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Húsz év.
(S.) Alkotmányos szabadságunk 

helyreállításának és dicsőén uralkodó 
királyunk koronázásának huszadik év
fordulója volt e hó 8-án. Húsz év az 
egyes ember életében nagy idő, míg 
a népek, az államok életében legfel
jebb egy forduló pontot jelezhet.

A népek boldogitására szolgáló 
eszmék sugarai lassan baladnak szét 
és aránylag uagyon soká tart az. inig 
e sugarak a nagy tömeg elméjében 
derengő világot keltenek : a gondolat 
szabadságát.

Ez nem halad oly gyorsan, mint 
némelyek szeretnék, es mások gon
dolják. Minden népnek vannak bizo
nyos meggyőződései, bizonyos hagyo
mányos fogalmai, melyekhez mereven 
ragaszkodik, a melyekből őket kie
melni, sokszor lehetetlenné válik, mert 
e téren ők ellenvetést nem tűrnek. 
Ezen eszmékhez a legszívósabb con- 
servativismussal ragaszkodnak. Hogy 
pedig az — a néptömegeket tekintve -- 
minden államban igv van. igy volt, 
mutatja a történelem. Ezt nevezzük a 
nép conservativ szellemének, a mi 
megnehezíti nz állami kor.nányzat 
gyors elölialadasát eg y é-z i öl. mig 
másré zröl ugyan ez a szellem bizto 
sitja az államok letét es fenmaradasát.

Ezen megdönthetetlen tétel lel szem
ben a népeknek, anyanyelvűk szerinti 
csoportosítása, vagyis nemzetekből 
nenzetiségek,,e való szétbontása az

egyes államokban, ..egyenlő lenne a 
babiloni átokkal, • mikor az Isten á tlé
pek nyelvét megzavarván, azok külön
féle nemzetiségekre oszlottak. Mert 
az államok maguk a hatalom fogalmát 
képezik; a h a t a l o m  p e d i g  e g y e 
s e k  é r d e k e i t ,  v a g y  k í v á n a l 
m a i t  c s a k i s  l é t é n e k  b i z t o s -  
sága mellett t e l j e s í t h e t i ;  más 
alapon az állami hatalom nem egyez- 
kedhetik.

Már most alkalmazzuk e tételt. 
Hegy egy állam, különféle anya
nyelvű lakó ik nyelvét az állam 
nyelvével te m egyenjogává tegye 
mind a közi itás. mind az igaz
ai’1 gszolgálta az lehetetlen az
emberi ész >ttságánál fogva ;
mert az eset amiden állami tisztvi
selőnek az államban levő összes nyel
veket tudnia kellene. Erről tehát töb
bet nem is szólunk. Mert ilyen köve 
teléssel előálló emberek a bolondok 
házába valók lennének.

Ezek előre bocsátása után visza- 
szatekintve lefolyt húsz évi alkotmá
nyos életünk vívmányain megelége
déssel szemlélhetjük azt, hogy alkot
mányos érzelmeink helyes érvényesí
tésével és öntudatos maguiikví.seleté- 
vel bámulatba ejtettük a világot s 
azon európai nagy államok melyek 
1848. előtt minket félvad ázsiaiaknak 
takintvéu. velünk nem is foglalkoztak, 

-  ma már bennünket egyenlő poli
tikai magaslaton állóknak tekintenek 
önmagukkal.

Az tagadhatlan immár, hogy mi 
bent vagyunk az európai nagyhatal
mak koncertjében s igy nélkülünk 
Ertrópa politikája el nem intézhető.

Ez magában oly óriási magaslat, 
amelyre e nemzet felküzdeni képes 
volt magát, hogy ebhez képest azon 
kicsinyeskedő küzködések, melyek az 
alkotmánvos élet sajátságai nálunk és 
mindenütt a világon, ahol alkotmányos 
szabadság van, parányiságuknál fogva 
szétoszolnak, mint a buborék.

Ezt teremtettük mi az elmúlt 
húsz év alatt, ami dicsőén uralkodó 
királyunk alkotmányos érzületének 
hatás mellett.

E  húsz év képezi kezdetét Ma
gyarország felvirágozása ama második 
korszakának, melyet nagy Széchényink 
előre látva megjövendölt.

A M. ív E. Szituvá osztály ki
rándulása Drégelyre.

A Szitnya osztály 5 évi fennállása óta 
állandó programmját képezte a drégelyi ki
rándulás, de mindeddig nem nyílt alkalma, 
hogy ezen kedven ez tervét kivihesse ; most 
is nagy nehezen tudott az létre jönni, mivel 
az ezen ügy végett tartott estélyen touristá- 
ink egynéhánya oda nyilatkozott, miszerint 
ezen kirándulás sem touristikai, sem társa
dalmi tekintetben kielégítést nem nyujfehat. 
Az osztály intézői azonban nem is annyira 
ezen szempontból tartották szükségesnek ezen 
kirándulást, hanem inkább azon két czélból,

hogy egyrészt hazafiui kegyelet-érzetünknek 
eleget tegyünk, midőn a megyénkbeli hős, 
Szoiuly küzdterét és emlékét meglátogatjuk, 
másrészt, hogy megismerkedjünk központjá
val ezen megyének, melynek területén osz
tályunk működik és hogy ezen központ tár* 
sadalmát is — ha lehet —  ügyünknek, a 
Szitnya osztálynak megnyerjük.

Ezen czélból szerény kérdés intéztet- 
vén az osztály elnökségétől, onnan nem csak 
előzékeny barátságos feleletet és meghívást, 
hanem csakhamar oly programmot vettünk, 
mely szerint a pünkösdi ünnepekre Ipolysá
gon bál és a drégelyi kirándulás a Szitnya 
osztály társaságában tervezve volt. Ezen kö
rülmény osztályunkra némi erkölcsi kötele
zettséget rótt, hogy a kirándulást pünkösdre 
létre hozza, és az elnökség az osztály ösz- 
szes tagjait értekezletre hivta össze és az akadé
miai polgárokat is részvétre felhívta. Az ér
tekezleten szép számmal gyűltek egybe a 
tagok, és az ügy megbeszélése után azonnal 
is 2 o  osztályi tag és 10 akadémiai polgár 
jelentette ki részvétét.

Pünkösd szombatján délután 1 órakor 
indult útnak esőben 24 részvevő 6  kocsin, 
Prencsfalun még egy kocsi hozzánk csatla
kozott és 5‘/»órakor 7 kocsi robogott a terényi 
fogadóba, hol jókedv és tréfák mellett a 
megrendelt pörkölt elfogyasztatott. Egy órai 
pihenés után Ipolyság felé kocsiztunk. A2 
ipolysági programm első pontja ugyan nem 
lett betartva, a mennyiben Tompán senki 
sem várt ránk, mit különben nem is vehet
tünk rósz néven, mivel más későn érkeztünk 
oda. Ipolyságra érkezve, a prograinm második 
pontja, a megismerkedés a kaszinóban, sem
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Fürdői levél.
S tu b n y a filrd ö , IHH7. jú n iu s  hú.

Tagadhatatlan, hogy ha/ai fürdőink 
nagyrésze hazánkban is kivált csak azért 
ismeretlen, mert tulajdonosai a viszonyokhoz 
képest nem tartották szükségesnek azok 
létezésének, gyógyerejének széles körben 
való ism ertetését; nem lehet tehát csodálni, 
hogy még Dr. Nendtwich Károly budapesti 
műegyetemi tanár és t. akadémiai r. tag, ki 
StubKyafürdő hévvizeit vegyelcmeztc, 18 7 8 . 
évben a stubnyai hévvizekről irt szak-mun
kájában bízvást azon állításra érezte magát 
jogosultnak »hogy hazánk legtöbb fürdőhe
lyeinek a hire alig a megye határáig terjed, 
melyben azok fekszenek,* s nem lehet cso
dálni azt sem, hogy hazánknak üdülést avagy 
gyógyulást kereső, vagyonnal rendelkező 
osztályai, fiai s egyáltalában közönsége, nem 
a hazai, hanem az idegen fürdői, t keresi 
fel ; az üdülés és gyógyulásra szá il össze
geket külföldön hagyja.

Turócz megyének, a Kárpátok tövében 
fekve e nagy kertnek, van egy ki icse, mely 
tulajdonkép a szenvedő emberiség kincse s 
ez Stubnyafürdő, a stubnyafiirdői hévvizek.

A 13-ik század óta igen-igen nagy le
hetett azok száma, kik élvezték már e hév- 
vizek gyógyerejét, kik testüket csak oda ho
zattak, hogy néhány heti fürdés után egész
séges tcsttagokkal s szivükben hálával a 
végzet iránt hagyták cl c helyet s mégis c 
jeles fürdőhely hírneve alig vált meg a Kár
pátok aljától.

Talán nem lesz tehát tárgytalan e für- 
I dőhelyről röviden megemlékezni.

Kies vidéken a herinancczi hegyek nyu- 
| gáti tövében az éjszaki szélesség ^ '5 0 ' a 

keleti szélesség 36*30' alatt 1620 Iái) maga
san a tenger színe lelett fekszik IV. László 
magyar király által 1281 évben IV. r gróf
nak -- gróf Mikó fiának — hű szolgalatokért 
ajándékozott, a körmöczbányai váró i levél
tárban »aqua callida toplucha névvel neve
zett Stubnyafürdő.

IC fürdő felett évszázadok fergetegei 
vonultak s hogy hírneve nem terjedt kellően 
el, ahhoz leginkább az e fürdőhely időnkinti 
urának gyakori változtatása és tulajdona 
iránt támadott viták járultak.

A körmöczbányai vár. levéltárban ta
lált okmányok s I)r. Nendtwich Károly érin
tett szakmunkájának tartalma szerint gróf 
Péter örökös nélkül halt cl s a fürdő 1351. 
évtáján a mutnai urak birtokába a 1 5 sza
zad vége felé a  haji grófok s e családnak 
1492 évben történt elhaltával Majtényi Mi
hály, utána Thurzó János körmöczi banya- 
gróf birtokába került.

Majtényi Mihály után a gyógyhely szám
talan perlekedésnek lelt tárgya és inkább 
csel és erőszak által mint törvényes úton 
az Erdődy, Petrovits, Chentya, Thurn, Lip
csei és Révai stb, családok birtokába került 
mig végre I. Eerdinand a  sok harcz és ha
bomnak azzal vetett véget, hogy c fürdőt 
véglegesen Körmöczbánya városnak ajándé
kozta, melynek birtokában mai napig meg 
is maradott.

Ezen évszázados gyönyörű fekvésű 
gyógyhely, melynek parkja ritkítja párját, 
melynek közelében lévő szép fenyvesek a 
közönség túlzott igényeit is képesek kielé
gíteni. a várost mint tulajdonost arra bírták,

hogy nemes érzelemből a szenvedő emberi
ség iránt s figyelemmel a gyógyhely kitűnő 
hatására több százezer forintot szavazzon 
meg e fürdő helyreállítására, ellássa azt fürdő 
orvossal, s megtegyen mindent a mi a jelen 
időben egy látogatott fürdőben a kényelem 
dolgában megkivántatik, tudván azt, hogy a 
fürdőt nem belső becsének nctáni hiánya, 
hanem berendezésének hiányossága tette ez 
elölt vidéki jellegűvé.

S mondhatjuk, a ki e fürdőt jelenleg 
látja, alig ismer a régi Stubnyafürdőrc, Stub- 
nyafűrdő fejlődésének uj korszakát kezdette 
meg. Uj — 57 szobával ellátott lakóháza, 
díszes kupolával födött lürdőháza a fiirdé- 
szeti technika uj vívmányai szerint beren
dezve, gyönyörű angol parkja, mely kiváló 
szép virágházzal van ellátva s melyről Dr. 
Bolemann István főorvos úr 1887. évben ki-, 
adott > fürdő tanában* úgy nyilatkozik : hogy 
az ni lakóház előtt terül el a gyönyörű, ki
tünően gondozott park, melynek párját ma
gyar fürdőknél (kivéve Margitszigetet) alig 
találjuk,- - egyetemben a 4  tükörfürJövel, 
számos kádfürdővel, nyári és téli helyi
ségeivel. állandó zenekarával csak az alkal
mat várja, hogy úgy egyesek mint művelt 
társaságoknak a biztos üdülést és a szüksé
ges gyógyulást nyújtsa. S mi bizton remél
jük, hogy a város mint tulajdonos által ho
zott áldozatok gyümölcs nélkül nem marad
nak s hogy ha e fürdő hírneve elterjed, az 
a gyógyfürdők sorában cl fogja foglalni 
azon helyet, mely őt páratlan forrásai s 
egyéb természeti adományai folytán megilleti.

Ezek mellett röviden közöljük Dr. 
Nendtwich tanár vcgycleinzésénck adatatait. 
E  vegyclcmzés szerint a 45•5" C hőfokú 
vizfajsulya 1-00173 és tooo grammban tar
talmaz : 0.Ó290 gr. kovasavat; 0-0234 gr.

kénsavas k álit; 0.0057 gr. konyhasót; 0-1300 
gr. kénsavas nátrónt 0-6120 gr. kénsavas 
mcszet 0-0709 gr. szénsavas meszet ; 0-2088 
gr, szénsavas magnesiát a szénsav összes 
mennyisége 0-692.

Gyógy erejükre nézve kitűnő sikerrel 
használtatnak e hévforrások csúzos köszvényes 
bántalmak, idült izzadmányok, izommerevség, 
bőrbajok, fekélyek, mozgási és érzési ideg- 
bántalmak (Motilitáts- und Sensibilitáts-Neu- 
rosen). Méh bántalmak és azok következmé
nyei, nevezetesen hószámzavarok (Menstrua- 
tionstörungen) meddőség ellen stb. ; régre 
béltorlódás (Darmstasen) által okozott gyo
mor és bélhurut ellen a stubnyai fürdők kap
csolatban az újonnan fúrt Stefánia forrás 
vízzel, mely ivásra hasznáitatik, kitűnő ha
tással bírnak.

I la tekintetbe veszszük tehát, hogy e 
gyógyfürdő gyógyerejére nézve a gasteini 
és teplicz- schönau-i hévforrásokkal azonos, 
ha tekintetbe veszszük a fürdőszobák árá
nak, a fürdői-áraknak, a többi fürdőkéhez 
mért aránylagos csekélységét, Budapest és 
Becs közötti vasúti közlekedés közvetlensé
gét és rövidségét, s azt, hogy távirda, posta- 
hivatallal és vasúti állomással bir s hogy 
úgy a m. kir. államvasutak mint a Kassa- 
oderbergi vasutak igazgatóságai e fürdőhely 
részére mérsékelt menettérti jegyeket enge
délyeztek, bátran reménycljük, hogy c fürdő 
emelkedni, ma-hólnap a hason nevű szom
széd teleppel községgé alakulni, abban egy
részt uj laképületek emeltetni, másrészt a 
szomszéd erdőkben tervezett villák felépittetni 
fognak s a gyógyfürdő, támogatva a haza- 
fiság által, a gyógyulást és üdülést kereső 
közönség kcdvencz helyévé lesz.



volt betartható, mivel csak 9 óra előtt ér
tünk oda, a bál pedig mar 8 órakor kezdő
dött. De Schiller Antal, a honti caszino el
nöke még is élénkbe faradott és egymaga is 
végezte az elszállásolás fáradságos munkáját. 
A mint épen már mindegyikünk szállására 
indulni készült, akkor nagy örömünkre be
toppan Dr. Téry Ödön ötöd magával Buda- 
pestről, három budapesti később érkezett. 
Képzelhetni mily lelkes éljenekkel fogadtuk 
budapesti tourista társainkat, kikel majd ké
sőbben a bál buffetjában össze is jöttünk. 
Mig mi a drága ételek és italokban nem 
nagy kárt tettünk, addig akadémiai polgá
raink tourista módra lelkesen és kitartóan 
forgatták a díszes, de nem nagy számú hölgy- 
közönséget, kik közt kiváló helyet foglalt 
el szép touristanénk, Schuszter Lajosné. Ti
zenegy- órakor, a bálon jelen volt főispán ő 
méltósága lakó osztályába visszavonulván, 
utánunk tudakozódott, mire mi in corpore 
tisztelegtünk és jó negyed órát kellemes tár
salgásban töltöttünk nála.

