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A felvidék magyarsága.
(X .) A történelem

lapjai sokat
tudnának beszélni azon fontos szerep
ről, melyet a felvidék magyarsága
nemcsak e vidék, de országos szem
pontból is játszott. A Rákóozy-kor
eseményeinek nem egy nagyjelentő
ségű színhelye volt e vidéken s egy
összeesküvést éppen Turóczvánnegye
területén terveztek.
Az elmúlt idők emléke megeleve
níti képzeletünkben azon mozgalmas
életet, melyet akkor a küzügyek iránt
való meleg érdeklődés teremtett meg.
A vármegyék jegyzöWüiiyvei tanús
kodhatnak róla, hogy a vármegye
ügyét közügynek tekintette mindenki
s annak érdekében síkra szállottak
bárkivel szemben. Igaz, akkor más
volt a vármegye is !
A négyvennyolczadiki események
óta nagyon megváltozott úgy a vár
megye. mint a közélet terén minden.
A jobbágyság felszabadításával a ne
mesek, a vármegye urai sokat vesz
tettek anyagilag ; az alkotmányosság
kezdete óta pedig az újból szervezett
hivatalokkal idegen vármegyék em
berei keveredtek a benszülöttek közé,
kik eddig maguk képviselték a ma
gyarságot otthonukban.
E tényezők járultak hozzá, hogy
sokan, kik a megváltozott viszonyok
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fényűzések.

Hogy a régi világban mily óriási őszszeget költöttek úgy ruhára mint egyébb a
ruházathoz szükséges felszerelésekre, kitűnik
az alább jegyzett adatokból.
X IV . L a j o s franczia király 1661-ik
évben a török követet kihallgatásra fo
gadván, egy díszöltönyt viselt gyémántok
kal kirakva, mely öltöny 5 millió frankba
k e rü lt; a gombok különösen 3 millió, kard
és keztyü 2 millióba.
Hogy milyen hozzávalónak kellett len
nie az ilyen kincset érő ruha anyagának, és
milyen munkát adhatott az abban az időben
egy udvari szabónak, arról fogalma lehet
annak, a ki már a mi nagy uraink részére
díszruhát készített.
Midőn 1666-ban megnősült neje, Mária
Therézia, spanyol infásnő egy öltözetett vi
selt, melyben egyszersmind a bálteremben
is megjelent, mely csupa arany-gyöngyök s
drága kövektől fénylett, s mely öltözetet
6 0 tonna aranyra becsülték.
Látni való tehát, hogy a nőknél a
fényűzés már akkor is oly magas fokon ál
lott, hogy a mostaniakat tekintve, ezek eg é
szen eltörpülnek mellette.
líl-ik II c i n r i k franczia király szin
tén szerette a czifra é--; drága ruhákat, s
volt rá eset, hogy egy-cgy ruhájára 4 ezer
röfig varratott drága csipkéket, ha mindjárt
a zenészeit nem bírta is fizetni, kik azért
mar vonakodtak neki játszani.
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i kai nem tudtak megbarátkozni, félre
í vonulnak s közönynyel
nézik azok
r törekvését, kik megértve a kor intő
szavát, a megváltozott viszonyok da
czára arra igyekeznek, hogy betöltI hessék azon szerepet, melyet az ősi
j jusson s az elfoglalt társadalmi álláí sou''betölteniük kell.
’j '
Elénk figyelemmel kísérünk min| den legkisebb mozzanatot, melynek
! az a ezélja. hogy a felvidék politikai
és társadalmi tevékenységét előse
gítse, de azt kellett tapasztalnunk,
hogy ezek legtöbbje csak jámbor
óhajtás marad s ami létesül, csak

teng.
i
i
;
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A közügy szempontjából számos
intézmény létesítése lenne kívánatos,
melyek azonban nem létesülhetnek.
mert azok, kik személyes hozzá járulásukkal tüntethetnének szükségessége mellett, még csak tudomást sem
vesznek róla.
E nembánomság következményei
napról-napra feltűnőbbek lesznek s in
tésül szolgálnak arra nézve, hogy a
felvidék magyarságának saját jól fel
fogott érdekében tömörülni kell.
A politika s a társadalom tere
az, hol a tettek mezejére kell lépni.
A politika szempontjából szüksé
ges lenne megyénként egy-egy m a g y á r

hazaf ias

p á r t

Hivatalos hirdetések dija:
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Hogy a szabó mit kapott a ruhákért,
arról a történet feljegyző nem tesz említést
(Szegény szabó !l
Ha a zenész nem kapott pénzt, az
már azt mutatja, hogy a szabónak az álla
szintén koppanhatott a pénztől, mert a ki
hitelre muzsikáltat, az hitelre is ruhá/.kodik,
szokták mondani.
K r z s e b e t, Il-ik Fülöp spanyol ki
rály neje, soha egy ruhát kétszer nem vi
selt, hanem hölgyeinek ajándékozá, s e ru
hák mind dísz-öltözetek voltak, melyeknek
lcgolcsóbbika 3 —400 tallérba került.
De boldogok voltak azok a hölgyek,
ha ilyen drága ajándékokat kaptak ; de hát
még a szabó, a ki azokat csinálta !
B á r ó S i n a, 1S57. tavaszán 400
ezer fit értékű díszruhát viselt a fejedelmi
pár látogatása alkalmával Pesten, a mivel
oly feltűnést keltett, hogy magára vonta
sok külföldi követ figyelmét.
Hol vaunak a régi jó idők ? ! De hol
vannak azok a sok drága kövek, gyöngyök
és egyéb mások, mik a régi jó világban a
ruhákon ragyogtak ?
N a g y f é n y ü z é s t űzött a ruhák
ban Jo/.cfin császárnő, I. Napóleon neje. A
ruházatára előirányozott 6 0 0 ,0 0 0 frank soha
sem volt elég s mindig adósságokat csi
nált. A fehérneműt napjában háromszor
változtatta és sohasem húzott fel harisnyát
másodszor. Mindennap több kosár ruhát,
kendőt s kalapot hoztak hozzá választásra,
soha sem kérdezte az árát. Volt vagy négy
száz kendője. Különösen feldiszitette magát
este s a legcsekélyebb társaság elegendő
ok volt arra, hogy uj ruhát vásároljon, ha
bár egész sereg ruhája volt, melyet alig

ioo szóig 2 írt., ezentúl minden
megkezdett száz szónál 50 krral
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z é s e . mely pártba a népet is be kell
vonni. E párt feladata lenne a me
gyei életben felmerülő eseményeket,
szükséges teendőket megbeszélni s a
nép véleményét is kikérni, hogy igy
a párt, vagy kiküldöttei minél gyak
rabban érintkezhessenek vele, felvilá| gosithassák s ez által távol tartsák
, oly tényezőktől, melyek káros hatás| sál vannak rá.
A társadalom terén tapasztalha
tunk némi mozgalmat, de ez még
nem öltött oly arányokat, hogy e fon! tos tényező számot tevő eredményeket
mutathatna fel. Ezt is a hideg tartóz! kodás bénítja meg, pedig a gyakori
társadalmi érintkezés növeli a barát
ságot, hozzá járul, hogy az emberek
megismerhessék egymást, véleményei
ket kicserélhessék s bizalom létesül
jön azok között, kiknek tevékenysé
gére minden téren szükség van.
Ha megértettük egymást, ha egye
sült erővel s tervszerűen fogunk
munkálkodni, sokkal könnyebben fog
juk diadalra juttatni azon eszméket,
melyeknek úgy nemzeti, mint saját
szempontunkból is érvényt kell sze
reznünk.
Mi, magyarok egy eszméért küz
dünk mindnyájan, fogjunk tehát ke
zet s ne keressük a személyi különb
ségeket, liánéin becsüljük meg min

