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S ú l y o s  v á d .

A magyar írók és Művészek 
Társasága közelebb egy fel hívást bo
csátott ki a ’ hazai kaszinók és olva
sókörök elnökségeihez, melyben ez 
egyesületek ezéiját fejtegetvén azon 
következtetésre jut, hogy azok nagy 
részben „politizáló mokrakörök“. vagy 
„kártyabarlangok

E súlyos vád alól ugyan van 
némi kivétel, de aki az e nemű kö
rök működését figyelemmel kiséri, be
láthatja. hogy kaszinó és olvasó kö
reink nem teljesítik azon fontos kul- 
turmissiót. mely azok alapítójának, a 
nagy Széchényinek szeme előtt le
beged.

Felvidékünkön ez egyesületek 
nemcsak közművelődési, de politikai 
hivatást is kell hogy teljesítsenek. 
Ma már nem ligy van, mint hajdaná
ban volt, hogy egyes úri házaknál a 
vármegye vezérszereplői barátságos 
körben gyűltek össze hol itt. hol ott. 
hogy megbeszéljék közös ügyeiket. 
A társadalmi élet meglazult s a régi 
atyafiságos barátság seiu áll már 
fenn. él mindenki magának. Az egye
düli hely. hol sűrűbben érintkeznek 
az emberek egymással, a kaszinó.

A nemes szórakozás helyett ide 
is a szenvedély hozza a legtöbb eset

ben az embereket. Alig látunk széles 
e hazában egy-két kaszinót, mely hi
vatásának magaslatára emelkedve, 
kulturális tekintetben is iparkodik 
megfelelni.

A fent nevezett társaság különö
sen a miatt panaszkodik a kaszi
nókra, hogy magyar könyveket nem 
vásárolnak, hogy nem pártolják a ma
gyar irodalmat.

Igaz. hogy a kaszinók legtöbbje 
az anyagi bajokkal küzd, hogy jöve
delmét csaknem felemésztik a nélktl- 
lözhetlen kiadások s könyvek vásár
lására, könyvtár alapítására már nem 
jut a tagsági dijakból.

De más részt a társadalomban 
egyesek ma már annyira meg vannak 
terhelve, hogy az áldozatok, melyeket 
e téren hozni kell. nagy adót képez
nek s nem csoda, ha .lkadnak, kik 
bele fáradnak. Hogy a magyar kö
zönség nem vásárol könyveket, an
nak egyik okát éppen ebben látjuk.

Mind a mellett is a kaszinók 
egy kis jó akarat mellett könnyen 
alapíthatnának könyvtárakat. Ugyanis 
a téli hónapokban rendezzenek saját 
körükben csekély belépő dij mellett 
f e l o l v a s ó  e s t é l  y e k e t  s ennek 
jövedelmét fordítsák a könyvtár ala
pítására.

A magyar ivók társasága ez

előtt pár évvel közhírré tette, hogy 
szives készséggel áll a magyar kö
zönség szolgálatára s meghívás ese 
tén tagjai a vidékre is elmennek, 
hogy szolgálatokat tegyenek a ma
gyar kultúrának.

Most a magyar írók fordulnak 
pártolásért a magyar közönséghez. 
Nyújtsanak egymásnak kezet, támo
gassák egymás törekvését s nem lesz 
oka egyiknek sem panaszkodni ; a 
kaszinók közönsége pedig ki fog bon
takozni a környező füstfellegböl s 
azon térre fog lépni, mely az egye
sület magasztos czéljának legjobban 
felel meg. így a magyar kulrura is 
virágozni fog s tért hódit magának.

A kéményttizek eloltásáról
Kéménytüzek oltásánál az a/, irány- 

J adó : hogy szabályszerűen, tűzmcntcscn van- 
e a kémény építve vagy nem ? Szab&lysze- 

1 rűen épített kéményeknél a tűzoltóság* a 
' kémény kiégését nyugodtan szemlélheti, 

csak arra kell figyelemmel lennie, hogy a 
kidobott tűz-üszkök a ház tetejét meg ne 
gyújtsák ; szabályszerűen épült kémény 
még nagy városokban is ritka, kis városok
ban és falun pedig alig van, — ennek követ
keztében kéménytüzek alkalmával a tűzoltó
ság az égés megfékezését nem bizhatja 
egyedül a kéményseprőre, hanem el kell 
neki mindent követni, a tűz gyors és sikeres 
megfékezésére. - Első teendő annak a

megállapítása, hogy a fő kürtőbe hány mel
lékkürtő torkollik és ezután megkeresése an
nak a mellékkürtőnek, a melyik ég, — a 
mi legegyszerűbben úgy állapítható meg, ha 
a tisztító ajtók kinyittatnak, melyeken át a 
lehulló zsarátnok meglátható ; ha az égő 
csövet sikerült megtalálni, akkor legalsó 
nyílásához kell állítani egy tűzoltót, a ki a 
lehulló tüzet egy vízzel telt edénybe ko
torja ; az égő cső többi nyilásainál is kell 
figyelő tűzoltóknak lenni, nehogy a megtü- 
zesedett ajtótól, akár szobapadló, gerenda 
vagy tetőzet mcggyuladjon. —  A tűzoltók 

i megfelelő része annak a háznak a tetejét, 
i melynek keménye ég s a mellékházakat védi 
I a lehulló zsarátnokok ellen.

Ha már az égő cső nyilásainál kellő 
j fölügyelő személyzet van, azután a tűz meg- 
i támadása természetesen, annak helyzetétől 
| és minémüségétől függ.

Ha a kéményégést kigyulladásakor 
! mindjárt észrevesszük és a tűz helye köny- 

nyen hozzáférhető, akkor az égő kormot 
egy léczczel vagy nedves seprővel egysze
rűen le kell ütni, vagy pedig kevés vízzel 
eloltani

Rövid kéményekben a tüzet egy hosz- 
szabb nyélre kötött nedves seprővel kell 
lekotorni.

Ha a kémény már nagyobb kiterje
désű, akkor abban a tűz sikeres megtáma
dása csakis a kémény fölső nyílásánál esz- 

■ közölhető. Melyik módot alkalmazza a tűz
oltó : azaz egyszerű seprővel, golyós kefé
vel vagy a vízzel való elfojtást, — az attól 
függ, hogy szénkorom, vagy fényes szuj-ok- 
szerű korom gyulladt-e meg, — vagy pedig 
attól, hogy a kiégéssel a kéményt ki akar- 

1 juk-c egészen tisztítani, vagy pedig a tűz

m  4  * 0  p  5 7*  n
m  ,*-2 .

A kereskedelem és nehézségei 
a közép korban.

Irta : H a r a » /. t i .1 ó * s e f —

Vége-

Vasco 1503. szeptember i-én vissza
tért hazájába, hol a király őt grófi rangra 
emelte.

A portugálok azonban későbben igen 
méltánytalanul bántak a kincses India lako
saival, mivel azoK az 1306-ban kiküldött 
Don Francisco d' Almeida alkirálylyal, mert 
neki a portugál király ily czimet adott, nyílt 
harezba keveredtek, a végtelenül uralkodni 
kezdő elnyomatások és megszorítások miatt, 
melyet Almeida alparancsnokai velük színi
ben elkövettek : — de emezeknek eleinte 
jobban kedvezett a szerencse, de utóbb az 
indiai császár a syriai és egyptomi szultá
nokhoz fordult segélyért, ezt meg is kapta, 
sőt a velenczciek, kik a portugálokra keres
kedelmük megrövidítése miatt haragudtak, 
nemcsak hogy biztatták a szultánt a segít
ség adásra, de még ők is ágyúkkal s lőkész- 
lcttcl segitették. így aztán Almeida fia, 
Lorenso, csatát vesztett, mert a mint az 
ellenség és tűz jött, őt hajóján két ágyúgo
lyó találta s az egyik lábát, másik életét 
vette el.

A fiú életét az atya, az igaz, hogy 
mcgboszulta, de utóbb maga is orvul meg
gyilkoltatott a hottentották országának 
partjain.

