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vállalkozók egyike genuai s inkább török mint keresztény, gyanúba 
vette, hogy hátha csak velenczei-török trafikálás az egész, másrészt 
pedig hátha káruk lesz a községeknek. 

Bécsből aztán Krajnába s a fiumei és zenggi felügyelőséghez 
küldték a kérést, hogy ott fontolgassák meg, mit tévők legyenek. Az iratnak 
(eredetije a cs. és kir. közös pénzügyi levéltár krajnai iratai közt) külse-
jén 1562. márcz. 28 kelettél ezt olvassuk: a királynak (Miksának) ezen 
előterjesztés tetszik, de egyszersmind kérdezzék meg, hogy az a fa 
beválik-e hajóépítésre. Ebből látszik, hogy az udvar ázt az erdő-
területet hajók építésére szándékozott felhasználni. Ilyen módon báiv 

az ügynek lefolyását nem is tudjuk, a bérlet aligha létesülhetett. 
Sajnos, hogy mind a bérlők kérvénye, mind a hatóságok véïeiïiGiîye-
elveszett s azoknak tartalmát közelebbről nem ismerjük. J. J. 

Dobó István lovai. Az egri hős, mint erdélyi vajda 1554 február 
7-én Szamosujvárról ezeket. (Orsz. Levéltár. Missilisek) irja Dobó Ferencz-
nek: «Az mén lúirt Terek Demetert küldettem Havaselfeldibe, de nem 
tudom, ha talál vagy nem, mert Bay Ferencz onnét jeve, de nem talált^ 
azt mongva ; mostan csak azírt kültem esmég, de kd. azírt tellességgel 
ezre ne bízzík, hanem minap is írtam vala kdnek, hogy az kemleiekre 
vessen kd. egyet vagy kettét is, mert vadnak ott kereskedő legínyek, kik 
törekek közé járnak és marhával kereskednek, azok egyebet nem mer^ 
nek tenni. 

Énnekem is vagyon itt ben vagy hanninczhat szánni ménes lovam, 
de lopott marha, az kincstartóé fele, bizon az jova, és mind hasasok; 
öremest nem szánník ötven hatvan meg hetven forintot is egy kézigvbe 
való mén lúirt adnom ha találnik, azírt kegyelmed csak reá gondollyon, 
onnét szerit tehetik, mert bizon nem jó az ménes ha valami hitván 
mén lovat bocsát kd. kezikbe. Kéz-ívnek bizon soholott szerit nem 
tehetém, Havaselfeldibe sem · találtak, Constantinápolból hattam hogy 
hozzanak. » ' 

Ápril 20-iki leveléből viszont megtudjuk, hogy Török Demeter vett 
is ménlovat 50 forintért, de'előbb meg kell hogv gyógyuljon, mert nagyon 
letörte a hátát a nyereg. · —a—a. 


