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A második óvezrod kü
szöbén.

Széchenyi István ama jóslatából, 
hogy: »Magyarország nem volt, ha
nem lesz*, eddigelé annyi már be
teljesedett, hogy : Magyarország nem 
volt. hanem — van , sőt, hogy 
»lcsz« is, arra szintén van alapos 
kilátásunk.

Széchenyi jóslatának első részéről 
meggyőz bennünket a história, amely
nek adatai szerint a honfoglaló ma
gyarok száma mintegy 800,000, lég- . 
fölebb egy millió volt

Ismeretes az is, hogy a békés sza
porodás többször megakasztatott. 
Egyszer a talárok dulása, máskor a 
török invázió pusztított. A csapás 
súlya mindannyiszor a magyarok 
által lakott területeket érte legjob
ban. s helyüket betelepít ott idege
nek foglalták el, a kik élve kivált
ságaikkal, sokáig, lehet mondani a 
mai napig , fentartották exkluzivitá
sukat.

A magyar törzslakosság szaporo
dásának tehát nagy akadályai vol- : 
tak. Mindazonáltal a jelen század 
elején, a szorosabb értelemben vett 
Magyarországban már 7 millió ma
gyar volt. E szám 1857. évben az 
akkori statisztikusok adatai szerint 
leolvadt 4 és fél millióra, a mely 
csökkenést valószínűleg a német sta
tisztikusok önző számadatai eredmé
nyezték.

Ha mindezen állapotokat tekintetbe

Turócz-Szt.-Márton, február 22

TÁRSADALMI és KOZMLTKLÖDÉSI HETILAP.
; M K M K L F .X IK  : MINDEN VASARNAP. kí-

A ián szellemi részét illető kő/ieménvek a szerkesztőségre, hirdetések és előfizetések a 
kiadóhivatalra czimezve Turocz-Szt-Martonba küldendők, 

ő hirátáios hirdetéseket, kéziratokat péntekig kérjük beküldeni

vesszük és egyszersmind özszeha- 
sonlitást teszünk a most bevégzett 
népszámlálás eredménye és a régibb 
statisztikai kimutatások között : le
hetetlen még ellenségeinknek is el 
nem ismerni, hogy Magyarország 
van.

A legújabb népszámlálás eredmé
nyével az országos statisztikai hiva
tal igazgatója, Keleti Károly, folyó hó 
11-én számolt be a magyar tudo
mányos akadémiának.

A jelentés szerint Magyarország 
és társországainak lakossága a ka
tonasággal együtt 17,449.705 főre te
hető. A növekedés az utolsó tiz év 
alatt 10 százalék.

A megelőző tiz évhez képest, min
denesetre szép az emelkedés. És ha 
tekintetbe vesszük még, hogy azon 
idő alatt, inig c szaporodás történt, 
a gazdasági válságok és a kiván
dorlás érzékenyen megcsappantolták 
népességünket; akkor az eredmény 
felett méltán örülhetünk.

Mert mit mutatnak a számok ?
1. Azt. hogy a 10 százalék szapo

rodás közel két millió többletet je 
lent ; igv a magyar királyság tizen
nyolcad fél millió lakosságával a te
kintélyesebb államok közt foglalhat 
helyet, és sorrendben mindjárt a 
nagyhatalmak után következik.

2. Azt a korszakol alkotó tényt 
hogy a magyar faj 8,200.000 lélekre 
szaporodott ; tiz év alatt gyarapod
tunk 095,000 lélekkel s az ország 
összes lakossága közt a magyar elem 
immár 5423 százalékot tesz, vagyis

fajunk elérte az erős abszolút több
séget.

3. Országrészek szerint a lakosság 
gyarapodása lélekszámban a magyar 
fajra a legkedvezőbb, mert az arány
szán) oly vidékeken, hol a magyar
ság sűrűn lakik, 10 -1 7  százalék, 
mig egyéb vidékeken a gyarapodás 
5 7 és fél százalék közt ingadozik.

Midőn ezen örvendétes eredmény
nyel az országos statisztikai hivatal 
igazgatója már-már beszámolt az aka
démiának, imigyen szólott: Hogy ez 
a 8,200,000 magyarul beszélő honli- 
társ mind lesleslül-lelkestül magyar-e 
ki kételkednék ra jta? Dehogy itt se 
csalódjam, elejtettem a inalkontensek 
s a magyarul tudó idegen nemzeti
ségű agitátorok javára, a szám kike- 
rekitése végett 2,200 lelket*

Már most ezen kijelentésből az is 
kitűnik, hogy a mi statisztikusaink 
eljárása egészen más, mint az osz
trákoké volt 1857-ben.

A mi számainknak a külsőségen 
kívül van valóságos értékük is, ami 
által azok igazán nagy fontosságot 
nyernek. Ezekből mindenki nw^győ- 
ződhetik, hogy a magyar szónak van 
varázs ereje, csak arról ne feledkez
zünk meg pillanatig sem. hogy mi 
ezt az erőt hathatósan fokozhatjuk.

Hazánk szerencsés földrajzi fekvése 
a jövőben is diadalra segíti a ma
gyar nemzetet törekvéseiben. Nyil
vánvaló lévén ugyanis, hogy termé
szetes határai kizárják annak lehe
tőségét. hogy itt több nemzet lakjék. 
Itt csak egy nemzet lehetséges, s ez

HIVATALOS HIKDKTKSKK D IJA

100 *zói£ 2 h l . ezentúl minden nn-^kezdett 

itznz HZÓnál ÖO krral több

az egy az leszen, mely legfejlettebb 
j kultúrával, legnagyobb élelmességgel 
i és-"legtöbb politikai fentartó képes- 
1 seggel bir.

És irne! számadataink belső érté
ke megnyugtat bennünket, hogy e 
nemzet mi vagyunk. A magyar nem
zetről összegyűjtött adatok megfe
lelnek az iménti kivánalmaknak.

Ma már senki sem mondhatja jó 
zan ésszel, hogy a. kisebbség uralko
dik a többség felett, mert mienk az 

! ub.szolut többség. A legújabb adatok 
' szerint hazánknak legszámosabb nem- 
! zelisége - az oláh alig haladja 

inog a 15 százalékot.
A magyarosodás áramlata, mint 

természetes áramlat, elementáris erő
vel tör előre. Minél akutabb az el
lenállás. mely az áramnak szükebb 
medret akar torlaszolni, annál erő
sebben fejlődik ki a feszitő erő, mely 
a mesterséges akadályokat az építők
kel együtt elsodorja.

Ez a mai kor folyománya, s ennek 
ellenállani akarni, annyi mint borsót 
hányni a falra. Ezt tudva önérzetes 
bizalommal tekintsünk ama jövőbe, 
mely jrtindnyájunkal a hazánk javára 
irányított munka mellett akar beve
zetni a második évezredbe. A jelen 
arról tanúskodik, hogv Magvarország

- lesz.

Püspöki körlevél
Bende Imre, (megyés püspökünk) besz

tercebányai püspök ö méltósága Simor Já
nos, magyarorszag hcrccgyrimásanak cl-
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I.

H oldocj poéta.

buldog poéta ! verseit 
Mindenfele jól ismerik ;
Könyvet sokan betéve tudjak. 
Vagy minden este vég ; futják.

S «• nagy hatásnak mi a titka ? 
lm* itt előttem könyve nyitva ! 
Biz azt ismerni nem nehéz . . . 
Nagy érdem, ha a vers — kevés

lilá im  T.ujza u s z o n y n a k .
< m > ü  k ö n y v ö m m e l

Múlandó fénye a/, örökkévalónak. 
Halhatatlan baja röpke d Inak, szón ik. 
Igézctes eszmény -  füoö pillanattá.

Mely semmiből lámád egy napról nuV napra: 
Kz a te varázsod, ez a mii vés/eted ;
Isteni erőd van, mégis meghal veled ! 
Zokogni -/.eretnek, a mikor csodaliak :
Örök szépet alkotsz —  a múlandóságnak.

ni.

A  g a v a llé r .

