álló csekély eszközökhöz képest, 
dicsérendő eredményt tudott felmutatni ; - -  

• sőt számos jóakaró adakozó szives adomá
nyából és a  tagsági dijakból szerény va
gyonra is tett szert , úgy hogy a múlt 
1883 --Sö-iki egyesületi esztendő végén mint
egy 400 frtot készpénzben s követelésekből! 
vallott tulajdonának.

A múlt 1886-iki év őszen az egyesü
letre nézve fölötte szerencsés fordulat állott

hagyott fészekbe többé, melynek lakosa 
között a legkülömb ember egy képzelődő 
bolond...!

Támolyogva indult hazafelé Áron ba
rátunk. Rá volt szedve, rútul meg volt 
csalva.

— Hah te sárfészek, melyet földgolyó
bisnak neveznek -  így zúgolódott magában 

nem sülyedsz el az embereknek nevezett 
gonosz férgek terhe alatt ? ! Jövel, te szár
nyas üstökös, jövel íc világroinboló orkán 
s taszítsd c nyomorult sárfészket a megsem
misülés karjaiba. Jövel, jövel, hadd harsog
jam túl üvöltésedet, hogy mily romlott e 
világ...!

I’ar hétig úgy érezte magát, mintha 
fejjel buknék egy feneketlen mélységbe. I la- 
m m aztan kezdett eszébe jutni, hogy ime 
most megcsapta lelke húrjait a keserű csa
lódás sújtó karja, most van módjában elbű
völő accordokban zengeni el mind azt a  fáj
dalmat, amely eddig mint egy vad chans 
harsogott kebelében.

E gondolat lassanként megvigasztalta, 
s amint én Széles Áront ismerem, meg va
gyok győződve, hogy azokkal az elbűvölő 
accordokkal hova előbb rettenetes ostrom 
ala veendi a szépirodalmi lapok szerkesztőit.



Melléklet a „Felvidéki Híradó" 1887. évi 15-ik száméhoz.
be, melynek bekövetkezésével megszaporod
ván a tagok száma, a kör nagyobb dimen- 
siókat nyert s magasabb nívóra emelkedvén, 
sokkal nagyobb akcziót is lesz képes ezen
túl kifejteni".

Mozgalom indult meg ugyanis úgy a 
létezett egyesület, valamint a Hullapesten 
tartózkodó liptómegyei illetőségű lelkes egye
temi polgárok részéről, mely egyenesen oda 
volt irányozva, hogy a két testvérmegyebeli 
ifjúság egymással kezet fogván egy közös 
kört alakítson. A mozgalom czélra vezetett, 
és miután az előzetes értekezéseken az egye

sülés módozatai részletesen megállapittattak, 
az 1886. deczetnber 4-én tartott közgyűlésen 
akként módosíttattak az »Árvamegyei kör* 
alapszabályai, hogy az egyesület neve és 
czime azontúl »Arva-Liptó-mcgyci kör* le
gyen, tagjai pedig liptómegyei illetőségű 
egyetemi polgárok is lehessenek. Ugyanekkor 
elfogadtatván a társvédnökség eszméje is. a 
liptómegycick egyhangú ajánlására nagymél
tóságú Szent-Iványi Márton úr, Iáptómegye 
főispánja kéretett fid, hogy a védnökséget 
méltóságos Szmrccsányi Dárius ur, azelőtti 
védnök mellett fogadná cl. () Excellcncziája 
hozzánk 1887. márczius 9-én 53. sz. alatt 
intézett átiratában arról kegyeskedett ben
nünket értesíteni, hogy óhajunknak eleget 
tesz és az Arva-Liptómegyei kör* védnök
ségét kész elfogadni. A fent említett gyűlé
sen továbbá többen a liptói intelligcnczia 
jelesei közül a kör tiszteletbeli tagjaivá vá
lasztattak meg.

így az egyesület mintegy újjá született 
s legyen szabad reménylenünk, hogy ezen
túl kettőzött crélylycl fog a kitűzött czél 
felé törekedni. Hiszen Árva s Iáptómegye 
ifjúsága nemcsak a geográfiái helyzetnél fogva 
áll közel egymáshoz, hanem különösen az 
érdekközösség és czéljaink azonossága az, 
mely egymásra utal bennünket. Hogy pedig 
egyesületünknek van létjogosultsága s hiva
tása, a jelen viszonyok között —  hisszük — 
azt nem is fogja senki tagadásba venni. Az 
■ Arva-Liptó-megyei kör* rendeltetése nem
csak az, hogy tanácsot, útmutatást sőt pénz
segélyt nyújtson az arra utalt körtagoknak, 
kiknek száma — sajnos nem csekély, 
hanem oda is törekszünk, hogy körünk gya
kori felolvasásaink s társasestélyeink által, 
hol csak magyár szó hallik s magyar szel
lem lengedez, legalább reánk nézve mivelő- 
dési tényezőként is szerepeljen. Azonkívül 
óhajtjuk, hogy magunktartása által minden
koron s mindenkinek eklatáns bizonyítékát 
adjuk a mély meggyőződésből eredő hazafi- 
ságunknak, minél fogva minden magyar elle
nes irányú aspirácziónak ellenségei vagyunk 
s gondunk lesz rá, hogy más, tévutakon járó 
ifjak által esetleg elhintett haza ellenes esz
mék még csirájokban elfőjtassanak. Hízzunk 
a jövőben, mely azt ígéri, hogy fáradozá
saink sikerre vezetnek !

Ezek után következőkben bátorkodunk 
körünk kérelmét I.iptó- s Arvamegye m. t. 
közönsége előtt előadni.

Minthogy egyesületünk a rendelkezé
sére álló fölötte asekély eszközök miatt ki
tűzött czéljait csak részben remélheti elérni, 
különösen pedig a szükséget szenvedő kör
tagok anyagi támogatását még csak igen 
csekély mértékben eszközölheti, azon csc- 
dezéssel járulunk a nevezett két megye ha
zafias s áldozatkész közönségéhez, szíves
kedjék körünket becses pártfogásában s tá
mogatásában részesíteni, hogy az ezen irány
ban is kifejthesse a kellő munkásságot és 
programrajához híven szűkölködő tagjait se
gélyben részesíthesse. A czél humánus s 
azért azt hisszük, elég lesz appellálnunk 
I.iptó- s Árvamegye közönségének jóakara
tához s áldozatkészségéhez, hogy meg le
gyünk győződve kérelmünk meghallgatásáról.

A jóakaró adakozók szíveskedjenek 
kegyes adományaikat a kör alulirt elnökéhez 
(Vili. kér. Stáczió utcza 3 . sz. I. em. 19) 
lehetőleg f. évi május hó 1 5-ig beküldeni, 
hogy a zárszámadások megtétele lehetővé 
váljék s a beküldők nevei a kör évkönyvei
ben a hálái utókor számára mcgörÖkittesse- 
nek. A szives adományok c lap tck. szer
kesztőségének szívességéből ugyanitt fognak 
annak idején nyugtáztatni.

Ezúttal a  .következő jószivű adakozók 
kegyes adományait van szerencsénk nyug
tázni s nemes tettükért körünk halas köszö
netét nyilvánítani : < izvegy Joób l 'ancsaly 
Adolfné szíri. Madocsányi ('lementin (> nagy
sága 10 írttal, Kajuch József országgy. kép

viselő ur 10  írttal s végül Magerle Ede m. 
k. főerdész ur hasonlókép 10 írttal volt 
szives a kör vagyonának.gyarapításához já
rulni. mely adományaik által mindannyian 
egyszersmind a kör alapító tagjaivá is lőnek.

Mély tiszteletünk kifejezésével vagyunk 
a bizottság nevében : Králik Árpád s. k. 
joghallgató, e. i. elnök; 1 Uavács Viktor s. k. 
orvostanhallgató e. i. alelnök-titkár.

A Szittnya osztály köréből.
A Magyarországi Kárpát Egyesület Szitt- 

nya osztálya márcz. hó 25-én tartotta meg ötö
dik rendes évi közgyűlését a városi tanács ter
mében. A gyűlés délutáni 3 órára volt ki
hirdetve, de már 2 órakor nagy számú kü
lönösen hölgyekből álló közönség gyülekezett, 
hogy a kiállított tárgyakat megszemlélje. Az 
elnökség ez alkalommal azt tűzte ki főfela- 

! datáúl, hogy Sclmcczbányának, és környé
kének házi ipar készítményeit mutassa be a 
közönségnek, és az várakozáson felül sike
rült is, A hodrusi igen szép csipkék, melyek 
a versenyt bármely hasonló külföldi gyárt
mányokkal kiálják, a Bélabányán készült csi
nos madarak, a Versényi Róza k. a. által Ízlé
sesen összeállított vil ágképek, de különösen Vö
rös Mária úrnő kedves virágcsokrai igen élénk 
kelendőségben részesültek. Feltűntek Divald 
Gyula úr faragványai és Tibély Ferencz úr 
lomhfŰrész tárgyai is, továbbá érdeklődést 
keltettek a Dr. Schvarcz úr által készített 
Szittnya irány térkép és a Coburg királyi 
hcrczcg ő fensége állal felépítendő Szittnya 
pavillon tervrajza.

