VI. évfolyam. 1887.

Tui'ócz-Szt.-Márton, május 8.

19. szám

Felvidéki Híradó.
VEGYESTARTALMU HETILAP.

A M agyarországi K árpát Egyesület Herczeg Szász Coburg Gothai Fülöp Ö k irá ly i fensége védnöksége a la tt állé S zittn ya O sztályának közlönye.
Fe lelős szerkesztők '

KI<»H'#.4‘I<‘ NÍ itt a t
Rgéxy. évre . . .

VÖRÖS

3 fit —

FERENCZ

es NAGY I S T V Á N .

•!*

Hivatalos hirdatések dija:

I

i oo szóig 2 frt., ezentúl minden
megkezdett szász szónál 50 krral
több.

A la p s z e l l e m i r é s z é t I l l e t ő k ö z l e m é n y e k e t k é r j ü k T u r .- S z t .- M ű r t o n b a k ü l d e n i
M egjelenik minden \ n n á r n a p .
|

Becsüljük meg a magunkét,
A közelebb lefolyt évek alatt
mind inkább súlyosodó terhek nyom
ják az állampolgárok vállait s a ve
zérlő férfiak keresve keresik a forrá
sokat, hogy államaik jövedelmét gyarapithassák.
Minden oldalról emelik a vámo
kat, hogy a bevitelt megnehezítsék s
mintegy kényszerítsék a közönséget,
hogy tisztán a hazai termékeket fo
gyassza.
A külföldi államok ezen eljárása
példúal szolgálhat nekünk is arra
nézve, mit kell tennünk, hogy bizto
síthassuk a hazai termékek kelendősé
gét. S erre annyival inkább kénysze
rülve vagyunk, mert mi szenvedtünk
legtöbbet a felállított védvámok által.
Sünien halljuk az újabb időben
emlegetni, hogy a hazai ipar s keres
kedelem fejlődése fogja csak hazánk
anyagi jólétét elősegíteni. E hangza
tos jelszavak mögé bajnak azok, kik
nem ismerik a magyar ipar s keres
kedelem jelen állapotát, kik nem tud
já k , hogy oly kitűnő termékeink van
nak e téren, melyek a külföld ilynemű
termékeivel bátran kiállják a versenyt.
Igen, segítenünk kell a magyar
ipar fejlődését, de nem hangzatoz sza
vakkal. hanem tettel és pedig úgy,
ha magunk is megtesszük és másokat
is arra ösztönözünk, hogy csak hazai
termékeket vásároljon.
Az erdélyi ipar fejlődött állapo
tát sokan nem ismerték addig, mig a
kiütött romániai vámháború folytán
száz meg száz iparos, kiknek Romá
niába élénk kivitelük volt, kenyerüket
nem veszhették. A jajszó végig hang
zott az egész hazán, a tájékozatlanok
figyelme Erdély felé fordult s az er
délyi közmivelŐdési egyesület kezébe
ragadta a szerencsétlenek ügyét, hogy
a veszélyeztetett ipart megmentse a
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A felvidék fürdői.
1.

Korytnicza.
K ö z li :

Króner (Józa

A M agas-Tátra aljában, melynek csú
csain délben a nap megpihen, sötét fenyve
sektől borított völgy ölén, melynek némasá
gát csupán a vad galamb csöndes búgása
s a zúgó kristály csermely vad moraja sza
kítják meg, — terül el a regényes I.iplóm cgyc
legszebb gyöngye : Korytnicza fürdőhely.
Mintha a természet összes ékeit el akarta volna pazarolni, midőn e völgy virányait diszité ; annyira pompás, kellemes és
megragadó egész környezete.
A szépnél szebb s a czifranál czifrább
virágok, melyekkel a völgy szőnyegei kihímezvék; a sötét fenyőfák, melyeknek lomb
jai egymásra borulvák ; a tarka moha s a
kígyózó csermely, mely kőről kőre omolva
ezerszer megtörik : valódi tündérkertté vará
zsolják a különben csöndes völgyet, mely
fölött n viruló növényzet balzsamos illatárja
lengedez.
E völgyben, melyről a latin mondja,

mint a kérdésben forgó társaskörök is, —
hazának. A siker nem maradt cl s az
kat. viszünk ki akkor, midőn munká
az anyagi támogatásra helyzetüknél fogva
saink. intézményeink a nyomorral küz
erdélyi ipar meglelte ismét a pártolást.
nagyon is rá vannak utalva.
denek.
■e tekintsünk szét a hazában, s
Egy uj eszmét vetünk fel tehát javas
Becsüljük hát meg a magunkét
mind
téren láthatjuk az örvendetes
lat alakjában, melynek megvitatása az illető
azzal, hogy pártoljuk s elősegítjük
hala. L csak egy hiányzik : a hazai
érdekeltek
által valóban kívánatos volna.
fejlődését!
közr pártolása, mert még mindég
Tudomásunk szerint az egyetemi pol
nbl
a régi betegségben szenvedünk,
gárok kebelében létezik : »Bcsztercze-sclmeczhe
többre becsüljük a külföldit, lé
gy. i az drágább és rosszabb a hazai
Néhány szó a „Felvidéki kör” i bányai kör*, »Árva-Liptó-megyei kör*, »Turócz-Trencsén-mcgyei kör« stb. Szerény vé
mellett.
érdekében.
leményünk szerint, nem volna-e előnyösebb
Meg kell vallanunk, hogy a kül
és czélravezetőbb, ha a felső-megyei illető
földi kereskedők tudják a módját,
A budapesti egyetemi polgárok min
ségűek által alakított egyesületek egy kalap
hogyan kell hangzatos hirdetésekkel
den időben megtették és megteszik jelenben
alá vonatnának ? egymással kezet fogván,
lépre csalni közönségünket s e mellett
is hazafias kötelességüket. Lelkesülnek min
egy k ö z ö s kört létesítenének ezen általá
utazó ügynökeik elözönlik az egész
den szép, jó és nemesért. Nagyon helyesen
nos czim alatt: » F e l v i d é k i k ö r«,melyben
országot anélkül, hogy csak valakinek
van ; ők a haza reményei, kikbe a nemzet
Árva,- láptó,: Turócz,- Trencsén,- Zólyom,eszébe jönne, hogy a magyar ipar
bizalmát helyezi. Kövessék is elődeik nyom
i fontmegyéből, Budapesten tartózkodó egye
fejlődésének ezen legnagyobb ellensé
dokát, járjanak mindig és mindenben elől a
temi polgárok foglalnának helyet. Hasonlóan
gei működése elé talán akadályt kel I jó példával.
mint a »Dunántúli kör« tette. Vagy a »Sze
lene gördíteni ? !
Klvitázhatlan tény, hogy a társasszel
pesi kör*-t vegyük például, mely az egész
Ennek következménye az, hogy
lem befolyása nagy hatást gyakorol az em
Szepességet felöleli.
a magyar ipar némely termékének a
beri kedély neme itésérc. Nagy örömmel taA fentnevezett megyék úgyis egymással
külföld egyes vidékein sokkal jobb I pasztaljuk, hogy a budapesti főiskolákat lá
szomszédos megyék, tehát nincs kizárva az
Ilire van, mint itthoni).
togató különféle megyei illetőségű ifjak, ma
egyesülés lehetősége. E gy közös érdek, egy
De tekintsünk más térre ! Itt van
guk között egyesületeket alakítottak, melyek
nak fürdőink. A magyar föld csaknem
nek fő czélja: a hazafias közszellem terjesz- , és ugyanazon czél vezérli mindenik ifjúsági
egyesületet. Elkülönítve egymástól csak cse
minden talpalatnyi földéből jótékony
tésc, továbbá hivatása a kör tagjainak ta
kély eszközökkel rendelkezhetnek az egyes
i források buzognak fel ; s bár a be
nácscsal, útmutatással szolgálni, másrészt
rendezés tekintetében még nem verse
pedig a szegényebb sorsuak kedvezőtlen i körök s kitűzött czéljukat csak nagy küzde
lemmel érhetik el, mig ellenben a közös
nyezhetnek a külföld ilynemű intézmé
anyagi helyzetén pénzbeli segély által könyegyesülés által magasabb színvonalra emel
nyeivel, mert nem is nyertek oly
nyiteni. Valóban magasztos czél, elismerésre
kedvén, mindinkább nagyobb akcziót lesz
mérvű pártfogást, de hatásuk azokéméltó törekvés !
nek képesek kifejteni s az anyagi eredmény
val mindenkor kiállja a versenyt s
Ks hogy a hasznost, a kellemessel pá
is sokkal kedvezőbb lesz.
csak a kellő pártolástól függ, hogy a
rosítsák, gyakori felolvasásokat, társasestélyeAz itt felvetett eszme uj, de nem kivi
hiányok pótolva legyenek. Jó példá
ket rendeznek, melyeken a különféle nemze
hetetlen, csak akarat kell hozzá. Az akarat
val jár elő maga a felséges asszony,
tiségű egyetemi polgárok is nagy számmal
ereje pedig csodákat képes teremteni.
ki nem fényűzést, de üdülést keres
szoktak megjelenni. Természetesen az ily
vén a fürdőben. Herkules fürdőt vá
társas összejöveteleket magyar szellem lengi
Legújabb példa a fuzionálásra a »Fel
lasztotta erre.
át, nem feledve egy pillanatra sem, h o g y :
vidéki Híradó*, melynek szerkesztő-kiadója
Magyar nők tanulhattok !
>Nyelvében él a nem zet!” Es igy már köz
»Sclmeczbányai Híradó <-t és a »ZólyomHány millió forint vándorol a
mivelŐdési szempontból is melegen üdvözöl
megyci Lapok-cat egyesítve szélesebb ala
külföldre oly ipartermékekért, melyek
jük az egyetemi ifjak egyesületeinek hazafias
pokra kívánta fektetni s az egész felvidék
itthonn is beszerezhetők ; hányán ke
m űködését!
érdekeinek képviselőjévé tette a »Felvidéki
resnek üdülést a külföldön, holott itt
Híradó' -t. A következmény megmutatta,
Ámde köztudomású dolog, hogy a tárhon n is magtalál hatnák. Minden krajsasélet élénkítésére elkcrülhetlenül szükséges ; hogy jó utón haladt s a fuzionálás nem vált
ezárral. mely a külföldre megy sze
a minél nagyobb mérvii érdeklődés fölkel
ártalmára.
gényebbek leszünk, pedig mi millió
tése, különösen oly esetekben, midőn, — I
Gondolkozzanak tehát az illető érdé-

