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a > Felvidéki Híradó* X. évfolyamára.

A Felvidéki Híradó immár io. évfolyamá
ba lépett s amint eddig, úgy ezentúl is fo
kozott erővel igyekszik hivatásának megfe
lelni. Nem kcil nj programmal eiöaii.munk, j 
hiszen g éve.; n.ültünk elégséges programm. 
Azon Ígéretünket a/.omban készségesen meg
újítjuk, hogy a közérdekű társadalmi kér
dések tárgyalásával tisztázni iparkodunk az 
eszméket és esetleg irányt adni a kozszel- . 
lemnek, ha az netalán habozva allana vala- ! 
mely társadalmi, nemzeti, vagy kulturális I 
kérdéssel szemben.

A nemzetiségi kérdésekben ezentúl sem j 
célunk a bujtogalas ; de egyik fó felada
túiknak tekintjük, hogy nem magyaraikú 
polgártáisaink rokot'.s/.cr.v* i é. tiszteletét a 
magyar aliamesz.me és annak tekintélye 
iránt felébresszük, föntartsuk és erősítsük.

A s z e m é l y e s k e d é s t ő l  e z e n 
t ú l  i s é p e n  o l y a n  g o n d o s a n  
p á r k o d  u n k  t á v o l t a r t a n i  ma 

g u n k a t ,  m i n t  e d d i g .
A »Hét története* «..:rü rovatunk ezen

túl is hűséges tűkre lesz a hazai és kül
földi allalanos érdekű eseményeknek.

[kapunk előfizetési ára marad a régi : 
o q é s z  óvi-o . . 4  frt,, 
fél é v r o  . . . .  a  „ 
n ogyo ct é v r o  . I „

Hazafias tisztelettel

A FELVIDÉKI HÍRADÓ
s z e r k e s z tő s é g e .

TAKSA DALMI ps KÖZMLYKLÖDÉKI HKTILA'

-v= MiXHKlJ.NlK: MINDEN VASARNAP

A ián szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és előfizetések a 
kiadóhivatalra c z i t iv .•• Turocz-Szt.-Mártonba küldendők.

.1 hivatalos hirdetéseket. kéziratokat pántokig kérjük beküldeni ""ifit'1

Néhány szó a népszámlálásról. " ii“ sés ''irí' 1 «  » feivi.tdken c*y«-
ma.. szolani.

Nem kis fába vágta fejszéjét az állam. a számláló ügynök v*Laifl* ly p t-
midőn az 1890. év IX törvénycikke által ra-*/l l,azba s kezdi teljesíteni munkáját. Á
elrendelte a népszám alást oly alakban, házbeliek látott szájjal nézik, mint terjeszti
mint a milyenben az ez idén végrehajtatott. fizéÜci nyomtatványait asztalukon a szám
Népszámlálás ugyan minden ti.-, évben mun- li*ió ügynök. Kz természetesen megérti a
kaja az ailamnak, s tudjuk mily célból vá- ha/beliek eme különös magatart asat. : -
ik 1 szükség sé. Megtudni hány élő cm- "ak ,át)a mielőtt munkájáho
ber tartózkodik hazánk területén, m m >!v szép szavakkal megmag;-arázni a néps'.t.n-
nchéz, de ezeket koruk, vaila.-uk, üleresi 'a ‘̂ls s megnyugtata.su! kij- l'-n:- ií, mi-
s illetőségi helyük, tovai/oá foglalkozásuk, ként ez semmiféle adofelemclé-: nem von
ónálló- s nem önállóságuk pontos kiütnie- ma*a (Eren bevezetésnek rgy ha/.ban
tésc szerint összeírni rettenetes munka, mely st''" vo,: áf,-ad hiányoznia, ha <Nik a
nemcsak az. ailamnak lőnie ívtdcn pén:r.ébe. ügynök nem akarta kitenni m igát azon

de még a közvetlenül s/.am'aiónak, a s ram k -i ttmcíl t':ségnek. :i >gy kihajít . ;i: egyik
laló ügynököknek is oly far ul-.agukba 1;erűi. szomszéd 1 özscgln-li ugynokö; pláne a

hogy az csakugyan csak az. esetre \• dia ba/.i g.i/da agyon s-ziirassal fe::> égette, ha

megfizetve, ha az állam ezzel kitűzött cé> meri összeírni.)
jat elérné. fis némely ha/.ban a s/.ep .szónak voii is

De váljon déri-e az aham célj.i* 5 Kiétes. foganatja. De ismét más hazban, a csaladtö
Kétes pedig egyrészt azért, mert a nép az. ügynök hála inogött titkos intéseket
számlálás telicsitcschez nem akadtak min- szolgáltát miheztartásul a házbclicknek, s
denutt oly ügynökök, kik c nehéz, munkát, ezek mintha leolvastak volna összeráncolt
azon tudatban, hogy vele az. államnak szol- -s aggodniomtelies arcáról annak gondolat
galatara lehetnek -  ambícióval s pontos- Jait, nyakra-főre kezdik a sűletlenncl sü-
sággal végezték volna, de sut némelyek letlcneob adatokat bediktálni. Természetc-
ncm is értették s oly adatokat szolgáltat- sen az. ügynök békésén akarván folytatni
tak a sta isztikának. melyek által azt a munkája:, »< ;n -zó: ellent, hanem saját be-
szó-voros értelmében véve félrevezették. látasa s esetleg tud un.is.i szerint ir.
Másrészt kétes az eredmény azon okból, Magam i-> szerencsés lévén az allam c 
hogy k'i'.önös.-n az alsóbb pép.. ’v a . n r r » n  n.i.r ügynök kózremü- 
száralaló lapok kérdéseire vagy csak rés/.- ködni, nem e r uralkodnom kellett 
ben. vagy pláne sehogy sem tudott megfő- magamon, h*>gy haragúi ne lobbanjak, ma
lelni. sőt mi több megfelelni vonakodott sutt ismét önkényleien..I is jóizüet nevettem, 
makacsságból, vagy különféle alaptalan ag- 1 Beléptem egy házba. Elmondván clsösor- 
godalmak miatt. bán tehát az. irhámat biztositani hivatott

A népszámlálás immai bevégzett munka { mondókámat, s egynéhány barátságos szót 
s nem lesz érdektelen annak menetéről s intézvén a ház.beiickhcz, a esalád fejénél

“  HIVATALOS H IR D E T É SE K  D IJA
i
■y 100 K/.oig 2 írt., uz.eutúl inindun megkezdett 

nz.n/. kzóii.-LI 60 krral V>bb

megkezdém az összeírást. Hány éves ? Hol 
született ? nú a vallása s anyanyelve ? stb 
ezen kérdésekre csak megfelelt úgy ahogy. 
Kérdém továbbá^mi a foglalkozása? Uccu 
itt már megszeppent az öreg. Alig értettem 
meg, úgy kezdé darálni, hogy biz ez idén 
rósz termés volt, egy ökre is kidőlt a ne
héz munkában, aztán meg nem is tud a 
nagy tűz ó ta, amikor mindene oda égett 
— valamire szert tenni. Türelmembe ke

rült még szóhoz juthattam s folytathattam 
munkámat. »Tehát foldmiveiő, s írni tud-e 
kérdém. >Ncm biz én —  volt a válasz — 
gyerek koromban nem úgy tanították azt 
mint mai nap* Beirtani a számláló lapra 
Írni nem tud. Mikor az illető házban elvé
geztem az. összeírást s szedtem magam ki
felé, az öreg kirukkol az igazzal, hogy biz 
ő tud írni, csak hogy félt, nehogy kellessen 
majd azt az irást aláírnia.

