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Az ünnepségek után
A 2ivena kiállításúnak kapuit ma 

egy hete zárták be minden zaj nélkül, 
egész csendben.

A megnyitás zaja rég elhangzott 
s a három első nap mozgalmii után 
csak itt-ott volt egy egy élénkcbb napja 
a kiállításnak.

Figyelemmel kisértük minden moz
zanatát, érdeklődésünk tárgyát képez
ték a látogatók, de ezek sorában nem 
láttuk azokat, kik e kiállítás czélba 
vett hasznát, a felvidéki háziipar ter
jesztését elősegíteni tudnák, akarnák.

A látogatók legnagyobb részét 
azok képezték, kik a nemzetiségi tün
tetéseknél általában szerepelni szok
tak, kik előtt neiu az a czél lebegett, 
mely ezélt ilynemű kiállításoknál szem 
előtt szoktak tartani. A népnél alig 
láttunk valami érdeklődést, pedig első 
sorban ennek lett volna érdekében, 
hogy a látottak majdan további ha
ladásában mintául szolgáljanak.

Hazánkban az utóbbi időben mind 
sűrűbben tartatnak ily helyi érdekű 
kiállítások s ezeknek meg van azon 
tagadhatóan hasznuk, hogy a környék 
lakói megismerhetik a vidék iparának 
termékeit s a szerént fedezhetik ne-

táni szükségeiket. E  kiállítások úgy 
egyesek, mint testületek s hivatalok 
élénk érdeklődésének tárgyát képezik, 
másrészt iparkodnak azoknak sikerét 
s emelni, mert közgazdasági, vagy 
kulturális czéljuk van.

A Zivena kiállítása azonban politikai 
tüntetés volt. mint azt a megnyitás al
kalmával elmondott beszédek élénken 
bizonyítják. Maga a kiállítás úgy volt 

i szervezve, hogy annak czélja félre* 
érthctieii volt. Nagyon természetesnek 
találjuk ezek után. hogy a magyar 
közvélemény előtt nem talált rokon- 
szenvre az eszme, de mint látszik, 
erre nem is vágyódtak, mert a kiál
lítás megnyitására egy magyar testü
letet, egy magyar hatóságot — még a 
helybelieket — sem hívtak meg, mig 
a külföld szlávjait ugyancsak csalo
gatták.

A látogatók száma legjobban mu
tatja, hogy a ezélzatos kiállítás nem 
hódított, mert az a 1300 — 1400 láto
gató, kik között elég magyar is volt. 
nem hozott sok dicsőséget.

Az ünnepek mámora elmúlt, de 
megmaradt a kiállítás tanulsága, mely
ből a rendezők azt a következtetést 
is levonhatják, hogy Magyarországon 
ma már a nemzetiségek is belátják.

hogy nem tüntetésekkel, de közös 
munkával lehet s kell elősegíteni a közös 
liúL* sorsát s hogy a Zivena vezetői 
nem azt az utat választották, melyen 
őket követni hajlandók Magyarország 
tótjai.

Ha csak ezt akarták megtudni, 
úgy megkapták rá a választ.

Nem akarjuk a kiállítást kicsi
nyelni, de konstatálnunk kell. hogy 
maguk a tótok sem mutattak iránta 
érdeklődést s hogy ez alkalomból ren
dezett tüntetések nem váltak a tótok 
hasznára.

Irodalmunk.
Sokan beszéltek és írtak róla, éles 

bonczkés alá vették a magyar közönség 
hajlamát a magyar termékek iránt, s fájda
lom meggyőződtek, miszerint legelőkelőbb 
pénzes embereink nemcsak a legnélkülőzőbb, 
hanem a legszükségesebb házi szükségleteit 
is a külföld kereskedőitől és iparosaitól 
fedezik.

S  e vád nem teljesen alaptalan. Közön
ségünk nagyobbára szereti hangoztatni n 
»nyelvében él a nemzet* igét, s czifráknál- 
c: ifrább felköszöntőkben, fanatikus lelkese- 
de...-.d hangoztatja a nemzetiség érdekeit ; 
lángol irodalmunk és művészetünk harczo- 
saiért, de azért irodalmunk díszei ott he
vernek rakásra könyvkereskedőink polezán.

Ez éppen az általános haladás korsza
kában történik, mikor a legrohamosabb az

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

több.

átmenetei a nagy elmaradottságból a kul
túra dicső magaslatára. És midőn elértünk 
azon ponthoz, melyben európai álláspontot 
foglalunk el, s méltó örömmel fogadja el a 
művelt kelet és nyűgöt, észak és dél népe 
irodalmunk jelesebb termékeit, dicsőítve Jó 
kait, s Csiky Gergely előtt feltárulnak a 
bécsi Burgszinház, s a német udvari színhá
zak csarnokai, ez időben hangzanak minden 
oldalról a panaszok, hogy éppen a magyar 
közönség az, mely irodalmát és szinmüvé- 
szetét, iparát és kereskedelmét nem pártolja.

Tapasztalhatjuk továbbá, hogy közön
ségünk kevésbé szokta nézni a könyvek 
béltartalmát, igen nagy súlyt fektet a kül
sőségekre, a díszes kiállításra, olyannyira, 
hogy nevesebb íróink is, hogy müveik el
keljenek, a kitűnő rajzolókra szorulnak, és 
ezáltal növelik műveik iránt az érdeklődést. 
De természetesen ez igen meg drágítja e 

j könyvet, mert a szép kiállításra a könyvnek
I majdnem fél árát fordítják.

De ezen külsőség iránti rokonszenv 
i gyakran előmozdítja a férezművek kelését 

olyannyira, hogy ezek, mert szépen vannak 
i kiállítva, jobban kelnek, mint bármily remek 
| irodalmi becsű munka.

Az irói tiszteletdij felét sem teszi a 
a feldiszitési költségeknek és innen magya- 

I rázható ki, hogy nálunk teljesen a költői 
p e n n á b ó l  megélni nem lehet. Ezért 
kell íróinknak egy mellék kenyérkeresetféle 
után nézni.

A külföldön teljesen mások a viszo
nyok ! Emlékezzünk csak meg Jókai nyilat- 

í kozatára, melyszerint a »Czigánybáró« sző-

T  Á  H  Q 1  JL.
A kereskedelem és nehézségei 

a közép korban.
— Irta : II a r a s * t i J  á z ■ e f —

(Fo ly tat A*.)

A mi az áruk hiányát illeti, az bizo
nyára Chinára nem vonatkozik, mert a Chi- 
nát beutazó idegen kereskedők úti czélja a 
Malabar partján fekvő Calikut volt, melyet 
Ibu Hatna a föld öt legnagyobb áruhelyévé 
sorol s honnan a menyei birodalom áruezik- 
keit a thea és selyem közül az elsőt az 
európaiak még nem ismerték, a selymet pe
dig már nálunk a déli vidéken is t crmcltéki 
vagy Syriából és a Kaspi tengernek perzsa 
vidékéről hozták.

Azonban kizárólag a khinaiaknak kö
szönhető a rabarbara, pézsma és porczcllán 
edény, mit bizonyitni látszik az, hogy a Q-ik 
századbeli származó arab okmányok titokban 
említik, hogy Chinában oly edényeket ké
szítenek, hogy azoknak falain a benne lévő 
folyadék átcsillámlik.

Már Kdrisi, ki 1150 körül II. Roger 
normán királynál mint udvari iró élt, a por- 
czellant Adcn beviteli czikkei közé sorolja.

A szerecsen dió és szegfűszeg keres
kedés valósziníílcg a jávaiak és melaiak ke
zében volt, kik a jövedelmező kereskedésből 
Malakka félszigetén, átkeltek és ott hasonló 
nevű várost alapítottak, mely azután a leg
látogatottabb kikötőhely lett.

A kereskedelem előmozdításának sike
réért mindent elkövettek, a mi által a fel
fedezéseket is szaporították, másrészről a 
világot, illetve az abban élő emberiséget is

íölvilágosíthatták a világ fekvéséről és a 
felfedezett uj áruk hasznavchetőségéről.