hogy »vaÜis múltúm peramocna* — fekszik
c kies fürdőhely, napról-napra emelkedve és
szépülve.
Nem a jelen idők természetbúvárai,
sem a múlt század kutató szelleme tárták
föl előttünk a természet c kincsét : ismerték
elődeink, ismerték őseink.
Korytnicza régi időktől fogva a likavai
kincstári jószág kiegészítő birtokát képezte
s azért múltja is amazzal kapcsolatos. Az
egyedüli nyomok, melyeken a múltba viszszaléphi.tünk és melyeken haladva az idők
sűrű fátyolát leboríthatjuk, az ezt érdeklő
régi okmányokban keresendők.
Jóllehet azonban számos, Korytniczára
vonatkozó adattal bírunk, mindamellett is
csak a szorosan vett terrénum birtokosait is
merjük ; a részleteket homály fed .
A fürdőhely (régente csak puszta völgy)
birtokosait az erre vonatkozó adatok szerint
következőleg állíthatjuk chronologikus sor
rendbe :
...........................................................Donch.
1402— 1450. Husziták.
1450 1487. Komorovszky Péter.
1487— 1504. Corvin János.
1504— 1506. Kamara.
1 5 0 6 - 1 5 3 1 . Szapolyai (Zápolya) János.
1531 — 1538. l’ekry Lajos.
1538— 1560. Báthory András.

1560 — 15S7. Krussics János.
1587— 1609. llléshazy István.
1609— 1645. Illésházy Gáspár.
1645 — 1707. Tököly István.
1707-ben -per nótám infidelitatis Emerici Tököly* ismét a kamara birtokába szállt.
A korytniczai ásványvíznek üdítő és
gyógyító hatását már a X V I. század körül
ismerték. T öbb okmány említi, hogy Illésházy
I István számos jogokat engedményezett a
I luzsmai lakosoknak, melyeknek fejében ők
korytniczai vizet szállítottak a likavai várba.
I Sokan incg már azon időkben is többféle,
de különösen aranyeres bántalmak ellen si
kerrel használták.
De a kincs, mely fel volt födözve, még
soká, egészen századunk első feléig beta
karva maradt ; csupán ekkor kezdének róla
mélyebben érdeklődni,
A likavai és a liptóújvári uradalom
tisztjei Liptóinegye m is nemesebbjeivel évenkint kirándultak Korytniczára részint szóra
kozás, részint felüdülés végett, a hol három,
négy, sót több hetet is eltöltőitek. Term é
szetesen nem csinos svaiczi pavillonokban
laktak, hanem csak egyszerű fabódékban ;
sokszor pedig, kivált ha többen voltak, a
szabad ég alatt.
Az első állandó házikót Kollinari, a
liptóújvári uradalom pracfektusa épitette 1840

körül. Kevéssel utóbb a rózsahegyi sóvámszedő, Solus, hasonlóképen kis házikót emel
tetett, mely már sokkal csinosabb az előb
binél, amennyiben fakéreggel diszitvék falai;
mai nap is fennáll s a »Solus* nevet viseli.
A szó indított, a példa vonzott. Ház
ház után épült.
Végre az ötvenes években akadt Korytniczának pártfogója és maeczénása Koch
Venczel kir. pénzügyi tanácsos személyében.
() közbenjárásával és feláldozó tevékenysé
gével kieszközölte, hogy a pénzügyi minisz
térium a fürdőhelyt pártfogásába vette.
Először is az utat kellett valamiképen
rendbehozni, mely Korytniczára visz, mert
ez állta útját első sorban a fürdőhely jövő
jének. Mily rossz karban volt ezen út, arról
manapság fogalmunk sincsen. Az echós tót
szekér fél napig döczögött Oszadáról K oryt
niczára ; napjainkban ezen távolságot gyalog
másfél óra alatt kényelmesen meg lehet tenni.
De ne is beszéljünk útról, hiszen a Rőcze
folyó medrében haladtak fölfelé!
A másik nem kevésbé fontos teendő
volt a mocsáros és posványos helyek kiszá
rítása ; ez is nagy bajjal ugyan, de mégis
sikerült.
Mig ez mind m egtörtént, azalatt egy
két új ház is fülépült; így a »Herculanu«*
és >Kcsina*.

kelt körök e javaslat fölött s ha helyesnek
és czélravezetönek találják, indítsanak mozgabiiat, vállvetve, közös ak arattal; érteke
zéseiken állapítsák meg részletesen az egye
sülés módozatait s legyen általánosan elfo
gadott jelszavuk : »E g y e 8 ii 11 e r ő v e l !
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Á r v á b ó l . Május hó i-én az alsó-kubini magyar dal egyesület elnö két: S z í n r e c s á n y i György alispánt reggeli dalelőadás
sal tisztelte meg felső-kubini lakásán. Az elő
adás után a dalegyesület tagjait az elnök
megvendégelte. A kedélyes lakoma alkalmá
val a dalegyesület szerencsekivánatait Duba
Gusztáv alelnök tolmácsolta.