Kgy más hazban kérdém ismét a gazdát, 
lioi van a legidősebb fia? >Hát kérem alá- 
san Oroszországba ment* >De hiszen teg
nap láttám* No igen kérem tegnap ment 
el. Megértettem, féltette a körülbelül soro
zás alá kerülendő fiát. Szentül azt hitte, 

I hogy amint összeírom, viszik már a fiát. 
Ilyen esetekben, ha szép szóval nem vittem 
semmire, az eltitkolt egyénre nézve a leg
közelebbi szomsz.édházban szereztem eléggé 
hiteles adatokat.

Érdekes, hogy azon kérdésemre beteg-c ? 
meg egészséges emberek is nagy fájdalma
san, mintha az. imént lelte volna ki őket a 
hideg —  * igent* bólintottak. Persze csak 
is agyban fekvő betegeket s cs ak is tar- 
tósabb betegségeket vettünk számba ; inind- 

. amellett azon tűnődtem, miért mondjak tu- 
I lajdonkópen ezen vir uló' arczu emberek ma

T Á R C A .

Ismerőt]én emlék könyvéin'.

Olyannak Írjak.
Kit sohase láttam ?
Nevét se tudom.
Mégis irok bátran.

Hisz.' a dal útja.
Hisz' a költő sorsa 
Hogy kínoséit szét 
Behunyt szemmel oszsza.

Száll a dal messze 
Ismeretlen tájnak 
Szivei előtte 
Ki tudja hol tárnak ?

A költő lelke 
Millió sugárban 
Megtörik, elvész 

Az. örök homályban.

E U id n yrtn szky C íytiln.

Ú J  K Ö N Y V .
Költemények Irta Kudayénezky Oyu.a.

E cim alatt lapunk nagyrahocsiilt mun
katársától egy kötet lát napvilágot ez 
év március hó i5-ón

Nem szándékunk nagyhangú *ajánló cik
ket* írni ez alkalomból, hogy a hazafias 
közönség nagyra ersiill figyelmét* felhív
juk e körülményre. R u d n y á n s z k y  
Gyula neve sokkal ismerteh nemcsak la

punk olvasói, de általában Magyarország 
műveit közönsége előli semhogy erre 
szorulna.

Ihzánk most élő lyriku.-ai közölt tagad
hatatlanul ő lur a legtöbb eredetiséggel 
os közvetlenségbe: : benne nyilatkozik a 
legnagyobb erő és mélység és aminek 
egyénileg aligha latja hasznát) a legna
gyobb mértékű függetlenség.

Hogy ez alkalommal a közönség elé 
lép, nemcsak azért érdekes, mert hazai 
irodalmunk egy hivatott lyrikus ujabb ' 
művével gazdagszik li .nem azért ö. 
meri ez az első alkalom amikor valaki 

| az. irói világban uralgó klikk ellenére 
I .1 nagy közönséghez apellál.

Érdekes kisérlel bizonyára és szivünk
ből kívánjuk, hogy o kísérlet igen nagyra- 

; becsüli munkatársunk számára ne hozzon 
újabb csalódást; szivünkből kívánjuk, 
hogy a nagy közönség megérett légyen e 
komoly szavak méltánylására, melyeket 

1 Rudnyánszky Gyula előfizetési felhi- 
1 vásában így mond el

Tiszteli nagy közönség '
Március ló-én- kiadom kő töményeim 

harmadik kötetet. A Kényben árnyban* 
és a -Nyár* után az »l'j könyv -el.

Magyarországon tán én vagyok az egyet
len versiró, a ki. minden más fog'ako-ás 
nyűgétől szabadon a költészetnek élek.

Hogy életem egyedüli céljának azt vá
lasztva. hogyan élek ? itt föl nem panasz 
lom A mi lelkemnek fáj csupán az. hogy 
pálvám függetlenségében nagyobb költői 
miivek megalkotására nincs -egy kis füg
getlen nyugalmam*. iihT  o azért sóvár- 
gok hogy a nemzeti költészet oltárán lel
kem egész világát igaz áldozatul bemutat- j 
hassam .

Meg szeretném irni a Mátyás-trilógiát, 
melyet már tiz cs/tcndö óta írogatok. Vá
gy* m rég megkezdett nemzeti eposzom, 
meg a XIX. száza i Ilii képét tükröző ver
ses regényem befejezésére. Ezeken felül 
sok más drámai és epikai tárgyam kí
vánkozik telkemből szárnyakra kelni. De 
hiába zsibongnak eszméim. a minden
napi élet gondja egyre zavar munkámban 
és én erőmet forgácsolva, a jövőt Kell 
hogy odavessem martalékul a inának.

Kisebb költeményeim kiadására pedig 
nincs oly vá! nikozó. u ki az én múzsám
ért lelkesednék é». az úgynevezett mos
toha irodalmi viszonyoktól vissza nem ri
adva, verses könyvem irói díjú meg ülni 
kész lenne.

ily körülmények közt egyedül az isme
retlen nagy közönség szereidében bizlia- 
tik a sikerre szomjazó reménység.

En lehat most ehhez a nagy Közönség
hez. a magyar nemzethez szólok: az ö 
szivében óhajtok visszhangot kelteni. Iá
ra költeményeim ó év  óla szállnak, cgvre 
szállnak szét a nagy haza minden tája 
felé : de nem tudom, melyik s z í v  nyílt 
meg nekik, nem tudhatom még azt sem, 
egyáltalán nem vcsztok-é cl útközben 
nyomtalanul ? Hiszen ez a lírikus sorsa 
kivált nálunk ; csak úgy dalolhat, mint a 
madár rengeteg erdőben ; <*s szinte fölreb- 
ben. ha észreveszi, hogy hallgatják.

De most az egyszer mégis meg akarom 
tudni; él-e hazámban valahol roknnérzés, 
szeretet visszhangja, mely az én daliáimra 
támadt V Várják-e. örömest látják-e vala
hol az én — új könyvemet.

Am, őszintén megvallva célúin nem 
csupán az. hogy egy új kötette1 útnak ered
jek ismeretlen állomások felé. Azt is

e! szeretném érni. hogy vándorlásomnak 
sikere legyen, hogy a nagy közönség se
gítségével végre nagyobbszahású müveim 
megírására szentelhessem minden időmet. 
Ezért adom ki most új könyvem t. Ez az 
új könyv igen díszes és t-rjede mes kötet 
lesz ; de előfizetési ára mégis csak e g y  
forint, mert tudom, hogy a múzsát a sze
gényebbek jobban kedvelik a gazdagoknál.

Az »Uj könyv* mintegy 20 sűrűn nyo
mott ivén. a nyomtató-ipar teljes művé
szetével kiállítva, 1891. március 15-én fog 
megjelenni.

Fűzött példány előfizetési ára l f r t ; 
arany metszésű kötet példányé 2 fát.

Kérem a nagy közönséget: rendeljék 
meg K j k ö ny v-cmct minél számosabban 
és az előfizetési pénzt méltóztassék leg
később februárius havának végéig hozzám 
(fi r s e k u j v á  r r a címezve) beküldeni.

| A ki a pénzt nevemre utalványozza : U j 
k ö n y v-cmct 18PI. március 15-én bér
mentve megkapja.

Bízom a nagy közönségben.
Budapesten. 1*91. Vizkereszt napján.