3 és fél órakor Ocsovszky Vilmos el
nök a gyűlést megnyitván, a megjelent kö
zönséget szívélyesen üdvözlé. Mindenek előtt 
felolvastatott a múlt évi közgyűlésből felvett 
jegyzőkönyv, mely helyesléssel tudomásul 
vétetett ; ezután Altman Imre titkár az osz
tály múlt évi működéséről szóló jelentését* 
olvasta fel, melyből a közönség meggyőző
dést szerezhetett arról, hogy az osztály nem
csak a touristika terén minden lehetőt elkö
vetett, de a humanismus szolgálatába is lépett, 
és hogy a házi ipái' előmozdítása körül is 
működött, mint ezt a kiállítás legjobban bc- 
bizonyitá.

Az éljenzéssel fogadott jelentés elol
vasása után Tibély Ágoston pénztáros kö
vetkező számadási kimutatást terjesztette elő.

A M. K. E. Szittnya osztály 1886-ik 
évi számadása:

Bevétel :
Egyenleg 1886 évről készpénzben 516 írt 82 kr. 
Tagsági dijakban 177 rendes tag 

a  2 frt 50 kr.
Tagsági dijakban l alapitó tag 

Tagsági dijakban 22 pártok) tag
a frt 50 kr. 454 frt kr  

Adományok, farsangi mulatság
jövedelme 100 frt — kr.

Dr. Wagner adománya 
5 frt — kr.

Kubinyi Győző adománya 
1 írt — kr. 

ptacsniki kirándulók adománya
— frt 40 kr. 106 frt 40 kr. 

Kamatok elhelyezett tőkék után 29 frt 1 3 kr. 
Kiadott kalauzért, jelvényekért és

házi iparczikkekért 12 frt 60 kr.

Összes bevétel 1 1 18 frt 95 kr.

Kiadás:
A központi va'asztmánynak 

2 1 2 frt 40 kr. 
Szerelvényekre 34 frt. 86 kr.
Touristikai czélokra 63 frt 01 kr.
Kezelési költségre 5 t frt — kr.
I lázi ipar czikkekre 3 frt - kr. 369 fit 27 kr.

Marad pénzkészlet 1887-re 749 frt 68 kr.
Az osztály vagyonát pedig a pénztá

ros következő tételekben mutatta ki ;
Pénz készlet 749 frt 68 kr.
Szerelvényekben 262 frt 22 kr.
I lázi ipar czikkekben 12 frt 80 kr.
Egyesületi jelvényekben 14 frt kr.

Összes vagyon 1038 frt 70 kr.

Miután a kiküldött számvizsgálók je
lentése szerint ezen számadások tételenként 
mcgvizskáltattak s helyeseknek találtattak, a 
közgyűlés a pénztárosnak köszönetét szava
zott s neki a kellő felmentvényt megadta. 
Erre Ocsovszky Vilmos elnök az eddigi bi
zalmat megköszönve tisztségéről úgy saját,

*  A jövő' igámban k i ö l jü k  S g c k

mint tiszttársai és a választmány nevében 
lemondott és az uj választás megejtésére 
egy elnök választását indítványozta. A köz
gyűlés erre egyhangúlag Divald Gyulát vá
lasztási elnöknek kiáltotta ki, ki az elnöki szé
ket elfoglalva a választást következő ered- 
ménynyel foganatossá : Egy hangú felkiáltás 
utján elnöknek megválasztatott : ( ícsovszky 
Vilmos, alelnöknek id. Tirts Rezső, pénztá
rosnak Tibély Ágoston, titkárnak Altmann 
Imre és könyvtároknak Jákó Gyula. A vá
lasztmány szintén megmaradt a régi, azon 
hozzáadással, hogy mivel az osztály 21 taggal 
megint szaporodott, ennek megfelelően a 
válásztmányba még 2 új tag, és p. Plachy 
Bertalan kir. tanácsos s tanfelügyelő és Ki
rályi Ernő lyc. tanár választatott meg. Ezu
tán Id. Tirts Rezső alelnök előterjeszté az 
1887-ik évre a választmány által megállapí
tott költség előirányzatot mely szerint a be
vétel 1195 'írttal van kitüntetve, a kiadás 
pedig következő tételeket tartalmazza :
A központi választmánynak 170 tag után á 

80 kr. 136 frt kr. 
Kezelési költségre 70 frt - kr.
Háziipar czélokra 30 frt — kr.
A Szittnya paviü. berendezésére 300 frt kr. 
Források helyreállítására 100 frt kr.
Vörös kúti gyalog útra 100 frt — kr.
Zerlingi gyalog útra 100 frt — kr.
Gedeontárnára 50 frt —  kr.
Újvár körüli kiadásokra 50 frt — kr.
Jelzésekre és egyéb kiadásokra 29 frt — kr.

összesen 1065 frt — kr. 
mely tételeket a közgyűlés elfogadta.

Miután még a közgyűlés Péch Antal 
tiszt, elnöknek Dr. Téry Ödön tiszteletbeli 
alelnöknek, továbbá Pöschl Ede, Eoch Ede 
és Fizély Vilmos, Versényi Róza, Backer 
Alajos, Tornán Antal és Vörös Ferencz 
egyesületi tagoknak, az osztály körül külön
böző téren szerzett érdemeik elismeréséül kö- 
szönötet szavazott, a közgyűlés véget ért.

A közgyűlés után este a fe'ső Major 
termében a polgári dalkör közreműködése 
mellett estély volt, mely igen szépen sike
rült, s mert az estélyen hölgyek is vettek 
részt, természetes, hogy a táncz sem marad
hatott cl. Pohrrköszöntökben sem volt 
hiány ; és p. Ocsovszky Vilmos elnök. Co
burg királyi herczeg O fenségére, Szitnyai 
József a Szittnyaosztályra, Tirts Rezső a 
dal- s zenekörre, .Altman fmre az elnökre, 
Scholcz Gyula az alclnökre, Divald Gyula 
a hölgyekre, s ismét Ocsovszky Vilmos 
Pöschl Edére stb. iirité poharát. Nagy de
rültséget keltett Tirts Rezső alelnök verses 
felköszöntője a Szittnyaosztályra. Az estély 
alatt az osztály 2 üdvözlő táviratot kapott 
és p. egyet Dr, Téri Ödön tiszt, alelnöktől, 
s egyet Mátray Edétől, az osztály volt pénz
tárnokától, melyek felolvastatván, az estélyen 
résztvevők harsány éljenzéssel köszönték meg 
derék tagtársaik megemlékezését.

H Í R E I N K .

Á rv á i h ó i. Wckerlc Sándor dr. állam
titkár s a bobrói kerület országgyűlési kép
viselőjének megbízó levelét a márczius 24-iki 
ülésben mutatta be a képviselőházi elnök. 
Ugyanezen ülésen jelent meg először a ne
vezett képviselő, ki előtt számosán kifejezték 
gratulatiojukat.

A k a t o n a  s o r o z  a s Arvame- 
gyében f. hó 4-én fejeztetett be. 1 larom he
lyen folyt az ujonezozás. Námcsztón kezdő
dött, honnan Thurdossinba ment át a sorozó 
bizottság. Az alsó kerület legénysége Alsó- 
Rubinban állott a mérték alá. Itt április hó
2., 3 . és 4 -én soroztak. A sorozás eredménye 
megycszcrte általában kielégítő volt. így pl. 
Alsó-Kubinban nem csak kitellett az újon- 
ezozai jutalék, hanem még a kívánt számon 
is felül volt alkalmas egyén. A közös had
sereghez 34 legényt soroztak be a székváros 
és vidéke fiatalsága közül.