A portugállok mindenképpen biztosí
tani akarták maguknak a fölfedezett keres
kedelmi területeket s e végből Kmanuel ki
rály Alfouzo Alberquerquet nevezte ki 
alkiralylyá, kinek ugyancsak meggyűlt a 
baja ; de hősies szelleme mégis mindenütt 
győzött.

Egy alkalommal, a vadak Fernando 
Continho tábornagyát megtámadták és meg 
is ölték. Alberquerque ezért bosszút es
küdött.

Nemsokára elfoglalta Ormust mely a 
középkorban a leglátogatottabb kereske
delmi pont volt. Ezután elfoglalta Goát, de 
azután e miatt lázadás tört ki, melyért a 
portugállök kénytelenek voltak visszavonulni.

De azért ez nem csüggesztcttc el Al
berquerquet, mert nemsokára India fűszeres 
szigetei felé vitorlázott és ott Malakkát el
foglalta.

De bármi sok szolgálatot lett is kirá
lyának Albcrqucrque, ellenei mégis hatal
masabbak voltak, mert ezeknek ármányko
dása a liires és vitéz férfiul megbuktatta. 
Meghalt 1 515 . szept. 16-án.

A vezéreik iránt cgyre-masra háládat- 
lanabb a lévő portugállok fénykora is elmúlt, 
mert a hollandok 1598-ban Jáva szigetén 
megtelepedtek s a kereskedelmi tért a por
tugállok elől elhódították s ezt annál köny- 
nyebben tehették, mivel emberségesebben 
bántak a benszülöttekkel, mint emezek s 
igy azok hozzájuk csatlakoztak.

Később a francziák is kezdtek mo
zogni, de eredmény nélkül. De annál na
gyobb sikerrel működött az. Erzsébet angol 
királynő alatt 1600-ban létrejött kclctindiai 
társaság, mely készaz. év alatt Elő- és Hát- 
só-Indiát egészen hatalmába kerité.

Ez. idő közé esett a kereskedelem leg
nagyobb korszaka, illetve forduló pontja, 
Amerikának Columbus által történt fclfc- 
deztetése.

Mint a méh raj, mely a kertben a vi
rágra száll, hogy annak himporát megra
bolja s otthon kicsiny fészkében mézzé csi
nálja, úgy özönlöttek el Amerikát felfedez
tetése után a föld minden részéből a kal
már szellemek, szegény emberek, hogy 
onnan lehetőleg mennél több kincset rabol
janak el.

Eleinte az igaz, kicsinylöleg beszéltek 
róla, de midőn mindég beljebb és beljebb 
hatoltak, mindjobban megismerték az érté
kes földet, annál többen tódultak be és vet
ték el karhatalommal is a szegény benszü- 
lott néptől a földet és azt kíméletlen vas- 
eszközeikkel fdtúi va, annak kincseit maguk
hoz véve. ismét elpárologtak hazájukba, hol 
békességben és nyugalomban élték napjai
kat, mig a szegény vad népeknek újabb és 
újabb ellenségekkel gyűlt meg bajuk

Es mégis, mi lett Amerikából ?
A világ ege ső kereskedő országa, a 

kalmár szellemek tanyája és a találmányok 
kútforrása.

Hogy a középkorban mily gazdag ke
reskedők voltak, arról a következőkből győ
ződhetünk meg.

A 16-ik század elején a Welserek, kik 
Augsburgban kereskedők voltak, oly gaz
dagok lettek, hogy magnk indítottak útnak 
kereskedelmi expeditiót, melyre milliókat 
költöttek, de viszont milliókat vettek be is 
a visszahozott zsákmányból.

Ezen czélból hatvanhat ezer arany 
költséggel három najót szereltek fel, mely

négy év múlva Kelet-Indiából visszatérve, 
tartalma alatt csak úgy sülyedt, mert min
denféle gyógyfiivekkcl, drága kövekkel és 
más árúkkal volt megrakva.

A Welsereknek telepeik voltak Ilécs- 
ben, Velenczében, Marseiliéban, Lyonban, 
Rrüggoben és Antvcrpenben. Ezen ház üzér
kedéseit V. Karoly oltalma alatt folytatta ;

mivel ők pénzt kölcsönzőnek neki, mint 
egy ízben is 12 tonna aranyat (circa 3 mil
lió 5 száz ezer forintot) s igy c kiváltságo
kat szorosabb összeköttetésük folytán, meg 
kelletett neki adni.

N y u 1 ú c z y ú r.
— I £fi7. történet. —

I r ta ; K u n  B a r n a

Azt hinné az ember, hogy csak az al
földön szokása a népnek, hogy egyeseket 
olyan névvel lát el, melyet sem apjától nem 
örökölt, sem a paptól nem kapott.

Pedig dehogy.
A felföld népének is meg van az az 

incselkedő tulajdonsága, hogy szeret mellék 
neveket osztogatni épen úgy, mint az 
alföld’.

Kiáltó példa erre -  a többiek között 
— Zólyomy Tófor uram, akit c néven ugyan 
senki nem ismer széles felvidéken ; de ha 
valaki Echotkától—Dctváig bármelyik pa
rasztot megkérdezi, hogy hallott-c valamit 
Nyulóczy ur felől ? a kérdezett kimaradha- 
tatlan mosolya azonnal elárulja, hogy nem 
rósz helyen kérdezősködött.

— Nyulóczy úr ? Igen uram, hogyne ? I 
Hallottam bizony.



azonnal való elnyomása válik szükségessé.
Lakóházaknál kétféle kéményeket szok

tak alkalmazni, szűk vagy u. n. orosz ké
ményeket, a melyeket a fölső nyilasról lán- 
czon függő golyós aczél kefével tisztítanak, 
vagy pedig mászható kéményeket, melyekbe 
a kéményseprőnek létra segítségével kell 
fölmászni s a vakaróval kell kitiszto
gatnia.

Ha szénkorom ég a kéményben : an
nak foltörő sziporkái majdnem veszélytele
nek s távolabb álló épületeket meg nem 
gyújtanak ; ez az égés az egyszerű seprő
vel vagy golyós kefével könnyen eloltható, 
egészen máskép áll a dolog a szurkos ko
rommal ; ha ez gyullad meg, az nemcsak 
az épület tetőszerkezetét veszélyezteti, de 
nagy darabokban szállván ki a kürtőből, 
kivált szél vagy vihar esetében, a közeli és 
távoli épületeket veszélyezteti. — Ennek 
megfékezési módja csöndes időben a lán- 
ezon függő golyós kefének a kürtőben tör
ténendő gyors föl- és alámozgásából áll, 
mely mozgatás által az égő korom a ké
mény faláról leverődik és alsó nyílásánál el 
lehet oltani. Ha szélben vagy viharban az 
égő kémény azonnal való eloltása szüksé
ges, — ekkor, de csakis ekkor alkalmazandó 
a vizsugár, de soha sem nagy mennyiségben 
és sohasem az egész sugárral, hanem csak 
a sugárszóróval, azért, mert a sok víztől a 
megtüzesedett kémény sebes kihűlés miatt 
repedést kap és nagyobb veszélyt idézhet 
elő, mint a kéménytűz maga — azért 
gyönge alkotási! kéményeknél a viz hasz
nálata nagy óvatosságot igényel.

Kéménytűzek eloltásánál méő más mó
dokat is alkalmaznak, melyek azonban ve- 
szélythozók és igy egyszerűen eltiltandók 
volnának ; különösen ott, hol tűzoltóság 
van, mert nekik más okszerű és sikeres ol
tási módokról kell tudomással birniok ; 
ilyenek :

a kémény minden nyílásának elzárása, 
— határozottan eltiltandó, mert az elzárás 
által azon éghető gőzök, melyek a kürtő
ben képződnek és melyek fölötte gyúléko
nyak —  összeszaporodnak és meggyulva 
robbanást idéznek elő ;

a kéménybe lövés —  káros, mert a 
mellett, hogy ritkán hasznai, a robbanás ál
tal különösen gyönge épitményű kémények 
összedülését eredményezi.