R u d n y á n s z k y  C lyu la .

Egy légyott.
Fran ciáb ól : R o n ic z k y  ly O .JO S .) 

(FolytntHK 1

A grófnő us>’ony, k n Ricclardi urat,
m -ntenu ki ot ; ö csak este jöhet le. Ad
dig is. ha tets;ók i ebéd készen fogja
várni.

h'amulas.iban gépiesen követte a szol-
gat. Egészen ai'i n -edte magat sorsa sZo-
katlansagftnak. Hely cte érthetetlen ion ; le 
krIWt mondania arról, hogy c rejtélyt



gukat betegeknek ? Egy kis megfigyelés 
kellett hozzá, hogy ezt is megértsem. Azt 
hi'ték ezek, (kik nagyobban a csal. Jfok 
vo'tak) hogy ezen állításukkal segítenek 
magjkon, mrrt ha a családfcntartó beteg, 
ni cs a ki munka után lásson : megszánjak 
P7. urak odafent és — elengedik a adóját.

Ezekből tehat az aggodalom beszélt; 
de áttérek inkább azon mulatsago-vak lat
szó. de valójában szomorú esetekre, midőn 
az emberek korukat, születési helyüket meg
mondani nem tudtak ; egy — mi több — 
azt sem tudta mi a csalad neve.

Egy öreg asszonyt találtam egy házban 
a kemence padkajan köhécselvc. >Hol 
van a gazda* ? kerdém. »Kiment az erdőbe 
kérem alázatosan* — »Kend fogé tudni 
kérdéseimre megfelelni* ? és nagyjából el
mondtam neki a kérdezendőket. >(Jh igen
nagyon szívesen « feleié. >Nohát hány eves
kend ? Bizony nem tudom, kérem alásan
hanem ót évvel fiatalabb leszek őre gémnél.
»£s hány éves az öreg: • Azt én ncm tu-
dóm kérem <

Tessék aztán találgatni . Akarván mégis
lehetőleg hiteles adatot ka;pm. l .rdérr1: Hány
éves volt. midőn férjhez m -nt ? »20* És
hány évé van férjével ?« Az első lérjem-

i özvegy 
katoná
inál- I.S 

bői 
n Kottám 
ie aldol-

szami- 
is volt 
volna

mel voltam ~ < s/tcndi ig. ->z ■
voltam mig a legnagyodi. f i. -i 
nak vitték, s a masoiÜK t 'j< mim 
cs/t cmiei c élek.* 
az anyóka korát kiszanu; : . Ki 
ugyan, bogv az anyóka 59 •'•vés. 
tani a pillanatot, mi i- n ;. I 
kiszabadultam.

Az ügynöknek azonban neme- 
tani. de még történelmi ismereti : 
szüksége, sót legjobban boldog 
az, — különösen a születési napok kiszá- i 
mitnsánal — kinek hivatásszerűen in. s dől- f 
ga nem akad. csak a naptárt nézni, hogy j 
cl ne mulaszsza azon-meg azon barátját 
ismerősét, szomszédját neve nap a aikalma- 
hól felköszönteni. Fordultak ><•'• esetek, 
midőn a/ anya gyermekének születni evet 
valamely megtörtént escoicnyr \-1 '..apcso- 
latosan örökítvén meg emlékező tehetsegé
ben, azt akként diktálta be. A nhadsag- 
harc, königráci csata. 1 • k<-. ra bo
nunkban s több efféle mozzanat szolgál
tatott zsinórmértéket egyesek korának meg 
határozásánál.

Különös, hogy az alsóbb ne;.o .ztaiynak 
a hónapok neveiről meg minőig i'igaima 
aincs. Melyik hónapban s annak melyik- 
napján született valaki, azt hallani ritkaság 
volt. Mikor születci: ? Mihály napkor —

1 és mikor kend ? Én Anna napkor — s te ?
1 Kn farsang utáni vasárnapon.

Akkép segítettünk m gonkon, hogy az is
meretesebb szentek neveit s azok havát, 

napját a kaicndariumbol egy papírlapra 
kijegyeztük, s a/.tan mar ment. Miután < bbe 
belejöttünk, megkönnyítette dolgunkat azon 
szívesen fogadott tapasztalás, hogy a szü
lők gyermekeiket azon névre kercsztcitctik, 
a melynek napján azok születtek. így ha 
valaki József volt: született március ly  • 
György április 24 ; János május vagy de
cember 27-én (a mint ncpomuki vagy evan
gélista volt) leányoknál Zsuzsi: február 19, 
Zsófia május 15, Anna julius 26; stb Nem 
elég ez, az ügyöknek gazdának is kel
lett lennie a népszámlálásnál, mert nem 
egyszer kapta feleletül: születtem krumpli 
ültetéskor, én meg aratáskor, feleségem 
kendertöréskor., fiam pedig mikor a fák 
rügyezni kezdenek. Volt olyan is, ki gyer
mekének születési havat s napját egy* ré
szére kellemesen eltöltött nap után hatá
rozza meg. A szomszéd falvak valamennyi 
búcsú terminusa volt hallható.

Ezen példákból kitűnik, mily nehéz fel
adatuk volt a számláló ügynöküknek az 
alsóbb néposztály összeírásánál. Mi ügy- 

. nökök ilyen s hasonló esetekre ismervén 
népünket s annak szokásait többé-ke- 
vésbé ei voltunk készülve. Mi azonban 
mindegyikünket meglepte, s nem kis mér- j 
(ékben boszanlotta, volt az úri házak 
hölgyeinek magatartása. No azok mar csak j 
tudják hány évesek, de azért ritkaságnak, : 
▼ agy az őszinteség legnagyobb bizonyítéka- j 
rak vettem, midőn hihető életkort inon- I 
dőlt be valamely mamáeska leányaira; 
no hát, meg magára is Feleslegesnél; tar- 1 
tóm ezen eseteket is részletezni, eléggé 
közönségesek e ismeretesek a hölgy kora 
meghatározása a.ellett lejátszódó teketó
riák. Annyi bizonyos, hogy nem egy idósb 
kisasszonykát - nem cgv mamácskát igye
keztem zavarba hozni hoztam is. ha 
erre eleve jól cinem készüli, pláne 111a- 
mácskáknál. a hol már számítani élő 
adatok nyomán lehet. Egyik ügynöktársam 
sor i félő kérdez egy csinos asszonyt. »Kn 
2ö éves agyők* volt a válasz, .fiat a 
kis leánykája?* *.\z 1 g éves Oh fk- 1 
kor nagysád nagyon fiatalon ment férjhez.
Az asszonyka természetesen a iegnagyobb 
zavarba jói: melyből az ügynöv eléggé
tapintatosan igyekezett kiszabadítani,

Meg minden kategóriából számos pél
dát hozhatnék fel, de elég ennyi is j nem 
akarom a t. olvasó türelmét hosszabb

próbára tenni, mert mulattató cikket nem 
í nyújtottam, csakis száraz de igazi

tényállásokat soroltam elő. Ezekből
pedig — a mi célom volt kitűnik a 
számláló ügynökök fárasztó munkája, nem 
különben azon kétely is. hogy ezen iet- 
tenotes országos munkát a várt siker ko- 

, ronázná.
j Azon községekből, hol az illető ügynök 

a néppel közelebbről ismerős, minden 
egyes családot s az általános szokásokat 
ismeri, ha az a fentemlitettekhez hasonló 
bevallásokkal s esetekkel ho’dogulni tud 
s azokon eligazodik, onnan még csak lesz
nek adataink; ezért igen helyes eszme 
volt, midőn a népszámlálás nagyobbrész- 
ben körjegyzőkre, papok s tanítókra, mint 
a nép embereire bízatott De nem minden 
községben van ám körjegyző, pap tanító 1 
s egy idegentől ne várjuk, hogy a fenl- 
emlitett körülmények mellett is biztos 
adatokat szerezzen. Igaz ugyan, hogy ide- 

1 g n ügynökök mellé községi esküdlek lót - 
| tok kirendelve, de az a községi esküdt ur 
i is csak azon fajtából való mint a többi 

atyafiai. s legfeljeb a házak sorrendjére 
; s az egyes házak lakói számára, azok ne

vére nézve lehetnek segítségére az ügv- 
I nőknek, no m g hát hogy az ad hoc hi

vatalos személyiség biztosítva legyen a 
kuvaszok éles fogaitól.