Másnap reggel .8 órakor a budapestiek 
előre indultak Drégely felé, mi selmecziek 
pedig, a megbeszélt megállapodás szerint, 
9 órakor indultunk esőben, az ipolyságiak 
nagy csodálkozására, kik azt sem tudták 
megérteni, hogy lehet gyalog oda és vissza 
menni, nem is csatlakozott, hozzánk csak 
kedves vezetőnk Bollner Pál, később Marzsó 
állomási főnök és Lamy urak.

Az ut egy darabig az országúton folyt, 
de Szurdok mögött jobbra fordultunk az er
dős hegyekbe. Daczára a nagy esőknek, 
melyek e vidéken jártak és a telepet feláz
tatták, az út, nem csak járható, de kellemes 
meglepetésünkre mindig szebbnél szebb er
dei úttá vált. A meglepetés nem sokára még 
fokozódott, a mint a hoiti szakadást magunk 
előtt láttuk. Ez valóban nagyszerű látvány,
—  elláthatlan távolságban előttünk egy szé
delgő mélységű kimosás — a két hegy va 
lóságos szakadása mutatkozik, közepén szép 
és magas vízeséssel. Ezen szakadásban tö
mérdek sok vizözönelötti állat— maradványo
kat és kövületeket találhatni úgy a nemzeti 
muzenmban látható legnagyobb mamut fog 
is itt találtatott — kagylók, vizi állatok, 
csontok stb. nagy mennyiségben kerülnek itt 
napfényre,

Egy meredekebb és rosszabb darabon 
áthatolva, megint győzgörei erdei utakon
— valóságos parksétányokon — haladtunk 
tovább Cseh Lajos tagtársunk geológiai ku
tatásait figyelemmel kisérve, imitt amott nyí
lásra akadva, honnan hol jobbra a hegyek 
közé, hol balra a honti lapályra szép kilá
tást élveztünk. Két és fél órai gyaloglás után 
egy ily nyílásra érve, magunk előtt láttuk 
a Drégely hegy csúcsos kúpját és a regé
nyes romokat, A mint a mar ezen érdekes 
látvány felvillanyozott minket, még inkább 
lelkesedésre indított, a mint a romok közöl 
emberi alakok kezdtek feltünedezni, és hatal
mas >hurrájuk< majd a romokból is visz- 
hangzott. Sebessebb léptekkel most a hegyre 
fel mászva, igy jó negyed óra alatt felértünk 
és nagy örömünkre ott találtuk budapesti 
barátainkat, kik különben nem sokára tőlünk 
elbúcsúztak, mert ők innen egyenesen Vcrő- 
ezének menni szándékoztak.

Az igen érdekes romok közt haladva 
és pihenve, szép kilátást élveztünk. Kar hogy 
a láthatár nem volt elég tiszta és mi csak 
az előttünk elterülő — vagy 15 községgel 
ellepett az Ipoly áradásai folytán terjedel
mes posványokat mutató szép völgye
ket láthattuk. Rövid pihenés után lefelé bo
csátkoztunk egy kis fenyvesbe, hol nagy 
örömünkre az ipolyságiak által ide ren
delt — vendéglőst találtuk, ki itt ebédet 
főzött számunkra. De még nagyobb lett az 
öröm, a mint Dr. Téryt társaival meg pil
lantottuk, kik a  felcsapok friss sörből nehány 
pohárral elfogyasztva, véglegesen és igen 
barátságosan elbúcsúztak tőlünk.

Hogy az ebéd nagyon Ízlett, és hogy 
az különböző tréfák, toasztok és ének által 
fűszerezve lett, azt képzelhetni, mert a hol 
addig a selmcczi touristák megfordultak, ott 
mindig jó kedv uralkodott, l-ibéd után egye
nesen lebocsátkoztunk a mély völgyekbe, 
zsebeinket meg rakva grán itokkal, melyeket 
a drégelyi kőzetben találhatni I gy oda ren
delt erdő őr vezetése alatt a Szondy emlé
kére épített kápolnához értünk, hol szintén 
egy oda küldött egyén vart reánk. Ezen a 
prímás nagylelkű áldozatkészsége által fel
épített kápolna külsőleg is elég csinos, bent

drága üvegfestményeivel, a szép Szondy 
s/.obrral, és Coburg Lujza herezegnő által 
ajándÓKozott gyönyörű zászlóval elég megte
kintésre valót nyújt. Az itt talált emlék
könyvbe neveinket bejegyezvén, tovább in
dultunk.

Visszafelé országúton haladtunk falva
kon keresztül, Szurdokon megálltunk, egy 
kis korcsma kertben meglehetős jó bor mel
lett kipihentük fáradalmainkat és 7 órakor 
megint bevonultunk Ipolyságra, hol ugyan 
a tervezett bankett sem jött létre, de mi 
össze jöttünk a nagy vendéglőben, hol czi- 
gány zene és jó kedv mellett jól mulatunk 
Az ott megjelent vagy 15 Ipolysági urka 
egy része velünk tartott, de nagyobb része 
más asztalnál foglalt helyet és látszólag kö
zénk vegyülni vonakodott, mig alelnökünk 
poharat emelve, a touristikát és annak jó 
hatását az emberiségre nézve kiemelve, a 
tourista egyletek és főleg a  Szituvá osztály 
jótékony működését ecsetelve, meleg sza
vakban mondott köszönetét azon t. ipolysági 
polgártársaknak, kik szívességet tettek velünk.

A beszéd tartalma gyújtott, a poharak 
csengtek, a barátság meg lett kötve és a 
jelenlevő ipolyságiak közül tizen be is léptek 
osztályi tagoknak. Schiller Antal szép sza
vakban éltette a touristákat, Vértes Józset, 
a honti lapok szerkesztője, talpra esett to- 
asztot mondott a selmeczi hölgyekre. A vig 
és kedélyes est után azt mondhattuk »végc 
jó, minden jó« és annak hatása alatt indul
tunk hétfőn reggel 7 órakor -  miután Ba
ker »Sections fotográfusunk minket a pia - 
ezon lefényképezett — megint gyalog ki a 
városból, Gyügyön a savanyú vizet megiz- 
lelve. Németiben vig tréfák és ének közt 
olcsón és jól ebédelve, Szt,-Antalban a hét 
szótagot visszaadó, elég nevezetes viszhan- 
got felkeresve, este hét órakor szerencsésen 
és jó időben érkeztünk vissza Selmeczre.

A végtapasztalás az volt, hogy a ki
rándulás touristikai szempontból is valóban 
megérdemli a fáradságot, társadalmi tekin
tetben pedig csak egy kis jó akarat és buz
dítás kell és az annyira szükséges rokon
szenves összetartás és barátsági kötelék meg
kötése nem oly nehéz.

Végre még hálás köszönetünket keli 
nyilvánítanunk, Schiller Anti! és Bollner Pál 
uraknak, kik buzgó feláldozással mindent 
elkövettek, hogy tartózkodásunkat kellemessé 
tehessék. Eyy rps?tvevÓ

H Í R E I N K .

A r v á l i ó l .  S m r e c s á n y i D á r i  us 
árvamegyci főispán nejét. R a k o v s z k y  
Petronella úrhölgyet névünnepe alkalmából 
május hó 3 1 --én az alsófikubini magyar dal 
egyesület esteli dalelöadással tisztelte meg. 
Ez alkalomból a főispán kis-bisztereczi laká
sában együtt volt az egész család, s jelen 
voltak a megyei tisztviselők notabilitásai is. 
Az előadás végeztével a dalegyesület tisz
telgése következett. Duba Gusztáv, dalegy- 
gyesületi alclnök fejezte ki az egyesület leg
őszintébb jókivánatait az ünnepeltnek, szép 
beszédben méltatva a derék család számos 
kiváló erényeit. Sikerült beszédét az ünne
pelt úrnőnek, a főispánnak s az egész csa
ládnak lelkes éltetésével fejezte be. A mint 
a fel-felhangzó éljenzés zaja elcsendesült, a 
főispán ünnepelt neje nevében szívélyes kö
szönetét nyilvánított a kedves megemlékezé
sért, biztosítva a dalegycsülctet, hogy an
nak hazafias tevékenységét mindenha tám >- 
gatni fogja s mindent, mi tőle lelik, el fog 
követni a dalcgyesülct felvirágoztatására. 
Most barátságom vacsora következett. Ez 
alatt Dortsak Gyula, dalegyesületi titkár a 
főispánt, mint a magyar nemzeti kultúra lel
kes barátját s a hazafias érzület és békés 
egyetértés hathatós ápolóját éltette. í rre a 
főispán ismételte meleg köszönetét a dal- 
egyesület szívélyes megemlékezéséért s újó
lag biztosította az egyesületet legöszintébb ér
deklődéséről.

K u b i n y i Á r  p á d, császári es ki
rályi kamarás és az alsó-kubini választó ke
rület volt országgyűlési képviselője folyó hó
2-án tartotta beszámoló beszéltét a Móri- 
cza-ligct«-bcn, hol a székváros és vidéke 
majdnem összes értelmisége s az egész pol
gárság jelen volt. Divéky Gusztáv lelkes be
szédével vette kezdetét az ünnepélyes aktus, 
a ki a választóközönség őszinte ragaszkodá

sát és köszönetét fejezte ki a volt képvise
lőnek azért a kitartó tevékenységért, elvhíí- 
ségért és tántoríthatatlan hazafiságért, me
lyet a kerület képviselésében kifejtett. Az e 
nemű érdemek méltó kitüntetéséül tekintik a 
koronás uralkodó ama kegyességét is, mely
nél fogva a kerület volt képviselőjét kama
rásává kinevezni kegyeskedett. Büszkék —  
úgymond — arra, hogy kerületüket ily ki
próbált és rendületlen hazafiságú és nagy 
műveltségű férfiú képviseli. Ismételten köszö
netét nyilvánítva a választók nevében az ér
demes volt képviselőnek, beszédét Kubinyi 
Árpád lelkes éltetésével fejezi be. Erre fel
hangzott a nagyszámú választók meg-meg- 
ujuló éljenzése, mire a volt képviselő elmondá 
beszámoló beszédét. Ekkor ismét Divéky 
Gusztáv emelt szót, s a szabadelvű párt ne
vében felkérte a volt képviselőt a képviselő 
jelöltség újból való elfogadására. Ismételt és 
lelkes éljenzések között nyilvánítja ki ekkor 
a volt képviselő, hogy a jelöltséget elfogadja. 
Mindjárt meg is tartotta programm-beszéd- 
jét. Kijelenté, hogy szabadelvű eszmék ba
rátja s a szabadelvű párt tagja. Miként cd- 
dig, úgy megválasztatása esetében továbbra 
is azon lesz, hogy kerülete s a haza érde
keit lelkes kitartással ápolja és támogassa. 
(Tetszés.) Jól tudja, hogy az irányában nyil
vánuló bizalom főképpen a rokonszenv ki- 

j folyása. Érdemeket a maga számára nem 
pretendálhat. Azt is tudja, hogy ha oly fér
fiút akarnának az ország tanácskozó termébe 

j küldeni, ki a kerületnek hírnevet szerezzen,
I erre az ország annyi kitűnősége között ele- 
, get találhatnának. S ha mégis választásuk ö 

reá esik, ezt csak a bizalom, a rokonszenv 
s a baráti jóindulat kedves jelének tekintheti 
s mint ilyet annal is inkább szívesen veszi. 
Reflektál ezután az őt ért fejedelmi kitünte
tésre. Biztosítja tisztelt választóit és barátait i 
hogy az az aranykulcs, melylyel feldiszitte- I 
tett, őt tisztelt választóitól sohasem fogja 
elkülönften.i Ellenkezőleg: e kegyes kitűnte- ; 
tűst is olybá veszi, melylyel nem annyira az 
ö személye, mint az általa képviselt kerület I 
választóinak hazafias magatartása lett érdem I 
szerint megjutalmazva, s igy értelmezvén ki- j 
tüntetését azt úgy veszi, mint a mely még 
szorosabbra fűzi őt választóihoz és megerő
síti bizalmát, szeretetét választói iránt. S ha 
a fejedelmi kitüntetés eddigi barátai irányá
ban érzeti sztéléiét és rokonszenvét csak 
növelni fogja, egyszersmind reméli, hogy az 
az aranykulcs megnyitja egyszersmind a zárt 
azon választók rokonszenvéhez is, kiknek bi
zalmát eddig talán nélkülözte. (Tetszés.) 
Ismételten ajánlja magát választói szives jó
akaratába. Erre felhangzott a lelkesedés 
zaja. Az éljenzések megmegujultak. A zene
kar rázenditette a tust. S mikor csend lett, 
a tót ajkú választók nevében Novák Sámuel 
•v. esperes intézett beszédet a képviselője* 

lökhöz, a választók osztatlan bizalmáról és 
őszinte ragaszkodásáról biztosítván őt. Erre 
a képviselőjelölt úr tót nyelven is elmondta 
programmbeszédét. -  Utóbb barátságos la- ( 
koma következett, melynek folyamában lel
kes felköszöntők mondattak 3 a magyar 
dalegyesület dalelőadást rendezett és lelke
sedé-.! keltett előadása szokott elevenségével 
é ' hevével. Az alkony már beállt, mig egyre 
tartott a vidám hangulat. Mikor aztán a tá
jékra leszállni kezdett a sötétség takarója, 
az est csendében haza távozott a kéviseló- 
jclöltjét lelkesen éltető választó sereg.

'/. m e s k a 1 M i h a 1 y t, Árvamegye 
királyi tanfelügyelőjét k i r á l y i  t a n  á- 
r  ’ 0 s '  1 történt kineveztetése alkalmából 
szívéivé- ovácziókban részesítették. A tiszi- I 
tel gok közt ■ Ló sorban az alsó kubini állami | 

1 i solak tantestülete fejezte ki legöszintébb i 
' inét - nyilvánitá üdvözlését a fejedelmi 

kitüntetés alkalmából. Testületileg tisztelgett 
' ov.abba az alsó-kubini állami iskolák gond
nok-aga 1 A tantestület érzelmeit Bukó 
Kálmán igazgató tolmácsolta, a gondnokság 
tisztelgése alkalmával Divéky Gusztáv gond
nok-ági elnök volt a szónok. A kitüntetett 
tanfelügyelő meghatottan mondott köszöne
tét a rokonszenvért, biztosítván a tisztelgő
ket, hogy az iskolaügy felvirágoztatására 
tőle telhetőleg mindent cl fog követni.

A z  a l s ó - k u b i n i  m. kir. állami 
elemi és polgári iskolában az évet befejező 
vizsgálatok f. hó 2 1 -én kezdődnek és 25-ig 
tartanak. Sorrendben a polgári fiúiskola, j 
azután a polgári leányiskola s végül az elemi ' 

í iskolai osztályok vizsgálatai következnek.

Valamennyi vizsganap alatt i s k o l a i  k i 
á l l í t á s  rendeztetik egy külön tanterem
ben. A tisztelt szülők és taniígybarátok szi
ves figyelmébe ajánljuk a nevezett vizsgá
latokat.

l<i|M ó ltó l. I . i p t ó - s z e n t - m i k -  
1 ó s i s z i n é s z e t. A Bogyó igazgatása alatt 
álló felvidéki magyar színtársulat folyó évi 
június hó 9-én tartotta első színi előadását 
a »Fekete sas szálló dísztermében. Színre 
került »Az alakoskodók* czimfi vígjáték és 
színészeink összevágó játékukkal nagy tet
szést és sok tapsot arattak. Közönség arány
lag véve kevés volt, de reméljük, hogy 
a többi előadások nagyobb pártolásra talál
nak. A választási mozgalmak ugyanis elvon
ják a színházba járó közönségnek nagy ré
szét, mert a választások előtt minden pírt 
megkötözött buzgalommal iparkodik párthi- 

1 veket hóditani. Kedves kötelességet teljesí
tek, midőn Bogyó Ilonka és Kendy színésze
ket mint olyanokat tüntetem ki, a kik a szí
nészetnek becsületet, önmaguknak pedig jól 
kiérdemelt dicsőséget szereznek.

