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Angol erény, magyar bűnök.
J. F. Black naplójából.

I.

Un nemzetem, angol nemzet! Büszke 
vagyok rád, a világ leghumánusabb nem
zetére.

Imádom ködös Albiont, s Canada té
réin, vagy hottentot földön éljem bár kocz- 
kázattal életemet, mindenütt érzem hazám 
jótékony Iélekzetét, mindenütt védő karját. 
Reá bizton támaszkodhatom.

S ha kincset, szellemi kincset kutatva 
ismeretlen földnek vad népe körében, ádáz 
gyilok oltaná ki élelem, azon hitben adom 
ki lelkem, hogy Albion megtorolja hű fia 
elvesztél.

Volna-e a gömbnek oly talpalatnyi 
földe, melyet angol tapos, hova büszke ha
zám védő figyelme, óvó karja el nem érne ?

Sudán fanatikus arabja és az eniir sémi 
népe a tanúm, hogy vért is kész vagyok 
ontani éretted hazám. De bizonyságom a 
telkembe látó isten is.

Angol vagyok testtel -.lélek kel, angol, 
angol! Amerika levegője nem von le angol 
voltomból egy szemernyit sem

S ha toliamat mégis véreim ellen eme
lem ez is csak fajszeretetem kifolyása.

Fegyverem éretted 0I1 Anglia, toliam 
is ; de utóbbi néha ellened, az előbbi soha !

S ki ne imádna téged ? !
A legnehezebb erényt gyakorlód évszá

zadokon át : a türelmet, s meghóditád vele 
milliónyi" népek szivét.

Számítónak, szívtelennek hirdetett em
beröltőkön át a művelt észak, a mikor te 
a sötét délen a humanismus lángját gyujtád 
meg s szabaddá let; embertársaid szivét nem 
forditád el Istentől.

Ünnepied azt, ki a gőz isteni erejét 
korlátokba szedé, csavarral szabsz uj utat 
Neptun birodalmában.

A gyöngéd kezek legméltóbb fegyve
rének, a tűnek feltalálóját jeleseid sorába 
emelted.

A munkát megbecsülöd, a szellemet 
méltatod: hogy ne szeretnélek hát én, a 
munka embere ?

Világutamban amazoknál1 jobban von
zott mindig Vámbéry népe. Vágyam 
közéje vitt, és én kegyelt lettem c lovagias 
nemzet fiainál; szerelem is s megtanulám 
nyelvét.

Azt találom, hogy c nemzet, melynek 
egy Kossuthja, Körösi Csornája, egy Vám 
béryjc van, egészben hasonlít e nagyjaihoz, 
de egyben hűtlen hozzájuk: a praktikumban.

Ajkán, szivén hordja hazáját, de feje 
nem fájdul meg érette.-*

Szereti hazáját, mint Csornája, de érette 
nem a Himalayát de szép hazája Tátráját 
sem mászsza meg ; rajong nemzetéért, mint 
Vámbéry, de nemzetisége örökös elleneit j 
nem akarja megismerni ; imádja Árpád föld
jét akár Kossuth, vérét is ontani kész érette, 1 
de a tisztán látás nem erénye neki.

') Előzőleg Európa óh Áznia népéről beszél.
A törd

*) Szerző a képvUelővAlasatiÍBkor nem volt í

Sértsd egy röpke szóval nemzeti ön
érzetét, azonnal halált hozó cső elé állítha
tod, vagy kard élére bizza életét, de 1000 
tibet vagy ős szittya szóért egy fillért sem 
áldoz s Perzsia égető homokjára a világért 
sem tenné lábát

Síkra száll az ékcsszólás legnemesebb 
fegyvereivel a felvilágosodás mellett, de 1000 
Árpádfi közűi csak 1 alapit falusi nép
könyvtárt.

Iparvédcgyletcket alakit s gyülésezik 
hosszan, éveken át ; de tervező fejét párisi 
kalap fedi, s dobogó szivét brUnni kelme 
takarja,

Ideális nép ez ; vele csak egy mérköz- 
hetik még : szomszédja a lengyel, —  mely 
százada múltját, jogát bűnét megtagadta,1 inig 
a magyar ősi múltját, elfeledi. — Barátja 
vagyok ; ép ezért attól tartok, hogy egy
szer a történelemből is kifeledi magát.

Feledte Prágát, Kufsteint, kész volna 
egy szál szófia tiszteletére nemzeti ünnepet 
ülni Mohács tércin, - jó szerencse még, 
hogy Losonczot és Világost cl nem ejtette 
emlékéből; mert akkor én mint angol —

De hát ebben is magyar a magyar: a 
távoli ellenségre feni fegyverét , szeme 
Moszkváig meg sem pihen, mig a közeli 
egész biztonságban gyújtja alá házát.

Kölcsönbe adta évszázadok előtt al
kotmánya minden jótéteményét e nemzeti
ségeknek s most egy parányi kamatot kér, 
tőlük, csak azt, hogy éljenek 0 jótéte
ménynyel, és c töredék nem hajlik szavára.

Nem a »Czigányok országa* ez, hanem 
az ábrándosoké ; a hány dialectus, annyi 
nemzetiség, s a hány nemzetiség, annyi

1) A VGto-jogra azóloz. A törd.

ábránd, soha meg nem valósítható ábránd.
A  törzs nemzet egy nyelvű, egy nem

zető Magyarországért ábrándozik, a tucza- 
tokra metlő fajok meg szétszaggatott há
zacskákért epednek.

Csak egy csepp vér az angolból oh 
magyarom, és a nemzetiségek egy két év
tized múlva a te nyelveden dicsősitcnék a 
Iíadak urát. V

A |) 6  11 y, t ii r t ó 11 e t (“■
Irta : S z ilá g y i A lad ár.

(Folytatás.)

íme tehát a vig párisi énekesnő humo
ros levele is elég világos képét mutatja, mi
lyen élet volt c világon akkor, mikor még 
pénz nem volt, ét mily óriási nehézségekkel 
volt összekötve a csere !

A mint azonban a munkamegosztás 
emelkedett és az emberek technikai ügyes
ségei szaporodtak, az egyes családok már 
nem igen fedezhették növekedő szükségle
teiket a saját készítményeik fölöslegének 
másokéival való kicserélése által. Minél in
kább terjedt a különféle foglalkozások köre, 
annál inkább mutatkozott az értékforgalom 
számára oly értéktárgy szüksége, mely 
minden egyes emberre nézve nélkülözhetet
len volt és igy minden emberre nézve 
egyenlő értékkel birt, hogy e közös for
galmi czikk általánosan ismert határozott 
értékéhez hasonlítva csere alkalmával a többi 
szükségleti ezikkek mennyiségbeli értéke is 
meghatározható legyen.

E  forgalmi czikket az állattenyésztés
sel foglalkozó népeknél főkép a barom ké
pezte. Már Ilomernél is olvassuk, hogy egé
szen a trójai háborúig legalább részben úgy 
a trójaiknál, mint a görögöknél a barom
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Nehány nappal ezután elhagytuk Fü
redet, miután Zirczy megígérte, hogy egy 
héttel később utánunk utazik.

Otthon vén gazdasszonyunk fogadott ; 
az öreg Sári, ki még boldogult mamám da
dája volt. Te ismered őt szivem s tudod, 
mennyire rajong értem

Ott .állott a tornácz végén, mikor ko
csink berobogott az udvarra s karjait már 
messziről kitárta felém.

—  Isten hozott, isten hozott ! lebegte, 
mikor leugrottam a kocsiról s karjai közé 
repültem.

Szemei könnyekkel voltak telve s mégis 
meglátta rögtön, hogy nem az az Irén jött 
vissza Füredről, amelyik elment.

— Miért ilyen halovány az én kicsi
kém ? Valami baja van ? Ugy-c, megmond
tam, hogy ne vigye abba a csúnya fürdőbe, 
ahol én nem lehetek mellette . . ! fordult 
apa felé zsörtölődve. S csak miután úgy 
rázúdult, vette észre, hogy ő is ott van.

— Isten hozta szerencsével! köszönt 
neki is ; aztán újra engem ölelt egyik ke
zével, mig a másikkal fejemet simogatta.

E 11 össze csókoltam ránezos arczát és 
szent lett a békesség köztünk.

Azután hozzáfogtam a rendezkedéshez. 
Azt akartam, hogy minden kifogástalan ren
des és tiszta legyen, mire ő jön.

E  nagy buzgalmammal azonban az 
öreg Sári hiúságát sértettem meg szörnyen.

— Azt gondolja a kicsike, hogy már 
a vén Sári nem is gondol semmivel ugy-c ? 
Azt hisszi, hogy itt nem is tudunk a ren
detlenségtől mozogni ? Azt hiszi, hogy már 
én egy felesleges vén bútor vagyok itt 
ugy-c >

- De édes lelkem, daduskám, hogy 
mondhat ilyent? Hiszen tudom én azt jól, 
hogy maga példás rendben tartja hazunkat; 
de lássa, a rendezkedést én magátol tanul
tam, — s aztán ma, vagy holnap vendé
günk érkezik s én nem szeretném, ha" va
lami nem úgy volna, amint kell.