Tehát szerény véleményem szerint ; 
megtudjuk ugyan hány ember él Magyar- 
országban. de azok korára, szülőhelyeire 
illetőségére, az írni és olvasni tudók- s j 
nem tudókra, úgyszintén a legtöbb ügynök 
hibájából az önálló s nem önálló 
egyének számára vonatkozólag biztos ada
taink s ennél fogva hiteles statisztikánk 
sem lehet.

Hiftr.nci- Jo/.nrf.

A H ÉT T Ö R T É N ET E .
A képviselőház e hó 19 én kezdette meg 

ez évi tanácskozásainak sorozatát a kis
dedóvásról szóló törvényjavaslat tárgya
lásával. A javaslat, melr arról nevezetes, J 
hogy a külföldet e nemű törekvésekben ! 
megelőzte és igy egészen magyar nemzeti 
alapokon készült, pártkülönbség nélkül 
lelkes támogatásban részesült, néhány 
száz képviselő felszólalásával szemben, 
il-uky Albin gróf a magyar nyelv védel
mére kelve, igy szólott : »Azt mindenki
beláthatja, hogy mindenkinek érdekében 
van Magyarországon a magyar nyelvet

me gláinilni : a javaslat célja az hogy a 
gyermekek játszva tanulhassák meg a ma
gyar nyelvel. Egyik száz képviselő azért 
szólott a magyar nyelvi vezetés ellen, 
mert elegendőnek tartja, lm azt a népis
kolákban tanítják. Ámde jól tudjuk, hogy 
lm a szász urakra bi zuk a hájul, a szász 
népiskolákban sem tanítják, és ha tí tö- 
liii; függ. természetesen a kisebbek még 
kevésbbé ismerkedhetnek meg n m igyar 
nyelvve’.

A kormány állal legközelebb előterjesz
tendő javaslatok a következők: t. Tör
vényjavaslat a közigazgatás és az önkor
mányzat szervezéséről a megyékben : 2. 
Az árvaügyek rendezése. 3. A közigazga
tási bíráskodás.

O r o a  /, o r s z á g  II 0 m á 11 i a t e  r- 
in é s 7. e l e s e l l e n s é g e  címmel egy 
tekintélyes román közlönyben cikk jelent 
meg a napokban, mely egészen tárgyila
gosan fejtegeti, hogy a román királyság 
mai fennállásában, önálló létében, nem
zeti tarta mával és közjogi határaival csak 
is Oroszországnak á l útjában A cikk 
szerint Románia exiszlenciája inkompati
bilis Oroszország ideáljának megva ósu á- 
sával és ellenségeskedése csak akkor fog 
megszűnni, lm Romániát megsemmisíti) 
vagy lm meg Tog győződni arról, hogy 
erre nem képes. A bukaresti fiatalság ir
redenta mozgalmára íme megjött a vissz
hang. Ma a román sajtóban egymásután 
jelennek meg cikkek, a melyek a magyar 
nemzetid való testvériségről értekeznek, 
majd gazdasági érdekeink összeegyeztetésé
nek módozataival foglalkoznak, Majd meg 
egy katonai konvencióról szólnak, mely 
monarchiánk és Románia közt háború 
esetére mielőbb megkötendő.

F c j é r v á r y  báró honvédelmi mi
niszter a napokban határozott a honvéd
ség részére szükséges bőrnemfiek szállí
tása ügyében. A miniszter a Wolfner Gyula 
és társa céggel szövetkezett liptó-szt.-mik- 
lósi bőrnagyiparosokra a szállítást bízta, 
miután ezek késznek nyilatkoztak a bakan
csok 50 százalékát a kisiparnak oly módon 
átengedni, hogy a honvédelmi miniszter a 
szükséglet ezen 50 • „ a mi évenként körül
belül" SO.OOO forintnyi szállításnak felel 
meg, a kisiparosoknak direkte, minden 
közvetítés nélkül kiadhatja A szál ilás 
hat évre adatott ki nevezeti cégnek és ez
zel a honvédelmi miniszter eleget telt 
minden fontosabb ipari érdeknek.

A v a s á r n a p i  m u n k a s z ü n e

egyelőre felfedezze. De megjött az étvágya 
Egyedül kellett tehát ebédelnie abban az 
elegáns étteremben, mythológai lkokkal 
díszített mennyezetével. Bi ony rövid és 
szomorú volt ez az ebéd. melynél az a te
kintélyes cseléd kiszolgált Mcgkérdcztcttc 
a grófnő hogylétéről. az elhallgatás egy 
nemével nyugtatta meg. Amúgy i- érzé
keny természetű lévén, e válasz most még 
a szokottnál is jobban megfélemlítette és 
idegessé tette a költőt, aki tízszer is azon 
a ponton volt, hogy újból tudakozódjék a 
komornyiknál, de bátorsága mindannyiszor 
cserbe hagyta, az ajkara tóduló szók mind 
a nnyiszor torkába rekedtek. Aztán, mintha 
csak ébren álmodnék, annyira különbözött 
az, ami rajta most megesett attói. a hogy 
előre latta. Minek is volt ő itt. mi dolga 
itt ? Befejezte ebédjét, anélkül, hogy magát 
a beszédre elszánta volna. Megfordnlt az 

tan a kertben ; tekintetét az első cinciét 
ablakaira függesztő, a melyek közül csak 
egy volt kinyitva. Lámpa gyújtáskor visz- 
szatérve szalonba, megint csak várt, mint 
a hogy úgy sc tett egyebet mint várni 
mióta ebbe a házba belépett. Egészen bele 
fáradt már s már is azon tűnődött, hogy 
kár volt neki maradnia.

Egyszerre csak megnyílt az ajtó, a kü
szöb árnyában egy fekete alak jelent meg. 
Egy öreg. igen magas és sovány asszony 
volt gyászban, aki lassan előre ment. A 
halvány, hosszú ráncokkal bazardázott ar
con a fajdalomnak oly mély kinyomata lát
szott. mely tiszteletet parancsoló volt : aj
kai némák, mintha hallgatásra lettek volna 
kárhoztatva Az a színe vesztett, őszbe ve
gyülő, hol fakó, a halántékon még egészen 
fehér haj. Lucián clejéntc nem osmertc meg 

grófnőt. Meglepetése legmagasabb f» - •

érte ; szinte meg volt borzadva e merev 
tekintetű megjelenéstől megrémülve. Az 
e n : , a  taidalom szobrának mondhatta 
volna.

relc-’-j ment kinyújtva kezét, ajkain egy 
mosoly bágyadt kísérletével :

Bocsásson meg, a miért egyedül hagy
tam. Attól félek, hogy tálán valami nagyon 
rossz ebédet kapott.