V á l l ó  János méhészeti vándortamtó 
folyó évi június hó 10 -én érkezett Lipté-Szt.- 

( Miklósra, hogy ott a méhészet köréből el- 
I rnéleti és gyakorlati előadást tartson. Miké 
I József gyógyszerész teljes készséggel rendel- 
' kezésre bocsátotta szépen berendezett méhe

sét, hol Valló János vonzó és szakszerű 
előadásával élvezetes két órát nyújtott azon 
számos hallgatónak, kik előadásának meg
hallgatására egybe sereglcttek. Kívánjuk, 
hogy a kellő siker is koronázza a tanító fá
radozásait és hogy a liptószentmiklósi kö
zönség jód berendezett méhesek létesi íése ál
tal oly jövedelmi forrásokra tegyen saert. 
melyek hivatvák a hanyatló kereseti forrá
sokat gyarapítani.

b o l y o m b ó l .  Tekintetes szerkesztő 
U r! Azon szerencsében részesültem, hogy 
Zólyom-Brezón való tartózkodásom alkalmá
val Vilmos napjára Wagner Vilmos kir. bá
nyatanácsos úr házába voltam hivatalos, hol 
coY kellemes délutánt és éjt töltöttem a ked
velt háziúr, háziasszony és vendégei körében. 
Mielőtt a vendégkoszorú az estélyen részt 
vett, volna egy rögtönzött tánczvigalom ren- 
deztetett a  vasúti állomás közelében lévő 
gyönyörű helyen fekvő kuglizó pályán. Hogy 
azonban e remek vidéket leírhassam, meg
vallom, arra nézve toliam gyenge, de kép
zeljenek egy, jobb s bal oldalt impozáns er
dők által határolt völgyet, mely magában 
foglalja Zólyom-Brezó nagyszerű vasgyárát, 
rezsőpart-telepét, egy kis vasutat, melynek 
töltését egész hosszában a Garam vize mossa, 
s mely alagutakon át utat törve magának, 
összeköti a zólyom-brezói és kis-garani vas
gyárakat, akkor némileg sikerült e nagyszerű 
látványt elképzelni. Itt időztem, itt voltam 
egy felejthetetlen háziúr szerény vendége. Az 
estély befejeztével Weistenbacher vendéglős 
helyiségeiben folytatása volt a tánczmulat- 
ságnak, mely valóságos bállá alakult, vége 
csak viradatkor volt. Jelen voltak : Wagner 
Vilmos és szeretetreméltó nején az ünnepei
teken kiviil : Staudncr Jcnőné, Baliga Gusz
táváé, Ilönts Konrádné, Körmcndy Lajosné, 
I’app Jánosné, Vancso Gyuláné, Dérer Mi- 
hályné, Takács Mihályné, Mudry Ján#sné 
Xikolini Gézáné, Eritsch Jánosné, Alberti Berta 
és Anna, Albu Mariska, Vagner Margit és 
Paudler Irma úrhölgyek ; — Staudncr Jenő, 
Baliga Gusztáv, Földi János, Papp János, 
Ercsényi István, Valko Vilmos, Schubert 
!'••• Vilhelmb IC., Dérer M., Takács M., Schenek 
Gyula, Singcr Miska, I.choczky Emil, Kosz- 
tela János, Linszky Károly, Tcmcsváry Béla, 
Pollák Géza, Vagner Károly és Pál, Glciman 
Gyula, Huszoczy Lajos, Czebeczaucr Antal, 
Kovács Károly, Czinko András és Szkalicska 
Adám urak. Az első négyest tizenegy pár 
tánczolta, mely után késedelmüket igazolva 
I ischer Alajos és bájos neje jelentek meg a 
mulatság színhelyén. A fiatalság tanczolva. 
az idősebbek borozgatva töltötték cl a kel
lemes estét szebbnél szebb toasztokkal 
éltetve a derék házigazdát s családját, de 
mindenek előtt magyar hazánkat. JJolygó.

K ö s z ö n e t  n y i l v á n í t á s .  A zó
lyomi alsó fokú ipar iskola f. hó 12 -én tar- 
tan dó évi zárvizsgálatok alkalmából a jó 
maga viseletű és szorgalmas ipartanonrzainak 
mcgjutalmázasához a következő urak szíves
kedtek hozzájárulni: Boroskay János crdőfel. 
és biz alelnök 2 írt. Bulla Mátyás iparos 30



kn. Szwobtda Károly szikgyártulajdonos 5 l 
fit. Trónba János kercsk, és tak. aligazgató 
1 fit. Kovácsik János iparos és biz. tag 1 
Takács Vcndol pipagyártiilajdonos 6 forint 
Szwoboda Ferenc/. pléhgyár igazgató és biz. 
elnök 2 fit. Unió pléhgyár 10  fit. Hulla 
Kamu iparos és biz. tag 40 kr. VVellik és 
társa czég biz. tag 1 frt. Jurecska János ip. 
és biz. tag. 1 frt. Midriak l’ál iparos és biz 
tag 30 kr. összesen 30 fit. Fogadják e szi 
vés iskolabaratok a tantestület köszönetét. 
Zólyom 18S7 . jun. io-én. F őik u h u i 11 János  
ipariskolai igazgat*.

KÜLÖNFÉLÉK.
Rakovszky István, a szucsáni kerület 

volt országgyűlési képviselője, mint már a 
múlt számunkban jeleztük, e hó 5 én tartotta 
meg beszámoló beszédét a távol vidékről is 
begyült nagyszámú választók előtt, magyar 
és tót nyelven. A választók részéről oly 
élénk volt az érdeklődés, milyent régen lát
tunk c kerületben s ez érdeklődés tette 
olyan zajossá, élénkké különben csendes 
városunkat. Beszédében vázolta a múlt or- 
szággyülési cyclus működését, a szabadelvű 
párt magatartását sok igen nehéz kérdéssel 
szemben s különösen ama háborús veszélye
ket, melyektől csak nagy áldozatok árán 
menekülhettünk; kimutatta azonban, hogy 
ez áldozatok korántsem hasonlíthatók össze 
azokkal, melyeket egy — akár győzelmes 
háború is igényelt volna a nemzettől. Kiis
merte. hogy az úgynevezett * fegyveres béke* 
fenntartása igen sokba kerül, de legalább ez 
áron a békés fejlődés lehetőségének útja 
szabadon van tartva. Kifejtette, hogy miként 
hiszi ő lehetőnek az országos pénzügyek 
rendbehozatalát; mindenek előtt szigorúan 
keresztül viendő takarékossággal, másodsor
ban a közvetett adók (pl. a szeszadó) ész
szerű emelésével s harmadszor a regálé ren
dezésével. Beszédének e program m szerű ré
sze után röviden számot adott ama valóban 
sokoldalú munkásságról, melyet mint e ke
rület képviselője kifejtett ; szépen átgondolt 
beszédének egyik legszebb tétele volt az, 
amelyben kifejtette, hogy *a közpályán mű
köde egyén tartsa kitüntetésnek, ha munká
val megbízzak*. Végül megköszönve e te
rület választóinak eddig belé helyezett bizal
mát, magát továbbra is szives barátságukba 
ajánlotta. A lelkes éljenzósek megszűntével 
B e n i c z k y  Kálmán a választók nevében 
felkérte a volt képviselőt, hogy fogadná el 
a kerületnek benne helyezett bizalmát : a 
képviselő-jelöltséget ujia. R a k o v s z k y  
István meghatva mondott köszönetét a bi
zalomért s a jelöltséget elfogadta, a válasz
tók egy szivvel-lélekkcl rázúgták, hogy há
jén Rakovszky István, a szucsáni kerület or
szággyűlési képviselő-jelöltje!« Mi is
őszintén kívánjuk velük, hogy »Kljén!- 
Ellenjelölt tulkunkkal eddig nincs, bár re
besgetik, hogy P a u 1 o v i t s József, szu 
csányi plébános készül fellépni szintén sza
badelvű programmal, de mi nem hiszszük, 
hogy minden nagyobb kilátás nélkül szaka
dást akarna előidézni a pártban, melyből 
esetleg más húzhatna hasznot.

Zsigm ondy Vilm os Sclmeczbánya volt 
orsz. képviselőjét választó közönsége nagy 
ovatiókkal fogadta e hó 4-én. Kstc fáklyás
zenével tisztelte meg, mely alkalommal Szit- 
nyai József főjegyző jeles beszéddel üdvö
zölte az ünnepeltet. Másnap, midőn beszá
molóját tartá, Ocsovszky Vilmos polgármes
ter a j len volt választók általános helyes
lése között felhívta őt a jelöltség elfogadá
sára. Kstc népes banketten számos felkö
szönt* hangzott fel, melyek között az akad. 
ifjúság küldötteinek szép beszédei helyre 
ütötték azt a csorbát, melyet a faklyászene 
alkalmával az ifjaknak egy csoportja azáltal 
ütött, hogy fagygyugyertjáv il gán -mai sch- 
ban vonult el a nagy közönség elolt. Mi ak
kor sem tulajdonítottunk e játéknak nagyobb 
fontosságot, mert az sem a részükről is tisz
telt képviselő ellen, sem pedig a választó 
közönség ellen nem irányult. Az egész nem 
volt más, mint néhány fiatal embernek azon 
ssándéka, hogy unalmat egy kis tréfával 
elűzte. Zsigmondy Vilmos érdemei nem 
olyanok hogy azokat a bányászakadémia 
hallgatóinak mindegyike ne (smerné.

A képviselő választások Turóczvármc- 
gyében, mint már lapunk múlt számában

jeleztük, a választások f. hó 17 -én tartatnak J 
meg. A vármegye központi választmányának !
f. hó i-én taitott ülésén a s z u e s á n y  i j 
választókerületben választási elnökül ifj. B u- |
1 y o v s z k y Simon ; a szavazatszedő kül- j 
döttség elnökéül K o s z t o l  á n y i Béla ; he- I 
lyettes elnökökül K l i m o  Vilmos, B u o c z  | 
Károly ; jegyzőkul Striss Sándor, Zathureczky | 
Károly, Bartop Gyula, Kaczina P á l; — a j 
s t u b n y a f ü r d ő i  vá asztókerületben vá- j 
lasztási elnökül V e 1 i t s Alajos ; a szava- j 
/.átszedő küldöttség elnökéül R ó s z  a Já- | 
nos ; helyettes elnökükül A k a n t  i s z Re
zső, S z o ff a Károly ; jegyzőkul Mihalitska j 
István, Paczák János, Briill Adolf, Keviczky 
Lajos választattak meg.

Évzáró vizsgá la tok. A turócz-.szt.-már- 
toni áll. tanintézetekben az évzáró vizsgála
tok a következő rendben tartatnak m eg: 
junis hó 18-án az összes iskolák hittani vizs
gája, jun. 20-án a polgári fiúiskola I. és II. 
osztálya ; jun. 2 1 -én a polgári fiúiskola III. 
és IV. osztálya ; jun. 22-én a közép keres
kedelmi iskola I. és II. osztálya ; jun. 23-án 
a polgári leányiskola I. IV. *sztálya; jun. 
24-én az elemi fiúiskola I —IV. s az elemi 
leányiskola III. IV. osztálya ; jun. 25-én az 
elemi leányiskola I. és II. osztálya. A vizs
gálatok nyilvánosak.

A szegény árva- Apja nyolc/, év előtt 
hősi halált halt huszad magával egy látha
tatlan ellenséggel : a bányaléggel folytatott 
harezban. Anyját annyira megrendité e sze
rencsétlenség, hogy hosszú 8 év sem volt 
képes szivéből a bánatot kiirtani — Fájdalma 
homályt vont észvilágára s az immár szel
lemben vak anya gyilkos fegyvert fogott az 
ártatlan gyermekre ; ha én elveszem —  úgy
mond — vesszen el ő is, úgyis csak szen
vedés, nyomor lenne osztályrésze.* — A ki
csinyek őrangyala megmenté a gyermeket, 
az anya azonban öngyilkos lett, tegnap kí
sérte ki koporsóját a kis árva oda, a hol 
elnémul a fájdalom. — Özv. N— Gézáné 
már régebben üldözési mániában szenvedett, 
mely e hó g-én annyira erőt vett rajta, hogy 
kis fiát ütötte, fojtogatta. Majd revolvert ra
gadott s a nála megjelent Schuszter alkapi- 
tányt lelövéssel fenyegette. — Az alkapitány 
távoztával cltorlaszolta magát szobájában s 
levéve szobája faláról a nagy tükröt, ennek 
szögére felakasztotta magát. A kis Béla most 
már teljesen árva, igazán szomorú emlékek 
fűzednek gyermekéveihez. —  Hiszszük, hogy 
előkelő rokonai pártfogásukba veszik az ár
tatlant.

F e lg y ú jto tta  a v illá m  folyó hó g-én 
Je/.erniczen Pongrác/. Frigyes gróf tulajdo
nát képező gazdasági épületet, melyet jelen
leg Kohn Jakab bérel. Kttől meggyuladt há
rom pajta és több istálló, melyek ezelőtt 
három évvel épültek. Valamennyi földig le
égett, a mentés lehetetlen volt, mert Jezer- 
niczen nincsen fecskendő, a kis-csepcsényi 
és divéki fecskendők pedig későn érkeztek, 
a tüzet megközelíteni a nagy melegség miatt 
nem lehetett. Ki féli két óra lehetett, mikor 
teljesen el lett oltva a  tűz. Az épületekkel 
takarmány és több gazdasági eszköz is elé
gett. A kár körülbelül goo frt. Az épületek 
biztosítva voltak.

A selmeczbányai po lgári dal- es zenekör
folyó évi alapítási ünnepélyét e hó tg-én 
Kisiblyén tánczczal egybekötve fogja meg
ülni, melyre az egyesület a t. közönséget 
e/.enncl tiszteleitel meghívja. Kedvezőtlen 
időjárás esetén a mulatság folyó hó 26-ára 
halasztatik cl. Külön meghívók n m fognak 

1 kibocsátatni. A r e n d e z  ő s é  g.

Kunhegyi Miklós színtársulata, mely né
hány napig Znióváralján játszott, csütörtö
kön érkett Turócz-Szcnt-Mártonba, mivel 
azonban engedélyt nem kaptak, mert a szol
gai >irói hivatal már előbb Balassa Karoly 
jelenleg Körmöczön működő igazgatónak 
adott engedélyt, ki azt igénybe akarja venni, 
a társulat feloszlott s az igazgató néhány 
taggal Szucsányba ment, három pedig teg
nap este a magyar olvasó egylet helyiségé
ben rendezett előadást, hogy tovább mehes
senek.

Az uj vasú ti menetrend megváltoztatása 
végett Selmecz-Bélabánya sz. kir. város kö
zönsége felterjesztést intéz a szakminisztéri
umhoz. K menetrend szerint ugyanis Scl
meczbánya és Vihnycfürdő nincs a Buda

pestről jövő vonalokkal közvetlen összeköt
tetésben s igy a menetrend felette káros e 
városra.

Az ünnepi körm enetet ez évben Márton
ban is nagyobb dísszel tartották meg, mint az 
előző években s ez alkalommal négy oltár 
is volt fölállítva

50 ,0 0 0  fo r in t ra  rúg a Kincsem-sorsjá- 
ték főnyereménye, melynek még ezenkívül 
4874 nyereménye ván, .s ez által rendkívül 
kedvező nyeremény-kilátást nyújt, miért is 
nem mulaszthatjuk el t. olvasóink becses fi
gyelmét e sorsjátékra különösen felhívni.

HIRDETÉSEK.