A Don partján és Krímben fekvő 
olasz gyarmatok közvetítésével hozták be 

| Oroszországból a szücs-áru ékességeket, 
j mely főleg a hölgy-menyét, ezoboly és 

nyuszt-menyét volt.
Damaskus város szolgáltatta akkor a 

hires habos selyemkelmét, fegyvereket és 
; aczél árukat, sőt a damaskusi fegyverek ma 
i is drágábbak és keresettebbek, mint bár 

minő más fegyver készítmény.
Egyptomból hozatott a patyolatgyolcs, 

a tengeri gyapotot pedig Syriából hozták-
Trapczuntból (Trcbizondc) hoztak a 

( timsót, mit a kelme festésnél etető szerül 
használtak.

A berzsenfát, melyet vörös festéshez 
használtak, Brazíliából hozták. JEz a közép 
kor kereskedelmi nyelvén Verzino, vagy 
Brazil név alatt volt ismeretes. E  fáról vette 
nevét a hires Brazíliai császárság is, csupán 
csak a Brazil névtőhöz egy i és a ragasztá
sával. Ugyanonnan hozták a sárga berzsen
fát (Eernam tukfa). Az indigót Afrikából 
hozták. A sáfránt az. arabok honosították 
meg Spanyolországban.

Az ó-kori földrajz irók a tömjénnek 
eredeti hazájául az arab hadramanti parto
kat emlegetik, a honnan különben azt még 
mai napig is nyerjük, valamint a mirhát, 
mely a vörös tenger afrikai és arábiai part
jain terem.

Malabar és a Suiula szigetekről nyer
jük a szantálfát, melyet füstölő szerül hasz
nálunk.

A kardamoinon füstölő szert az indiai 
Nepálban találták.

Malakka félszigetén találták a finom 
illatszcrü benze gyantát.

Kitűnő füstölő szerül hasznaitatott már

a középszázadban a sasfa, mit Kótschinchi- 
nában találtak.

De azért sokkal drágább áron kelt el 
két állati illatszer, u. m. a pézsma és az 
ambra. A pézsmát T ibct tájékán tartózkodó 

j szarvasfajta kérődző állat köldöke tájáról 
szedik. Valamint az aranysárga színű finom 
ambra, mely a hosszú fejű fizéter bélcsövé
nek beteges kiizzadásából ered s melyért a 
10-dik században iq  arany dénárt is 

! fizettek.

Végig kell tekintenünk a mai világke
reskedelem által szolgáltatott élvezeti és 

! szükségleti czikkek során is, habár csak hé
zagosán s a borson kell kezdenünk.

Ez az apró jószág volt talán a leg
drágább, minden más közt, mert a 15. szá
zadban egy font borsért 25 ezüst garast 

l fizettek.
A 16. században Lissabonban 3—4 

i millió font bors került árverés alá s mázsá
ját 34 s *l«-cd aranynyal fizették s igy kö
rülbelül 1 s * 1 .-ed millió forgalmat csinált.

A bors (Biper nigrum) eredeti hazája 
a makiban partvidék, Elő-India, Sumatra, 
Queddah, és Java. A gyömbér (Zingiber 
officináié) Bcngália és Malabarból való.

A fahéj (Cinnemomifcria régió) Afrika 
keleti csúcsáról.

Az indiaba vezető tengeri úti Banda
csoport szigetről hozták a szerecsendiót. A 
Gilolo vagy Ilalmahera partjáról hozták a 

| szegfuborsot.

Az arabok gyógyszertana a következő 
; máig is gyógyszerül használt gyógyfüveket 

hozták a kereskedelmi piaczra. A Tamarind, 
déli Ázsiából és a meleg övü Afrikából ; a 
kásziafa belét, mely cassia fistola név alatt 
ismeretes Chinából. Scnnassc-jc levele Afri
kából. Iramból hozták az Asa fretida tej-

| nedvet, a rabarbarát már sz. Izidor is a 
mai neve alatt (Rheum barbarum) említi Chi- 

' nából. A z  aloe Elő-índiából és Afrika So- 
cotra szigetéről, honnan a leghasználhatóbb 

! kerül. A citvor-gyökér (Zedvaria) Kelet-In- 
! diából. A kámfor Java és Chinából, melyet 
I a kámforrepkény (Lauruscamphora) levelei- 
j nek kifőzése után nyernek. A mai mekkai 

balzsam, mely a bibliában is emlittetik, ren
desen ajándékul küldetett ritkasága miatt, 
rendkívüli alkalmakkor, igy az egyptomi 

1 szultán is küldött a malipari dogénak egy 
üvegcsével ajándékba.

Azt gondolták aztán, hogy Velenczét 
a déli és keleti Ázsiával kereskedelmi szem
pontból minél gyorsabban öszzekötik, már 
csak azért is, mert az indiai áruk rendkívül 
megdrágultak az egyptomi szultánok kap
zsisága folytán.

Ez irányban az első kísérlet a 13-ik 
század végével két genuai által tétetett, u. 
m. : Doria Tedisio és Vivaldo Ugolino által, 
kik két jól felszerelt hajón 1291-ben, május 
havában keltek útra, de kik azután minde
nestől nyom nélkül elvesztek, anélkül, hogy 
csak sejteni lehetett volna, hol lehetnek, 
vagy merre mehettek.

A fölfedezési vágy azonban irindamel- 
I lett nem szökkent, mert már a 14-dik szá- 
! zadban lettek az olaszok által felfedezve a 

kanári szigetek, hol nemsokára állandó ke
reskedelmi gyarmatok keletkeztek és már 
1435-ben a portugálok c szigetről termé
keket és rablott embereket vittek a lissaboni 
piaczra.

Vclencze azonban még mindég a ke
reskedelem fő pontja maradt, mert a kele
ten dúló bclviszályok. háborúk, rablások a 
kereskedelem előmenetelét csak gátolták, 
sőt a kereskedés keleten egészen pangott.



< egkönvve annyit jövedelmezett neki, mint 
24 magyar regénykötet összesen.

Lyrikusainkra pedig ugyancsak rósz 
idők járnak ; hiszen láttuk, hogy a jelenleg 
elő legnagyobb költőnknek, Vajda Jánosnak 
kö töményeit csak ugy lehetett kiadni, bog)’ 
irodalmunk legelőkelőbb előharezosai kar
öltve gyűjtötték az előfizetéseket ; inig a 
külföldön már régóta elfelejtették az ily 
előfizetési iveket, nálunk legnagyobb köl
tőnk rászorul.

Ugy látszik, visszasülyedünk abba a 
korba, midőn az irók kényszerültek lelkes 
honleányok pártolását és előfizetői gyűjtéseit 
igénybe venni.

De egy iránya az irodalomnak megle
hetős kedveltségnek örvend, a pornográfia, 
és ez bizonyára legkevésbbé sem válik di
cséretére olvasó közönségünknek, ez mu
tatja. hogy mennyire romlott és ferde irányú 
az általános ízlés ; az ember mintegy meg- 
botránkozva nézi. mint kapkodják a rikí
tóbbnál rikítóbb rajzolatú könyveket ; eze
ket már természetesen nem a könyvtárak
ból szerzik be.

Mind gyakrabban alakulnak kaszinók, 
olvasókörök, és ezeknek feladatuk légyen, 
hogy a magyar irodalom új termékeit el- 
terjeszszék. A  sajtónak és kivált a szak
közlönyöknek, oda kell hatniok. hogy ne 
legyen oly ház, melyből a könyvtár hiányoz
nék ; a háztartás sokféle kiadásai mellett 
bizony nem lesz leghaszontalanabb az, me
lyet a magyar irodalom pártolására szá
nunk.

Hordjuk szivünkön mindig ezen szent 
igét, hogy »nyelvében él a nemzete, és 
hassunk oda teljes erőnkből, hogy irodal
munkat, mely támasz nélkül bizonyosan el 
fog satnyulni, lehetőleg emeljük.

Az őszi idény meghozza az irodalom 
terén is a maga gyümölcsét s mi kedves 
kötelességet véltünk teljesíteni, hogy közön
ségünk figyelmét felhívtuk a magyar iroda- 
om lelkes pártolására.

H Í R E I N K .

