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Angol erény, magyar bűnök.
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II.

Szem tanúja valé'lc egy évtizeden 
át ama torzsalkodásoknak, melyekkel 
e nemzet fiai egymást keserítik.

Eszmék harczának jelzik ottan, 
de nőm az ; nemzeti érdek védelmé 
11 :k tartják, de nem az. — Ha eszme 
volna, régen győzött volna, ha nem
zeti érdek volna, ennek fiijával rég 
letűnt volna a magyar név a történe
lem lapjairól.

A rövidlátás, a tudatlanság eme 
liarczába bele vegyül egy egy elvet, 
nemzeti érdeket képviselő hang is, 
de csakhamar elnémul az. hogy majd 
akkor hangozzék fel újra, fia el.jö az 
az idő. melynek még „jönni kellu, 
mely „még jönni fog“.

A jelenkor legzseniálisabb Írója 
megírta a jövő század regényét, és 
csodálatos, hogy nemzetét nem örü- 
kité meg benne. — Elfeledte-e. vagy 
más regényére hagyta tartalékul an
nak megírását, hogy minden magyat 
a jövőben él csak. a jelenben nincs 
jelen ?

Leaz-e béke, örök béke e földön? 
azt feleli e kérdésre a jó keresztény: 
lesz. amikor egy akol és egy pásztor 
leszen.

Mikor lesz Magyarország boldog 
és magyar ? Azt mondja rá Árpád fia : 
fia majd eljő az idő, melynek „jönni 
kell, m*ly jönni fog u

Megállók e szónál : „jönni fog*1, 
s gondolkozom. Megáll velem együtt 
a magyarnak kiloueztized része, fia 
kiejti a z t ; mert a grammatika e talál
mányát a magyar nép nem érti/ csak 
sejti, nem használja, csak fia a ko
szorús költő szentesítette értelemben 
él vele.

Es jó. hogy « szó jelentőségét 
csak sejti, mert csakis igv emelheti- 
hetik e sejtelem minden magyarnak 
h i t é v é .

Hételik csakhamar, nem várat 
magára sokáig az az idő. — Hogy 
már eddig is be nem telt, nem ter
mészetellenes. hisz a nagy britt költő, 
e szellemóriásunk mikor gyújtá meg 
az angol szellem lángoszlopát, s mégis 
csak századok múlva árasztá az szét 
felemelő, világitó erejét.

De most aztán világit az, úgy, 
oly áthatóan, hogy sem közbeeső szá
zadok sötétsége, sem az a hírhedt 
püspöki palást nem bírja fényét csök
kenteni.

Az eszme nem évelő növény, 
mely kihajt, hogy ismét kivesszen ; 
nem tiszavirág, mely születik s ugyan
aznap meghal ; az eszme fény. me
lyet a sötétség láthatatlanná tehet, 
elhoraályosothat egy időre, de az 
azért mégis csak fény marad, sugárzó 
fé»y, örök ellensége a sötétnek, egy 
test, e^v anyag az örök nappal.

*) A magyar nA|> „majd jü n “-t tartja  m agya
rodnak, u/.t ImH/nálja. Ford.

Uj hazámnak ki alkotmányt adott, 
a függetlenség kivivója a legtudatla- 
nabb emberek egyike volt, de elv 
embere, és ez elv megteremtő a nagy 
államot és a nagy embert : az egész 
világ e nagy emberünkhöz méri jele- 
sebbjei nagyságát. — Ha egy uj 
hegycsúcsot fedez fél a tudós geográ
fus, azt a mértéket állítja fel, hogy 
olyan nagy e hegy. mi kép az Eve
restnél csak ennyivel kisebb. — A 
magyar az ö Deák-ját előszeretettel 
hasonlítja Washingtonunkhoz. Es a 
a hasonlítás sem a legnagyobbnak, 
sem a nagynak nem válik hátrányára.

Az istenség szelleme végig rö
pült a Hudson és Cordillerak táján, 
repülése pillanatnyi vala. de elég ak
kor. hogy lássa, miképen gyilkolja a 
lélek a lelket, öli test a testet, hogy 
fojtogatja a gonoszság és tudatlanság 
az ö legkedvesebb leányát: a s z a- 
b a d s á g o t ,  útjában belecseppenté 
az e s z m é t  egy erdei szülöttbe, s 
ime milliók megváltója lett az erdei 
szülött.

Ködös honom dicső királynéja 
hosszú évtizedeken át boldogitá egy
koron népét, s millióktól inegköny- 
nyezve, áldva szállt Ősei sírjába. De 
Erzsébet neve örökön hazám jeles 
koronás főié mellett foglal helyet. — 
De mi az, mi évszázadok múlva is 
sfíríí ködként tör ragyogó neve elé ? 
Az eszmétől, melynek életét szentelé, 
egyszer, csak egyszer tért el, s ime 
a letűnt és jövendő századok részvéte 
könnyezi az ártatlan Stuart elvesztőt.

Ha eszmék és elvek harcza volna 
a tiétek otí a Duna-Tisza közén,

igaz barátim, rég ugyanegy volna 
imátok s magyar a hazátok.

Harczotok, mit itt a földön foly
tattok, csak kölcsönös bosszantás, 
semmi haszna, tömérdek a kára.

Nem veszitek észre, hogy a nem
zeti aspiratiók valósításának, a jövő 
Magyarország történelmének előkészí
tését nem ti végzitek itt e földön, 
fenn készül az a levegőégben, ott 
hova Aetius fegyvere űzte a barna 
hantiakat, kiknek tábora immár mil
liónyi s a „hadak utján11 járva éber 
szemmel örködnek Csaba örökén, a 
szép magyar földön, próbára téve né
pét egy-egy végzetes csapással, de 
megvédve a végcsapástól, szítva, fej
lesztve a jótékony ősi szellemet, hogy 
ez teljes erőben szállhassa meg a 
négy folyam téréit, ha majd Csaba 
vezér eljő, ha majd az idő bételik. 
a mely „jöni fog“ . . . V—.

A p 6 u z t ö r t é n e t e .
Irta : S z ilá g y i A hulú r.

(Folytatás.)

Már a legrégibb korban belátták az 
emberek, hogy — mindezen tulajdonságokat 
leginkább a fémek, de különösen — az ezüst 
és arany egyesitik magukban, és igy a tör
ténelmi korszak kezdete óta az egyes népek 
kevés kivétellel csakugyan különösen e két 
fémet használták pénzül.

I logy azonban valamely népnek az 
érczpénzben való szükséglete fedezhető le
gyen, arra, bármily csekély is a legtöbb 
ember része, mégis oly nagy mennyiségre 
van szükség az illető érczből, hogy az kö
zönséges véletlen találás útján, mint az még

f i a s n .
V a l l  0  m á sok.

N o v e lla .

Ir ta  : K un Itiirm i

I. I r é n  E m m á n a k

(Folytatás.)

K pillanatban kétségbeesett sikoltás 
hangzott fel, - az én lelkem fájdalmának 
viszhangjaképen.

Arra tekintettom s láttam Alicct egy 
rózsafa mellett állani, rémülettől meredt 

*arcaczal, karjait előre nyújtva.
A másik pillanatban már ott volt Zir- 

czy mellette ; -  s láttam aztán, amint
megfogja kis kezét s támogatni iparkodik a 
reszkető leánykát ; majd karjára fiizi s vezeti 
felém.

Mire hozzám értek, Alice mar mosoly
gott, bár szemeiben még mindig ott ragyo
gott két nehéz künycsepp.

-  Képzeld kedves ! kezdett beszélni 
félig sírva, félig nevetve képzeld, egy 
kedves kis elrejtőzött virágért hajoltam le 
s a staü levek között egy rút békaször
nyeteget fogtam meg . . .

— Amelytől aztán annyira megijedt, 
hogy egészen meg volt dermedve a borza
lomtól folytatá Zirczy mosolyogva * hozzá 
tetta, hogy — különben az a merev állas 
l’hydias vésője alá lett volna méltó.

— Igazán, ha maga segélyemre nem 
jön, talán ott halok meg az irtózattól ! Kö
szönöm kedves Zirczy, hogy segítségemre 
jött ! s könyein átmosolyogva nyújtotta 
felé kezét.

Az én szivemet még jobban összeszo- 
ritotta az a fagyos kéz, mikor láttam, hogy 
Zirczy alig tudja elbocsátani Alice kis 
kezét.

Nem tudom édesem, micsoda ördög 
szállt belém, hogy mutatni akartam ez idő
től fogva, hogy engem egy cseppet sem 
bánt az, ha ők kelten egyedül vannak ; sőt 
kínos gyönyört szerzett az, ha magam ad
hattam meg erre az alkalmat nekik ; kínos 
gyönyört szerzett, ha Zirczyvel éreztethet
tem, hogy engem egy cseppet sem bánt ez. 
Az az ördög hiúságomat ébresztette fel, s 
én mutattam, mintha nem fájna.