1 használt valaha. Napóleon sokszor kikelt c
pazarlás ellen, de hasztalan.
A I c h é r n e m ű k kikeményitésének
virágkora Krzsébct angol királynő idejében
volt, ki egy hollandi asszonytól megked
velte ezt. A »művészett csakhamar elterjedt
az előkelő nők között annyira, hogy a íe1 hérneműk keményitését az urak jelenlétében
; a szalonokban végezték, mint később a
í kötést s ma a zongorázást. F.gy Dinghee
van dér Plastc: nevű flamand nő, ki a »kc:
! ményités tanára- nevet viselte, egy tan
óráért 6 font sterlinget, azaz mai értékben
130 forintot is kapott s hiányos volt az
í arisztokrata nők nevelése, ha e művészetben
j nem voltak jártasak.
A divatlap
valódi megalkotója cgv S c h w a r t z Máté
nevű augsburgi kereskedő, a Fugger-ház
könyvvezetője, ki 1520-ban külön könyvet
k észíttetett, melyben magát születésétől
kezdve 42 külön öltözetben festette le, s
azokat az öltözeteket, részletesen leírta. K
könyvet élte végéig folytatta s még 41 je l
mez került belé, úgy, hogy a mű, mely je 
lenleg a braunschweigi herczegi könyvtár
ban őriztetik, a jelm eztan egyik kiváló
forrása.
A példát sok előkelő család utánozta.
A X V II. században különösen a francziák
és hollandiak egyes nagy ünnepélyek a l
kalmából feltűnést keltett öltözetek rajzait
.sokszorositatták. A szabók és ruhakereske
dők azonban csak a múlt század végén
kezdtek divatkepeket közölni, legelőször
Parisban. A sokszorosító művészetek fejlő
désével a divatképek száma is rohamosan
emelkedett.

denkiben a jó akaratot, mert oly
kevesen vagyunk, hogy a kicsinyek
munkásságára is szükségünk van.
Bízunk a felvidék magyarságá
ban s hisszük, hogy szavunk nem hal
el a pusztában !

A felemelt tandij.
A szocziálisták tiz parancsolatjának
egyik szakasza, mely az általános tanszabad
ság alapján eltöröltetni kívánja az egész
földkerekségéről a tandijat, sót ingyen tan
könyvekkel való ellátását követeli a tanulók
nak, éppen a kulturális fejlődéssel lesz illuzo liussá.
Az államok fejlődésével lépést tart a
tudomány megszerzésének az ára. A közép
kor iskoláit a mai tantermekkel összehason
lítani éppen oly nevetséges, mint ha össze
hasonlítjuk a régi iskolamesterek tudományát
a mostani professorok ismereteivel és tudo
mányával.
Hanem a középkorban nem is volt
olyan nagy becse a tudományoknak. A nép
olcsóbban és könnyebben megélt. Nagyurak
ból, katonákból és rabszolgákból állott a vi
lág. Csak a nagy urak gyermekei jártak is
kolába és tanultak valamit. A szegény em
ber gyermeke őrizte az uraság libáit vagy
disznóit.
A fölszabadulás napjával, az általános
czivilizáczió felé törekvő Magyarország isko
láinak padjait is a tudomány szomjas ifjak
egészen m egtöltötték.
A tizenkilenczedik századnak a máso
dik fele a népek növeléseit annyira megra
gadta, miszerint a kormányok áldozatkészsé-

A kereskedelem és nehézségei
a közép korban.
—
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Mi is hát tulajdonképen a mai keres
kedelem nehézsége a középkorihoz képest ?
Ma tetszik a kereskedőnek, ir I lamburgba,
New-Yorkba, Frankfurtba, Ausztriába, Po
ros/.-, Orosz-, Franczia- vagy Olaszországba
és cgy-két hét nnílva, itt van a megrendelt
áru pontosan elküldve, lelkiismeretesen be
csomagolva.
De akkor, akkor a középkorban, mi
kor minden nemű ismert és nem ismert fű
szerért, gyapot, vagy más finom árukért
a kezdetleges jármüveken, melyet szél haj
to tt, tengerre kelletett szállni és ha az idő
kedvezett, előre haladtak, ha pedig nem, hát
be kelletett várni az ismeretlen tenger kö
zepén a vész csillapultát, hogy igy utjokat,
mely egyrészről a kereskedelem fejlesztésére
volt szánva, míg másrészről az ismeretek
szerzése és a fölfedezésekre volt irányítva,
tovább folytathassák s igy sokszor beletelt
két-három év, mig az illető vitorlás hajó
kiindulási helyére visszatért.
Nem úgy ám, mint századunkban már,
mert tudnunk kell, hogy a gőzzel való ha
józás, illetve gőzhajózás, és egyáltalában a
gőzzel való fűtés még csak századunk vív
mánya.
Most bátran elindulhatnak a hajók a
tengeren és nagyobb folyóvizeken, nem áll
semmi veszély sem útjokban, ismerik a vi
déket, a környéket, hol haladniok kell. De
nem úgy ám akkor. Mert a közép korban
1 midőn egy kereskedelmi vitorlás hajó útnak
1 indult, az sohasem ment egyedül, hanem

gei és támogatásai mellett minden felé épül
tek a múzsák templomai.
Ur és polgár egyaránt neveltette és ta 
níttatta gyermekeit.
A kutyabőrös diploma űrt szakított az
iparos és a lateincr közt. Kevés volt a dip
lomás emberünk. Akik voltiík. azok mind
szép hivatalokba jutottak be. Vagyont sze
reztek maguknak. S mig a lateincr szépen
tudott boldogulni, a szegény magyar iparos
élete valóságos tengődés volt.
Ezért aztán, aki csak tehette, fiából
diplomás embert faragott. A középiskolákat
mindenfelé szaporítani kellett, mivel a tanu
(
lók száma mindegyre nőtt.
A tanulók legnagyobb contingense a
jogi pályára szánta magát, mely az államhi
vatalba jutást leginkább biztosította. Csak
későn ju tott a magyar kormánynak az eszébe
hogy ha már szervezte is a sok diplomás
emberrel igazságszolgáltatását és más hiva
talait, az államnak gazdasági fejlődése nél
kül nem lesz majd ereje a sok hivatalnokait
nemcsak fizetni, de elhelyezni sem.
E közben beállott a túltengés. A szel
[
lemi proletárok mindegyre szaporodtak.
Az ipar fejlődése az egész világon nagy
lendületet nyert. Csak Magyarország maradt
hátra.
Az elmaradás oka könnyen felfogható
|
körülményben rejlett. Az ipar és a kereske
delem tapasztalatlan és műveletlen elemek
kezében tengődött, olyan iparosok kezében,
akik azt szellemi müveletlenségüknél fogva,
nem tudták sem fejleszteni sem kiterjeszteni.
A középiskolai bizonyítvánnyal biró fiuk
szülői szégyennek tartották volna fiukat bár
milyen iparos műhelybe is tanonczul beadni.
Még ma is vannak szegény szülők közt na
gyon sokan olyanok, kik fiukat, ha az a
gymnasium negyedik osztályából rossz bizo
nyítványt nyer, azzal ijesztgetik, hogy iparos
tanoneznak adják oda, ha jövőre jo bb bizo
nyítványt nem szerez.
Pedig állami nemzetgazdaságunk más,
kép nem is képzelhető hogy fejlődjék, ha az
ipar és kereskedelmi iskolákat végzett mű
veltséggel biró egyének kezébe nincs letéve.
Ma már minden állam csakis ipara és
kereskedelme utján boldogulhat. Üzleti for
galom nélkül nem állhat meg az állam, nem
élhet meg az ügyvéd.
Annyi már a diplomás ember Magyarországon, hogy ha minden hivatalát megkét
szerezné is az: állam, még akkor sem volna
képes őket elhelyezni. A foglalkozás és ke
reset nélküli diplomás emberek serege szá
nandó benyomást tesz minden müveit embérré
S mig müveit iparosokban nagy hiányt
i

többen karavánszerü rajokká egyesülve, in
dultak útnak. így a 14-dik század eleje óta
a velenczeiek évenkint küldöttek egy gálya
rajt Flandriába, kétszer egy évben pedig
hajórajt Syriába, Egyiptom és Berbereiba és
annak úgy kelletett felszerelve lenni, mint
egy hadi hajónak, és ezt két okból kelletett
tennie : Először, mivel akkor a tengereken
borzasztó módon el voltak szaporodva az
úgynevezett kalózok, vagy tengeri rablók,
kik ha egy ily hajót m egpillantottak, rög
tön neki csaptak erősen elkészített kalózhajóikkal a talán sokkal gyengébb kereske
delmi hajónak s sokszor szerte zúzták annak
oldalait, úgy hogy a benne levők, ha egy
szerencsés véletlen folytan meg nem szaba
dultak, akkor menthetetlenül a tengerbe
vesztek, míg a kalózok bő zsákmánynyal
ellátva, tovább állottak. Ila azonban az árbocz kosárban ülő tengerész még jókor
észrevette az ellenséges kalóz-hajót s erről
a fedélzeten álló őrséget eleve értesítette,
akkor elkészülve fogadhatták a kalózokat,
kik az igaz, hogy sokszor három-négyszá
zán is voltak,
- de mivel nem bírtak ele
gendő lőkészlettel, másodszor meg az áldo
zatul kiszemelt hajónak ki lehetett az ellen
séges hajó csapásait kerülni, sokszor csúfosan
megveretve, vagy egészen tönkre téve hagy
ták hátra a kalózhajókat s folytatták isme
retlen utjokat csak azért, hogy ismét bajba
s talán még nagyobbá keveredjenek.
A második ok pedig, hogy katonasá
got vittek, mint már fönnebb is mondtam
azért volt, hogy ismeretlen tengeri utakon
haladtak, sokszor olyan helyen kötöttek ki,
mely vidéket, vagy tájakat még nem ismer
ték s a hol vad népek laktak, kik a fehér