Á r v á b ó l .  K i n e v e z é s .  Dortsák 
Gyula, az alsú-kubini polg. iskola tanára s 
lapunk jeles tollú munkatársa a trsztenai 
kir. kath. gymnasiumhoz igazgatóvá nevez
tetett ki. Őszinte szívvel gratulálunk, c ki- 
neveztetés all almából barátunknak.

l i ip ló b ó l .  I . i p t ó - U j v á r o t t

! a múlt hó 27-én az oda való önkéntes tűz- 
oltóegyesület javára a liptó-ujvári és pre- 

I káskai fiatalokból és az ott tartózkodó 
- Sommcrlrischerek «-ből, valamint a liptó- 
szt. miklósiakból alakult társaság működve
lői előadást rendezett az állami iskolai szín
házi termében. A műsort Steril Róza kisasz- 
szony nyitotta meg s magyar népdalokat 
játszót czimbalmon valódi virtuozitással ; 

! majd * W arte sálon I-ten klasse« czimii vig- 
, játék került színre ; ezután I loflmann Arthur 
| szavalta szépen »Gcdővár assz o n y á ét; erre 
' »Recept gégén Schwiegermütter* czimű

vígjáték következett ; végül Steril Jónás 
Ernst »Elégiáját* tilinkózta el szűnni nem 
akaró taps és éljenzés között. A vígjátékok
ban a következők szerepeltek : Kux Adolf, 
dr., Rcich Emma k. a , Rotschild Zsig- 
mond, Kohn Ernesztin k. a., Schulcz Berta
k. a.. Steinfeld Henriét k. a., Schlesinger 
Izidor és Brüll Gyula. A műkedvelők mind
nyájan nagy gyakorlottsággal s kedvesen 
játszták szerepeiket, mit a nagyszámú kö- 
zönség élénk tetszés nyilatkozatokkal* Jr vi
rágcsokrokkal iparkodott meghálálni Az 
előadás után táncz volt a Brüll-féle vendég
lőben, mely a legjobb hangulatban tartott 
világos reggelig. — Tiszta bevételül a tűz
oltó egyesület javára 76 frt mutatkozik.

J ó z s e f  és L á s z l ó  f  ő h e r c z e- 
g e k f. hó 5-én Tátrafiiredről I loldházy 
apát kíséretében Liptó-Ujvárra érkeztek s 
innét azonnal Szent-Ivánba rándultak, hol 
gömöri Szent-Iványi József messze földön 
híres venégszere ő házának két napig voltak 
vendégei. A fiatal főherczegek Szt.-Ivánról 
több kirándulást tettek lóháton Liptó-Ujvárra 
és Liptó-Óvárra; 6-án korán reggel pedig 
az erdőbe rándultak ki szintén lóháton egy 
egész vadásztársaság kiséretéaen. A napot 
vadászat és halászattal töltötték, majd pedig 
Szent-Iványi József vadászlakában megháltak 
s csak 7-én délelőtt tértek vissza. Még c 
napon megnézték a szent-iványi és okolics- 
nói r. kath. régi templomokat, majd vissza- 
jövet a háziúr azialának voltak vendégei. A 
vendégszerető háziúr házánál ez alkalomból 
nagy ebéd volt, melyben részt vettek : id. 
Szent-iványi Márton főispán, Szent-iványi 
Kázmér, Szent-iványi Barna, Kubinyi Gyula, 
Vitális Antal, iíj. Szent-iványi Márton, Sz^Jit- 
Iványi Károly, Zuszkin Eerencz és Joób Mar- 
czel főszolgabíró. — Ebéd után a főhercze
gek elbúcsúztak a szives háziuruktól, kinek 
rövid idő alatt már ismételve voltak vendé
gei, s visszautaztak Tátrafliredrc.

K ü l f ö l d i  e r d é s z e k  L i p t ó -  
b a n. Apperman erdészeti akadémiai tanár 
és Wedelsbo g főerdt szjclőlt Koppenhágából 
f. hó. 5-én Liptó-U •'árba érkeztek, hogy 
kormányuk megbízáséból az odavaló kincs
tári erdészeti uradalomnál tanulmányokat 
végezzenek. A vendégek Kossányi Róbert 
kincstári főéidészhez szálltak, ki miut szives 
házigazda s szakom jer mindent elkövet, 
hogy a dánok jó  emléket s bő tapasztala
tot vigyenek hazájukba.

KÜLÖNFÉLÉK.
M agyar nemesség adományozása A ki

rály P ö s c h 1 E  d c nyugalmazott bányata
nácsosnak és a selmeczi bányászati és erdé
szeti akadémia rendes tanárának csaknem 
félszázadra terjedő tisztviselői és tanári mű
ködése közben, valamint a közügyek előmoz
dítása körül szerzett érdemei elismeréséül, 
saját és törvényes utódai részére a magyar 
nemességet a »selmeczi* előnévvel díjmen
tesen adományozta.

Lenesé János d r.. a felső járás orvosa 
f. hó 12. érkezik vissza a hadgyakorlatokról 
s ismét átveszi hivatalos ügyeinek vezetését.

Papok jubileum a. Selmeczbányán e hó 
8-án Némethy Eerencz házfőnök és Ricdl N. 
kegyesrendi tag áldozárságának 50-ik évfor
dulóját ünnepelte meg. A jubilálókat a hi- 

| vek nagyszáma kísérte a templomba az ün- 
j népi misére és vissza a kegyesrendi épületbe, 

hol diszebéd fejezte be az ünnepélyt.

Fóispáni látogatás- B. Majthényi László 
főispán s val. b. titkos tanácsos e hó 4-én 
Selmeczbányára érkezvén, ott a közigazg. és 
a törvényhat. bizottsági ülésén valamint a 
fegyelmi vál. ülésen elnökölt. Ezenkívül be- 

1 tekintést tett a városi közigazgatás egyes 
ágaiba, a nála megszokott mély szakértelcm- 

| mel vetve föl egy-egy kérdést s dissertálva 
j fölötte, az ékesszólás meggyőző erejével köti 
I le a figyelmet s nyeri meg nézetének a hall- 
! gatót. — Az elnöklete alatt tartott üléseken 

a tárgyalások emelkedett hangulatban foly
tak, az egyes felszólalások is hozzájárulván 
e hangulat emeléséhez. A város közigazga- 

i tásának menetéről, vezetéséről kedvező véle
ményt szerezve s ennek több Ízben k.fejezést 
is adva, a bucsuzás napjait kedden nála tisz
telgő tisztikartól elismerésének nyilvánítása 
mellett vált el a főispán, buzdítva a tisztel
gőket a kitartásra.

Uj menetrend. Mint halljuk, október
elsejével uj menetrendet kapunk, mely a 
mostanitól sokban fog különbözni. Ncvczc- 
tesc.i a gyorsvonatnál is lesz harmadik osz
tályú kocsi, az éijeli személyvonat megszű
nik, hanem e helyett omnibus vonat lesz. A 
gyorsvonat Ruttkán csak 7 perczig fog tar
tózkodni s az ebéd Z s o l n á n  lesz.

Bokotly A n ta l színtársulatáról mely ok
tóberben Selmeczbányán kezdi meg a felvidé
ken szereplését, kedvezően irt közleménye
ket vettünk. Nem akarjuk a nevezett társu
lat értlekében a nagy dobot megverni s ama 
véleményünk kifejezésére szorítkozunk, hogy 
felvidékünk közönsége nem fogja megbánni, 
ha e társulatnak utat nyit itt a felföldön, 
hol lapunkban már régebben jelzett módon 
kíván Bokody itthoni alapítani úgy magának, 
mint a vándor múzsának, melynek ő immár 
három tizeden át szolgálatában áll.

Tűz. Selmeczbányán e hó 8-án bor
zasztó látvány tárult a tűzjelzésre megrémült 
lakosság elé. Egyszerre két zúzda állott láng
ban. A toronymagasságú lángok vakító fénye 
s iszonyú forrósága miatt alig lehetett az épü
leteket megközelíteni. A tűzjelzés késése mi
att a tűzoltók is késtek ; de mikor aztán 
megérkeztek, ugyancsak derekasan fogtak 
az oltáshoz. Többen ünnepi ruhában jelenve 
meg, azt teljesen tönkre tették s c mellett 
minden pillanatban életveszélynek voltak ki
téve, melyet csak úgy kerülhettek ki, hogy 

í egymást is locsolták. A kincstárt e tűzeset- 
| nél tetemes kár érte.

Vaddisznóvadászat. A  vármegye felső 
járásában ez évben ugyancsak megszaparod- 
tak a vaddisznók. Z o r k ó c z y  Tivadar fő
szolgabíró a dubovai erdőségekben vadásza
tot rendezett rájuk, mely alkalommal egy 
vaddisznó és egy Őz került terítékre.