Oh, pedig hogyan fájt !
Kinos napok voltak azok édes Kmma !
Testemet láz berzongta át, vala

hányszor láttám, hogy Zirczy el-cl mereng 
Alice alakján.

Sokszor lepett meg vad, féltő érzés az 
ellen a vidor leányka ellen —  s ilyenkor 
úgy szerettem volna halva látni őt magam 
előtt. De rendesen lecsilapitott az a gondo
lat, hogy mit tehet c gyermek arról, hogy 
olyan kedves, hogy olyan cllcnállhatlanul 
szép . . . ? !

lüi aztán mosolyogtam fájdalmaim kö
zepette s iparkodtam vigságot mutatni, — 
amit nem éreztem.

Szegény apa. cl nem tudta képzelni 
szokatlan vigságom okát. Soha nem látott

ilyennek. Hanem azért örült rajta nagyon.
Pedig ha tudta volna, hogy mi van a 

mosolygó álarcz alatt ? ha tudta volna, hogy 
»mikor a fájdalom napjai megjönnek, mikor 
a keserít ital, mint a szenvedések pohara 
nyújt, a lelket átjárja, — nem mutatja többé 
az arcz a szí v fellegeit, nem ád hangot 
szenvedéseinek, hanem megtanul örömöt 
hazudni; - mert tudja, hogy bánatáért még
ki is nevetik !<

Oh, de miért írjak én hosszasan e fáj- 
díámas napokról ?

Hadd mondjam el röviden még a vé
gét ; amit bizonynyal már úgy is sejtesz. 
Hadd mondjam el, hogy vége annak az 
édes szép álomnak, — azt hiszem : örökre !

Egyedül ültem egy napon szobámban.
Apa délutáni siestáját tartotta ; Alice 

levél írással volt elfoglalva, mely neki ren
desen igen sokáig tartott ; Zirczy pedig, 
miután már rég készülődött elhagyni ben
nünket, — én azt hittem, útra készül.

Hogy én mit tettem ? épen nem tu
dom Talán nem is tettem egyebet, csak 
sírtam. Sirattam azt, ami, hogy elmúlt, 
éreztem már !

Azt hittem, maganyomat senki nem 
fogja zavarni ; végtelenül meg voltam hát 
lepetve, hogy ne mondjam : megrémülve 
voltam, mikor Zirczyt láttam belépni aj
tómon.

Arcza szokatlanul komoly volt ; sze
meiben bizonyos méla bánat ült s egész 
alakján az látszott, hogy valami nyomasztó 
érzés súlya alatt hajlik meg.

— Ne tartson kegyetlennek — szólt

rövid, de kinos hallgatás után, mely alatt 
én szégyenlctt könyeimet iparkodtam visz- 
szafojtani - - ne tartson kegyetlenek, hogy 
i- pillanatban kihallgatásért könyörgök. 
Tudja, hogy holnap elutazom, s el kell 
mondanom, ami szivemen fekszik, bármilyen 
fájdalmas is az rám nézve is. Igen, ön- 
mentaégem végett is meg kell hallgatnia . . 
Emlékezik még arra a kerti jelenetre ? Egy 
kis semmiség volt csak ; higyjc cl, semmi 
tüntető szándék nem vezérelt akkor. S 
mégis, azon időtől nem tekintett engem 
többé a réginek ! Került s ha közeledtem, 
hidegen fordult el tőlem . . Oh, miért tette 
ezt . . . ?

Igen szivem, neki volt szemrehányni 
valója ! Es én most már el is ismerem, 
hogy hibáztam, amikor bizalmatlan voltam 
hozza ; de akkor végtelen keserűséggel töl
töttek el szavai.

Nem tudom szérul-szóra idézni, amiket 
mondott. Szivem a megszakadásig telve 
volt fájdalommal s nem voltam képes hosz- 
szas beszédéből többet megérteni annál, 
hogy én vagyok az oka. hogy megrendült 
irántam érzett szerelme.

Megmondta egyenesen, himezés nélkül, 
hogy veszélyes volna ránézve tovább is itt 
maradni, Alice miatt.

En nem tudtam minderre szólani sem
mit édes Emma. De mit is mondhattam 
volna ? Csak néztem fel szép arczára újra 
megeredt könycimcn keresztül némán, ke
serves fájdalommal.

Lehet édes Emma, hogy igen férfias
nak találod Zirczy eljárását. Lehet, hogy



ma is újonnan felfedezett földrészeken tör
ténik, elő nem teremthető. Az érczpénz te
hát csak azon kortól kezdve terjedhetett el 
általánosan, mikor már a bányászat művé
szete bizonyos fejlettséget ért el. Ennek 
elemei is, úgy látszik, a régi Kgyptomban, 
egész nyugati műveltségünk eme bölcsőjé
ben, találhatók fel, mert1 itt tétetik legelő
ször említés a vasról. Kgyptom tanítványai, 
a phöniciaiak már ónt is hoztak a mai 
Nagy-Brittaniából, az athenaeiek már büsz
kék voltak gazdag ezüstbányáikra és a ró
maiak a mindenfelé meghódított provinciák
ban oly nagy mértékben vezették be a 
bányászatot, hogy még ma is majdnem 
minden ismert hegyvi 'éken. igy különösen 
édes hazánkban is, nyomait találjuk az ő 
bányáiknak, bár nekik még nem állt rendel
kezésükre sem a lőpor sem a dynamit most 
a legalávalóbb czélokra is oly divatossá 
vált hatalmas ereje.

Az érczek nyerésének eme fejlődésé
vel tehát csak hamar meggyőződtek a ke
reskedelmi népek arról, hogy az árúk for
galmát az érczeknek általánosan érvényes 
csere eszközül való használata lényegesen 
egyszerűsíti és megkönnyíti És mivel elő
állítsuk után mindjárt az akkori emberiségre 
nézve legszükségesebb tárgyak, t i. fegy
verek, szerszámok és eszközök készítésére 
fordittattak, csakhamar az egész emberiség
nél a leginkább és legtágabb körökben ke
resett árúkká váltak.

Eleinte azonban még nem öntötték az 
ezüstöt és aranyat bizonyos határozott 
alakba, mint ma, hanem minden egyes al
kalommal külön kimért súly szerint' használ
ták mint kedvelt csere eszközt ; ha tehát 
valamit vásárolni akartak, a kereskedők az 
ő árúczikkeikért egy negyed, fél, egész 
vagy két, hárem stb. font vagy bármily 
más súlyú ezüstöt vagy aranyat kértek, 
mit a vevő a nálalevő ezüst vagy aranyda
rabból levágva mért ki a kereskedő szá
mára. így Homérnel is látjuk, hogy a gö
rögök pl. bort kimért érczczel vásároltak ; 
a phöniciaiak, úgy látszik, hasonlóképen 
használták az ónt pénzül. Kisázsiában és 
Görögországban már igen korán használtak 
azonban ékalakba öntött, bizonyos sulylyal 
biró érezrudakat, melyek úgy fegyverek és 
egyéb eszközök készítésére való nyersanya
gúi, mint pénzül is szolgáltak. A spanyolok 
pedig már a mexikói aztekeknél is találtak 
ónból magyar nagy T alakba öntött rudakat 
mint pénzt.

A kereskedelmi forgalom növekedésé
vel azonban már a legrégibb művelődési 
népeknél is csakhamar érezhetővé vált an
nak szüksége, hogy az éreztömegek minden 
egyes eladás és vételnél való, időt és fárad
ságot rabló kimérése kikerülhetővé váljék

csakugyan férfias ilyen ridegen megmon
dani az igazat. De én szivszakgató kegyet
lennek találtam akkor is, találom most is !

Nyilatkozata kétségbeejtő hatását nem 
enyhítette azon birtatása, hogy most eltá
vozna, Alice befolyása elől menekülve, meg 
minden jóra fordulhat, még újra a régi 
hévtel, a régi bensőséggel remél szeret
hetni . . . Nem, a biztató reménység nem 
enyhítette fájdalmaimat akkor sem, nem eny
híti most sem.

Tudom jól, hogy az édes, a mámoritó 
boldog álomnak vége mindörökre !

Eölébredtcm, s csak a sajgó fajdalom 
maradt utána szivemben,

Apa, Alice s az öreg Sári hasztalan 
biztattak, hasztalan vigasztaltak.

Hálás szívvel fogadtam kedves figyel
müket, hogy mindenképen szórakoztatni 
akartak. Alice-nak gyermekes bohóckodása 
— nem tagadom — nem egyszer meg is 
mosolyogtatok, — de azért lelkem mélysé
ges fájdalma nem enyhült egy cseppet sem.