A poralaku kén elégetése is veszé
lyessé válhatik ; — a tüzet elfojtja ugyan a 
fölszálló kéngőz, de a kifejlődő kénecssav a 
szobákba és egyéb helyiségekbe való beha
tolása által bajt okozhat.

Végül meg kell jegyeznünk, hogy viz 
alkalmazása rendkívüli esetekben és nagy

És jóízűen kaczagva megy tovább út
ján, mintha a névvel együtt valami igen 
vig történet idéztetett volna fel emlékeze
tében.

Ámde az a történet, mely miatt Zó- 
lyomy Tófor uramat csak Nyulóczy úr név 
alatt ismerik, bárkire nézve is lehet igen 
vig történet, de hogy Zólyomy Tófor uramra 
nézve nagyon szomorú történet, az bizonyos.

Ha valaki a >Felvidéki Híradó* olva
sói közül kiváncsi volna megtudni ez ese
tet, szívesen elmondom, úgy amint én hal
lottam nagyanyámtól, aki Nyulóczy urat 
még mint Zólyomy Tófort ismerte,

Persze, régen volt az már nagyon ; az 
én nagyanyám fiatal lány korában.

Akkor volt Zólyomy uram is fiatal em
ber. Még pedig nem utolsó fiatal ember, 
aki egy szép házat és nem nagy ugyan, de 
egyszerű életmódot biztosan nyújtó birtokot 
örökölt szülői után.

Sugár növésű barna fiú volt abban az 
időben, akire nem egy lány tekintett vá
gyakozva ; bár azt igen rossz néven vették 
neki már akkor is, hogy szemeit mindig le
sütve tartotta és nem nézett soha senkivel 
szembe.

Hogy miért ? azt nem tudta senki meg
mondani. Hiszen nem hallottak róla semmi 
olyast, ami miatt Iclkiismerete vádolhatná. 
És félénknek sem lehetett tartani ; először 
is mert arról a daliás alakról ezt a tulaj
donságot senki nem tette volna fel ; má
sodszor mert ha társaságban valaki arról 
mesélt, hogy ilyen, vagy olyan veszélyes 
helyzetet, kalandot élt át vadászat vagy 
utazás közben, rendesen sajnálkozva só
hajtott fel, hogy mért nem lehetett ő 
ottan ? 1

vigyázattal vehető csak igénybe, mert - -  
mint már főlebb is kifejtettük — s kémény 
lehűlése, könnyen annak bediiléstt okoz
hatná.

A kéménytűz elfojtása után a tűzoltó
ság kötelessége a kéményhez közel lévő 
faszerkezetet, padlót, gerendát stb meg
vizsgálni, hogy esetleg tüzet nem fogott-e 
egyik vagy másik, — a kémény pedig, ha 
az égéssel ki nem tisztiltatott, a kémény- 

! seprők által azonnal kitisztítandó.
K.  K

Turúczvármegye közgyűlési 
ügyrendje.

i. §■
A hirdetett közgyűlés tárgysorozata a 

megyebizottsági tagoknak 8 nappal a köz
gyűlés előtt megküldendő meghívókban 
közlendő, s egyidejűleg a megyei hirdetmé
nyi táblára is kifüggesztendő.

A később beérkezett ügyek jegyzéke 
pedig 24 órával a közgyűlés előtt a tárgy- 
sorozat mellé kiteendő s a közgyűlésben, 
annak megnyitása után felolvasandó. A  je
len §. második bekezdésében foglalt rendel
kezések azonban csakis a rendes közgyűlé
sek alkalmával bírnak érvénynyel.

2- §•
A közgyűlés d. e. 10 órakor kezdő

dik, s mindaddig tart, mig a tárgysorozat 
ki nem merittetik ; azonban d. u. 3 órán 
túl csak a bizottság és az elnök egyetértő 
akaratával folytatható.

3- §•
A közgyűlés elé kerülő ügyek rend

szerint a következő sorrendben tárgyal
tatnak :

a) legfelső királyi leiratok,
b) elnöki előterjesztések,
c) alispáni jelentések,
d) interpellátiók,
e) választások,
f) ministeri leiratok,
g) bejelentett indítványok,
h) törvényhatósági átiratok,
i) egyébb átiratok,
k) megyei előirányzatok és számadások.
l) albizottsági és küldöttségi jelentések, 

s előterjesztések.
m) egyébb hivatalos jelentések s elő

terjesztések,
n) községi ügyek,
o) folyamodványok,
Mindezen ügyek rendesen érkezésük 

sorrendje szerint adatnak elő.

4- 8-
A közgyűlés elnöke a jegyzőkönyv 

vezetésére és a szólani kívánók feljegyzésére 
külön-külön jegyzőt jelöl ki.

5- 8-
A szólani kívánók, nevüket az illető 

jegyzőnél feljegyeztetni tartoznak s csak 
a feljegyzési sorrend szerint szólalhat
nak fel.

6. 8-
Beszédet olvasni tilos.

7- 8
Egy ügyhöz és részletes tárgyalásnál 

az egyes részletekhez hozzászóluni csak egy
szer lehet.

8- §-
Szót kérhetnek az ügyrend jelen 8 ára 

hivatkozva, alkalomadtán bármikor : kik az 
ügyrendre hivatkozni s kik a vita folyamán 
kinyilvánított nézetükön változtatni, továbbá 
kik személyes kérdésben felszólalni akarnak.

9 §•
Az előadó jegyző a szőnyegen lévő 

ügy felvilágosítása czéljából bármikor fel
szólalhat.

10 . §.
Mig valamely szőnyegen lévő ügy ha

tározattal el nem döntetett, addig más 
ügyhöz szólani nem lehet ; s a határozat ki
mondása után, az illető ügy felszólalás tár
gyát többé nem képezheti.

1 1 . §.
Tanácskozás alatti ügyekre vonatkozó 

vagy egymással összefüggő indítványok 
együttesen tárgyaltatnak.

12 . 8-
Indítványok tárgyalásánál az első szó, 

valamint a végszó is az indítványozót 
illeti.

13- 8-
Az indítvány szavazás előtt bármikor 

visszavehető, s ha más valaki sajátjává 
nem teszi, akkor az tovább nem tárgyalható.

'4- §•
Interpellátiók a 3-ik 8-ban előirt sor

rend betartása mellett minden előzetes be
jelentés nélkül tehetők, s bármely tisztviselő 
ténykedése szolgáljon is azoknak alapul, 
mindenkor az alispánhoz illetőleg annak he
lyetteséhez intézendők.

Az intcrpellátiókra a válasz lehetőleg 
azonnal megadandó.

(ViSfje következik).

H Í R E I N K .

Á rvnliól. K i n e v e z é s .  A vall.- 
és közokt. minister C s e h é 1 y i Adolf, 
rozsnyói főgymnas. rajztanárt a trsztenai

Szóval mindenki bátornak, sőt vakme
rőnek tartotta, amint alakja után illett is. 
Még nagyanyám is, aki épen nem vette 
rossz néven, hogy a csinos fiú körülötte 
forgolódott. Nem ám, nem vette rossz né
ven ; sőt ha az idősebb rokonok pajzán- 
kodva arra czélozgattak, hogy mikor lesz 
már a lakodalom ? hát még azért sem ha
ragudott meg.

Tetszett neki Zólyomy, akit nemcsak 
csinosnak, de hősnek is tartott. Mindaddig, 
mig az a bizonyos eset meg nem esett 
rajta.

Tudniillik, hogy Zólyom uram épen 
nem az a hős volt, akinek látszott, ellenke
zőleg, a legnagyobb poltrón aki valaha 
létezett az isten szép ege alatt.

Nagy társaságban szívesen clmondo
gatta ő, hogy > miért is nem lehetett itt, 
vagy ott* ahol valaki veszélyben forgott ; 
hanem, ha egyedül volt, minden kis zörejre 
megrezzent, minden hangra összeborzadt.