— Vendégünk jön ? s rögtön elfeledte 
a neheztelést. Kicsoda ? I lonnan ?

Elmondtam, hogy egy füredi ismerő
sünk ; egy fiatal ember.

- -  No bizony ! érdemes is egy fiatal 
ember miatt még csak egy széket is elmoz
dítani helyéből! zsörtölődölt újra ; hanem 
azért roppant buzgalommal tisztogattatta az 
udvart és a kertet,

Pár nap múlva megérkezett Zirczy.
Oh édesem, ha én képes volnék ne

ked leírni, hogy milyen napokat töltöttem 
megérkezte után. Ha tudnék szavakat ta
lálni, hogy megismertessem veled a tökéle
tes boldogságot.

Nem érdekelt engtm a világon semmi 
rajta kívül. S mellette olyannak tetszett az

álét, mint egy édes álom ! S ha néha mégis 
eszembe jutott, hogy én is ember vagyok, 
csak azon imádkoztam, hogy hadd álmod
jam én ilyen boldogan keresztül az egész 
életet.

Oh. hogy fel kellett ébrednem mégis . .
Te bizonyára ismered a kisvárosi éle

tet annyira, hogy el tudod magadnak kép
zelni, mennyi beszédre adott alkalmat Zirczy 
látogatása nálunk ? s hogy mennyire tódul
tak hozzánk ismerőseink, azon ürügy alatt, 
hogy megtudják, mint mulattam Füreden ?

Oh szivem, úgy meggyíilőltcm ezeket 
a pletyka után éhes kávénénikéket. Nem 
azért, mintha pletykájuktól féltem volna, ha
nem, mert miattuk nem lehettem /iiczyvel 
egyedül.

Sírni szerettem volna már, ha egy 
kocsi robog .át meghallottam udvarunkon.

Még s. . . egv ;zer kimondhatatlanul
megörvendeztetett egy vendég érkezése.

Nem is gondolod ugy-e édesem, ki 
volt ez ?

A kis Yámosy Alicc.
Tudod ? az a kis eleven ördög, aki az 

intézetben majd halálra boszantotta a pe
dáns Eráuleinokat pajkosságával. Akit mi 
annyira szerettünk. Ami kedves kis ba
rátnőnk.

Hanem édes Istenem ! mennyire meg
változva !

Nem az a kis picziny leányka ám már 
amilyennek mi ismertük, hanem egy kifej
lett nagy leány ; egy igéző kedves jelen
ség, kinek nagy fekete szemeiben azonban 
olt kaczag még most is az a pajkos ördög.

1 losszabb időre jöttem ám kedves !

kiáltotta még a kocsiról. — Mindig hívtál, 
most itt vagyok.

Azzal nyakamba ugrott s össze-vissza 
ölelt-csókolt. Aztán apát ölelte meg nagy 
szelesen, majd Zirczy felé fordult mosolyogva, 
aztán hirtelen komolyra vált arczczal szer
tartásos bókkal viszonozta ennek meg
hajlását.

En bemutattam őket egymásnak.
-  Te kedves ! kaczagott ő fel, újra 

nyakamba ugorva. Tudod-e, hogy majdnem 
elkéstél ? Azt hittem, hogy bátyád, Gyula, 
akit én olyan régen nem láttám, de akit 
még mindig nagyon szeretek — s az Isten 
őrzötte, hogy össze-vissza nem csókoltam 
őt is örömömben.

Esztinkbe sem jutott egyőnknek sem, 
megütközni szelességén ; sőt az öreg Vá- 
mosy, apának egykori iskolatársa s igen jó 
barátja, hangos hahotára fakadt s vele együtt 
mindannyian

— Igazi kis boszorkány ! súgta félig 
hangosan apának.

Es csakugyan, valóságos kis boszor
kány volt ő. Az első este mindnyájunkat 
megigézett.

Még azon este cl kellett mondanom, 
hogy Gyula még mindig külföldön van s 
nem is jön haza, mig tanulmányait teljesen 
be nem fejezte, — körülbelül fél év múlva.

Mikor testvéremről beszélt, egész mo
dora megváltozott s én biztosra vettem, 
hogy szereti ő t ; — s úgy örültem annak is, 
mint a magam boldogságának.

Másnap Vámosy haza utazott, Alicet 
nálunk hagyván.

-  Viselje gondját kedves Irénkém, ke



képezte az értékmérőt. Úgy Drakó, mint a 
régi germánok törvényeiben is a pénzbírság 
bizonyos számú barmokban volt megálla
pítva. Ks erre nézve is megvan a hasonla
tosság az őskor és a mostani vadnépek közt, 
mert nem egy afrikai vad törzsnél még ma 
is a barom helyettesíti a pénzt.

De egyes concrét példákat is találunk 
magánál Hőméinél is arra nézve, hogy mi
ként határozták meg az egyes tárgyak ér
tékét a barom értéke szerint. Így az Ilias
VI. énekének 235-ik versében, hol Glaukos 
az ő arany fegyverzetét Dioniedaséval, mely 
csak érczhől való volt, összehasonlítja, ez 
utóbbinak értéke csak 9, inig az előbbié 
100 ökörre becsültetik. A XXIII-ének 702-ik 
verse pedig tanúságot tesz arról, mily bár- 
dolatlanok voltak az akkori emberek, miután 
e versben egy háromlábú szék 12 ökörre, 
egy viruló, többféle művészetben jártas, okos 
nő pedig csak 4-re becsültetik.

De már e korban is használtak az ök
rön kívül még más tárgyakat is általános 
értékmérőül, még pedig különösen bőröket, 
érczeket, vasat és hadi foglyokat vagy rab
szolgákat. A régi germánoknál a barmon 
kiviil szintén bőrök, prémek és azonkívül a 
borostyánkő szolgált pénzül. Dániában, Is- 
landban és Oroszországban a legrégibb 
pénzt a gabona vagy kenyér képezte. De a 
só is igen sok helyen és hosszú ideig he
lyettesítette a pénzt. lg}' Rittcr szerint Dar- 
kullában, Afrikában egy 14 éves rabszolga- 
fiút 12 font sóért adtak el. Épen igy a réz, 
vas, ón, gyapjú, dohány és némely helyen 
a kagylók is, ez utóbbiak különösen Afrika 
belsejében. A cypraea moneta ezen 1 21 •
cm.-nyi sárgás-fehér, alul lapos héjú, szűk 
nyílású és mindkét szélén rogazott kagy- 
lóoskái régi idők óta szolgálnak apró pénzül 
nem csak Afrikában, de azelőtt Ázsiában is. 
Roppant nagy mennyiségben találják ezeket 
Zanzibár partjain, és innen szállítják még 
most is Afrika nyugati partjaira, sőt Hátsó- 
Indiába is. Afrika nyugati partjain különösen 
a pálma olaj vásárlására és a keleti népek
nél különösen azelőtt igen nagy kedvesség
nek örvendett kereskedelmi pénzünk, a 
Mária-Therézia tallérok felváltására szol
gálnak.

Északamerikában a prémvadászok pén
zét még ma is bőrök és prémek képezik, 
sőt a Hudsonöbli társaság országaiban a 
hódbőr a pénzegység. Három nyestbőr any- 
nyit ér, mint egy hódbőr, egy fehér róka
bőr annyit, mint 2 hódbőr egy fekete róka 
— vagy egy medvebőr annyit, mint 4 hód
bőr és egy puska annyit, mint 5 hódbőr,

Sőt Szibériában Oroszországnak a 
mongolok által való meghódítása előtt egy 
ideig igen különös pótpénz volt forgalom-

rem, ennek az én szeles kis leányomnak. S 
Csak dorgálja meg istenesen, ha hibázik. : 
Magától felveszi, mert végtelenül szereti.
Azt mondja mindig. Lássa Irénként, ő sze
gényke soha nem ismerte édes anyját, csak 
álmaiban látta , s igy nagyon ráfér egy 
szerető női lélek apró gondoskodása.

Mialatt ezt elmondta, szemei lassan
ként könyckkel teltek meg, melyekből két 
nagy csepp oda hullott átölelve tartott 
gyermeke fejére, — szerető szivének áldása- 
képen

Alicc hangosan zokogott és az én szi
vem is túláradt.

feledhetetlen édes anyámra gondol- í
tani ; — arra a kedves, jó, szerető édes 
anyára, kinek az volt egyetlen vágya, 
hogy leánya boldogságában gyönyörköd
hessék.

Oh, ha ő most élne gondoltam — 
most láthatná leányát boldogan

Azután tiz napot éltünk át együtt. 
Alice az ö játszi, vidor kedélyének meg
felelően : ugrándozva, játszadozva, mint egy 
bohó őzike. Iái pedig almadozva. boldogan, 
ha Zirczynek egy pillantását felfoghattam, 
ha kezének egy titkos szorítását élvez
hettem.