Kínoz, gyötör szakadatlanul ; kivált 
mióta a kedves Alice elhagyott, kire épen 
nem tudtam igazán megharagudni. I Iisz.cn ö 
csakugyan nem oka a megtörténteknek. 
Ugy-e, te is azt találod édes ?

Megbocsáss e hosszú levélért, de ta
lán megkönyebbül a lelkem, hogy úgy ki- 
önttettem, elpanaszolhattam, ami nagyon, 
nagyon fáj !

Isién veled édes Emma, vigasztald — 
ha tudod — a te forrón szerető boldogtalan 

Irénedet.
(Váge köv.)

az által, hogy az egyes előre kimért rudak 
vagy egyéb alakú darabok azok súlyát bi
zonyító pecséttel láttassanak el, még pedig 
nagyobb hitel végett az állam részéről, és 
igy megszületett a valódi, mai értelemben 
vett pénz. is. Az ily pecséttel ellátott rudak- 
tól vagy daraboktól pedig a pénz mai alak
jához, t. i. a czélszerűbb lapos hengerhez 
márcsak egy lépés volt szükséges, és létre 
jött az érem, németül : die Mtnze.

Miután pedig az érem mint általánosan 
érvényes fizetési eszköz az állam kezességét 
teljes súlya és finomsága iránt nem nélkü
lözhette, csak igen természetes volt, hogy 
az egyes államok a pénzverési jogot ma
guknak tartották fen és a pénzeket saját 
verdéikben készítették, azokat az értók 
megjelölésén kivtil bizonyos jelképekkel, 
czimerükkel, később pedig a mindenkori 
fejedelem arczképével és névével és a verés 
évével is ellátták és minden illetéktelen 
utánzást vagy hamisítást igen szigorúan 

1 büntettek.
Az ily érmek verésére az ókorban va

lamennyi akkor ismert érez használtatott 
többé-kevésbé, t. i. ón, ólom, vas, réz és 
végre ezüst és arany, mely utóbbiak, hoz
závéve még a nickelt is, még ma is nyers 
anyagát képezik az érmeknek, sőt Orosz
ország újabb időben platinapénzt is vc- 

> retett.
Arra nézve már most, hogy az egyes 

j népek ezen anyagok közül melyiket válasz- 
! tották pénz készítésére, a művelődés törté

nelmében azon gazdasági szabály állapítható 
meg, hogy a művelődés első korszakaiban 
a gyakoribb és olcsóbb, későbbi haladott 
korszakaiban pedig mindinkább a ritkább és 
értékesebb fémek szolgáltak forgalmi eszkö- 

I zül és értékmérőül.
A mi pedig az egyes nemzetek által 

a legrégibb idők óta vert egyes érmeket 
j illeti, azoknak rövid történetét a követke

zőkben lehet összefoglalni :
Valamint ma már bizonyos, hogy nyu

gati műveltségünk első csirái 5 vagy 6000 
évvel ezelőtt Kgyptomban fejlődtek, mig 
Kcletázsia külön fejlődési irányt vett, úgy a 
legnagyobb valószínűség szerint az is felte
hető, hogy a pénz is a régi Hgyptomiak 
találmánya, kiktől annak használatát az idők 
folytán a zsidók, lydiaiak, assyrok, médek. 
perzsák, phoenicia-ak és a többi kisázsiai 
régi népek és később a görögök és rómaiak 
is átvették.

I)e a legelső tényleges tudósítást a 
pénz használatáról csak a bibliában találjuk, 
hol a Genesis 20-dik fejezetének i6-ik verse 

i szerint Ábracham Abimclechtől 1000 ezüst- 
] pénzt kapott kárpótláséi azért, hogy ez 

utóbbi Sárát, kit Ábracham testvérének hitt, 
elrabolta. Ugyancsak a bibliában olvassuk, 
hogy mig Jákob bére fiatalkorában még 
marhából állott, addig fiát, Józsefet, testvérei 
az egyptomi kereskedőknek már 20 ezüst
pénzért adták el. Miután azonban ezen ezüst- 
pénz, a mint e bibliai helyek értelméből ki
vehető, akkor már az egyptomi és kisázsiai 
népeknek rég óta ismert és torgalomban 

' levő fizetési eszközét képezte, feltehetjük, 
hogy azt az egyptomiak már sokkal ezen 
bibliai események előtt kezdték készíteni, és 
mivel ezeknek miveltségi visszonyait az 
újabb kutatások alapján körülbelül a közön
séges számítás előtti 4000-dik évig követ
hetjük visszafelé, ezek alapján fennebbi állí
tásunk is indokoltnak tekinthető.

Ugyancsak a bibliában a zsidóknak 
Kgyptomból való kivonulása utáni részben’ 
tehát körülbelül 1500-ban Kr. e. már az 
akkori érmeknek közelebbi megnevezését és 
értéknyilvánitását is találjuk, amennyiben 
egy sekel nevű pénzről történik említés.

A sekel azonban nemcsak s pénznek, 
hanem egyúttal az akkori sulymérték egység
nek is a neve volt, mi onnan van, hogy az 
akkori sekclnck nevezett sulyegységgel biró 
pénzdarabra ezen sulyegységet bizonyító bé
lyeget nyomtak rá, hiván az igy bélyegzett 
pénzt egy sekel aranynak, mint az angolok 

j pénzüket még ma is egy font sterlingnek,
I és a németek egy márkának, mely tulajdon- 

képen eredetileg szintén sulyegység volt. 
nevezik. Ami ezen sekel értékét illeti, arra 
nézve a biblia ÍV. könyvének- 7-dik fejezeté
ben olvassuk, hogy egy áldozati adomány 
egy 1 30 sekel értékű ezüst tálból, egy 70 
sekel értékű ezüst csészéből és egy 10 se- 

1 kelt érő aranykanálból állott.
(Folyt, kov.)

H Í R E I N K .

Á r v á b ó l .  A Budapesten székelő s 
egyetemi hallgatókból alakult Árva-I.ipto 
megyei-kör* július hó 24-én Lucsky fürdő
ben sikerült tánczmulatságot rendezeti. A 
vigalmi bizottság tagjai semmifele fáradtsá
got sem kíméltek, és megtették a lehetőt, 
hogy a bál fényét és sikerét emeljék s igy 
meggyőződést szazezzen magának a nagyra- 
becsiilt közönség arról, hogy a nevezett 
hazafias és jóté-konyezélú egyesület ez irány
ban is megérdemli a meleg érdeklődést és 
pártfogást A bál háziasszonyi szerepét Joób 
Klementin ő nagysága volt kegyes elfogadni, 
azonban közbejött gyöngélkcdésc miatt a 
mulatságon -  nagy sajnálkozásunkra 
meg nem jelenhetett. —  Kilcncz órára volt 
kitűzve a bál kezdete, s alig múlt ez idő 
csakhamar a legdistiHgváltabb publikummal 
telt meg a tánezterem; a felvidéken ritkán 
van szerencsénk látogatottabb mulatságot 
láthatni, mint ez volt. —  ( )tt láttuk a liptói 
intelligencia java részét, a szomszéd árvaiak 
is szép számmal voltak képviselve, azonki 
vül az idegenek is nagy contingensét szol
gáltatták a közönségnek. Az első négyest 
38 pár tánczolta ; valóban öröme lehetett 
madame Terpsichorénak, ha végig tekintett 
a díszes sorokon, hol türelmetlenül várták 
kecses áldozó papnői a tánezra adandó jelt. 
Kezdettől fogva a mulatság végéig feszte
lenséggel párosúlt jó kedv volt annak főjel
lemvonása. Már virradt s künn újra életre 
ébredett a természet, s még mindig pezs- 
dűdt a jó kedv ; csak a késő reggeli órák 
s a felkelő napnak a függönyökön keresz
tül átszűrődő sugarai vetették végét a ke
délyes mulatságnak. Meg vagyunk róla győ
ződve, hogy a felvidéki bálok históriájában 
sokáig nagy esemény gyanánt fog szerepelni 
e bál s valamennyien, kik benne részt vet
tek, szívesen fognak reá visszaemlékezni. — 
A bál alkalmából a következők voltak szí
vesek felűlfizetni : Joób Klementin 10 frt, Ku- 
binyi Árpád 5 frt, Porubszky Jenő 2 frt, 50 kr, 
Vitális Mari 50 kr, Pruzsinszky Pál 50 kr, 
Majláth Béla 50 kr, Révay Béla 1 frt, és 
Kévay Nándor 1 frt, és Kovács József 1 frt. 
S igy ezt hozzáadva a bál tiszta jövedel
méhez, mintegy 75 frtnyi összeget nyerünk. 
Fogadják a nagylelkű adakozók az egyesü
let leghálás.ibb köszönetét. R J.