Him lőoltás. Az e hó i-én életbe lépte
tett himlőoltási szabályzat rendeletéinek némi 
pótlásául Selmccz-Bélabánya polgármestere 
akképen intézkedett, hogy kötelességévé 
tette a tiszti főorvosnak minden egyes iskola 
meglátogatását. Ez újabb intézkedésre azon 

j körülmény szolgáltatott okot, hogy a tanítók 
nem voltak képesek a beiratásra jelentkezett 

' tanulók beoltatását minden esetben megál
lapítani. E  mellett sok oly eset is fordult 
elő, melynél a szülök biztosan állíthatták, 
hogy gyermekük be van oltva, de az oltás 
meg nem foganván, a tanító nem tájékoz
hatta magát a szabályrendelet után.

Perzsiában, mely oly virágzó kereske
delemre tett szert a trónváltozás és trónrab- 
lás miatt a kereskedelem csakis Turkestán- 
ban virágzott, honnan egész Ázsia belsejébe 
terjedt el.

Egy Indiába vezető rüvidebb út ké
pezte a híres tengeri utazó Henrik portugá
liai herczegnek legfőbb vágyát, mely nem is 
sokáig váratott magára.

L'enta elfoglalása a moóroktól 1415-ben 
képezte Henrik herczcg első vitézi tettét, 
mely a későbbi fölfedezésekhez vezetett.

Centából visszatérve, Henrik hg., mint 
a Krisztusrend nagymestere, jövedelmeiből 
minden évben egy expeditiót küldött az af
rikai párták keroskedelmi tekintetből való 
felkutatása czéljából.

Egy ily alkalommal, midőn az expedi- 
tió hajót a vihar a sik tengerre vetette, fe
dezték fel Porto-Santo szigetet, melyet csak
hamar portugál kereskedők népesítettek be. 
Ugyanekkor fedezték fel 1429-ben a Madeira 
szigetet, mely teljesen lakatlan volt s csak 
fával volt tele nőve. A fát felgyújtották, 
mely állítólag hét évig égett. A hamu által 
a föld rendkívül termékeny lelt, úgy hogy 
jónak látták a mostan is ismeretes madeira
szőlőt. melyből a tüzes Madeira bort kapjuk 
s ezukor-nádat ültetni, mely különösen te
nyészett.

1433-ban Henrik hg. Gil Eames nevű 
apródját küldte felfedező-utra. Ok ki is kö
töttek Afrika nyugoti partján, de ott az el
lenszegülő vadakkal harezra került a dolog 
de végre is a fegyverek győztek. A vadak 
elfutottak. A portugállok látták a dolog, 
kedvező fordulatát, hajóikat megtömték 
aranyporral, fóka-bőrrel és egy pár szere- 
cscny emberrel és 1442-ben hazavitorláztak.

Ugyancsak Hcinrik hg. expeditiója ál
tal fedeztetett fel 1444-ben a Cap-Blanco és

j a Cap-Verdc, a felfedezésben legnagyobb 
! érdeme volt a velenczci származású Cada- 
; mosto (Alvise) Luiginak.

Henrik hg. még számos fölfedezést 
' tett, miután 1460-ban meghalt ; de az 6 

terveit II. János király fűzte tovább, ki e 
czélra Belláim Márton lovag, híres csilla
gászt hozatta Niirnbergből, ki a csillaglív- 
mérőt megjavította és ezzel bebizonyította, 
hogy iránytű nélkül is el lehet a tengeren 
igazodni.

Emanuel portugál király atyjától II. 
Jánostól örökölte volt a felfedezések és ke
reskedelem iránti hajlamát, lés úgy volt. 
Már 1497-ben négy hajót szerelt fi i és azt 
Yasco da Gama kitűnő tengerész parancs
noksága alá adta 148 emberrel, hogy fe
dezze fel valahára az Indiába vezető róvi- 

, debb tengeri utat.
Vasco nov. 20-án elérte Afrika déli 

csúcsait és azt körülhajózta. Most északke
let felé Sofolába, Mozambikba ért, hol min
denütt virágzó kereskedésre talált.

Hosszú és kínos vergődés után a sam- 
beti folyam torkolatához értek, hol Portu
gália czimerét szegcszték ki egy póznára, 
innen Melindába vitorlázlak, hol Gam.á a 
tartomány főnöke s mások nagy üdvözlé
sekkel s szertartásokkal fogadták.

Ott vagy 14 napig időzve, hajóikat 
mindenféle drágaságokkal, fűszerekkel meg
tömve, útnak indultak egy kalózzal kit a 
tartomány főnöke adott melléjük, hogy az 
idegenekkel az Oczeánt át vágassa s így a 
Malabar partján fekvő nevezetes Kalikuti 
kikötőbe vezesse.

így tehát az annyira óhajtott tengeri 
út Indiába a Melindái főnök szívessége foly
tán minden nagyobb veszély és fáradság el
kerülésével, fel volt fedezve.

Ugyancsak bámulták embereink a nagy

é-> fényes kereskedelmet és a benszülöttek 
műveltséget, mikor hajójuk a száraz földhöz 
közel kikötött.

149S-0 m május i "  ike volt az a neve
tés nap, melyen Vasco da Gama, az Indiába 
vezető utat feltalálta. Eleinte gyanús szem
mel néztek rá a benszülöttek, sőt még 
utóbb a császárnál is ki különben igen ba
rátságban íogodta é , kegyeiről biztosította, 
rágalmazták, hogy ezek c> .! v-AGá g.s ten
geri rablók, kalózok. De utóbb mégis az 
erélyes Yasco da Gama tudott a császártól 
nagy nehezen egy levelet kapni, a portugál 
király részére, melyben a következők voltak 
pálma levélre írva : »Yasco da Gama ud
vari nemesed volt birodalmamban. Idejöve
tele örömemre szolgai . Országom fahéj, 
szegfű, bors é-, draga kövekben bővelkedik. 
Tőled aram at, eziistöt, korait és skárlát 
szövetet óhajtók bírni -.

Ezután Vasco d. Gama hazafelé vette 
útját, nz úton betegség folytán több mint 
felét elves.: - legénységének, úgy, hogy mi
kor Lissabonba érkezett, az elvitt 180 le
génységből csak 60 maradt életben. Otthon 
aztan Emanuel király újabb expeditiót indí
tott útnak Pcdro Alvaraz Cabral tengernagy 
vezérlete alatt, ki 1500 márczius havában 
13 hajóval 1200 emberrel indult Indiába. 
Útközben ráakadt a mai Brazíliára, mit te
hát ő fedezett fel. Innen gazdag kereske
delmi partok mellett a Kalikuti öbölbe ér
tek, de már csak öt hajóval, mert a rémitő 
szél, mely az úton fújt, a többit mind cl- 
sülycsztctte.

Cabral a pcrumallal (király) összeköt
tetésbe lépett kereskedelmi szempontból. De 
ezen összeköttetést a bennlakó arabok rossz 
szemmel nézték s egy este deczcmber kö
zepén megtámadták Cabral hajóit s telepeit 
s őket visszavonulásra kényszeritették ; —

valamint minden összevásárolt és harácsolt 
kereskedelmi czikkckel fűszereket, több 
mint 3 millió értékben, ellopták, szerte 
hánytak.

Cabral ezt mcgboszulandó, Kalikutot 
szerte lövette, úgy, hogy másnap az egész 
város romhalmazzá lön. Ezután Kotsin és 
Cananor kereskedelmi piaczok felé vitorlá
zott. Itt kedvezőleg fogadtatott, mert szö
vetségest véltek benne fogni a kalikuti 
pcrumul ellen, kire ők is haragudtak, inért 
adót kellett neki fizetni.

Ezért ezek hajóit tele tömték borssal 
és gömbérrel s aztán útnak eresztették.

így ö a jóreménység fokát keresztül 
hajózta 1501 julius 21-én s igy aztán Lissa- 
bonba tért.

Ezelőtt 1501 márczius 5-én Joao da 
Nova, ki szintén kiküldetett Emanuel király 
által, a kotsini utón megtámadtatott a ma- 
labari hajórajtól, de ezeket ők visszaverték, 
ezután hajóikat mindenféle drágasággal, fű
szerekkel megrakva, haza felé indultak, 
lékkor fedezték fel az utóbb oly történelmi 
nevezetességű sz. Ilona szigetet.

Ezután ismét Vasco da Gamát. mint 
févezért, küldte Emanuel 10 hajócsapattal.