Kgy cseppet sem éreztem, hogy Alicc 
csak egy kicsinyt is zavarná boldogságun- 1 
kát ; egy cseppet sem éreztem, hogy szi
vünk érzelmei változtak volna

Pedig, ha már lett volna emberisme
retem, ha a szivek titkos redőibe látni tud
tam volna, lelkemnek talán össze kellett 
volna borzongni. mikor egy-egy tekinte
temre Zirczy összcrczent, mintha megijedt ,

bán. Azon czélból t. i., hogy a bőröket 
megóvják a kopástól, szokásba jött, hogy 
az egész ezobolybőr helyett annak csak 
pecséttel ellátott orrcsont részét használták 
pénzül és magukat a bőröket, melyeket hi
vatalosan ellenőrizett raktárakban tartottak, 
csak a tényleges forgalomban, t. i., ha a 
bőröket használat végett eladták, adták ki. 
Midőn aztán a mongol hódítók ezen úgy
szólván hitelpénzt nem akarták elfogadni, 
állambukás állt be, minek folytán ismét 
visszatértek az egész bőrökhöz.

Az eddig említetteken kívül pedig még 
a halász népeknél a szárított hal, a kínaiak
nál a thea és a régi mexikóiaknál a kakao- 
bogyók 24000 szemet tartalmazó zsákocskák
ban is szolgáltak pénzül.

Csakhamar érezniük kellett azonban 
az embereknek, hogy az eddig elősorolt 
tárgyak egyike sem felel meg mindazon 
követelményeknek, melyekkel a valódi pénz
nek bírnia kell. Pár már ezen értéktárgyak 
is általános csere — és fizetési eszközül és 
értékmérőül is szolgáltak, használatuk még 
mindig magán hordta az egyszerű csere 
bélyegét, mert mindezen tárgyak nem csak 
csere eszközök, de egyszersmind általános 
használat tárgyak is voltak és az emberek 
legközünségesebb szükségleteinek kielégíté
sére szolgáltak, úgy, hogy gyakran meg
esett, hogy ha reájuk mint közönséges 
használati tárgyakra valamikor nagyobb 
szükség mutatkozott, a csereforgalomból 
majdnem teljesen kivonattak és pénzhiány 
állott be.

A valódi pénznek ugyanis, melynek 
nem annyira csere —  mint inkább fizetési 
eszközül kell szolgálnia, melynek használata 
tehát már nem egyszerű cserét, hanem való
ságos eladást és vételt eredményez, legfőbb 
kelléke az, hogy szolgálhasson ugyan szük
séglét kielégítésére is, mert c nélkül nem 
lenne értéke, de ne legyen tömeges fogyasz
tásra való, minthogy a tömeges fogyasztás 
elvonná azokat a forgalomtól ; de szükséges 
még továbbá az is, hogy a valódi pénz 
kis mennyiségben nagy értéket képviseljen 
és igy könnyen szállítható legyen, hogy 
romlásnak le legyen kitéve, tehát könnyen 
eltartható legyen, hogy értéke 11c függjön 
alakjától, tehát hogy legkisebb része is 
nagyságával arányos értéket képviseljen, 
hogy kis és nagy részekre könnyen osztható 
és alakítható legyen és végre, hogy ritka
ságánál és kedveltségénél fogva mindenki 
által keresett lényén, de ne forduljon elő 
oly nagy és változó mennyiségben, hogy 
értéke nagy és jelentékeny változásoknak 
legyen kitéve.

(Folyt, köv.)

volna, hogy észre veszem, merengő lelke 
merre jár ?

Arándos elmerülését én eddig jóra 
magyaráztam mindig ; de hidd el édes 
Kmnia, az emberi természetben van az, 
hogy a boldogságot nem képes zavartalanul 
élvezni huzamosabb ideig. Önmaga keres — 
és talál is — okot arra, hogy magát bol
dogtalannak képzelje.

Talán igy aztán annál édesebb a bol
dogság, ha közben egy kissé boldogtalannak 
is érezte magát ?

Kn nem tudom, mert én a kételkedés 
első pillanatától fogva soha nem éreztem 
többé boldognak magam . . .

Klőször egy kerti sétánk alkalmával 
ütötte fel fejét a rút szörnyeteg. Ks mi 
idézte elő ?

Kgy semmiség ! Kgy ezélzas nélkül ki
mondott szó, melynek semmi jelentőséget 
nem kellett volna tulajdonítanom, vagy leg
alább nem olyant, mint amilyent akkor tu
lajdonítottam.

lm Zir«zy mellett andalogtam, egészen 
elmerülve ábrándjaimban <) szintén hallga
tott, mint újabb időben gyakran. De én e 
hallgatást •gészen tudtam érteni ; nem ta
láltam benne semmi különöset ; hiszen én 
is a hallgatag csendben találtam legnagyobb 
élvet.

Csak Alice nem tudta megtagadni régi 
lényét. Folyton csevegett, mint egy csi
csergő madárka ; kaczagott, mint egy gerle ; 
ugrándozott, szaladgált, mint egy virágról- 
virágra repkedő pillangó.

Ks olyan szép volt kipirult arczával,

KÜLÖNFÉLÉK.
Felkérjük azon t. h a t ó s á g o k a t ,  

melyek hirdetéseket küldenek be közlés vé
gett hozzánk, hogy e h i r d e t é s e k e t  
t a r t a l m a z ó  l e v e l e i k e t  b é r 
m e n t e s í t e n i  s z í v e s k e d j e n e k ,  
mert a legtöbbször kétszeres viteldijat ('10 
krt.) kell fizetnünk az efajta levelekért.

Szerk.

Bende Im re, beszterczebányai püspök, 
mint már előre jeleztük, f. hó 2 1 -én ismét 
visszaérkezett Stubnyára, hogy a megkez
dett kúrát ismét folytassa. A püspök úr 
A  m o n K d e  dr. országos képviselő kisé 
rétében jött s a vasúti állomásnál Kamaszy M. 
kanonok, Szófia, l’ausch és Mózer Tivadar 
plébánosok, Zor kóczy Tivadar főszolgabíró, 
Schurina Károly Árvamegye főjegyzője- és 
Sigmann dr., fürdőorvos fogadták. —  Stub- 
nyán most van az idény tetőpontján s csaknem 
minden szoba el van foglalva s a parkban 
ugyancsak mozgalmas élet van. Vasárnap is- 
métkedélyes tánczmulatság volt, mely éjfél
kor végződött. — Az Anna-bál, mint már je
leztük 3 1 -én lesz. —  Újabban több fürdő
vendég érkezett, igy : Zathureczky Tamás 
árvaszéki elnök, Csepcsányi Ferencz megyei 
ügyész, Richter Sándor titkár Budadestről, 
Manthés Pál, Barthélény Lajos mérnökök 
l’árisból, Graber Samu ügyvéd Turócz.-Szt.- 
Mártonból, Duschitz Frigyes dr. törvény- 
széki orvos Rózsahegyről, Mártonfy Márton 
igazgató és neje Kassáról, Badics Klek gyógy
szerész és családja Békés-Csabáról stb.

A S zitnya  osztá ly közleménye I. A
magyarországi kárpátcgycsület Szitnya osz
tályának tagjai tisztelettel értesítettnek, hogy 
a magyar állami vasútokon bárhova — ked
vezményes áron (33•/<, árleengedés) való uta
záshoz szükséges igazolványok 10 kiért alul
írottnál kaphatók. T  i r ts  R e z s ő ,  alelnök.
II. A magyarországi kárpátegyesület Szit- 
nyaosztálya julius havi társas estélyét f. 1x5 
27-éii (szerdán) esti 8 órától kezdődőleg a 
Gasparik sörcsarnok kerti helyiségében fogja 
megtartani, melyre a t. tagok annál is in
kább meghivatnak, mert több fővárosi tu
rista s különösen a b u d a i  d a l k ö r  váro
sunkat meglátogatni szándékozik, mely al
kalomból szüksége áll be annak, hogy az 
osztály a fogadásra nézve intézkedjék.

Az elnökség.

Lapunk m últ számában megemlékeztünk 
arról, hogy Kúsznak Mátyás erdőmunkást a 
felső-turcseki erdőben csúsztatás közben 
agyonütötte a fa. A rendőri nyomozást f. 
hó 19-én tartotta meg Z á b o r s z k y  Adolf 
szolgabiró, a vizsgálat során azonban a vét-

lángoló szemeivel, lengő fürtéivel, hogy nem 
állhattam meg — valahányszor hozzánk 
vissza tért — hogy össze ne csókoljam.

-  Te kedves ! szólt ő s hévvel adta 
vissza a csókot — ne légy mindig olyan 
szörnyű komoly ! Tudod ? én már az inté
zetben féltem tőled, ha napokig nem látta
lak mosolyogni. Jer kedves, játszadoz/unk. 
Jer, bújjunk el itt a bokrok között —  s 
maga meg keressen meg bennünket — in
dítványozta Zirczy felé fordulva.