Zichy Edmund gróf, 25 év óta az árvái 
uradalom teljhatalmú főkormányzója jubi
leumát aug. 3-án ünnepli Árvavármegye ; 
nevezett ez idő alatt több, mint 200 ezer 
frtot adott Jjótékony czélokra a megyében. 
Ez ünnepély összeesik az árvái uradalom 
által épített alsó-kubini góth-stylű r. kath. 
templom felszenteléséve', melyet C s á s z  k a 
Gy. szepesi püspök fog fényes segédlettel 
eszközölni. Az ünnepély elő estéjén aug.
2-án, Árva régi vára Stuwer bécsi pirotech
nikus által lesz megvilágítva ; 3-án 700 te
rítékű lakoma az ünnepelt gróf és a püspök 
tiszteletére.

b o l y o m b ó l .  E l ő k é s z ü l e t e k  
a !■. M. K.  E.  b e s z t c r c z e b á n y a i  
n a g y g y ü l é s é h  e z. A F. M. K. E. 
ez idei nagygyűlése f. é. augusztus 26-án 
d. e, 10  orakor tartatik Besztcrczcbányán. 
A izükséges intézkedések megtétele végett 
Beszterczcbánya szab. kir. város, Zólyom 

í vármegye közönsége képviselőiből és a zó- 
lyommegyci választmány tagjaiból bizottság 
alakult, melynek névsorát alantabb adjuk. 
E bizottság f. é. július 17-én megalakulván 
kebeléből több albizottságot küldött ki, me
lyeket szintén felsorolunk. Az érkező vendé
geket a zólyomi állomáson a választmány 
zólyomi tagjai üdvözlik, Besztcrczcbányán 
az állomáson pedig a város és a választ
mány nevében fogadtatnak. Ez utóbbi al
kalommal Sebcsztha Károly vál. elnök fog 
beszédet tartani. A közgyűlést megelőző 
napon ismerkedési estély lesz a társas kug- 
hzon, másnap pedig a közgyűlés után dísz
ebéd a takarékpénztár nagy termében, bibéd 
után a vendégek tetszés szerint valamely 
kiránduló csapathoz csatlakoznak, kirándu
lások rendeztetnek Z.-Lipcsére a »Gizella* 
munkás árvaház megtekintésére, Szliácsra és 
a hermándi papírgyárba. Következő napon 
esetleg a zólyom-brezói vasgyárat látogatják 
meg a vendégek. A nagy rendező bizottság 
tagjai a következők . Elnök : Csipkay Károly 
Zólyom vármegye alispánja ; alelnök : I ler- 
ritz Rezső földbirtokos; jegyző : Dr. K«lcti

Vince főgymn. tanár ; pénztáros : Dobro- 
vili László kereskedő. Tagok: AltdorlTer 
István kir. aljárásbiró Zólyomban ; Bakay 
Péter cv. lelkész Ocsován ; Battik Ödön 
szolgabiró Brei.nóbányán; Bruoth J nos 
rendőrkapitány Breznóbányán; Burkovszky 
Kálmán ügyvéd és zólyommegyei tKzti- 
űgyész Besztcrczebányán ; Chriastcly András 
megyei tisztviselő Bbányán ; Dr. Csipkay 
István ügyvéd Breznóbányán ; Dillnberger 
Kde magánzó Bbányán ; Drexler Frigyes 
ügyvéd és városi tiszti ügyész Bbányán; 
Babusa Alajos polg. isk. igazgató Bbányán ; 
Flittnér Károly takarékpénztári igazgató 
Bbányán ; Göllner Frigyes gyógyszerész 
Bbányán ; Grosso Lajos körjegyző Dobro- 
nyán ; Grünncr János körjegyző Pónikon ; 
Grümvald Béla orsz. képviselő Bbányán ; 
I lerczka Mór kereskedő Bbányán ; Dr. 
Hupka Jenő Lajos földbirtokos Bucson ; Dr. 
Huszágh István megyei főjegyző Bbányái ;

; Jeszenszky Sándor kir. közjegyző Bbányán ; 
Kalauz Pál földbirtokos Hajnikon ; Kiss 
Dániel ügyvéd községi jegyző Z.-Lipcsén ;

I Klein Károly igazgató ta itó Bbányán ; 
Kollár János ügyvéd Bbányán ; Kuzma 
Adolf cv. lelkész Tót-Pclsőczön ; Lazarovich 
Imre főszolgabíró Bbányán ; I.ehoczky Egyed 
orsz. képviseli Bbányán ; I.eustách Lajos 
főszolgabíró Nagy-Szalatnyán ; Majovsky Vil
mos kir. trvszéki elnök Bbányán ; Mockov- 
csák János ágh. ev. főesperes Bbányán ; 
Obetko Lajos tanító Bikáson ; Polonyi János 
jarásbiró Breznóbányán ; Puschmann Ignácz 
kereskedő Bbányán ; Puschmann Gusztáv 
kereskedő Bbányán ; Radvánszky Andor 
földbirtokos Z.-Radvány ; Dr. Radvánszky 
György megyei aljegyző Bbányán ; Scholcz 
Rezső m. kir. erdőigazgató Bbányán ; Sc- 
besztha Károly kir. tanfelügyelő Bbányán ; 
Seyfried József kir. tvrsz. biró Bbányán ; 
Skrovina Mátyás, főszolgabiró Zólyomban 
Spitko Lajos kir. főgymn. igazgató Bbányán ; 
Svehla Gusztáv, ág. h. evang. lelkész Brez
nóbányán ; Szumrák Jenő földbirtokos Bbá
nyán ; Tugányi István takarékpénzt, könyvelő 
Breznóbányán ; Thébutz János ág. h. evang. 
lelkész Zólyomban ; Tihanyi Dénes földbir
tokos Királyfalván; Dr. Tilless Béla ügyvéd 
Bbányán ; Valny Lajos vasgy. mérnök Z - 
Brczón ; Visnyovszky László r. k. plébános 
Hajnikon ; Vitko Ignácz r. k. plébános Brez
nóbányán ; Wagner Vilmos vasgyári igazgató 
Z.-Brezón ; Zeisel Vince r. k. plébános Bbá, 
nyán. -  Az egyes albizottságok a követ
kezők : I. E l s z á l l á s o l ó  b í z o t t -  
s á g. Elnök : Holesch István ; Dobrovits 
László, Göllner Frigyes, Kollárik János 
Puschmann Ignácz, Szumrák Jenő. II. A  1- 
k a l m a t o s s á g o k r ó l  g o n d o s 
k o d ó  é s  k i r á n d u l á s t  r e n d  e z  ő 
b i z o t t s á g. Elnök : Drexler Frigyes,
Lazarovich Imre, Medveczky Kornél, Dr. 
Radvánszky György, Skrovina Mátyás, Stad- 
ler Tófor, Wachtler Béla, Wagner Mihály. 
Weisz Gyula. III. D í s z e  b é d e t r e n 
d e z ő  b i z o t t s á g. Elnök : Jeszenszky 
Sándor ; Bende Attila, Dillnberger Ede, 
Dobrovich László, Flittnér Károly, Kolbay 
Sándor, Puschmann Gusztáv, Szumrák Jenő.

— t i .

Fürdői levél.
L u c s k i  f ü r d ő ,  július havában.

Tekintetes szerkesztő úr !

Palán nem veszi rósz néven, ha a 
• holt idényben' életjelt ad magáról Lucski 
fürdő is. Hiszen a kánikulában itt pompásan 
el vagyunk temetve a Kárpátok c regényes 
vólgyccskéjében, vajha a komoly munka soha 
nem hína vissza a város zajos életébe !

A Kárpátok éjszak-nyugati vidékéről, 
a Zobor aljáról rándultam ide üdülést ke
resni Lucski csodatevő gyógyforrásában s 
mondhatom, hogy érdemes volna, hazánk 
legszélsőbb határáról is ide zarándokolni a 
természet e bájos templomába, melynek üde 
levegője uj erőt, egészséget önt a munka s 
a forróság által z ábbasztott testbe. Liptó-, 
Árva- * Turóczmegye közönsége ám tudja 
is megbecsülni ezen tájék gyönyörűségét. 
Bizony, nem vágyódik kifelé Osztiák- vagy 
Csehországba, hogy külföldön keresse azt,amit 
édes hazánk is bővében nyújt. Itt gyűl ősz* 
sze ezen megyék zinc-java, üdül, tánczol s 
mulat pompásan.

Fürdőhelyünk kellemességeit nagyban 
emeli még a tulajdonos urnák »Tholt bácsi-



nak« előzékenysége, feláldozó gondoskodása. 
Kilát bemninket kényelmes lakással, jóízű, 
olcsó étkekkel, jó zenével, s a szép park 
annyi gyönyört nyújt, hogy az ember soha 
nem vágyódik kifelé. A rendes vasárnapi 
bálokon kivid itt-ott még nagy tánczmulat- 
ság,ok is gyűjtik egybe a filrdővendégségct. 
így nagy napunk v*lt f. hó 24-dikén, mikor 
a budapesti egyetemi >Árva-Liptói kör* 
tánczmulatságot rendezett jótékony czélra. 
Volt ez sürgés-forgás egész napon át, hintó 
hintó után robogott be a kies völgybe s 
este valóban fényes társaság gyűlt össze a 
táncateremben, hol 36 pár járta az első 
négyest.