Yasco Mozambikban kereskedelmi szer
ződést kötött a kiralylyal ; - ezelőtt azon
ban még a király palotáját és a várost ösz- 
szclövöldöztcttc ágyúival azután 50 benn
szülöttet elfogva, azokat kivége/tette, kezeit, 
lábait levágatta és úgy kuldé cl a pcrumul- 
nak (király) megfélemlítés végett.

Kotsinban a király barátságosan fo
gai ita s vele uj kereskedelmi szerződést kö
tött, valamint Cananorban is mcghódoltatta 
a király s vele szintén kereskedelmi szerző
dést kötött.



N yila tkoza t A f. 6. augusztus hó 3-án 
Turóc/.-Szent-Má'tonban »Zsivena« c/.imii 
tót nőegyleti gyűlés után rendezett lakomán, ' 
több magyarellenes felköszöntő közt, T  o in- 
k u 1 j a k P é t e r  miklósfalvai plébános is 
mondott egy felköszöntőt tele kifakadások* 
kal és izgatásokkal. Beszéde több tarthatlan 
állításon kiviil, a magyarság elleni folytonos 
támadás volt, a gyűlölet hangján tartva I 
elejétől végig. Fanatikus szenvedély hang- I 
ján beszél a tót nép elnyomatásáról, rab- j 
szolgaságáról s szenvedéseiről, melyeket 
mind a magyar nemzet, mint állítólag a 
tót nép legnagyobb ellensége, okozott ; s 
beszédjét következő fenyegetőzéssel fejezi 
be : »A szenvedésnek van határa, a miénk
nek is van, s akkor jaj lesz ellenségeink- ; 
nck.t Az ily beszéd hallásakor, illetőleg ! 
olvasásakor kell, hogy minden igaz hazafi 
vére fölforrjon. -  Mi alulírottak, tehát kik 
mint a véghlesi uradalom területén a fent- j 
nevezett plébános úrral együtt lakó r. kath. I 
lelkészek az ő legközelebbi szomszédjai va- j 
gyünk, honfiúi érzelmeink által indíttatva ! 
kötelességünknek tartjuk, beszédjének ezen 
magyarok elleni gyűlöletet lehelt kifejezései 
ellen tiltakozni s nyilvánosan kijelenteni, 1 
hogy azokat egytől egyik kárhoztatjuk. Ezt ; 
pedig tenni annál is inkább indíttatva érez
zük magunkat, miután épen rólunk, felvidéki 
papokról általános az álhir, mintha a fenntne- 
vezett szomszéd plébános úr pánszláv érzel
meihez hasonlókat táplálnánk, azért tehát 
kijelentjük, hogy az édes magyar haza iránti 
szcrctetben senki által sem hagyjuk magun
kat fölülmulatni, s érte élünk, s ha kell, ha
lunk. De t i l t a k o z u n k  h í v e i n k  
n e v é b e n  is , mert azok noha nyelvre 
tótok, de nemzetiségi rivalizmust nem ismer
nek s a magyarok elleni gyűlöletről tudo
másuk sincs ; a mi abból is kitetszik, hogy 
a magyar nyelv oktatásáról szóló törvényt 
a legnagyobb örömmel fogadták s az isko
lai vizsgákon sokkal nagyobb számban je
lennek meg, mint azelőtt s egész rajongás
sal hallgatják gyermekeik magyar feleleteit. 
Záradékul meg kell még említenünk, hogy 
T o m k u l j á k  plébános úr, a ki tagadha- 
lanul buzgó pap, nem volt mindig oly dü
hös ellensége a magyarnak mint most. Kö
rülbelül 10 esztendő előtt bejárta a hir a 
legtöbb magyar lapot, hogy egy bcsztcrcze- 
bányai theol. tanár, habár nem bírván a 
magyar nyelvet, mégis hazafiui kötelességé
nek ismervén azt elsajátítani, szünidejét an
nak megtanulására fordítja, sőt leutazott az 
alföldre is s S z e g e d e n  m é g  e g y  
m a g y a r  p r c d i k á c z i ó t  i s  m o n 
d o t t  s igy mint jó hazafit dicsőittette ön
magát Az a buzgó hazafi pedig T o m - 
k u 1 j a k ur volt ; de persze akkor még 
nem volt plébános, csak azóta nyerte el a 
miklósfalvai plébániát, a mely noha szinte a 
véghlesi uradalom területén van, de nem 
azt, mint mi alulírottak, hanem a m a - 
g y á r  kath. vallásalapot vallja kegyurának. 
Félre tehát most már a kifacsart czitrom 
m ai! H ja ! mikor hát »Tempóra mutantur 
ct nos mutamur in illis !< a mi pedig min
den körülmények között menthetetlen hiba. 
Kelt Orsován, 1887. évi szopt. hó fi-án. 
Tröszt József, kiérd. esp. és gyetvai plébá
nos, Csutkay István, n.-szalatnai alcsp. pléb.. 
Farkas Vincze orsovai plébános, Deuts Re
zső íelső-tiszovniki pléb., Odlozsil János, 
véghleshuttai plébános, Kckat József, nagy- 
szalitnai lelkész, Grigely Mátyás, gyetvai 
segédlelkész, Matyasovics János gyetvai se- 
géd.'clkész.

Egészséges hónap Selmeczbányán az 
egészségügyi viszonyok a lefolyt augusztus 
havában feltűnően kedvezők voltak. Nem
csak a halálesetek, de a megbetegedések 
száma is nagyon csekély. A városi kórház 
betegei közül egy sem halt cl, a nagyobb 
beteg létszámmal biró bányakórházban 1 
haláleset fordult elő. — Trachomás beteg 
csak kettő volt, és pedig két szabadságolt 
katona, kik másunnan hozták c bajt ma
gukkal. Egy kezdő statistikus, ki két 
évtized óta még mindig kezdő, azt állítja, 
hogy a kóranyag, mely Selmeczbányán a 
bajok okozója a szomszédos és távoli me
gyék szérűin van még, ott hol az aranyka
lászt pörgeti ki a hadaró csép. Szerinte 
minden buzaszem egy-egy csirája a beteg
ségnek, s állítását akképen támogatja, hogy 
a  búza pénzzé válva az apák zsebébe foly. 
innen csakhamar koszt- és zsebpénz alakjá

ban tízezer forint mennyiségben a küzépta- 
nodák növendékeivel együtt Selmeczbányára 
költözik, hol az akadémia megnyíltával ! 
újabb tízezerrel szaporodik s igy havonként 
huszczcred magával veszi ostrom alá az 
egészséget. Ez ostromban temérdek árpalé, 
bomláson átment maláta, pirosító fuchsin, ! 
a hurutok ármádiája hajtja Aesculáp uram 
collégáinak malmára a vizet és igy a kö- ] 
vetkező hónapok már mögötte maradnak 
egészség dolgában a bőjtölő Augustusnak.

A Magyar Ifjúság - czimü képes íolyó- 
irat immár V. évfolyomát kezdette meg. 
Mint folyóirat átlépte az élet, illetőleg fenn
állása azon határvonalát, melyen túl — ha 
megmarad eddigi iránya mellett — igen 
tisztes aggkort jósolhatunk, sőt biztosítha
tunk neki. Es úgy látszik, azt már is bátran 
megtehetjük. R é v a i  t e s t v é r e k ,  a 
buzgó kiadók, kik c vállalat megindítása 
által oly bokros érdemekre tettek szert a 
hazai nevelésügy terén, hogy azokat Trefort 
minister is nemcsak elismerte, de a vállala
ton az iskolai elöljáróságok figyelmébe a 
legmelegebben ajánlotta, — ismét kezűkbe 
egyesítették a kiadás és szerkesztés terheit.
A mint az uj évfolyam előfizetési felhívás
ból látjuk, a lap ezentúl csak kéthetenkint 
fog megjelenni ; helyes volt az eredeti meg
jelenési módra visszatérni. A most bekül
dött V. évfolyam első füzete, tartalom, dísz, 
képek, kiállítás tekintetében megfelel a leg
magasabb igényeknek és mind a várako
zásnak, a mit az ilyen vállalatba s/.ülők, 
nevelők és maguk az ifjú olvasók fűzhetnek. 
Melegen ajánljuk a kitűnő ifjúsági folyóira
tot, mely leányainknak, fiainknak a leg
szebb, legnemesebb és legtanulságosabb 
szórakozási eszközt nyutja. Egy évfolyam 
valóságos könyvtárt tartalmaz és minden 
egyes darabja e könyvtárnak igazi gyöngy. 
Előfizetési ára egész évre 6 frt, egyes év
harmadakra 2 frt. Ecgczélszerűbb az előfi
zetési pénzeket Révai testvérek könyv-kiadó
hivatalába — Budapest IV. Váczi-utcza 1 1 . 
sz. — küldeni. Mutatványszámokat szívesen 
küld a kiadóhivatal egyszerű levelezőlapon 
való megkeresésre.