Varrólcanyka és gavallér

I)c válni kell . . . tűnő az ábránd ! 
Az urfi megy . . .  a lány zokog.

A hű lány bízik kedvesében 
S ez öt lerázza mint sarat . . . 
Szegény bukott lány — megvetett lesz, 
S az úifi — gavallér marad !

IV.

A  lúd é:> a d ivatb áb .

Nagy vízben egy ludat látok :
A helyett, hogy úsznék. — gágog. 
Addig gagog bolorúi,
Míg a vízbe beleiül.
A  parton meg egy ficsúr,
Ki szép miknek szemet szúr,
A helyett, hogy kacsingatna. — 
Megszólal az istenadta !
Vájjon melyik ostobább :
A lúd ? vagy a divatbab ?

Kgi párti h iliiánl.
Bandát Alfonz után franciából.

A  „I 'V iv ic ló k i f í i r iu l ó “  o ro d . tőrcA Ju.

Mikent foly a küzdelem két nap óta, és 
mint telt el az ej szakadó csőben táskával 
a haton, és mennyire ci lettek a katonák 
csigazv» ! Mégis mar három háláira gyötrő 
órán at hagyják okét, lábhoz tett fegyve
rekkel, az országút pocsolyájáéin, az át
ázott mező saraban ve.ztcgclni.

A fáradtságtól e csigazva, az éjeket át- 
virasztva, cgvenruh tik ata/va — lutyg' ma
gukat fclmclcgitsck és fenntarthassak, .szo
rosan egymáshoz zárodnak. Vannak, a kik 
« . )-. eiijaik * -Ári a t.im.v.!. xiv.m. allva

alusznak és a kiknek elnyúlt, alomittas ar
cain a fáradtság és nélkülözések inkább 
labzanak. Az cső, a sái, semmi tűz, semmi 
c'ei. borult és fekete éj. az ellenség, mely 
áltál egészen bekerítve erezik magukat. 
Mindez nagyon szomorú . . .

De hat mit mivclnek itt ? Vájj mi ez ?
Az ágyúknak, az erdő felé fordított nyí

lásukkal. olyan a helyzetük, mintha valamit 
fürkésznének. A tartalékba helyezett szoró- 
lovegck a látóhatár felé vannak szögezve. 
Minden készen látszik a rohamra. Miért nem 
rohannak hat ? Mit varnak meg ? . . .

A parancsot várjak, de a tábornok szál- i 
iásáról nem küldik azt.

Pedig a tábornok szállása nincs messze, 
i XIII. Lajos szép kastélya az, melynek vö- j 

ros tégiái. az eső által lemosva, a vakolat- 1 
hói főiig kilats/.anak Igazi fejedelmi likas, 
teljesen megérdemli, hogy Franci lorszag tá
bornagyának jelvényét hordozza. Kgy nagy j 
árok és egy köráesozat mögött, melyek azt 1 
az úttól elválasztják, egy összefüggő és zöld j 
mzsit. nyíló cserepviragok áltál szegélyezve | 

•észen a csarnokig emelkedik. A másik 
oldalon, a ház belső felén, az elő sövények , 
atvihglo nyílásokat képeznek, a tó felszíne 
melyen hattyúk úszkálnak, mintegy tükör 
terjed ki, és a pagodaszerü, nagy kiterje
désű szárnyaséi fedele alatt, pávák és arany 
•ac.inok. visító kiáltásokat hangoztatva a 
liget felé, szárnyaikat verdesik és farkaik
kal kereket csinálnák. Bar a házi úr eluta
zott, az elhagyatottság, a háború clöl való 
vad menekülés nem vehető észre. A hadse
reg vezérének főhadiszállása a pázsit leg
csekélyebb viragocskajat is megőrizte, és 

I valami elragadó a csata mezéjéhez oly kö
zel, a bőség cz.cn csendjére találni, mely a i 
dől •<>, rendié ö . a eleven kerítés pontos

kiegycnesitésétől, s a sétányok hallgatag 
csendjétől ered.

Az eső, mely oda lent az utakon any- 
nyira alkalmatlan sárt halmoz össze és oly 
mély vágányokat ás, itt csak előkelő, fő
úri hullám, mely a téglák pirosságát és a 
szőnyegek zöldjét megélénkíti, mely a na
rancsfák leveleit és a hatytyúk fehér tolla- 
zatát kifényesíti. Minden fénylik, minden 
csendes. Valóban a zászló nélkül, mely a 
tető ge rincéről lebeg, a két katona nélkül, 
kik a rácsozat előtt őrt állanak, soha sem 
gondolna az ember a tábornok hadi szállá
sára. A lovak az. istállókban pihennek. Itt 
ott tis/.togato legényekkel, s..olgalati ruhá
ban lévő parancsörtisz.tckkcl találkozunk, 
kik a konyhabejarat előtt kószálnak, — 
vagy veres ruhában lévő kerlészszel, ki nyu- 
g idtan húzogatja gereblyéjét a nagy udvar 
pcrondj&n.

Az ebédlőben, melynek ablakai a tor
nácra nyílnak, felig eiszedett asztal latható, 
kidugaszolt palackok, a gyürődütt abroszon 
átlátszatlan, homályos —  üres poharak, — 
minden az ebed vegére mutat, midőn a ven
dégek mar eltávoztak. A  szomszéd szobá
ból hangos beszéd, nevetés, golyók guru- 
lasa, poharak csengése hallható. A  tábor
nagy javaban folytatja partiját, és ezért 
kell a seregnek parancsára varakoznia. 
Midőn a tábornagy pártiját elkezdte, az ég 
beszakadhat, — semmi a világon őt annak 
befejezésében meg nem gátolhatná.

A biliárd !
íme ez ezen nagy harcfmak sajátlagos 

gyengéje. Ott áll ő, mint az ütközetben ha
di díszben, melle rendjelekkel fedett, sze
mei csillognak, arca az ebéd- játék és grog 
hevítésétől kinyúlva. Hadsegédi körülveszik, 
s minden egyes lökésére, sietséggel s a l< g-



unyta alkalmai ól ékes latin nyelven irt
körlevelet inte/ett :. jpsegah■->/.. melynek szó
szerinti fordi asat a következők ben árijuk :

Bizonyára {-.méret • s oMtidny; ú'ok v >'tt
tisztelendő testvére es kedves fiaim, yy-
házunk és haza kr» né/' e v :y .iránt • i>
szomorú ».sitiiéin. mely ke.-erit faj latommal
érintő sziveinket c- mely gyár/ l  “ l e el
lelkcinket, értve a :. hogy főni r; s-.a‘. u és
főtisztelcn-iő S inur János ur, a rom .1 >?• 
egyház aldozár-Lii onu'k.i. heic-. g. Ma,) o 
ország primasa. c-ztt rgomi érsek ■ ••> kegyes 
m etropolitanrövid de suiyos szén < d.s 
után, miután .1 liaidok ó> szentségéit •.) 
tosan fölvette volna, ianuarius ho 23-án a 
boldog örökkévalóságba zólittatot:. es 
ugyanazon hó 28-án ezreknek halas könyei 
között Ksztorgomban clhantoltatott.

Nem, hozzánk tartozik a nagynak, az 
egyház és haza körül szerzett érdemeit bő
vebben fejtegetni. Isten iránt való őszinte 
áhítatát, életszentségét, valóban apostoli 
buzgalmat, tudományának bőségét az Isten 
egyháza és az isteni tisztelet körül kifejtett 
fényét, a művészet és tudományok, az if
júság nevelésének emelésére, egyházmegyei 
paps°áganak és tanítóságának anyagi sor
sa enyhítésére, a betegek ápolására és 
a szegények gyámolitására vonatkozó bő
kezűségét illő dicsérettel halmozni c l: mind
ezek és mások fői vannak jegyezve az élet 
könyvében, és egyetlen egy kor sem fog j 
hallgatni kiváló érdemeiről, a jutalmat pe
dig adja meg az, ki semminemű jót sem 
hagy jutalom nélkül.