M á r j ó  i d e j e  e l m ú l t  a már- 
czius 1 3-ike. A szokatlanéi zord időjárás 
ugyancsak zavarba hozhatta a poétákat és 
rétorokat.kik nem zenghettek fakadó rügyről, 
a tavasz lágy lehclletéröl, ébredező termé
szetről és csevegő madárkákról. Aminthogy 
nem beszélhetett mind e szép dolgokról még 
csak pár nap előtt sem csak egy emberfia 
is. Nem akart kitavaszodni. Hideg volt a lég. 
csípős szel fujdogált. Majd hideg esőt, majd 
meg havazást kaptunk reggelenként aján

dékba. A fekete vasárnapot az égbolt is 
ünnepelte, mely határozottan gyászhomályba 
borult. Csak néha, akkor is pár perezre 
csillant át a sűrű ködfátyolon egy-egy nap
sugár, mely azonban sem játszi, sem aranyos 
nem akart lenni. Es főleg nem maradandó.
A tél előleget vett a tavaszból, ez meg úgy 
lehet, hogy majd a nyarat rövidíti meg. El
végre azonban mégis csak megváltozott az 
időjárás. A nagyhétre derült eget s azon 
tartósan pompázó napot kaptunk. A szántó
földeken dolgos gazdák .szorgalmatoskodnak. 
Megifjul a természet, megnépesedik a völgy 
s a hegyoldal. Szép tavaszi időjárás légy 
üdvözölt !

F  o 1 y ó h ó 6-á n A l s ó-K u b i n- 
b a n Arvamegye közigazgatási bizottsága 
látogatott ülést tartott. Ez alkalommal a szo
kásos jelentések megtétettek s több fonto
sabb ügydarab elintézést nyert.

A z  »A 1 s ó • K u b i n í m a g y a r  
t á r s  a s k ö r* választmánya f. hó i-én 
ülést tartott. Mindenek előtt tárgyaltattak az 
emlék- és inditványkönyvbe jegyzett ügyek.
A'Után Duba Gusztáv pénztáros megtette 
jelentését az egyesület vagyoni állapotáról. 
Jelentését a  választmány egyértelmiileg tu
domásul vette és a pénztárosnak ismert buz- 
góságáért jegyzőkönyvileg elismerést szava
zott. Következett azután egy igen érdekes 
indítvány megbeszélése. Szmrecsányi György 
elnök, ama nézetének adván kifejezést, hogy 
t. i. a kaszinó-egyesületeknek már jellegük
nél fogva nem lehet tőkeszerzés a  czéljuk, 
sőt ellenkezőleg; a nemzeti irodalom ápo
lására forditandó az esetleges jövedelem, in
dítványozza, hogy most a magyar társaskör 
magyar művek beszerzésére egy nagyobb 
összeget szavazzon meg. Az indítvány köz 
helyesléssel fogadtatott s határozatba ment. 
hogy f. évi július i-ig s z á z  forint magyar 
művek megrendelésére fordittatik. A könyv- 
jegyzék egybeállítására Bulla György elnök
lete alatt Bukó Kálmán és Dortsák Gyula 
választmányi tagok kiküldettek. Irányelvül 
kimondatott, hogy csak m a g y a r  n y e l -  
v e n megjelent, ismeretterjesztő és tudomá
nyos alapvető-művek rendelhetők meg első 
sorban ; később majd a magyar klaszszikai 
költés termékei és szépirodalmi prózai mű
vek is megszereztetnek. A fentebb említett 
határozattal az alsó-kubini magyar társaskör 
hivatásának magaslatára emelkedett. —  A  
választmány azutan kimondotta, hogy az évi 
rendes közgyűlést április hó 23-án tartja meg.

l i lp lo l ló i .  Dr. Bodhorányi Gyula, a 
rózsahegyi kir. törvényszék bírája kir. táblai 
bíróvá neveztetett ki.

KÜLÖNFÉLÉK.
Turoczvárm egye közigazgatási b iz o tt

sága a közbeeső ünnepek miatt e hóban 
nem mint rendesen 12 -én, hanem 13-án tartja
ülését.

Hymen. R u 1 1  k a y Géza, Szakolcza 
város erdőmestere eljegyezte K r e u t z Etelka 
kisasszonyt Szakolczán.

A sorozás a turócz-szt.-márton-blatni- 
czai járásban f. hó 12-én veszi kezdetét.

A selmeczi cjy és te rm t. egyesület ter
mészettudományi szakosztálya, melynek élén 
mint elnök S ó 1 c z Gyula, erdészakadémiai 
tanár és főerdőtanácsos, mint titkár R e j t ő  
Adolf erdészakadémiai tanársegéd állanak, 
ez idén igen élénk munkásságot fejt ki. Ebben 
az évben már eddig is négy szakülésc volt, 
melyeken hat előadás tartatott s még szá
mos szak férfi van előadások tartására elő
jegyezve, igy nevezetesen : Herrmann Emil, 
izécsi Zsiginond, Fekete Lajos akadémiai 
tanárok, Rejtő Adolf, Andrcics János aka
démiai tanársegédek, dr. Némcthy Károly 
gymn. tanár és dr. Tcrray Lajos bánya
kincstári orvos. A legközelebbi .szakülésen 
folyó hó 16 -ikán d. u 4 órakor fog H e r r -  
m a n n Emil b. és érd. akadémiai tanár és 
a tud. akadémia tagja »A folytonos tartó 
szilárdságának meghatározásáról szerkesztés 
útján* előadást tartani. A s/.akülés helye: 
a bányászati és erdészeti akadémia központi 
épületének *1)« terme.

Uj orvosok Turoczban. A zniói körben, 
mint már előre is jeleztük, M o s s o I y i 
Géza választatott meg orvossá. — B o r o s s 
Béla stubnyai körorvos már megérkezett s



megkezdte működését. Stubnyai fűrdő- 
orvosnak egy bécsi orvos választatott meg 
a napokban, kinek nevét azonban még nem 
tudjuk, valamint azt sem, hogy b é c s  i- 
s é g e mennyire lesz a betegek hasznára.

A trach om a Lapunkban már megem
lékeztünk arról, hogy a vriczköi szembetegek 
gyógyítására Kertész Samu járványorvos kül
detett ki. Most arról értesítenek bennünket, 
hogy a járvány-orvos mellé a szolgabirói hi
vatal kénytelen volt karhatalmat kirendelni, 
mivel az emberek ellenszegülnek a gyógy
kezelésnek, sőt közülük egy a csendőröket 
meg is támadta, minek folytán bekisértetett 
a znióváraljai járásbírósághoz. - Kzzel kap
csolatban megemlítjük, hogy közelebb 
1*' e u e r k ö z e g é s z s é g ü g y i  f e l 
ü g y e l ő  fogia a vármegyét meglátogatni.

A szalonkavadászat, az igazi vadászok 
szenvedélyes sportja, megkezdődött nálunk 
is, de nagyon panaszkodnak a vadászok, 
hogy rosszul húznak. Turócz-Szt.-Mártonban 
fi e n i c z k y Kálmán megyei főjegyző lőtte 
az első s ez ideig egyetlen szalonkát; úgy 
halljuk. Zniőváralján már ötöt lőttek.