Kénytelen lón elhallgatni. Arcának m ; 
den izmát görcsös reszketős fogta ei. k« t 
nagy könyc-cp csordult le arcán . úgy a,.t 
ott. mintha kő meredt volna. Lucián meg-
zavaradva, le i.: Kínjánál fogta1 e i
cültette, l a : 1 f Jlt a beszédbe, de is-

i mét csak hasztalan ; aztan hirtelen egy az
árnyék a:: a. elfedett n iaika l<\ - terjes,■ t ve-
ki karját. valami tárg;í'a: vett onnan clő
oda nyújtva azt Luciannak. Egy szép es

1 bájos fiataii leánynak arcképe volt az, ha-
sonlitott a grófnőhöz A fekete fakeretet 
ezüst szalag futotta körül c szavakkal : 
-Sontangcs Mari Lujza Kar >1.na Au
gusztus 22.

Lucián mindent megérteit. A grófnőnek 
leanya. a kiről csaknem ohasem beszélt 
és akit oly mélyen szeretett, meghalt. Sza
mara veszve volt minden, megváltozva r 
rövid időközben. Krélye, bátotsága, élete, 
minden.egy csapással le volt verve és fe 
kezhetlcn fiatalsága egy nap alatt roskadt 
össze. Az évek súlya, mely csak alig észre
vehetően val.i képes hozzáférni az ő kihívó 
szépségéhez, hirtelen szakadt le vallaira. 
Lgy más nő, aki úgy érez vala mint ö, tá
lán belehalt volna ; de a grófnő a maga 
hatalmas erejével, villnmsujtottan, de állt.
1 gy néhány óra alatt ment végbe a szo- 

| moru munka, melyet a hosszú évek meg
kezdeni sem tudtak -me valóságból, mely

borzasztóbb vala a legborzasztóbb álomnál, 
mint öreg asszony ébredt fel. Kalandos éle- 
uh u egyetlen leánya iránti szcrctete volt 
1 /cpiötien bázis, az igazságnak és édes 
iTlesegnek egyedüli forrása Mu tja letűnt 
most ; az a mindenki által ismert nő meg 
halt benne ; csak az anya élte benne tűi a 
többit, a hajdan mellőzött, hogy ezentúl 
megcsonkítva marcangolt életet éljen.

Végre Sontanges asszony zokoga dián
rt ki és sirt, egyre csak sirt. sokáig Lu-

ci; *1 te .írni ; aztán egy
ki >-e megnyugtatni próbálta. Jó tudta . . .
h<.>gy hiáoa való itt minden szó, azon volt
tehat, hogy ha már máskép nem. hangja 
mormoiásavai nyugtassa meg a grófnőt. A 
vigaztaihatatlan gyász fásultságában, a mi
kor az embor csak a magányt kivanja, a 

j révedező szók zenéje, mely alig <-ri fülün
ket. melyet alig hallunk, de a melyek jó- 
■ igos voltat erezzük, néha mintha elringatná 
.z embert. Ama borzasztó nap óta Lucián 
hangja volt az első, melyet a grófnő képes 
volt meghallgatni, a néllrnl hogy az neki 
valami erős szenvedést okozott volna. De 
azért ő nem tudott beszélni, egy egy szó- 
tag volt egész felelete, midőn keserű me 
solylyai köszönetét mondott.

Aztán vissza esett lethárgiajába, meglátta 
újra gyermekét, a hogy azt utoljára latta 
és aztan görcsös, szűnni nem akaró zoko 

| gasa ujra erőt vett rajta.
A mikiír csend állott be, a költő el ei 

I nézte ezt az annyira elváltozott aicat, ez.
| arcot, melyet az. idő képtelen vala megbé

lyegezni és a melyet a könnyek feldúltak,
! és most megfeledkezett arról a különös c - 
j lentiről, mely az ót ezen villába k.scro 

gondolatok és az ebben töltött este közt, 
a várakozás <- : lósftg közi \olt.

Azokat a gondolatokat és szenvedélyes 
érzelmeket, melyek íít e kéjlakba kisérték 
volt, mely szánakozás és testvéri rokon- 
szenv vallotta fel.

K néhány nap e szegény nőre nézve cgy 
egész, élet összetorlódását jelentette ; a mi 
pedig ót magat illette, mintha szintén h ó 
napok vonultak volna el reggel ‘óta,

De most megeredtek a fajdalom által 
visszatartott szók, szerencsétlensége óta 
először. Lucián sejtette, hogy ez az anya, 
teljes maganyba vonulva, a kinek az em
beri hang azóta elviselhetetlen volt. most 
maga is csodálkozott, hogy őt hallgatni 
képes.

Ez a nő, a ki győzelmes existenci aja 
1 utolsó hónapjaiban annyit gondolt Lucianra, 

0 teljesen elfelejtette, úgy mint minden 
egyebet is elfelejtett azon a napon, amikor 
lánya megbetegedett. Eltűnt akkor minden 

I •— múltja a világ ; csak az anya in ara l 
meg A hosszú haldoklás alatt egyszer 
sem hagyta el gyermeke betegagyat, vadűl 
viaskodva a bajjal, mindvégig talpon, gyö- 
törtetve a tehetetlenség kétségbecscse áltál. 
A maga kivaló eszével többet végzett, mint 
magok az orvosok ; mint vallásos nő, tel
jes lélekkel vető magát Isten elé lángoló 
hittel teli könyörgésben ; megőrjítve a faj- 
dalomtól, mintha erőszakkal akarta volna 

j elvitatni a sírtól áldozatot, a haldokló lányt 
ölelő karjaiban csakhogy össze nem mor
zsolta ; olykor azt hive, hogy hatalmas 
életerejéből lehelve be neki, az o tengernyi 
szeretető kedvéért a lányka megmenekül. 
De mind hasztalan ! a természet könyörte
len ridegséggel elvégezte szörnyű mun- 

i kajat.

Folytatása következik.)



tárgyában a napokban értekezett a kor 
mánypárt. Baross miniszter kiemelte, hogy 
a segédek és inasok igénybevétele nélkül 
dolgozó kisiparos nem lesz kénytelen a 
munkától tartózkodni. Ugyanezen sza
bály nyer alkalmazást a kiskereskedőkre 
nézte is. Azon felszólalásra, mely szerint 
az ortbodox izraeliták érzékenyen sujtat- 
nának, ha a szombaton kívül vasárnap is 
tartózkodtok kellene az ipari munkától, a 
miniszter az aggályokat alaptalanoknak 
mondotta, és nem tartja célszerűnek a 
felekezeti tekinteteknek rést nyitni a tisz
tán a munkaerő védelmét célzó törvény
ben. Az értekezlet kimondotta még. hogy 
a munkaszünet kiterjesztessók JSzt.-István 
király napjára is, mint nemzeti ünnepre.

A n é p s z á m l á l á s  B u d a p e s t r e  
nézve igen kedvező eredményt mutat. Az 
utolsó tiz óv alatt a főváros szaporodása 
135.294 lélek és így összesen 512,701-re 
tehető népszáma. Ezen várakozást felül
múló szaporodás szinte példa nélkül áll 
Európa nagyvárosai közt.