szenvedünk, mégis azt tapasztaljuk, hogy a
középiskolák látogatásával a diploma utáni
vágy egy cseppet sem szünodik.
Trefort Ágoston közoktatásügyi minisz
ter a középiskolák tandiját a miatt emelte
fel és a végett, hogy a gazdasági kultúra,
az ipar és kereskedelem ne legyen mostoha
ága a tudományoknak akár milyen kutya
bőrös diplomával is szemben.
Küldjék a szülők gyermekeiket polgári,
kereskedelmi akadémia, ipariskolákba és tan
műhelyekbe s ha ott jól beváltak, sokkal
jobban boldogulhatnak majd az életben,
mintha más diplomával a kézben csak a tu
domány szánandó proletárismusát szaporítják.
Ma az államnak sokkal több szüksége
van ügyes és művelt iparosokra mint ügy
védekre.

F. M. K. E.
A Felvidéki Magyar Közművelődési
Egyesület Zólyommegyei választmánya f.
hó 22 én ülést tartott, melyen következő
tagok vettek részt: E ln ö k : Sebesztha K á 
roly, jegyző, dr. Keleti Vincze, Chriastely
András, Drexler Frigyes, Göllner Frigyes,
Jeszenszky Sándor, Klein Károly, Lazarovich
Imre, Mockovcsák János, Scyfried József,
Spitkó Lajos.
1. Az ülés elején elnöklő Sebesztha
Károly jelentette, hogy Csipkay K ároly el
nök családi viszonyok miatt Beszterczebányától távol lenni kénytelen, mit a választmány
sajnálattal vett tudomásul.
2. Otyjepka Ferencz libetbányai r. k.
néptanító azon kérelmét, hogy iskolája sze
gény sorsú tanítványai számára a választ
mány költségére 20 db. Groó-féle olvasó
könyvet hozathasson, a választmány teljcsitendőnek találta, és a szükséges lépések
megtételével nevezett tanítót bízta meg.
Egyúttal elhatározta, hogy a vall.- és közokt. m. k. ministeriumot megkeresi, hogy
szegénysorsú tanulók között leendő kiosztás
végett fenn nevezett olvasókönyvből 300
példányt az egyesület rendelkezésére bocsá
tani szíveskedjék.
3. Löwenstein Hermina beszterczebányai
oki.
gyermekkertésznő kérvényét,
melyben felekezet nélküli óvodája részére
évenkinti pénzsegélyt kér, a választmány te
kintettel arra, hogy folyamodó eddigi mű
ködése, óvodájának jellegé, valamint a ma
gyar nyelv tanításában elért eredménye is
meretlen előtte, szavazattöbbséggel elutasitandónak találta a kérvényt.
4Jegyzőnek a közgyűlést rendező bi-

embereket ördögöknek nézték, ezekkel kel
letett tehát sokszor megverekedniok. Ha
azonban már jó eleve a kikötés után nyom
ban a vadak kegyébe jártak s a magukkal
hozott játékszerekből, üveg árukból, csecse
becsékből adtak nekik ajándékul, akkor a
vadak ezen barátság és jószívűség által fel
bátorítva, a fehéreket szívesen fogadták s
sokszor a legjobb csere üzleteket csinálták,
úgy, hogy talán egy fél kraiczárt érő üveg
függőért kaptak száz frt érő fűszert is, meg
| alma nagyságú aranyakat.
Es ez igen természetes ! A vadak az
ő általok birt fűszernek, annál kevésbé arany
' nak és gyémántnak értekét nem ismerték,
azt oda adták a fehéreknek holmi haszon
! talan csecsebecsékért, a mi elüttök megbe
csülhetetlen érték volt.
D e nem mindég esett ám ilyen szeren
csésen a vásár, sokszor, talán mindnyájuk
életébe került volna, ha idejekorán cl nem
lábolnak az ügyesebbek.
Volt a középkornak több híres keres
kedelmi ulazója, de ezek közt bizonyára a
leghíresebb volt V asco da Gama.
Nem is képzelhető, hogy ez erélyes
utazó mily temérdek hasznot tett erélyes
fellépésével, vasakaratával, felfedezést hajhászó gondolataival az egész világ kereske
delmének. V asco da Gama által ismerte
meg a világ a bors, fahéj, szerecsenvirág,
szegfűszeg és szerecsendiót, mit Malabarból,
mely India keleti partjain fekszik, hozott.
Azonban nemcsak ezt, hanem számos gyógyfüvet is hozott magával India keleti partjai
1 ról, főleg Malabarból, melyek mai napiglan
is az emberiség hasznára és egészségének
J fentartására vannak, u. m. : a rabarbara,