Losoncz veszedelme. Az utóbbi napok 
Losonczon valóságos rémületet keltettek. A 
város időnként több helyen kigyult s alig 
oltották el az egyik tüzet, már újból meg
szólaltak a vészt jelző harangok, Minden bi
zonynyal gyújtogatásból erednek a tüzek s 
ez egészen kétségbe ejti a v >ros lakosságát.

Magyar pótkávé. Lapunk mai számá
nak I. e n c k - k á v é  hirdetésére külön is 

: fölhívjuk olvasóink és az üzletvilág figyel
mét. Életrevaló, versenyképes magyar ipar 
támogatásáról van itt szó, mely ha fölvi- 

í rágzik, évenkint két millió forintnak a kül
földre vándorlását akadályozhatja meg.

Magyar Háziasszony, a magyar hölgy- 
közönség e kedvelt lapjának legutolsó szá
ma a következő érdekes tartalommal jelent 

; meg : Versenyezzünk-e szépségünkkel ? — 
Egy nagy nemzetgazdasági kérdés. - A 

j kézi munkáról. -  A gyümölcsaszalásról. — 
j Orvosi tanácsadó. — Nővilág. -  Gyerme

keink. -  Éléstár. — Konyhászat. I Ictiétlap.
| --  Hogyan főzzünk, süssünk' — Egyletek
1 és jótékonyság. -  Különfélék. Ilymen.

—  Gyászrovat. — Kérdések. — Feleletek.
! — Fővárosi bevásárlási források. — Heti

naptár. — Szerkesztői üzenetek. - Kiadó- 
1 hivatal postája. Kis hirdetések és Nyílt 
j társalgó. A ».Munka után* cz.imű szépiro- 
| dalmi mclléklap tartalma szintén érdekes.

Van hozzá inég ezen kívül »Amire a mama 
' nem gondolt* czimü regény melléklet. Szeg

fűtől. Ajánljuk a jelesen szerkesztett lapot 
' olvasónőink pártolásába. Előfizetési ára 

egész évre 6 frt., félévre 3 frt, mely összeg 
a lap kiadóhivatalába : Budapest, V. kerü
let, Nagy-korona utcza 20. küldendő.

IRODALOM
P i r o s  k ö n y v .  A magyar nép szá

mára irta P. S z a t h m á r y  Károly. Im
már második kiadásban bocsátja közre R é- 
v a i testvérek budapesti könyvkiadóhivatala. 
A czim cl sem árulná, hogy mily nagy fon
tosságú mű ez, —  pedig tartalma hazánk 
és nemzetünk legfontosabb érdekeivel van 
összefüggésben. Tényeket sorol fel e kis 

! könyv, mely tények megfagyasztják bennünk

a vért, feldúlják ézzclmeinket, kétségbe ej
tenek jövőnk tekintetében, —  mer rámutat 
arra, a mit semmiféle önámitással mellőzni 
nem lehet, — hogy lassan, de biztosan pusz
tulunk és ha fel nem ébredünk tespedésünk- 
ből, a honfoglalás ezer éves emlékünnepélye 
alkalmával, felén túlra olvadunk le és elér
kezik az idő. hogy maga a magyar ember 
is már csak emlék lesz egy szebb időből, 
mely után busulunk ugyan, de melynek visz- 
szaszerzéséért semmit sem teszünk.

A p i r o s  k ö ü y v  sem mond egye
bet, mint a mit a statistika csalhatatlan szá
mokkal bizonyít. Mig más országokban 40 
— 5° óv alatt megkétszerezi magát a lakos
ság, addig nálunk ugyanez eredmény eléré
sére 120— 130 év szükséges. Nemzetünk lét
számának fele elpusztul mielőtt a 7 éves kort 
elérné. Mi lehet ennek oka épen nálunk, hol 
a megélhetésnek összes előföltételei meg
vannak, miért pusztulunk ép mi, a kik az 
egész világ által irigyelt földet nevezhetjük 
magunkénak ?

A p i r o s  k ö n y v  megfelel rá. Az 
ok »saját, gondatlanságunk.«

Mi őrzőt adunk az oktalan állatt 
mellé, legritkábban azért, hogy másban ne 
ejtsen kárt, hanem hogy magában ne essék 
az. Pásztor őrzi a juhot, disznót, hogy ti
losba ne menjenek, kártékony eledelt ne 
egyenek. Saját húsunk és vérünk pedig, 
édes gyermekünk, kit önmagunknál is job
ban szeretünk, tanács, támasz, felügyelet 
nélkül van egész napon át.

Nem kételkedünk az őrangyalok hatal
mában, legtöbb esetben szépen teljesitik fel
adatukat, de azért nagyon melegen ajánljuk 
ezt a kis piros könyvet. Magyar szülök, ve
gyétek és olvassátok ! Hagyjátok a politi
kát, ne buktassatok kormányokat, de ment
sétek meg önmagatokat.

Hogyan, mi módon ? Mely eszközök a 
legczélszcríibbek ehez ? Megfelel rá a piros 
könyv.

Építsünk óvó iskolákat, gyermekmen- 
helyeket.

Ez az egész. Egy egész könyv rövid 
tartalma. Négy szó összesen, de felér egy 
evangéliummal.

Ha elmulasztjuk ez intelem megvalósí
tását, oly felelősséget vállalunk magunkra, 
melynek soha nem tehetnénk eleget.

Gondoljuk meg, mondja a szerző, ki
nek életfeladatát képezi az ifjú nemzedék 
megóvása, hogy őseink szellemei számon 
fogják kérni ott fenn : miért hagytuk
veszni e hazát, nemzetet, melyet ők egy 
évezreden át megérezték, nem egyszer di
csőség és nagyság polczára emeltek ?

Meg tudunk e felelni e kérdésre f
V'egyétek és olvassátok azt a piros 

könyvet, hálásabb annak olvasása, mintha 
könyvtárakkal terheljük túl szellemünket.

Révai testvérek kiadóhivatala (Buda
pesten IV. Váczi utcza 1 1 . szám) a ma
gasztos czél iránti tekintetből nagyban vá
sárlásnál a művecskc 100 pé'dányát 15 frt 
helyett 12 frton adja. — Egy-egy példány 
ára 15 krajezár.

HIRDETÉSEK.

Selmeczbányán a kórház utozá-
bán levő RAVASZ féle ház kerttel
szabad kézből azonnal eladó. --  Bő-
vebb felvilágosítást nyerhetni B a 1-
k 0  v i c. z Lajosné üzletében. 2 3

Egy 5 szoba. konyha, oseléd-
szob;i1. kamara, )>inezc, kocsiszín és
istái 1óból álló lakás, nagy kerttel szol
lő vei és hozzá tartozó főiddel örök-
áron el- vagy bérbe kiadandó. Vidéke
mely'cn fekszik gyö nyüríí s egészsé-
ges, helyben van posta és vasutállo-
más. Esztergomhoz pedig esak 1, órá-
nyira. van. Tudakozódások K. H. alatt
a szerkesztőséghez intézendők.

j 1282 **Am 
1886. ktlvi

Árverési hirdetményi kivonat.
A bre/néhányat kir. jhiróság mint tkvt 

hatóság közhírré teszi, hogy Dilink Ferenc/, 
végrehajtatónak Henesjártk István. Tlc jak 
Tamás és S/viucsjak Tamás végrehajtást 

1 B/.cuvcdök clloui 50 frt 50 kr.tőkekövetelés

és jár. iránti végrehajtási ügyében a breznó- 
bányai kir. járásbíróság területén lévő brez- 
iiúoauyai varos hatarabau tea vő a breznó- 
bányai 4198. sz tjkvbeu foglalt 17383. és 
17335. líra/., részletből nem csak alp. Uracs- 
jarik Istvánt illető ‘|so részre baucm 1 ir;«k 
társait illető *®!so részre és e szerint az egész 
ingatlanra 104 frtnyl, a 4166. sz. tjkvbeu 
foglalt 15995. brsz, részletből nemcsak alp. 
Ilrncsjarik Istvánt illető ’Im*. részre, hanem 
birtoktársait illető 215(216. részre is 0 sze
rint az egész .ingatlanra valamint a 4167. 
sz. tjkvben foglalt 16001. hrsz. részletből 
nemcsak III. r. alperes Szvincsjak Tamást 
illető V* részre hanem birtoktársait illető ’J» 
részre is — e szerint az egész ingatlanokra
u. m.