Ezeket Istenre és a történelműre bízva 
a mi kötelességünk, hogy kegyes metro- 
politánk iránt érzett fiúi őszinte tisztele
tünknek nyilvános bizonyítékát adjuk, és 
hálásat) ünnepeljük annak emlékét, ki mind
nyájunkat őszintén szeretett.

Ennek folytan elrendelem, hogy febru
ár hó 20., vagyis eltemettetésének 30. nap
ján félórai harangozás megelőzése után 
úgy székesegyházunkban, valamint minden 
plébániai egyházban a boldogult bibornok. 
országos prímás és esztergomi érsek Simor 
János lelki üdvösségéért gyász isteni tisz
telet tartassék és erről a megelőző vasár
napon a hivő nép a szószékről értesitessék.

Szent-Kereszten. 1891. februárius 7-én.

u i k i : s. k. 
püspök.

M liiviis Magyarország' minden 
lakosához.

K„y MuilapoaÜá lélesitendü országos köz
ponti közművelődési egyesületre.)

Ir ta  K ú n ó  Jó zsef.
(Folytatás.)

f;, ; a c. emuimban ezen legnemesebb
cs m • vVósitasalnak élére oly férfiakat kell 
vai isztan . kiki ck elvök .vitám impendere 
Vvi, , l S k k semmi körülmények közt nem 
1 . -j ik engedni a hanyatlást.

Kérdés ’.amad például, melyik vidék ma
gyarosit;!, ára fektessük a füsúlyt ? milyen 
ie '; en az egymás után ?

Ha méitóztatnak megengedni, én már 
most előre megmondom véleményemet.

Kívánok minden jót az Kinkének. Valódi 
lelki gyönyörrel észleltem éveken át, mily 
áldozatkészséggel, lelkesedéssel lett ezen 
úgy megindítva és folytatva a mai napig 
s az egész magyar közönség mily egyhan- 
gn örömmel tapsolta meg ezen lélekemelő 
vállalatot. Néhány év alatt százezreket 
gyűjtött a társulat. Szeretném, ha annyit 
gyüjthetne, hogy czéljai elérésére évenkint 
annyit költhetne, mint egész törzsvagyona. 
És azt is elismerem, hogy ott talán legin
kább nyi’vánul a reakezio, hogy ott látszó
lag legimminensebb a veszély és igy a 
szükség, de ha az egész ügynek velejét, 
alapjai megvizsgáljuk, talán más meggyő
ződésre kell jutnunk.

Az oláh vagy ha úgy tetszik román nem
zet. a magyar aemzetre veszélyes soha 
nem lehet. Miért ? mert összesen az egész 
románság Európában nem több, mint a 
magyarság Magyarországon, mert nyelve, 
irodalma sokkal fejletlenebb, miut a mienk, 
mert vallása semmi vonzerővel nem bir.

Mert Erdély története mutatja, hogy 
e részben már történtek kísérletek, t. i. 
Moldva Olahországgal egyesíteni Erdélyt, és 
e kísérletek, akkor történtek, mikor ádáz 
pártoskodás dúlt Erdélyben: és mert Er
délynek geográfiái fekvése e részben sze
rencsés. A Kárpát bérczei nagy és erős 
védfal.

Ha akkor nem sikerült, ugyan képzelhető é 
hogy sikerüljön most vagy ezentúl, mikor 
Erdély Magyarországgal uniálva van, mi
dőn a nemzet élén oly alkotmányos és 
Magyarorszag iránt a legjobb indulatu fe
jedelmek fognak ülni. mint Magyarország

nak felkent mostani királya és midőn egy 
önérzetre ébredt magyar társadalom oly 
hűségesen áll őrt.

Innen tehát veszély véleményem szerint 
nem fenyeget.

De elösmerem, hogy az erdélyi románok 
vagyis inkább azoknak csak fanatikus ve
zetői, ma legkevésbbé megközelíthető elem, 
mégis meggyőződésem, hogy el fog jönni 
az az idő, midőn a román nép őszinte ba
rátja lesz a magyarnak, miért ? mert öt a 
nagy szláv birodalom részéről az elnycle- 
tésnek —  hiszen már egy párszor torká
ban is volt —  még nagyobb veszélye fe
nyegeti, mint minket, tehát a közös veszély 
fogja esetleg barátunkká tenni-

És miért hozom fel mindezeket?
Felhozom azért, hogy kézzel foghatóvá 

tegyem, hogy minden körülményeket te
kintetbe véve, csak egy nemzet van, mely 
valódi veszélyt hozhat a magyarra, és ez 
a roppant szláv nemzet. Miért ?

Mert Magyarország délről, északról, ezen 
roppant szláv nemzet közé van ékelve, 
mert a nagy arányú pánszláv mozgalom, a 
világra szóló orosz birodalom zaszlaja alatt 
űzetik, mert a monarchiának másik felében 
is milliókra megy a szláv elem, s már ma 
alig lehet velők bírni ; és mert ezen szláv 

, eredetű nemzetek közt vannak igen életre 
i való, mozgékony individualitások. És mert 
I a tobbnemü szláv törzsek irodalmi is je

lentékeny, és nagy fejlődésnek indult az 
utóbbi időben

Lehetne ezen tárgyró! igen sokat mon
dani, jelezni azonban csak azt kívántam, 
hogy mi reánk csak innét eredhet veszély.

Igen ; de hat mit látunk ? látjuk azt, és 
ezt sajat tapasztalásból mondhatom, hogy 
magyarosítás, a magyar kultúra, a magyar 
fajt ide nem szamitva, sehol az egész or
szágban haladatosabb, fogékonyabb talajra 
nem talal, mint felső Magyarországon álta
lában, s különösen azt hiszem annak kelet 
felé cső részeiben.

(Folyt, köv.)

A H ÉT  T Ö R T É N E T E .
] Folyó hó 17-én kezdette meg a képvi- 
j selőház a konzuláris bíráskodásról szóló

nagyobb alázattal, bámulatuknak adnak ki
fejező t. Midőn a tábornagy egyet talal. 
mindenki töri magát, hogy feljegyezze, — 
ha szomjas, mind akarja grogját készíteni. 
Ha latjuk a vaürojtoknak és tolidisziknek 
törtetését, a keresztek és zsinorzatok lebe
gését, az udvarioknak mindezen kedves mo
solyát és finom hódolatat annyi új súiytást 
és egyenruhát, a tölgy koczkázattal kira
kott ezen magas teremben, a meiy a parkra 
a díszudvarra nyílik — mindez a compieg- 
ne-i őszre emlékeztet (III. Napóleon nyári 
laka), —■ és kissé vesztegelni hagyja az al
ázott köpönyegeseket, a kik ott alant 
út hosszában hiába várakoznak és az. cső
ben oly gyászos csoportokat alKotnak

A tábornagy jats/ó-tarsa egy fű/.ot: gön
dörített hajú. világos kesztyűs kis táborkari 
százados, ki a biliárdon az első eró, ki ké
pes volna a főid minden tábornagyai le
győzni, de tisz. telet adó távo|ban is tud fő
nőkétől tartózkodni, es azon iparkodik, hogy 
sem ne nyerjen, se igen könnyen ne veszít
sen. íme az ilyet nevezzük a jövő tisztjé
nek .

Figyelem, fiatal ember, tartsuk magunkat 
jól. A tábornagynak tizenötje van és ön
nek csak tiz. A  forog szóban, hogy a já
ték. egész végéig ilyen folyású legyen, es 
ön többet tett előléptetéséhez, mintha kai: 
volna a többiekkel a zápor eső alatt mely 
a látó határt elborítja, hogy a szép e gyen- 
ruhát bepiszkolja, az ön ’ sinorzatanak ara
nyat elhomályosítsa, várván a parancsra, 
mely nem érkezik.

Kz már érdekes játék ! A golyók szalad 
nak. érintik egymást, színeiket keresztezik. 
Az asztalszegélyck helyesen rúgnak vissza, 
a posztó felmelegszik . . . Egyszerre csak 
égyú-lövcs langja borítja be az eget. Mély 
moraj reszketteti meg az ablaküvegeket. 
Mindenki remeg; nyugtalansággal réznek 
egymásra, Egyedül a tábornagy nem látott,

sem nem hallott semmit : a billardra ha
jolva, épen egy pompás visszafutó kieszelé- 
.sén töri fejét ; ebben van az ö ereje, igen, 
a visszautasban ! . . .