zottság működéséről szóló jelentése helyesdór kir. közjegyző pedig kiosztotta közöttük
lőleg tudomásul vétetik.
a közgyűlés programmját és a vendég je l
3. Thom ka l’ál zólyomi joghallgatónak,
vényt (nemzeti színű vászonnal behúzott
ki az augusztus 3-an tartott gyermekelőadás
gomb, melyen arany betűkkel ez áll : F . M.
jövedelme gyanánt 15 frtot küldött be a
K. E.)
választmánynak, köszönetét szavaztak. (Az
Az este 6 óra 33 pkor és 9 óra 54
összeg lapunk aug. 14-iki számában nyug.
pkor érkező vonatokkal szintén jö ttek ventatványozva volt. S z e r k.)
, dégek, de kevesebb számban. Az összes ven'
6. Jegyző bemutatta Libetbánya nagy
(légek száma (a zólyomme gyeieket nem szá
község 477 sz. átiratát, melyben az ott
mítva 30 - 4 0 közül van, bejelentve volt 70).
felállítandó óvoda részére megszavazott 100
E ljött I.ehoczky Lajos egyes, alelnök, Odesfrtért köszönetét mond. Tudomásul szolgál.
calchi Arthur, hg. a barsmegyei, Lavotta
7. A távollevő Csipkay Károly helyett
János a liptómegyei, Kövy Tivadar nógrádSebesztha Károly következő indítványt ter
megyei választói, elnök, Rudnay Béla egyes,
jesztette a választmány elé :
titkár, hesztoráczy Gyula egyes, jegyző,
Tekintettel arra, hogy más hasonezélú
Mercader Ede egyes, pénztárnok, Lakits A t
egyesületekkel összehasonlítva a F. M. K.
tila szolgabiró sat. (A vendégek teljos név
K. sajnosán nélkülözi a születési, pénz és
sorát lapunk jövő számában hozzuk. Szerk.)
D u. igazgatóválasztmányi ülés volt, melyen
észbeli arisztokracia nagyobbszámú képvise
résztvett Radvánszky Bé a br. zólyommegyei
lőit, — tekintettel arra, hogy az egyesület
felvirágzása úgy anyagi mint szellemi tekin 1 főispán is, este ismerkedési estély a kuglizó
társaság kertjében.
tetben nagy mértékben c/en tényezőktől
A gyűlés lofolyásáról lapunk jövő száfügg, — felkéretik az igazgató választmány,
I
mában hozunk részletes tudósítást.
hogy ezen kérdést tanulmány tárgyává tenni,
illetve az alapszabályok olynemű módosítá
sát
előterjeszteni szíveskedjék,
melyben
H Í R E I N K .
megfelelő intézkedések által ezen hiány orvosoltassék.
Z ó l y o m b ó l . A zólyom-brezói kir.
A választmány az indítványt magáévá
vasgyár uj vendéglője nagy termében f. hó
teszi és az igazgató választmány elé fogja
20-án tánczestélylyel egybekötött gyermekterjeszteni.
szini előadás tartatott a f e l v i d é k i
8. Az igazgató választmányba leendő
magyar közmű ve lő dé si egye
megválasztásra következőket proponálja a
s ü l e t javára. Előadatott a i C s o n k a
választmány : Sebesztha Károly, Jeszenszky
h o n v é d * és »A t ü n d é r a j á n d é k a *
Sándor, dr. Keleti Vincze, Moc/.kovcsák Já 
mindkettő gyermek színmű. Ezen magában
nos, Majovsky Antal, Seyfried József, Théjelentéktelen esemény az itteni tiszta tót
busz János.
t — i.
vidéken azért bir nagy fontossággal, mert
A F . M. K. Iá. b e s z t c r c z e b á a zólyom-brezói és kis-garami gyári iskolák
n y a i k ö z g y ű l é s é r e f. hó 25-én a
nak és az ezekben alkalmazott négy taní
d. u. 1 óra 21 perczkór érkező vonattal jö t
tónak sikeres működéséről tesz tanúságot, a
tek az első vendégek még pedig nagyobbára
mennyiben 8 — 12 éves tisztán tót ajkú
Nyitráról. A város ez alkalommal ünnepi
gyermekek a magyar nyelvben oly előhaszint öltött, a házak fellobogózva és nagyob
ladást mutatnak fel, hogy magyar színmü
bára díszítve voltak, a megelőző napokban
veket hibátlan magyar kiejtéssel adhatnak
borús ég pedig felhőtlen tisztaságban ragyo
elő. A szinielőadás, mely a f. m. közművegott. Az érkezőket sz. kir. Beszterczebánya
■ lődés egyesület javára 23 frt 32 k rt tiszta
városa nevében C h o v a n Lajos város ka
jövedelmet eredményezett, Mudry .Mihály
pitány és polgármesteri helyettes, a választ
vasgyári tanítónak érdeme, ki úgy a gyer
mány nevében pedig S e b e s z t h a Károly
mekek kiképeztetésében, mint az egész si
alclnök üdvözölte, mire azután L e h o t z k y
került estély rendezésében a legbuzgobban
Lajos alelnök, turóczmegyei alispán felelt rö | fáradozott. A szinielőadást kedélyes tánczvid magvas szavakban. Ezután hosszú kocsi
mulatság követte, mely reggeli 3 óráig
sorban robogott be a vendégsereg a városba, | tartott.
melyben szokatlan tömegben hullámzott a
közönség. A vendégek beszállásolása gyor
san és zavar nélkül történt, miben főérdeme
van az elszállásoló bizottság fáradhatatlan
Turóczvár«egye bizottsága f. hó 22-én
elnökének, Kollárik János városi tanácsosnak.
közgyűlést tartott, mely alkalommal J u s t h
A vendégeket Zólyomban Thébusz János
Kálmán főispán bejelentette, hogy N yitraüdvözölte rövid szavakban. Jeszenszky Sán
vármegye e varmegyét is meghívta, hogy a
királynak ott időzése alkalmával mutassa be
alattvalói hódolatát. A közgyűlés Justh K ál
mán vezetése alatt Lehotzky Lajost, Be
tám:miül, citoor, kászia, kámfor , továbbá
ll iczkv Kálmánt, Szüllő Gé/át, Faulovics
a tömjén, mirha, pézsma és az arabra, mik
Józsefet, Kosza Jánost és Matuskovits Mi
a vad népek műveletlen földjén buján te
hályt küldte ki. — A bem utatott szabály
rendelet javaslatok elfogadtattak, a építé
remtek. Ezen tárgyak, mint már fönnebb is
szeti kirendeltség főnökének utazási átalánya
mondtam, Indiának voltak termékei és a mi
i 300 frtra emeltetett s felterjesztés tétetett,
ezenkívül még a távol keletről származott,
hogy az építészeti kirendeltséghez, szükséges
mint a sasfa, kámfor, szerecsendió és a
dijnok fizetését a ministerium utalványozza.
szegfűszeg.
T öbb község számadása a számvevő meg
Ezen behozatal, mely közvetlen tör | jegyzésével helyben hagyatott.

KÜLÖNFÉLÉK.

tént, annál nagyobb nyereség volt a spa
nyol és olasz kereskedelemre nézve, mert
ha kaphattak is ilyenféle szereket, ahhoz
csakis másod, vagy harmadkézből juthattak
hozzá, a mi természetes, hogy sokkal drá
gább volt, kivált az akkori időt tekintve,
talán nem is lehetett volna élvezni drága
sága miatt, oly módon, ha azt egyik nem
zet a másiktól vette volna. így hát minden
nemzet igyekezett kutatókat küldeni, az is
meretlen tengerekre, melyek aztán több-*
kevésbbé bő zsákmánynyal tértek haza.
Ha már most valaki földgömbön, vagy
földabroszon a malabari partok és a déli
Európa között lehetséges kereskedelmi uta
kat föl akarná keresni, úgy tekintete önkény
telenül is az adeni tengcröbölből a vöröstengeren át vezető útra fog esni, annyival
is inkább, mert az utóbbi nyujtványába az
adriai öböl és Velencze épen beleesik. Majd
nem úgy latszik, mintha a természet az
emberi nem fejlődése szempontjából a nagy
szerű csatornákat szándékosan létesítette
volna, hogy az ifjú Európának dél Ázsia
régibb és érettebb műveltségével va ó érint
kezését megkönnyítse.

A íivena kiállítását e hét folyamán
meglátogatta I l u s z k a Jó zsef rajztanár,
ki a vall- és közokt. ministerium megbízásá
ból a népies díszítő stilt tanulmányozza s
ki erről a >Művészeti Ipar* czimű szaklap
ban több jeles dolgozatot tett közzé. Czélja
volt, hogy itt is tanulmányozni fogja a ki:
állítást s a szebb munkákról másolatokat
vesz. A kiállítás bizottsága azonban keresve
keresett okokból megtiltotta, hogy másola
tokat vehessen, daczára, hogy erre nézve
előbb ígéreteket tettek. A kiállítás k u l 
t u r á l i s czéljaival semmi tekintetben sem
egyezik meg ez eljárás.
Kerelem. A sclmeczbányai >Erzsébet
kath. nőcgyletí azon bizalomteljes kéréssel
fordul Selmeczbánya t. kath. közönségéhez,
hogy mindazok, kik XIII. Leó pápa 50 éves
áldozárságának megünneplésére még nem
adakoztak, az c czélra sz.íjnt adományaikat
a gyűjtésben eljáró hölgyeknek átnyújtani
kegyeskedjenek. Miután ez alkalommal a
főczél inkább a kath- egyház fejedelme iránt
való hódolat kifejezése 3 e végből minél
több aláírás gyűjtése, minden legcsekélyebb
adomány (5— 10 kr.) a legnagyobb köszö
nettel fogadtatik.
O c t o v a z k y - M a r k o v ié t M á r i a ,

elnök.

Jegyzőválasztás. Tdtprónán f. hó 25.
tartatott meg a körjegyző választása Z o rk ó c ■/. y Tivadar főszolgabíró
elnöklete
alatt. Egyhangúlag V 1 a d á r Imre megyei
hivatalnok választatott meg, kiben a kör
községei egy hivatott és munkás jegyzőt
nyertek.
Öngyilkosság. l’rivigyén f, hó 20-án
egy előkelő család leánya öngyilkossági
szándékból meglőtte magát s meg is halt.
Öngyilkosságának oka állítólag boldogtalan
szerelem.