A vendégek száma mostanig már túl
haladja a kétszázat, de napról napra szapo 
roduuk, úgy hogy nemsokára be lesz töltve 
a fürdő utolsó zuga is. Jövő vasárnapon az 
officziosus »Anna*bál« kerül sorra, amely 
fényesnek Ígérkezik. Hn.

KÜLÖNFÉLÉK.
Kelkérjük 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 cfajta levelekért.

Szerk.

A Zsivena által rendezett kiállítás helyi
sége körül nagy a sürgés-forgás. A fiiból 
épült csinos torony és pavillon külsején a 
végső javításokat, csinosításokat eszközük ; 
bent pedig a termekben a meggyszin szö
vettel behúzott állványokon most rendezik 
javában a bizonyára tetszetős hímzéseket. 
A  Münchenben élő cseh festő V é s i  n Ja- 
roszláv festményei a Mudron-ház első eme
letén lesznek kiállítva. Maga a művész már 
egy hét óta városunkban időzik, hogy sze
mélyesen ellenőrizze a festmények helyes és 
czélszi rü elhelyezését.

A körmöczbányai plébániai templom 
felszentelő e, mint már említettük, augusz
tus hó 15 -én lesz. B e n  d e  Imre, bcszter- 
czebányai püspök személyesen fogja a szer
tartást végezni. Ez alkalomból a város 14 , 
15 és l6-án ünnepélyeket rendez s az erre 
szóló meghívók már szétküldettek.

Zorkóczy Lajos tanár, ismert kerékpá
ros ki tavaly is megfordult megyénkben, 
több napot töltött Z o r k ó c z y  Tivadar 
főszolgabíró úrnál Slubnyafürdőn s nem 
egyszer elragadta a fürdőközönséget a 
nyaktörő gépen bemutatott bravúrjaival.' 
Innét Selmecz.cn, Beszteszterczebányán és 
Rózsahegyen át a csorbái tóhoz ment 
Anna bálra.

T a lá lt hulla- Bucs község (Zólyomm.) 
határában f. hó 2 1 -én a Gorámból egy is
meretlen férfi hulláját fogták ki. mely kö
rülbelül három hétig volt a vízben. A zó
lyomi járásbíróság most körözteti az illető 
személylcirását a  személyazonosság megálla
pítása végett.

Brutális csendőr. Kapunkban már meg
emlékeztünk azon brutalitásról, melyet YV <-in- 
blimi Mátyás esendői- a stubnyafíirdói park
ban a szolgabiróság egyik hivatalnokán 
elkövetett. A csendőr parancsnokság már 
értesítette a szolgabirói hivatalt, hogy az 
illető már megkapta megérdcmlett bün
tetését.

Megm arta a veszett ku tya  Privitzor 
Máriát, egy alsó turcseki erdővéd feleségét
f. évi május hó 16-an egy veszett kutya 
megmarta. A kutyát annak idején a kör
möczbányai városi kapitány lebunkőztatta s 
felbonezoltatta. A szerencsétlen asszonyon 
a víziszony most ütött ki s f. hó 27-én 
meg is halt.

BetSrés. A múlt vasárnap Kőrmonczün 
Grantncr Anniitól több darab ruhaneműt 
loptak el s a tettesek nyomtalanul eltűntek. 
Minthogy azon időhon szklonói czigányok 
tartózkodtak Körmöczön, az a gyanú, hogy 
ezek követték el a rablást.

. Érdekes látványosságokban gyönyörköd
hetnek az c héten Turócz-Szt.-Mártonba 
érkező idegenek ; és érdekességben nem a 
legutolsó az a látványosság, melyet a hely 
be'i és vidéki sátoros czigányok szereznek 
idegeteknek és mártoniaknak egyaránt. 
Nevezetesen c dologkerülö s csak masuké-

hói élő aópség egész karavánja szokott reg-
gd<útként bevon ülni a városba s letclcped-
vén valamely ketresraa előtt a /. 11 t c z á 11,
ist-' 1 tudja : honnan szerzett pénzen, hozzá
lál-i!úk a pálinka ivás nemes gyakorlásához ;

» jai ii alig tudó gyermektől az őszhajú
p.tt;; arénáig cg;.'aránt. Mikor aztán már a

liter is elfogyott, gyönyörűség el-
nézi 1 i a/, a s/ivvidító enyelgést, hallgatni 

J azt kedélyes társalgást, amelyet véghez 
visznek mindenki mulattatására s különösen 

| nagy lelki épülésére ‘a körülöttük csoporto- 
I suló gyermek seregnek. Közben — változa- 
! tosság kedvéért — egy-egy kis verekedéssel 
( fűszerezik kedélyes időtöltésüket s ilyenkor 

messze környékről kitódul az utczára min
denki ; hogy a látványosságból semmit el 
11c szalasszon. Valóban igen tapintatosnak 

i tartjuk az illetékes hatóságnak ez irányban 
1 tanúsított elnézését; igen érdekes látványos

ság lesz ez az idegenek számára is ; annyi
val érdekesebb, mert ilyonben sehol a vilá
gon nem gyönyörködhetnek. Igazán kár 
volna azt a rongyos hadat eltiltani az 

i utczán való csoportos tivornyázástól — 
épen most, amikor annyi idegen készül vá
rosunkba . . .

M inisterek nálunk- Hir szerint S z é - 
c h e 11 y i gróf és B a  r o s s ministerek is el
látogatnak hozzánk a kiállítás megnyitásá
nak alkalmára. S z á l  a y min. tanácsos, a 
kinevezett ministeri biztos, már holnapután 
városunkba érkezik.

Uj kávéház és vendéglő M ártonban. Az
újonnan épült Starke-házban a kiállítás tar
tamára B a 1 k ó ezukrász kávéházat és ven- 

! déglőt rendez be, hol nemcsak válogatott 
ételek és italok lesznek kaphatók, hanem —

I egészen nagy városiasai) — f a g y l a l t  is 
lesz minden nap. Azt hisszük, hogy ez a 
legkellemesebb hírünk - ebben a nagy 
melegben.

A vándorműveszek hete volt a lefolyt 
hét Sclmeczbányán A M agyar ország höl
g y é it , a circust stb. végre egy szavaló 
művész váltotta fel : Szikszay, ki nagy hatás
sal szavalt egyebek közt Walter Scottól egy 
védbeszédet. Tilinkón és hegedűn is játszott 
ez utóbbi productiói azonban nem voltak 
méltók a classicus szavalathoz s arról győz
ték meg a hallgatókat, hogy igaza volt an
nak az életismerőnek, ki a festő száját be 
köttetni kívánja, hogy csakis művészeténél 
maradjon s ebben legyen tökéletes. Szikszay 
szereplése után I.aczi prímás állott ki a 
platzra s olyan tilinkó játékot mutatott be 
Iflrt-elcnébe, hogy a  közönség közhelyeslését 
vívta ki vele. Majd hegedű soloval produ
kálta magát tapsokat aratva.

A tó t  hímzések k iá llítá sá t rendező Zsi
vena egylet már megkészitette az ünnepé
lyek programmját a megnyitás alkalmára.
I (állomásunk szerint ez a következő : 2-án 
este olyan ismerkedési estély féle lesz a tót 
kasinó helyiségében, színi előadással, a da
lárda közreműködésével s nagy közvacsorá- 
val ; 3-án délelőtt a Zsivena-nőegylct ünne
pélyes közgyűlése, melyen az illető bizottság 
beszámol a kiállítás ügyében addig kifejtett 

j munkásságával ; a közgyűlés után l’ictor 
Ambró a kiállítást ünnepélyesen megnyitja; 
az nap este nagy kirándulás lesz a fenyve
sek aljára, a majális-térre, hol czigány zene 
és lámpionok mellett addig mulatnak, amed
dig a vendégek óhajtják. Kddig tart 
amint hallottuk a hivatalos programm.

; Azonban tudomásunk szerint igen sok és 
! változatos szórakozásról van gondoskodva 

az idegen vendégek mulattatása czéljából.

K iá llítás i korzó Valóban elismerést ér
demel ama fáradságot nem ismerő buzgó- 
ság, melyet a kiállítás rendezői kifejtenek a 
közönség szórakoztatása czéljából. A kiállí
tás helyiségéül szolgáló Paulinyi-ház előtti 
kertet parkírozták s két pavillont állítottak 
föl, egyiket a Csonka Pali bandája számára, 
a másikat az. Ivánka-félc vendéglő helyisé
géül. Esténként lampionokkal lesz kivilágítva 
a kis korzó s bizonyára egyik legkeresettebb 
üdülő, szórakozó helye lesz est inként a ven 
(légeknek, mártoniaknak egyformán.