Nem, nem ! Kzt ne kívánd tőlem 
édes — feleltem én rögtön. Lelkem aH- 
dalgó nyugalmát nem tudtam volna ilyen 
módon megzavarni.

Te rósz ! . . Hát maradj itt kis 
mamának . . . I s  duzzogó ajkát fölvetve, 
elrepült újra, messziről is visszakiálltva:

— M am a! Kis m am a! s kaczagása 
úgy csengett mint egy ezüst harang.

— Mért nem ilyen élénk és vidor 
maga is ! szólt halkan Zirczy, mintegy 
akaratlanul utána merengve a röpke alaknak.

Oh szivem, ez a kis mondatka ejtett 
rémülésbe engem. Úgy éreztem, mintha egy 
fagyos kéz szorítaná össze szivemet.

Kgy pillanat alatt eszembe jutottak 
azok a bizalmas mosolygások, melyeket 
eddig jóformán észre sem vettem . Zirczy 
merengő és hallgatag modora és Alicc fel
tűnő vigsága ! Azt hittem édc.em. hogy 
mindezt értem most már . . .

(Folyt, köv.)

kés könynyelmüséget nem lehetett kon
statálni.

A tu ró cz-szuc8ányi hidak javítását 
Friedmann, Löwinger és Trostler ezég vál
lalta el, kiket a megye megbízott, hogy 
a javítási munkálatokat haladéktalanul kezd
jék meg.

Öngyilkosság. Domko András, mosóczi 
napszámos f. hó 2 1-én reggel eddig még 
ismeretlen okból felakasztotta magát. Az 
orvosrendőri bonczolás 22-én volt.

A babona áldozata. Selmeczbányán nem 
rég temették el egy turó-árus asszonynak a 
fiát, kiről az a hir terjedt el, hogy öngyil
kosság által vetett véget életének, s hogy 
a kötelet, melyen magát felakasztotta, az 
anya vágta le, de már ekkor késő volt 
minden mentési kísérlet. — A babonás nép 
most kerüli a turó-árus asszony sátrát, s a 
világért sem vesz tőle túrót, mivel ő vágta 
le a kötelet. No te nép és ti turófo- 
gyasztói a szegény asszonynak, jobbnak ta 
lálnátok tán, ha az anya minden mentési 
kísérletet szívtelenül mellőzve, közönyösen 
nézte volna fiát; az embert ? Ha elitélitek 
az annyát, van-e embe.szcretct szivetekben, 
ha romlására törtök, mert egy emberéletet 
akart megmenteni, van-e vallásosság keble
tekben ?

Dávid Ferencz tsztmártoni és Lehotzky 
Lajos znyói kir. jbirósági albiró urak f. hó
18-án kezdték meg 6 heti szabadságukat.

Hermán O ttó természet búvár s kitűnő 
tudósunk, ki csak a közel múltban is fel
tűnést keltő halászati szak-könyve 0 téren 
a magyar irodalomban egyedüli s a kül
földi szakmunkáktól teljesen független mű
vével a gazdálkodásnak Magyarországon 
eddig alig űzött s úgy szólván uj nemét, a 
haltenyésztést az ország különleges viszonyai
hoz képest behatóan ismertette. Már is lan- 
kadhatlan igyekezettel azon fáraradozik, 
hogy e téren szerzett tudományos tapasz
talatait gyakorlatilag is érvényesíthesse. K 
végből folyó hóban Sziléziában járt, hogy 
ott a haltenyésztéssel okszerűen s életfen- 
tartási czélból, nem pedig fényüzési tekin
tetből gazdálkodó oly férfiakat búzditson és 
nyerjen meg nekünk, kik hazánkba jőve, 
ennek mocsáros és ingoványos tájékain, hol 
az ország gazda közönsége más úton már 
mi hasznot sem várhat, sással elborított föld 
területén, — kellő támogatás 111c,lett mű
veljék a haltenyésztést, s megismerkedve az 
itteni viszonyokkal azt fejleszthessék, s ab
ból idő múlva hasznot hajtsanak, s a már 
elért sikerrel ke 'vehessék meg a magyar 
gazda közönséggel a nagyobb mérvben 
űzendő haltenyésztést, hogy ez az ország 
egy uj jövedelmi forrásának vesse meg alap
jai. Hermán Ottó Sziléziából visszautaz- 
tában útba ejtette városunkat Xnióváralját 
is, hova f. hó 16-án érkezett s egy napol 
töltött, megszemlélte a m kir. közalapok 
tulajdonát képező haltenyészdét Akantisz 
Rezső közalap, erdőmeslcr társaságában, 
kinek vendége volt ; a házi gazda a tudós 
férfiú alkalmi tiszteletére a nap délutánján 
a Vricza patakban pisztráng horgászatot rög
tönzött. melyen Szolcsányi Hugó egri jog
akadémiai tanár és többen részt vettek. A 
kedélyesen halászó társaság arról győződött 
meg. hogy Hermán Ottó a halak tenyész
tése, élete, és különböző nemű kihalászásá
ról nemcsak tudományosan Írni, de azokat 
műértóleg ügyesen kifogni is tudja, mit a 
halászat eredménye különösen nála fényesen 
igazolt; Hermán Ottó szívélyes búcsúi véve 
a házi gazda és a többi halásztársaktól 
másnap a reggeli vonattal Szcpességbe a 
Fekete hegyi fürdőben időző nejéhez utazott.

(K ).

A tu rócz-szen t-m arton i tót női munka 
kiállítás épületének tornyáról nemzeti szinti 
zászló hirdeti a kiállításnak rövid idő múltán 
való megnyitását.

A Z o lyom varos tulajdonát képező /  ó- 
1 y o 111 - f ü r c d c 11 (Borova I !<>ra) a tini
sós hévviz kifurása czéljából tavaszszal 
félbe szakított munkálat a jövő héten veszi 
ismét kezdedét. A fúrt lyuknak eddigi mély
sége 42 méter a felbugyogó timsós viz 
hőfoka 22..S R. Alapos a remény, hogy a 
fúrás ez év folyamán teljes sikerrel fejezte
tik be.



Koburg Fülöp herczey és Lujza her- 
czeyasszony a 10  éves Lipót hcrc/.eg szü
letésnapját Sz.-Antalban ülik meg, hűl a 
herczegi család több hetet szándékszik töl
teni. A herczegi pár bebclátogat Sclmeczbá 
nyára is, hol mindig a legnagyobb tisztelet
tel üdvözli őket a lakosság.

S tub nya fü rdó n  múlt vasárnap ismét igen 
kedélyes tánczestély volt, a mely az eddigi 
szokás ellenére nem d. u. 4 órakor hanem , 
esti 9 órakor kezdődött s éjfélig a legjobb 
kedélységben tartott. Jelen voltak: Tóm- 
csányiné, Zorkóczyné. llüttnerné, Kotlámé, 
Stádlerné, Róthnc, Dr. Siegmanné, Záborsz* 
kyné, Klimóné, Brózikné, Matuskovicsné, 
Tomcsányi Ilona, Kollár Jolán, Klamarik 
Bruna, Kollár Blanka, Kollár Jenny. Egy ( 
nürnbergi szépség, Záborszky Ilona, Sieg- j 
maiin Miéi, Jávor Mariska, Matuskovics 
Paula stb.

Öngyilkosság. Schmidt László bánya- '
akadémiai igazgatósági Írnok Selmcczbányán 
c hó 20-án szivén lőtte magát s rögtön 
meghalt. A szerencsétlen véget ért ifjú ked
vező anyagi helyzetben volt ; de már ré
gebben foglalkozott az öngyilkosság gondo
latával, i*it egy régibb keletű levele is 
bizonyít.

A felvidéki szintarsulatnak Sehnccz- 
bánya m. kir. város már megadta az enge
délyt f. é. Október hótól kezdődőleg. — 
Kívánatos volna, hogy az egyes szinpárto ó 
bizottságok minél hamarabb érintkeznének 
egymással a czélból; hogy a felvidéki szín
társulatnak otthonát itt az illető 6 városban 
elkészítsék. - -  Csak egyöntetű eljárással te
remthetünk jó színtársulatot; csak vállvetve 
hozhatunk vidéki színpadaink gyarló desz
káira művésze'ct. Hogy minő egyöntetű 
munkát értünk, ezt már elmondottuk egy 
Ízben, de legközelebb ismét hozzászólunk 
időszerűségénél fogva e dologhoz.

Sok a jóból is m egárt. Általában nem 
tartják szellemdús dolognak, ha valaki az 
időjárásról beszél ; de a mostani rendkívüli 
állapot kipréseli az emberből akaratlanul is, 
hogy ez már mégis sok ! Egy hét óta na
ponként megújul a felhőszakadással vetekedő 
záporeső, s ennek következtében a vetések 
mind a földön feküsznek s olyan helyeken 
is iolfakad a megszaporodott talajvíz, ahol 
csak a legnedvesebb tavaszszal szokott fel
ragyogni máskor. — Elmondhatjuk, hogy 
adtál uram esőt, de nincs köszönet benne !