Gömörmegye a pánszláv sajtó ellen.
Gömörmegye márczius 30-dikán tartott köz
gyűlésen egyhangúlag általános helyeslés közt 
elfogadta az alispán következőleg hangzó 
indítványát: Tekintve, hogy a sajtó, mint a 
szellemi és politikai képzés leghathatósabb 
művelődési eszköze, fontos társadalmi jogin
tézmény, és mint ilyen, szabadságának fenn
tartása és biztosítása érdekében, a törvény 
különös oltalmát igényli ugyan, azonban a 
sajtószabadság biztosítása mellett, államjogi 
szempontból, elkerülhetlenül szükséges gon
doskodni arról, hogy a törvény rendes utján 
oly rendszabályok életbe léptethetik legye
nek, a melyek mellett a sajtó szabadsága 
ne szolgálhasson eszközül az állami törvényes 
rend és kapcsolat, az állampolgárok békés 
együttélésének megzavarására irányuló poli
tikai és társadalmi törekvések terjesztésére . 
tekintve, hogy a legszabadelvübb állam' jog- 
intézmény mellett sem tarthatom megenged
hetőnek, hogy a sajtó szabadságának leple 
alatt, a fennálló törvényes álladalmi kapcso
lat elleni izgatásait bárki is szabadon űzhesse, 
—  a különböző nemzetiségű és nyelvű la
kosság különben békés együttélésének meg
zavarására irányuló politikai nézeteit füze
tekben, folyóiratokban, vagy épen naptárak
ban minden felügyelet nélkül, szabadon és 
büntetlenül közölhesse, — a nyomtatványo
kat házalás útján, minden előleges engedély 
nélkül elárusíthassa, s ily módon a lakosság 
házi tűzhelyébe becsempészhesse; tekintve, 
hogy a sajtó utján elkövetett vétségekre ho
zott illetékes bírósági Ítéletek által, a vétség 
megtoroltatik ugyan a személy irányában, 
— tehát személyi tekintetből elégtétel adatik 
a megsértett állami jogrendnek, — azonban 
lényegileg, azon káros befolyás hatása, mely 
a jogrend elleni izgatásba 1 és a lakosság 
békés lelkűidének és bizalmának felzavará- 
sában nyilványult, orvoslást nem talál : a 
megsértett társadalrr rend tehát, ebben még 
elégtételt nem nyer; tekintve, hogy a fent- 
emlitctt nyomtatványok házalás utjáni vagy 
magános, szabad kézbő'' terjesztésének min
den felügyelet nélküli megtiirését sem a sajtó 
szabadságnak biztosítása, sem a sajtótörvény 
bármely intézkedése nem indokolja, nem 
igényli, hanem ellenőrzését és bizonyos meg
határozott feltételek melletti gyakorlatának 
szükségességét épen a lakosság békés együt
télése és a köznyugalom követeli , tekintve, 
hogy törvényhatóságunk területén a folyó 
évben megjelent. S a I v a Karoly klenóczi 
evang. tanító által szerkesztett, Liptó-Szent- 
Miklúson nyomatott Domovy Kalendár a 
fent leirt utón és módon terjesztetett el a 
a tótajkú lakosság között ; tekintve, hogy 
ezen naptár iránya és politikai tartalmú czik- 
kei valóságos izgatást tai calmaznak a magyar 
szent korona alá helyezett terület tökéletes 
álladalmi egységének és a fennálló birodalmi 
kapcsolatnak tettleges felbontás/'-a ; vi
lágos czélja és törekvése a lótajku lakosság 
békés együttélését felbontani « a magyarok 
iránt keblükben az ellenséges indulatot ébresz
teni ; tekintve, hogy a közrend fentartása és 
a polgárok békés együttélésének biztosítása 
törvényhatóságokban a közigazgatási ható
ságok, mint közrendőri hatóságoknak hatás
körébe tartozik ; tekintve, hogy ez irányban, 
a rendőri felügyeleti jog gyakorlata törvény

áltál szabályozva, vagy ideiglenesen is sza- 
bályrcndelctileg megállapítva nincs; tiszte
letteljesen indítványozom : intézzen törvény- 
hatóságunk, a fent előadottak által indokolt 
feliratot a m. kir. belügyminisztériumhoz, 
melyben az államellenes pánszláv törekvé
seknek és izgatásoknak eszközül szolgáló és 
egy részről az állami kapcsolat felbontására 
izgató, másrészről pedig a különböző ajkú 
és nemzetiségű lakosság békés együttélésé
nek megzavarására irányuló nyomtatványok 
házalás által, vagy magánkézből leendő cl 
árusításának és forgalomba hozatalának mód 
jára és feltételeire nézve, valamint ellenőr
zésénél, kizárólag az állami törvényes jog- 

1 rend és a lakosság nyugalmának biztosítása 
érdekében a közigazga'ási hatóságok
tóságok hatáskörének szabályozására, illetve 
az eljárási módozat megalapítására nézve, a 

i czélnak megfelelő intézkedéseknek törvény
hozási, vagy szabályrendeleti úton leendő 
mielőbbi elrendelését kérelmezze*.

Öt m illió  palaczk szájvíz. Levelezőnk a 
1 következőket Írja : j. G. l’opp dr. bécsi ud

vari fogorvos (fiognergasse 2.) a közkedvelt- 
ségű Anatherin-szájviz készítője, ki e kitűnő 
száj- és fogkonzerváló szert m r 40 év óta 
készíti, összeállította az ezen idő óta szétkül
dött palaczkok statisztikáját, mely alkalommal 
az eredmény 4950000 palaczk volt. Kevés 
konzerváló szer létezik, mely oly megérde
melt elterjedésnek örvendett volna, mint c 
fogviz, mely ma már csaknem minden dis- 
tinguált család mosdószekrényének kiegészítő 
részét képezi, mert rendkívül jó hatáss d van 
a fogakra és .1 szája, meggátolja a borkő 
lerakodását, visszaadja a fogak szép sziliét, 
meggátolja a csontszút, csökkenti a fogfájást, 
konzerválja a foghnst, eltávolítja a rossz 
szájszagot, szóval: mindazon tulajdonságok
kal bir. melyek kitűnővé teszik. Legtöbb- 
nyíre a dr. Popp-féle fogszapannal vagy fog
porral együtt használják, a mi kettős előnyt 
nyújt. De nem minden - Anatherin-szajviz 
az, a mit igy neveznek. Számos utánzat lé
tezik ily elnevezés alatt, sőt hasonló csoma
golással és vignettákkal, melyek a valódinál 
olcsóbbak, mert mig a valódi dr. l’opp-féle 
Anatherin-szájviz a törvényes védjegygycl a 
palaczkok nagyságához képest 50 kr. - 1 
írt és 1 frt 40 kr. addig a hamisítványok 
olcsóbbak. Meg kell még jegyeznem, hogy 
a magyar orvosok és gyógyszerészek is 
nagyban előmozdították e szájvíz terjedését, 
mely minden gyógyszertárban, a fővárosban 
pedig Török József gyógyszertarában talál
ható.

Egy uj v e rtis z tito  szer. Dr. Nagy Sán
dor úrtól a kővetkező sorokat vettük : Csak 
nemrég volt alkalmam s ámos lapban azo
kat az előnyöket vázolni, melyeket Hcr- 
babny Gyula alvilsavas mész-vas-szörpének 
használata tüdübajoknál és vérszegénység
nél nyújt, most pedig alkalomszerűnek tar
tom a figyelmet egy uj vértisztitó szerre 
felhívni, mely minden a pirulák, pasztillák, 
porok stb. alakjában előforduló hasonló sze
reket messze túlhaladja, miután azok nagy
részt drasztikus és igy idővel ártalmas ha
tásúak. Tudvalclő, hogy a Sarsaparilla - 
gyökér az eddig ismert vértisztitó szerek 
közt a legjobb, e mellett enyhén oldó és 
teljesen ártatlan. I lerbabny Gyula bécsi 
gyógyszerész (Kaiaerstras.se 73 .) most egy 
fokozott összetételű Sarsaparilla-szörpöt 
készített, mely más hasonló kitűnő vértisz
titó és oldó növényi anyagokat tartalmaz és 
a legjobb hatással alkalmazható szorulások
nál, vértorlódásoknál, köszvénynél, csuznal 
és azok következményeinél, vérkeringés- és 
emésztési zavaroknál, máj- és vesedagana- 
toknál, sárgaságnál, gőrvélykórnál, női be
tegségeknél, szóval mindazon bajoknál me
lyeknél a megromlott nedvek és a ver fel
újítása kívánatos. K szert, melynek főraktára 
Magyarország számára fiudapcsten Török 
József gyógyszerésznél van, nemcsak a szen
vedőknek ajánlom, kik az alacsony ára miatt 
(egy palaczk 85 krj könnyen beszerezhetik, 
hanem a gyógyszerészeknek is ajánlom e 
kitűnő preparátum terjesztését

I S T y i l t é r  . * j
Midőn mindazon ismerőseimnek s ba

rátimnak, kik Sclmeczbányán tartózkodásom 
idejét oly kellemessé és felejthetetlenné tet
ték, áthclycztctéscm alkalmával c helyen is 
szívélyes »isten hozzad «-ot mondok, cgyszers-

mind arra kérem illa t, hogy indítanának 
továbbra is szives jó indulatukra.

L é  v a n ,  1887. April 8-án.
” F lachner Imre.

" l'ő HÍ |.«Ht*l.ÍVI»l»l »•«»•!%..

Felső kubini és deménfalvi Kvltlnyi 
Antal földbirtokos s 1848 49-ki nemzetőri
százados 83 éves korában f. é. márczius 28-án. 
fia Kabini/i C,yW> m. kir. pénzügyőri biztos
nál végelgyengülésben meghalt s a felső
hámori temetőbe - ugyan csak t. é. már
czius 30-án a hodrusbányai evangélikus lel
kész által magyar egyházi szertartással s 
díszesen örök nyugalomra tétetett.

Kz alkalommal fogadják a kísérők, a 
gyászolók őszinte köszönetét.

*) K 10viil 11 Inti kNjsIötlokirt nőm vállal f"l<üők. 
fiókét n Sz.Pik.

HIRDETÉSEK

y w P f W í P P W W
1284. szám 

1880. tTk.