Tűz mindenfelé. A héten két nap alatt
három tűzeset fenyegette a vármegye há
rom községét. Ugyanis Priekopán f. hó 26.
déli fél 12 órakor Perl lókereskedőnél ütött
ki a tűz s rövid idő alatt leégett 8 csűr, 3 la
kóház, 4 gazdasági épület. A csűrökben sok
gabona volt összehordva s ez mind elégett,
ezen kívül elégett egy ló, egy tehén és egy
kocsi. A tűzesetnél csakhamar megjelentek
a szent-mártoni, kis-selmeczi, ruttkai és szucsányi tűzoltók s ezek egyesült erélyes
működésének köszönhető, hogy tovább nem
terjedt. A kis-selmeczi tűzoltókkal megjelent
R é v a y Gyula báró és F o r g á c h g ró f
is, kik mind a ketten nemes buzgalommal
fáradoztak a veszély megszüntetésén. A két
főúr önzetlen fáradozása magában hordja az
elismerést és dicséretet, A ruttkai tűzoltók
szintén kitüntették magukat. — Folyó hó
25-én Trebosztón Lehotzky Lajos alispán
csűrét akarta egyik cselédjének felesége
felgyújtani, de szerencsére még jókor ész
revették gonosz szándékát, mely bosszú
műve, mert iszákosság miatt elbocsáttattak
szolgálatukból. — Ugyancsak e napon Dí
vákén is egy tűzveszélynek vették elejét.
Itt Kohn Jakab bérlőnek csűrje mögött pa
raszt fiúk tüzet raktak, melytől már meg
gyűlt a kapu alsó része. Szerencsére Dérer
György ujadalmi tiszttartó észrevette s a
közel dolgozó aratók segítségével eloltotta.
Midőn e sorokat irj.ik, halljuk, hogy Sztrecsnón (Trencsénm.) is tűz ütött ki, de innét
nincs bővebb tudósításunk.
Egy vakm erő pánszláv ju ta lm a rende
sen rubel vagy martirkoszorucska lenne ;
Selmeczbányán azonban nem osztogatnak
ilyesmit, mint az alábbi história igazolja. —
Beállít a lefolyt ünnepek alatt egy csende
sen beszélgető társasághoz egy reverendás
ifjú, kit ruhájáról papnövendéknek, viselke
déséről s beszédjéről azonnal panszlávnak
ismertek fel a társaság tagjai, kiknek egyike
jóakaratulag azt a megjegyzést tévé az
ifjúra, hogy tán csak afiektálja a pánszlávot, valóságban azonban jó érzelmű tót. —
>Nenj, én pánszláv vagyok, oroszul is be
szélek, oroszul is érzéke volt a válasz. —
Jla oroszul beszél is jegyzé meg a magyar,
abból még nem következik, hogy pánszláv,
tán fel sem fogja ön a pánszláv szó' jelen
tőségét
- iD e f e l f o g o m , p á n s z 
láv vagyok, g y ű l ö l ö m m i n d 
a z t , a m i m a g y a r * volt a még sze
rényebb válasz. — No erre kitört a méltó
harag a házi úrból s olyképen nyilvánult,
hogy a következő pillanatban az ipse a re
verendában künn találta magát a verandá
ban egy csattanós emlékkel orczátlan arczán s egy másikkal, de nem csattanóssal
azon a felen, »hol ülni szokott.* — Röpüli
Vladár, mint a madár, majd pedig az agár
virtusát téve
magáévá gyors írómat tál
kellő lőtavolságba ju tott, hol aztán öklével
fenyegetve bosszút lihegett mindarra, a mi
magyar. — A nagyérdemű ifjú egyike azok*
nak, kik egy theologiai intézetből pánszlávságuk miatt kicsapattak.
Szökevény

katonák

A
znióváraljai
csendőrség f. hó 23-án egy Liener György
nevű egyént tartóztatott le ív. nkafalván, ki
6 év óta katonaszökevény. Az illető a 98.
gyalog ezredben tizedes volt. A felső járás
szolgabirói hivatala Trencsénbc küldte. A
fentnevezettnek öcscse szintén szökevény,
kit a napokban fognak elfogni.

Az éretlen gyüm ölcs Megkezdődött a
gyümölcs-saisons Turócz-Szt.-Márton piaczán
is v^n elég választék a különféle gyümölcs
ben, csakhogy ezek legnagyobb része éret
len vagy rothadt. A napoKban Ú j h e l y i
Attila főszolgabíró és P e t r i k o v i c s
ános dr. járásorvos megvizsgálták és két
osárral koboztak el. Ily erélyes intézkedés
csak hasznára válik a közegészségügynek.

Í

A Felső M ajo r táneztermének s mel
lékhelyiségeinek átalakítási költségeire Sel-

1 mecz-Bélabánya törvényhatósági közgyűlése
6500 frtnyi nyílt hitelt engedélyezett. — A
1 munkálatok november i-éig befejeződnek s
igy a tánczvigalmak s színi előadások már
I ott tartathatnak.

A ta n d ij ellen valóságos harezot foly1 tat az a sok szegénységi bizonyítvány, mely
nek gyártása országszerte immár kezdetét
vette. — Ha elismerjük is a tandij fizetésé
nek terhes voltát, azt azonban kötve hiszszűk, hogy a munkásnép, mint teszem se!meczbányai bányamunkás, ne volna képes
legalább 50 krt fizetni egy évre tandij fe
jében. Tegyük fel például, hogy e városban
300 tandíjmentes, csak 50 krjával rovatnék
meg tandíjjal, már is 150 frt gyűlne be c
címen, mi bizony nem megvetendő összeg
most mint vesztesége, amúgy meg mint jö 
vedelme ann«ik a nehány tanítónak. Most
már késő ugyan ebben az intézkedés, de
tán esztendőre tehet valamit a városi
tanács.

tarthatnak. A turócz-szt.-mártoni áll, polgári
iskolával kapcsolatos közép kereskedelmi
iskolánál a beiratások szeptember i-én kez
dődnek. Az első évfolyamba oly tanulók
vétetnek fel, kik a gymnasium, reál- vagy
polgári iskola IV. osztályát sikerrel bevé
gezték, vagy a kik legalább 14 évesek és
az említett iskolák IV. osztályában tanított
tárgyakból felvételi vizsgálatot állanak ki.
Egész évi tandij : 10 f r t , szegény tanulók
nak ez is elengedtetik. Bővebb felvilágositásokat szívesen nyújt az igazgatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban, 1887. évi aug.
I hó 2i-én.
|
B o l d i s Iynácz, igazgató.
j

A tu ró c z -s z t.-m á rto n i áll. polgári és
elemi fiú- és leányiskolában s kisdedóvóban
a beiratások f. é. szeptember hó i-én kez
dődnek s szeptember 8-lg tartanak. A pol
gári fiú- és leányiskola első osztályába csak
oly tanuló vétetik fel, ki életének 9-ik évét
betöltötte s kinek az elemi iskola negyedik
osztálya számára kiszabott tantárgyakban
elég jártassága van. A polgári iskola bár
mely osztályába bevehető minden oly ta
nuló, ki koránál fogva az általa kijelölt
osztályba beillik és az azon osztályban megkivántató előkészültségről vizsgálat útján
bizonyságot tesz; középiskolából a polgári
iskolába átlépni kivánó tanuló bizonyítványa
alapján vétetik fel.
A polgári fiú- és leányiskolában a tan
dij egész évre 5 frt, beiratási dij 1 frt,
könyvtárdij 50 kr. Az elemi fiú- és leányis
kolában a tandij 2 frt, beiratási dij 25 kr.
A kisdedóvóban a tandij 4 frt, beiratási dij
50 kr. A tandij elengedtetik azon tanulók
nak, kik szegénységöket a szolgabiró által
láttamazott
szegénységi bizonyitványnyal
igazolják. A beiratási dijat mindenki köte

Csak b e lfö ldi válla lkozó nyerheti el
Selmeczbányán a Felső Major városi épület
tánezhelyiségeinek festését. Ezt a határoza
tot hozta Selmecz-Bélabánya város közgyű
lése e hó 22-én Tóth Gáspár biz. tag in
dítványára. — E határozatnak hozatalára a
Katalin templomnak külföldi vállalkozóval
i történt kifestetése szolgált okúi. — Hisszük,
j hogy ezentúl nemcsak e város, de a többi
■ is, és nem csak a festetésnél, de minden
vállalatnál csakis belföldi vállalkozóval köt
egyezséget.