Selmeczbányán.
Ajánl a nagyérdemű uraságoknak legújabb 

divatú

H I Ú T O K A T
úgyszintén mindennemű n y i t o t t  és k i s

1—8 n m g y a i ' k o i 'M ik n t.

90. v. szám 
1887.

Á rverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó a* 1881. 

évi LX. t. ez. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, h*gy a beszterczeháuyal kir. 
járásbíróság 42| 1886. P. sz. végzése által 
Kőim Simon .avara Lob Ede és Loh Gusz
táv ellen 490 frt. töke ennek 1886. év de
czember ho 15 napjától számítandó 6 szá- 1 
zalék kamatai és eddig összesen 46 frt 55 
kr. perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
le foglalt és 1200 frtra becsük : deszka és 
szálfa stbböl álló igóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek a 278| 1887. P. sz ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén 
vagyis B e s z t a r e z e b á u y a n leendő 
eszközlésére 1887. év Június hó 18-ik napjá
nak d. u 3 órája határidőül kitUzctik és 
ahhoz a venni szándékozók ez •nuel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ín- j 
góságok ezen árverésen, az 1881 évi LX. í 
t. ez- 107. ij-a értelmébeu a legtöbbet igé- I 
rönek becsáron alul is elad itni foguak.

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

Kelt Beszterczebúnyau 1887. évi Máj 
hó 31. napján.

• Ju i 'á i iy  A d o l f
kir- bir. végrehajtó,

19(58. *zAra 
"  1887.

Á rverési h ird e tm é n y .
A  zsarnóczai m. kir. erdőhivatal keze

lésében levő Pjerg községbeli »Loch, Major, 
és Lövölde« korcsma regálé nyilvános ár
verés utján bérbe fog adatni.

Az árverés megtartatik 1887. évi Junius 
hó 23-Ón délelőtt 10 órákor a zsarnóczai 
na. kir. crdőhivatal irodájában.

Szerződési időtartam : 6 év azaz : 1888 
évijanuarhó i-től i8g3 évi deczember hó 3 1 .

Kikiáltási ár 2320 forint mint évi bér.
Versenyzők kötelesek az árverés meg

kezdése előtt a kikiáltási árnak 10 százalé
kát bánatpénz gyanánt az árverező bizottság 
kezeihez letenni

Szabályszerűen szerkesztett 50 kros 
bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok is 
elfogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek az 
erdőhivatalnál betekintés végett nyitva tar
tatnak.

Zsarnóczán 1887. junius hó 6.

I f i .  k .  e i 'd ő l i i v n l a l .

1915!) H/.áin 
1887 óvi

Á rverési h ird e tm é n y .
A zsarnóczai m. kir erdőhivatal keze

lése alá tartozó Mocsári italmérési jog eset
leg épülettel együtt nyilvános árverés utján 
bérbe fog adatni,

Az árverés meg fog tartatni 188 7. évi 
jun ius ho 21-en d. c. 10  órakor a mocsári 
m. kir. erdőőr lakásában.

Szerződési időtartam 3 év, azaz: 1888 
évi január hó 1 -tői, i8go évi deczember 
hó 3 1 -ig.

Versenyzők kötelesek lesznek az árve
rés megkezdése előtt 40 frtnyi bánatpénzt 
az árverező bizottság kezeihez letenni

Szabályszerűen szerkesztett 5° ^ros 
bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok is 
elfogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek a 
zsarnóczai m. kir. crdőhivatalnál a hivata
los órákban megtekinthetők.

Zsarnóczán 1887. évi junius hó 6.
9 1 . k .  e r d ő  h í v ó i u l .

33f).r> szám 
’ 188G,

Á rverés i h irdetm ényi kivonat.
A Irztmiklósi kir. jbiióság mint tlkvt 

hatóság közhírré, teszi hogy Pollaesek Manó 
vógrebajtatónak néhai Klimánt Mátyás örö
kösé lek. Klimánt Mátyás képviselve anyja 
Klimánt sz. Kosztolny Mária t. gyámja által 
végrehajtást szeuvedő elleni 194 frt 90 kr. 
tőkekövetelés ós járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a rózsahegyi kir. törvényszék 
a Isztmiklósi kir jbiróság tértidén lévő 
Szjélnicz községében fekvő a Szjelniczi 134 
sz. tjkvbcn 1 ‘/a urb. telekből 5— 16 18— 23
s. sz. a. foglalt és 1 harmad részben Klimánt 
Mátyás nevére irt ingatlanra az árverést 
382 Írtban ezennel magállapitott kikiáltási 
árbán elrendelte, és hogy a fennebb megje
lölt ingatlan az 1887 évi ju lius  hó 27-én d. 
e. 10 órakor Szieluicz község biró házáuál 
megtartandó nyilvános árveréscu a megál
lapított kikiáltási áron alól is eledatni fog.

Árverezni szándékozók tartozuak az in
gatlan becsaráuak 10 c/°-át vagy is 38 fit 
20 kr. készpénzben a kiküldött kezéhez le
tenni avagy az 1881. LX t. ez. 170 §-a ér
telmébeu a bánatpénznek a bíróságnál elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Lsztmiklóson 1S87. évi május üó 
6. napján.

A Lsztmikiósi kir. jbiróság miut tlkvi 
hatóság.

N z k ic s á k
kir. jbiró.

93 87. ám 
1887 ~vk,

Á rverési hirdetmény
Alulirt. kir. bir. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. 103. §-a értelmében ezen
nel közhírré tessi, hogy a liptó-szent-mlklósl 
kir. járásbíróság 6 9 1| 1887. számú végzése 
által Liptó-Szt.-Miklósi takarékpénztár vég
rehajtó javára Weisz Lipót és neje Weisz 
szül Sclilanger Faui és Dctrich Attila ellen 
100 frt 30 kr. tőke és ennek járulékai ere 
jóig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával 1887 évi Február hó 21-en biróilag 
le foglalt és 443 frt 50 krra becsült Veisz 
Lipót és ueje Veisz szül. Scliliinger Faninál 
három rakasan 130 darab szál fa, egy zöldre 
festett kufor, és különféle szoba bútor. Det- 
trich Attilánál 2 lő és 50 daran anya juh
itól álló ingóságoknak nyilvános árverés ut
ján leendő eledatása elrendeltetvén, ennek 
a helyszínén vagyis Nemes-hubelláu nevezett 
alpereseknél leeudö eszközlésére 1887 ik év 
Jónins hó 17-ik nap.án délelőtt 9 órája ha
táridőül kitUzctik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen. az 1881. évi LX. t. ez 107 §-a ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alül 
is készpénz fizetés medett aladatni fognak.

Miudazok kik az elsőbbségi jogokat 
vélnek érvényesíthetni, kereseteiket vagy 
szójeli bejelentéseiket az árverés megkez
déséig alúlirt bir. végrehajtóhoz adják be.

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

Keit Liptó-Szt.-Miklóson 1887-ik évi 
Junius hó 5 napján.

F o lk u s l i á z y  B o ld iz s á r
kiküldött bir. végrehajtó,

1(50. v. ízAm
1887

Á rverési hirdemény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a besztcrczebányai kir. 
járásbíróság 363j 1887. P. szánni végzése á l
tal Ifj. Feiek Ármin javára Lob testvérek 
clleu 149 Itt 88 kr töke, eunek 1886 év 
dcc/.einb. hó 15 napjától számítandó 6 szá
zalék kamatai és eddig összesen 26 frt 75 
kr. perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 1400 frtia becsült: különféle 
fanemUck stbhöl álló ingóságok nyilvános 
árverés utján eladatnak.

Mely árverósuek az 565| 1887. P . sz. ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén va
gyis Be.sztcrczcbányáu loeudö eszközlésére1 
1887. év Junius ho 25 -ik  napjának di
u. 3 órája határidőül kitüzetik cs ahhoz a venni 
szándékozók ezeuuel oly megjegyzéssel hi
vatnak m eg: hogy az érintett iugóságök 
ezen árverésen az 1881. évi LX . t. ez. 107. 
§-a értelmébeu a legtöbbet ígérőnek becs- 
áron alul is oladatui fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t.cz. 108. g-ában megál
lapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Bbány&n 1887. évi Juni hó 1-én.
J u r á i t ?  A d o l f
kir. bírósági végrehajtó,

1842. §7.ám
1887. tk.

Á rverés i h irdetm ényi kivonat.
A turócz szt. mártani kir. jbiróság mint 

; tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Iván szül. 
[ Kossá Anna és társaiuak a jelzálogos hite*



Itzök kielégítése iránti öukéntes á ív éré 
ügyében (a tsztmártoui kir. jbiróságl terü
letén lévő Túrócz szt. mártonban fekvő és 
a  35. sz. Ijkvben I 1 sor és 35. hrsx. alatt 
foglalt ívan Susanna és kk. Iván Júlia ne
vére haauulóau V» részben irt ingatlanra az 
árverést 948 frtbau ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen* 
nebb megjelölt iugatlan az 1887. évi julius 
hó l-én d. e. 9 órája Turócz Szent Márton 
községébe a tikvi hatóság hivatalos helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok hecsárának 10  százalékát vagyis 
94 forint 80 krajezárt készpénzben, vagy 
az 1881, LX. törvényezikk 42. §-ábau 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó l-én 3333-ik szám alatt 
kelt igazságUgyminÍ8zteri rendelet 8 . § ában 
kijelölt óvadékképes é r t é k p a p í r b a n  
a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. 
LX . t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a biróságuál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervén 1 átszol
gáltatni.

Kir. járásbíróság mint tik vi hatóság
Turócz-Szeut-Márton 1887. május hó 5.

D á v i d
kir. aljbiró.

2029. szám 
tlkvi 1887

Árverési hirdetményi kivonat.
A tsztmártnni kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Langsfeld An
drás és társának Csiljak Pál elleui végre
hajtási ügyében a szuesányi 532. sztjkvben 
273. hrsz. alatt foglalt s Csiljak Pál. Csiljak 
szül. Haluska Auua, Rohácsik György, kis
korú Rohacsik Illona és Pál nevén álló belső
ségre az utólag ajánlott 561 I t 50 kr kiki
áltási árban az árverést elrendelte és hogy 
azon ingatlanság az 1887. évi julius hó 8 án 
d. e. 10 órakor Szucsáu községben a község- 
Lázáual megtártandő árverésen eladatni fog

Árverezni szándékozók tartoznak 20 
frtot készpénzben, vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhe
lyezéséről elismervényt átszolgáltátni

Tsztmártonban 1887. évi Május 22-én.
Kir. jbiróság mint tlkvi haiósá..

D á v i d
kir. aljbiró

1746. »»im 
18877 tlkvi

Árverési hirdetményi kivonat.
A tsztmártoui kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Mracsko Zsuzsi 
végrehajtatónak Kosman József végrehajtást 
szenvedő elleni 230 írt tőkekövetelés és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a turócz 
azt. martoni 201. szf tjkvben A I 1 sor 198, 
hrsz. a. foglalt Kosman József nevén álló 
159 özs. irt sz. ház ndvár, kert és ahoz tar
tozó urbér. erdő és legelőre az árverést 733 
írt 70 kr. kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a feunebb megjelölt ingatlanság az 
1887. évi évi augusztus hó 24-ón d. e. 10. 
órakor az alólirott bíróság hivatalos helyisé
gében megtartandó nyilvános árverésen el- 
adatni fog.

Árverezni szándékozók az ingatlanság 
beasárának 10 %-át vágyis 24 frtot kész
pénzben. vagy óvadéképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni avagy a bánat
pénznek z biróságuál e|öleges elhelyezésé
ről kiálitott szabályszerű elismervényt át- 
szolgáltatni

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Tsztmártonban 1887. május 9-én

D á v id
kir. aljbiró.

® flag rövid használat után, visszaadja eredati term é
szetes sziliét ; soui a f-jbürt, sem az ágyneműt nem 
esti. ellenkezőleg a fejbőrt tisztáu tartja , ineggátulja 
a korpa képződését, m egerősíti a  hajtöveket é» elő
segíti a  li.-.j növését. —  A mi ezeu szerről a bajra 
nézve mondatott, ép úgy érvényes a szakáll- és ha

Kgy nagy üveg ára 2 fit 50 kr.

Angol hajnövesztő szer.
Általánosan elismert hatású szer ; hosszasabb 

—  1— 3 hónapi —  használat után, kopasz fejeken 
ismét hajat növeszt, csupán azon esetekben nem, hol 
a hajtövek már teljesen  kihaltak. Megakadályozza a 
gyenge haj kihullását és atillában a hajat sárttbb 
növésűvé teszi.

légy nagy üveg ára 1 frt 50 kr.

Valéria hajcréme.
Mint igen előkelő haikenőcs kellemes illattal 

hír ; a hajat lágygyá, fényessé teszi, megakadályozza 
a korpa képződését és a  fejet hűvösen tartja .

Egy nagy üveg ára 40 kr.
Kis Üvegekben egyik szer sem kapható

A fentebb elősorolt szerek közül bár
melyiket — a gyár igazgatóságával kötött 
egyezség szerint — a Felvidéki Híradó* 
előfizetői. — a szerkesztőség által történt 
igazolás után, — megrendelés alkalmával, 
10 százalék árkedvezmónynyel kapják meg.

Megrendelések utánvéttel, vagy a pénz 
előre beküldésével teljesittetnek.

Fodrászok és borbélyok, kik e külön
leges gyártmányokat b i z o m á n y b a  óhajt
ják venni, ez iránt forduljanak e lapok kia
dóhivatalához Selmeczbányára.

Egyedüli gyártója Magyarországon a 
fentebbi szereknek :

A nagybányai vegymiigyári 
2. 3 szövetkezet.

i^ 'lT iiics többé fogfájás
*® D r . PO PP .4 o »'íh J r l  n-
S C s^ c .. I. »dv. fogorvos * « U  V i c é n e k

Béce. I. Bognergasse N r. 2.
használata mellett. Felülmúl minden más száj
vizet, mint kitűnő óvszer mindennemű fog-, 
száj- és torokbetegség ellen s dr. Popp fog- 
porának vagy fogpasztájának egyidejű hasz
nálata után a fogak mindig egészségesek 
es szepek, ami egy egészséges gyomor ló- 
feltétele.
Dr. Popp fOjplOmbja a legjobb szer az 
odvas fogak sajátkezű kitömésére, miáltal a 

bűzös lehellet megszűnik.
Dr. Popp növény-szappanja kitűnő szer
mindennemű bőrbetegség ellen s kiválóan al

kalmas fürdők számára.
Á ra k : Analherin szájvíz palaczkokban 50 kr..
1 frt és 1 frt 40 kr. Analherin fogpaszta 
dobozban 1 frt 22 kr. Aromaíicus fogpasta 
darabokban 35 kr. Fog por skatulyákban 63 
kr. Fogplomb tokban 1 frt. Növenyszappan 

30 kr.

A t, ez. közönség kéretik, hogy vilá
gosan POPP cs. k, udv. fogorvos prepa, 
ratumait kérje s csak olyant fogadjon cl, 
mely védjegyemmel van ellátva. A hami
sított Anatherin szájvíz, minőt gyakran 
árulnák, sokszor az egészségre ártalmas 
alkatrészeket tartalmaz, miért is ennek 
megvételétől intjük a t. közönséget.

Kapható : Turócz-Szt.-Mártonban To- 
perczcr Lajos gyógysz., Fábry József, Soltész 
L. Simko S. kereskedésében, valamint a 
gyógyszertárakban és illatszer kereskedések
ben Ruttkán, Zsolnán, Rózsahegyen, Kör- 
möczön, Selmcczbányán, Bcszterczebányán, 
Zólyomban, Német-Lipcsén, Csaczán, Vág- 
Besztgrczén, Nagy-Bicsén, Námcsztón. Pri- 
vigyén, Tcrhován, Mosóczon, Szucsányban.

LEGÚJABB!!
Urak és hölgyeknek !!