Árverési  h i rd e tm é n y i  k ivona t .
A breznobányai kir. járásbíróság mint 

tikvi hatóság közhírré teszi, hogy breznobá
nyai városi árva pénztár végrehajtatúnak 
Rainhard András és neje szül Kachnits Anna 
végrehajtást szenvedők elleni 50 frt 5 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a breznobányai kir. járásbíróság te
rületén lévő breznobánya város határában 
fekvő a breznobányai 372. sz. tjkben I i -2
sor szám alatt foglalt és Rainhard András
és neje s/.. Kuchnits Anna valamint Baittrok
József nevére irt 290. öss/:eir sz. egész ház
és tartozékára 702 frt. úg;y a  936. sz. tlkbcn
és Rainhardt .-íz. Kuchnits Anna nevére irt
1766. hrsz. egész részletre 30 frt. 2833. hr.
sz. egész részletre 33 frt. és 5583. hr. szám 
egész részletre 20 frt. összesen pedig az árverést 
485 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1887. évi Április ho 22 -ik napján 
délelőtt 9. órakor telekkönyvi hivatalos helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

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

Kelt Brcznóbányán 1887. évi február 
hó 17 napján.

A breznobányai kir. jbiróság mint te
lekkönyvi hatóság,

l*olóny
kir, aljliirú

87(111. HZHHI 
1S8IJ Ili.

Arvnré 'Ki h irdetm ényi  k ivonat .
A tsztmai toni kir, jbiróság mint tlkvi

hatóság li:üzhin é teszi, hogy Bargár l'erencz
végrehajt;itónali: ifjabb Csernoch József vég-
lehajlást szenviL'do oileni 364 Irt. 30 kr, tő
kekövelel -s  és járulékai iránti végrehajtási
ügyében ,a bbányai kir: törvényszék (a znló-
váraljai kir, jár asbiróság) területén lévő La-
zán közscígben fekvő a lazani 108. sz. tkben
A I 2 sor 9. hrsz. a. foglalt 9. sz- ház ud-
var és kertből ifjabb Csernoch József fi. 6. 
tétel alatt fél részben illető jutalékra az. ár
verést 739 frt, ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanság az. 1887, évi Junitie ho 
6 ik napján délelőtti 10  órakor Lazán köz
ségében a községi bíró házánál megtartandó 

! nyilvános árverésen a megállapított áron 
| alól elulatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanság becsárának 10 százalékát vagyis 
73 frt 90 ki t készpénzben vagy az 1881. I.X. 
t, ez. 42, S-ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi novemberhó í-én 3333 . 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendolut 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. S-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki- 

I állított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni-

Kelt Turócz-Szcnt-Márton 1887, évi 
' február hó 15 . napján.

A tsztmártoni kir járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

llávltE
kir. a lj bíró,

i 8289 s/.nin 
1880. tk.

! Á rverés i  h i rd e tm é n y i  k iv o n a t .
A tsztmártoni kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a tsztmártoni 
takarékpénztár végiehajtatőnak Kracala Já 
nos és neje végrehajtást szenvedő elleni 580 
frt. tőke követelés s jár. iránti végrehajtási 
ügyében a bbányái kir. trszék (a tsztmártoni 
kir. járásbíróság) területén lévő Ko .tyan köz
ségében fekvő :

1 . A kostyani 30. tjkvben A I 1 4 
és G 13 sor szám alatt foglalt Kracala Já
nos nevén álló ingatlanokra 118 1  frt.

2. A kostyani 1 1 3 . sz. tjkvben A I.
1 —2. sor sz. a. foglalt Kracala János és 
Mária nevén álló ingatlanokra 265. fit. és

3. A kostyani 127 , sz. tjkvben A I. 
1 . sor szám alatt foglalt ifj Kracala János 
és neje szül. Lupták Mária nevén álló in
gatlanra 1 1 frtban ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1887. évi 
jun ius ho 14 ik napján délelőtti 10  órakor

I Kostyán községében a községi biró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak min
den egyes ingatlanság becsárának 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó i-én 3333 . szám 
a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. £-aban 
kijelölt óvadékképns értékpapírban a kikül
dött kezékez letenni, avagy az 1881. I.X. t.



ez. 170 8-;i értelmében a bánatpénznek a bi 
1 óságnál előlegei elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatei.

Kelt Turócz-Szcnt-Mártonban 18*7 . évi 
február hó 14 . napján. A tsztmártoni leír. 
járásbíróság mint tlkvi hatóság.

D á v id
kir. aljbiró.

2900, H/.Ú111 
1880,

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

évi LX. t. ez. 102. íj-« értelmében ezeuuul \ 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keres- ; 
kedelmi és váltótörvényszék 48989|1886. sz. 
végzése által Kisfalvi j  ezég javára Schlan- 
ger Adolf és ueje ellen 210 írt töke, ennek 
1886. év szeptember hó 15. napiátói számí
tandó 6 százalék kamatai és eddig összesen 
40  frl. 70 kr. perköltség követelés erejéig 
elreudclt biztosítási végrehajtás alkalmával 
biróilag le és felüli..glult és 1192 frt. 25  
krra becsült bolti áruk. bútor, gazdasági 
eszközök, takarmáuy s egyeli tárgyakból 
álló ingóságok a fnutkitett követelés cs 
egyszersmind a ÍHülfoglaltatók s korábbi 
végrebajtatók követelés inck kilcégitéso czél- 
jáböl nyilvános árvarés utján olndatni fognak.

Mely árverésnek az. 2960|1886. 1’. sz ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén 
vagyis Bobrón Sclilauger Adolfnál leendő 
eszközlésére 1887. év Á p r il is  hó 18-ik napjá
nak d. e. 9 órája batáridőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett in
góságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. 
t. ez- 107. § a értelméoen a legtöbbet Ígé
rőnek beosáron alul is elad itni fognak.

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

Kelt Nám esz tón 1887. évi april hó 4. 
napián.

LnniAM A l a jo s
k ir1 bir. végrehajtó,

1432. szóin 
1886. tk.

Á rverés i  h irde tm ényi,  k ivona t .
A tsztmártoni kir. jbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré feszi, hogy Szkoknya József 
végrohajtatónak Kilo Pál végrehajtást szen
vedő elleni 132 frt 98 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyébeu a besz- 
terczebányai kir. törvényszék (a tsztmártoni 
kir. járásbirósági területén lévő Stiavnicska 
községben fekvő a stiavuicskaf 36. szám 
tjkvben A.- I. 1. 2. 4. 5 és 7. sor s 69. 70. 
263. 400 és*535. iir. sz. a. foglalt ingatlanok
ból és ahhoz tartozó úrbéri legelőitől A. 2.
B, 1 és 4  tételek alatt "Ai részben, a 145. 
sz- tjkvben A. I. 1 sor 8 365 hr. sz. a. fog
lalt Ingatlanból B. 3. tétel álla* '/.-részbe:) 
és a 175. sz. tjkvben A- I. 1 s »r s 491. In 
sz. a. foglalt ingatlanból B 1. tetei alatt Vn 
részbon Filo Pált iilető s áz 1886. évi april 
hó 15. én megtar.ott árverés alkalmával Sorlo 
András és neje szül; Jelsovszki Auua által 
megvett jutalékra az árverést az utólag aján
lott 330 frtnyi kikiáltási árban elrendelte, 
és hogv a fentieb megjelölt ingatlanok az 
a/ 1887. évi a p r il hó 15-ik napján d. c. 10 
órakor IStiavuicsKa községben, a községi 
bíró házánál megtartandó nyilvános árveré
sen eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsáruak 10%-t vagyis 58 frl 95 
kr. készpénzben, vagy az 1881 : LX  t. ez.
42 §-ábaa jelzett árfolyammal számított és 
számított és az 1881. évi november 1 -én 
3333. szám alatt köp igazságügyminiszteri 
rendelet 8. § álján, kijelölt óvadék képes 
értékpapírban a kiküldött kezéher letenni 
avagy az 1881 LX. t. ez. 170 értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál eioleges ellio- 
lyezésérői kiá ütött szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni

Kir. jbiróság mint tlkvi iiatóság
Kelt. Tsztmártonban 1886. évi deczein 

bér hó 3-áu
D á v id

kir. aljbiró,

1354. H/.óii 
1886. tk

Á rverési  h i rd e tm é n y i  k ivona t .
A breznobányai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság közhírré tesz, hogy Lamer 
János András és Dániel képviselőjük által 
beadott kérelme folytán a breznobányai kir. 
járásbíróság területén lévő Brcznobánya vá
ros határában fekvő a breznobányai 857. sz. 
tkjben foglalt: 4613 . hisz. egész részletre 
32 frt. 5437. hrsz. egész részletre 50 forint 
20430. hrsz. egész részletre 40 frt. 1266. sz. 
tkjben foglalt : 3274. hrsz. egész részletre 
29 frt, 7 137 . hrsz. egész részletre l£ forint 
1500. hrsz- egész részletre 12 frt. 2723. hrsz. 
egész részletre 37 frt. 13860. hrsz. egész 
részletre 39 frt. a 6918 . sz. tjkben foglalt: 
3364. hrsz. egész részletre 34 frt. 20643, 
hrsz. egész részletre 22 frt, 20426. hrszám 
egész részletre 58 frt, és a 6936. sz. tjkben 
foglalt 5420. hrsz. egész részletre 75 forint

becsült összesen véve az árverést 463 forint 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatla
nok az 1887. évi Á p rilis  hó 26 -ik  napján 
délelőtt 9 (írakor telekkönyvi iroda helyisé
gében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltá i áron alól eladatni 
nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsáranak 10 százalékát vagy 
készpénzben, vagy ovadékképes érték papír
ban a kiküldött kezéhez letenni.