I jlp t ó b ó l. S i k k a s z t á s a 1 i p t ós z e n t-m i k 1 ó s i p o s t á n á l . Lapunk
ban már megemlékeztünk arról, hogy Gyurcsó János liptó-szt.-miklósi postatiszt nyom
talanul eltűnt. Ez eltűnés oka már meg van
magyarázva, mert kitűnt, hogy az illető
2— 3000 frtot meghaladó pénzt sikkasztott
el. A hir nagy feltűnést okozott, mert Gyurcsót mindenki pontos és lelkiismeretes hiva
talnoknak tartotta. A vizsgálatot C s a t á r i
I s t v á n postafelügyelő vezeti s remélhető,
hogy közelebb ez ügyet egész terjedelmében
ki fogja deríteni.
A kivándorlás Amerikába
mindinkább nagyobb mérveket kezd ölteni.
Nap-nap mellett akad a liptó-szent-miklósi
csendőröknek dolguk, kik az útlevél nélkül
utazó kivándorlókat a vasúton letartóztatják
és illetőségük helyére vissza tolonczolják.
Többen vannak köztük, kik már Amerikában
voltak, ott nehány száz írtra szert tettek, de
miután megtakarított pénzüket idehaza ke
reset hiányában már elköltötték, újból ki
akarnak vándorolni, uj pénzmagot keresni.
A kivándorlásra különösen ama tény ingcrli
őket, hogy a szorgalmas és takarékos mun
kás nép kisebb nagyobb összegeket küld
haza Amerikából, sőt többen 8 — 10 évi tá
voliét után 3000— 4000 forinttal tértek viszsza hazájokba és itt egy kis földbirtokot
szerezve további megélhetésöket is biztosí
tották. — Megjegyzendő, hogy a kivándorlók
legnagyobb kontingensét Abauj-Torna megye
szolgáltatja.
A miben L i p t ó s z e n t m i k l ó s
az első az országban. Köztudomású tény,
hogy a közmunka és közlekedési ministerium
a táviró- és postahivatalok egyesítésén fára
dozik. Ezen egyesítés Liptószentmiklóson
már két hónap óta tényleg végre van hajtva
és igen helyes és praktikus intézkedésnek
bizonyult, mert az egyes tisztek, elfoglaltsá
gukhoz mérten, fölváltva végzik a távírói
szolgálatot és igy a munkaerő sokkal czélszerűbben használható fel.
M i g T u r ó c z m e g y é b e n a tra
choma rémitgeti a lakosságot, addig Liptómegyében a himlő ölt mindinkább nagyobb
és nagyobb mérveket. A himlő községről
községre terjed és szedi áldozatait. így pl.

van reményünk, hogy a folytatandó szorga
lom révén néhány év múlva magyarul jó l
beszélő s’ hazafias érzelmű ifjakat ad az egyesülét e drága hazának. A felnőttek az olvasókönyv alapján egy-egy rövidebb olvasmányt

Ezentúl az érdeklődés Korytnicza iránt
évről-évre fokozódott.

Fölállították a szép diadal ivet. mely
ezen elmés epigramma : Aegrotis salutem*
Sanis laetitiam* egyik sorával üdvözli, má
sik sorával búcsúztatja a vendégeket.

A fűrdőigazgatóság, a mit csak jónak
vélt, mindent megtett. Látva, hogy a fiirdővendégek száma évről-évre nő s tapasztalva
egyszersmind azt is, mily örömmel rándulnak ki a vendégek az erdőbe, hogy ott a
fenyőfák éltető illatozását élvezzék : kellő
erdei sétányokról is gondoskodott. Kikezdték
készíteni a széles Huszár-utat, melyen a kö
zönség csinos gloriettet emeltetett K o c h
V e n c z e 1 pénzügyi tanácsos tiszteletére e
chronosticonnal: VenCesLao koC'h, í'acsarco rcglo flnanCIarVM ConsILIarlo, sanatl et aegrotí, spe saL V tls reCreatl. I.Vbentes cX plo gratoqVe sensV posVere.1856.
1868-ban Korytnicza az első magyar
általános gyógyintézeti részvény társulat*
birtokába ment át, melynek derék és tapin
tatos elnöke Huszár Károly volt. O emeltette
a csinos »Hunnia *-t.
Időközben mások is építettek. Juhász
Péter fölépittette a zöld »Pannónia«-t, Dobák
»Ruda«-t. Eölépült »Unio
(ma
Duna*),
»Pom pcys >Krcmitage«, »Thcklalak , ■Re
mény*, »Senectus«, . Portiéi , *Castor é~
Pollux* stb.

Ezen időtől fogva hanyatlás nem volt
észlelheti). A fürdőhely napról-napra emel
kedett. hir*: napról-napra terjedt.
De szóljunk röviden Korytniczáról mint
gyógyító helyről is.
Nyilvánvaló, hogy a fürdők vendégei
nek száma mindenkor arányos az illető fürdő
hely egészségügyi viszonyaival s forrásainak
gyógyító hatásával.
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betöltésére a főispán úr ideiglenesen Z áb o r s z k y Adolf tót-prónai körjegyzőt,
volt t. megyei aljegyzőt nevezte ki helyettesitőiil.

értelmeztek s a tartalmát szabadon elmon
dották ; számoltak s végül egyenként haza
fias költeményeket szavaltak cl. A beiratko
A 1 i p t ó-s z e n t-m i k 1 ó s i állami
zott 34 ifjú közül a vizsgán csak 14 volt
polgári és elemi iskolák igazgatója ama ki
jelen, kik között jutalomkönyvek osztattak
jelentésének közlésére kért fel bennünket,
ki a további szorgalomnak ösztönzéséül.
hogy a Nyitrán megjelenő Felső magyaror
Április hó 27-én pedig a zólyom járási
szági Nemzetőrnek f. évi május hó i-én meg
tanítói kör tartotta körgyülését Hajnikon az
jelent számában foglalt rágalmazó közle
cvang. iskola épületében — Ilecser János
ményre ugyanazon lapban válaszolni fog.
zólyomi közs. tanító elnöklete alatt gyér
Azon nem remélt esetben pedig, ha Libertiny
kivétellel 34 tag vett részt a tanácskozúr a választ lapjában közzé nem tenné, azt a
mányban, mely alkalommal jelen voltak mint
mi lapunk útján fogja köztudomásra juttatni
vendégek : Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő,
Ugrón Mária nevelőnő, Sárközy János körR i t k a v e n d é g tüntette ki magas
jegyző stb. A gyűlés tárgysorozatát a folyólátogatásával a csorbái tavat és vidékét. A
ügyek elintézése nyitotta meg d. e. 9 órakor,
legmagyarabb főherczeg egyik fia, József
Az ■Kötvös-alap" számára cszközlendő gyűj
Holdházy apát és egy udvari főerdész kísé
retében fajdkakas vadászatra rándult ki a
tések végett a kör a kibocsájtott Ívnek köcsorbái tó körül elterjedő nagy erdőségekbe
rözését határozta el, melyre I Ianiszkó György
és ezen idő alatt mint gömöri Szent Iványi
buzgó gyűjtése folytán csakhamar 6 frt s a
József birtokos vendége két napon át a csor
gyűlés által megszavazott 2 frttal együtt 8
bái tónál időzött. A gyönyörű vidék nagyon
fr . gyűlt össze. Az országos tanítói árva
megnyerte a magas vendég tetszését, mely
házra pedig 2 frt. szavaztatott meg egyhan
tetszésnek a birtokos irányában több ízben
gúlag. A gyűlés főbb pontjait egy gyakor
kifejezést is adott. Klotild főherczegnő táv
lati előadás és két értekezés képezték. A
iratalag fejezte ki köszönetét Szent Iványi
gyakorlati előadást a »mondat kezelés*-bői
Józsefnek, a tó birtokosának, hogy fiát ésPaulinyi János hajniki tanító tartotta a gyű
kiséretét ilyen szívélyes vendéglátásban ré 
lést megelőzőleg növendékeivel, melynek bí
szesítette. Az ifjú főherczeg innen Tátrafiirálata hosszabb eszmecserére szolgáltatott
redre ment, honnan egy napi időzés után a
tanulságos alkalmat. Az értekezések egyikét
szepesi püspök látogatására indul.
a »házi feladványokéból Kubis Emil osztrolúkai tanító s a másikát Krcsméry Károly
T a l á n n i n c s e n v i d é k az egész
zólyomi közs. tanító »az énektanítás mód
országban, melyet a természet annyi bájjal
szere* czimén adták elő élénk figyelem kísé
ruházott volna fel, mint a csorbái tó és vi
retében. Kubis Emil értekezése kiválóan jó l
déke. Gömöri Szent Iványi József ugyanis
fog ad tatott; a thema feldolgozásának eredeti
roppant anyagi áldozatokkal oly széppé vásége s a tapasztalatból vont példák alkal
rosolta c helyet, hogy a kiránduló közönség
mazása kedvezőleg hatott s az arra adott
szebbet nem is kívánhat; a Klimo testvérek,
vélemények hosszas sorozata érdekes meg
mint a nagy vendéglő bérlői pedig mindent
beszélést vont maga után. Krcsméry Károly
elkövetnek, hogy a legnagyobb igényeknek
I
munkálata
szintén kedvezőleg fogadtatott s
is lehető legjobban feleljenek meg.
értekezését magáévá fogadta az értekezlet.
Mind az előadó s mind a két értekező mun
b o l y o m b ó l . A felv. közművelődési
kálatukért elismerő köszönetét nyertek a
egyesület által Zólyomban létesitett magyar
gyűléstől. A tárgysorozat további folyamán
nyelvi tanfolyam ápril hó 24-én fejezte be
a
pénztár állása terjesztetett elő. Haniszkó
működését a vegyes nem magyar ajkú fel
György egyleti pénztáros jelentés tétele sze
nőttek vizsgájával. Az ez alkalomra kijelölt
rint a pénztár az 1886. évről bevételben ja 
bizottság, élén Hupka Jenő Lajos elnökleté
vult s fáradságot nem ismerő serénysége c
vel, melynek tagjait Altdorffer István, Thetéren
biztositéknak vehető, hogy a hátralék
busz János, Thomka Gyula. Thomka Lajos
ban
maradott összeg mihamarább be fog
és Rakssányi Gyula urak képezték, — meg
hajtatni. — A jövő körgyülés helyéül, Eiger
győződhettek az elért siker után arról, hogy
Mihály felajánlása folytán, Szász-Pelsőcz
az egyesület jótékony buzgalma s áldozat
jelöltetett
ki, hol ugyan ő a történelemből
készsége nem maradt áldás nélkül édes hazai
tart gyakorlati előadást. Értekezésre vállal
nyelvünk fejlesztésében. A vizsgán más ven
koztak : Stubnya Ignácz és Hlavacsck Imre.
dégeken kívül jelen volt a zólyomi közs.
A lefolyt tanév alatt a kör egy tagot vesz
tanitó-testület is. Az idei tanfolyamot Hatett halottban. — Az indítványok m egtéte
niszko György zólyomi közs. tanító ur ve
lével elnök a gyűlést déli 12 órakor bere
zette lankadatlan szorgalommal, mely törek
kesztette. Gyűlés után az összesereglettck a
vésének elért gyümölcsét örömmel tapasz
Veszelszky-féle vendéglőbe tértek lakomára,
talhattuk, miért ezúttal is halás elismeréssel
hol barátságos együttlétbcn vidáman töltö t
kell adóznunk neki, ki másrészt széles körben
ték el a délutánt. Az ebéd felett tartott tószelismert buzgó tevékenységű tanférfiu. A cseh,
morva és ausztriai származású felnőtteknek
. tok. mondanom sem kell, kiválolag a tana feladott kérdésekre esett feleletei nyomán
j ügyet csapongták körül.
Váglalván (Vazsetz) eddig 189 betegedett
meg himlőben, kik között 127 egyén meghalt.