Az Annabál Stubnyafürdón julius 3 1 -én 
tartatik meg. A rendező b i z o t t s á g  
Jeszenszky Teofil, Dr. Boross Béla fürdő
orvos, Saadler Lajos főhadnagy, Gedeon 
Lajos és Balogh Jenő urakból alakult meg, 
a kik már jövő hétfőn fognak hozzá a te
rem kidiszitéséhez. Meghívók szétküldve 
nem lesznek. Belépti jegy ára 2 írt.

A zólyom i sétatéren kávé- és sorház
nak berendezendő kioszk épül. A sétatér 
egész az ev. templomig lett meghosszabitva.

Irodalom.
A selmeczbányai ipa r legrégibb m últjának 

tö rté ne lm i m éltatása.

Ily czim alatt jelent meg egy tartal
mas füzet Szitnyai József törvényhatósági 
főjegyző s a selmeczbányai iparhatóság el
nöke tollából.

Az ős bányaváros múltját oly kiváló 
szorgalommal tanulmányozó szerző a 15-dik 
században virágzó selmcczi iparra vonatko
zólag is sorol fel feltevésen alapuló bizo
nyítékokat, kijelent az után hogy ren
delkezésére álló adatai azonban csak a 15 ik 
századbeli iparról vannak.

E  század iparát ismerteti e külön le
nyomatként megjelent miiben, melyben leg
több helyet enged a mészáros ezéhnek, 
melynek irataiból igen érdekes adatokat 
tartalmaz az ismertetés.

így egyebek közt azt is megtudjuk, 
hogy a nemzetiségi súrlódás már akkor is 
»egész az atrocismusig* ment, —  a mennyi
ben »a magyar mester s legény általán 
kirekesztetett a ezéh kebeléből s abba csak 
német származású juthatott, < s a magyar 
iparosnak az ipar és város kötelékéből való 
kirekesztése Hollós Mátyás király alatt sta
tuáltatok kinek pedig úgy a hét bányavá
ros, mint különösen Sclmeczbánya nagyon 
sokat köszönhet. »Tudvalevő ugyanis, 
írja a szerző, hogy ugyancsak Mátyás király

ruházta fel a selmeczbányai polgárokat a 
bormérés szabadalmával ( 1481.), melynek a 
bányapolgárok máig is élvezetében vannak, 
s tudvalevő, hogy alig volt több királyunk, 
ki a városok s a polgári elem érdemét oly 
magas állambölcsészeti méltatásban s elis
merésben lészesitette volna, mint Mátyás 
király.«

A Budán 1470-ben kiadott szabadalom 
levélben ugyanis a következőképen nyilatko
zik a városokról : »Mert midőn a városok
nak annál inkább nyújtandók kedvezmé
nyek, mivel azokban az államnak dísze és 
hasznossága rejlik, az ország kormányzatá
nak kiváló hivatalos gondjai közé tartozik, 
hogy midőn a zavargások megszűnnek, arról 
gondoskodjék, hogy a városok lakói gazda
ságban ne csak a maguk dicsőségére, de 
azoknak valamint az országnak és a hon
lakosoknak javára s hasznára is gyara
podjanak.*

Az ipar majd minden ágának nyomára 
akad szerző s ezeket fel is említve, mun
kásságra lelkesítő szavakkal végzi be művét, 
melyből tisztán kivehe.ő az, hogy szerzője a 
Sclmeczbánya város történetére vonatkozó 
adatok egész tárházával rendelkezik s szinte 
nehezére esett a sok jóból oly sokat ki
hagynia.

Nagybecsű e tanulmány ; kellően azon
ban csak az méltányolhatja, ki azon nehéz
ségeket, melyekkel az adatoknak rendezet
len levéltárban gyűjtése jár, ismeri. V

TANÜGY.
A záró vizsgálatok Kis-Garamon jú

nius hó 23-án tartattak meg. Ekkor szá
moltunk be az illetékes fórum, nemkülön
ben számos szülő és tanügybarát jelenlétében 
működésünkkel, melynek eredménye mind- 

1 nyájuk megelégedésével találkozott. Kis- 
Garam, mint a gyáriparnak egyik nagyobb- 
szerű képviselője, a környék népességének 
részben munkaadója kulturális fontoság
gal bir.

A mi a tanerőket illeti, van három 
férfi és egy nőtanitó Ezek közül alulírott 
a rom. kath. iskolát vezetem, melybe közös 

; megállapodás folytán csak az első osztályú 
1 növendékek járnak ; mig a többi osztályok 

a kitünően berendezett vasgyári magánjel
legű iskolában nyernek oktatást. Itt tartat
tak meg közösen a vizsgálatok is.

Tanítványaink jó kedvűén gyülekeztek 
az épületben ; hol is a vendégek megér
kezte után három tanterembe osztattak, 
melyekben egyidejűleg folytak a vizsgálatok, 

i Az elsőben Nicolini Géza vezértanitó tanít
ványai, vagyis a III —VI fiú osztályok vizs
gáztak Vagncr Vilmos bányatanácsos úr 
elnöklete alatt ! mig Albu Mariska nőtanitó 
vizsgálatán, mely ugyanakkor a III— VI. 
leányosztályokkal tartatott a ministeri isko
lalátogató Eritsch János úr elnökölt. A leg
kisebbek vizsgáiatjáit pedig ,mely Mudry Mi
hály és alulírott tanítványaival, vagyis az I. 
és II. vegyes osztálylyal tartatott, Czcbecza- 
ucr Antal egyház kerületi tanfelügyelő volt 
az elnök. Az eredménynyel mint mondám 
mindnyájan meg voltak elégedve. Tanítvá
nyaink különösen a magyar nyelvben tettek 
szép előmenetelt.

Nagy érdeme van ebben is, mint sok 
I másban a bánya tanácsos úr ő nagyságának, 

mert az ő főnöksége alatt emeltetett iskola
ügyünk ama fokra, melyen jelenleg áli. 0  
a tanítók és tanügy barátja, a vizsgálatok 
alatt tantercmről-tantcrcmre járt, hogy sze
mélyes meggyőződést szerezhessen magá
nak mindenről és ilt-ott kérdéseket is inlé- 

j zett a gyermekekhez.
A fáradalmak ezen napját barátságos 

és mindvégig kellemes >junialis* fejezé be, 
melyben a gyermekek távozása után az 
egész intelligencia részt vön, kiki a maga 
módja szerint.

Sediba István, tanító.

É  R T E S I T  6  K.

VII.

A lipto-szent-m iklósi állami polgári fiú 
és leányiskola 1886(7. tanévi értesítője, közli 
Fritz István igazgató. Ev elején beiratkozott 
a fiú iskolába 84 -  a leányiskolába 78 ta 
nuló ; évközben kimaradt a fiúiskolából 1 —  
a leányiskolából 9 tanuló. A latin nyelv ta
nítása — mint az értesítő mondja ; »a ha-

' tóságok előtt is ismert akadályok miatt' — 
beszüntettetett. A közegészségi viszonyok 

1 az őszszel dúlt járványos betegségek követ
keztében ige kedvezőtlennek voltak ; két 
növendék áldozatává is lett a járványnak, 

j Az iskolai takarékpénzt Erilz István és 
Skonyár Gusztáv kezelték ; 41 növendék 
102 fit 36 kit. takarított meg. Az évzáró 
vizsgák juuius 13— 18-áig tartattak. Az I. 
osztályt kitünően végezte 2 leány növendék ; 

j a Il-at 3 leány ; a IH-at 1 fiú, 6 leány ; a 
IV-et 1 lcánynövcndék. A jövő iskolai év 
september 8-án kezdődik ; a felvételi és ja
vító vizsgák szeptemb. 5., 6., 7-én tartatnak.

VIII.
A beszterczebányai k i r  ka th  fógymna- 

8Íum értesítője az 1886—87. tanévről. Köz
zéteszi Spitkú Lajos igazgató. Beszterczebá- 
nyáw 1887. 81 lap.