S i m o r  J á n o s ,  bíboros herceg prí
más a napokban kezdette meg huszon
ötödik évét a hcrcegprimási széken. Ki- 
tüli ksak a/. Osti nemzetségből szárma
zott Kanizsa? III. János (1387 — 1418,) 
Széchy Dénes (1440—1105) álltak 24 évig 
a magyar katolikus egyház élén.

A herceg priinás néhány nap óta súlyos 
betegségben szenved, s az eddigi tudósítá
sok szerint felgyógyulásához kevés re
ményt táplálnak az ápoló orvosok.

B e l g i u m b a n  a nép a/, általános 
szavazati jog behozatal követeli s ugv 
látszik cl van tökéivé, hogy e követelésé
nekek kihágásokkal adjon nyomatókot. A 
kormány csend zavarások elhárítása vé
gett Brüsszelbe katonaságot összpontosít.

h í r e i n k
Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi 

rnagy. kir. miniszter Schiller Irma turóc- 
szt-mártoni állami polgár.skolai segédta- 
nitónőt ugyanoda r e n d e s  tanítónővé 
nevezte ki. őszintén gratulálunk a jól ki
érdemelt előléptetéshez.

A F. H. K. E. turóczmegyei választ
mánya f. 6. február hó 1-én a tár- 
megyeház nagy termében ülést tart.

A szuesányi róm. kath. plébáni
ában kettős ünnepély folyt le január 
hó 18-án. Paulovics József ka- ! 
nőnek és esperes, szuesányi plé
bánossá való avatásának 23-ik és 
születésének 57-ik évfordulóját ün
nepelte. Kívánjuk ezúttal, hogy élet
erejét és működését az idő viszontag
ságai ezentúl se törhessék meg és 
magasztos hivatásának buzgó végzé
sében, még számos éven át segítse 
a magyarok Istene.

A népszámlálás eredménye Turóc-Szt - 
Mártonban az, hogy jelcn'og a lakosok 
száma 2857. Különben ezt Mártonban 
mindenki tudja, s mi csupán azért említjük 
meg, mert ez adatot a Pesti Hírlapból 
kellett kiollóznunk. Községünk elöljáró
sága nem tartja szükségesnek (ne kutas
suk okát. hogy miért ?), hogy az oféle 
elsősorban helyi érdekű dolgot a h e l y i  
lapokkal közölje. Már t i feltesszük, hogy 
a N. N. is épen ilyen bánásmódban ré
szesült, mint a F. H. s azt képzeljük, hogy 
az is csak úgy értesült a mártoni nép- 
számlálásról. mint mi : más lapokból.

Tornay Fánni a neve a legújabb 
énekesnőnek, ki a debreceni színház
ban szép hangjával, iskolázott éne
kével és bájos megjelenésével fel
tűnt Boccaccio Fiametta szerepében. 
Mi nem csupán azért tartjuk ezt fel- 
emlitésre méltónak, mert mindig jól 
esik egy leendő nagyság feltűnését 
hirül adnunk ; hanem azért is. mert 
a debreceni és fővárosi lapokban 
annyira magasztalt újonnan fellünt 
szép művésznő jó  ismerősünknek : 
Schiller Irma polgáriskolai tanítónő
nek testvére. Kívánjuk mi is a leg
szebb jövőt.

Farsang. A turóc«szlmárloni állami 
középkcreskcdelmi iskola tanuló if
júsága február hó 9-én az ifjúsági 
segélyző egyesület javára láncmu
latságot rendez. Akik annak idejében 
a tanuló ifjúság ilyen mulatságán 
részt vetlek, bizonyára örömmel ve
szik o hirt, tudván, hogy azon a feszte
lenség és a kedélyesség lesz az ural
kodó. A meghívók a napokban men
nek szét. Melegen ajánljuk a mulat
ni szeretők figyelmébe a jótékony- | 
célt.

A nagy hó. Persze, nálunk nem 
okoz olyan gondot, mint a főváros
ban, ahol száz ineg száz napszámos 
foglalkozik annak clhányásával ; a 
vonalok közlekedésében sem történt 
még ez ideig valami számottevő 

! akadály, hanem a tavaszra gondolva 
1 mi is felsóhajtunk immár, hogy tán 
j  elég is lenne a jóból. Ha ez az ir- 

tózalos hótömeg hirtelen kezd a ta- 
vaszszul olvadni, jaj lesz a szegény 

i alföldieknek. Igaz, hogy addig meg 
nekünk jaj, akiknek havonként négy 
köbméter fát, meg 10 méter mázsa 
szenet kell feltüzelnünk, hogy e ki
csi Szibériában meg ne fagyjunk.

A »Képe8 Családi Lapok* f. évi
második számában Rudnyánszkv 
Gyulától »Irodalmi dolgok* eim alatt 
egy igen érdekes cikk sorozatot kezd 
közölni, amely irodalmi viszonyain
kat és bajainkat a tárgyilagosság 
szempontjából tárgyalja s az alapta
lan vádakat kimutatva, a valódi oko- 

j kát felderiii s az olcsó könyveket 
sürgeti.

A znióváraljai magyar olvasókör f. 
hó 11-én tartotta rendes évi Válasz- 

j tó közgyűlését. Az újonnan megvá
lasztott tisztikar a következő: Elnök 

' Akantisz Rezső, alelnök Somogyi 
í  Géza, jegyző Kápolnav József, pénz- 
I tárnok Rátskay István, választmányi 

tagok : Nemes János. Schultheisz Fe- 
rencz, Tilesch Károly, Miliálicska 
István.

Városi közgyűlés. Besztercebánya szab 
kir. város képviselő-lesiülclo f. hó 17-én 
d. o 9 órakor választó és ennek befeje
zése után rendkívüli közgyűlést tartott 
A választó közgyűlést C s i p  k a y K. al
ispán vezette, moly nagyon simán folyt le.
A városi végrehajtóvá S t r ó b l  János 
egyhangúlag választatott meg. A válasz
tást követő rendkívüli gyűlésen Bit éra 
Kálmán kir. tan. és polgármester elnökölt, 
s üdvözölve a tagokul, jelentette, hogy a 
regale-váltság kötvényei a községekben 
gyakorolt italmérési jogra mar megérkez
tek. csak magáé a váró é még nem Az ösz- 
szes váltságdíj 121 ezer frlot tesz a vá
rosnak 100 ezer frtig menő adósságaival 
szemben. Az építendő törvényszéki palota 
céljaira a városi közgyűlés egyhangúlag 
megszavazta az u. u. komlós-kertet s ez
zel a sokká húzódó ügy végre lohonvolit- 
tatott. A Loviszko, Hcrmancsok, Majerszko 
Gigarovo, Kosztclnica Gsabrad és Trlács 
kéz alatt bérbeadása tudomásul vétetett 
és jóváhagyatott. A  Szt.-János kápolna 
melletti vasúti megállót n miniszter ur 
nem cngedélyezt'*. Ez elég különös /  o- 
1 v n m. S a 1 f a 1 v a, s más helyek meg
állóival szemben. Azért a közgyűlés sem 
állapodott meg a tényekn I. hanem miu
tán az engedély megtagadása nem saját 
hibájának eredménye, elhatározta, hogy 
újabb lépéseket lesz a megálló létesítése 
iránt. Tudomásul Vétetett a besztercebá
nyai I. magy. posztó- és gyapju-áru gyár 
részvénytársaság levele melyből a ré
szükre szükséges építési anyagok áru ból 
10 százalék árleengedésért köszönetét 
mond. Hasonlóan fogadtatott a kereske
delmi minisztériumnak leirata a fogadó 
vendéglő kávéhúz cs kávémérő iparosok 
gyakorlása iránti szabályrendelet tervezett 
módosítására vonatkozólag. A módosítás
ból egy pont kihagyandó s az igv kijaví
tott szabályrendelet njra felterjesztendő. 
Es ezzel az ülés véget ért.