Különlegesség

V IK T 0 E I A - B A L 2 S A E
K kÓM/.itinény a bőr lágyitiíxárn. IíiioiiiíUíhai'h. 

szépítésén! én ápolására navigál : a legártatlanabb 
tiszta s/.erekhői áll. A bőrnek virágzó üde kiné- 
zést ad ; halzxamox tulajdonánál fogva a bőr puha. 
Higanyon lesz x kévén idő múlva legfinomabb bár 
suny tapintót vesz fel. —  Hideg téli időbeli inogaka- 
dályuzza ezen balzsam a bőr m erevségét és lepedő
ié t, valamint inogóv m ái fagyhajoktól is
Egy nagy üveg ára 2 frt helyett 1 ft 5 0  kr.

Chromophor.
(Hajszín restaurátor.)

A chromophor legtiiztább é l  egészen á r ta l
matlan szer. kellőmet illatú folyadék és azon csodás 
tulajdonsággal bir, hogy a m eg ö rü lt hajnak arány-

Felhivás.
A vi/j.igról szóló 1885. évi XXIII. t 

ez. 189. §-a valamint az ezen törvénv vég-
robaj tása tárgyában kiadott 45689 885 .
általános rendele; 87. g-a ailapján felhiívom
Árva varmegve törvényhatósága területen
fennálló összes vizimüvek <’s vizliasználati
jogositváiívok tulajdonosait 1,%-y f a . * it • .1
nyaikra vonatkozó engedélyt fol\.( évi A u 
gusztus hó 30-ig  nálam mutassák he vág. 
pedig ugyanazon záros határidő alatt írásban 
igazolják a/.t. hogy vízmüveik a törvény 
életbeléptétől visszafelé számított 20 év • ita 
azaz 1866. évi Január hó 1-je óla iiá'i ,rit- 
lauul fennállauak. anélkül. hogy mások jo
gosult érdekelt sértenék és mint ilyenek az 
illetékes hatóságok által károsoknak talál
tattak volna

A bejelentésre vonatkozó beadványok 
és mellékleteik a hivatkozott törvény 191. 
íjának második bekezdése értelmében bélyeg

Nyomatott a „Selnaeczbáuyai Híradó“ gyorssajtójáu Turócz.-Sz--Mártonban.

lucutosek. A beimitatá-í illetve igazolási kö
telezettség kiterjed minden hatósági enge
délyre szoruió vízi munkálat iulnjdoattsára, 
tehát öntözési lecsap >lási árm. ntesitési és 
ipari vízmüvek, malmok nyilvános és magán 
vízvezetékei; csatornák mesterséges víztar
tók, védgátak és zsilipek tulajdonosaira.

Ellenben nem tartoznak ezen kötele
zettség alá a vasúti, állami, meg. 1 és köz
ségi utakon levő hidak és átereszek és azok
kal kapcsolatos vizmit építkezések.

A bejelentésnél, a bejelentés tárgyát 
képező viziinü és vizliasználati jogasitváuy 
ingatlanának telekkönyvi száma és területé

nek a kataszteri felmérés szerinti uagysága 
kimutatandó.

A kik ezek szerint jogosítványokat 
igazolni nem tudják, vagy igazolás végett 
a lentkitűzött határidőben nem jelentkeznek, 
azoknak vízmüvei és jogosítványaik az idé
zett törvény 10 1 g-a értelmében nem léte
zőknek illetve elenyészetteknek ingnak te
kintetni.

Kelt A.-Kabinban 1887 májushó 14 én.
N x in rccN iín y i,

2— 3 Árva vármegye alispánja.

K ti r u n c s u l j u .
X

K ii j i l j i i s i i i i a .

3 ÉSZAKMAGYARORSZAGI
5  EG YESÍTETT

2  köszénbánya és iparvállalat részvény-társulat.

kitűnő minőségű hazai kőozentennónyeinket

*8 gy á r i ,  g a z d a s á g i  é = h á z i  c z é l o k r a
< X  a  l« ‘ K ju lá i i . r o « n l> Í »  á r a k  m e l l e i t .

T i llende lm ényeker kérünk központi irodánkba Budapest, E rzsébetté r 3 
t s  szám aiá intézni.
2510_iU Az igazgatóság.

usás Miár a J"övö éten!

Em e s é m
Sorsjegy j  :  j j j y i y  i l ! : t

o A á E k ^ A  ao.ádi.i& ./gk.zítatáram  a a o

g Főnyeremény készpénzben {
o.aj&i.íSii-v o/ahiza'.xnkAfl

1
.  . i  

f i  la  ti. a  j50000
10,000 ft, 5000 ft 20" 0 levon. 1 4875 n j c r n n n i y .

Ki líceum Sorsjegyek  kaphatók 
A magyar lovaregylet sorsjegy-irodájában Budapest, vaezi-utcza (>• 

és 3 lap lílad.óh.l̂ atalá'ban. 8_7
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§  QEBAUEH JÓZSEF, Beszterczebányán.
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o  butorraktárát,
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asztalos

Ajánlja legválogatottabb 

t  r ,

kárpitos munkából

Empfiehlt sein best sor- 
tirtes

Möbel -Lager
von allcr Gattungcn

Tischler-
und

Tapezier-Arbeiten.
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Q Á C S I  P O S Z T Ó G Y Á R .  ^  a  |
Van szerencséin a nagyérdemű közönségnek becses tudómé- q  

1 sara adni, liogy a gácsi posztógyár teriuelvényeinek raktárát át- q  
U  vettem és hogy jó liirnévnek örvendő, minden sziníí és különféle Z  

minosögü szöveteit, úgymint egyes ruhákra, béröltözékekre való X  
kábát- és nadrág-kelméit, kendögyártmáuyait az eddigi áraknál X  
jóval leszállítva Losonczon. üzle ti helyiségemben árusítom. X

Tisztelettel
WAXKOVITS DANÓ. •

►••ooooüooűoooo»®i»*oooooooooooo«»S
Kiadó a „.Selmeczbányai Iiiradóu könyvuyoméja.
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Híradó
V EG Y EST ART A EME HETILAP.

A M agyarországi Kárpát Egyesület Herczeg Szász Coburg-Gothai Fiilöp Ö k irá ly i fensége védnöksége a la tt á lló S z ittnya  O sztályának közlönye.

K l ö l l f . r l é i t i  u r a  :
ligán/. évre . . .  3 fit -- kr. 
Fá i évre . . . 1 .  fiü ,
Negyed évre . . 811 ,

Felelőn nzerkenzták

V Ö R Ö S  F E R E N C Z  es N A G Y
A la p  s z e l le m i  rc -sz ó t i l l e t ő  k ö z le m é n y e k e t  k é r jü k  T u : 

M egjelenik minden Y U N U i'lH lp.

I S T V Á N .
- S z t .-M á r to n b a  k ü ld e n i

H ivata los hirdetések d ija :
ioo szóig 2 frt., ezentúl minden 
megkezdett szász szónál 50 krral 

több.

A választások előtt.
(S.) Az országszerte megindult 

választási mozgalmak alkalmával lelki 
szemeink előtt felmerülnek a múltak 
eseményei és a jövő mindazon remé
nyei. melyeket mi a jövő országgyű
lésekhez füzünk.

Húsz évvel ezelőtt primitív igaz
ságszolgáltatást és közigazgatási szer
vezetet, egészen kezdetleges tanügyet, 
fejletlen közlekedési rendszert, hiányos 
intézményeket és egy provinciális fő
várost kellett a mai kor színvonalára 
emelni. Ezen követelésekkel szemben 
ne csodáljuk, ha a lázas tevékenység 
folytán a múltak orvoslása pénzügyi 
mérlegünket némileg felbillentette, 
ezt azonban takarékos és erős kéz’/ d 
vezetett pénzügyi administrációval be - 
re lehet állítani. Ha nem rohamosan 
is. de lassan haladva e téren, biztosan 
helyre lehet állítani.

Az említett mérleg felbillenésének 
a küz8zellem áramlata volt az oka és 
ha a kormány ez áramlatnak jobban 
ellenállni nem tudott, ezért öt emberi 
szempontból elitélni nem lehet. Embe
rek vagyunk mindannyian és úgy 
mindnyájan tévedhetünk.

De mindezen bajokon — okulva 
a tapasztalásokon — jó pénzügyi és 
helyes közgazdasági politikával segí
teni lehet és bizván a jövő ország
gyűlésben. fogunk is segíteni.

Most mérlegelik egymást a pár
tok ; a volt képviselők megjelennek 
választóik előtt és számot adnak mind

arról, ami az elmúlt országgyűlésen 
tevékenységük folytán, vagy ellenve
téseik következtében létesült.

A kormánypárti képviselő jelöltek 
helyeslöleg nyilatkoznak a kormány
ról, annak tevékenységéről és az or- 
szággyülésen hozott törvények czél- 
szerfíségéről. A mérsékelt ellenzéki 
képviselő jelöltek már a kormány te
vékenységéről gáncsolólag nyilatkoz
nak, de e nyilatkozataikban is rcser- 
vált állást foglalnak el és igyekeznek 
jövő uralmukat előkészíteni ; vagyis a 
kormányra jutni törekszenek. —  A 
függetlenségi pártiak, kik a közel 
múlttal megbarátkozni nem akarnak 
és mereven' megáilanak a 48-diki tör
vények alapján, Magyarország teljes 
függetlenségét alkotmányos úton ki
vívni remélik. Az antiszemita párt en
nek a beteges kinövése, mert ez bit
felekezeti szempontból akarná rekre
álni Magyarország egyenjogú polgá
rainak alkotmányát és társadalmi hely
zetét.

Hic rodus. hic salta !
Jövő sorsunk felett 5 éven át a 

mostani választások döntenek, ezt min
denki tudja; vessen hát számot lelki
ismeretével minden választó, mielőtt 
szavazatát ide, vagy oda adná s e 
nagy felelősség terhe alatt inkább hall
gasson saját meggyőződésére, mint a 
mások biztatásaira, vagy hajtogatásaira, 
mert mindenki legjobban tudja ünnöii- 
magáról, hogy mi a saját maga és mi 
az ország érdeke.

A „Felvidéki kör.“
A »Felvidéki Híradó* egyik számába* 

egy közlemény jelent meg, mely a fő
városban létező, egyes felvidéki köröknek 
egy körbe való egyesítéséről szól. A felve
tett eszme olyan, mely megérdemli, hogy 
azzal kissé behatóbban foglalkozzunk.

Minden, a mi van, bizonyos okból 
van. Az egyes egyletek, körök szintén bizo
nyos czélból alakulnak, látjuk, hogy az 
egyiknek czélja a segélyezés, másiknak a 
nyelv, - harmadiknak az ipar terjesztése 
a czélja és igy tovább.

A fővárosban létező ifjúsági köröknek 
jobbára kettős czéljuk van : a kör tagjainak 
pénzbeli segélyezése, támogatása, s e mel
lett, felolvasó esték rendezése által —  a 
társas szellem, a társas élet fejlesztése. Az 
első czél, a pénzbeli segélyezés, már magá
ban véve is olyan, mely megérdemli az ily 
köröknek támogatását, mennyivel üdvösebb 
a másik, mely alkalmat, módot nyújt egy 
fiatal embernek arra, hogy magát a társa
dalom, a haza javára kiképezze. Az ilyen 
munkálkodás közvetett munkálkodás a haza 
javára, mert oly egyéneket nevel; illetve ké
pez ki számára, kik, ha kell, bármikor és 
bárhol fel tudnak lépni.

Az ily körök tehát, bár csak szükebb 
kőiben mozognak, közreműködnek egy kö
zös czél érvényesítésében, közremunkálkod- 
nak a haza felvirágoztatásán. Mennyivel si- 
kerdúsabb volna az ilyen működés, ha e ki
sebb körök egyesülés útján egy egészbe tö
mörülnének. Kgy ilyen egyesitétt körben kép
viselve volna a felvidék összes magyar ér
zelmű ifjúsága s mit a kisebb körök — egyes- 
megyékre lévén csupán szorúlva nem 
érhettek el, azt ily nagyobb szabású kör
nek véghez vinni könyebben sikerülne.

S  igy a mi tót-ajku lakosaink közt, 
egy ily nagyobb működési térrel biró kör
nek talán missiószerü hivatása is lehetne : a

magyar szellem fejlesztése, terjesztése, mert 
c kör kebelében hathatósabban fejlődhetnék 
a magyar társas szellem s e magyar társas 
szellemet képviselné a felvidék összes ma
gyar érzelmű ifjúsága.

De nemcsak szellemi tekintetben vslna 
előnyös ily egyesülés, hanem anyagi tekin
tetben is. Valamennyi kör, aszerint, a mint 
rövidebb vagy huzamosabb idő óta fenáll, 
kevesebb vagy több alaptőkével rendelkezik, 
mily tetemes összeget képviselne, ha c pénz 
sommásodnék s mily sikeresen lehetne ily 
összegnek kamatait értékesíteni, vagy meny
nyire apadnának ama költségek, miket az 
egyes körök cgyenkint adnak ki a külön
böző nyomtatványokra, e költségek teteme
sen kisebbednének, ha egy kör neve alatt 
nyomatnák azokat.

Ezek volnának előnyei ily egyesülés
nek. Az eszme szép, keresztülvitele üdvös 

; volna a felvidék magyarságára, üdvös s 
dicséretes a felvidéki magyar ifjúságra !

Budapest, Május hó

ifj. Thom ka Pál
joghallgató

A M. K. E. Szitnyaosztályának 
közleménye.

A  kiránduló közönség szives tudomá
sára hozom, hogy a lövölde mellett a  Kút- 
nahórán át vezető út rendbe hozva és jelezve 
van, úgyszintén a Mclegpataktól jobbra a 
Kerlingrc és az onnan Vihnyére vezető gyö
nyörű u t ; továbbá, hogy a szitnyai utak is 
tisztitvák úgy Ilián át a Soszthálkonyhához, 
mint Stcfíúltón át is. — Utóbbi használatá
nál figyelmeztetem a t. kirándulókat, hogy 
a Steffultó fölött jobbra kanyarodó úton ha
ladva nem mint eddig a meredek rétre, ha
nem a  Eox-pihenő előtt balra az árok mel
lett jelzett, sokkal kényelmesebb és csak 2

f  Í S 0 I J L
A felvidék fürdői.

VI.

A lsó -T á tra fü red .

A Magas Tátra természeti szépsége 
és nag . szerűsége hazánkban közszájon fo
rog, sót már a külföldön is kezd Ilire ter
jedni, i. ;y, hogy minden évben meglehetős 
számba i, idegenek is, különösen németek 
cl szók ,ik látogatni hozzánk. De nem csak 
a jó  lábú, erős tüdejü és magasra törő tou- 
rista lel itt tág tért vágyainak kielégítésére, 
ki nngmászhatja a meredek sziklafalakat, a 
büszke csúcsokat, clmélázva ;. vízi .esek mo
rajánál s gyönyörködve az e rejti t tavak 
sima tükrében, hanem a beteg, a gyöngél
kedő, az üdülő is megtalálja itt nemcsak a 
gyógyulásra szükséges eszközöket, hanem a 
kellő kényelmet is közlekedés, la k a fü rd é s , 
sétautak stb. tekintetében és a kitűnő ellátást.