így volt ez Korytniczával is. A mig
ugyanis Korytniczának egészségügyi viszo
nyai. éghajlata és ásványvizeinek az emberitestre minemű hatása tudományosán kifejtve
és megállapítva nem voltak : addig a látógatók száma is csekélyebb volt, mint manapság. Azért sürgették Flittncr, Kern és
más orvosok a minisztériumnál, hogy bontassa fel vegytanilag Korytnicza ásványvizeit
valamelyik egyetemen s nyilatkozzék azokró!, illetőleg állapítsa meg azok élletani
hatását.
A minisztérium látva az ajánlat jogo
sultságát, a források vegyciemzésével a bécsi
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A szünidei gyerm ektelep egyesület vá
lasztmánya Rudapesten tartott utóbbi ülésé
ben elhatározd hogy Selm cczbányára Szabó
Jó zsef és Ledényi Lajos tanárok vezetése
mellett 30 leánykát és 25 fiút küld nyaralni,
Trencsénbe pedig 25 fiút.
Dr. Boros Béla stubnyai körorvos múlt
hó 30-ikán szemlét tartván az alsó- és felső
turcseki iskolás gyermekek felett, Alsó-Turcseken trachomásnak találtatott 7, hurutosnak 40 és gyanúsnak 4. — Eelső-Turcseken
trachomásnak találtatott 6, hurutosnak 32,
gyanúsnak 9. — A szemle minden héten
szombaton fog a körorvos részéről megtar
tatni.

|
!
Kinevezés A közelebb elhalálozott Vej
j lits Roldizsár stubnyai szolgabiró állásának

KÜLÖNFÉLÉK.

, orvosi taart bízta meg. A kar véghezvitte a
i vegybontást, melynek resultatuma a követ| közökben foglaltatik. *)
A Zsófia-forrás vize szagtalan, erősen
| csípős, fanyar. Szénsav nagy mennyiségben
van jelen, mely az üvegek fölnyitásánál dur
ranással nyilatkozik. F'ajsúlya 17° R. mellett
j 1-0019 részt mutatott.
A víz minőleges veg/clemzésc a következőket eredményezte :
1. Nagy mennyiségű kénsavas meszel
és kénsavas magnéziat.
j
2. Kis mennyiségű szénsavas magnéziát és szénsavas vasélccset.
1
3. Nagyon kis mennyiségű szénsavas
magánélccsct, chlórnátriumot. chlórkáliumot
és kénsavas nátrónt.
4. Kovasavnak és humus-extraetnak
nyomait.
5. Nagy mennyiségű szabad szénsavat.
Az alj (t. i. azon rozsdaféle por, mely
az üveg aljára rakódott le) minőleges vegyclemzése ezeket mutatta fe l:
|
1. Szénszavas meszet, mint uralkodó
alkatrétzt.
2. Kénsavas meszet és nagy mennyi
ségű vasélccset.
*) dr Hcontágli M M orint,

let folyó hó 2-án tartottá közgyűlését L eh o t z k y Lajos elnöklete alatt. Az elnök
megnyitó beszédében elismeréssel emlékezett
meg az egyesület eddigi szép működéséről,
mely minden esetre első sorban a karnagy,
R o 1 d i s Ignácz érdeme, ki a dalegyesületet
megteremtette s három évig kitartó szorga
lommal, ügyszeretettel vezette. Sajnálattal
tudatja azonban, hogy a karnagy ez állásá
ról mind inkább felhalmozódó hivatalos te
endőire de különösen egészségére való te
kintetből l e m o n d o t t . A közgyűlés, meg
hajolva e fontos okok előtt, sajnálattal vette
e lemondást tudomásul s a karnagynak ed
digi önzetlen munkálkodásáért hálás köszö
netét nyilvánította. A közgyűlés Kcllner
Gusztáv, Roldis Ignácz, Grabcr Samu, Je 
szenszky Teofil és ‘ Nagy István egyesületi
tagokat kérte fel, hogy Kellner Gusztáv el
nöklete alatt bizottsággá alakuljanak s a kar
nagyi állás betöltése tárgyában tanácskozza
nak. Úgy halljuk, hogy az egyesület R i s zn e r Nándort, a znióváraljai tanítóképző in
tézet volt zenetanárát óhajtaná megnyerni
karnagynak s ha ez sikerül, meg vagyunk
győződve, hogy az egyesület eddigi jó hír
nevéhez képest fogja betölteni nemes hiva
tását. Az egyesület tisztviselőivé egyhangulag a következők választottak m eg : elnök
Lehotzky Lajos, alelnök Kellner Gusztáv,
pénztáros L ax Adolf dr., jegyző Nagy Ist
ván. A választmányba be választattak Szüllő
Géza, Fekete Miklós, Roldis Ignácz, Jeszen
szky Teofil, Graber Samu, Vladár Imre.