Ha már besötétedett, valóságos babo
nás félelem vett rajta erőt. Mindenki jóer
kölcsének tulajdonította, hogy — más fia
tal emberek szokásaként -  soha éjeire ki 
nem maradt házából ; pedig ez egyedül 
azért történt, mert nem tudott annyi kincset 
magának elképzelni, amennyiért vállalkozott 
volna arra, hogy sötét éjjel végig menjen 
az utczán egyedül.

Lefekvés előtt valóságos kémszemlét 
tartott há/.ában ; minden szobát átvizsgált, 
minden ajtót gondosan elzárt, s mikor há
lószobája ajtajat végül magára reteszelte, 
egész ármádia számára való gyilkoló esz
közt szedett elő s készített ágya mellé egy 
kis asztalkára.

Dupla puska, töltött pisztoly, kifent 
kard, hegyes tőr és egy ólom gombos som
fabot azonban mind nem adtak neki elég 
bátorságot ; éjeire rendesen oda rendelte 
egy öreg cselédjét szobájába, hogy legyen 
kihez szólania, ha valami baj történnék.

Ezzel aztán óraszámra elbeszélgettek 
lefekvés után ; azaz hogy Tófor úr mesélt 
holmi rémes rablóhistóriákat, — az öreg 
béres meg fél óra múlva már az álomor- 
szágból morgott olykor-olykor vissza, hogy 
érdeklődésének hallható jelét adja. Évek so
rán át annyira megszokta már ezt, hogy 
képes lett volna reggelig jóízűen aludni s 
bizonyos időközökben »hm«-getni, ha gaz
dája beszélt, anélkül, hogy egy szót is ér
tett volna ebből.

Abban az időben valami Tamaskó 
nevű martalócz garázdálkodott a felvidéken, 
kinek a kegyetlenségéről nagyon sokat tud
tak mesélni ; hogyan rabolta ki ezt, milyen 
keresett kínzásokkal ölte meg azt. Szegény 
Zólyomy lélekzetét vissza fojtva hallgatta a 
rémes történeteket s torka hihetetlenül ösz- 
sze szorult, mig szokása szerint ki tudta 
mondani : bárcsak ott lett volna !

A foga is vaczogott, mikor a hallotta
kat öreg cselédjének elbeszélte.

Egy este. szokás szerint sokáig mesél- 
getvén, túlságosan felizgatta magát és nem 
tudott aludni schogysem. Amint gyertyáját 
eloltotta, rémcsnél-rémcsebb jelenetek ját 
szódtak le képzelete előtt ; irtózatos kalan
dok, melyeknek szörnyen megkínzott hőse 
mindig önmaga volt. Remegve forgolódott 
agyában s homlokán a hideg veritek gyön
gyözött.

(Folyt köv )

kir. gymnasiumhoz rendes rajztanárnak ne
vezte ki.

'#j» l y o n i l ) ő l .  E l i s m e r v é n y  é s  
k ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s .  Tekintetes 
Staudner Jenő kir. főmérnök úr a Zólyom- 
Brezón f. é. augusztus hó 20-án tartott 
gyermek szinielőadás tiszta jövedelme gya
nánt 23 (huszonhárom) forint 32 krt küldött 
a Eelv. Magy. Közművelődési Egyesület zó- 
lyommegyei választmányának, melynek át-
v. telét ezennel hálás köszönettel elismerjük. 

Besztcrczebánya, 1887. szept 13 .
A választmány nevében 

Stbemthn K ároly , ár. Keleti Vincéé,
alólunk. jegyző .

KÜLÖNFÉLÉK,
Kinevezés. A turócz szt.-mártoni állami 

polgári iskolával kapcsolatos kö/.épkereske- 
delmi iskolához a jogi és nemzetgazdasági 
tárgyak tanítására G r a b e r Samu hely
beli ügyvéd neveztetett ki. K á p o l n a i  
József a znióváraljai tanítóképző volt tanára 
oda ismét kineveztetett. ,

Érdekes ha tá rozat- A kir. curia hatá
rozatikig kimondta, hogy, ha az életbizto
sítási kötvényben kedvezni.-nyezettképcn a 
biztosított örökösei vannak megnevezve, a 
biztosítási összeg hagyatéki vagyont nem 
képez.

A M agyarország i Kárpátegyesü let Szít 
nyaosztá lya f. hó 8-án Szitnya hegyére ki
indulást rendezett, melynek sikerét a ked
vező időjárás is előmozdító.ta. Az újonnan 
épült pavillon a mosolygó nap által meg
világítva már messziről barátságosan üdvö
zölte a felfelé törekvő túristákat, kik a festői 
látvány által felbuzdulva újult erővel s meg
gyorsított léptekkel igyekeztek a csúcsra 
fel. Különösen Nigrinyi János bátyánkat ra 
gadta el a fe felé való törekvés nemes am 
bíciója, ki 70 éves kora daczára sem en
gedte magát a fiatalabbak által >lefőzetni', 
megelőzvén a társaságot, hátra sem te
kintve, a méltó önérzet által bátorított lép
tekkel haladt előre, s csak azért is az első 
volt, ki a czélt elérte. Meg is kapta érte a 
jutalmat : az elismerés szép koszorúját,
mert bátor kitartásáért a mintegy 26 sze
mélyből, hölgyek s urakból álló vidám tú- 
ristacsoport a kedélyes ebédnél közlclkesc- 
déssel kiáltotta ki az osztály Nestor-1úrist.-*.- 
vezérének. Az ebéd ideje alatt egyébiránt 
több pohárköszöntő is hangzott fel ; még 
pedig az első Coburg Eiilöp kir. herczeg ő 
fenségére, mint az osztály védőjére, azután 
az elnökségre. Tirts Rezső alelnökrc, dr. 
Téry Ödön, tiszt, alelnökié, az osztály tag 
jaira s vezetőire, a pénztárosra, a titkárra, 
továbbá a túrista-hölgyekre stb. A hölgyek 
is derekasan viselték magukat, őket is meg
illeti az elismerés, csak a hazamenés esett 
egy kissé terhűkre, mert nem érvén be az 
út fáradalmaival, ebéd után neki bátorodva 
kedvűk kerekedett a Balassa vár romjait 
megtekinteni, honnan sem elnöki tekintély, 
sem a férj esdő szava nem tudta őket visz- 
szacsábitani, s igy sokat járkálva kimerültek, 
s nem maradt elég erő a hazamcnetelrc. 
Miből csak az a tanulság, hogy nagyon jó, 
ha a hölgyek a szentirás szavait fiyelcmbc 
veszik s engedelmeskednek a férfiaknak. 
Egyébiránt a kirándulás szépen sikerült, a 
túristák derült kcdélylyel adtak egymásnak 
»légyott*-ot a jövő tavaszra ismét a Szít- 
nyahcgyérc, mikor is az osztály az újonnan 
épült pavillont bebutoroztatni, s annak 
rendje és módja szerint ünnepélyesen fel
avatni fogja.

Az orsz erdészeti egyesület közgyű
lésére, mely ma tartatik meg Körmöczön, 
mintegy 120 vendég jelentkezett. A varos 
mindent elkövet, hogy a messze földről ér
kezett vendégek, kik között vannak Tisza 
Lajos gróf, elnök, Bedő Albert orsz. főerdő- 
mester alelnok, minden tekintetben jól érez
zék magukat. Ma lesz a közgyűlés első- 
napja. mely után diszebéd lesz, majd a vá
ros nevezetességeinek megtekintés s este 
tánczmulatság következik. Hétfőn a József- 
gozfürésznél lesz nagy ebéd, harmadik nap 
pedig a stubnyai erdőben Az egyesület 
tagjai a város erdőit fogjak tanulmányozni, 
majd pedig szerdán az alapítványi uradalom 
erdeinek megtekintése végett Znióváraljára 
rándulnak.