Ezen utóbbi tényezők szintén nem cse
kély fontossággal bírnak egy gyógyhely 
megítélésénél, mert hiába ajándékozott meg 
a természet egy helyet a legszerencsésebb 
climaticus viszonyokkal, a legkitűnőbb ás
ványvízzel, egyedül azért még sem fogja 
gondolkodó orvos betegét odaküldcni, ha 
nincs meggyőződve arról, hogy betege a ki

tűzött helyre kényelmesen eljuthat, ott száraz 
szobát kellő berendezéssel kaphat s hogy 
jó  ellátásban részcsülend. Valóban örömmel 
töltheti cl keblünket az a tudat, hogy ha
zánkban i ocx) méter magasságban vannak 
immáron gyógyhelyek, mint a három Tátra - 
füred, melyek berendezés tekintetében euró
pai színvonalon állanak, melyeknek vendég
lőiben oly választékos ízletességgel lehet ét
kezni, mint Budapest legjobb éttermeiben, 
hol a vasúti-állomásnál az érkező utas ké
nyelmes, ruganyos kocsit talál, mely jól gon- 
gozott utón, hatóságilag megállapított vitel- 
bér mellett, . óra alatt fölszállitja Ó-, Uj- 
vagy Alsó-Tátrafüredre. Nem kicsinylendő a 
culturának ezen vívmánya egy oly tőkesze
gény országban, melyet idegen utazók csak 
elenyésző csekély számban szoktak felkeresni, 
sőt melynek saját honfiai is fájdalom inkább 
szeretnek gyönyörködni Karinthia, Stiria és 
a Salzkammcrgut regényes vidékeiben, azt 
hozván föl ürügyül, hogy a h izai fürdők 
drágák s még sem nyújtják ellátás tekinte
tében azt a kényelmet, étkezés tekintetében 
azt a jóságot, melyet külföldi telepeken 
ugyanannyi, vagy kevesebb pénzért föl lehet 
találni.

Erre mindenek előtt az a megjegyzé
sem, hogy legalább Alsó-Tátrafüredre abso- 
lute nem vonatkozhatik a drágaság vádja, 
mert egy olyan jól berendezett gyógyhely, 
hol egyes ember 60  ki től i frt 50 krig, két 
személy 1 frt 50 krtól 3 frtig terjedő napi

ár mellett, a fősaisonban, teljesen fölszerelt 
egészséges, tágas szobát kaphat, melynek 
vendéglőjében a Budapesten szokásos árak 
alatt kitünően lehet étkezni — drágának nem 
mondható. S c mellett ne feledjünk még két 
körülményt. Először nálunk a kamatláb még 
mindig magasabb, mint a tőlünk nyugotra 
fekvő tőkében gazdagabb oszágokban s hogy 
honi gyógyhelyeinken, de kivált a Magas 
Tátrában a saison oly rövid' hogy a legjobb 
éyekben is alig kerülhet ki a befektetésnek 
igen szerény kamatja. A fősaison, mely ná
lunk négy hétre tehető, rendesen jól látoga
tott s ekkor még lak ishiány is mutatkozik, 
de úgy az elő mint az utósaison semmi jöve
delmet nem hajt, sőt néha még ráfizetést 
követel. .

Ha c hiányon segíteni lehetne, ha a 
közönség kivált a szerényebb viszonyok kö
zött élők, de mások is, kiknek kórállapota 
csöndes visszavonultságban folytatandó va
lódi curát követel, hallgatnának az orvosok 
tanácsára s a tourista és mulatni vágyó se
reg megjelenése következtében clkerülhctle- 
nül zajosabb julius hónap helyett, a sokkal 
csöndesebb, de ép oly kedvező s az átlagos 
hőmérsékben alig í ’-al hűvösebb júniust, vagy 
a  rendesen állandóan szép őszi időt, augusz
tus második felétől szeptember végéig vá
lasztanák gyógyulásokra, ebből kétségtele
nül első sorban az illetőknek, de mellékesen 
a fürdőknek is előny és haszon származnék, 
sőt, ha lehetne némileg jövedelmező elő- és

utósaisonra számítani, idővel a fősaison árai
nak csökkentésére is kilátás nyílnék.

Az elő és utósaison emelése czéljából 
egy fontos intézkedést léptettünk életbe, 
melyre különösen bátorkodom fölhívni az 
érdeklődők figyelmét. Ez abból áll, hogy 
Június 1 -tői Julius 10-ig, tehát körülbelül 5 
hétig és Augusztus 20-iktól Szeptember vé- 
geig úgynevezett pensiot rendeztünk be, mely 
magában foglalja a lakást, teljes ellátást’ u. 
m, reggelire tej, kávé vagy csokoládé, ebédre 
4 tál étel, uzsonnára tej, vagy kávé, vacso
rára egy húsétel; továbbá bele van értve 
azoknál, kik hidegvizgyógymódot használnak, 
a teljes cura. Mindez együtt véve, tehát la
kás, ellátás, hidegvizeura, egy hétre előre 
fizetendő 22 frt. összárban van megállapítva. 
Ez, azt hiszem oly mérsékelt díjszabás, hogy 
jó  ellátást, melyről én magam kezeskedem, 
ennél olcsóbban adni, kivált oly nehéz élel
mezési viszonyok között, mint a minők a 
Tátrában s. ámításba jönnek, teljes képtelen
ség. De szükségesnek tartom megjegyezni, 
hogy c pensiorendszer nemcsak azokra ér
vényes, kik hidegvizeurát használnak, hanem 
igénybe veheti azt bárki s természetesen 
azok is, kik Alsó-Tátrafüred főspecialitását, 
a moorfiirdőket használják.

Áttérve Alsó-Tátrafiircd gyógyeszkö- 
zcirc, mindenek előtt a fekvés és a climati- 
kus viszonyokra nézve akarok nehány rövid 
megjegyzést tenni. Az ország északi határán, 
egy szép fensikból, melynek szélessége he-



perczczel tovább tartó úton menjenek a 
Krizsnára.

Selmeczbányán
id T irts  Rezsó

alelnök.

H Í R E I N K .

U p tó V ló l . A l i p t ó s z e n t m i k -  
1 ó s i állami elemi és polgári iskolák ifjúsá
gának tavaszi ünnepélye folyó hó 2-án tar
tatott meg az andrás-falvi ligetben. Az állami 
iskolai majális már 10 év óta nagyszerepet 
játszik a liptószentmiklósi társadalmi életben, 
mert alkalmat szolgáltat arra, hogy a nagy 
közönség vallás, anyanyelv és rangra való 
tekintet nélkül kedélyes és fesztelen mulat
ságra összejöhessen. Közönség az idén is 
nagy számmal jelent m eg; ott voltak Anda- 
házy Géza alispán és neje, Matuska Péter 
szabadelvüpárti és Szmrecsányi Arisztid mér
sékelt ellenzéki párti képviselő jelöltek, Vi
tális Péter m. tiszti ügyész, l’alugyay Gyula 
főjegyző, ifj. Szent Iványi Márton, Szent Ivá- 
nyi Károly, Ekkert adófelügyelő, Mikó Pé
ter, Kruspér Pál kir. mérnök stb. stb. Az 
un epély minden tekintetben kitünően sike
rült. A szabedelvü pártiak Matuska János, 
az ellenzékiek pedig Szmrecsányi Arisztid 
személye körül csoportosultak és kitünően 
mulattak. Általánosan feltűnt, hogy az ágost. 
evang. hitvallású polgártársak kevés kivé
tellel ez idén tüntetőleg távol maradtak és 
igy beváltották ama tett kijelentésöket, hogy 
a sok hírlapi sértegetés miatt magyar mu
latságon többé részt nem vesznek.

Az o r s z á g g y ű l é s i  képviselők vá
lasztása Liptó megye területén folyó 20-án 
ejtetik meg,

Z ó ly o m b ó l. A b e s z t e r c z e -  
b á n y a i  k i r á l y i  k a t h o l i k u s  f ő -  
g y m n á s i u m b a n  az évi v i z s g á l a t o k
a következő rendben fognak megtartani: 
Junius 13. és 14. hittan ; jun. 15 V. oszt. 
cl. nyelvek. III. nyelvek és tört., VI. reáliák; 
jun. 16— 18 . szóbeli érettségi vizsgálatok, 
jun. 20. I. B. nyelvek, I. A és VII. reáliák; 
jun. 2 1 . II. B. VI. nyelvek és tört., II. A 
reáliák; jun. 22. VI. cl. nyelvek, III. és V. 
reáliák; jun. 23. I. A és VII. nyelvek és 
tört., I. B reáliák; jun. 24. II. A. és V. 
nyelvek és tört., II. B reáliák; jun. 25. VII. 
cl. nyelvek, VI. uj nyelvek és tört., IV. re
áliák ; jun. 27. franczia, gyorsírás, közrajz, 
zene, ének. A vizsgálatok nyilvánosak és 
mindannyiszor d. e. 8-kor veszik kezdőtöket. 
K vizsgálatokra, valamint a junius 29-én d. 
e. 9 órakor a gymnásium dísztermében tar
tandó záró-ünnepélyre van szerencsém ezen
nel a t. ez. közönséget tisztelettel meghívni. 
Beszterczebányán, 1887. május 29. S jn lk ő  

L a jo s , kir. főgyrnn. igazgat*').
B c n d e I m re bcszterczebányai püs

pök székhelyén Pünkösd vasárnapján bérmált. 
Mintegy ezerre rúgott a bérmálandók száma ; 
az idő nem kedvezett az ünnepélyes szertar
tásnak, a mennyiben az eső egész délelőtt 
permetezett, s igy azt csak nagy tolongás
sal a templomban lehetett végezni.

T a n u l m á n y i  k i r á n d u l d  s. A 
bcszterczebányai kir. főgymnasium ifjúsága 
közül körülbelül 2 io  folyó hó 2-án Zólyom- 
Brezóra tanulmányi kirándulásra megy. Az 
ifjúságot az egész tanári kar kiséri. Ez al
kalomból a magy. áll. vasutak igazgatósága 
a résztvevőknek fél menetjegyet engedélye
zett. visszaindulóban pedig egy külön vona
tot rendezett be. A  városi közönségből is 
sok résztvevő jelentkezett.

H i 11 a n i v i z s g á l a t .  A  bcsztercze
bányai főgymnásiumban megtartandó hittani 
vizsgálatoknál Bendc Imre püspök is jelen 
lesz ; terv szerint a hatodik osztály tanulói
nak feleleteit fogja meghallgatni. A vizsgá
lat 10 kére van kitűzve.

KÜLÖNFÉLÉK
I f j.  Justh György volt országgyűlési 

képviselő junius 2-án Stubnyafürdőben meg- 
I jelent választói előtt, kik nagy számban gyűl

tek össze, élükön a megyei előkelőségekkel. 
A szabadelvű párt elnöke Velits Alajos meg
nyitván a pártülést, egy küldöttséget neve
zett ki, mely hivatva volt a képviselőt az 
értekezletre meghívni. Ifj. J  u s t h György 
a terembe belépett, nagy számú választói 
által harsogó éljennel fogadtatott és magyar
német-tót nyelven előadott szép beszédjében 
számot adott az országgyűlésen kifejtett te
vékenységéről ; minek végeztével választói 
áltál újból felkéretett, hogy a  kerületet a 

í jövő országgyűlésen is képviselje ; mely ké- 
! relem lelkes viszhangra találván a jelenlevők- 
| né!, ifj. J u s t h  G y ö r g y  a jelöltséget el- 
j fogadta s máig ellenjelöltje nincs ; egyhangú 
1 megválasztatása bizonyosnak mondható.

Választási mozgalmak- K a k o v s z k y  
Istv in, a szuesányi kerület orsz. képviselje, 
mint már cmlitcttük, ma délután fogja be
számolóját megtartani. -  A választások a 
megye területén f. hó 17-én tartatnak meg. 
Az eddigi képviselőknek : Rakovszky Ist
vánnak és ifj. Justh Györgynek még ed
dig nincs ellenjelöltjük s igy egyhangú meg
választásuk ismét bizonyos.

Uj banyatanácsos Bellusich János sel- 
mccz-szélaknai zuzómúfelügyelőnek sok évi 
szolgálata alatt a bányászat terén szerzett 
érdemei elismeréséül a bányatanácsosi czim 

1 és rang adományozlatott. — A kitüntetett 
szakférfiúban 48-as honvédet tisztelünk, ki 
már karddal is tett hazájának szolgálatot.

Turóczmegye bizottsága az országgyű
lésre szóló királyi meghívó kihirdetése czél-

jából tegnap rendkívüli közgyűlést tartott s 
az erről szóló jegyzőkönyv azonnal hitelesí
tetett.

Vilmos napja Selmeczbányán évek óta 
hármas ünnepet képez : az ős város ország
gyűlési képviselője, polgármestere és főkapi
tánya ünnepli névnapjául e napot. -  így 
volt a múlt héten is. A városi tisztikart a 
két hivalalfőnökhöz Szitnyai főjegyző vezette, 
kinek szellemes köszöntőjére, melyben a régi 
selmecziek azon szokására hivatkozott, hogy 

kopf«-ot (aranyfejet) adtak hasonló alkal- 
! makkor az általuk megtiszteltnek, ők pedig 

a most megjelenlek csak szivöket adhatják 
át szeretett főnöküknek, akkép válaszolt, hogy 
ő a közügyek érdekében bizony a fejőket is 

1 kívánja -  A tisztikaron kívül számosak ré
széről érkeztek üdvözletek és Zsigmondy 

I Vilmos orsz képviselőhöz is mentek távira
tok tisztelői részéről.

Hirtelen halál. Grossmann Miksa, az 
! ismert turócz-szt.-mártoni vászon kereskedő 

fia f. hó i-én Bécsbe utazott, hogy egy da
ganatot, mely fogfájás következtében a tor
kába befelé hatolt, eltávolíttasson, útközben 
azonban a daganat annyira nőtt, hogy a 
légcsőt elzárta s a szerencsétlen fiatal ember 
meghalt mielőtt Bécset elérte volna.

Rejte ljes eset történt mintegy három 
1 héttel ezelőtt Znióváralján. Ugyanis egy há

zaspár érkezett a déli órákban az odavaló 
1 vendéglőbe, de a férj oly rosszul érezte ma

gát, hogy azonnal orvost kellett hozzá hi
vatni, ki azt tapasztalta, hogy az illető gör
csökben és nagymérvű hányásban szenved. 
Megrendelte a kellő csillapító szereket s ez- 

j zel eltávozott ; de nem sokára ismét hivat
ták s ekkor a férfit a  legborzasztóbb kinok 

, között találta s az asszony is egyik ájulás
ból a másikba esett. M o s  s o 1 y  i dr., kör
orvos a város másik orvosát, K o r a u s c h 
dr.-t is oda kérette a beteghez, de mire meg
érkezett, a férfi már kiszenvedett. Az asszony 
a kérdezősködésre azt felelte, hogy B 11 I a 
szt.-máriai paptól jöttek, ki beteg férje ré
szére labdacsokat rendelt s azok maradvá
nyát elő is adta. Itt meg kell jegyeznünk, 
hogy Bula plébános messze a felvidéken mint 
hírneves orvos ismeretes ; maga ugyan nem 
fogad el tisztelctdijat, de reczipéi, melyeket 

1 csak a m o s ó c z i  gyógyszerész tud meg- 
késziteni, kissé borsosak, mert állítólag a 
jelzett doboz labdacsért 1 9  f r t o t fizettek. 
Az illető házaspárról nem tudunk többet, 
csak hogy Nyitramcgyéből valók s hogy 
onnét kocsin jöttek idáig. Nem akarunk a 
megindított vizsgálatnak elébe vágni, csak 
jelezni akartuk ez eseményt, mely méltó iz
gatottságot keltett, a bíróság feladata lesz 
kideríteni, hogy a labdacsok mit tartalmaz
nak s hogy mennyiben szabad egy dilettáns 
orvosnak ilyeneket rendelni ? !

Tanu lm ányi k irándulások. A selmecz-

bányai akadémia hallgatói 5 csoportban in
dulnak útra tanulmányi kirándulásokra. A 
v a s k o h á s z * )  k Earbaky István akad. igaz- 
gató és Sóltz Vilmos akad. tanár vezetése 
mellett Budapestre, Bécsbe. Schwechatra, 
Teplitzre, Kladnóba, Prágába, Wittkowitzba 
s innen Junius 24-én haza felé utaznak Oder- 
berg-Ruttkán át. A b á n y á s z o k  Gretz- 
macher Öyula bányatanácsos és akad. tanár 
vezetése mellett YVieliczka, Prága, Psibram, 
Kladno és Teplitzben teszik a só-, fém- és 
szénbányászatot tanulmányaik tárgyává. — 
A f  m k  o  h á s z o k a t  Schréder Rezső 
bányatanácsos és tanár Arany-Idkára, Óhegy
re. Tajovára, Beszterczebányára és Kör- 
möczre vezeti. A g e o l ó g i a  hallgatói 
Kőszeghi Winklcr Benő bányatanácsos és 
tanárral Erdélybe a petrozsényi barnaszén 
formatio, a vajdahunyadi vasércztelepek, a 

1 verespataki arany- és a marosujvári sőtelc- 
pek megszemlélésére. A z  e r d é s z e k  
Soltz Gyula főcrdőtanácsos, Fekete Lajos 
erdőtanácso.s és Szécsi Zsigmond ak. taná
rokkal Gömör- Szepcs- és Pozsony erdősé
geire nanduinak.