Az értesítő elején Ralovich Lajos me
leg hangon Írott nekrológját találjuk az in
tézet volt tanáráról Dvihally Emilről. ( 1—3 
lap.) Következik Eaith Mátyás értekezése 
Stuart Máriáról (4 —23. lap); azon viszony
nál fogva melyben c sorok Írója az intézet
hez áll, nem nyilatkozhatik bővebben ezen 
értekezésről, annyi azonban all, hogy az ér
tekezést a nagy közönség és a tanuló ifjú
ság is haszonnal olvashatja. Következnek az 
értesítő szokott rovatai. A meteorológiai ész- 
leletekből kiemeljük, hogy az 1886. évi kö
zéphőmérséklet 8'5" C. volt, a legmelegebb 
nap april. 27. (31 -8° C). a leghidegebb márc.
2-a volt (— i8-6° C). Feltűnő nagy volt a 
mull évben a borús napok száma, mindössze 
76 devült, 79 félig derült napot találunk, 
holott borult volt az ég 210 -szer. Uralkodó 
szélirányok: Ejszaki és éjszaknyugati. Leg
ritkább a délnyugati. (Napenkinti 3-szori ész
lelés mellett 1886-ban 17-szer.) A tanár kar 
az igazgatóval együtt 17 tagból állott, kik 
közül többen irodalmi munkásságot is fejtet
tek ki. Á könyvtárak és szertárak különösen 
pedig aszemléltető eszközök szépen gyarapod
tak a nemcslelkü adományozók között első he
lyen a m. tud. akadémia áll. Szóbeli érett
ségi vizsgálatot tett 26 tanuló, közülük 7 
jelesen, 6 jól, 13  egyszerűen érett. A tanu
lók összes száma a tanév végén 318 volt, 
ezek közül 117  beszterczebányai, 77 zólyom- 
incgyei. Mindenből jeles 57> mindenből leg
alább jó 69, elégséges 16 1 , egyből elégte
len 1 1 , kettőből 2 1 , többől 19 , (némely fő
városi lap újabb időben a jelesek neveit 
közli az Értesítőkből, de olykor tévesen, 
mint p. o. a Budapesti Hírlap, mely a besz
terczebányai főgymnasium tanulói közül 
olyanokat is említ jeleseknek, kiknek 2 jó
juk van). Az értesítőt az alumncumról szóló 
jelentés zárja be. Vagyona a tanév végén 
13565 fi t 19 kr. volt, az ez idei bevétel 
2317 frt 98 kr. (a febr. 19-én tartott hang
verseny 326 frt tiszta jövedelmet hozott), 
kiadás 1858 frt 8 kr. (élelmezézért 1623 frt 
50 kr.) Segélyezésben ez évben 29 tanuló 
részesült.

HIRDETÉSEK.
3763. H/.nm

1886,

Á rve rés i h irdetményi kivonat.
A lsztmiklósl kir. járásbíróság. mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Budveszel Ádám király-iuhellci la .o s végre- 
hajtató 11 sík ifj. Budveszel János és társai kir.
1 libellái lakosok végrehajtást szenvedők el
leni 117 Irt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a rózsahegyi Kir. tör
vényszék a lsztmiklúsi kir. járásbíróság te
rületén levő ICirály-Lubelia községében fekvő 
a király-1 libellái <12. sz. tjkvekbeu I. 2 ,4  
39, 40 -71 számok alatt foglal! három nyol- 
czad úrbéri teleknek Noramsik András mint 
ifj. Budveszel J mos jogvevője nővére irt egy 
negyed részére 144 frt kikiáltási árban, úgy
szintén a kir.-lnficllai 201 sz. tjkvben f  1 
—5 srsz. alatt foglalt curiális zálogbirloknak 
ifj. Budveszel János nevére irt egy negyed 
részére 210  frt kikiáltási árban, mindkét 
tjkvben özv. Budveszel szül Lukcnik Mária 
javára bekebelezett özvegyi jognak, úgy
szintén a 2 0 1 . sz. tljkvbcn 5. srsz. alatti in
gatlan részleten Podhor György atya, Pod- 
hor György fia, Ilnmony János Hűmen' 
Adam özv. Humeny szül Kanza Mária javára 
feljegyzett zálog visszaváltási jognak sértet
len fcntártásával az árverést elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1887. 
évi September hó 26 -ik  napján d. c. 10 óra
kor Király Lubclla község határában meg
tartandó nyilvános árvetésen a megállapított 

j kikiáltási áron alól is cladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok hcosárának 10  százalékát vagyis 
14 frt 50 kit és 21 forintot készpénzben, 
vagy az 1881. LX törvénycikk 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333 ik szám alatt 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ábau 
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 előlegeit elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervén/t átázol- 
gáltatni.

Lsztmiklósi kir. jbíróság mint tlkkvi 
hatóság 1887. évi május hó 28-án.

N zk icg ttk .
kir jb író .

913 szám 
1887. tikvi

Árverési hirdetményi Kivonat
A zólyomi kir. járásbíróság, mint tik vi 

hatóság közhírré teszi, hogy Malesek György 
és Gólján Máté végrehajtatóknak, Lakota 
János, illetőleg ennek jogi utódjai : Lakota 
Márton Lakota Máté, kisk. Lakota Mária, 
kisk. Lakota József és kisk Lakota Mária, 
ítélt. Lakota János leánya végrehajtást szen
vedők ellent 74 frt 197. kr. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
beszterczebányai kir. törvényszék (a zólyomi 
kir. járásbíróság) területén lévő Gyelva nagy
község határában fekvő

I a gyetvaí (Dottvai 12-ik sz. 11kj.- 
könyvben foglalt és a B lap 13— 17 tét. 
szerint Lakota Mártont. Lakota Mátét, kisk. 
Lakota Máriát, kisk. Lakota Józsefet és kisk. 
Lakota Máriát mint Lakota János jogiutód
jait egy negyed részben megillető következő 
ingatlanokra :

a) az I. 2— 39 sorsz. a. foglalt s ’/ia-od 
ítrh. telket kitevő fekvőségekre 312 frt f>0 kr.

b) a f  6039 kim. >Piest« nevű rétre 
6 frt 75 kr.

II, a gyetvai 2790-ik-sz. tlkjkvben fog
lalt és a B lap 12— 16 tét. szerint ugyan 
ezeket szintén egy negyed részben megillető 
következő fekvőségekre :

ai az I 17 brsz. s 9 f sz. viselő házra, 
udvarra, kertre és csűrre 40 frt.

hl a 4 3342 brsz. Petrovo* nevű szán
tóra 3 frt 75 kr. összesen tehát 363 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az ár
verést elrendelte és hogy a fennebb megje
lölt ingatlan az 1887. évi Szeptember hó 
14 ik napján délelőtti 10 órakor Gyetva nagy
község házában megtartandó nyilvános ár
veréseit a megállapított kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis 31 
frt 75 krt. 68 Irt, 4 Irtot és 38 kft Kézpénzben 
vagy az 1881. fi ez. 42.§-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy- 
miniszteri teliddel 8 §-ábau, kijelölt óva- 
dékképcs értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. c 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöieges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban a kir. járásbíróság te
lekkönyvi osztályánál 1887. évi marcziua 
hó 31. napján.

R a k g § á ii} 'i .
kir. nlbiró.

520 v. HZÁI1I
1887

Árverési hirdetm ény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. sj-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a beszterczebányai kir. 
törvényszék 289011887 v. számú végzése ál- 

1 tál llercska testvérek javáta Deutscli Jenő 
s neje ellen 100 frt töke. ennek 1887. év 
Június hó 15. napjától számítandó 6 száz. 
kamatai és étidig összesen 30 frt 01 kr. per
költség követelés erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás zlkalmával biróilag lefoglalt 
és 301 írtra becsült : szoba bútor, 1 varró 
gép, ruha és ágyneműnk stbliól álló ingósá
gok nvilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 3095(1887. P. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén. vagyis Bóányáu leendő eszközlésére 
1887 évi julius hó 26-án d. e. 9 órája határ- 
i lóül kiíü/.ctik és althoz venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
•ogv az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az 1881. évi LX  t. ez. 107. g-a értelmében 
a  legtöbbet Ígérőitek becsáron alól is cladatni 
fognak.

Az elárverezendő iugóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában inegál la- 

' pitott feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Bbányáu 1887. évi Julius hó 13.

• lu r á n y  A d o l f .
kir. bír végrehajtó

2793 «itón..

Árverési hirdetmény.
Dobrónyn községben folyó évi augusz

tus  ho 10 -en reggeli 10  órakor nyilvános 
, árverés útján folyó 1887. évi november hó



l-éu kezdetét veendő három évre haszon
bérbe fog adatni a község tulajdonához tar
tozó két korcsma és mészárszék az azokhoz 
tartozó haszonélvezetekkel

A nagyoldali korcsmának kikiáltási ára 
1472 frt, a kis oldalié 20 18 fi t, a mészár
széké pedig 221 frt.

Árverezni óhajtók kötelesek előre a 
kikiáltási árnak 10  százalékát banatpénz- 
képen letenni.

Netán iiásbeli ajánlatok a szóbeli árve
rés előtt nyittatnak fel.

A részletes árverési feltételek az alól- 
irott főszolgabírónál és Dobrónya község 
elöljáróságánál tekinthetők meg.

Zólyomban 1887. évi julius hó 18-án.
N k ro v lu ii

1—2 fog/.oljfuhil'ó.