Agyon nyom ta a m ángorló. Nagy sze
rencsétlenség történt hétfőn Lilge János 
helybeli kékfestő műhelyében. Ugyanis 
T a r a i  Pál árvamegyei illetőségű tanoncz 
saját vigyázatlansága folytan a mángorló 
alá került s a szegény fiú fejét egészen 
összezúzta, úgy hogy abban a pillanatban 
szörnyethalt. Temetése nagy részvét mellett 
másnap tartatott meg.

Vasúti baleset- Ruttkán a szerdán este 
érkező vonat a postacsit, melyen a cso
magokat szokták a vonathoz s a hivatalba 
szállítani, elgázolta s csak kevésbé múlt, 
hogy emberélet nem esett áldozatul.

Egy erdekes becsiile tsertes. A turócz- 
szt.-mártoni kir. járásbíróságnál a napokban 
egy turóczmegyci tót ajkú lakos becsület
sértés miatt beperelte egyik, ugyanazon 
községbcli lakótársat, mert azt mondta neki, 
hogy II u r b a n. A  tárgyalásnál az alperes 
beismerte, hogy azzal a felperest csakugyan 
sérteni s hazafiatlansággal vádolni akarta 
Az alperes kész volt a sértésért bocsánatot 
kérni, de a felperes szigorú megbüntetését 
kívánta s csak a tárgyaló jbiró közbeveté
sére engesztelődön ki

S to ll K aro ly  elhunyta alka lm ából Sel- 
mcc/.Bclabánya sz. kir. város részvétirattal 
fejezte ki tiszteletét és részvétét az elhunyt 
jeles bányász iránt. Stoll Károly 1865. 
óta díszpolgára volt c bányavárosnak.
Mint újabban értesülünk, a közvélemény 
figyelme egy kiérdemesült bányatanácsos 
felé fordúl, s neki szánja a megtisztelő dísz
polgári ezimet.

Öngyilkossági kísérle t- Egy szerencsét
len öreg asszony, P a 1 o v c s i k Anna 
kétszer kísérletté meg pénteken, hogy a 
gyorsvonat elé vesse magát s igy vessen 
véget életének. Terve nem sikerült, mert 
mindannyiszor megakadályozták ebben, 
végre is a csendőrség letartóztatta s át
szolgáltatta a szolgabirói hivatalnak. Az ön
gyilkos jelö’t szklabinavaraljai illetőségű, de 
most Turócz-Szt.-Mártonban lakik. Okul azt 
hozta fel, hogy nem tud megélni, a nyomor 
vitte e lépésre.

B etö ró vándorlók. Szerdán négy ván
dorló legény, névszerént Kovarsz Ferencz, 
Kriske Gusztáv, Twardzik Ottó és Gan- 
dorszky Károly vakmerő betörést kísérlet
tek meg Károlyfalván. Klőbb a korcsmában 
jól bepálinkáztak, aztán elhatározták, hogy 
Kovársz Ferencz menjen a faluba koldulni. 
Kovarsz csakhamar visszaérkezett s nagy 
titokban elmondta a többieknek, hogy egy 
házat talált, hol senki sincs otthon s azt 
indítványozta, hogy törjék fel s rabolják 
ki. A többiek beleegyeztek s délelőtt 10  —11 
óra körül bementek Blaha János községi 
biró házába. Kovarsz és Gandorszky az aj
tót feszegették, a többi kettő pedig őrtál- 
loít. Az ajtót azonban nem tudták betörni 
s felhagytak annak feszegetésével, hanem 
az ablakot kezdték feszegetni. Kz könnyeb
ben engedett, kinyílt, mire Kovarsz bement 
a szobába s egy pipát, meg egy esernyőt 
adott ki társának. Stefanitcs Anna, a biró 
szomszédasszonya észrevette a zajt s bené
zett az ablakon, látva a gazdálkodó tolvajt, 
ki mar az asztalfiában kotort, lármát csa
pott, mire férje s több községi lakos össze
futott s betörőket elfogta. Nem sokára meg
érkezett a turócz-szt.-mártom csendőrség őr
járata s mind a négyet átszolgáltatta a kir. 
járásbíróságnak. Most vizsgálati fogságban 
vannak. Az illetők közül egy morvaországi, 
három pedig sziléziai illetőségű.

Duellum Kgy az orvosok uraskodásai
ról ismert közeli fürdőben a nem rég tá
madt tűz alkalmával összekapott a fürdőtu- 
lajdonos az oltani legrégibb Pürdőoi vossal, 
mert állítólag a fürdő tulajdonos megakadá
lyozta az orvos villájának oltását. A fürdő
orvos — jogosan avagy jogtalanul-e nem 
tudjuk -  a következő kifejezésekre ragad- 
totta el magát : *Sic altér Sündcr, böser
Geist, das werden Sic vor Gott u 11 d - 
z w a r in  d é r  11 ö 1 I c. wohin Sic 
gchüren verantworten« F.zen complicalt 
sértés áltál megtámadott fürdőtulajdonos 
kihívta a doctor urat a z . . . . i kir. já
rásbíróság előtt a icodc du ducii- akarom 
mondani a btk. 258 esetleg 261 «;}{-ai sze
rint megejtendő páros viásko dúsra. A fegy
vereket dr. M. és I). ügyvéd urak kovácsol

ják, a >höchster Unpartei'scher* pedig A. 
kir. albiró lesz.

Losoncz veszedelme. Lapunk egyik ba
rátja, ki Losonczon járt, irja a következőket: 
Az egész város nagy télelemben van, napon
ként 4 —5 helyen it’ ki a tűz, mely azonban 
a nagy néptömeg által csirájában elfojtatik.
— A gyujtogatók kézrekcritésérc Ksztergoin- 
ból egy század katonaság requiráltatott, kö
rülbelül 40 csendőr van ott öszpontositva 
és azon felül, Losoncznak minden polgára 
köteles az éjjeli őrjáratokban részt venni. A 
gyujtógatók fejére 500 frtnyi díj van kitűzve, 
továbbá a statárium kihirdetését kérték. 
Kedden délelőtt már fel is állították az akasz
tóját a városház hátsó udvarában, s mind
ezek daczára folytonos gyújtogatások van
nak Többek közt elfogtak 2 építőmestert, 
mint gyanúsakat, de elbecsájtották őket. 
Fenyegető levelek járnak a tanácshoz, hogy 
a városházat, gymnásiumot és tanító képez- 
det felrobbantják. Az iskolában az előadá
sokat beszüntették.

Tűz m indenfelé Folyó hó 1 1 -én a
reggeli órákban Mosóczon Pctrovics János 
csűrjébcn tűz ütött, de még idejekorán el- 
fojtatott. A gyanú Ferjancsik András volt 
mosóczi községi szolgára irányul, hogy ő 
gyújtotta volna fel. — Ugyancsak c nap 
éjjeli fél tíz órakor Szlovanban Bahurinszky 
Anna csűrje gyuladt ki és cl is égett a 
mellette lévő Fábián Jakab csürjével együtt. 
Itt a gyújtogatással Páles Mihály gyanúsít- 
tátik, ki azelőtt Bahurinszkynénál szolgálat
ban volt, de elbocsáttatott.

A hírneves oláh izgató. Lukács László 
működése nem volt oly szükkörű, mint azt 
az ellene emelt vád alapján is gondolnék. 
Kárhozatos tanainak még itt a felvidéken 
Selmcczbányán is voltak hívei, és pedig a 
sclmeczbányai bányász akadémia oláh hall
gatói közelében. — Lelkes terjesztője a 
magyarok elleni gyűlöletnek a hirherdt agi
tátornak testvér öcscsc volt, ki a középta
nodákat kitűnő sikerrel végezve s a szün
időket bátyja társaságában töltve e rövid 
együttléttei apostolává avatódott fel annak 
az ügynek, melyért most élni-halni kész. — 
Kik a szelíd, jóindulatú szorgalmas fiút is
mertük, mindnyájan sajnáltuk, amint egy
szerre a tévúton láttuk őt. — Az akad. 
ifjúság kirekesztette köréből s ő a megve
tést, mellőzést a fanatikus erejével tűrte s 
kettőzök szorgalommal feküdt a stúdiumok
nak. — Most m. kir. bányagyakornok.