De imc uj világosság, azután egy másik, 
Az agyúlövések egymásután következnek, 
űzik egymást. A  hadsegédek az ablakokhoz 
futnak. Tehát a poroszok támadnának ?

*Jó. támadjanak*. Szól a tábornagy és 
botját mcgkrétá7/.a . . . »Onön a sor szá
zadost.

A táborkar remeg a bámulattól. Turcnne, 
a ki az agyútalpon elaludt, semmi ezen tá
bornagy mellett, oly hideg biliárdja előtt a 
Cselekvés pillanatában . . Ezalatt a larma 
megkétszereződik.

Az ágyúzörejhez a szóró löveg tördelése, 
a csapattűz ropogása vegyui. Veres, s ölein 
fekete porfelhő emelkedik a pázsit tetejéig. 
A park egészen lángban van. A pávák, fa- 
czanok önmagukból kikelve, a szárnyas ól
ban sipítanak ; az arablovak, érezvén a pus
kaport, az istállók belsejében ágaskodnak. 
A tábornok kakasa kezd megindulni. Sür
göny után sürgöny A gyors futárok neki
eresztett kanlarszarral érkéznek. Keresik a 
tábornagyot.

A tábornagy hozzáférhetetlen Hisz meg
mondtam. hogy oc partijának bevégzésében 
mi sem gátolhatja meg.

»önón .* sor századost.
A százados azonban szórakozott Kz on

nan van. mert fiatal ! íme fejét veszti, el
felejtkezik játékáról es egyre inasra két sort 
csinál, a mely játékát majdnem megnyerné 
teszi. De erre mar a tábornagy dühös lesz. 
A meglepetés, mcltatlankoilas tor elő fér
fias arcán. Éppen c pillanatban rohanó vng- 
tatásban tor be az udvarra egy .sári a. •- 
delt hadsegéd, követeli a bcboc.sattatas-. lt 
tornácon egy ugrassa! áthalad >Tábor
nagy ! tábornagy !« Ezt 1- szépen fo 
gadtak . A tábornok a dohtól tajteko. va

és vörösen, mint egy kakas, kezében a bil
iárd bottal megjelenik az ablakban :

»Mi történt í . . Hát ez. mar mi ? . . . 
Hat nincs itt már őr ?«

»De tábornagy . . . »
»Jól van . . . Azonnal . . . Varjak ren- 

dclctcimct. azt az Ark . . . -t ! És az ablak 
hevesen becsukódik.

Várjak rendeletéit !
Lám igy bánnak a szegény emberekkel.

A szél az csőt és kartácsot épen szemükbe ! 
hordja. Egész zászlóaljak össze vannak j 

I zúzva, még mások hiába vesztegelnek, fegy- I 
vérrel a kézben, a nélkül, hogy tétlenségük
ről szamot tudnának adni. Nincs semmi 
tennivalójuk. Varjak a parancsot . . . Te- \ 
hat a mcghalashoz nincs szükség parancsra, 
az emberek szazával hullanak cl a bokrok 
mögött, az árkokban, a csendes nagy- 
kastélylyal szemben. Még elesve is tépi 
okét a kartács szét és nyílt sebeiken at zaj 
nélkül folydogal Franciaország nemes vé
re , . Utt fenn a billaid teremben szin
ten hevesen foly a munka ; a tábornagy újra 
felülkerekedett; de a kis százados, mint 
oroszlán védi uiagat

• Tizenhét! tizennyolc! tizenkilenc! <
A;ig van idő a találatok le jog. zésére. Az 

ütközet /.íja közeledik. A tábornagynak mar 
csak cgv taialas hiányzik. A tararekgranatok 
már egész a parkig járnák. íme az egyik 
éppen a tíz feiszine felelt pattan szét. /V 

I tükör eltorzul, véres toll örvényben egy 
! megrettent hattyú úszik. Kz az utolsó 
1 lövés . . .
í  Most mar ismét mely csend. Semmi nesz.

csakis a bükkcserjere hűhó eső csepegőié,
! a lejtön lefelé guruló tárgy zavart hangja 
1 az átázott úton pedig egy siető csapat 

topogasa. A  hadsereg teljes feloszlásban 
. van . . .

A !.ii."iiu»y iti>*«'nverte a - • kor

törvényjavaslat tárgyalását. A kél ellenzék 
vezérszónokai u. ra. Helfi Ignác és Apponyi 
Albert vezették be a harcot.

H e l f i  Ignác a javaslat egyes paragra
fusaiból kimutatta a közösséget és kérdé, 
mi indítja a kormányt arra, hogy önként 
egy uj közös ügyet teremtsen. Ha pedig 
tényleg a 67-iki kiegyezés folyománya, ak
kor milyen következtetésre kell jutni oly 
alaptörvénynyel szemben, mely szükségképen 
ily intézkedésekre vezet.

A p p o n y i  Albert, az igazságügyi bi
zottság előadójának érvelése ellen tartott 
élénk figyelemmel kisért beszédet. Szerinte 
az előadó érvelése igen egyszerűnek látszik. 
Azt mondja ugyanis, hogy a nem keresz
tény államokban a fennálló nemzetközi jog 
a bíráskodási jogot a konzulok személyére 
szorítja, már pedig, ugymond, alaptörvé
nyeink értelmében a konzulok közösek, te
llát igen természetes, hogy a konzuli bi 
ráskodás sem lehet más, mint közös. Fel
olvassa az 1867. XII. t. c. 8. szakaszát, 
melyben semminemű néven nevezendő bí
ráskodásról egy sort, egy betűt sem lát. 
Az idézett törvény fenntartja világos sza
vakkal a pragmatika szankció azon alapját, 
mely szerint Magyarország önálló független 
állam, semmi más országnak és államnak 
alávetve nincs. Ki van zárva, hogy a ma
gyar honosnak más kutforrás és más szu
verenitás nevében szolgáltassák igazság, 
mint a magyar koronának és magyar ki
rálynak nevében. így tehat az oly bírónak, 
ki ítéletét a császár és király nevében 
mondja, egész működésében és minden 
Ítélkezésében közjogunk egy sarkalatos alap
tételének negációja nyilvánul. Egy másik 
sérelem, a mit Apponyi a javaslatban lát, 
az. hogy a magyar honos az osz
trák jog a ’á helyeztetik. A világ összes 
nemzelei közül egyedül a magyar honos 
az, a ki azokon a területeken, a hol a 
konzuli bíráskodás dívik, sem hazai bírót 
sem hazai jogot nem talál, csak kivéte
lesen

Az igazságügyi miniszternek amaz ál
lítására. hogy ez a bíróság nem közös, 
hanem vegyes, minthogy a birák egy ré
szét a magyar király, másik részét az 
osztrák császár nevezi ki, azt mondja, hogy 
ha ez elég ok arra, hogy ez az intézmény 
vegyesnek neveztessék, akkor nincsenek 
közös ügyeink. Apponyi kifejtette még, 
hogy az a bíróság, amely egységesen ítél 
akkor is, ha csupán magyar és magyar, 
vagy csupán osztrák és osztrák honpol
gárok között forog fenn a peres ügy, ez 
már rom vegyes, hanem közös bíróság. 
A törvényjavaslatot úgy közjogi, mint 
politikai indokekból mellőztetni kéri.

B a r o s s  Gábor kereskedelmi minisz
ter e hó 18-án válaszolt Polonyi Gézának 
az árutarifák ügyében tett interpelláció
jára. Válaszában tagadja a miniszter, hogy 
a kivételes díjszabásokat megváltoztatta, 
vagy hogy azokat osztrák árukra is kiter
jesztette. Részletes jelentést azonban csak 
akkor tehet, ha a Németországgal kötött 
szerződést előterjesztheti. Jó hatást tett a 
miniszter ama kijelentése, hogy törekvése 
az miszerint nyers terménye nk nyugat 
leié utat találhassanak és a nyugat fo
gyasztási piacain versenyezhe nek.