Kelt Breznóbányán 1887. évi február 
hó 16 . napján.

A Breznobányai kir. járásbíróság mint 
tlhvi hatóság.

l* o ló n y
kir jlilró .

220. v. szám 
1887

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

évi LX . t. ez. 102 ij-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a heszterczebányal kir. 
járási)Íróság 1041|1SSL P. számú végzése 
állal Gehrlldcr Kölni javára Stauek Albert 
ellen 145 Irt. töke. ennek 1887. év Január 
Iió 15 napjától számítandó 6 százalék ka
matai és eddig összesen 22 frt 62 kr. per- 
köitióg követelés erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmával biróilag felül 
foglalt és 534 frtr.i becsült: szoba bátor 
s kocsiból álló ingóságok nyilvános árverés 
utján cladatnak.

Mely árverésnek az 1334)1887. P.sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagvis Bes/.terczcbnnyán leendő eszközlé
sére 1887-ik évi Á p rilis  ho 3 0 - ik  nap
jának délután Bórája határidőül kitü- 
zctik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg:  
liogv az érintett ingóságok ezen árve
résen, az 1881. évi 60. t. ez. 107. §-a ér
telmében a legtöbbe: Ígérőnek becsáron Hűl 
is cladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi 60. t. ez. 108. §-ában megáila- 

j pitott feltételek szerint les/, kifizetendő.
Kelt Besztcrczeliányán 1887. évi April 

hó 2 . napján.
• I n i*ii 11 y i A d o l f

kir. bir. végrehajtó.

1210, sitiim 
18*0. tk.

Á rverés i  h i rd e tm é n y i  k iv o n a t .
A  breznobányai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Móra Ist
ván és neje szül, Kulfosz Karolina végrehaj- 
tatóknak Pampurik Mihály és neje született 
Dvouts Zsuzsi végrehajtást szenvedők elleni 
499 frt. 33 kr, tőkekövetelés hátraléka és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a brez
nobányai kir. járásbíróság területén lévő Brcz- 
nobánya város határában fekvő a breznobá
nyai 5662. sz. tkjben foglalt és Poinpurik 
Mihály és Zsuzsi, illetve jogutodai Lepényi 
János és ne.c szül Schvarczbacher Anna 
Schvarczbachcr János és neje szül. Scholcz 
Amalia, Malcsz szül. Frabricziusz Mária, 
Sajgal Dániel és neje szül. Lojda Róza ne
vére irt 147, hrsz. és 370, összeirási szám 
ház és tartozékára 802 frt. a 6041. szám 

! tkjben foglalt és Pampurik szül. Dvouts Zsu
zsi nevére irt 2137 . hrsz. részletre 43 frl. 
6816 , hrsz. részletre 67 frt. 19970. hrszám 
részletre 123 frt. végre a 6045. sz. tkjben 
foglalt és Fratrik szül. Dvouts Mária és Pain- 

, purik szül. Dvouts Zsuzsi nevére irt 1234. 
hrsz. részletre 8 frt. 4498. hrsz. részletre
105 frt. összesen véve pedig az árverést 1148 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok a/. 1887. évi Á p rilis  ho 3 0 -ik  napján 
délelőtt 9. órakor telekkönyvi iroda helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

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

Kelt az. 1887. évi február hó 16  napján.
A breznobányai kir. jbiróság mint te

lekkönyvi hatóság,
P o l ó n y
kir. aljbiró.

18S7. tk.

Póthirdetm ény
A tsztmártoni kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, miszerint a .Szumka 
Miséje András bellai lakos végrohajtatónak 
Szumka György bellai lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 500 frt és járuléka iránti 
végrehatási Ügyében '3563  886 szám állat 
kinocsátott árverési hirdetményben a bellai
106 sz. tjkvben A I 1 12 és f  1 — 5 sor
sz. a. foglalt ingatlanokból .Szumka Györgyöt 
fél rés/.heu illető jutalékra 532 ll. kikiáltási 
árban elrendelt és 1887 évi május ho 2 ik  
napjának délelőtti 10  órájára kitűzött árve

rés az 1881. LX fez. 167 §-p alapján Busz
nál; András és Mária végrehajtatok érdeké
ben is 100 II. töke követelése és járulékai
nak kielégítés- \égett megtartatni fog.

Kir. jón óság min' tlavikatóság 
Kelt Tsz.tinárioiiban 1887. Február ll-éu  

D á v id
kir. aljbiró-

m  szóm 
1*87 tk

Póthirdetmény
A ts'imánoni kir. jbiróság mint tlkvi 1 

hatóság közhírré teszi miszerint a Szumka 
Miséje András bellai lakos végrohajtatónak 
Szumka György bellai lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 500 frt és jár. iránti végre
hajtási ügyéhen 3664. 886 sz. a. kibocsátott 
árverési hirdetményben a bellai 106 sz. a. 
tjkvben A l l  -  12  és f  l — 5 sor sz. a. 
foglalt ingatlanokból Szumka Györgyöt fél 
részben megillető jutalékra 532 frt kikiáltási 
árban elrendelt és 1887 évi május-hó 2 ik 
napjának délelőtti 10  órájára kitűzött, árve
rés az 1881. LX. t. ez. 167 §-a alapján a 
tsztmártoni takarékpénztár végreii íjtató ér
dekében is 616 fi. tőkekövetelése s járulékai 
kielégítése vegeit megtartatni fog.

Kir. jbiróság mint tlkvihatöság 
Kelt Tsztmártonban 1887. Február 1 1-én

D á v id
kir. aljbiró.

Árverési h irdetményi kivonat.
A zólyomi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Dr-.rtner Pál 
zólyomi hites ügyvédének végreiiajtatónak 
Híjcsok Pál Vvletyelité Rajcsok Judit, Raj
osok János, Peti iuec/.ué Rajosok Mária és 
Chovunecziié Ríjcsok Katicza vég óhajtást 
szenvedők elleni 78 frt. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végreii aj tási ügyében a besz- 
terczebányai kir. törvényszék a zólyomi 
kir járásbíróság' területen lévő Ocseva köz
ség határában fekvő a) az oesovei 433 sz. 
tjkvben A t  820. hrsz. alatt foglalt é.s a B. 
lap 3 —12. tét. szerint Rajosok Pált, Vyle- 
t.vet Rajosok Judftot. Rajosok Jánost. Petii-
11 ec /.eé Rajosaik Mária • és Cbovanec /.ué Raj-
CSo,k Katié /.át egészben megiile ö Rablo
nova “ névé rótre 184 frt. b) az ocso vai 519
sz. tjkvben |.»:fialt es a B. lap 2 - - 6. tét.
8 /.Cl•int ugyan ezeket egészben megillető kö-
vetikezö fekvőségekre : 2) a f  837. hrsz- a.
„Jablonova1* nevű szántóra 46 frt. 3) a + 
839 iusz. a. „Jablonovau nevii rétre 125 
frt. ci az. öcsoval 762. sz. tjkvben A I 1—35 
sor szám alatt foglalt és a B. lap 4 3 0 - 4 3 4  
tét. szerint ugyan ezeket 96/66976 od rész. 
ben megillető er iő illetőségre 30 frt. di az 
ocsovai 763. sz. tjkvben A I 1—4 sorszám 
;da't foglalt és a B iap 482— 486 tét. szc 
t'int ugyan ezeket ad részben megil
lető legelő illetőségié 2 frt. összesen tehát 
387 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hosry a fon- 
m--“írjelölt ingatlan az 1887. évi Május hó 
16 ik  napján délelőtti 10 órakor Oosova köz
ség házában megtartandó nyilvános árveré
sen á megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az. 
ingatlan becsárának 10  százalékát vagyis 
18 frt 40 kr. 4  frt 60 kr. 12 frt 50 lm. 
3 fotintot és 20 krujezárt Készpénzben 
vagy az 1881. I. ez. 42 §-ában jelzett árfolyam
mal számítolt és az. 1881. évi november 
hő 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy- 
miuiszteri teliddel 8 §-ái»an, kijelölt óva- 
dékképcs értékpapírban a kiküldött kc/.é-
hez letenni, av;igv az 1881. LX. t. c. 170
§-i\ értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál elöieges oliit-lyezéséröl kiállitntt szabály-
szerű elismerve nyt áts .oigáltatni.