17263. hrsz. részletre 31 frtnyi
15737. » 91 frtnyi
19536. » » 158 frtnyi
a 4228. sz. tjkvbeu foglalt 17533. hrsz. 

róézlctböl nemcsak alp Ilrucsjacsik Istvánt 
illető ’Im részre hanem birtoktársait illető 
részre is s igy egészben 25 bitnyi

a 17601. hrsz. részletből csak alperest il
lető '1.4 részre 1 1  frlnj i

a 4236 sz. tjkvben foglalt:
15357. hrsz. részletből nemcsak alperes. 

Szvincsjak Tamást illető ‘|9* részre, hanem 
birtoktársait illető 23 24 részre e szerint az 
egész ingatlanra 17 frtnyi

az 5808. sz. tjkvbeu foglalt 15365. brsz. 
részletből nemcsak alp. Szviucsjak Tamást 
illető ‘is* részre, hanem birtoktársait illető 
” i14 ré.s/fc is e szerint az egész ingatlanra 

152 frtnyi
végre a 6487. sz. tljkvbcu foglalt 16845. 

hrsz. és 106. összir. sz. ház és tartozékaiból 
nemcsak alperes Szvincsjak Tamást illető 
1, részre hanem birtok társart illető '» részre 
is 0 szerint az egész ház és tartozékára 
320 frtnyi összes ingatlanokra pedig 1031. 
írtban ezennel megállapított kikiáltási ár
ban az árverést elreudelte s hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1887 évi Szep
tem ber ho 29-ik napján délelőtti 10 órakor 
erdüküzi (polborai) község biró házában meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartozunk az in- 
gallauok becsárának 10  százalékát kész
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni,

Kir. jbíróság mint tlkvi hatóság.
Brsznóbányán 1887 évi ápril hó 23-áu.

B o g y a ,
kir. jb ir ó .

1366 pzám. 
tlkvi 1886.

Árverési hirdetményi kivonat
A breznóbáuyai kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Loksa János végrehajtatónak Loksa András 
végrehajtást szenvedő elleni 274 frt 60 kr. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben. a breznóbáuyai kir. járásbíróság terü
letén lévő Sebő (sajha) község határában 
fekvő a seböi isajbai) 106. sz. tkjben I.
1 — 18 f  1 . és f  1 . sor sz a. foglalt birtok- 

I ból alp. Loksa Andrást illető egy harmad 
részre illetve e helyett már kihasított és még 
kihasítandó uj birtok illetményére az árve
rést 379 írtban ezennel megállapított kiki
állási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1887. évi Septem 
bér hó 24 -ik  napján délelőtti 10 órakor Sebő 

| (sajbaii küzségbiró házában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanéit bccsáráuak 10 százalékát kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapirbau 
a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság tlkvi hatósága.
Brcznóbányán 1887. évi Április hó 9

B u g y i i ,
kir. jbiró.

j 6W  v.
1887.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX- t. ez. 102 . §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a besztcrczebányai kir.

1 járásbíróság 3183|1887 P. számn végzése ál
tal Klein Jakab javára Bock Ede ellen 107 
Irt töke, ennek 1887. év Július hó 1 nap
jától számítandó ti százalék kara itai cs ed
dig összesen 31 frt 95 kr. perköltség kö
vetelés erejéig elrendelt biztosítási végie- 
bajtás alkalmával biróilag felül s lefoglalt 
és 936 frtra becsült: szobabútor, fancmüek 
stbböl álló ingóságok nyilvános árverés ut
ján eladatnak.

Mely árverésnek a 3680(1887. P. számít 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely* 
színén, vagyis Bcszterezebányáu leendő esz
közlésére 1887-ik évi September hó 21-ik 
napjának délután 3 órája b a t á r i d ő ü l  
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel olv megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet igérőuck bccsárou alól is eladatni 
foguak.

Az elárverezendő ingóságok vételára



az 1881. évi LX. t. ez. 108. $*ában megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Bhányán 1887. évi Air.', hó 81.
J i i r ú u )  A d o l f
kir bírósági végrehajtó.

2416. 
tk. 1887,

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-s/.t.-niártoui kir. járási)Íróság 

ínfűt telekkönyvi hatóság közniné teszi, hogy 
Jeszenszky János vcgrehajtaióuak Buclna 
Gvürgy végrehajtást szenvedd elleni 168 írt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében Stiavnicska községben fekvő : 

ai a stiavnicskai 28. sz. tjkvben A + 2 
— 5. 7, 8 és 10 sor sz. a. foglalt ingatla
nok uól Buciit a Györgyöt A 3 s illetve B 3 
tétel platt egy harmad részben megillető ju
talékra 274 tit kikiáltási árban,

b) a stiavnicskai 106 sz. tjkvben A f  1 
sor sz. a foglalt s végrehajtást szenvedő 
Buchta Györgyöt egy harmad részben, vég
rehajtás alatt nem álló társtulajdonosai u.
m. Buchta András és kkorft Buchta Andrást 
pedig két harmad részben megillető ingat
lanra 150 frt kikiáltási árban,

c) a stiavnicskai 140 sz. tjkvben A l l  
sor sz. a. foglalt 8 végrehajtást szenvedő 
Buciita Györgyöt egy harmad részben vég
rehajtás alatt nem álló társtulaj Ionosai u. 
m. Bella Poljak Máté. Bella Poljak Jáuos 
és Buchta Andrást pedig két harmad rész
ben megillető ingatlanra 120 frt kikiáltási 
árban — és

d) a stiavnicskai 143 sz. tjkvben A l l  
sor sz. a foglalt s végrehajtást szenvedő 
Buchta Györgyöt fele részben és végrehaj
tás alatt netn álló társtulajdonosa Buchta 
Andrást ugyancsak egy tél részben megil
lető ingatlanra 80 frt kikiáltási árban az 
árverést elreudelte. és hogv a fennebb uieg- 
jelölt ingatlanok az 1887 évi O któber hó 
Il ik napján délelőtti 10 órakor .Stiavnicska 
községében a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megáliapitot kikiál
tási áron alól is eladatDi fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az in- ! 
gatlanok becsárának io százalékát készpénz- I 
ben vagy óvadékképes értékpapírokban a ki
küldött kezeihez letenni, avagy a bánatpénz- ' 
nek a  bíróságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Kir. jbirórág mint telkvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban 1887. évi június 

hó 15 -én.
F e k e t e

883 szám 
” tk. 1887

Árverési hirdetményi kivonat.
A zólyomi kir .járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi hogy Szekurisz 
János. Inrecz Tamás és a kir. államkincstár 
végrehajtatóknak, Basuyárné Szekurisz Zsu
zsi végrehajtást szenvedő elleni összesen 55 
frt 98 kr. tökekvetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. 
törvényszék (a zólyomi kir. járásbirósági te
rületén lévő Zólyom szab. kir. város terü
letén fekvő a zólyomi 108. sz. tjkvben fog
lalt és a B. lap l-sö tét- szerint Basnyárné 
Szekurisz Zsuzsit fele részben megillető kö
vetkező fekvöségekre :

a) a f  92 hr. sz. a. foglalt 135-ik sz, 
házra, udvarra és kertre 355 frt.

b) a f  1828 hr. sz. >za stalomc nevű 
szántóra 4 frt. összesen tehát 359 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árbau az ár
verést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1887. évi O któber hó 6 -ik  nap
ján délelőtti 9 órakor a zólyomi kir. jbság 
tkvi osztályának hiv. helyiségében, a zólyo
mi várban megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 35 
frt 50 kr. és 40 krt készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi novemberhó 1 -éu 
3333. sz. a. keit igazságügyminisz eri rende
let 8 íj ában kijelölt óvadékképes évrtékpa- 
pirbau a kiküldött kezéhez letenni avagy az 
1881. LX. törvényezikk 170-ik § a  ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 1887 évi márczius hó 
29-ik napján.

A zólyomi kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság.

K a k ftM áiiy i.
kir jiljbiró.