Ugyancsak e napon válaszolt Csaky Al
bin gróf Andrássy Manó gróf interpellá
ciójára. a primási székhelynek Budapestre 
va‘ó áthelyezése ügyében. Az interpelláció 
körülbelül ezeket tartalmazza: A  magyar 
hercegprímásnak nemcsak ogyházi hatás
köre van, hanem bizonyos . bár korlá
tú t —  befolyása van az ország ügyeire 
is Régente a hercegprímások többnyire 
ott laktak, a hol a kirá yi székbev volt. 
Pozsonyban és azután Esztergomban A 

hely megválasztása magától a prímástól 
függ és igy Budapestet is választhatja. A* 

j N e vezésn ek  semmi sem á l útjában. Ott 
1 van Mátyás király temp oma ott van Bu

dán a primási lak A helyett hogy a i 
esztergomi bazilikában iakik, mely Rómára 
emlékeztet, tekintsen a Mátyás kirá y tem
plomára és az az a att fekvő pár ament- 
épületre, me y Magyarorszag alktományára 
fogja emlékeatelni. Csáky A.bin gróf 
a vá ászt ezen interpe lacfóra i »en egy
szerűnek jelentette ki. A vá asz így szó l: 
Először is kijelenthetem, hogy már régen 
azon meggyőződés en vagyok, hogy az 
esztergomi érsek székhelyének Budapestre



?alo áthelyezése úgy nz állam, mint a 
katolikus egyháznak jól felfogott érdeké
ben áll. Másodszor kije'enthetem, hogy 
ezen székhely áthelyezésének ügye, sze
rintem, a legcélszerűbben éppen akkor 
oldható meg, midőn az érseki szék nin 
csen betöltve, fis harmadszor kijelenthe
tem, hogy már is elrendeltem a kérdés
nek tanulmányozását az eljárás mikéntje 
▼ égett.

W e k e r I e Sándor pénzügyminiszter 
politikája uj korszakot inaujurált Magyar- 
országon. Az a gonosz boszorkánynyomás, 
mely Kerkapoiyi és Gh\ czy alatt oly súlyosan 
nehezedett iánk, hala Isten, megszűnt. A mit 
öt év előtt álmodni sem mertünk : hazánk
pénzügyi betegségeiből kigyógyult, a meny
nyiben a múlt évi zárlat 32 7 milliónyi fe
lesleget muta:. Ezenkívül a zarlat egyes 
tételeiből két örvendetes dolo^ot vehetünk 
tádomásul ; először, hogy az egyenes adók 
állandóan emelkednek, a mi azt a követ
keztetést engedi meg, hogy a nép adóereje 
fejlődésben van, és még korán sem ért el 
teljesítő képességének hatarához ; másod
szor, hogy a közvetett adók reformja s a 
regálék megváltása igazoljak a legmerészebb 
várakozásokat is.

U j  f e l f e d e z é s .  Gregor Gyula, az 
ifjú cseh párt vezére, a napokban tartott 
beszámoló beszédében megtámadott min
denkit, a ki nem követi az egyedül üdvö
zítő ifjú cseh politikai hitvallást így, meg
támadta az osztrák kormányt, a németeket, 
az ó-cseheket. sót a magyarokn ik is neki 
ment, mint azon tényezők egyikének, me
lyek a szláv el met ki akarjak iráni. Vészt 
jósol az uralkodóhaznak. mert szerinte Au
sztria németéi clőoh-utobb Németországba, 
•  laszai Oiaszor zagba Magyarország
oláhjai Romániába fognak olvadni. Majd ki
süti, hogy a dinasztia egyedüli tamaszai a 
Wcncel-korona és a Szent-Istvan-korona, 
mely utóbbit csupán cseh pénz és cseh vér 
szerzett meg Ausztriának. Ezen uj felfede
zés nyilvánvalóig ellenkezik a történelmi 
igazsággal. Rólunk még azt is allitja, hogy 
valóságos gyilkos es rabló módon bánunk 
szláv honfitársainkkal Elraboljuk a három 
éves tót gyerekeket szü'őiktól, csak azért, 
hogy megmagyarositsuk. É< ezért nemzeti 
gyermekgyilkosoknak mondja a magyarokat 
a mi szerinte gonoszabb a: afrikai rabsiol- 
gasagnai. Szónok beszédét hallgatósága 
tetszés- és lelkesedéssel fogadta.

h í r e i n k

Beniczky Kálmán a ispán ür egészsége 
annyita helyreállott, hogy a műit héten 
már ismét megkezdhette hivatalos műkö
dését

A vörös-kereszt egylet l'ptói fiókja f. hó
11-én tartotta Lipló-Szt.-Miklóson évi köz
gyűlését özv. M o e s z Gusztávné elnök
lete alatt. A közgyűlés a beterjesztett évi 
jelentéseket tudomásul vette, a pénztári 
állapot a tagok csekély száma mellett is 
örvendetesen gyarapodott. \ választmány 
tagjai többnyi újra megválasztattuk, uj ta
gokul bevá asztaliak 13 a I I a s o v i c h 
Árminné és Nagy István.

A keresk. iskola ijusayanak önképzőköre 
ez évben is meg szándékozik ünnepelni 
március 15-ét. Az az napon tartandó disz 
ülésen hazafias szavalatok, a nap jelen
tőségéről szóló felolvasás és hazafias ének
számok fogják a programmot kepezni. me
lyet annak idejében részletesen közzé
teendőnk.

A besztercebányai katli legényegylet e hó
16-ón tartotta évi rendes közgyűlését dr. 
Tiless Béla tiszt elnök vezetése alatt: 
ki megnyitóul szép es emelkedett hangú 
beszédet tartott n munka becséről, a mes
ter és legeny közötti viszonyokról stb. 
Utána Holbav Rajos helyettes e nők ol
vasta fel évi jelentését, tne'y az egylet 
múlt évi serénv munkálkodását tükrözte 
▼ isza. A tagok számn jelenleg 105,

KDázónetnyi'Vrt.ritas. A Liptó-Szt.-Mikló
son f, hó :oón rendezett műkedvelő színi 
előadás rendezősége a betolyt jövedelem
ből a vezetésem alatt álló állami polg. is
itől* m r'lm  lé'o • :ő tápir.té/cl java:a

25 frtot volt szives adományozni. Fogadjak 
lekötelező szívességükért az intézet halas 
köszönetét. Liptó Szt.-Mikloson, 1891. febr. 
19. Nagy István, igazgató.

Szülló Géza kir. tanácsos-tanfelügyelő, 
ki a tót köm. egyesület közgyűlésére Bu
dapestre utazott, kedden érkezik vissza 
székhelyére. Turóc-Szl.-Mártonba.

A iegvastagabb jég Turócz vármegyében 
—  ugyan ki hinné ? a sztrecsnói vö'gy- 
ben van ; e keskeny hegyszorosban, hol 
hegyi patak módjára rohan a Vág s mégis 
a jégpáncél vastagsága 57 cm. Fejsze, u 
víz sebes folyását nagyban ellensúlyozza 
az a siberiai időjárás, mely e zord hegy
szakadékban télen-nyáron állandó ; csakis 
ez teszi megmagyorázhatúvá, hogy ily rop
pant vastag jégkéreg képződhetett a 
Vágón.

'Az ethnographia cimü érdekes tárca 
múlt heti részében is több sajtóhiba for
dult eiő, mit a következőkben igazítunk 
helyre ; I. oszlop 5 sor fölülről e k k ü z- 
b e n helyett é v k ö z b e n  kell. 5. s o j  
alulról P i l á t u s m e s é k  h. P i l á t u s -  
v e r é s .  II. oszlop 20. sor alulról bába 
helyett baba. 2. sor alulról s z o k á s r ó l
h. s z o k á s 0 k. III. oszlop 12. sor alul
ról l e i é  h. f e l é .  IV. oszlop 3. sor 
fel. e g y e s  h. e g y .  3. sor al. K a p 
r ó  n i a h. K a p r o n c a .  V. oszlop 9. 
sor fel. z á r t á k h, z á r t a k .  VI. osz
lop 4. sor fel. k é t után még - a z ó t a ,  
íl. sor al. m ü v e i k b e n  h. m ü v e 
i mb e n .  VIII. oszlop 10. sor al. a z h. 
e z. 9. sor al. b 1 a t n i c a i elé : a.
1. sor al. b á n y a r é s z r ő l  h. b á 
n y a r é m r ő l .