Vigyázatlan csendőr. D a n y i  János
stubnyafürdöi csendőr a napokban egy bün
tető ügyben mint tanú Nyitrára idéztetett 
be. A vasúton egy utas kére'móré meg
mutatta és megmagyarázta fegyvere szer
kezetét, de vigyázatlansága következtében 
a fegyver elsült és a golyó a vasúti kocsi 
falán keresztül a szomszéd fűikében ülő 
utast megsebesitette. A csendőr Nagy-Su- 
rányban kiszállt és önként jelentkezett a 
hatóságnál, hol le is tartóztatták.

Nincs pályázó. Ugyan micsoda szak, 
micsoda állás lehet az, melyre manapság 
nem akad pályázó ? még ilyen állás is 
volna ? Van bizony, még pedig az, melyre 
még a néhai görög istenek is csak azt kül
dötték, kire haragudtak. — Mintha újból 
feltámad volna e rég alvó ódium egyesek- 
annyira figyelmen kívül hagyjak azt a pá
lyázatot, melynek alapján Selmeczbánya vá
rosa a stcfiultói r. kát. elemi iskolának ta
nítót akar szerezni. Az első hirdetésre nem 
akadt okleveles pályázó, most újból ki van 
bocsátva a pályázati hirdetmény, vájjon lesz-e 
eredménye ?

M egöklelte a b ika  Skultéty Mihályt, 
Valcsa község biráját egy, a jászoltól el
szabadult bika súlyosan megsebesitette. A 
biró meg akarta fékezni a bikát, de az 
annyira megvadult, hogy neki rontott s 
megöklcltc.

Az idő já rás A közelebb lefolyt na
pokban szokatlan meleg időjárás volt s c 
mellett nagy a szárazság is. A napokban 
csaknem fürdeni lehetett a szabadban, mig 
a szántás ugyancsak bajjal jár, pedig az 
őszieket is kellene már vetni. A kutakból a 
viz csaknem mindenütt kiszáradt. — Kilátás : 
Lszaknyugaton változó, hűvös, délkeleten 
többnyire esőkkel borús időt várhatni.

A világ legnagyobb pástétoma- Viktória 
kirá'yné jubileumának ünnepélyére egy 55 
mázsás pástétomot sütöttek, melyhez 8 
mázsa liszt, 230 font vaj és zsir, 225 tyúk, 
galamb, lúd, pulyka, fájd, továbbá 67 ten
geri és mezei nyúl kellett. Az óriási pásté
tomot ünnepélyes menetben kivitték egy 
szomszéd mezőre és ott darabonként szét
osztották.

Á la rc z o i bál vízben. Trouvillebcn a 
hölgyek most egy új pikantériát gondoltak 
ki, mely nem kis mulatságot szerez nekik. 
Mélyen lefátyolozva jönnek a közös für
dőbe. A fürdő urak természetesen nem 
tudják, ki ez vagy az az alak, akinek bá
jait a fürdőruha kitünteti, mert arczát el
födi a fátyol. így a legfurcsább fölcserélé
sek fordulnak elő, sőt a fürdő csak nem 
egy álarezos bál mulatságával bir.

Az orvosok és a sósborszesz. Daczára 
annak a határozott ellenszenvnek, melylyel 

| áz orvosok mindenféle háziszer ellen visel
tetnek, mégis alig van ház a fővárosban, 1 
melyben a sósborszesz egyenesen orvosi 
rendeletre ne volna otthon, mint olyan há- \ 

i ziszer, mely csaknem nélkülözhetetlen. Hir- j 
télén rosszullétnél, fej- vagy fogfájásnál, nát
hánál, szcmgyengeségnél, szaggatásnál, csú- j 
zos bántalmaknál, tehát mind oly bajoknál, ! 
melyek a családokban gyakoriak : kitűnő j 
hatással van. Rendkívüli szolgálatot tesz a 
Brázay-féle sósborszesz különösen faluhelyen 
vagy ott a hol nem lehet gyorsan orvost 
kapni és pedig kitűnő szolgálatot azért, 
mert a legkülönfélébb bajoknál azonnal le
het alkalmazni a hozzá tartozó használati 
utasítás szerint, melyben pontosan le van 
írva, hogy mely baj ellen miként kell al
kalmazni E  kitűnő háziszer minden nagyobb 
füszerkereskedésben és gyógyszerésznél kap- . 
ható a használati utasítással együtt. Óva
kodjunk azonban az utánzatoktól és csak 
valódi Brázay-féle sósborszeszt fogadjunk el.

K ö z ü g y .

R e n d e l e t  a p o s t a h i v a t a -  
5 l ö k s z  é k h e l y e n  kívül lakó magánfe

lek által fizetendő fiókdijak tárgyában.
A kir. postahivatalok a székhelyükön 

i kívül lakó magánfclck czimére érkezett pos
taküldeményeket és az »Értesitvény«-eket 
kötelesek az illető község részére nyitott 
díjmentes fiókba elhelyezni s azokat a je
lentkezőknek vagy a községi küldöneznek 
díjmentesen kiszolgáltatni, csakis a kocsi
postai küldeményekért lévén megendedve a 
szabályszerű értesítési dij szedése.

Ha azonban a kézbesítési kerületben 
lakó magánfél saját megbízottja által záros 
táskában, melynek egyik kulcsa a posta hi
vatal őrizetében marad, kívánja küldemé
nyeit elvitetni, az elküldendőket pedig 
ugyanily módon föladatni: a postahivatalok 
az illető magánféltől a szabályszerű fiókdij 
szedésére (havonkint 50 kr.) jogosítva van
nak, kötelesek azonban az ily felek részére 
külön fiókot nyitni és abba a részükre, va
lamint a háznépük czimére érkezett levele
ket, hírlapokat stb. nemkülönben az elis
mervény ellen kézbesítendő küldeményekről, 
az »Értesít vény*-eket elhelyezni.

Többen szövetkezve is tarthatnak egy 
közös táskát, mely esetben az egyszerű 
fiókdijat közösen fizetik.

A fél által beszerzendő záros táskát 
mindig a küldöncz jelenlétében kell kinyitni, 
s abból a benne levő levelezéseket kivenni 
és ugyancsak annak jelenlétében kell abba 
az érkezetteket is elhelyezni.

A küldöneznek mindig jól bezárva át
adandó táskába tehetők még azon ajánlott 
és pénzes levelek stb. és a mennyire lehet
séges azon kisebb terjedelmű kocsipostai 
küldemények is, melyekről a czimzett által 
kellően aláirt »Krtesitvények« a postahiva 
tálhoz visszaérkeztek s melyekért a szállí
tási dij, esetleg az ntánvételi összeg meg 
lett fizetve.

A kincstári postahivatalok az ily ma
gán felekkel szemben hasonló módon jár
nak cl, és ezektől ép úgy mint a székhe
lyükön lakóitól, a szabályszerű fiókdijakat 
havonkint is elfogadhatjuk.

Kelt Budapesten, 1887. évi július 5-én.

Marost, s. k.