3014 hz 
1886

Árverési hirdetményi kivonat.
Az liptósztmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kellő 
Adám és Kellő Zsuzsanna végrehajtatóknak 
Janicsek Mátyás és György végrehajtást 
szenvedők elleni 120 frt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ti g ve ben a ró
zsahegyi kir. törvényszék a Isztmiklósl kir.

járásbíróság területén lévő Szeles Porába 
község határúban fekvő a szeles porubai 43 
számít tjkvbcu A. 1 sors/.. 1 —40 alatt fog
lalt 4 8 nrb. telekből és 32 üsszeirási számú 
házból —  valamint A. + sors/.. 1—6 alatt 
foglalt zálogmiuőségü — Janicsek Mátyás 
és Janicsek György nevére egy fél részben 
irt ingatlan az áiverést 509 írtban megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt iugutfau az 1887 évi Sep 
tem ber ho 2 8 -ik  napján délelőtti 10 ónkor 
Szeles Poruba községben a községi házban 
megtartandó nyilvános árverésen a megal 
lapított kiállási áron alól is cladutni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan hecsáráuak 10 °/«-át vagyis 59 frt 90 
krt. készpénzben, vagy az 1881-ik LX. 
törvényezikk 42-ik §-ában 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 1-én 3333 ik szám igaz
ságügy miniszteri rendelet 8-ik § ába ki
jelölt óvadékképes é r t é k p a p í r b a n  
a kiküldött kezéhez leteuui avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170. § a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervén/t átszol
gáltatni.

Lsztmiklósi kir. jbiróság mint tlkvijia- 
íóság 1887. évi május hő 24-én.

N x k l c s á k ,
kir jb iró ,

208ö az Ám 
1887 tík vi ~

Árverési hirdetményi kivonat,
A turócz szt.-mártoni kir, jbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy a t.-szent 
mártoni takarékpénztárnak Záthuretzky La
jos elleni végrehajtási ügyében a záturcsai 
122. sz. tjkönyvben 433. hr. sz. a. foglalt 

Záthuretzky Lajos nevén álló erdőre a visz- 
szaivezést 332 frt kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy azon inga Hanság az 1887. évi 
október hó 4 - ik  napján d. e. 10 órakor 
Záturcsa községében a község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 33 
frt 20 krt készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött keféhez letenni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban, 1887. máj. 2 1 .

F e k e t e .
kir. jbiró.

2743 Mám 
1886 tk.

Árverési hrdetményi kivonat.
A tsztmártoni kir. járásbíróság injait 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Vaniczkv János bellai lakos végrehajtatnak  
Nauta János bellai lakos végrehajtást szen
vedő elleni 85 frt tőkekövetelés és járulé
kai iránti végrehajtási ügyében a tsztmár
toni kir. járásbíróság területén levő Bella 
községben fekvő és a 105. sz tjkben I 1.
2. 4. 5. sor f  1. 2. 4 sor és f  1. 2 sor sz. 
alatt foglalt fekvöségnek Nauta Jánost illető 
egy negyed részére 624 írtban — a 238. 
sz. tjkben f  1 sor sz. alatt foglalt a végre- 
ha.tást szenvedettet egy nyolezad részben 
illető jutalékra pedig 13 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanokra az 1887 évi O któber hó 3-ik nap
ján délelőtti 10 órakor Bellán a helyszí
nén megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltást áron alól is eladatni fog
nak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10  százalékát vagyis 62 
frt 40 krt és 1 frt 30 krt készpénzben, vagy 
az 1881-ik LX. t- ez. 42-ik §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi »ovin- 
ber hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy- 
miniszteri rendelet 8 §-ában, kijelölt o.-a- 
dékképcs értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. c 170.
§-& értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság
Tsztmártonban 1887. évi január 25 én.

D á v i d .
kif tljb iró .

Gyomor- én a lte tti báutalinnk-. dugulás . aran ,’ r-, 
máj- ót opebánUlm Ak- föveny-, kő-. tisKtáttUi, : r -, 
elhi/.n* Htb ollon gyógymód nzorinti renden b.-,.„iá- 

latra általában orvosilag ajánltatik . 
E rn ám ét! Kavarok-, étvágvhiány- /elfúvódá. vo- 
■  orójfáa- vártololáa-. fejői An c tc té ib tn  in. _-i.

- betétien é t mint biztot, kellemnt át egétittégun báai 
•r.er nagyra bernliltatik

K a p h a tó m in d en ü tt a  g y ó g y s z e r tá r a k b a n . Nagy- 
bán a gyóifyfíJaKer- áa áaványvi* «/.let.;kb-i,. 

f s a k  a k k o r  való ili lm minden adag I,i|,| 
védjegyét viteti.

Köznnnti » z > b n i .iz ,; L jp p m an n  g y o g y s z e rt iir u  
K a rN b a d .

Kapható SolrnecKbányán, 
kelkai, ItenKterczebányai

i í / o n u t o t t  a .Selm eczbánya i H íra d ó * g y o n s á j t ó j án T u rócz-S z-M á rto n b á n .

úgymint az Altó-Kubinl 
V ág-Ujlm lyi, T íiiii' iIm. híii 

irtárak bán

Helység-változtatás.
Van >-zereiicsém a 11. é. közönség 

becses tudomására hozni, hogy ü z le 
te m e t  a l ír á i  ik h á z b a  (asztalos), 
kész kárpitos czikl eiinet pedig a F. Uíi 
Major-térét, fekvő U r s z iu y i-h á z b a  j 
helyeztem át.

Magamat tisztelt vevőim pártfo | 
gásúba ajánlottan, vagyok

i^ U in c s  tö tté  fogfájás
TtóUr. p o p p
S C t j- V k .u .1, f„  -orvos N / i iJ t l í ié n e k  

Béc . I. Bognergasse N r. 2.
használata mellett Felülmúl minden más száj
vizet, mint kitűnő óvszer mindennemű fog. 
száj- és torokbetegség ellen s dr. Popp fo n - 
poranak vagy fogpasztá jának egyidejű hasz
nálatú után a fogak mindig egészségesek 
f Sit” 7 >ek’ ami C}íy e^szséges gyomor fő-

tisztelettel

Selmeczbányán, 1887. Sept. l én

Jezsek János,
1 nyerges és ká rp itos

1 r 1 a legjobb szer az
odvas fogak sajátkezű kitörné.,éra, miáltal a 

bu/ös lehellel megszűnik.

Dr. Popp növény.szappanja kittms
mindennemű bőrbetegség ellen s kiválóan al

kalmas fürdők számára.
A ra k : Anatherin szájvíz palaczkokban 50 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. Növényszappan 

30 kr.

W  A t, ez. közönség kéretik, hogy vilá
gosan POPP cs. k, udv. fogorvos prepa
rátumait kérje s csak olyant fogadjon cl, 
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 To- 
perczer Lajos gyógysz... Fábry József, Soltész 
!-• Simító S. kereskedésében, valamint 4 
gyógyszertárakban cs illatszer kereskedések
ben Ruttkán, Zsolnán, Rózsahegyen, Kör- 
möczön, Selmeczbányán, Beszterczebányáu, 
Zólyomban, Német-Lipcsén, Csaczán, Vág- 
Besztgrczén, Nagy-Bicsén, Námcsztón. Pri- 
vigyén, Terhován, Mosóczon, Szucsányban.

O O — -  ------------ -------  ------------ o -----------------------------------------------------------------c

G-eToa/u-er T ózsof
Beszterczebányán.

Mindennemű hintó és kocsi raktárát ajánlja a nagyérdemű 
Hiúságoknak.

Knipiielilt deli Imhen I[errsehafteu sein grosses Láger allét 
0 Gattungen Kalessen und Wilgen. 0

__________  _ v

0 * 0 ö)0 0 0 ü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 0 c
o ®

H a s s o n b é r i  h i r d e t m é n y .
A véghles uradalmi igazgatásiig által ezennel közzé tétetik, 

liogy a véglilesi uradalomhoz tartozó Nógrádraegyébcn fekvő felső 

tiszovuiki italmérési és malom jog. úgy az ottani uradalmi ház 1887. 

évi október hó l-töl l s d l .  évi dcezember .'II ig számítandó 4 ',  évre 

a vég lilééi várban 1887. évi szeptember hó 15-én délelőtt 10 órakor 

tartandó nyilvános árverésen bérbe fog adatni. Ugyanott megtekintik- 

tök az árverési feltételek is.

>00000000000
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