A l.-szt. miklósi dalegylet újra alakulása 
óta második dalestélyét március hó 7-én 
fogja megtartani.

Nagy vihar zúgott végig Turócvármegye 
völgyen szerdára virradóra ; a kéménye
ken és az ajtó-hasadékokon o'yan böm- 
bölést, visítást vivén véghez, hogy rém
ség volt hallgatni. Kint az őrült szél sö
pörte a havat, hogy látni alig lehetett. Po
zsony felöl kaptuk ezt a siberiai jelenetet, 
ott azomban - amint olvastuk —  egy 
Kis földrengéssel volt a vihar spékelve. 
Jó, hogy nekünk nem jutott ebből a me'- 
léklctből.

Óriási vadkan barangol a mártom hatá
ron. A kemény tél lehajtotta a havasról s 
az erdők alján lehet látni csapásait. Mi- 
halusz Sándor, a szenvedélyes Nimród, 
már napok óta tanulmányozza, hogy merre 
lehet a fekvése s ha felfedezi, nagy hajto- 
vadászatot rendez, hogy a kivert vén kan 
terítékre kerüljön.

Zolyommegye iskolái közül n kővetkezők 
kapnak államsegélyt a zólyomi községi 
iskola 1900 frtot. n baracskai 83 frtot, a 
borosznói 82 frtot. a zólyom-lipcsei 419 
frtot, a királykái 289 frtot é a kárámi 
124 forintot.

Bartha Dénes zmóváraljai áll. tanitókép- 
zőintézeti segédtanár —  amint hallottuk 
fél évi szabadságidőt kapott, megtámadott 
egészsége helyreállítása céljából. Adja Is
ten. hogy a félév elteltével ismét az a 
Herkules legyen, a ki előbb volt.

A nyitra es barsmegyei gazdasági egye
sületek által évenként rendezni szokott jó 
hirü Érsok újvári nagy lóvásár a folyó 
1891-ik évben, nem mint hirdetve volt 
március hó 6-án, hanem május hó első 
vasárnap délutánján és hétfői r.apjan fog 
megtartatni. Kzcu határidő, az az után kö
vetkéz > évekre is egyszer s mindenkorra 
érvényes. A f. évben május 3 -ik és i-ik 
napján megtartandó nagy lóvásár iránt, 
ugv a tenyésztők mint a kereskedők ré
széről igen nagy érdeklődés mutatkozik.

A »Fémipar* cimú szaklap, a budapesti 
fémipartestületek hivatalos köz önye 
melyet a mülakafosok. kovácsok, bádogo
sok és vaskereskedök figyelmébe aján
lunk a mai naptól kezdve teljesen F e- 
k e te  A tulajdonába ment át. A lap föl
tűnő gonddal és figyelemmel szerkesztőnk 
és csinos ábrákkal van ellátva. A »Fém- 
ipar« 'egutolsó és hozzánk beküldött szá

mában szép fémünlvénymetszettel ellátott 
leírását találjuk egy kézi tűzlecskendönek. 
mely egyszerű szerkezeténél fogva i^en I 
ügyes találmány és arra szolgál, hogy a 
hirtelen keletkező tüzet, a többek közt a • 
szobatüzet pillanat alatt eloltsa, fi -y ilyen i 
fecskendő Magyarországon kizárólag a 
Geittner es Rausch budapesti cégnél kap- , 
ható. A Fémipar előfizetési ára egv évre ' 
6, fél évro 3 frt.

Süketeknek, figy személy, ki egy közön- 
séges szer által 23 éves süketség és fülzú- 
Kasból gyógyult ki, készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hozzá 
ordul. Cim : NICH0 LS0 N H. J., Wien XI

„ S< l< l..„Klo(r<- v o n
k r .  bis fi. 7.65 pCr Meter - glatt 

Semustert ca 2500 versch. Farben "und 
IJessns) ( — vers. roben- und stückweise 
I orto- und Zollfrei das Fabrik-Depót G. 
Henneberg (K. u. K. Hoflieferant.) Zürich 
Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr 
I’orto.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos 
Társszerkesztő: Fehér János.
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Árverési hirdetményi kivonat.

!
í

A iurócz-szent-mártoni kir. jbiróság 
miut tikvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a tszentmártoni tptárnak Duchóny sz. 
Schulcz Johanna elleni végrehajtási ügyé
ben Zniováralja közsógbeu fekvő :

a) a znioráraijai 106. sz. tjkben I. 1 — 
39 f  1— 7 Sor sz. a. foglalt ingatlanokból 
Duchony sz. Schulcz Johannát B. 6. tétel 
alatt fél részben megillető jutalékra 5S2 
írtban.

b) az ottani 107. sz. tjkvben I. 1—37 
és f  1—6 sor sz. a. foglalt s Duchony 
sz Schulcz Johanna nevére irt ingatla
nokra 575 frt kikiáltási árban az árve
rést elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanság az 1891. évi mártius 
hó 17 napján d. e. 10 órakor zniováralja 
községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatn-.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gallanság kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben vagy óvadék képes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
peoig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elösmervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkv hatóság.
T.-Szí.-Mártonban, 1890 decemberhó 4 .

F e k e te ,
krr. jarasbiró.

4fi74. az. 
tik vi 1»90.

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt.-mártoni kir. jbiróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. 
Vanovics János végrehajtatnak Zachar 
szül. Kluch Mária elleni végrehajtási ügyé
ben Szlovén községben fekvő a szlovéni 
165. sz tjkvben I 1 24 sorszám a. fog

! Iáit ingatlanokból Zachar szül. Kiürít Má
riát 1|2 részben megillető jutalékra 535 
frt mogállapiiott kikiáltási árban az árve
rést elrendelte, és hogy a fennnebb meg
jelölt ingatlanság az 1891. évi március ho 
18-ik napján d. e. 10 órakor Szlovén kö
zségben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatlanság kikiáltási árának 10* „át kész
pénzben. vagy vádékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letépni, vagy pedig a 
bánatpénznek a bíróságnál lett elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
T.-Szt.-Mártonban, 1890. évi november 

hó 27-én.
Fekete,
kir. alj'oiró.

m . sz. _ 
tik. 1891

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt.-martoni kir. jarásbiró ag mint te

lekkönyvi hatóság k izhirré teszi, hogy 
Káplán János mint Jeniek János engedmé
nyesének — Matejko János és társai elleni 
végrehajtási ügyében Valcsa községben 
fekvő :

a) a valcsai 107. sz. tjkvben I 1 — 5 f
1 6 és f  1 — 14 s. sz. a. felvett, Matejko
János, Veronika és Anna nevére irt ingat- 
lanságra, az utólag ajánlott 660 forintnyi és

b) a/, ottani 246. sz. tjkvben I 1 — 16 és 
f i  s k í z . a. f:lv.n  és ugyancsak Matejko 
János, Veronika és Anna nevére irt ingat- 
lanságra, az utólag ajánlott 792 frtnyi kiki. 
áltáai arban az árverést elrendelte s hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanság az 1891. 
évi március hó 16-an d. e. lo  órakor Val* 
c â községben a község hazánál megtar- 
tartandó nyilvános árverésen el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak áz ingat* 
lanság becsárának 10 százalékát készpénz
ben, vagy óvadekképes értékpapírokban a 
kiküldött kezeihez lefizetni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Kelt T.-Szt.-Mártonban, 1891. évi fe

bruár hó 0 án.

D á v i d ,
kir. jbiró.

4046 sz. 
tik. 1890.