í
;

Köszönet n yilvá n ítá s es kerelem Hogy
a szegény vidéki szülőknek is lehetővé té
tessék gyermekeik iskoláztatása, a turéczszent-mártoni áll. polgári fiúiskola mellé az
1885— 6. tanévben a l u m n i u m állíttatott
fel. Az alumniumot a »turóczi jótékony nő
egylet* évenkint 200 frttal segélyad. Ezen
kiviil az alumnium részére a jelen tanévben
még a következő adományok folytok b e :
Méltóságos Justh Kálmán, főispán úrtól 100
f r t ; Reviczky Istvánná úrnő gyűjtő ivén 23
frt. 50 k r; Lencsó-Bulyovszky Mária úrnő
gyűjtő ivén 21 frt. 30 k r ; Kontsek Ilona
úrhölgy ivén 14 frt. 9 0 kr ; Trosztler Gusz-

|

3. Szénszavas magánélecs és szé ^ av as
magnézia kis mennyiségét.
4. Kovasavat és humus-extraetnak nyo

!

mait.
A többi források, u. m. a Fercncz-József-forrás, Réla-forrás, Ilka-forrás, Garibaldiforrás ugyanezen részeket tartalmazzák, csak
hogy kisebb mennyiségben.
A betegségek, melyeknek a korytniczai
ásványvizek ellenszerei,

a következők :

1. Vérszegénység és általános sorvadás.
2. Rörgyöngeség
zéseivel.
3-

különböző

követke

Tüdővész és górvély legelső kezde

tétől egész kifejlődéséig.
4. Az athasonitó szerveknek külömböző
zavarai.
5. Elkövéredés, köszvény és angolkór,
6. Ideg- és átalános gyöngeség.
Ezekből bárki is láthatja, vájjon a k o 
rytniczai vizet miért élvezi ? Csupán élvezetből-c, avagy más czélból is.
A mi Korytnicza éghajlatát illeti, szo
rosan mérsékeltnek mondható ; mert

habár

távné úrnő ivén 36 fit. 60 kr ; Csepcsányi
Apollónia úrnő ivén 6 frt. 85 k r ; Szigethy
Kálmán és Noszák András kereskedelmi isko
lai tanulók gyűjtő ivein 10 K frt. 10 kr. Az
összes kegyadományok gyűjtését Lehotzky
Lajosné úrnő vezette, szétosztotta a gyűjtő
iveket s átszolgáltalta az alumniumnak a fent
említett összegeket. Midőn kötelességemnek
tartom úgy a nagylelkű adakozóknak, vala
mint a fáradhat lan gyűjtőknek is az intézet
nevében forró köszönetemet nyilvánítani:
egyúttal azon kérelemmel fordulok azon tisz
telt adakozókhoz, kik szives adományaikat
az alumnium gondnokának még nem szol
gáltatták át, kegyeskedjenek azokat — a
mennyire lehet — még május hóban bekül
deni. Turócz-Szt.-Mártonban, 1887 . máj. 5-én.
Hold is Ignác,z, igazgató.

B aross Gábor. A közmunka- és közle
kedésügyi miniszter a hazai ipar támogatása
érdekében rendeletet illetve leiratot intézett
az összes hazai közlekedési vállatok, vala
mint a magyar államvasuti gépgyár és a
diósgyőri vas- és aczélgyár igazgatóihoz,
a melyben részletesen felsorolja azokat a
szükségleti ipar czikkeket, melyekre nézve a
miniszter által egybehívott vegyes bizottsága hazai ipar versenyképességét megállapította
s felhívja az igazgatóságokat, hogy a veze
tésük alatt álló közlekedési vállalatok meg
jelölt anyag- és szerszükségletét ha-ai ipar
által fedezzék. Oly vasutakra nézve, melyek
nek vonalai a monarchia másik felére is ki
terjednek, szükségesnek tartja a miniszter,
hogy a szükségletek beszerzése egymástól
elkíilönittessék s a magyar vonalak készlet
anyaga kizárólag a hazai ipar utján fedez
tessék s a mennyiben ez némely tárgyakra
nézve lehetséges nem volna, a magyar ipar
megfelclő arányban részesittessék.
F o rtu n a kacsintgatása R. K. selmeczbányai kir. tisztviselőt annyira megkedvelte emez
istenasszony, hogy a szerencse kerekét két
ízben forditá feléje rövid időközökben. Alig
juttatott ugyanis részére a múlt hetekben
egy szép százast a szerencse kereke utján,
a napokban ismét egy ternóval lepte meg.
Hogy azonban e meglepetés nem valami
kellemes, azt átláthatja kiki, ha elmondom,
hogy az általa tett számok kijöttek ugyan,
de az a kis bajuk esett meg útközben, hogy
a selmeczi lottógyüjtőnek a cselédje, gyen
géd nemével járó terécsclési hajlamát kö
vetve a posta előtt kelleténél hosszabb pár
beszédben adott könnyebbülést keble terhé
nek, s igy orra előtt csukták be a p o stát;
minek következtében a számok későn érkez
tek Budapestre. A dologból pör lesz, s igy
a terécsolés ama drága perczeit ugyancsak
drágán fizeti meg . . . valaki.
Divald Gyula m. kir. számtanácsos m.
hó 30 -án búcsúzott el selmeczi ismerőseitől,
kik a nyugalomba lépő »fiatal öreg* tiszte
letére a Sembcry teremben buc-ú lakomát
rögtönöztek, a honnan 8 órakor küldöttség
ment az ünnepeltért, kit megjelenésekor lel
kes éljenzéssel fogadott a mintegy 120 tagból

a fUrdőhely az é. sz. 48*54' a k. h. 37 V
alatt 2500 lábnyi átlagos magasságban fek
szik a tengerszine fö lött: a környező hegyek
megóvják a Boreastól. Ez oka annak is, hogy
Korytniczán több oly növény található, me
lyet a tőle három órajárásnyira fekvő Rózsa
hegy város határában hiába keresnénk.
Korytnicza a legújabb időkben újra a
haladás és emelkedés fényes jeleit mutatja.
Többé nem szólhatunk róla mint kezdetleges
gyógyitóhelyről, hanem mint országoshirű
fürdőhelyről.
A házak, melyek nemrég még csak
imitt-amott emelkedtek, manapság csinos
utczákka nőnek ki. Eölépült az új fürdőház ;
elkészültek a Hajós-, l’üspök- és Gellért-séták ; fölépült teljesen a széles I luszár-út. A
szerteszét kibuzogó források csinos medenezékbe és víztartókba szoritvák. Két szökő
kút töri magas vizsugarát apró gyöngyükre,
melyek mindegyikében a fürdőhely tükröző
dik. Legújabban pedig elkészítették a hul
lámzó tavat, melyen a fürdővendégek csó
rtakáznak.

álló társaság. Zene és sikerült felköszöntők a
közönséget éjfél utánig tarlá össze. Az első
toasztot a kincstári nyugdíjazott tisztviselők
nestora Richter György bányatanácsos mon
dotta, a kincstári hivatalnokok nevében elbú
csúzván tőle, is kívánva neki, hogy sokáig
élvezze jó egészségben és ismert jó kedé
lyében a megérdemlőit nyugdijat. Divald
Gyula feleletében kiemelte a vett obsit száj
ráz tartalmát, mely nem igen jól esett neki, I
annál nagyobb örömet szerez neki ezen es
tély, melyen a váratlan nagy számmal meg
jelent barátikor az általános részvét minden
kitüntetést, minden érdem keresztet pótol.
Azután Tirts Rezső búcsúzott el tőle a M.
K. K Szitnya-osztály nevében, küszönötet
m ond/a neki azon buzgalomért, melyet az
osztály körül kifejtett, kiemelve nagy érde
meit, melyeket ő különösen a touristika terén
szerzett, nevezvén őt azon touristának, ki az
ifjabb nemzedéknek buzdító például szolgál
hat, ki a touristák legszebb tulajdonait egyesité magában, mert a pontosság, kitartás és
kifogyhatlan jó kedv szcmélycsitőjc volt,
végre rímekben emlékezteié a bucsúzót min
den touristikai élményeire. Divald arra is fe
lelt, biztosítván a Szitnya-osztályt, hogy bő
vében élvezett órái, kirándulásai feledhctlcnck maradnak előtte, és a még csak él, az
osztályunk Ilivé marad. Marschalkó Gyula a
selmeczi polgárok nevében búcsút mondott
neki, azaz, hogy nem is búcsúzik cl tőle
véglegesen, mert hiszi, hogy mint szenve
délyes tourista nem sokára és azután is
gyakran ide felrándnl szerető és tisztelő ba
rátai körébe. Divald a polgárságnak köszö
netét mond a szives megjelenésért, és biztositá őt, hogy ő a selmeczi polgárokat, kik
oly kiváló egyéniségekkel dicsekedhetnek,
mindig becses emlékezetében fogja tartani,
j Marschalkó Gyula még különösen a Gyulák
j nevében búcsúzott el tőle és számvevői szakI ismeretét kiemelve, bátor elvárja, hogy ha
majd mégis a kérlelhetlen halál neki szám
láját prásentálná, ő annak is -cinen Strich
j durch die Rechnung* csinál. Másnap a .kir.
számtisztek gyűltek egybe a Vinkovits szál
lóban a búcsúzénak tiszteletére.
Egy sírboltot nyitottak fel a napokban
Selmeczbányán. Beatrix m agyar királyné áltál alapított Katalin templomban A sírbolt
ban Gottl városi senator csontvázára akad
tak, ki 1758 -ban halt cl 34 éves korában.
Neje, ki gazdag alapítványt tett egyházi ezélokra, szintén e templomban falai között
nyugszik. Nagyon tekintélyes család lehetett
a Gottl család, s most alig egy század múlva
csak a sírboltban porladó tetem emlékeztet
ez egykori gazdag család létezésére, nevére,
Hirök, ha járt is szájról szájra, a jelenlegel
nem hatolt, s csak poros akták őrzik még
i azt. Már gyarló az emlékezete! Mcmcnto
m ó ri; kevély ember miben kevélykedel! ?