Kelt Zoly ómban 1886 évi február hó
10-ii; napján

A zólyomi1 kir. járásbíróság mint tlkvi
iiatóság.

Itiik .N N á n y  i
kir. aljbiró.

23;t*. «/.«)«.
tlkvi 1*86 '

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

iiatóság közhírré teszi, hogy Altimán Arzén
nek s társainak végreliij:atónek Oszt rí h íny 
János. Márton és András végrehajtást szen
vedők elleni 400 lit. 60 frt. 21 tri. összesen 
tehát 481 frt. tőkekövetelés és járulékaik 
irá" i végrehajtási üg\ében (a zólyemi kir. 
jarúsiiirósági területén lévő G.vetva nagy
község határában fekvő a gyetv i 136. sz. 
tjkvben A 1 1—43. sor szám a és + 1334. 
3020 hrsz. a. foglalt és a B. lap 4 —6 tét 
szerint Osztriliony Jánost. Osztriliouy Már
tont és Osztriliony Andrást egészben ncgil- 
letö egynegyed ftrb. telekre az árverést 
966 frtlian eze-nnel megállapított kikiáltási 
ári’an elrendelte és hogy a fennebb megje
lölt ingatlan az. 1887. évi Á p rilis  hó 27 -ik  
napján délelőtti 10 órakor Gyetva nagyköz
ség házában megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási árou alól is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók taitoznak miu- 
den egyes ingatlan becsárának 10  °/.át 
vagyis 99 forint 60 krajezárt készpénzbe u 
vagy az 1881. LX. türvónyezik 42. g-ábau 
jelzett á r f o I y a m m a i  s z á m í t o t t  
és az 1881.  évi uovetnberhó 1-éu 3333. az. 
a. kelt igazságíigymiiiiszteri rendelet 8 . 
tjában, kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. § a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előlegcs elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervón/t átázol* 
gáltatni.

Zólyomban 1887. évi novemb. hó 1-sö 
napján.

A zólyomi kir. járásbíróság mint tlkvi
hatóság.

I t a k s s ú i i y i
kir. aljbiró.

114, H/.iim 
tlkvi 1**7.

Árverési h i rd e tm é n y i  k iv o n a t .
A beszterczcbányai kir. törvényszék 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Burkovszky Kálmán ügyvéd, mint Stadler s 
Neffe ct Comp. ezég. csődtömeggondnoka 
végrehaj tatónak Spanyol szül. Csellár Mária 
végrehajtást szenvedő elleni 171 frt 97 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a beszterczcbányai kir. törvény
szék területén lévő Lipcseutcza és Zólyom- 
Lipcse községek határában fekvő, a lipcse- 
utczai 2 1 . sz. tkvben 1 —4 sor 48— 5 1 . hr. 
sz. a. felvett alperes nevén álló 18 ősz. pa
pírgyár, melléképületek és beltelkekre 856 
frt, a zólyomlipcsei 108. sz. tkvben 1—20 
sor szám alatt ingatlanokból alperesről egy- 
kilenczed részben illető jutalékára 201 frt. 
az ottani 707. sz. tkvben + 1685. hrsz. alatt 
felvett s alperesnő nevén álló szántóra 426. 
frt. az ottani 607. sz. tkvben f  1 sor szám 
alatt telvett ingatlanból alperesnőt illető 
részre 91 írtban megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1887. évi Május hó 13-ik nap
ján délelőtti 10 órakor lipcseutczai, illetve 
zólyom-lipcsei község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fognak,

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlauok becsárának 10 százalékát kész
pénzben, vagy az 1881. LX . t. ez, 42. í?-ában 
jelzett á ’folyammal számított és az 1881. 
évi novemberhó i-én 3333 . sz. a. kelt igaz
ságügy ministeri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881, LX . t. ez. 
170. S-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előlegcs elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Beszterczebányán 1887. évi Január 
hó 29. napján.

A beszterczebányai kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság.

D a j o v s z k y  Y i c c z o r e k
elnök. jegyző.

2162. az ám 
1*86 tk.

Árverési h irdetm ényi kivonat.
A tsztmártoni kir jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, Imgy Révai Antal 
végreiiajtatónak Krkosa János végrehajtást 
s/.envedö elleni 18 frt 34 kr. tőkekövetelés 
cs járulékai Iránti végrehajtási ügyéhen a 
beszterczebányai kir törvényszék a tsztmár
toni kir jbiróság területén lévő Bisztricska 
községében fekvő 1 .) a biszlrieskai fél sz. 
tjkben A f  1 sor sz. 86. hr. sz. a foglalt ingat
lanból Krkosa Jánost B. 30. tétel allatt */i» 
részben illető jutalékra 38 írtban., —

2. a bisztricskai 47 sz. tjkben A I 
3 -  7 sor 352. 372 376. 374. és 378. hr. 
s/.. a. foglalt ingatlanok és ahhoz tartozó 
úrbéri erdő és legelőből feuti B 2 és 5 tétel 
alatt 7a részben illető jutalékra 180 írtban 
— és 3. a bisztricskai 163. sz. tlkben A I
1. sor 94 hr. sz. a. foglalt s ugyancsak K r
kosa János nevén álló 59. sz. ház, udvar és 
kertre 160 írtban ezennel magállapitott ki
kiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1887 évi 
junius hó 3 - ik  napján >1 e. 10 órakor Bisz
tricska községben a községi biró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla- 
pitot kikiáltási árou alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 7„-át készpénzben 
vagy az 1881. 60. tcz. 42. §-ában jelzett árfo
lyammal számított és az. 1881, évi no vem- 
berhö 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügymi- 
11 is/.téri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az. l«8i. 60 .t. ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni

Kir. járásbíróság mint tlkvihatóság.
Kelt Tsztmártonban 1886. dcczetnbcr 

hó 2I-én.
D á v id
k ir .  a ljb iró .



EQUITABLE v
az Egyesült-Á llam ok é le tb iz to s ito -tá r ?  

sasága NEW YORK bán £
A lu p ittu fo tt 1850-liflii. ^

Biztosítási állomány 1886. deczember ^ 
31-én 1,747.000,000 márka. 1

Az uj felvételek kitettek: j
1884-ben 1885-ben

360.000,000 408.000.000
1886-ban

474.000,000 márka.
Az összlap emelkedett 1886. január hó
i-től 1887. január i-jéig 272.000,000 

márkáról 321.000,000 márkára.
A tiszta nyereménytöbblet 1887. január 
hó i-én 680.000,000 márkát tesz ki és 

)  a múlt évhez viszonyítva 130.000,000 1 
S  márkával emelkedett. Tőkebefektetések 
X Európában 16.000,000 márkán felül. A ,
C  kötvények 3. év múlva kifogásolhatla- 
r  nők. Minden kötvény visszavásárlási és 
/  leszállítási joga 3 év múlva. A 100.000 1 
\  dollárból álló részvénytőke alapszabály- 
\  szerüleg csak is 7% kamatoztatik, az 
V azon felüli sok millióra rugó nyereség , 
x  kizárólag a biztosítottak javára esik.
£  Aligazgatóság Magyarország részére: 

Budapest. AndrAssy-út 12 . sz.

2275 szám 
1887.

Liptóvármegye alispánja.

Pályázati hirdetés.
Liptóvármegye alispáni hivatala a ma

gas belügyministerium 1884. évi július 11 -én 
40181. szám alatt kelt rendelete folytán 
ideiglenesen egy körorvos keze alá egyesí
tett tarnóczi és lubellai közegészségi körök 
orvosi állomására ezennel pályázatot nyit.

E  kettős körorvosának lakhelyéül'Szjel- 
nicz mezővárosa van kijelölve, — s hivata
lával 6 00  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 bizonyít- 
ványnyal felszerelt folyamodásukat hozzam 
f. évi j  u n  iu  s i-ig küldjék be.

Az orvos választás határidejéről a pá
lyázókat jó  eleve értesitendem

Liptó-Szent-Miklós 1S87. évi március 
hó 15-én.