A t.-szt.-mártoni kir. jbiróság 
miut telekkönyvi hatóság köz
hírré teszi, hogy a t.-szt-már- 
toni takarékpénztárnak Ruttkay 
szül. Lamos Susanna elleni vég
rehajtási ügyében Lipóc közsé
gében fekvő :

a) a lipóci 17. sz. tjkvben f  
2 —11 sorsz. a. foglalt ingatla
nokból Ruttkay szül. Lamos 
Susit B. 6 tétel alatt v, részben 
megillető jutalékra 390 írtban-

b) a lipóci 92. sz. tjkvben f  
1 sorsz. a. foglalt erdőből ugyan
azt B. 6. tétel alatt 113 részben 
megillető jutalékra 105 frtban

c) a lipóci 128. sz. tjkvben 
f  1 tétel szám alatt felvett in
gatlanból ugyanazt B. 4  téte- 
alatt 23  részben megillető ju
talékra 264 frtban ezennel meg
állapított kikiátási árban az 
árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanság 
az 1891. évi má.icius hó 3-ik 
napján d. e. 10 órakor Lipóc 
községben a község házánál 
megtartandó nyilvános árveré
sen" a kikiállási áron alól is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tar
toznak az ingatlanság k iv á l
ásit árának 10 százalékát kész
pénzben v. óvadékképes érték- 
nnp'i-i.au a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánat
pénznek a bíróságnál lett elő- 
leges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elösmervényt át
szolgáltatni.

Kir. jbiróság, mint tlkköuyvi 
hatóság.

T.-Szt.-Mártonban, 1890- ok
tóber hó 14-én.

Dávid,



unyta alkalmából éke* latin nyelven irt 
körlevelet inte/i-.t pjpjagah ■ /. melynek </<> 
szerinti fordi -'sat a követi, e/őkben adjuk : 
Bizonyára Lmon * nundny; á ok e <>t: 
tisztelendő testvérek és kedves fiaim, 
házunk és haza ikra nézve r ;v-iránt . .y 
szomorú tseaicny. mely ke. erii uij Lkommal 
érinté sziveinket mély w'.' áiZ Z ;l ' ' l| e < l 
lelkeinket, értve a/t. hogy fém - s>a u es 
főtisztelendő S nu-r János ur, a rom .i >'r. 
egyház. aldo/ár-Liiornoka. lieiceg. Ma,') ír- 
ország primasa. esztergomi érsek es kegyes 
metropolitank. rövid de suiyos sz.cn d s 
után, miután a haldok ók szentségeit . j ■ - 
tosan fölvette volna, ianunriiis ho 23-án a 
boldog örökkévalóságba zóliitatott. es 
ugyanazon hó 28-án ezreknek halas könyei 
között Ksztorgomban clhantoltatott.

Nem, hozzánk tartoz.ik a nagynak, az 
egyház és haza körül szerzett érdemeit bő
vebben fejtegetni. Isten iránt való őszinte 
áhítatát, életszentségét, valóban apostoli 
buzgalmát, tudományának bőségét az Isten 
egyháza és az isteni tisztelet körül kifejtett 
fényét, a művészet és tudományok, az. if
júság nevelésének emelésére, egyházmegyei 
papságának és tanítóságának anyagi sor
sa enyhítésére, a betegek ápolására és 
a szegények gyámolitására vonatkozó bő
kezűségét illő dicsérettel halmozni e l: mind
ezek és mások fői vannak jegyezve az élet 
könyvében, és egyetlen egy kor sem fog 
hallgatni kiváló érdemeiről, a jutalmat pe
dig adja meg az, ki semminemű jót sem 
hagy jutalom nélkül.

Ezeket Istenre és a történelműre bízva 
a mi kötelességünk, hogy kegyes metro- 
politánk iránt érzett fiúi őszinte tisztele
tünknek nyilvános bizonyítékát adjuk, cs 
hálásan ünnepeljük annak emlékét, ki mind
nyájunkat őszintén szeretett.

Ennek folytan elrendelem, hogy febru
ár hó 20., vagyis eltemettetésének 30. nap
ján félórai harangozás megelőzése után 
úgy székesegyházunkban, valamint minden 
plébániai egyházban a boldogult bibornok. 
országos prímás és esztergomi érsek Simor 
János lelki üdvösségéért gyász isteni tisz- ! 
telet tartassák és erről a megelőző vasár
napon a hivő nép a szószékről crtesitessék.

Szent-Kereszten. 1891. februárius /-én.

n i  K  E  s. k 
püspök.

nagyobb alázattal, bámulatuknak adnak ki- 
fejezé t. Midőn a tábornagy egyet talal, 
mindenki töri magát, hogy feljegyezze, — 
ha szomjas, mind akarja grogját készíteni.
Ha latjuk a vallrojtoknak és tolidisziknek 
törtetcsét, a keresztek és zsinorzatok lebe
gését, az udvarlóknak mindezen kedves mo
solyát és finom hódolatat annyi új súiytást 
és egyenruhát, a tölgy koczkázultal kira
kott ezen magas teremben, a meiy a parkra 
a díszudvarra nyílik — mindez a compieg- 
nc-i Őszre emlékeztet (Ili. Napóleon nyári 
laka), — és kissé vesztegelni hagyja az al
ázott köpönyegeseket, a kik ott alant ■ ■■/. 
út hosszában hiába varakoznak és az cső
ben oly gyászos csoportokat nlxotnak

A tábornagy jatszó-társa egy fii/.ótt gön
dörített hajú, világos kesztyűs kis táborkari 
százados, ki a biliárdon az első eró, ki ké
pes volna a föld minden tábornagyai le
győzni. de tiszteletadó távojban is tud fo
nókétól tartózkodni, es azon iparkodik, hogy 
sem ne nyerjen, se igen könnyen ne veszít
sen. íme az ilyet nevezzük a jövő tisztjé
nek .

Figyelem, fiatal ember, tartsuk magunkat 
jól. A  tábornagynak tizenötje van és ön
nek csak tiz. A  forog szóban, hogy a já
ték. egész végéig ilyen folyású legyen, és 
ön többet tett előléptetéséhez, mintha kan 
volna a többiekkel a zápor cső alatt mely 
a látó határt elborítja, hogy a szép egyen
ruhát bepiszkolja, az ön zsinorzatanak ara- 1 
nyat elhomályosítsa, varvan a parancsra, 
mely nem érkezik.

Ez már érdekes játék ! A golyók szalad
nak, érintik egymást, színeiket keresztezik. 
Az asztalszegélyek helyesen rúgnak vissza, 
a posztó felmelegszik . . . Egyszerre csak 
ágyú-lövés langja botitta be az eget. Mély 
moraj reszketteti meg az ablaküvegeket. 
Mindenki remeg , nyuglalansnggal né/nck 1 
egymásra, Egyedül a tábornagy nem látott,

K e lh iv á íS  Magyarország minden 
lakosához.

.Kgy Budapestén létesítendő országos köz
ponti közművelődési egyesületre.)

Irta  B á n ó  Jó zsef.
(Folytatás.)

f;. ■. ; a c/.putriimban ezen legnemesebb 
e' in - va ósitasftinak élére oly férfiakat kell 
választan', kiki ck elvök »vitam impendere 
v . ;  « i s  k k  semmi körülmények közt nem 
1 1 i ik engedni a hanyatlást.

Kérdés urnád például, melyik vidék ma
gyarosit;!, ára fektessük a füsűlyt ? milyen 
ie • cn az egymás után?

Ha méltóztatnak megengedni, én már 
most előre megmondom véleményemet.

Kívánok minden jót az Elükének. Valódi 
lelki gyönyörrel észleltem éveken at, mily 
áldozatkészséggel, lelkesedéssel lett ezen 
ügy megindítva és folytatva u mai napig 
s az egész magyar közönség mily egyhan
gú örömmel tapsolta meg ezen lélekemelő 
vállalatot. Néhány év alatt százezreket 
gyűjtött a társulat. Szeretném, ha annyit 
gyüjthétne, hogy czéljai elérésére évenkint 
annyit költhetne. mint egész törzsvagyona.
És azt is elismerem, hogy ott talán legin
kább nyi'vánul a reakezio, hogy ott látszó
lag legimminensebb a veszély és igy a ( 
szükség, de ha az egész ügynek velejét, j 
alapját megvizsgáljuk, talán más meggyő
ződésre kell jutnunk.