Árverési hirdetmény-
A beszterczebányai püspöki uradalmat 

megillető s alább felsorolt királyi kisebb ha
szonvételi jogok az azokhoz tartozó épüle
tekkel és földekkel az 1888, 1889, 1X90, 1891, 
1892 és 1893. évekre folyó évi Ukl tfllMX- 
t u s  l ió  t - i k  napján délutáni 3 órakor 
Bars-Szt,-Kereszten tartandó és zárt ajánla
tokkal egybekapcsok nyilvános árverésen 
bérbe adatnak. — A bérlet tárgyai követ
kezők :

I . A bars-szent-kercszti nagy vendéglő, 
az avval egybekötött italmérési joggal,

2. Ugyanott a bolti épület és lakház 
az ott gyakorolható italmérési s egyéb hasz
nálati joggal és az uradalmi pincze az úgy
nevezett »Fabrika« alatt;

3. Ugyanott a sörház. sörfőzési, szesz
égetési és italmérési joggal ;

4 . Ugyanott a »Varticska« nevű korcs
ma italmérési és vámszedési joggal a garami 
hídon :

5. A nagy-lovcsai korcsma épület és 
italmérési j o g ;

6. A presztavlki italmérési jo g ;
7. A trubini korcsma és mészárszék 

italmérési joggal ;
8. A kis lovesai korcsma és mészár

szék italmérési joggal;
9. A köszönni italmérési jo g ;

10 . A szlaszkai italmérési jog ;
I I . A  lutillai italmérési jo g ;
12 . Az uj-lehotai korcsma és mészár

szék italmérési joggal ;
13 . A ianolehotai korcsma és mészár

szék italmérési joggal ;
14 . A  kapronczai korcsma és mészár

szék italmérési joggal ;
15 . Az ókörmöcskci korcsma és mé

szárszék italmérési joggal ;
16 . A bartos lehotkai korcsma és mé

szárszék italmérési joggal;
17 . A jásztrábai korcsma és mészár

szék italmérési joggal;
18. A nevolnói italmérési jog ;
19 . A pitelovai italmérési jog a köz

ségben ;
20. A  ni lelövi határban az országút 

mellett fekvő »Katnenica« nevű korcsma 
italmérési joggal ;

2 1 . A szent kereszti őrlő malom 6 ma
lom köre ;

22. A bartos lehotkai őrlő malom 4 
malomkőre.

Á r v e r é s i  f e l t é t e l e k :
1) Csak oly árverelő ajánlata vétetik 

figyelembe, ki ajánlatának tétele alkalmával 
legalább 1 500 frtnyi bánatpénzt készpénz
ben vagy az állampénztáraknál biztosítékul 
elfogadható értékpapírokban az uradalmi tit
kárnál letesz s úgy a szerződési mint árve
rési feltételeket magára nézve kötelezően 
aláírja, illetve zárt ajánlatában azokat magára 
nézve kötelezőknek elismeri.

2) A zárt ajánlatok a nyilvános árverés 
megkezdéséig az uradalmi titkárnál nyújtan
dók be.

3) A bérszerződés azon ajánlattevővel 
fog megköttetni, kinek ajánlata az összes 
körülmények latbavctéscvel az urodalomra 
legelőnyösebbnek fog találtatni.

4) Az elfogadott bérlő által lefizetett 
bánatpénz az uradalmi pénztárnál visszatar- 
tatik, ellenben a többi ajánlattevők bánat
pénzeiket az árverés megtartásától számított 
3 nap mulva szabályszerű elismervény mel
lett ugyancsak az uradalmi .pénztárnál visz- 
szavehetik s azokat legkésőbben a fenti ha
tárnaptól számított 30 nap alatt visszavenni 
kötelesek, mivel ezen hatáiidő letelte után 
a visszamaradt bánatpénz az illető árverelő 
költségére Jeszenszky Sándor bcszterczcbá- 
nyai kir. közjegyzőnél letetetik.

5) A szerződéstől visszalépett árverelő 
bánatpánzének elvesztésén felül a visszalé
pése által az uradalomnak esetleg okozott 
kárt is megtéríteni tartozik.

Bars Szt, Kereszten 1X87. évi julius hó
9 én.

Vetzel István «. k.
uradalmi titkár*

1X3. az.
1X87-

Á rverési hirdetmény.
A zólyomi kir. jbiróság. mint telek- j 

könyvi hatóság közhírré teszi hogy a besz- 
terezehányai tekárékpénztár végrehajfatónak

Stirinaué Malatineoz Mária illetőleg ennek 
jogi utódjai: hárítják — Üajdicska György, 
Vyletyol, és Bácsik János, és Janiink — Vn 
he ez János. Konópka János és Konópka .Már
ton végrehajtást szeuvedök elleni l(K) frt ói- 
ivüvetélés es járulékai iránti végrehajtás 
ügyében a beszterczebányai kir. törvényszék 
iá zólyomi kir. járásbíróság) területén lévő 
Hegyhát község hálámban fekvő;

I. a hegyháti iKlokoed 28 sz. tjkvben 
A f  335 337 339 hisz. a. lóglak és Farbj ik 
Gajdtcska György hegyháti lakost mim Sn 
rinaué Malaiinecz Mari/, jogi utódját a B iap
4-ik tét szerint egészben megillető fokvüsé- 
gek egyen s teie részére 200 Irt

II az ugyan ezen tel kjkünyvbcn A F. 
340 lirsz. a. foglalt és a B lap 5 és li. itó s-.e- 
rint Konópka J must és Konópka Mártont, 
mint Surinaré Malaiinecz Maiia illetőleg cu- 
nek jogi átúdjá Farbjúk G.tjdissuu György 
jogi utódjait egészben megillető feavösógnek 
egyenes fele részére 105 frt

III. a hegyháti 4-ik sz. tljkvbcu A f  
39 82 88 551 lírsz. a foglalt és a B. iap 1. 
tét szerint Vyletycl — Bácsik Jánost, mint 
Sitiimmé Malaiinecz Mária jogi utódját egész
ben megillető fekvösóguok egyenes fele ré
szére 90 frt.

IV. a hegyháti Idő ik sz. tik.könyvben 
A f  487. lírsz. a foglalt és a B. lap l-sö 
tét. szerint Jontbik-Vrabecz János, hegyháti 
lakost, mint Rurinané Malutinecz Mária jogi 
módját egészben megillető fekvöséguek egye
nes fele részére 42 frt 50 kr. üss/esea tehát

! 437 frt 50 ki lan ezennel megállapított kikiál
tási árban az árverezést elrendelte, és iiogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1887 évi szep
tember hó 14-lk napjau délelőtti 10 órakor 
Hegyhát (KIokjcs) községházában megta. 
tandó nyilvános árveréseit a megállapitott 
kikiáltási áron alul is eladami lógunk.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsúránuK 10  s z á z a l é k á t  
vagyis 20 f-tot, 10 Irt 50 krt, 9 fi tor és 4  
frt 25 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. 
ez. 42. §-ábau jeljzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi novemberbe 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyin.nis/. éri rendelet 8 igában 
kijelölt óvadék képes érnék papirbau a ki
küldött kezéhez letenni avagy az 1881. 
LX. t ü r v é u y c z i k k  170-ik §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elbe- 
Jyczéáéröl kiállított 8/abályszcrü elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Z-lyoniban a kir. járásbíróság te
lekkönyvi osztályánál 1887. évi mároziushó
30-ik napján,

K a k s s t u i y i .
kir. nlbiró.

647 s/.Aui.

Hír detmén y*.
A nagymélt. m. kir. közmunka- és köz

lekedési ministerium az 1887. évi Julius hó 
14-én kelt 19339 számú rendeletével a nagy- 
szombat-krakói államét 216 2 17  sz. szakaszán 
lévő 3 iő. számú újból építendő (rózsahegyi) 
Vághid aláépitményének helyreállítását 25417 
frt 62 kr. összeg erejéig engedélyezte.

A feutemlitctt munkálat foganatositása- 
nak biztosítása czéljából az 1887. évi au
gusztus hó 10 ik napjának d. e. 10  órájára a 
Liptó vármegyei m. kir. állarnépitészeti hi
vatal helyiségében tartandó zárt ajánlati 
versenytárgyalás hirdettetik.

Á versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy 
a fentebb munkálat végrehajtásának elválla
lására vonatkozó, az engedélyezett költség 
után számitan Jó s a részletes feltételekben 
előirt 5 százaléknyi bánatpénzzel ellátott zárt 
ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 10  órájáig 
a nevezett hivatalhoz annyival inkább igye
kezzenek beadni, mivel a későbben érkezet
tek figyelembe nem fognak vétetni.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes feltételek a ne 
vezeti inagy. kir. állarnépitészeti hivatalnál, 
a rendes hivatalos órákban, naponkint meg- 
tekinthetők.

Kelt Liptó-Szt.-M.klóson 1887 évi Ju- \ 
lius hó 19 -én, a Liptó vármegyei m. k. ál- \ 
lamépitészeti hivatal:

U m i *|m; I' ■■ ál.
hivatni főnők.