A szegény f á k ! Nap és levegő a fák
korona-ágainak, hogy jó és sok gyümölcs
| teremjen, mondják egyáltalán a gyümölcséI szék és jár el eszerint Lukácsy Aladár úr
j vándor gyümölcsész, ki rövid időre itt tar
tózkodik Selmeczbányán s a »szegény-fák «-at
operatiója alá veszi. Ajánljuk Lukácsy urat
az érdekeltek figyelmébe ; majd ő érthetővé
teszi, hogy kár-e azokat a nagyobb ágakat
levágni, melyek fölött a laikusok úgy megmeg sajnálkoznak. Ezen lapok szerkesztősé
génél tudakozódhatni az ismert pomologus

I

iránt.

Jégeső volt Turócz-Szt.-Mártonban f. hó
4 -én estefelé. Szerencsére nem tartott sokáig,
de különben is oly korán jött, hogy nem
tehetett kárt.
A kiván dorlás ismét megindult. A na
pokban a ruttkai csendőrök 10 , útlevél nél
kül utazó kivándorlót tartóztattak le.Zemplénmegyci volt 3 , szepesmegyei 1 , sárosmegyei
2 , borsodmegyei 2 , gömörmegyei 2 . Talál
tak náluk összesen 770 irtot.
Válaszul valam ennyi kerdesre. Van
ugyan számos száj- s fogkonzervaló szer, me
lyek a közkedvcltségü »Anathcrin szájvíz*
név alatt a vevőknek a legjobb s legcsalha
tatlanabb szerként olcsóbb árak mellett kí
náltainak ; de a legtöbb ezek közül, analyzis szerint az egészségre ártalmas vcgyülctet képeznek ; mint tényleg ártalmatlan, megközclithctlen s utánozhatlan a maga gyógy
hatásúban eddig egyedül a valódi hircs
Anatherin fog- és szájvíz mutatkozott S. G.

Popp dr.-tól cs. kir. udv. fogorvos Bécsbcn
(E. Bognergassc Nr. 2 .), mely fölesküdt tör
vényszéki s kereskedelmi kémikusok tanúsága, valamint számos elismerő nyilatkozat
által igazoltatik. Ugyanígy ajánlható a ked
vellnek nevezett Anatherin fogpasztája és
fogpora, melyek szintén elismert fogtisztitó
szerek. Vigyázni kell arra s különösen kérni
kell : valódi Popp dr.-féle fogszert.

KÖZGAZDASÁG.
Selmeczbánya gyUmölcsészete.
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Mi c város s közel határainak gyümölcstermclési viszonyait illeti, két egymás
sal ellentétes nézettel találkozunk. Egyike
ezeknek oda irányul, hogy itt zordonabb
égalji viszonyok között a gyümölcstermelés
üzésc már nem jár kedvezőbb eredménnyel,
mig a más nézet szerint a gyümölcs még
itt is felleli hazáját s bizonyos tekintetekben
nem várt előnyöket nyújt, ha tekintettel va
gyunk az adott viszonyokra s ezek szerint
járunk cl.
Mielőtt közelebbről megismerkedhettem
volna az itteni viszonyokkal, behatóbban ta
nulmányoztam volna az adott viszonyok ki
folyását, magam is hajlandóbb lettem volna
azon nézethez csatlakozni, mely kedvezőtle
nebbül ítél az itteni viszonyok fölött. De
nem igy vélekedem ma, midőn nyílt alkal
mam már az itteni fákkal s áldásukkal kö
zelebbi barátságot köthetnem.
Kimerem most mondani minden habo
zás nélkül, hogy Selmeczbánya város s kö
zel, elitéit határa itt-olt némi csekély enged
ményt adva csak alapos, szakszerű eljárás
mellett űzve a gyümölcstermelést, a kedvező
gyümölcstermelő vidékek sorába léphet.
Es ennek felemlitésével kapcsolatosan,
kiemelni kívánom a helyi adott viszonyok
követelte eljárást, mely biztosíthatja az itteni
gyümölcstermelés előnyeit; és nem hagy
hatom említés nélkül az itt felismert hibás,
hiányos eljárásokat sem, melyekből kifolyó
lag kaphatott csak lábra a mondott kedve
zőtlen ítélet e vidék gyümölcstermelési vi
szonyairól.
Az almárokat, almát és körtét, illető
leg ily fákat véve szemügyre itt a kertekben,
a szemlélő előtt egy nem mindenütt fellel
hető körülmény áll. A végnélkül elsürűsődött
korona, az ágak süni s össze vissza hely
zetű növésével találkozunk.
Ha a talaji viszonyok nem lennének a
fa táplálására annyira kedvezők, ily elsürüsödött fakorona csak élettelenül állhatna
előttünk. Ily kedvező talaji viszonyok mel
lett azonban a gyümölcstermés mennyiségé
ben és mincműségébcn nyilvánul csak a
rendkívül elsürüsödött korona hibája.
Napot és levegőt a korona ágainak
mindenek előtt, ez azon feltétel, melytől
várható, figyelmet érdemlő gyümülcshozam.
A gyümölcs tökéletlen érését hallom
említeni, vagy fejletlenségéről panaszkodnak ?
Nem is lehet ez másként az igy elsürüsödött
koronájú fáknál s különösen itt, hol mégis
némi hőmérsékleti különbözet van. A korona
ágainak ritkán kell állani, hogy a nap suga
rai behatolhassanak az ágak közé s kép
ződhessen a gyümölcsrügy s fejlődhessen és
megérhessen a gyümölcs.
V agy mi okozza itt a fakorona alsóbb
ágainak nagy fokú aláhajlását s a felsőbb
ágak összefonódását ? A korona clsürűsödése
a felsőbb .igák nap és levegő után törekedve
egymást űzik s osszc-vissza fonódnak mig az
alsóbb ágaktól a felsőbb ágak elvonják tel
jesen a napot és szabadabb levegőt, alábúj
nak, s ott keresnek némi, élctszükséglcti le
vegőt és napot.
Midőn itt néhány gyümölcsösben az
idősl) sűrű koronája fákat belátásom szerint
operatio alá vettem, fültanúja voltam a szakavatlanok sajnálkozásait kifejező megjegy
zéseknek mit tettek a levágott ágak felett
s csak nagy nehezen tudtam megértetni,
hogy nem gyümölcsöt termő ágakat vágok
le de ezek levágásával teszem lehetővé a
gyümölcs ágak létrejöttét a kevesebb ágon
a több gyümölcs fejlődhctésének feltételét
adom a korona megritkitásával stb.
Egy szóval tehát nagy súlyt kell itt
fektetnünk a ritka, szellős koronára ; a sűrű
mennyiségű ágak létrejötte minden kétségen
kivill helyezi azt, hogy a talaji viszonyok
itt különösen kedvezők s igy csak levegő és