Süketeknek. Egy személy ki egy közön

séges szer áltul éves süketség és ftílzú- 
■ ás ból gyó.yult ki. készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hozzá 
fordul. Cim : NICHOLSON H. J., Wien XI

I R O D A L O M .

A legújabb kor története cim alatt meg
jelent, Marczali Henrik nagyszabású mun
kájának füzetes kiadásából Révai testvé
rek (Budapesten, IV. Váci-utca 1. sz.) meg
küldték nekünk a 8. és 9. füzeteket. Ha 
már eddigelé is folyton fokozódó érdek
lődéssel lapoztuk e jeles munka korábbi 
füzeteit, most az érdeklődésbe/, élvezet is 
járul, mert hazánk történetéről és nemze
tünk beléletének azon korszakáról van 

| benne szó, mely előkészítője lelt a sza- 
I badság utáni vágy világokat megrázó ki- 
! törésének, az elnyomott szabadság rom- 
, jain épült önbizalomnak és végre annak 

az igazi nemzeti öntudatnak és ezzel együtt 
az igazi alkotmányosságnak, melyért ma 
irigykedve néznek ránk oly népek is, a 
hol talán a »forradalom« szele hamarább 
döntött trónokat, de a hol n romok még 

1 ma is föltámadást váró eszmék hantjait 
képezik. Marczu i szakavatott kézzel mutat 
rá mindarra, a mi kiváltkép az i825~
I v30 időközben oly gyökeres átalakítást 
idézett elő. hogy a régi állapot-kha való 
visszatérés egyszer mindenkorra lehetet
lenné vált. Szépítsük a dolgot akárhogy, 
de lm Őszinték akarunk lenni, be kel1 is
mernünk. hogy bizony nagyon elmaradót- 
lak voltunk még akkor, a midőn Európa 
többi nemzet i már gyors lépésekkel tör
tek előre. Ámde. ugyancsak az 1825-iki 
országgyűlés ideje képezi hazánk torténel- 
méhen azt a nevezetes forduló pontot, a 
midőn Ausztriában komolyan kezdtek gon- 

' dolkozni arról, miféfe módokhoz kell nyúlni 
Magyarországgal szemben, a hói úgy lát
szik. a régi rendszernek már nincs foga
natja. És e gondolkodás aztán teremtett 
uj rendszert, melynek hogy mi lett a kö
vetkezménye, azt 23 évvel később tudtuk 

! meg. Amint látjuk tehát, a most előttünk 
fekvő kél füzet renekivüi érdekes anyag- 

j  gal gyarapítja az előbbi füzetek tartalmát 
cs nem tudjuk eléggé ajánlani, hogy .Mar
czali könyvét mindenki megszerezze, a ki 

: oly törlénelmCmunka birtokába akar jutni, 
mely tudományos alapja dacára a legvon
zóbb modorban van megírva és mely he
lyenként ép oly érdekfeszitő. mint a leg
szebb regény és melynek unalmas része 
nincs sehol sem. Marczali könyve nélkü 

i lözhetetlen kiegészítője minden világtörté
nelemnek és már. csak azért is könnyű 
módon megszerezhető, mert 30 kros füze
tekben jelenik meg

A Gazdasági Mérnök cimü közérdekű 
gazdasági és műszaki hetilap ez évi 3-ik 
száma a következő gazdag és változatos 
tartalommal s mintegy ifi szakszerű rajz
zal és képpel jelent meg;

Vetömagbeszerzó állomás. Vetósfor- 
gás kérdéséhez. Oroszország viziútjai 

Kézpihentelö írók számára (Egy ábrá
val) Egy uj gazdasági gép. (Egy ábrá
val.) Kaucsuk talplemez patkók alá. 
(Egy ábrával.) Ilid Francia- és Angolor
szág közt. Találmányok : Viza lati i szik
lák zúzógépe távolsági vésővel. Sróf- 
bizlositás Szerkezei a kalásznak a 
gabonaszártól való elválasztására. Rúd- 
kapcsolas Vizi ügyek : A Tiszavülgvi Tár
sulat központi bizottságának közgyűlése.

Niearagua-e atorna. Osztrák-magyar
l.loyd dunagőzhajózási társaság. Hajó/ás : 
Az odessai hajózási kereskedelmi társa
ság. Az * Adria* magyar tengeri hajó
zási részvénytársaság. Vasúti ügyek : 
Előmunkálati engedélyek. Az ungvár-szob- 
ráncz-nagymihályi h. é. összekötő vasút 

Menetdij ieszállitása. Díjszabási pót
lékok. A lattenyésztés : Sertéshizlalási 
kísérletek, A perchcron lótenyésztés. Víz
állások Hirdetések.

A Gazdasági Mérnök megjelenik min
den vasurnap díszesen kiállítva, 12 olda
lon külön színes borítékban. Szerkeszti 
és kiadja G o n d a Bé a műszaki taná
csos, műegyetemi tn tanár. Előfizetési ara : 
Egész évre 12 írt. félévre 6 frl. negyedévre 
3 frt, Az előfizetések a kiadóhivata ba 
(Budapest IX Lónyav-u. 11.) küldendők.

A jánljuk e 14 év óla fennálló szaklupo 
a gazdasági és műszaki haladás iránt ér
deklődő müveit közönség szives ügyeimébe 
és támogatásába.

I 'n r b i j e r  N c l d n i s t o f f V  v o n  
G O  ki*, bis fl. 7.65 per Mctcr -  glatt 
gemustert ca 2500 verseli. Farben und 
Dessins) ( —  vers. roben- und stückweise 
Porto- und Zoilfrci das Fabrik-Depót G- 
Henneberg (K. u. K. Iloflieícrant.) Zürich. 
Muster umgehend. Briefc kosten 10 kr. 
Porto.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos. 
Tarsszerkcsztö: Fehér János.

H IR D E T É S E K .
3304, 11. 
tik v. 1890.

Árverési hirdettiényi kivonat.

A tsztmárloui kit', jbíróság miut 
telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Sehwarz János és 
nejének Laczko János és 
társai elleni végrehajtási ügyé
ben Szklená községben fekvő 
és a szklenéi 127. sz. tjkvben 
I 1 - 8 .  5 - 7 .  9. és 1 1 -2 2  ser 
sz. a. foglalt ingatlanokból 
Laczko János. György és Il
lést li. 2 4 t. a. >/t részben 
megillető jutalékra 544 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és 
begy a fennehh megjelölt iu- 
gatlanság az 1891. évi február 
hó 10-ik napjának d. e. 10 óra
kor Szklená községben a köz
ség házánál megtartandó nyil
vános árverésen a kikiáltási 
áron alól el fog adatni.

Árverezni szándékozók tar
toznak az ingatlan kikiáltási 
árának 10 százalékát kész
pénzben vagy óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, vagy pedig a bá
natpénznek a, bíróságnál lett 
elfdeges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbiróság mint tlkvi 
hatóság.

Turócz-Szt.-Mártoabau, 1890. 
október bő 81-én.

IF ’ e l s e t e ,
kir. jbiró.

S3 C 8::.
1890."