HIRDETÉSEK.
2111 Hzáiu 

tk. 1887

Á rverési hirdetményi kivonat.
A zólvomi kir. járásbirósácr, mint telek- 

könvvi katósác közhírré ‘eszi hney Fábry Pál 
végrehajtatónak, Zsnhrie/.kv Samu törv és 
term gyám által képviselt kink. Zsnbriczky 
István végrehajtást szenvedő és ennek tu
lajdonos társa Zsubriczkvné Hanka Anna 
elleni 62 frt 51 kr. tőkekvetelés és járulé
kai iránti végrehajtási tlgvéber a besztercze- 
bánvni kir törvényszék (a zólyomi kir já- 
ráshirósáir' területén lévő Zólyom szab kir. 
város határában fekvő a zólyomi 86 az tikj- 
kvheu foglalt következő fekvőségekre : I. a) 
a 81 hrsz. és 125 f. sz. házra, udvarra és 
kertre, a mely az A. lap és a B. lap l-ső 
tét. szerint Zsubriczkyné Hanka Anna és kk. 
Zsubriczkv Istvánra egészben van irva 452 
frt. II. azután az ugyan ezen tlkjvben fog
lalt és a B. lap l-ső tét. szerint kk. Zsub- 
rlczky Istvánt fele részben megillető követ
kező fekvőségekre: b) a f  1868 hrsz. »za 
8tálom* nevű szántóra 8 frt. e) a + 1710 
hrsz. iRákos* nevű szántóra 3 f r t , a zó
lyomi 475. sz. tlkjkvben foglalt és a B lap 
l-ső .ét szerint u. c fele részben megillető 
következő fekvőségekre : a) a + 647 hr. sz.
»v potokácb* nevű szántóra 27 frt; b) a f  
1109 brsz. »ptacsnik« nevű szántóra 18 frt;
e) a f  2171 hrsz. »pod velky Strázs* nevű 
szántóra 25 frt; a zólyomi 1171 sz. tlkjvben 
A + 791 b hrsz. és a B lapjB ik tét. szerint
u. e. fele részben megillető kertre 6 frt, ösz- 
szesen tehát : az. árverést 534 írtban ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a feunebh megjelölt ingatlan az 1887 
évi November hó 4  ik  napjáu délelőtti 10 
órakor a zólyomi kir. jbsag hiv. helyiségé
ben, a zólyomi várban megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is el fog adatui.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 45 
írt 20 krt, 30 krt. 30 krt, 2 frt 70 krt, 1 
írt 80 krt, 2 frt 50 krt, 60 krt készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881 évi uov. 1 -éu 
3333. sz. a. kelt igazság ügy minis//. éri rende
let 8 § ában kijelölt óvadékképcs évrtékpa- 
pirbau a kiküldött kezéhez letenni avagy az 
1881. LX. törvéuyczikk 170-ik § n  ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál el he
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Zólyomban 1887 évi julius hó 
22-ik napjáu.

A zólyomi kir. jbiróság uiiut telek
könyvi hatóság.

K a k N N Ú u ;i.
kir. nijhiró.

3317 1/..Í111 
1887, tlkvi

Á rverés i hirdetményi kivonat.
A turócz szt.-mártoni kir, jbiróság mint 

tlkvi hatóság küzhirré teszi, hogy Konsek 
Andrásnak Filo András és társai elleni vég
rehajtási ügyében Stiavnicska községben fek
vő a stiavnicskai 58. sz. tjkvben A I 1- - 6. 
sor sz. a. foglalt Filo János és Filo András 
és kiskorú Filo Zsuzsi nevén álló és nz 1887 
évi julius hó 5-én megtartott árverés alkal
mával Konsek sz. Grcgor Mária által meg
vett ingatlanságra és annak kiegészítő ré- 

| szét képező úrbéri erdő és legelőre az ár
verést elrendelte és hogy e fennebb meg
jelölt ingatlanság az 1887. évi November 
HÓ 2 4 -ik  napján d. e. to órakor Stiav
nicska községben a község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron 

I alól is el 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 előlcgcs elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Kir. jbirórág mint tclkvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban 1887. évi augusz- 

j tus hó 17 -én.
F e k e t e

kir. jb iró .
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Pályázati li i rdetmény.
Beszterczebánya sz. kir. varosánál újon

nan szervezett s 6 00  frtnyi évi javadalma
zással egybekötött állatorvosi állomásra pá
lyázat h'rdettetik.

A pályázni kívánók felhivatnak, hogy 
50 kros bélyeggel ellátott s képesítésüket 
igazoló okmányokkal, továbbá korukat iga
zoló anyakönyvi kivonattal és nyelvismere
teiket igazoló hatósági bizonyítványokkal 
felszerelt pályázati folyamodványaikat f. é. 
September ho 30 ig e város polgármesteré
hez terjesszék be.

Beszterczebánya város tanácsa 1887. 
évi september hó io-én

polgármesteri helyettes

C h o v a n ,
vár. kapitány.

1887 évi 2532 szám,

Zab szállítási felhívás.
A  szélaknai k. bányahivatalnak 1X878 ;

évre szüksége lévén 1900 hectoliter jó  mi
nőségű zabra, melyből a 

szélaknai raktárba 1550 hectltcr
a selmeczi raktárba 350 »

szállítása kiköttetik, felszóllittatnak a vállal
kozók, hogy 50 kros bélyeggel és egy lite
res-próbának melléklésével ellátott írásbeli 
ajánlataikat f. évi September ho 30-ig  ezen 
kir. bányahivatalnál nyújtsák be.

Kiköttetík egyben, hogy az ajánlott 
ár nem métermázsánként, hanem a záb sú
lyának kitüntetése mellett hectoliterenként 
betűkkel és számokban kitüntessék és hogy 
hectoliterenként 44—46 klg. súly okvetlenül 
kívántatik.

Óvadék fejében a felajánlandó zab meny- 
nylségnek megkivántatik 10 százaléka kész
pénzben, vagy elfogadható államkötvények
ben az ajánlathoz melléklése, mely óvadék 
az ajánlat elfogadása esetében a szállítás k i
fogástalan teljesítése után fog visszaszolgál
tatni.

Részlet szállítások kisebb mennyisé
gekre is elfogadtatnak, ha a fenti feltételek
nek megfelelő zab fog szállíttatni.

Szélaknán 1887. Szeptember 15-én.

Magy. k. bányahivatal.

1887 évi 3031 azám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Mely által közhírré tétetik, hogy az 

alolirt hivatal kerületében fekvő jalnai erdő
gondnokságban évenkint nyerhető mintegy 
25—30000 iirm. vegyes szénfa s nemkülön
ben az egész hivatal kerületében évenl mt 
nyerhető 3 —4000 tmn bükkhaszonfa az 1888 
évtől kezdve 5 esetleg 10 évi időtartamra, 
a f. évi Október ho 3-án d. e. 10 órakor az 
alolirt hivatalnál versenytárgyalás utján aruba 
bocsáttatik, hol a hivatalos órak alatt bár
mely napon a versenytárgyalási és szerző
dési feltételek is megtekinthetők.

Zsarnóczán 1887 évi september hó 13.

A m kir. erdoh ivatal.

1243 számhoz.

_A .rle j t é s .
A sclmeczbányai m. kir. bányászati és 

erdészeti akadémia igazgatósága részéről a 
felső növénykertben ujonnen építendő er
dész-akadémiai épületben egyszázharmincz- 
ezer forint erejéig teljesítendő kőműves, ács 
lakatos, üveges stb. munkákra nézve f. é. 
O któber l-én d. e. 10 órakor az akad. ta
nácsteremben árlejtás tartatik.

A magyar nyelven szerkesztett ajánlat 
tizenháromezer (13000) frtnyi biztosítékkal 
és 50 kros bélyeggel ellátva s jól lepecsé
telve a fennt említett határidón belül az 
akad. igazgatóságánál nyújtandó be.

Az árlejtés alapjául szolgáló tervek,

árelemzés, költségvetés, valamint az építési 
feltételek az akad. titkári irodában naponta 
megtekinthetők.

A leengede t százalék szám és betűvel 
írandó ki az ajánlatban.

Selmeczen 1S87 év szeptember hó 13.

M k. bányászati és erciés?e'.i 
akadémia Igazgatósága.

10(1 kz.íiii

18S7 ktlvi

Árverési hirdetményi kivonat.
A bre/iióbúnyai kir. jbiróság mint tk\ i 

hatóság kOzhirré teszi, hogy Neu Henrik 
végrehajtatónak Schvarc/.b.icli-r sz. Hiiuka 
Apollónia végrehajtást szouvodö elleni 25 irt 
61 kr. tökekövetoiés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyébe.1, a hieziióbáuyai kir. já 
ráxbiróság területén lévő az. Alsólclmta köz
ség tatárában fekvő az alsó leiiotai 139. sz. 
tkjbén 9. helyr. cs 46 16 űasz ir. s/ániit náz 
és 8 helyr. sz. a. kertre egészben 200 l'inyi 
valamint a 180 sz. tkjkben f  1 —13 sors/., 
a fi'glalt Cnriális birtokra szinte egészben 
48 finyi összesen pedig az árverést 398 Írt
ban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az 1887 évi Szeptember ho 20-ik 
napján délelőtti 10 órakor az alsó leiiotai 
község íiirói házában megtart un ló nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladaiui lógnak.