Tudósítás. A budapesti egyetemi ifjúk
ból áll*) Árva- I.iptó-megyci kör* folyó 
évi május hó 28-án tartotta meg búcsú es
télyivel egybekötött záró közgyűlését, mely
nek lefolyása főbb vonásokban a következő 
volt : a múlt közgyűlés jegyzőkönyvének fel
olvasása s hitelesítése után a tisztviselők 
cgyenkint terjesztették elő évi jelentésüket. 
Először u. i. az elnök magvas s kimerítő 
jelentésében ecsetelte az egylet múlt évi 
működését, kiemelvén benne különösen a két 
szomszédos (Árva-, Liptó ) megye ifjúságá

nak egy körbe való egyesülését. Utána az 
alelnök- titkár elevenité fel jelentésével a 
tagok emlékezetében az egylet által rendezett 
három szépen sikerült, felolvasással egybe
kötött társas-estély lefolyását, nem mulaszt
ván el jelentésében természetesen egyéb szá
razabb ugyan, de körébe vágó adatokat 
sem felemlíteni. Feszült figyelemmel hallgatta 
a közgyűlés a soron lévő pénztárosnak szor
galommal s gonddal összeállított jelentését 
is, melyből itt csupán a végeredményeket 
közöljük. Az egylet vagyona u. i. á l l : kész
pénz 273 frt 37 kr. ; lefolyt évi követelés 
tagdijakban s kölcsönökben 76 frt, múlt 
évekről való követelés 106 frt. 1 1 krt. tesz 
ki. Hálás köszönet nyilvánításoktól kisérve 
hallgatta a közgyűlés azon nemcslclkü ada
kozók névsorát, kik becses adományaikkal 
részint egyesületünk alapitó, részint annak 
pártoló tagjaivá lettek. Alapitó tagokká let
tek u. i. Magerle Ede főerdész úr, JoóbK le- 
mentin ()  Xagys., Kajucli József képv. úr, 
Vitális Péter ügyvéd úr, Kurimszky Antal dr. 
prépost úr 10 - 1 0  frtnyi ; pártoló tagokká: 
Lattyák Jám-s tvszki biró úr, Holmik János 
plébános úr 2 —2 frtnyi, Vagfiy N. körjegyző 
úr 1 frtnyi adományaikkal.

^yenkint 1 2 geogr. mérföld, minden elő
hegység nélkül, emelkedik ki azon körülbe
lül 8 mérföld széles és 19" . mérföld hosszú 
hegytömeg, melyet Magas Tátrának neve
zünk. Ezen természetes szikla határfalnak 
déli lejtőjén, 940 méter magasságban, ősi 
fenyőerdők között fekszik hazánknak egyet
len jól berendezett moorfiirdője Alsó-Tátra- 
füred, északról a 2600 méternél magasabbra 
emelkedő csúcsok által teljesen védve, 
délnek ellenben előhegységek hiánya követ
keztében egészen nyitva s igy a nap jó té
kony sugarainak kora reggeltől késő estig 
kitéve.

Alsó-Tátrafűrcd 940 méter tengcrfc- 
lctti magásságánál fogva a havasi gyógyhe
lyek közé tartozik s igy egyik fontos gyógy- 
hatányát levegője képezi.

Alsó-Tátrafüred gyógycszközei : a ha
vasi levegő, a lápfürdők, a hidegvizgyógy- 
mód és a kefir. Ez úttal csak az utóbbival, 
mint hazánkban egészen uj gyógyeszközzel 
foglalkozunk bővebben.

Bátor leszek az alábbiakban egy rövid 
ismertetést közölni a kifirről, miután elhatá
roztuk, hogy ezen nálunk még kevéssé hasz
nált kitűnő tápszert, az idén bevezetjük gyógy
helyünkön, hol személyes felügyeletem mel
lett naponta fog készittettni, mi által szerény 
nézetem szerint egy új vonzerőt kölcsönzőnk 
telepünknek, megelőzvén c téren az összes 
hazai gyógyhelyeket.

A kefir közönséges, fölforralt és lefö

lözött tehéntejből készül erjedés utján egy 
sajátságos gomba segélyével. A kaukazus 
északi részében lakó tatárnépeknél már rég
óta ismeretes, kefir, gypy, kapyr elnevezés 
alatt ez a kellemes, savanyu izii, hűsítő és 
némileg szeszes ital. Onnan került hozzánk 
a készítéshez szükséges gombával együtt, 
mely szabadon tenyészik meglehetős magas, 
a hóvonalhoz közel eső regiokban. A kefir- 
gomba kisebb-nagyobb, 5 milimetcr — 5
centiméter nagyságú, szabálytalan, hasadó- 
zott, de sima folülctű, zsíros tapintani, ruga
nyos, apró karfiolhoz hasonlítható bogyók 
alakjában terem. Szárítva sárgás színűvé, 
törékennyé válik.

A levegőn szárított gombának vegyi 
vizsgálata következő összetételt mutat szá
zalékokban :
V íz ......................................................................1 1 2 1

Z-sir ................................................  3*99
Vízben oldható p e p t o n .....................10-98
Ammóniákban oldható íchérnyeanyag 10-32
Káliumban oldható íchérnyeanyag . 30-39
Oldhatlan rész ..................................  33-11

Ezen oldhatlan maradékban górcső 
alatt bacillusokat és nagy sejteket lehet ta
lálni. Utóbbiak azonosak a serélesztő sejtjei
vel, mig a bacillusok közül az egyik fajú, 
mely rövid, pálezaalaku, Ilueppc szerint idén- 
ticusnak látszik lenni a közönséges savanyu 

: tejben előforduló bacillussal, mig a másik,
I szintén a maradékban található s Kern ál

tal dispora caucasica-nak nevezett bacillus

közel áll ugyan a Cohn-féle bacillus subti- 
lishez, de ettől abban kű.önbözik, hogy a 
fonalak mindkét végén egy egy spóra ül.

A kefir készítéséhez szárított gombákat 
használunk, melyeket előbb, bizonyos proce
dúra szerint, pracparalni kell e czélra. Ez 
abból áll. hogy a gombákat 20" C. hőmérsék 
mellett több órán át tejben áztatjuk, azután 
hideg vízzel gondosan kimossuk s ezen el
járást mind addig ismételjük, mig a gombák 
megfehérednek, megduzzadnak s a tej fülű- 
letén úsznak. A kefirt hcrmeticc elzárt üve
gekbe fejtjük- 24— 36 óráig hideg helyen 
állani hagyjuk, s e közben többször fölráz
zuk. Az üvegben folytatódik az erjedés s 
minél tovább áll a kefir annál savanyúbb, 
annal szeszesebb lesz, de 2 3 napnál idő
sebb készítmény nem élvezhető.

A kefir, ha jól van készítve, rendkívül 
kellemes savanyu izú, kissé sűrű, pezsgő, 
tejszinü folyadék melynek szaga egészen 
saját.szerű

Vegyi összetétele különbözik úgy a tej,
mint a koumiss összetételétől

Tej Kefir
követkéz: 

Kon mi.

Fehérnyeanyag 48 .38 11-2
Zsir 3 8 20 2 05
Tejezukor 4 1 20 22 O
Tej sav O 9 1 1 *5
Alkohol O 8 i & s
V íz és sók « 7 3 905 918.3

E szerint a kefir gazdagabb fchérnyc- 
anyagban,de kevésbbé savanyú, és kevésbé

szeszes, mint a koumiss. Szükségtelen arra 
utalni, hogy mennyivel könnyebben és ol
csóbban előállítható, mint a koumiss, mely 
tudvalevőleg kanczatejből készül, a mi min
dig legnagyobb akadálya volt elterjedésének.

A Bourguelot szerint a kefircrjedésnél 
három főfolyamat megy végbe a tejben :

1 . A tejezukor egy része .szeszerjedésbe 
megy ál.

2. Saverjedés a tejezukor egy másik 
részéből.

3. A fehérnyeanyagok egy részének 
peptonisálása.

E vegyi folyamatok eléggé megma
gyarázzák azon tapasztalati tényt, hogy a 
gyönge, atonicus gyomor miért tűri jobban 
a kefirt, mint a tejet, a mit nekem is volt 
alkalmam észlelni nehány esetben. Azonkívül 
a kefir sokkal izletesebb, mint a tej, még 
olyanok is, kik a tejtől undorodnak, a leg
szívesebben iszszák, nem okozza azt az isme
retes kellemetlen elnyákasodást és a székle
téire könnyitöleg hat. Körülbelül abban a 
viszonyban van a tejhez, mint a bor a must
hoz, magában foglalja mindazon alkatrészeket, 
melyekből a tej áll, de módosított alakban

Az itt röviden elmondottak alapján a 
kefir joggal ajánlható, sőt többre becsülendő 
a tejnél, mindazon esetekben, midőn főképen 
tejétrend van javalja, tehát, első sorban a 
gyomor és bélcsatorna bántalmainál, azután 
anaemia táplálkozási hiány bármely okból 
stb. esetekben.



A jelentések tudomásvétele után a ' 
tisztikar leköszönt s nyomban meg alakult 
a szünidei bizottság, melynek elnöke: Rutt- 
kay János j. h. pénztárosa. Ulicsnyi József 
orv. n. jegyzője : Gulassa Andor jh. A szün
idei bizottság székhelyévé pedig Rózsahegy 
(Liptó-m.) szemelte tett ki. Kgy-két napiren
den volt kevésbé fontos kérdés, illetve in
dítvány letárgyalása után a közgyűlés vé
get ért R. J.

T ornavizsga. A selmeczbányai közép
tanodák tornavizsgája mint már említettük e 
hó II-én , kedvezőtlen idő esetén 18-án tar- 
tatik meg d. u. 5 órakor kczdődőleg. — A 
megállapított rendsorozat szerint katonai 
gyakorlatok, csoport gyakorlatok, kisebb 
tornászati játékok, dijak kiosztása és diszel- 
léptetésscl foly le a nyilvános vizsgálat, me- ! 
lyct már az egyes osztályokban zártkörű 
vizsgálat előzött meg. 1

A trachom a. F  c u e r dr., közegészség- 
ügyi felügyelő múlt hó 25-én meglátogatta 
Vriczkó községet is H a a s  Jakab dr., me
gyei főorvos kíséretében. Ez alkalommal 
azon tapasztalatot tették, hogy a betegek 
közül már többen meggyógyultak, miért is 
elismerésüket fejezték ki a kezelő járvány 
orvos, Kertész Samu előtt. Jelenleg <80 beteg 
van kezelés alatt, mert a  többiek szétosz
lottak mezei munkára. A betegség természe
ténél fogva hosszabb kezelést kíván, de re
méljük, hogy a járványorvos buzgálkodása 
mellett, sikerre fog vezetni, annyival is in
kább, mert a nép is belátja bajának veszélyes 
voltát s most már készséggel engedi át ma
gát a  gyógykezelésnek.

A tűzveszély ellen. Selmeezbánya sz.
k. város tanácsa szabályrendelet tervezetet 
terjeszt a keddi törvényhatósági közgyűlés 
elé, mely üdvös reformokat hoz javaslatba 
a belvárosnak tűzfalakkal és pléhlemez te
tőkkel való védelme tárgyában.

M agyar színészek játszanak néhány nap 
óta Znióváralján a közönség elég szép pár
tolása mellett és megelégedésére. A 12 tag 
ból álló társulat, melynek igazgatój K  u n- 
h e g y i  Kiklós, mint halljuk, a jövő héten 
6  előadásra Turócz-Szent-Mártonba is átjön. 
Előre is ájánljuk őket, közönségünk pártfo
gásába.

A műkedvelői előadás, melyet e hó i-én 
Selmeczbányán az akad. ifjúság rendezett, 
kitünően sikerült. Már előbbi számunkban je 
leztük : »Nézd meg az anyját* került színre. 
Dologh Ilka, lla jek  Irén, Muszka Margit és 
Wagner Ilona kisasszonyok játékát szűnni 
nem akaró taps kisérte, ugyanígy a férfisze
replőkét is. —  Az anyagi eredmény meg
közelíti a 200 frtot, mi a mellett tanúskodik, 
hogy a műkedvelők telt ház előtt játszottak. 
Ha ez a »ház« tágasabb volna, a jövedelem 
még nagyobb volna, mert számosán azért 
nem mentek az előadásra, mivel jegyet nem 
kaphattak E város műértő közönsége tud 
áldozni és lelkesedni, csak a czél legyen reá 
érdemes. A műkedvelők az előadás után 
zártkörű mulatságot rögtönöztek, mely reg
geli 4 óráig tartott.

A drége ly i k irán du lása  a Szitnyaosz- 
tálynak nagyrészt sikerültnek mondható. A 
sclmcczbányáról és Budapestről érkezett tou- 
ristákat a kedvezőtlen időjárás okozta bajo
kért bőven kárpótolta a drégelyi hős emlé
kének látása. A geológiai és népismei ada
tok gyűjtése azonban, mire touristáink min
dig súlyt szoktak fektetni, ezúttal elmarad, 
sőt háziipari czikkckkel sem gyarapodott az 
Osztály gyűjteménye. No de nincs oly messze 
Drégely, a mi késik, nem múlik. Ipolyság 
vendéglátó közönsége is igyekezett az Osz
tály érdckcif támogatni, a mennyiben 10 tag 
azonnal beiratkozott az egyletbe s kilátás 
nyujtatott, hogy a jó  példát többen is fog
ják követni. Egyébiránt részletesebb tudósí
tást jövőben hoz lapunk.

E légett ka tonalovak. Vágujhelycn a múlt 
hó 23-án az ott állomásozó dzsidás-század 
elhelyezésére szolgáló épületben tűz ütött ki 
s 5 darab ló bennégett, IO pedig kisebb- 
nagyobb égési sebet kapott, úgy, hogy egyet 
még a tűz napján le kellett bunkózni. Vág- 
ujhelyén ez évben már ez a kilenczedik tűz
eset.

Rozsa újság indult meg a hazai rózsa- 
tenyésztés előmozdítása érdekében e hó ele

jével. Az évenként tízszer megjelenő lapot 
ajánljuk rózsakedvelő olvasóink figyelmébe 
és pártolásába. Előfizetési ára egész évre 2 
frt, mely összeg l ’écs-Szabolcsra, Baranya- 
megyébe küldendő.

50 ,0 00  fo r in t ra  rúg a Kincsem-sorsjá- 
ték főnyereménye, melynek még ezenkívül 
4874 nyreemény váll, > ez által rendkívül 
kedvező nyeremény-kilátást nyújt, miért is 
nem mulaszthatjuk cl t. olvasóink becses fi
gyelmét e sorsjátékra különösen felhívni.