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi
I.X. t. c. 102. g-a értelmében, ezennel köz- 
hirré teszi, hogy a tetten tsztmartoni kir. 
jbíróság 2724. számú végzése .Utal Baittrok 
József végrehajtó javara Uillyarik János 
ellen 100 fit, s járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 

i le és fclülfoglalt és 595 írtra becsült 1 pe, 
konca, 1 pej lóhámmal, 2 vasckc. 2 borona, 

j 2 szekér, 1 könnyű szekér, 1 iirö, 1 borjú.
: ’ tehén. 100 mazsa széna, 100 mazsa szal

mából álló ingóságok 100 fit töke, ennek 
j 1890. évi május hó 31-ik napjától járó 6 
I százalék kamatai, eddig összesen 27 frt 10 
| kr. per . végrehajtaskéreti — és foganato- 
j  >i;a.M , továbbá 2 frt árverés hirdetési 
1 költség erejéig, nyilvános árverés utján cl

adatnak.
Mely árverésnek a 4500. sz, kiküldést 

rendelő végzés toivian a helyszínen, vagvis 
Uhlyarik Jánosnál Szt. Péteren leendő esz
közlésére 1891 ik év februárhó 10. napjának 
(1. c ic óraja határidőül kifizetik cs ahhoz 
.1 venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok ezen árverésen, az 1 SS 1. évi 
l.X. t e. 107. J{-a értelmében a legtöbbet 
Ígérőnek becsalon alul 's cladatni fognak,

\/ elárverezendő ingóságok vételara az 
1SS1 évi l.X t c loS. g-a megállapított 

■ feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt T  -Szt. Mártonban, 1891 évi január 

1 hó 20 napjau.

Zathureczky Jenó,
kir. hír. végr
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7. szám
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Á r v e r é s i  l i i r d e t in é n y .

A bir. vhtó állal közhírré léletik, 

hogy a rhegvi kir. jbiróságnak 3235—
Choroba ujca Babku

3243 90 és 58 91. sz. végzéseivel
a leb o  Ú C l  N Ő K  P Á L É N  IC VLipschitz Mór s társainak Riczeles 

Osajar ellen 9 rendbeli töke s jár.

iránt a 3209 90. sz. vhlási jkönyvben 

összeirt és 1823 frl 90 krra becsült
Erkölcsnemesitó' olvasmány a tót nép

ingók a helyszínén Rhogyen 1891. 

évi január hó 29-én ti. e. 9 órakor 

nyilvános árverésen készpénzfizetés

számára.

melleit, el fognak, adatni.

Mindazok, kik a befolyandó vétel

árra elsőbbségi jogot tartanak frlhi- 

valnak, hogy szó vagy Írásbeli jelen

léteiket az árverés megkezdéséig az

Egy darab ára 3 kr.

Megrendelhet5

alólirott bir. kiküldöttből adják be. a tu rócz-sz .-m árton i m ag y ar
Rózsahegyen. 1891 évi januárhó

14-én.

S z e n t - l v á n y i ,

nyom dában.

kir. bir. kiküldött.

w z  W s * w  \ \ / \\

egérnél? 
való feuiurtrfftiim • ■ a
ismereti-' !•« hrclvelt

■ 3 és biztos segiiség gyomorbtijok a azok következményei ellen.
életműivé 

• uié'i-uité'i

életbalzsam Dr. R 0 S A-tél

i vili Ily

késxitvi

letbal/xniu 
icggei :.n

fii ve X lnil a legj-ondoenlili 
V. kavniivi'u fHI> (ll'ég.-*, v, 

iiat.-imi következtében 
egy nagy üreggel I fi i

ezrei bárkinek betekint e* végej  ̂ rendelkezésre allnak 
O viin ! Hamisítások elkerülése végett, mindenkit figyelmeztetek, hogy 

az egyedül altalam az eredeti utasítás szerint készített »I)r. 
ROSA-Jéle életbalzsam i minden üvegecskéje kék burokba van csoma
golva, melynek hosszoldalain > I)r. Hűti A életbalzsama a * fekete sas 
hozi ezimzett gyógyszertárból. Fii A GXER Ji. Prága 2 0 5 — III., német 
cseh. magyar és franciái nyelven olvasható, széles felein pedig az ide 
nyomott védjegy látható,

J)r. ROSA élet balzsama valódiéin kapható csak « készítő 
—P IT?. JE3 . főraktárában, gyógyszertár >a fekete sashozt Prágában 

20-y -H l , és HlJI) [PESTEN Túrók .József úr gyógyszerésznél, Kiralvutca i sz. Iindái 
Emil ur városi gyógyszertárában a Városház-téren.

\z osztrak magyar monarchia minden nagyobb gyogyszertaraban van raktar ezen 
elethalzsambol.

Ugyanott kapható : prágai általános házi-kenöcs
több ezer hálanyilatkozattal elismert biztos gyógyszer mindenféle gyuladások, sebek és 
genyedések ellen. Kzcn kenőcs biztos ercdménynycl használható a női emlő gyuladasa- 
nal, a tej tcspedésénél s az emlő nicgkeményedésénél szüléskor, kelevcnynél. vérdaga- 
natoknal. genycs t'akadékoknál. pokolvarnal. kőrömgyöknél. az úgynevezett körűm féreg- 
nél, elkeményedéseknél, felpuffadasoknál. mirigydaganatoknal. zsirdaganatoknal. érzéketlen 
tagoknál stb. Minden gyuladást, daganatot, clkcményedést. íelpuffadást a legrövidebo 
i.io alatt eltávolít; s ahol már genyedés mutatkozik, ott a daganatot legrövidebb idő 

alatt fajdalom nélkül felszívja, kiéreti és kigyógyitia.
Kapható 25 es 35 krajezaros szelenczekben '

i O vas ! Mintái, a prágai á ltalán''* bnxikem 'rsiit sokszor utánozzák, m ind*nkit 
ligydnieztutuk. hogy ex eredeti utasítás sxurint. esak nálam !<■«/. kés/itvo » 
rsnk akkor vnlédi. ha a sárga ércszidence. melybe löltotik. vür<ín hnixnálati 
iita-itáiokba mnlynk !* nyelven nyomváki kék kartonba, melyen az ide 
nyomott védjegy látható —  hurkolva van.

HALLASI BALZSAM a legbcbizonyultabb. számtalan próbatét 
által legbiztosabbnak elismert szer a nehéz hallas kigyógyitasara s az egészen elvesz
tett haiiasi tehetség visszanyerésére. Eyy üvey ára I írt.
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j VALÓDI BOEOVICSKAT 
i és 6 szirmiai szilvcriumot ajánl 45 írttól 

fölfelé pr 100 liter

U W  A  ©  M . 1L
TESCHEN, osztr. Szilézia.

L
W "  Minták ingyen és hérmenlve küldetnek.
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1 ^
E G Y  FIÚ ,

ki helyesen tud Írni és ol
vasni

felvétetik a turócz-szt.-niár* 
toni magyar nyomdában.

I
I

A T U E O  C Z - S Z T . - M Á E T O N  I

M A C i T A R  N Y O M D A
kiadásában megjelent:

A MAGYAR KÖZÉPOSZTÁLY
Isaí is. h  IC H  _h; Y  _E/ h  Cj Ifij AJ j\_ 7  ^  ^

I r t a - : llLéTrész; L a j o s .
A E  A  30 K E .

Kapható a Magyar Nyomdában. r >̂ 31
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Turóe->zen» mártom rmijm tiyorr.da HosenfeM Ignác-
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