nap kívántatik még ahoz, hogy sok és jól
érett gyümölcsünk legyen.
A termésre utalt fák nyesetlen elaürU,
södött koronáját jegyezhetjük fel mint hibás,
hiányos eljárást az itteni gyümölcstermelés
köréből s a fák nyesését a koronának külö
nösen ritkán tartását ajánljuk első sorban a
jövedelmező haszonnal járó gyümölcsterme
lést űzni óhajtók figyelmébe.
A gyümölcsfáknak egészségüket fentartó ápolására is okvetlen nagyobb figye
lem fordítandó, mivel mi bizonyosabb annál,
minthogy csak az egészséges, jól ápolt fák
elégíthetik ki gazdag termésükkel hozzájuk
kötött igényeinket.
Rendkívül fontos itt helyt s a közel
vidéken a gyümölcsfajok szerencsés megvá
lasztása is, mivel e kissé zordonabb égalj
kivétel nélkül nem érlel meg minden fajú
illetőleg válfajú gyümölcsöt, ellenben vannak
egyes válfajok, melyek itt, e vidéken még
értékesebbek, mint a mérsékeltebb klimájú
alföldön.
A termelendő fajok illetőleg válfajok
megválasztásánál leghelyesebben jár el az, ki
a már meglevő s bevált fajai közül választ
ki egy néhány fajt, mint érdemest, kitünőbbet nagyobb termelésre s ha mennyiben a
fajok ismeretében kevesebb jártassággal bírna,
e részben kikérné mások tanácsát, hogy
mely fajok mutatkoznának itt sikeresben termelhetőknek.
Nem bocsájtkozva e helyütt a sok apró
részletekbe, miből tán kisem fogyhatnék, rö
viden tehát csak e két körülményre hívom
fel az érdekeltek figyelmét, t. i. a fák sza
bályszerű szorgos nyesésére s a termelendő
gyümölcs fajok helyes megválasztására. Ezek
ben összpontosul mindenütt de különösen
1 itt a haszonnal járó gyümölcstermelés alap
feltétele.
Legyünk ezekre figyelemmel s mi ki
fogásunk sem leend »Selmeczbánya gyümölcsészete * iránt s minden félelem, habozás
nélkül foglalkozhatunk itt nagyobb, kiter
jedtebb alapokon a jövedelmező gyümölcs
termeléssel.
Selmeczbányán, 1887 . május hó 6 -án.
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Lukácsy A lad ár,
vándor 'TgyümölcgÓHZ.

HIRDETÉSEK.
Hirdetés.
Selmeczbányán a Janovszky-féle
(azelőtt Scholcz) házban egy 3 szo
bából álló lakás Junius l-tö l kiadó.
623. szám
1886

Á rverési hirdem ény.

1
1

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881.
évi LX . t. ez. 102. § a értelmében, ezennel
közhírré teszi, hogy a rózsahegyi kir. tör
vényszék 6 2 3 8 6 . P. számú végzése által
a rózsahegyi takarékpénztár felperes javára
Strausz Lipót és társa ellen 300 frt. töke,
és eddig összesen 6 irt. hirdetési költség
követelés erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás alkalmával biróilag le foglalt és
314 frtra becsült ló, marha, takarmány,
hordó, gazdasági eszközökből álló ingóságok
nyilvános árverés útján eladatuak.
Mely árverésnek a 623| 1886. P. sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén
vagyis Babinban Strausz Lipót házánál leendő
eszközlésére 1887. év Május ho 13. napjának d.
e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni
szándékozók ezcuuel oly megjegyzéssel hi
vatnak m eg: hogy az érintett ingóságok
ezen árverésen az 1881. évi LX . t. ez 170.
§-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is eladatui fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára
az 1881. évi LX . t. ez. 108. § ában megál
lapított feltételek szeriut lesz kifizetendő.
Kelt Námcsztón 1887. évi april hó 25.
íja m o n
kir. bírósági végrehajtó,
367. szám
tlkvi 1887

Á rverési hirdetm ényi kivonat.
Az alsókubini kir. jbiróság mint tlkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Pollák Mihály
v égrehajtatnak Tellcsák György és társai
végrehajtást szenvedő elleni 105 frt 45 kr.
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási
ügyében a rózsahogyi kir. törvényszék (az
alsókubinyi kir. jbiróság területén lévő Zúzriva községben fekvő a zázrivái 200 . szám
tlkvbcn A I 4 9 ;720. urb. telek 417. 417|a
és 417ib sz. ház 1 — 41. s. sz. a. foglalt,

ezennel oly megjegyzéssel hivatnak m eg:
hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen, az 1881. évi 60. t. ez. 107. $-a ér
telmében a legtöbbet ígérőnek hecsáron : lul
is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára
7.v 1881. évi 60 t. ez. 108 §-áhan megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Beszterczebányán 1887. évi April
hó 15. napján.
• lu r tM iy A d o l f

T eltetik GjrUty. András és Teliiuik léi).
Krafca M á r ia n e v é r e ir t in g a tl a n r a a z á r v e r é s t
695 frt ezennel m e g á lla p íto tt k i k i á l t á s i a t 
ban dlreodelte, é s h o g y a fe n n e b h m e g je l ö l t
ingatlan az 1887. é v i junius hó 24-ik n a p já n
(i. e. 10 órakor Z á z r iv a k ö z s é g i h á z á b a n
megtartaadó n y ilv á n o s á r v e r é s e n .■> m e g á l la 
pított kikiáltási á r o n a ló l is e l a d a t n i fo g .
Arverezui szándékozók tartoznak az
iugatlanok becsárának 10 százaléaát vagyis
09 frt 50 krt. készpéuzheu, vagy az 1881.
GO. törvéuyczikk 42. §-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi uovemberhó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy mi
niszteri rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez
letenni avagy az 1881. 60 .t. ez. 170. j?-a
értelmében a bánatpénznek a biróságuál
elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt átszolgáltatni
Kelt Alsókubinbau 1887' évi márczius
bó 2 -ik napjáu.
Alsókubini kir.jbiróság mint telekkönyvi
hátőság.

k ir. bír. végrehajtó.
227 v. h/.áin
1887.

Á rverési h ird e tm é n y .
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881.
évi L X t. ez. 102 §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogv a beszterczebányai kir.
járásbíróság 4 3 4 4 8 8 7 . P. számit végzése ál
tal Bellák Jakab javára Brlidor Lob cII.mi
195 frt töke. és eddig összesen 9 írt 15 kr.
perköltség és 3 frt 70 kr. végrehajtási köve
telés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás
alkalmával biróilag lefoglalt és 600 frtra be
csü lt: deszka és szálfa stbból álló ingósá
gok nyilváuos árverés útján cladatnak.
Mely árverésnek az 1256:1887. P. sz ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén
vagvig B e s 7, t e r c z e b á n y a n leendő
eszközlésére 1887 év Május ho 2 0 -ik napjá
nak d ti. 3 órája határidőül kitüzetik és
ahhoz a venni szándékozók ezennel olv meg
jegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett in
góságok ezen árverésen, az 1881 évi LX.
t. ez- 107. § a értelmében a legtöbbet Ígé
rőnek becsáron alul is eiad itni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára
az 1881. évi LX. t ez. 108. §-ában megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Beszterczebányán 1887. évi Mij
hó 2 . iiapjti".

C s illn g li)
kir. aljbiró.
2 4 9 . szám

Ifim 1887.

Á rverési hirdetm ényi kivonat.
A námesztói kir. Járásbíróság mint tlkvi
hátóság közhírré teszi, hogy Holéozi 1*. és
fia végrehajtatnak Bella Teréz végrehajtást
szenvdö elleni 56 frt tőkekövetelés és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a námesz
tói kir. jbiroság. területén lévő a námesztói
határban fekvő a námssztói 273. számú tlkvben
A I 2 — 66 sor sz- a. foglalt V» urb. telekből
álló Bella Teréz nevére lU részben irt ingat
lan birtokra 127 frt kikiáltási árban, és a
námesztói 353. számú tjkvben A j 1 s. sz.
foglalt urb. talaj és 247. számú házból álló,
ugyanazon végrehajtást szenvedőre égészben
irt ingatlan birtokra 1344 frtban ezennel
megállapított kikiáltása árban elrendelte és
hogy a fennebh megjelölt ingatlanok az 18K7.
évi junius hó 6-án d. e. 10 órakor Námesztó
mezőváros irodájában megtartandó nyilvános
árverésen a kikiáltási áron alól oladatni fog
nak.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlau becsárának 10 százalékát vagyis
12 frt 70 kr. és 134 frt 40 kr. készpénzben
vagy az 1881. f- ez. 42.§-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november
hó 1-ón 3333. szám alatt kelt igazságügy
miniszteri tendelel 8 §-ában, kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX . f- c. 170
§■& értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Námesztón 1887. évi Márczius h •
12 . uapján.
Námesztói kir. jbiroság mint tlkvi ha
tóság.
L a v o ffa

Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 10 százalékát kész
pénzben. vagy óvadékképes értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni.