Lesz-e fe lv id ék i kö r ? Kzt a kérdést in
tézik hozzánk több oldalról a Budapestről 
haza érkezett egyetemi hallgatók közül, né
melyek azt az indítványt téve, hogy hivas
sák össze a  szünidők folyamán ez ügyben 
egy értekezlet. -  Mi ezt nem tartjuk kivi.

lejtőnek s az összehívásra nem is vállalko
zunk. K it c  vonatkozó nézetünket lapunk 

1 egyik közelebbi i-zámában fogjuk kifejteni, 
már most is megjegyezve azonban, hogy mi 
nem állottul meg az eszme megpenditésé- 
nél, számosokkal érihtkeztünk a kivitel dol
gában is.

1
TANÜGY.

IX.

A beszterczebányai város i polgári fiú 
isko la negyedik Értesítője az 1886—87. tan
évről. Közli Eabuss Alajos igazgató. Bcszter- 
czebánya 1SX 7 . Első helyen áll Podhradszky 
Lajos tanár értekezése Hunyadi János sze
repéről a szerb hős költészetben. Értekező 
szép nyelvezettel, élénk előadással fejtegeti 
azon viszonyt, mely dicső Hunyadink és 
déli Szláv szomszédaink között volt. Rövi
den felsorolja azon költeményeket, melyek
ben nagy hadvezérünkről szó van, a végén 
pedig azon következtetésre jnt, Hunyadi Já
nos nemcsak a mi nagy bajnokunk volt, 
hanem a szerbeknél is mint hős nagy tisz
teletben állott ; következik az igazgató je
lentése az 18.86— 87. tanévről, melyből ki
emeljük a következő az intézet hazafias 
törekvéséről szóló papust : O Felsége a ki
rály legmagasabb nevenapja és koronáztatás 
évfordulója alkalmából énekkel, szavazattal 
és alkalmi beszédekkel összekötött iskolai 
ünnepélyeket rendeztünk. Mindannyiszor a 
tanuló ifjúság szivére kötöttük a magas trón 

1 iránt való hűséget, a törvények és a fel- 
I sőbbség iránti tiszteletet, nagyjaink iránt ta- 
1 nusitandó kegyeletet és szeretett hazánkhoz, 

való tántoríthatatlan ragaszkodást.* — Hogy 
ez nem puszta szó, láthatja mindenki ki a 
derék tanárkar működését figyelemmel kiséri. 
Az iskolaszék ez évben ujja alakult, a ta
nárkar egy taggal szaporodott és most ösz- 
szesen 6 egyénből áll. A tanulók száma 4 
osztályban 77 volt a tanév végén, ezek kö
zül beszterczebányai 45 , vidéki 32 . A tanul
mányi clőmencttel kedvező, 77 tanuló között 
egyből elégtelen 8, kettőből 10 . többől 1 . 
Az iskolának jótevői is akadtak, kik között 
első helyen említendő Dr. Bothár Samu vá
rosi orvos. A szertárak gyarapodása sze
rénynek mondható. J ö v ő  é v b e n  az  
i n t é z e t n e k  V.  o s z t á 1 y a i s m e g 
n y í l i k .  —tj.

Szerkesztői üzenetek.
A s é r t e t t  h ö Í g y  i > m o r é  1 o Lclcp- 

Ictti’-Hci igen érdekesek ugyan * kiáltó bizonyságul 
szolgálnak az általunk röviden fölem lített visszaélé
sek létezésére : minthogy azonban —  am int már 
meg is irtunk — az iigy hivatalos vizsgálat a latt 
áll, ennek befejezte előtt nem akarunk rá vissza 
térn i. Különben i» igen terjedelm es nyilatkozatát 
ennélfogva ez alkalommal nem közölhetjük.

A v o I a p ii k E számban nem volt közöl
hető. Talán  legközelebb.

E  1 I o m e t t e m . . . Mi is !

K .1. A 1 s ó - K 11 b i 11. Szives tudósítását kö
szönettel vettük s ieen lekötelezne, ha a hiillomá-

tus-féle ünnepélyről — s általában minden ott tör
ténő általános érdekli eseményről hoiiiiünkct
tudósi tani szíveskednék

HIRDETÉSEK.

Á rverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó ezennel 

közhírré leső, hogy Eclixdorfer YVeberei 
& Appretur ezég* javára Schlcsinger Bernát 
ellen 344 frt 22 kr. erejéig 1373 fit becs- 
értékű és 1 kilássa Mihály javára Schlcsinger 
Heléna ellen 42 frt 50 kr. erejéig 401 frt 
60 kr. becsért ólai lefoglalt 2 ló, 1 1 darab 
szarvasmarha, pálinka, bútor és egyéb in
góságok Zubrohlaván Schlcsinger Bernát há
zánál 1887-ik cv augu»ftus ho 4-en délelőtt 
9 órakor nyilvános árverés utján eladatnak.

Kelt Námcsztón. 1887. évi julius hó 25.
I i  a  111 o  h ,

kir bírósági vógrohajtó,

*34 szám 
1887. tikvi

Árverési hirdetményi Kivonat
A beszterczebányai kir. törvényszék 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
llorcsiu Antal végrehajtatónak Zitna István 

, végrehajtást szenvedő elleni 50 írt tőkekö

vetelés és járálékai iránti végrehajtási Ügyé
ben á beszterczehánvai kir. törvényszék te
rületén Ivvö Jakabfalva község határában 
fekvő a jakabfalvi 20. sz. tclekjvhen I 1 — 
28. tsz. a. foglalt 7i» úrb teleknek, a hozzá 
tartozó 1 Ü. sz. háznak és erdő s legelő il
letőségnek Zima Istvánt illető két negyed 
részére 2tiü frt, valamint a jakabfalvi 1 1 2 ' 
sz. tjkvhen I 1 tsz. a. foglalt Zima István 
nevén álló 50. sz. ház, udvar és kertre 400  
frt kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennehh megjelölt ingatlanok az 1887. évi 
Augusztus hó 12-ik napján délelőtti 10 óra
kor Jakabfalváu a község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól íb cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok hecsáráuak 10  %-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX . törvényezikk 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó l-én 3333-ik szám alatt 
kelt igazságUgyminisztcri rendelet 8. §-áhan 
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 előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervén/t átszol
gáltatni.

Kelt Bsszterczebányán 18#7. évi Juuius 
hó 4. napján.

A bbányai kir. törvényszék mint te
lekkönyvi hatóság.

M a jo v s u k j. lict'K Ó rek.
elnök. jegyző.

1(!73. rzAiii
1887. tk,

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szt.-mártoni kir, járásbíróság 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Duchony József végrehajtatónak Skultéty szül 
Djanovszky Mária végrehajtást szenvedő el
leni 80 frt 70 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti ügyében 1) a znióváraljai 65. sz. tjkv- 
ben A I. 2—37 sorsz. a. foglalt, ingatlanok
ból Skultéty szül. Djanovszky Máriát B. 12 . 
tétel alatt °lu részben illető jutalékra 426 ft 
50 krban, 2) a znióváraljai 240. sz. tjkönyv- 
ben A í 1 sor 79 hr. sz. a. foglalt s Skul- 
téty szül. Djanovszky Mária nevén álló 56. 
vi. sz. ház, udvar és kertre 400 frtban ezeu- 
nel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1887. évi augusztus ho 22 -ik  
napján délelőtti 10 órakor Znióváralja köz
ségében, a község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 

i áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak min

den egyes ingatlanság becsárának 10  száza
lékát készpénzben, vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgál tatui.

Kelt Turócz-Szt.-Mártonban 1887. évi 
május hó 2-ik napján.

A turócz-szt.-mártoni kir. járásbiróság, 
mint telekkönyvi hatóság.

H a v id ,
l(ir. nljbirő.

1070. szám.

Árverési hirdetmény-
A selmcczi kit . járásbiróság mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, mi
szerint végrehajtási árverés ezen kir. járásbi
róság területén lévő Zahradnik Samu és Szi- 
monidesz Johannának a selmeczi 550 számú 
tljk. A i- 1 sor 91 a helyr. szám alatt fog
lal! 40, IV számmal jelzett ház és kertre nézve 
az 1881. 60. tcz. 156 . §• alkalmazása mellett 
425 frt kikiáltási árban a selmeczi kir. járás
biróság mint telekkönyvi hatóságnál 1887- 
évi Augusztus 17. reggeli 9 órára kitüzetett 
azzal, hogy ezen fekvőség becsáron alól is 
legtöbbel ígérőnek — az utóajánlatnak fen- 
tartásával cladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak a 425 
fi t becsárnak 10 százalékát készpénz, vagy 
óvadékképes értékpapírokban árverésnek meg
kezdése előtt bit ói kiküldött kezeihez bánat
pénzül letenni.