„Assicuruzioni Generáli.u Lapunk hirdetési 
rovatában közöljük az oaztrák-magyar monarchia 
emo legrégibb és legnagyobb intézetének 1880. évi 
mérlegét. Az előttünk fekvő, a Trioatbun f. évi ápriliH 
hó 27-én megtartott közgyűlésen beterjesztett igaz- 
gatŐHági jelenlétiből átveHHZÜk a következő adatokat. 
Az összes biztoaitáiti ágakban a dij- én i l l e t ék 
bevét e l  14.184,415 frt. GO krra mout, mig a ka- 
matjövedelem 1,852,474 frt. G4 krnyi ötnrzegct ért 
el — Kártérítésül az 188ü-ik évben 9.814,465 frt. 
f>2 kr. fizetteti ki » e szerint a Generáli által ala
pítása vagyis 1881. óta nyújtott kárpótlás 197.280,105 
frt 21) kit tészen, miből a Szent István korona or 
szágaira 36.257,142 frt 21 kr. esik. Az 1.182,519 frt 
97 krral kimutatott tiszta nyereségből 345,864 frt 
44 kr. az értékpapírok árfolyama ingadozására ala
kított tartalékalaphoz csatoltatott, mi által ez felsza
porodott 1.333,284 frt 5 krra, mig a rendes nyere
mény tartalékba az alapszabályoknak mogfolelőleg 
58,090 frt 90 kr. utaltatott, mivel az 2.229,369 frt 63 
krra emelkedett. — A készpénz díjtartalékok 1.483,585 
frt 45 krral gyarapodtak és 22.918,486 frt 68 kit. 
tesznek, Különös figyelmet érdemel, hogy a tulajdon
képi biztosítási llzloi alig eredményezte a tiszta nye
reség egy harmadát, ez oredmóny ugyanis 355,899 
trt 2 kr., moly a 14 milliónyi dijbevétoluok nőm egé
szen 2*/j% n. — Ellenben örvendetesnek mondható 
azon emelkedés, mely az életbiztosításban mutatko
zik és a melyet a lehető legkedvozőbb feltételek 
megállapításának lehet köszönni. — Az uj biztosítá
sok, a törlések és kifizetések levonása után 8.452,046 
frt 14 krnyi gyarapodást mutatnak, melylyel a biz
tosított összog 97 982,853 frt 96 krnyi roppant nagy 
összogro emelkedik. — Miután a biztosítéki alapok 
1.809.132 frt 83 krral emeltettek, minek folytán azok 
immár 35.088,149 frt 4 krra mennek, mégis olhatá- 
roztatott, hogy minden egyes 317 írttal bofizotott 
részvény után osztalékban 300 frank vagyis 120 frt 
aranyban fizettessék — A mölt évben elhunyt Ko- 
rizmics László helyett az igazgatótanácsba beválasz
tották Jókai Mórt.

KÖZGAZDASÁG.
T arth a tunk-e  a gyüm ölcs-tú lte rm e léstő l ?

(Foyt. és vége.)

Mert az példáúl, ha sokáigel nem tart
ható s messzebb vidékre szállításra nem al
kalmas nyári gyümölcs nagyobb termelését 
üzzíik s egy beköszöntő bő gyümölcs termő 
évben nem tudunk terményünkön túl adni 
s az kárba vész, — az még nem lehet a túl
termelésnek mérlege. A veszteség, mit itt 
ssenvedhetünk, nem az általánosnak nevez
hető túltermelés kifolyása, mint inkább a 
hibás termelési rendszerünk, illetve a rend
szertelenség természetes következménye.

Ep igy nem vonható le a túl termelés 
abból sem, ha bő gyümölcs termő valamely 
évben nem adhatunk túl oly harmad rendű 
gyümölcsön, mit talán más években drágán 
meg fizettek. Ez is nagyon természetes va
lami, mivel a rósz gyümölcsnek a gyümölcs 
szegény években a szükség teremtett pia- 
ezot és nem annak valódi értéke.

Végre még arra nézve kívánjuk tisz
tázni a nézeteket, hogy ha rendszeresen, 
kombinativ űzzük a gyümölcs termelést s 
nagyobbára az első rendű téli piaczi és esc- 
mege gyümölcsöket vcszszük nagyobb ter
melés alá, melyek tehát soká eltarthatók s a 
legmesszebb piaczra szállíthatók s annak 
daczára mégis némi árcsökkenés állana be, 
ebből még ne vonjuk le a túltermelést s ne 
mondjuk ki, hogy a gyümölcs termelés meg 
szűnt jövedelmező lenni. A  gyümölcsnek mai 
ára patikai ár, de nem érték ára s ezt csak 
a gyümölcs hiány uralja s egy fél áron de 
sőt egy harmad áron mint ma számítjuk, 
kell a gyümölcsnek általán el kelni, hogy 
valódi érték árán keljen cl s még akkor is 
összehasonlítást téve egyéb gazdasági terme
lés jövedelmezőségével, a gyümölcs termelés 
jövedelmező volta elleu szavunk nem lehet.

Űzzük tehát csak a rendszeres gyű- 
i mölcs termelést nagyban és minden habozás 

nélkül s mit se féljünk a túltemeléstől mit 
I meg irni ki tudná megmondani, hogy csak 

mely ntódaink fogják!

Lukácsy A lad ár.

HIRDETÉSEK.
1408 szám

Árvaniejrye alispánjától.

Felhívás.
A vizjogról szóló 1885. évi XXIII. t- 1 

ez. 189. §-a, valamint az ezen törvény vég- 1 
reliajtása tárgyában kiadott 45G89 885. sz. 
általános rendelet 87. §-a alapján felhívom 
Árva vármegye törvényhatósága területen i 
fennálló összes vi/.iniIIvek és vizhasználati 
jogosítványok tulajdonosait, hogy jogositvá- i 
nyaikra vonatkozó engedélyt folyó évi A u 
gusztus hó 30-ig  nálam mutassák he. vagy 
pédig ugyanazon záros határidő alatt Írásban { 
Igazolják azt. hogy vízmüveik a törvény J 
életbeléptétől visszafelé számított 20 év óta j 
azaz 1860. évi Január hó 1-je óta háborít- 1 
tanul lcnnállanak, anélkül, hogy mások jo- ! 
gosult érdekelt sértenék és mint ilyenek az 
illetékes hatóságok áltál károsoknak talál- j 
tattak volna

A bejelentésre vonatkozó beadványok 
és mellékleteik a hivatkozott törvény i 91.
§ ának második bekezdése értelmében bélyeg 
mentesek. A bemutatási, illetve igazolási kö
telezettség kiterjed minden hatósági enge
délyre szoruló vizi munkálat tulajdonosára, 
tehát öntözési, lecsap dási, ánnentositési és j 
ipari vízmüvek, malmok nyilvános és magán 
vízvezetékek, csatornák, mesterséges víztar
tók, védgátak és zsilipek tulajdonosaira.

Ellenben nem tartoznak ezen kötele
zettség alá. a vasúti, állatni, megyei és köz
ségi utakon levő hidak és átereszek és azok
kal kapcsolatos vízmű építkezések.

A bejelentésnél, a bejelentés tárgyát ! 
képező vizimfl és vizhasználati jogosítvány 
ingatlanának telekkönyvi száma és területé
nek a kataszteri felmérés szerinti nagysága 
kimutatandó.

A kik ezen szerint jogosítványokat 
igazolni nem tudják, vagy igazolás végett 
a fentkitífzött határidőben nem jelentkeznek, 
azoknak vízmüvei és jogosítványaik az idé
zett törvény 191. jj-n értelmében nem léte
zőknek. illetve elenyészetteknek fognak te
kintetűi.

Kelt A.-Rubinban 1887 májushó 14 én.

K z i i i r c c s á i iy i .
1—3 Árva vérmegye alispánja.

4095. szám
tlkvi 1886.

Á rverési h irdetményi kivonat.
A turócz-szí. mártom kir. jhiróság 

mint tlkvi közhírré teszi, hogy Szpccht Szájé 
végrehajtatónak ifjabb Duchny János vég
rehajtást szenvedő <>ileni 400 rubel tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a beszterc/.ebány ii kir. törvényszék ia 
z.nyióváraljai kir. járás bíróság') területén lévő 
Vaiesa községében fekvő:

1 ) a valósai 84. sz. tjkvben A I 1 - 2  
és f  1 —4 sor sz. a foglalt Duchny János 
nevén álló ingatlanokra 518 írtban

2.i a valósai Ölő. sz. tjkvben A I 1 s. 
sz. a foglalt ingatlanból ifjabb Duchny J á 
nost B. I tétel alatt '/, részben illető juta
lékra 46 Írtban és,

8.)a valósai 317 sz. tjkvben A f  1 sor 
sz. a. foglalt ingatlanból ifjabb Ducbony 
Jánosi B 1 tétel alatt fél részben illető ju
talékra 39 írtban megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és, hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1887. évi Jú
lius hó 6 -án d. c. 10 órákor Váicsa közsé
gében a község, biró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron álé i is eludutui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10  százalékát kész
pénzben, vagy az 1881, LX. t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333-ik szám alatt 
kelt igaz8ágügyminiszten rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes é r t é k p a p í r b a  n 
a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. § a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervén/t átszol
gáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Turócz-S/.cut Márton 1887. február 19.

I l á v l d
kir. aljbiré

1887. tk

Á rverés i hirdetményi kivonat.
A korponai kir. jbíróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a korponai kir 
jbíróság mint hagyatéki bíróságnak 324 887 
g/.ámu végzése következtében a korponai 
kir. jbiróság területén lévő Korpona város 
határában fekvő a korponai 3(55. sz. tclok- 
könyvben özv. Stefiik s/.ül Brunet Mária 
tulajdonául fele részben és Stefiik Hál jog
utódai tulajdonául másik hasonfél részben 
vezetett A f  636. br. szám alatt pajta és

kertre 206
a + 703. hrsz szántóra 14
a f  863. hrsz. szántón. 161
a f  876. hrsz. rétre 155
a f  2124. lirsz szántóra 285
a + 2188. hrsz. szántóra 110
a + 2618. hrsz. szántóra 100
a + 2622. hrsz. rétre 206
a + 3536. hrsz. szántóra 116
a f  3532. hrsz. szántóra 147
a + 5081. hrsz. szántóra 89
a f  5113. hrsz. szántóra 185
a f  5130. hrsz. szántóra 81
a f  727. hrsz. kertre 10
a f  3559, hrsz. szántóra 156
a + 5058. hrsz. szántóra 205
a 4- 230 hrsz. ház udvaros kerte 800
a f  2115. hrsz rétre 161
a f  2915. hrsz. szántóra 93
a f  946. hrsz. rétre 93
továbbá az ottani 970. számú tjkvben A + 
943. hrsz. alatti részletre 656 írtban
és az ottani 946. sz. tjkvben A + 942- hrsz. 
rétre 600 frtban ezennel megállapított kiki
áltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1887 évi junius hó
16-án délelőtti 9 órakor ezen kir. jbiróság 
tlkvi helyisegében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10  s z á z a l é k á t  
készpénzben, vagy az 1881 : LX . t. ez. 
42-ik § ában jelzett á r f o l y a m m a l
számított és az 1881. évi november 1 -én 
3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. íj ában, kijelölt óvadék képes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881 LX. t. ez. 170 #- értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál c ileges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Kelt Korponán 1887. április 18-án

U b e r t i n y
kir. jbiró.

LEGÚJABB!!
Urak és hölgyeknek !!

Különlegesség.

O T T 0 E U - B A L 2 S A M ,
H készítmény a bor lágyitására, finomítására, 

szépítésére és ápolására szolgál ; a legártatlanabb 
tiszta szerekből áll. A bőrnek virágzó és üde kiné- 
zést ad ; balzsamos tulajdonánál fogva a bőr puha 
ruganyos lesz s kevés idő múlva legfinomabb bár- 
souytapiiitut vesz fel. — Hideg téli időben megaka 
dályozza ezen balzsam a bőr merevségét és repedé
sét. valamint megóv más fagybajoktól is.
Egy nagy üveg ára 2 frt helyett 1 ft 50 kr.

Chromophor.
(Hajszín re s ta u rá to r.)

A chromophor legtisztább és egészen ártal
matlan szer. kellemos illatú folyadék és azon csodás 
tulajdonsággal bir, hogy a raegőszült bajnak arány
lag rövid használat után, visszaadja eredeti termé
szetes sziliét: som a fjjbőrt, sem az ágyneműt nem 
testi, ellenkezőleg a fejbőrt tisztán tartja, meggátolja 
a korpa képződését, megerősíti a hajtöveket és elő
segíti a lii.j növését. — A mi ezen szerről a hajra 
nézve mondatott, ép úgy érvényes a szakáll- és ha
jú '

Egy nagy üveg ára 2 frt 50 kr.

Augul hajnövesztő szer.
Általánosan olism ert hatású szer ; hosszasabb 

—  1— 3 hónapi —  használat után, kopasz fajokéit 
ism ét h ajat növeszt, csupán azon osotokben nem, hol 
a hajtövek már teljesen  kihaltak. M egakadályozza a 
gyenge haj kihu llását és általában a h ajat sArűbb 
növésűvé teszi.

Egy nagy üveg ára 1 frt 50 kr.

Valéria hajcréme.
Mint igen előkelő haikouöcs kellem es illattal 

bir ; a h ajat lágygyá, fényessé teszi, m egakadályozza 
a korpa képződését és a fe jet hűvösen tartja .

Egy nagy üveg ára 40 kr.
Kis üvegekben egyik szer s e m  kapható

A fentebb elősorolt szerek közül bár
melyiket — a gyár igazgatóságával kötött 
egyezség szerint —  a Felvidéki H íradó» 
előfizetői, — a szerkesztőség által történt 
igazolás után, — megrendelés alkalmával, 
10 százalék árkedvezménynyel kapják meg.

Megrendelések utánvéttel, vagy a pénz 
előre beküldésével teljcsittétnek.

Fodrászok és borbélyok, kik c külön
leges gyártmányokat b i z o m á n y b a  óhajt
ják venni, ez iránt forduljanak e lapok kia
dóhivatalához Sclmeczbányára.

Egyedüli gyártója Magyarországon a 
fentebbi szereknek :

A nagybányai vegymügyári 1..8 szövetkezet.



A selmeczi első

közvetítő vállalat
irodája Selmeczbányán a Felsöpiaczon 

van alulírottaknál
Kamrák Imre. 
Chvala Adolf.

Kereskedő tanoncz
nálam azonnal fölvétetik 

Selnieczbányán
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n A C S I  P O S Z T Ó G Y Á R .  ' i s D l
* *  Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomá

sára adni, hogy a gácsi posztógyár terraclvényeinek raktárát át- 
vettem és hogy jó hírnévnek örvendő, minden szinti és különféle 

▼  ̂ rainösögíi szöveteit, úgymint egyes ruhákra, béröltözékekre való 
l Á  kabát- és nadrág-kelméit, kendögyártmányait az eddigi áraknál 

jóval leszállítva Losonczon. üzleti helyiségemben árusítom.

Tisztelettel
>-3 YVANKOV1TS DANÓ.
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G - e l o a / u - e r  J " ó z s e f
Beszterczebányán.

Mindennemű hinti) és kocsi raktárát ajánlja a nagyérdemű 
urasáiroknak.
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ÉSZAKMAGYARORSZÁGI *
1ÍGVKSI TIíTT

köszánbánva ás ip arvá l la lat  mszváriy-társulat.
A j á n l ju k

kitűnő minőségű hazoi kósz tn tenncny c inke t

g y á r i ,  g a z d a s á g i  o l i nz i  c z é l o k r a
a  l« ‘ K ju < a n * o o i i l t l t  u r a l t  i b i«*11«*■ <.

Uendelményeket kérünk központi irodánkba Blldnpest, Erzsebetté r 3 
szám alá intézni.

aj ,_10 Az igazgatóság.

u/ás már l ió n a p b a n .

Empfiehlt den Imiién Herrschaften sein grossos Ijiigcr alléi- 
Gattungen Kutasson und Wágon.

mesém
Sorsjegy

o*e. ■’St. ■:% \ :•*.«> *^ < 3 0

___________ _____
|  FnnyeronuMív k á s zp án zben  §

O í

50000 frt.
10,000 ít, $000 ft 20"o levon, ! 4875 p im /,-

i i j r m u é u y

K incsem  Sorsjegyek  kaph atók
A magyar loraregylet sorsjegy-irodájában Budapest, vaczi-utcza 6.

és e la.p Isiad.óliixrataJ.á'ban.. r,_7
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