A lolevelek kezelésének módosítása. A
lóleveleket, lopott lovak értékesítése végett,
országszerte nagy mértékben hamisítják En
nek megakadályozása tekintetéből a pénzügyininister elrendelte, hogy a lólevelek
kiállítására használandó bélyeges űrlapok
megszerzése oly módon eszközöltessék, mint
a marhalevél-űrlapoké, vagyis kizárólag csak
a törvényhatóságok közvetítése mellett le 
gyen eszközölhető. A lólevél-ürlapok keze
lésére vonatkozólag most érvényben levő
szabályokat a minister 1887. szeptember
végétől kezdve helyzete hatályon kivtil. Az
uj eljárás szerint a törvényhatóság a terü
letéhez tartozó összes községek vagy vásár
jo g birtokosok két havi szükségletének meg
felelő számú lólevél-ürlapot tartozik meg
rendelni. Az űrlapokat az adóhivatalok,
vagy a bélyeganyag kezelésével megbízott
más hivatalok kezelik, a megrendelés tehát
ezeknél teendő. Az említett hivatalok az
űrlapokat Írásbeli megrendelés mellett hitelbe
szolgáltatják ki.
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M ajorban e litb á l 1 Nem új hirt aka
runk ezzel hozni, hanem csak ezt a két
szót »major* és »elit * egymás mellé álütni, ann k Kitüntetése végett, hogy ezek
bizony sehogysem illenek egymás mellé. —
Minthogy pedig sehogy sem illenek össze,
hát legyünk rajra, hogy ne is kerüljenek
össze azokban a báli referádokban, mik
majd jövőben a selmeczbányai mulatságok
alkalmával napvilágot látnak. A restaurált
Felső-Major lesz színhelye minden mulatságnak, az már előrelátható, de még a színielőadások is a .Majorban tartatnak. — Hogy
e gy Szigligetit, Bercziket, Csikyt ne kelljen
a majorba bevezetnünk, hát keresztelje el
Sclmcczbánya város tanácsa a M ajort va
lami convcnábilis névre, tartsuk meg a kcresztelőt ijnnepies v ilá g g a l, vagy akár víg
Ünncpiességgel, mind az uj név, mind a
kereszté ő csak emelné a város közönsége
vigadó helyének értékét. — De meg a jó
Ízlés követelményének is megfelelne ezzel
a város tanácsa. - - Vagy ránk bízza e
functiot vigadó közönségre ? Nem irtózunk
c tisztségtől, megfelelünk neki. — Biztos
lehet róla, hogy sem a »Sphynx«-et sem
»Az két bakkecskéhol«-t nem választjuk.

sz. Csemiczky Rozália közös tulajdonát ké
pező 1440 és 182!) hrsz. ingatlanokra 499
Írtban ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fonnebb megjelölt
íngatlanság az 1 8 8 7 . évi O któber hó 21-ik
napján délelőtti 10 órakor Kuttka község
heti a kö/.ség házánál megtartaudó nyílvanos árverései 1 a kikiáltási áron alul is clfog adatni.
Árverezni szándéltozók tallóznak miu<!«mi egyes in.ratlanság ki k iái tási árának 10
sza/. aiékát k i '.szpcnzhci11. vagy óvadékképes
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni,
vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál
történt elöleges elhelyezéséről kiállított el
ismervényt átszolgál látni.
Kir. jbiróság mint tikvi hatóság.
Kelt Turócz-Szt.-Mártonban 1 8 8 7 . évi
augusztus hő 9 . napján.

les megfizetni.
Turócz-Szt.-Mártonban, 1887. évi aug.
hó 21-én.
B o l d i s Ignác.'., igazgató.

A zsolnai k ir. kath. gymnasiumnál a
1 jövő i887|3-ik iskolai évre a tanulók szaj bályszerű fölvétele augusztus hó 29., 30. és
31. napján történik. Ugyanakkor lesznek a
| fölvételi- és javitóvi/sgálatok is.

j
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F e k e te
2870 szám
1887. tlkvi

Á rverési hirdetm ényi kivonat.
A turócz-szt.-mártoni kir. járásbíróság
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
Loboczky Jozefina ruttkai lakosnöuek —
Ruttkay Davko Marke Férencz ruttkai lakos
elleni végrehajtási Ügyében Ruttka község
ben fekvő és a ruttkai 5 8 3 sztjkben f a.
foglalt és felében Ruttkay Davko Marke Fercncz, másik felében pedig kiskorú Ruttkay
Davko Marke Márton és Mária tulajdonát
Képező 1 sor 4 4 itrsz. egész részletle 1 6 frt
kikiáltási árban,
úgy a fenti sztjkben f 2. sorsz. a. fog
lalt és Ruttkay Davko Marke Ferenc'/, fele
részbeni tulajdonát képező 1 3 5 hrsz. 1 1 házszám. ingatlan ju talékára 3 6 0 írtban az ár
verést elrendelte és hogy a fennehb meg
jelölt iugatlanság az 1 8 8 7
évi O któber ho
2 4 -ik napján délelőtti 1 0 órakor Ruttka köz
ségben a község házánál megtartaudó nyil
vános árverésen a kiáltási áron alól is cl
fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírokban a ki
küldött kezeihez letenni, avagy a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.
I
Kir. jbirórág mint telkvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban 1887. augusztus
í
j hó 9-én.

F e k e te .
kir. jb iró .

í)84. szám.
tk. 1887-

A turócz-szucsányi

6 osztályú nyilv.
izr. népiskolánál az 18S7|8-ik tanév szeptem
ber hó i-én veszi kezdetét az egész újonnan
átalakított s csinosan berendezett iskola-

Á rverési hirdetm ényi kivonat.

épületben.
W ie n e r J a k a b ,

ig.-tanító.

Közgazdaság.
É le t re v a l ó magyar iparv á l l a l a t . Magyarország elszegényedésénék legfőbb oka kétségkívül az, hogy mig
gabonánkat már az indiai gabona is kezdi
leszorítani az európai piarcról, addig iparcikkekben a behozatalunk nemhogy apadna,
de egyre nő. Azért örömmel üdvözlünk
minden új Iparvállalatot, főleg, ha nagy tő 
kével indul meg. hogy a kezdet nehézségeit
legyőzheti. Ilyen új iparvállalatról ir most
az összes budape. ti sajtó. A soproni híres
Lenek cég már eddig is sikeresen versenye
zett a külföldi pótkávé-importtal, mely évenkint több mint két millió forint magyar
pénzt visz ki az országból ; most azonban,
hogy a fokozott követelményeknek megfe
leljen, gyárát tetemesen megnagyobbítani
szándékozik. A magyar közönségtől függ
tehát, hogy egy életrevaló magyar ipar
fölvirágozzék. Ha magyar gazdasszonyáink
külföldi gyártmány he yett magyar (például
I.enck-féle) gyártmányt kérnek füszerkercskedöjüktöl (ki azt, ha nem volna nála, rak
táron rögtön megrendelheti) évenkint két
millió forint hasznot hajthatnak hazájuknak.
Ez utóbbi körülmény megérdemli, hogy
minden derék magyar nő megszivelje.
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A names/tói kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifj.
Strausz Lipót mint Dzobik István engedmé
nyese végreliajtatóuak . néli. Baranyák szül.
Maczák Térés végrehajtást szenvedő elleni
1 3 frt 2 0 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti
végrehajtási Ügyében a 11a ni osztói kir. já 
rásbíróság területén lévő a vaszillói 4 9 . sz.
tjkvben A I alatt foglalt 1 6 úri), telekből
álló Baranyák szül. Maczák Teréz nevére
*/.. részben irt ingatlan birtokra 1 3 8 frt k i
kiáltási árban és a vaszillói 1 1 3 számú tjk v 
ben A I 1 sorsz. alatt foglalt urb. talaj és
4 2 számú házból álló, ugyanazon
végrehaj
tást szenvedő nevére *<i .i részben irt ingatlan
birtokra az árverést 3 9 2 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy
a fonnebb megjelölt in g áib a az 1 8 8 7 évf
Septem ber ho 1 0 -ik napján délelőtti 9 óra
kor Vasziiló község bírája házábau megtar
tandó nyilvános átverésen a megállapított
kikiáltási át;oii alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak a kö
vetelés hecsárának 1 0 százalékát vagyis 1 3 frt
8 0 kr. és 3 9 frt 2 0 krt készpénzben, vagy .(az .
1 8 8 1 . EX. t. ez. 4 2 . §-ábau jelzett árfolyam
aiul s/.áiiutott és az 1 8 8 1 . évi novcinberltó 1-éu
3 3 3 3 . s/.. a. kelt igazságügymiuisz.eri rende
let 8. § ábau kijelölt óvadékképes óvrtékpapirbaii a kiküldött kezéhez leteuui avagy az
1881.
LX . törvényezikk 1 7 0 -ik §-a ér
teimében a bánatpénznek a oiróságuál elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
útszolgalmiul.
Kelt Námesztón 1 8 8 7 évi janiim hó 2 2 .
napjait.
A uámesztói kir. jbiróság uiiut telek
könyvi hatóság.

la t v o lta .
kir aljbirö.
2793 s/.ám

1887.