Az alispán helyett
l ’ n l i i jo 'i i i

Az igen tisztelt közönség becses tudo
másara bátorkodom hozni, hogy Selmecz- 
banyán 3o|lII. számú házban a tót templom 
átellenében, hatóságilag engedélyezett

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

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

Selmeczbanyán, 1887. február i-én.

3 - 3  Qyurkovics András.

Solid és olcsó karácsonyi 
és újévi ajándék.

Majdnem ajándékozva.
Mig a készlet tart. bárki is 9 

írtért egy pompás exiist-utánzat evíí- 
készletet kaphat, mely mindig és Örökké 
fehér marad és egy legfinomabb da 
maszt-asztalgarnitnrát : 6 evőkést ki
tűnő aezélpengével, 12 (6 kanál és ö 
villa). 24 (12 kávé- és 12 Moccaka- 
nál), 1 damaszt asztalterítő, 12 hoz
závaló asztalkendővel . összesen 55 
drbot. — Ezen 55 drb. melynek ára 
azelőtt 30 frt volt, most 9 írtért kap
ható. — Nem tetszés esetén a pénz 
visszakíildetik; igy minden megren
delés koczkázat n Ikiili. — Tisztitó 
por esomagonként 15 kr.

Készpénzfizetés, vagy utánvét mel
lett a megrendelések a kereskedelmi 
törvényszéknél bejegyzett
Universal - Versandt-BiiiTau-hoz 
Bécsben czimzendők. O ttakriny , Sei- 

lergasse 26.
Filiale : Wien i. Rothenthurm strasse 5

r -

a „TÁTRA", felsőmagyarországi bank részvény társaság 
Turócz-Szent-Mártonban, 1886. évi első rendes

k ö z g y ű l é s é r e ,

mely folyó évi április hó 25-én d. u. 3 órakor fog a bank 
helyiségeiben megtartatni.

KTapiiend. :
1. Az igazgatóság jelentése. 4. Határozathozatal az elnök és a felügyelő
2. A felügyelő bizottság jelentése, a mér- bizottság tiszteletdijai iránt.

lég megállapítása, a nyeremény lelősz- 5. Az alapszabályok megváltoztatása, 
tása iránti határozat. 6. Esetleges indítványok az alapszabályok

3. A felügyelő bizottság tagjainak megvá- értelmében.
lasztása.

Turócz-Szt.-Mártonban, 1887. márcziushó 20-ai

Az igazgatóság.
.

K urA iH iN D lja .

ÉSZAKMAGYARORSZÁGI £
E G Y E S ÍT E T T

köszénbánya és iparvállalat rószvéi^-társulat.
Ajánljuk

kitűnő minőségű hazai kószenterm enyeinket

g y á r i ,  g a z d a s á g i  és h á z i  c z é l o k r a
n I c K j i i ln n v o x n h h  á r u k  m t ü l c f l .

Rendelményeket kérünk központi irodánkba Budapest. E rzsébetté r 3 
szám alá intézni.

Az igazgatóság.

N yo m a to tt a „Selm eczbáoyai H íra d ó - gyorssa jtó ján  T u rócz .-S z-M ártouban ,

Alulirt üzletben naponta délutáni V|y 
órakor kapható a

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

Joerges A, ilzv.
8— 3  kö n y .k ero .k ed í.e .

Hirdetés.
Sídincc/bányán n Bnuinerth-lváz* 

bán levő, jói berendezett .s nagy ke
resletnek örvendő hentesüzletemet sza
bad kézből Május 1 élöl, esetleg előbb 
is, kedvező teltételek mellett átadni 
szándékozom.

Selmeczbányán 1S87. inárcz. ö l.

V e r e b e s  J á n o s ,
2— 3 hentes-mester.

288!(. M/.ám 
ikt. 18K7

Hirdetmény.
Zólymavármegye területén fennálló vl/.i 

inllvoK és vizlias/.núlati jogosítványok a/.on 
tulajdonosai, kik múlt 188(5. ovi június hó
2-án 2450. szám alatt, kibocsátott hirdetnie 
uyen értelmében vizi jogosítványaikat mind
eddig be nem jelentették, az 1885. ovi XXIII.
r. ez. 191. $ a alapján újból felhivatnak, 
hogy jogositványikra vonatkozó engedélyt 
ezen hirdetmény keltétől számit ót 6 hónap 
alatt hozzám mutassák be, vagy igazolják, 
hogy vizitn*!veik 186G. évi január 1 -jc óta 
háboritlanul i. nullának a nélkül, hogy má- ! 
sok jogosult érdekeit sértenék és mint ilye
nek az illetékes hatóságok által károsoknak 
találtattak volna — mert különben jogosítvá
nyuk elenyészettnek tekiutetik s vl/.i müveik 
fölött a hatóság intézkedik.

Ezen kötelezettség minden hatósági : 
engedélyre szoruló vizi munkálat tulajdono
sára kiterjed, tehát öntözési, lecsapolási. ár- 
mentesítési, folyószabályozási, ipari és igy 
további vállalatokra egyaránt érvényes. Ki
vételt csupán azon szabályozási munkálatok 
képeznek, melyeket az állam közérdekből 
foganatosított s ennélfogva magán tulajdont 
képeznek.

Boszterezebányáu. 1887. évi márczius 
az alispán helyett

2— 3

Óznám.
Ti majltelia na priesioic Zvoleuskcj 

stolici sí nachádzujíicicli voiln^ca stavieb a 
vndoíi/.iúovj’ch oprávnenos i. kt«»rí v smysle 
2-iio Júniusa miuiilóho rokn pod cislom 
2450 vyd itého o/.náuonii Imi vodoiiziikové 
oprávnen isli dopnsiur ncnznámili. poznovo na 
zákludc 191. § a XXIII. zak. cl. z r. 1885. 
sa vyzlvajú, abv na ieli oprávncnosf sa v/.ta- 
hujiiee p ivolenio od dátuma toh-.to o.namu 
rátájúé (5 mesiacov koinne podali alelm do 
kazali, ze ie i vodnó stavby od l-lio Januára 
r. 1886. nepornsené stoja. be/, tolio. zeby 
oprávnené záujmy druiiycb neohraziii a ako 
také skrze putriimé prcdstav.mstva za skodné 
uznató ueboli lebo sa ináée leli oprávuenosf 
za prestatú budo povazovaf a s icb vodnymi 
stavby vrebnosf disponovaf bude.

Táto zavia/.anost’ sa na vsutkych pre 
vrchnostenské povolenia sa utisnutyeb maji- 
teíor vodnveh prác rozprestiera. teda na 
polievajúcc, siáéajúce. riekn rngulujúce. pric- 
tnyslné a jiné podujaiia rovuako jo platná.

Vymöiku \yiuc.ie len ti.- regiliiijúce 
práee tvoria. ktoré /»  vseobecuého zájemti 
siát prcviedol utak privátuu vlastnosf tvoria.

bó 24-éi:.

H r. lliiK K H gll I s i  v ilii
főjegyző.
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KÖLCSÖN 6 °«  és 5 M«-ra.

Minden önjogu személy, kinek önfentartásara állandó jövedelmei vannak, úgy
m. háztulajdonos, gazda, bérlő, iparos, kereskedő, hivatalnok slb. kaphat közbejöt
tem utján egy BU D A PESTI H IT E L SZ Ö V E T K E Z E T T Ő L  i o o  frttól 2000 fiiig  ̂
év alatt postautalvány utján visszafizetendő 6  százalékos személy hitel kölcsönt.

5"„-os b a 11 k - k ö l e s  ö n
közvetittetik 400 frttól kezdve egy millióig fö ld b ir to k ra  17 évre 5 szizalék, 33 
évre 2 száz. és 4 0 1 h  évre 1 száz. tőketörlesztéssel. Jó  anyagból épült vá ros i há
zakra 25 évre 2 és fél száz. tőketörlesztéssel. Házkülcsönüknél megállapítandó 
becslési költség előre leteendő. Földbirtoknál az évi állami földadónak 50 6osa<>- 
ros összege kölesünké jen adatik. Nagyobb tőketörlesztést bármikor eszközölhet, 
folyamodónak kell hozzám telekjegyzőkönyvet, adókönyvel és kataszteri birtokiwt 
beküldeni. É rtékpapírokra  a bank a tőzsdei árfolyam V e d  része erejéig kölcsönt
ad, esetleg értékpapírokat vesz és elad. Kölcsönügyben levelekre csak 30 kr- 
nak levélbélyegben leendő beküldése mellett adatik válasz,

P ollak János.
bizományi és ügynöki irodája. Budapest, VII csöm öri ut 37 sz I em.

Termények vétele és eladása közvetítetik és helybeli lerakásnál előleg is 
adatik. » _

Kiadó a „Selmeczbányai Híradó- köuyvnyomója
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