143b. H7.Á1I1
188b. tk.

Á rv eré si h ird e tm é n y i k iv o n a t.
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kö2vetitö vállalat
irodája Sehneczbányán a Felsöpiaczon
van alulirotraknál

Kamrák Imre.
Chvala Adolf.
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Beszterczebányán.
Mindennemű hintó és kocsi raktárát ajánlja a nagyérdemű
urasaitoknak.

k i r bír végrehajtó,

sxí-lTincs többé fogfájás
S ^ D r ,

P O

P P V a a u - r n .-

S t ; / . - . . ! . . ...I- fo g o r v o s

Becs, I. Bognergasse N r. 2,
használata mellett. Felülmúl minden más száj
vizet, mint kitűnő óvszer mindennemű fog-,
száj- és torokbetegség ellen s dr. Popp fo g 
porának vagy fogpasztájának egyidejű hasz
nálata után a fogak mindig egészségesek
es szepek, ami egy egészséges gyomor főfeltétele.
Dr. Popp fogplom bja a legjobb szer az.
odvas fogak sajátkezű kitömésére, miáltal a
bü?ös leheli t megszűnik.
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Á rv e ré si h ird e tm é n y .
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881.
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a beszterczebánvai kir.
járásbíróság 57 jl887. P. sz. végzése által
Kovátsik Pál és társai javára Bock Ede elicu
272 frt 80 kr tőke, ennek 1886. év május
bó l-ső naptól számítandó 6 % kamatai és
eddig összeseu 13 frt 35 kr. perköltség kö
vetelés erejéig elrendelt kielégítési végrehaj
tás alkalmával biróilag felül foglalt és 504
frtra becsült: szobabútor stbból álló ingósá
gok nyilvános árverés utjáu cladatnak
Mely árverésnek az 1212,1887. P. sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén,
vagyis Beszterczebányán leendő eszközlé
sére 1887-ik évi Május ho 17-ik nap
jának
délutáu 3 órája határidőül
kitíizctik és ahhoz a venni
szándékozók
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kőszénbánya és iparvállalat részvény-társulat.
A jú n l jllk

kitüné minőségű hazai kószenterm enyeinkel
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Ilciidclményekct kérünk központi irodánkba Budapest. Erzsébettér 3
szám alá intézni.

Az igazgatóság.
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Főnyeremény készpénzben

50000

frt. !
____________ >
n y erem én y .
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S o r s je g y e k k a p h a t ó k

A magyar lovaregylet sorsjegy-irodájában Budapest, vaczi-utcza 6.
és e lap lüiad.ólxi-o’-atalá'ban..

I kö aiv én y és o iá a ellen ajánlott számos háziszerek
I I kozott még is csak a valódi Horgony-Pain-Expeller
I a leghatásosabb ós legjobb. Ez nem titkos-szer,
hanem egy teljesen megbízható, orvosilag kipróA bált készítmény, mely inindenbotognok teljes megnyugvással
íjuyvaBsai ajánlható.
ajamnaio. Hogy
nogy a Iram
’ain-Expellor
-fixpellor teljes
bizalmatit erdemol, legjobban kitűnik -«-*-**
.
abból, hogy
sok
beteg, a ki nagy garral feldiesért más gyógyszereket
s a„ k
,
próbált meg, m e g in t vc o
„ „a

A
^

fc - ég jónak bizonyult Pain-Expellerhez
tért vissza. Épen az összehasonlítás által győződtek
im p arról, hogy úgy a csuzos fájdalmak, tagszakgatások
-tb . mint a fő-, fog- és hátfájás, oldalnyllalasok stb.
a l ‘am-Ex|H'l|errel eszközölt bodőrzsölesek által leg
gyorsabban szüntethetők meg. A 40 kros. 70 kros os
1.20 olcsó ár a szegényebbeknek is hozzáférhetővé teszi,
míg másrészt a számos síkor a folól kezeskedik, liogv
a pénz nincs kidobva. A k á r o s u tá n z a to k tó l azonban
óvakodni kell, s csak a „horgony"*jellel ellátott
I’aiii-Kxp. l|.-rt fogadjuk el mint valódit. Kozponti-raktár Gyógyszertár az arany oroszlán
hoz Prágában, Niklasplatz 7. Kapható n leg
több gyógyszertárban.*)

' Sztankay F - >>.-\s
" --L Török J - i :
Nyomatod a „.Sclroeczbányai Híradó" gyorssajtóján Turócz.-Sz.-Mártunban
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mesém
Sorsjegy

kitűnő szer
mindennemű bőrbetegség ellen s kiválóan al
kalmas fürdők számára.
Á ra k : Anatherin szájvíz palaczkokban 50 kr..
1 frt és 1 frt 40 kr. Analherin fogpaszta
dobozban 1 frt 22 kr. Aromaticus fogpasta
darabokban 35 kr. Fogpor skatulyákban í>3
kr. Fogplomb tokban 1 frt. Nő.enyszapp in
30 kr.
m t. ez. közönség kéretik, hogy vilá
gosan POPP cs. k. udv. fogorvos prepa
ratumait kérje s csak olyant fogadjon el,
mely védjegyemmel van ellátva. A hami
sított Anatherin szájvíz, minőt gyakran
árulnak, sokszor az egészségre ártalmas
alkatrészeket tartalmaz, miért is ennek
megvételétől intjük a t. közönséget.
Kapható : Turócz-Szt.-Mártonban Toperczer Lajos gyógysz., l'ábry József, Soltész
I„. Simko S. kereskedésében, valamint a
gyógyszertárakban és illatszer kereskedések
ben Ruttkán, Zsolnán, Rózsahegyen. Körmöczön, Sclmeczbanyán, Beszterczebányán,
Zólyomban, Némct-Lipcsén, Csaczán, VágBesz.tgrczén, Xagy-Bicsén, Námcsztón. Privigyén, Terhován, Mosóczon, Szucsányban.

1887Í

Empflehlt den holien Herrschaften sein grosses Láger alléiGatlungen Kalessen and Wiigen.
0

0

Dr. Popp növény-szappanja

kir. a ljbiré.
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Kir. járásbíróság tlkvi hatósága
im bánván 1887. évi April bó 9-én.

A bro/.uóbányai kir: járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság közhírré tosszi, hogy a
breznóhányai takarékpénztár vógrclmjtatónak
Lamer János végrehajtást szenvedő elleni 150
Irt töke követelés és járulékai Iránti végre
hajtási Ügyében, a breznóhányai kir. járás
bíróság területén lévő lireznóbáuya város iiatárábau fekvő a breznóhányai 6186. sz. telekönyvben foglalt és Lamci János nevére irt :
3273. liclyr, sz. részletre
31 frtuyi
4275
»
37
5812
»
12
»
13838
*
43
*
14726
>
40
»
és 19699 helyr. sz. részletre
202
igy összasen iugtlanokra az árverést 371 Irt.
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és liogv a fennebh megjelölt iugatla
nok az 1887. évi Május hó 2 6 -ik napján d
e. 9 órakor telekkönyvi hiv. helyiségében
mégtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

iában.
irábati

1
-7

Hirdetés.
Föerdész kerestetik
| egy felső magyarországi uradalomhoz. A p:ij lyázótól az erdőtörvény 36 . £-ában jelzett
minősítés, a német és m agyar nyelv tudása,
j .1 szláv nyelvben némi jártasság kívántatik
meg ; egészséges testalkat s lehetőleg hadí mentes, a tűlevelű fa tenyésztésében és fel, ismerésben jártas legyen. A szolgalatba lépés
idejt Julius i-je
I' v i j ö v e d e l e m : 500
frt. készpénz, 100— 130 frt. mellékkereset, 4
hl. tiszta busa, 10 hl. rozs, 8 hl. árpa, 4
hl. zab. 30 hl. burgonya, 48 kmt. tűzifa, egy
tehén utáni tej, hatas ló, lakás kerttel, (iv a
dék 300 frt.
A német és magyar nyelvben szerkesz
tendő kérvény a bizonyítvány másolatokkal,
mely utóbbiak nem küldetnek vissza, a tiszt
ta rtó i h ivatalhoz M oravanba (l’őstyén m e lle tti
küldendők.
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Kiadó a „Selmcczbányai Híradó" köuyvuyomója.