TAN ÜGY.

HIRDETÉSEK.

Á ll. közép kereskedelnp iskola Turócz*
Szt.-Mártonban. F. é. szeptember hó i-án a
turócz-szt.Tiuártoni áll, polgári iskolával kap
csolatos közép kereskedelmi iskola III. osz
tálya nyílik meg. Az 1885. évi augusztus hó
3-án 29801 sz. a. kiadott szervezet szerint a
közép kereskedelemi iskolák a gymnasiumés reáliskolával egyenlő rangba helyeztetnek
és azon kedvezményekben részesülnek, m e
lyek ez intézeteket megilletik ; tehát a ta 
nulók az egy évi önkénytességre is igényt
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1887. ktívT

Á rverési hirdetm ényi kivonat.
A tsztmártoui kir. jbíróság mint tikvi
hatóság közhírré teszi, hogy M elfelber Zsigmond ht. Ügyvéd mint kiskorú Ruttkay G i
zella gyámjának — Ruttkay sz. Csoniozky
Róza úgyis mint kisk. Ruttkay Emil és V ik 
tor term. és törv. gyám anyja elleni végrehajtási ügyében Ruttka községben fekvő és a
ruttkai 532 sztjkbeu \ l —2 sorsz. Ruttkay

V ersen ytárg yalási hirdetm ény.
Mely által közhírré tétetik, hogy az
alulirt hivatal kerületében fekvő jalnai erdőgondnokságban évenkint nyerhető mintegy
2 5 —30000 iirni. vegyes sr.énfa, s nemkülön
ben az egész hivatal kerületében évenkint
nyerhető 3 -4000 tm 1 bükkhaszonfa az
1888.
éviöl kezdve 6 évi időtartamra, a f.
évi september hó 12-én az alolirt hivatalnál
versenytárgyalás útján áruba bocsáttatik,
hol a hivatalos órák alatt bármely napon a
versenytárgyalási és szerződési feltételek is
; megtekinthetők.
Zsarnóczán, 1887. évi augusztus 24-én.
j
[
1 111. k li*. e r d o l i l v i i f n l .

810 sz. 1887.
tlkvi

Árverési hirdetményi

kivonat

A körinöczbányai kir. jbíróság mint
tkví hatóság közhírré teszi, hogy özvegy
Durján Éva végrehajtatóuak kiskorú Krausz
András végrehajtást szenvedő elleni 71 frt
66 kr. tőkekövetelés és jár iránti végrehaj
tási ügyében a körmöczi kir. járásbíróság
területén lévő Ujlehota községben fekvő s
végrehajtást szenvedő kiskorú Krausz An
drásnak az ujlebntai 46. sz. tjkvbcn A I és
2 valamint 1 + 1— 3 szzk. a. foglalt ingatlanokbani 7u-ed közös tulajdoni jutalékaira
az árverést a 792 írtban ezennel megállapí
tott kikiáltási árbau alrendelte s hogy a
fenuebb megjelölt ingatlan az 1887 évi No
vem ber ho 7-ik napján délelőtti 10 órakor
Ujlehota községében megtartandó nyilvános
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól
is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsáráuak 10 °/o-át vagyis 79 frt 20
krt. készpénzben, vagy az 1881 -ik LX .
törvényczikk 42-ik
g-ábau jelzett á r f o l y a m m a l s z á m í t o t t és az 1881.
évi november hó l-én 3333-ik szám igaz
ságügyminiszteri rendelet 8 -ik g-ába ki
jelölt 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.
Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Körmöczbányán 1887 évi junius hó 26.

M s z a k ie v ic z ,
kir. aljbirö .

812. szám.
“ tk.1887'

Árverési hirdetményi kivonat.
A trsztenai kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Iíeiss
Samu s fia thurdossini keresk. ezég végrebajtatóuak Haberuál Tivadar végrehajtást
szenvedő elleni 216 frt 05 kr. tőkekövetelés
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a
rózsaegyi kir. törvényszék (a trszteuai kir.
járásbíróság) területén lévő Krásznaborka
községben fekvő a krásznahorkai 62 sz.
tjkvben Betustyák János nevére A I 3 48.
urb. rala 87. sz. házzal 7» részben beveze
tett ingatlan illetőségén Hábernál Tivadar
javára az 1884 évi 2237. tkv. sz. végzéssel
492 frt 50 kr. végrehajtási zálogjogilig bekeblezett követelésére az árverést 492 f.t 50
krban ezennel megállapított kikiáltási árban
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt kö
vetelés az 1887 évi O któber hó 6 -ik napján
délelőtti 10 órakor a trsztenai kir. járásbí
róság mint tkvi hatóságnál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak a kö
vetelés becsárának 10 százalékát vagyis 49
frt 25 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.
ez. 42. §-ábau jelzett árfolyammal számított
és az 1881. évi novemberhó 1-éu 3333. sz. a.
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. íj ában
kijelölt óvadékképes évrtékpapirbau a ki
küldött kezéhez letenni avagy az 1881.
LX. t ö r v é n y c z i k k
170-ik § a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Kelt Trsztenán 1887 évi április hó 23.
napján.
A trsztenai kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság.

lá r n é ly
kir. jbiró .

1993. tk.
1887 mám

Árverési hirdetményi kivonat.
A zólyomi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Palaga—
Janszi János, Pletz József és Forgács János
végrehajtatnak, Zachar János, Zacbar An
drás és kisk. Zachar György végrehajtást
szenvedők elleni összesen 360 frt tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a beszterczebányai kir. törvényszék (a
zólyomi kir. járásbirósági te-rületén lévő
Gyetva nagyközség batárábanfekvö a gyetvai (Dettvai 979-ik sz. teletcjkőnyvben fog
lalt és a B lap 3— 5 tét. szerint Zachar Já
nost, Zacbar Andrást és kisk. Zachar Györ
gyöt fele részben megillető következő fék
vöségekre:
a) a f 11391 hrsz. »Koritárki* nevű 378
f. sz. házra szántóra és rétre 280 frt 50 kr.
b) a + 10653 brsz. »Koiitárki« nevű rétre
#9 frt 50 kr.
c) a f 11206 hrsz. „Kontárki nevű szán
tóra 25 frt 50 kr.
d) a f 11318 hrsz. »K ontárki * nevű szán
tóra 25 frt 50 kr.
c) a f 11563 brsz. >Koritárkic nevű szán
tóra 102 frt, — összesen tehát 523 írtban
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan
az 1887 évi O któber bó 10 ik napján déle
lőtti 10 órakor Gyetva nagyközség házában
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is cl fog adatni.

Árverezni szándékosaik tartoznak az
iuu-atlau becsárának 10 százalékát vagyis 28
frt 05 kr.. 8 frt 95 kr . 2 frt 55 kr., 2 frt
55 kr., és 10 forint 20 kit készpénzben,
vagy az 1881. L X t- ez. 42. §-ában jelzett
árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber bó l-én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 g-ában, kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t- c 170.
§‘-a értelmében a J>ánatpéuziick a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Zólyomban 1887. évi julius hó
9. napján. A kir. jbiróság telekkönyvi osz
tályánál-

Netán! írásbeli ajánlatok csak a szóbeli
árverés után fognak felnyittatni.
A részletes árverési feltételek az alól
rótt főszolgabírónál és Dobrónya község
elöljáróságánál tudhatók meg.
Zólyomban 1887 évi augusztus 16 -án.
K li M M
2 -2

L’tólórhotlcn

e m é s z fé s i

K iik s s á n y l.
kir. nlbiró.

1292 hz.
tk. 1887,

Á rve ré si hirdetm ényi

kivonat.