Az árverési feltételeknek többi pontjai 
ezen eljáró bíróságnál és Sclmccz-Bélabánya 
sz. kir. bányavárosok tanácsánál megtekint
hetők.

Sclmeczcn 1887. év julius 24-én.

I l e y d e r ,
kir jbiró.

103 H/.HIU.

Á rv eré si h ird e tm é n y .
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881.

| évi LX- t. ez. 102. ij-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a zólyomi kir. járásbi- 

\ róság 238X 1887. számit végzése áltál Szó
méra Zsuzsanna végrehajtató javára Poldauf 
Joscf ellen 272 frt jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróiiag 
tefoglalt és 448 frtra becsült ló szerszám s. 
a. tóitól álló ingóságok 272 frt töke, ennek 
187(5 év Január hó Í-sö napjától járó (! szú- 

I zalék kamatai eddig öss/.cseu 28 frt 10 kr.



per, — végrehajtáskéreti — és foganatosi- 
táwi —  továbbá 1 írt 20 kr. árverés hirde
tési költség erejéig nyilvános árverés ú'ĵ nn 
eladatnak.

Mely árverésnek a 3419 1882. s/.ámú 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén, vagyis Zólyomban alperes lakásán 
leendő eszközlésére 1887-ik évi Augusztus 
hó 10-ik napjának délelőtt 10  órája batár
időül kitllzetik és ahhoz venni szándékozók 
ezennel ol.v megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az 1881. évi LX t. ez. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is eladatni 
fognak.

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

Kelt Zólyomban 1887. évi Jnlius 25.
F o l k i i s l i ú z y  L a j o a .

kir. bírósági végrehajtó.

786 tk.
1887,

Árverés i h irdetményi kivonat.
A zólyomi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. 
államkincstár végrehajlaténak Racsko Máté 
és ennek jogi utódjai : Suirer-Valeutik
Gyó'gy, ifj. V áka Máté és Szedliacsikné 
Lednlczky Cecil végrehajtást szenvedők el
leni 13 Irt 33 kr. tőkekövetelés és járulé
kai iránti végrehajtási Ügyében a zólyomi 
kir. járáshiróság területén lévő Ocsova köz
ség határában fekvő

I . az ocsovai 718-ik sz. tlkjkönyvben 
A. I. 3514 hrsz. a. foglalt és a B. lap 5-ik 
tét. szerint Snlrer-Valentik Györgyöt fele 
részben, illetőleg viszonyítva az egészhez 
egy negyed részben megillető »velká hájni- 
ková» nevű szántóra 145 frt.

II. az ocsovai 748-ik sz. telekjköuyv- 
ben A f  726. hrsz. a, foglalt és a B. lap 
l-sö tét. szerint itj. Válka Mátét fele rész
ben. illetőleg viszonyítva az egészhez egy 
negyed részben megillető „Kucserovélazy* 
nevű rétre 164 frt.

III az ocsovai 899-ik sz. telekjkvben 
A. I. 2112-ik htsz. a foglalt és az A lap 
b. illetőleg a B. lap 23-ik tét. szerint Racs
ko Mátét egy harmad, illetőleg viszonyítva 
az egészhez egy hatod részben megillető 
»Vevericova« nevű száutóra 108 frt.

IV. az oosovai 1155-ik sz. telekjköuyv- 
ben A. I. 878. 879. hisz. a. foglalt ó; a B- 
lap 5-ik tét. szerint Szedliacsikué Le Inicky 
Cecilt fele, illetőleg viszonyúvá az egészhez 
egy negyed részben megillető »dolnie lirbyc 
nevű szántókra 54 frt., összesen tehát 471 
írtban ezennel megállapított kikiál tási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1887. évi Septem- 
ber hó 21-ik napján délelőtti 10 órakor Ocso 
va község házában megtariandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 14 
frt 50 kt., 16 frt 40  krt, 10 frt 80 kit. 5 
frt 40 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t. 
ez. 42. §-ábau jeljzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi uovemberhó 1-éu 3333. sz. a. 
kelt igaz8ágUgyminisz éri rendelet 8 igában 
kijelölt óvadékképes évrtékpapirban a ki
küldött kezéhez letenni avagy az 1881. 
LX . t ö r v é n y e z i k k  170-ik §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban a kir. járásbíróság te
lekkönyvi osztályánál 1887. évi márcziushó
22-ik napján.

K itk N N á iiy i .
kir. itlbiró.

3534. H/.ám 
~ 1886. tlk ri

Á rverési h irdetményi kivonat.
A zólyomi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a besz- 
terc/ebányai takarékpénztár végrehaj.atónak 
Kliino György, Kliino József, kisk Klimo 
Katicza és kisk. Klimo Anna végrehajtást 
szenvedők elleni 206 frt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási Ug élten a besz- 
tcrczebányai kir törvényszék ia zólyomi kir. 
járásbirósági terűletéu lévő Gyctva nagy
község határában fekvő

ai a gyetvai 1471-ik sz tlkjkvben A. 
f  14056, 14055 hr. sz. a. foglalt és a B lap
2 — 5 tét. szerint a végrehajtást szenvedet
teket */i» od részben megillető fekvöségekre 
238 frt.

bi a gyetvai 1472-ik sz tljkvbeu A f  
13707, 14057. 14060, 14067. 14069 14075 
br. s/. a. foglalt és a B. lap 2 —5-ik tét. 
szerint ugyanezeket '/--ad részben m igilletö 
fekvöségekre 306 frt., összesen tciiát 544 
írtban ezennel megáilapitott kikiáltási áritan 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az 1887. évi Augusz-us hó 30-ik nap
ján délelőtti 10 órako; Gyctva nagyközség 
házában megtartandó nyilvános árverésen az 
utóajánlatot tevőtől, a gyetvai 1471-ik sz 
tlkjkönyvben foglalt fekvőségekért 67 frt 
10 krbau megajánlott és a gyetvai 1472 ik 
az. tlkjkvben foglalt ingatlanokért 156 frt

N yo m a to tt a „Selm eczbáoyai H íradót! gy

20 krbau megajánlott áron alól nem fog cl- 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok bccsáráuak 10  százalékát vagyis 
23 írt 80 krt és 30 frt 60 kit készpénzben, 
vagy az 1881. LX. törvényezikk 42. §-ábau 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hú 1-én 3333 ik szám alati 
kelt igazságügyiuinis/.teri rendelet 8 . általi 
kijelölt óvadék képes é r t é k p a p í r b a *  

j a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a hiróságuál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismorvén/t átszol
gáltatni.

Kelt Zólyombau 1887. évi február ho 
! 3. napján.

A zólyomi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

H n k a i i i u y l .
kir. albiró.

2116 . i/.ám 
1887. ktlvi

Árverés i hirdetmény.
A tsztraártoui kir. jbíróság mint tikvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Iván György 
vúgreh&jiatónuk Cziklaminy Pál végrehajtást 
szenvedő elleni 115 Rubel tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a heszier- 
czebánvai kir. tőrvénás/ék é< a tsztmártoui 
kir. jbiroság területén lévő Lisztricska köz
ségben tekvő

1. a bisztriczkui 19. sz. tjkben 1 sor i 
48. hr. sz. a' foglalt ház teleknek Czikla- 
mini Pál nevén állé fele részére és a feié- I 
pitmény és talajhaszonéi vezet *h részben 400 ■ 
írtban megállapított kikiáltási árban ;

2 a bisztricskai 92. sziikheu 1 sor 967 
hr. sz. a. fogialt szántóföldnek Cziklaminy 
Pált megillető % részére 181 írtban megál- 
hpirott kikiáltási árban ez árverést elren
delte, és hogy a fennebb im gjelö|t ingatla
nok az 1 887 évi október ho 18-lk napján 
délelőtti 9 órakor Bisz fricska község házán 
megtartandó nyilvános árverés.ui a megálla- 
pitott kikiáltási álon alól is. de oly hozzá
adással elad itni fognak, hogy a liisztrieskai 
19. zztjkben C. 1 alatt ónké dezett özvegyi 
j'»g az árverés által nem érintetik. Egyúttal 

i tekintve, hogy a bisztric kai 92. s/.rjkben C.
2. alatt bejegyzett ő/.yegyi jogot megelőző
leg a zálogjog 500 frt s jár. erejéig v in be
kebelezve — a mennyiben az ingatlan oly 
árban — hogy az első helyen biztosított kő- i 
vetélés fedezve lenne —  cl nem adathatnék i 
— az árverés hatálytalanná válik s az in- I 
gatlan az özvegyi jog fentarrása nélkül ár- 
vereztetik el.