1067 n ő in  
1XX7. ktlvi

Árverés i h irdetményi kivonat.
A korponai kir. járás .íróság mint tkv. ! 

hatóság közhírré fezzi hogy néhai öze. 
Stefiik szid Britnél Mária hág-atékálioz tar-
tozó és u korpo 11 ai kir. járásbíróság tér lil -
tcu lév<t Knrpm•a város határúban f.. i, v, - 'l
korponai 365 x/. tjkvbeu elölneveze tt Ölük-
hagyó es birtok os társai tulajd mául t'r ::
A f  636. lírsz ,a. ingatiaaia a 68-1 1887. tk.
sz. hiniet'iiény folytán az 1887. évi
lb-an megtartott árverés hatálvoti kIlii]
lyczcsc és az 189 frt. továbbá a r ! 12 1
21 lo hrsz. a. I<-Ivett ingatlanokra 607
továbbá a + 31! 

ingatlanra
Ml hrs/.. a felvett

183
toyábbá a + T27 hrsz. a. ingatlanra 12
00 kr. továbbá 

ingatlanra
a f  3552 lírsz. a

84
70 kr. es végre a t 230/b. hrsz a. 

ház cs beltelckrc 720 frt
Nyomatott a „Selmcczbinyai Uiradó" gyorssajtóján Turócz-Sz-Mártonban.

becsérték kikiáltási árul vétele mellett uj 
árverést rendelt cl és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok az 1887. ovi augusztusiul
6-án délelőtti 10  órakor ezen kir jaráxbiró 
ság telekkönyvi helyiségében megtartandó 
nyilvános árveréseit a törvényszerű útónján- 
bitókban megígért kikiáltási áron alól el- 
adatni nem fognak

Árverezni szándékozók tartóztuk a/, 
ingatlanok boosúrának 10 százalékát kész
pénzben vagy az 1881. LX. törvénvcz.il;k 
42-ik § -ajan jelzett árl’ i;.. aiit.nal számiiott 
és az 1881. évi november hó l-éu 3333. szám 
alatt kelt igazságügy mi uisz téri rendelet 8. 
sj-ábau kijelölt ovadókképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni avagy az 18X1. 
LX. t. ez. 170 §-a értelmében n hánatpénzn-k 
a biróságuál elöleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltalni.

Kir. jbiróság mint tikvi hatóság.
Korponán 1887. évi július hó 5-én.

U b e r t i n i .
kir. jbiró.

1887. tik vi

Á rverési h irdetményi kivonat.
A t8Zlmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Matula József és Bjelik András vegrehaj .-  
tókuak Káplán József végrehajtást szenvedő 
elleni 219 rubel tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehatási ügyében a bes/tercze á- 
nyal kir törvényszék (a tsztmártoni kir. já- 
rásbirósági területén levő Trcnosztó község
ben fekvil a trebos'/tói 9. sz. tjkvhen 12  1,
6 - -1 0  sorsz. alatt Káplán József nevére fél 
részben irt ingatlan jutalékra 356 frt ezen- 
uel megállapitott kikiáltási árban, továbna 

trebosztói 98. s/. tjkvbau I 1 sorsz 210 
sz. a. foglalt. Káplán Józsefet egy fél rész
ben illető házjutalékra az árverést 160 In
ban ezennel megállapitott kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az I887. évi augusztus ho ll-ik  
napján délelőtti 10 órakor Trcbos/.tó község 
házán megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapitott kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
i igatlanok hccsárának 10  százalékát vagyis 
35 frt 60 krt.. illetve 16 irtot készpénzben, 
vagy az 1881. LX. türvéuyczikk 42. g-áhan 
jelzett árfolyammal számított cs az 1881. 
évi november hó l-éu 3333-ik szám aiatt 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképcs 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 
kiáijitott szabályszerű elismervén .1 alszol 
gáltatni.

Ived Turóez-Szcnt-Mártonban 1887. évi 
ápril hó 30 napján.

A tsztmártoni kir. járásbíróság mint 
tlkvi hatóság.

D á v id .
kir. nljbiró.

268. v. szám 
188f>.

Árverés i hirdetmény.
Alul*rt kiküldőit végrehajtó az 1881. 

évi LX r. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a bbányai kir. járásbí
róság 1098 1836. 1*. zárna végzése által A 
W. Wiirsciiing javára L di testvérek ellen 
1400 frt töke. ennek 1885- év Aug. hó 1. 
napjától számítandó 6 száz kamatai és ed- 
dip összesen 54 frt 70 kr. perköltség köve
telés értjéig elrendelt kielégítési végrehaj
tás alkalmával biróilag lefoglalt cs 2525 ftra 
becsült: szobabútor, 2 kocsi. 1 szánka és 
szálfából álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1591 1886. P. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén vagvis B ‘szterezebányáu leendő esz
közlésére 1887-ik c\ Julius ho 28 -ik  napjának 
délután 3 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX.

r ez 107. S-a értelmében a leg többet igc- 
rin/ k becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingoiágok vételára 
az 1S81. évi LX. t.c/.. 108. § ában megál- 
lapi.ott feltét-1 • * szerint lesz kifizetendő.

Kelt B'ián á i 1887. évi Juli hó 5-én.
• f(irá n y  A d o l f
kir. bírósági végrehajtó,

Pályázati liinJetraóuy.
Turócz megye, tót-prőnai kerületében 

megüresedett körjegyzői állomásnak betölt- 
h té e czéljából pályázatot nyitok s felhívom 
mindazokat, a kik ezen állomást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t. ez. 6. §-á- 
bán megjelölt képességüköt, életkorukat, ho
nosságukat, erkölcsi magaviseletüket s eddigi 
alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal fel- 
s ereit, saját kezűleg irt kérvényeiket f. é. 
augusztus ho 12-ig hozzám nyújtsák be.

A körjegyző javadalmazása :
1 . körjegyzői fizetés . . 500 frt

természetbeni lakás vagy . 100 *
3 . irodai átalány . . . 50 »
4 törvényekre . . . 10 »
5. nyomtatványokra . . 20 »
6. utazási átalány . . 100  »

összesen . 780 frt
A pályázók a választási határnapokról 

altalam külön-külön fognak értesittetni.
Stubnyaíürdőben 1887. évi július hó 8.

'Ma  »  v  f i i  ő  c  'Ma y  ,
2—a lÖK/olgnbiró.

Pályázati hirdetmény.
Az elhalálozás folytán megüresedett 

tót-pelsőczi k t f r o r v o s i  ú l lo n iú *  betöl
tése czéljából ezennel pályázat nyittatik.

A körhöz tartoznak Tót-l’elsőcz, Do- 
bronya, Szász Pelsőcz, Bábaszék és Bozók- 
Lehota községek s székhelye Tót-l’elsőcz.

Tót-Pelsőcz községnek van 3097 lakosa, 
a többinek együtt 36OS.

Lzcn állomással egybe van kötve 600 
frt fizetés, 100 frt utazási átalány, 100 frt 
lakbér illetmény, illetőleg természetbeni la
kás és 50 köbméter tűzifa.

A látogatási dijak megfelelően vannak 
megállapítva.

Pályázhatnak magyar honpolgárok, kik 
az nrszágdan érvényes orvostudori oklevéllel 
bírnak és a magyar nyelven kivid lehetőleg 
a tót nyelvet is bírják.

A kellően felszerelt pályázati kérvények 
legkésőbb augusztus ho 7. napján alólirotl 
főszolgabírónál nyújtandók be.

Á megválasztandó körorvos szeptember
1- jével állomását tényleg elfoglalni lesz kö
teles.

Zólyomban, 1887. évi julius hó 9-én.

N k r o  v i  11 n .
2—  2 főszolgabíró.

Sd|ankregal-?erpaofitun§,
In dei Gémein le Szutiaúny. Stn- 

»ion dér K . 0 .1 . Ki.se 11 balt 11. vvinl dús 
Scli.inkregnl ;nn 24-ten Juli I. J .  9 
Illír Yormittag, im Wege dér öltent- 
lielicti Lizitiition vont 1 November 
1887 ab. auf dic Dauer von 3. evciit.
6 .falué verpaelitet.

Die Lizitution erfulgt milndlich, 
doclt wcrdeit bis zuin Scliltissn dér- 
xelben síueb scln*iftliclic gestempelte 
Offerte aiigeiioinmen. Alá Vndium i.st 
10 des bisherigen Daclitertillguissc.s 
somit fl, 520, in Bánréti odor in Wertli 
papierc zu erlcgcn. resp. dein Offerte 
beizusclili issen. Die Lizitations-Be- 
dingnisse. sowie d is Formulái', des vont 
Kfstelicr zu fertigenden Paelitvertra- 
ges. liegen bei Hernt W. TROSTLER 
in SzilCSány zűr Kinsiclit auf. 3_3
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GEBAUEH JÓZSEF, Besztorcse’bányán. §

Kmpfiehlt sein bőst sor- OXiánlja legválogatotlabb

§ö butorraktárát,
mindennemű

asztalos
és

kárpitos munkából

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

öbel-Lager
vo:i aller Gattungcn

Tisohler-
und

Tapezier-Arbeiten

Kiadó a a8eltncczbányai lliradóM könyvnyomója.
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