Árverezni szándékozói* tartoznak az. in
gatlanok becsárának 10  százalékát kész
pénzben. 'a g y  óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni

Kir. jbiróság mii t  tlkvi hatóság.
Brszuóbányán 1887 évi ápril hó 30-án.

H o g y  11,
kir. aljbiró

1228 «/. 
tk. 1887,

Á rverési h irdetményi kivonat.
A beszterczebánvai kir. tívszék mint 

'telekköny vi hatóság kü/.nirré teszi, hogy Csel- 
lar Adolf végrehajtatónak Spanyol s/.tii. 

i Cseilar Márki végrehajtási szenvedő elleni 
181 Irt 8.1 kr tőkekövetelés és járulékai 
iránti végre na jiáxi ügyében a bes/.terczebá-

u ! "
•se hálás;iban fekvő .1 /ólvom-lincse i 108.
ikvlieu l —20 -sz. a. iiiuMtlaunk :>•>1 al-

' p r silöl '/n-C.1 részben 1n ci letií jutniel; ara
1 201 frt : a/. 'ottani 278 :u .  ikvbeu f ’ ssz.
1 a. a.Ipel'ésni.l illető részietre 1-1 frt; alZ <>t-
| tani Ü07 s/.. tkvnen f  1. ssz. a. falvi?'V. 111-
1 gad .inból üli1 eres 11 Öt lile tő részre az ár verést
| 91 ftbiin ezennel megállapitort kikiáltási
I árban eireudeltc. és hogy a fenaebb megje- 
j löl! ingatlanok az 1887 évi Október 1)0 

27 ik napján délelőtti 10 órakor Zólyom- 
Lipese község házánál megtart and- nyílva 
nos aivéré-en a megállapító! kikiáltási áron 
utói is eiadatni loguak

Arvere/ni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsarának 10 '/„-át készpénzben, 
vagy az 1881.LX türvényezikk 42 g-ajan jel
zett árfolyammal számított és az. 1881 évi no
vember 11 • > l-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. tj-ái»an kijelölt óva
dék képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az 1881. LX. t. ez 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál clö- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt áísz.dgái látni.

Kelt Beszt. rczcbányán, 1887. Aug. G.
A bbányai kir. tvszék. mmt telekkönyvi 

hatóság.
fccy  I r i n l .

kir, tbiró.

1 3 8 9  szám 
1 lk vi 1*87

Árverési hirdetményi Kivonat
A beszterczebánvai kir. törvszék mint 

telekkönyvi hatosig kö/.hirié teszi, hogy 
II »rcs n \ntal végrelajtatóoak Zima I- vá 
végr-’ii :jtást s/.-oive iö elleni 50 fő tőkekö
vetelés és járulékai iránti végrenajtási ügyé

ben Zima szili. Babala Mária által tett utó-
ajánlat folytán a bbányai kir. t«irvszók te-
ihletén lávft, Jak ab falva köz ég határúban
fekvő* a Jakabfalui 29 sz. tjkii* ben1 1 1 - 2 8
ssz. a. felvett 5116 uib. ti.•lek 1ick s a Iniz/á-
tartozó 19 sz. ház — úg v erd<i és legelö il
Időséülnők Zima Istvánt iilctü ké ne;rved
r szre 266 frt kikiáltási, illet vo 310 fri‘ 20
kr. utóajánlati árban — 'miau11 int az ni tani
112  sz. l) L vbon í 1 ssz. ;. fo-.őal 1 növiIZ ltt

végre h;ijiást szenvedő m*vén á,l.n ,50 -z. ház
udvar és kertre 400 frt kikiáltásií. ül elve
891 frt utóajánlati árban az .■ülést il-
reudelte és hogy a fennóbb Hl ej.' i elölt in-
gatlanok az 1887. évi Október hó Il ik nap
ján délelőtti 10  órakor Jakabfalván a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésin az 
utóajánlati áron alól eladatni n c in fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
Ingatlan bccsáráuak 10  százalékát készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t. az. 42. tj-bnn 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi Noverab, hó l-én 3333 szám alatt 
kelt igazságllgyministerl rendelet 8-ik g-á- 
ban kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
LX. t. ez. I7O. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgál* 
tatui.

Kelt Beszterczebány&u 1887 Augusztus 
hó 27. uapjáu.

A beszterczebánvai kir. törvszék. mint 
telekkönyvi .hatóság.

S e b e ,
kir. tbiró.

Selmeczbányán a kórház utczá- 
ban levő RAVASZ-féle ház kerttel 
szabad kézből azonnal eladó. — Bő 
vebb felvilágosítást nyerhetni B a 1- 
k 0  v i e z  Lajosné üzletében. 3 3

Helység-v&ltéztatás.
Van szerencséin a n. é. közönség 

becses tudomására hozni, hogy ü z le 
t e m e t  a K rd lik -h tlz b a  (asztalos), 
kész ká rp itos czikkeim et pedig a Felső 
.Major-téren fekvő U f.sz in y i-h tlz b a  
helyeztem át.

Magamat tisztelt vevőim pártfo
gásába ajánlottan, vagyok

tisztelettel

Selmeczbányón, 1887. Sept. l-én

Jezsek János,
3—4 nyerges ós ká rp itos

Hirdetés.
Midőn a t. közönségnek becses 

figyelmébe ajánlom

cseléd- és lakásszerző
intézetemet, egyszersmind biztosítom 
az azt igénybe vevőket a legpontosabb 
közbenjárásról.

Selmeczb&nyán,

Tisztelettel

‘ Gym-kovics András.

MOOOOOOOOOOOCOOOOOOdOOOOGOOCa,,.

G EBA U ER JÓZSEF, Beszterezebányán.

Lmpfichlt sóin bőst sor- 
tirtes

Möbel -Lager
von allcr Gattungcn

Tischler-
und

Ajánlja legválogatottabb

butorraktárát,
mindennemű

aszt a los
i s

kárpitos munkából.
|S L |í

Tapezier-Arbeiten Ö

> 0  "  O O
ÖODOOOODOOöAOOOOOOOOOÖwOOOOOOOOO

XXXXXXXXXXXXXXXX>
H a s z o n b é r i  h i r d e t m é n y .
A véghlcs uradalmi igazgatóság által ezennel közzé tétetik, 

hogy a végblesi uradalomhoz tartozó Nógrádmegyébcn fekvő felsö- 

tiszovniki italmérési és malom jog, úgy az ottani uradalmi ház 1887. 

évi október hó 1 -tol 1891. évi deezernbcr 31 ig számítandó 4 ',  évre 

a végblési várban 1887. évi szeptember hó 26-án délelőtt 9  órakor 

tartandó nyilvános árverésen bérbe fog adatni. Ugyanott megtekinthe

tők az árverési feltételek is.

Az igazgatóság.
> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

0 0 0 0 0 0 0 3 GOOOOOOOOOOOOÖO

T Á N C Z T A N I T Á S .

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy 
Selmeczbányán f. é. Szeptember bő 24 én a Ml 11 ALIK házban (azelőtt 
Krcesmáry ház)

t á - n c - t a . n ± o l 3 r a - m o t

nyitok.
Beiratkozni ugyanott az 1 sö emeleten már e hó 15-étől kezdődő- 

lég lehet. Ö
A gyermekeik teste épségét és széptartását szivükön hordó *zű- Q  

lök nagybecsű figyelmébe ajánlom c tanfolyamot. Q
Q  Selmeczbányán, Q

Kiváló tisztelettel
Szöllösy Manó,

tn n c K la iih ó .

00000000000000000000000000*0
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