Árverezni szándékozók tartoznak az ! 
ingatlanok becsárának 10  százalékát vagyis 
40 fit**t és 18 forint 10 krajezárt kész- 
pénzben vagy az 1881. LX. törvényezikk 
42-ik $ aoan jelzett árfolyammal sz.ámiíott 
cs az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám j 
alatt kelt i gazság il gy minis/, t-ri rendelet 8. .
8-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881.
LX. t. ez. 170 tj-a értelmében a bánatpénznek ; 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt áts/.olgáltatni.

Kir. jbiroság mint Mkvi hatóság.
Ts/.t mártva bán 1887. július hó 12-cn.

F e k e t e

182 tk.
1887-

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a besz- 
terczeóáuyai takarékpénztár vógrehajtatónak 
Makói.vi Samu zólyomi lakos, végrehajtást 
szenvedő elleni összesen 1200 frt tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a beszterczebányai kir. törvényszék a 
zólyomi kir. járásbíróság területén lévő Zo- 1 
lyom szab kir. város határában fekvő

I A zólyomi 381-ik sz. telekjkönyvbeu 
A f  400 hrsz. a foglalt és a B. lap 4 b. !

| tét. szeriut Mákonyi Samut egy hat-ul rész
ben megillető >prc<l Mőt'ovou* nevű létre 

83 Irt.
If. A zólyomi 505-ik sz. tlkjvben A f  

2349. (2054. 2055; hrsz. a- foglalt és a B.
| lap 1 b. tét szerint ugyan :zt egy hatod 
i részbei megillető »Teplicske< nevű rétekre

198 frt
III. A zólyomi 770 ik sz. tljiivhcn fjg* 

lalr és az. A lap szerint ugyan ezt egészben 
megillető következő fekvöségekre: 

a) az 1. 200. 201. hrsz. a foglalt 229-ik
f. sz. házra udvarra és kertre 19 frt

b) a f  702a krsz. a foglalt „Prcpadiska"
nevű szántóra 141 Irt

c) a v 1248b. hrsz. a foglalt »liorovjar
Potok 110 frt

di n f  1581 hisz. »Rákos* nevű szán
tóra 10  frt

ci a f  1645 • • » szán
tóra 15 frt

f) a + 1739 » » * szál-
tóra 37 frt

gi a f  1<40 * » » szán
tóra 30 frt

h a f  2176 » »Vclká Sztrá/.s* szántóra
__________________________  110  Irt

íjtójáu Turocz-Sz-Martoubau

i) a f  2352a. » >hornie Lauicc* szántóra
15 frt

k) a f  250 > » a uiuroin* szántóra
144 l'.t

l) a + 2611 t »Kaputk:i« mvü szántón
14 Irt

IV. A zólyomi 772-k  sz. lelekjkvl.-n ! 
foglalt és az A. lap 2-1 k vél. szerint ugyan 
ezt egy harmad részben uiegille: > küivikr/.; 
föl fődrész.let kre

al a f  2286-ik hrsz. »pnd Háj \ Ba'inacli* 
nevii rétre e 146 frt

b) a + 2413 hrsz. >dolt«ie Lanicc* nevű j 
rétre 70 fr  !

V. A zólyomi 821-ik sz. tlkjkünyvben I
A f  2581 I). hrsz. a. foglalt és az A. lap 2-ik 
tét. szerint ugyan ezt egy harmad részo.-ii 
megillető „Nyereszniczau nevii rétre 50 írt j

VI. A zólyomi 876-ik sz. tljköny vIhii | 
foglalt és az A. lap szerint ugyan ezt feli: 
részben megillető kövétkezö ingatlanokra :

a) a f  2611 |b. hr, sz. »IIaputka« nevű
szántóra 26 frt

b) a f  702jb. hrsz. »Prepa<Kske« nevű
szántóra 114 írt
összesen tehát 1332 írtban ezennel megálla
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1887. évi Október hó 5-ik  napján dcHolöni 
10  órakor a zólyomi kir. járásbíróság telek
könyvi osztályának hivatalos helyiségében 
a zólyomi várban megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is cl fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10  százalékú: vagyis 8 
frt 30 krt. 19 frt, 80 krt, 1 frt 90 krt. 14 
frt 10 krt, 2 frt 10 krt. 1 irtot, 1 frt 50 krt.
3 frt 70 krt. 3 frtot, 11 irtot, 1 frt 50
krt, 14 frt 40 krt, 1 frt 40 krt. 14
frt 60 krt, 7 frtot, 3 frtot, 2 frt 60
krt, és 11 frt 40 krt készpénzben, vagy 
az 1881. P ez. 42. §-ábau jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám aiatt kelt igazságügy- 
miniszteri teudelel 8 §-ában, kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenui. avagy az 1881. LX. t. c 170 
§■& értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban, a kir. jbir.óság telek
könyvi osztályánál 1887. évi inárczius 7-én.

K a k * M » n y l .
kir. albiró.

2793 szám.

Á rverési hirdetmény.
Dobrónya községben folyó évi augusz

tus  ho 10-en reggeli io órakor nyilvános 
árverés útján folyó 1887. évi november hó 
í-én 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 2018 frt, a mészár
széké pedig 221 frt.

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

Netán ilásbeli 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.
K k r o v i u i t

2—2 fÖH/.olgnbiró.

2 lá ő . S/..-ÍM).

Pályázati hirdetmény.
Turócz megye, tót-prónai kerületében 

megüresedett körjegyzői állomásnak bctölt- 
h“tése czéljából pályázatot nyitok s felhívom 
mindazokat, a kik ezen állomást alnyerni

óhajtják, hogy az 1883. évi 1. t. az. 6. g-á- 
l an megjelölt képcaségiköt, életkorukat, ho
nosságukat, erkölcsi magaviseltüket s eddigi 
ulkalmaJtaliísukat igazoló okmányokkal fel
szerelt, saját kézül 'g irt kérvényeket f. é. 
augusztus ho 12 iy hozzám nyújtsák be.

A körjegyző javadalmazása:
körjegyzői fizetés frt
természeti.eni lakúi vágy . 1 oo »
irodai átalány . • 5° >
törvény#’; :e ' . 10 »
nyomtatványokra . 20 »
utazási átal.my . . 100 »

összesen . 760 frt
\ pályázók a vála >ztnsi határnapokról

ai.ai.un kiilön-kiilön fognak értesül etni.
Stubnyafiirdőben 1XS7. évi júlim hó 8 

'Ma »  i* k  ó  «• /  j  .
3 - 3  fuKzolgnbirá,

. .-'STir.ctöVbő fogfájás

j. u,|v orvos
Becs. I. Bognergasse Nr. 2.

ha ;. iiálata mellett, i-'alüknul minden más saáj- 
vizut, mint kitűnő óvszer mindennomü fog- 
száj- és torokbetegség ellen s dr. Popp fog- 
pnrának vagy fogpasztájának egyidejű lwsz- 
nálata után a fogak mindig egészségesek 
es szepek, ami egy egészséges gyomor fő- 
feltélfcle.

Dr. Popp foi/tjlo inb ja a legjebb szer az 
oá vas fogak sajátkezű k í tömésére, miáltal a 

bü/ös lehellel megszűnik.
Dr. Popp növény-szappanja kitűnő szer
niHidennemű bőrbetegség ellen s kiválóan al

kalm as ftirdők számára.
Árak: Anaíherin szájvíz palaczJiokban 30 kr., 
1 frt és 1 frt 40 kr. Analheri-n fogpaszta 
dobozban 1 frt 22 kr. Aromatieus fogpasta 
darabokban 35 kr. Fogpor skatulyákban 63 
kr. Fogplomí) tokban 1 frt. Növenyszapp in 

30 kr.

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

Kapható : Turócz-Szt.-Mártonban To- 
perczer Lajos gyógysz., I'ábry József, Soltész 
L. Simko S. kereskedésében, valamint a 
gyógyszertárakban és illatszer kereskedések
be* Ruttkán, Zsolnán, Rózsahegye*, Kör- 
möczön, Selineczbányán, Beszterczebányán, 
Z<)lyomban, Német-Lipcsén, Csaczán, \ ag- 
Bcsztgrczén, Nagy-Bicsén, Námesztón. Pri- 
vigyón, Terhován, llosóczo*, Szucsányban.

50 -------------------------------------------- o ---------------------------------------------- 0 0
0

G-eToa/u.er József
Beszterczebányán.

Miiidcnnemö hintő és kocsi raktárát ajánlja a nagyérdemű 
imnságoknak.

KmpHelilt (len liolicu llerrschaftcn scin gro.sses Láger aller 
0 (jatlmi}*'n Kalessen und Wtlgen. 0
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Kiadó a „Ksolmeczüáu^ai Hiradóu ktfuyvD^omója.
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