A beszterczebányai kir. törvszék mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
Steiner József végrehajtatóuak Vráb György
végrehajtást szenvedő elleni 97 kr. tőkehátralék és jár. iránti végrehajtási ügyében
a besztbányai kir. törvényszék területén lévő
Patkócz (podkonicz) község határában felevő
a patkóczi 106 sz. tkvben I 1 -18 ssz. a.
foglalt birtok és hozzá tartozó 50,1) összeír,
számú ház valamint gazdasági épületekből
vgliajlást szenvedő Vráb Györgyöt megillető
V*-ad részre az árverést 842 frt hun ezennel
megállapított kikiáltási árban elrendelte és
hogy a fennebb megjelölt birtok az 1887.
évi Október lio 29-ik napjáu délelőtti 10
órakor Patkócz (podkoniczi község házánál
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron aló) is eladatni fog.
Arverezui szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis 84
frt 20 krt készpénzben, vagy az 1881. LX.
t. az. 42. §-bau jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881 évi Novemb. hó l-én 3333.
sz. a. kelt igazságügyiéi nigeri rendelet 8 .
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881
LX . t. ez. I 7 O. ij-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatui.
Kelt Besztcr4zebányán 1887 Augusztus
13. napján.
A beszterczebányai kir. törvszék. mint
telekkönyvi hatóság.

működik.
m elynek gyiógyinódszerü Ims/.n.-ÍTatn g\ omoi- és altesti bántnliinuknál, tart ós szól Lilik-dósnál, aranyárm áj ás epebáutnlm aknál , sárgái"ágnál -stb orvosilag
is alt.'iláin.isim jav állatik.
K a p h a tó iii iiid o n ü tt it g y ó g y s iz o r tú r a k b a n . Nag>Imii ;i ír'C0gyfilsy.nr- •is ásváiilyvíz üzletükben.
C s a k a k k o r való d i. ha miiidén adag Lippuinim
vódjefi•yét vis éli.
Központi s zótkilldós : I hippiimttu g y ó g y s z e r t a n i
K a rls lta il.
uiut az Alsó-Kuhiúi
Kapható Sítlinec/.liáiiyái
Koikai, Ilos;fterc/.ubányn i. Vág-•Ujlielvi. Tliu rdossin
Treucsón i fl.vogysz ertárakbn n.

Üzletmegnyitás.
Van szerencsém a n. é. közön
ség becses tudomására hozni, hogy
Selmeczbányán a Szent Háromságtéren
az Akadémiai kávé ház alsó helyisé
geiben f. é. szeptember 1-étiil a

sörcsarnokot
átvettem, a hol is jó italokról és jó
ételekről valamint a legpontosabb ki
szolgálatról gondoskodom.
A n. é. közönség beeses támoga
tását tisztelettel leérem.
Selmeczbányán 1887. aug. hó 26.

Sebe,

ífj. BOCK JÁNOS.

cs. k. udv. fo g o r v o s

v iz é n e k

Becs, I. Bognergasse Nr. 2,
használata mellett. Felülmúl minden más száj
vizet, mint kitűnő óvszer mindennemű fog-,
száj- és torokbetegség ellen s dr. Popp fog
porának vagy fogpasztájának egyidejű hasz
nálata után a fogak mindig egészségesek
es szepek, ami egy egészséges gyomor főfeltétcle.

Dr. Popp foyploillbja a legjobb szer az
odvas fogak sajátkezű kitömésére, miáltal a
bü/ös lehellel megszűnik.
Dr. Popp növény-szappanja citiinő szer
mindennemű bőrbetegség ellen s kiválóan al
kalmas fürdők számára.
Árak: Anatherin szájvíz palaczkokban 70 kr.,
1 frt és 1 frt 40 kr. Anatherin fogpaszta
dobozban 1 frt 22 kr. Aromaticus fogpasta
darabokban 35 kr. Fog por skatulyákban 63
kr. Fogplomb tokban 1 frt. Növenyszappan
30 kr.
(gBJr"" A t, ez. közönség kéretik, hogy vilá
gosan POPP cs. k, udv. fogorvos prepa
ratumait kérje s csak olyant fogadjon el
mely védjegyemmel van ellátva. A hami
sított Anatherin szájvíz, minőt gyakran
árulnak, sokszor az egészségre ártalmas
alkatrészeket tartalmaz, miért is ennek
megvételétől intjük a t. közönséget,
K apható: Turócz-Szt.-Mártonban Toperczer Lajos gyógysz., Fábry József, Soltész
L.
Simko S. kereskedésében, valamint a
I gyógyszertárakban és illatszer kereskedésekI ben Ruttkán, Zsolnán, Rózsahegyen, Kör! möczön, Selmeczbányán, Beszterczebányai),
I Zólyomban, Német-Lipcsén, Csaczán, VágBesztgrczén, Nagy-Bicsén, Námesztón. Privigyén, Terhován, Mospczon, Szucsányban.
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Á rverési hirdetm ényi kivonat.
A trsztenai kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság közliirré teszi, hogy Kumorovszky .Mátyás végrehajtatnak Blaliuta
Mátyás és Chmenya János végrehajtást szen
vedő elleni 70 frt tőkekövetelés és járulékai
iránti végrehajtási ügyében a rózsahegyi kir.
törvényszék (a trsztenai kir. járásbíróság)
területén tévő Szucháhora községben fekvő
a szucbáborai községi tjkönyv 82 lapján A
I 1|48 urb. ralla 66 ossz. számú házzal és
a 283 sz. lapján A I 1|24 urb. ralla 7 . rész
ben irt ingatlanokra az árverést 460 írtban
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok
az 1887. évi September hó 13 ik napjáu
délelőtti 10 órakor Szucháhora község niró
házánál megtartandó nyilvános árveréseu a
megállapított kikiáltási áron alól is elaiiatui
fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 10 százalékát vagyis
46 frtot készpénzben, vagy az 1881-ik
LX . törvényczikk 42-ik §-aoan jelzett ár
folyammal számított cs az 1881. évi novem
ber hó l-én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. tj-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez
letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 170 §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt, átszolgáltatui.
Kelt Trsztenán 1887 évi május hó 24.
napján.
A trsztenai kir. jbiróság mini telek
könyvi hatóság.

0

Beszterczebányán.
Mindennemű hintó és kocsi raktárát ajánlja a nagyérdemű
uraságoknak.
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A breznóbányai részvényes takarékpénztár igazgatósága 1887.
évi Julius 31-én tartott ülésében az 1883. évi VII. t. ez. szerint be
tétek után járó töke kamat adónak az intézeti pénztárból és a bete
vők helyett való fizetését 1887. évi Julius hó l-jétöl kezdve be
szüntette.

k ir. jb iró .
3188 szám.

Árverési hirdetmény.
Dobrónya községben folyó évi szep
tember 6-án reggeli 10 órakor nyilvános ár
verés útján folyó évi november hó i-én kez
detét veendő nem három, hanem hat évre
haszonbérbe fog adatni a község tulajdoná
hoz tartozó két korcsma és a mészárszék
az azokhoz tartozó haszonélvezetekkel.
A nagyoldali korcsmának kikiáltási ára
1472 frt; a kis oidalié 2018 frt, a mészár
széké Pedig 221 frt.
Árverezni óhajtók kötelesek előre a ki
kiáltási árnak 10 százalékát bánatpénzképen
letenni.

0

G-eloa-mer Jó zsef

V á r z é ly ,

Nyomatott a „Selmeczbányai Híradó* gyorssajtóján Turócz-Sz-Mártonban.

SE^Nines többé fogfájás

hatású

/ i iv u iii k in íl .

molyok ó tvágyh iány. időszakon rosszúllót, undor, 0 !n yálkásodás, gyom orégés, lassú em észtés, felfúvódás,
szabály talan szék elés, általános kény elm etlen érzés
és más hasonló zavarokban nyilvánulunk.
V é r tm lu lá s , f e j f á j á s , s z é d ü lé s n é l mint áltn.ái.o
sün elismert
s z o lid , b i z to s Imti'is íi y é r i is / ti tó h a s h a jtó

k ir. tbiró.
1029
1887 tk.

i 91 itt .

fúHznlgnblrú

2 eladó ház
egybe, vagy elkülönítve, Selmeczbányán IV.
kér. a Macskadomb-utczában 12 és 13 szám
alatt, mely csaknem egymás mellett van,
közte egy nagy telek és gyümölcsös kert,
mely két utczára néz, azonnal szabadkézből
eladó. Értekezni lehet az oladá 1 végett ugyan
ott, a Macskadombon 1 3 . számú házban a
ház tu'ajdonosnénál.

E határozat azon megjegyzéssel hozatik a t. ez. betevők tudo
mására. hogy 1887. évi Julius hó l jétöl kezdve érintett adó az 1883.
évi V II. t. ezikk 3. §-a értelmében a betétek utáni kamatokból fog
visszatartatni.
Kelt Breznóbányán 1887. évi Augusztus hó 5-én.

S

Az igazgatóság.
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Kiadó a „Selmeczbányai Híradó* köuyvuyowója.