Az oláh vagy ha úgy tetszik román nem- 
 ̂ zet, a magyar aemzetre veszélyes soha 

nem lehet. Miért ? mert összesen az egész 
románság Európában nem több, mint a 
magyarság Magyarországon, mert nyelve, 
irodalma sokkal fejletlenebb, miut a mienk, 
mert vallása semmi vonzerővel nem bir.

Mert Erdély története mutatja, hogy 
e részben már történtek kísérletek, l, i.

! Moldva Olahországgal egyesíteni Erdélyt, és 
e kísérletek, akkor történtek, mikor ádáz 
pártoskodás dúlt Erdélyben; és mert Er
délynek geográfiái fekvése e részben sze
rencsés. A Kárpát bérczei nagy és erős 
védfal.

Ha akkor nem sikerült, ugyan képzelhető-e 1 
hogy sikerüljön most vagy ezentúl, mikor 
Erdély Magyarországgal uniálva van, mi- i 
dón a nemzet élén oly alkotmányos és 
Magyarorszag iránt a legjobb indulatu fe
jedelmek fognak ülni, mint Magyarország-

sera nem hallott semmit : a billardra ha
jolva, épen egy pompás visszafutó kieszelc- 
sen töri fejét ; ebben van a/ ö ereje, igen, 
a visszafutasban ! . . .

De ime uj világosság, azután egy másik, 
Az ágyúlövések egymásután következnek, 
űzik egymást. A hadsegédek az ablakokhoz 
futnak. 'I'chat a poroszok tamadnanak ?

»Jó. támadjanak*. Szól a tábornagy és 
botját megkrétázza . . . »Onön a sor szá
zadosi.

A taborkar remeg a bámulattól. Turcnne, 
a ki az ágyútalpon elaludt, semmi ezen tá
bornagy mellett, oly hideg biliárd a előtt a 
Cselekvés pillanatában . Ezalatt a larma 
megkétszereződik.

Az ágyúzörejhez a szóró löveg tördelése, 
a csapattűz- ropogása vegyül. Veres, s elein 
fekete porfelhő emelkedik a pázsit tetejéig. 
A park egészen lángban van. A pávák, fa- 
czanok önmagukból kikelve, a szárnyas ól
ban sipítanak ; az arablovak, érezvén a pus
kaport, az istállók belsejében ágaskodnak. 
A tábornok lakasa kezd megindulni. Sür
göny után sürgöny A gyors futárok ncki- 
eresztett kantarszárral érkeznek. Keresik a 
tábornagyot.

A tábornagy hozzáférhetetlen. Hisz meg
mondtam. hogy ot pártijának bevégzésében 
mi sem gátolhatja meg.

»Öuón a sor százados*.
A százados azonban szórakozott. Ez on

nan van, mert fiatal ! íme fejét veszti, cl- 
1 felejtkezik játékáról és egyre masra két sort 

csinál, a mely játékát majdnem megnyerné 
teszi. De erre mar a tábornagy dühös lesz. 
A meglepetés, méltatlankodas tor elő fér
fias árcan. Éppen e pillanatban rohanó vág- 
tatásban tör be az ndvarra egy harral fe
dett hadsegéd, követeli a bcbocsattatast, a 
tornácon egy ugrassa! áthalad : »Tábor
nagy ’ tábornagy !« . Ezt is szépen fo 
gadtak . . . A tábornok a dühtől la/. .ko. \ a

nak felkent mostani királya és midőn egy 
önérzetre ébredt magyar társadalom oly 
hűségesen áll őrt.

Innen tehát veszély véleményem szerint 
nem fenyeget.

De elösmerem, hogy az erdélyi románok 
vagyis inkább azoknak csak fanatikus ve
zetői, ma legkevésbbé megközelíthető elem. 
mégis meggyőződésem, hogy cl fog jönni 
az az idő, midőn a román nép őszinte ba
rátja lesz a magyarnak, miért ? mert őt a 
nagy szláv birodalom részéről az elnyclc- 
tésnek —  hiszen már egy párszor torká
ban is volt — még nagyobb veszélye fe
nyegeti, mint minket, tehát a közös veszély 
fogja esetleg barátunkká tenni-

És miért hozom fel mindezeket ?
Felhozom azért, hogy kézzel foghatóvá 

tegyem, hogy minden körülményeket te
kintetbe véve, csak egy nemzet van, mely 
valódi veszélyt hozhat a magyarra, és ez 
a roppant szláv nemzet. Miért ?

Mert Magyarorszag délről, északról, ezen 
roppant szláv nemzet közé van ékelve, 
mert a nagy arányú pánszláv mozgalom, a 
világra szóló orosz birodalom zaszlaja alatt 
űzetik, mert a monarchiának másik felében 
i< milliókra megy a szláv elem, s már ma 
alig lehet velők bírni ; és mert ezen szláv 
eredetű nemzetek közt vannak igen életre 
való, mozgékony individualitások. És mert 
a többnemü szláv törzsek irodalmi is je
lentékeny, és nagy fejlődésnek indult az 
utóbbi időben

Lehetne ezen tárgyról igen sokat mon
dani, jelezni azonban csak azt kívántam, 
hogy mi reánk csak innét eredhet veszély.

Igen ; de hat mit látunk ? látjuk azt, és 
ezt sajat tapasztalásból mondhatom, hogy 
magyarosítás, a magyar kultúra, a magyar 
fajt ide nem számítva, sehol az egész or
szágban haladatosabb, fogékonyabb talajra 
nem talal, mint felső Magyarországon álta
lában, s különösen azt hiszem annak kelet 
felé eső részeiben.

1 Folyt, köv.)

A H ÉT  T Ö R T É N E T E .
Folyó hó 17-én kezdette meg a képvi

selőház a konzuláris bíráskodásról szóló

és vörösen, mint egy kakas, kezében a bil
iárd bottal megjelenik az ablakban :

»Mi történt? . . Hát ez mar mi ? . . . 
Hat nincs itt már ör ?«

»Dc tábornagy . . .<
»Jól van . . . Azonnal . . . Várjak rcn- 

dcletcimct, azt az Ark . . -t ! És az ablak- 
hevesen becsukódik.

Várják rendeletéit !
Lám igy bánnak a szegény emberekkel.

A szél az esőt és kartácsot épen szeműkbe 
hordja. Egész zuszlóaljak össze vannak 
zúzva, még mások hiába vesztegelnek, fegy- 
verrei a kézben, a nélkül, hogy tétlenségük
ről szamot tudnának adni. Nincs semmi | 
tennivalójuk. Varjak a parancsot . . . Te
hat a mcghalashoz nincs szükség parancsra, 
az emberek százával hullanak cl a bokrok 
mögött, az árkokban, a csendes nagy- 
kastélylyal szemben. Még elesve is tépi 
okét a kartács szét és nyílt sebeiken at zaj 
nélkül folydogai Franeiaorszag nemes vé
re , . Ült fenn a billaid teremben szin
tén hevesen foly a munka ", a tábornagy újra 
ft-lulkerckedett ; de a kis százados, mint 
oroszlán védi ma gat . .

'Tizenhét ! tizennyolc! tizenkilenc ! . . .< 
Alig van idő u táblátok te jé g . zésére. Az 

ütközet zaja közeledik. A tábornagynak mar 
csak egy taialas hiányzik A tararekgranatok 
már egész a parkig járnák. íme az. egyik 

1 éppen a víz. feis/inc felett pattan sz.ét. A 
1 tűkör eitor/.ul, véres toll örvényben egy 

megrettent hattyú úszik. Ez az. utolsó 
1 lövés . . .

Most mar ismét mely csend. Semmi nesz. 
csakis a bükkcserjérc hűhó eső cseptgése,

I a lejtőn lefelé guruló tárgy zavart hangja 
1 az. átázott utón pedig egy siető csapat 

topoga.sa. A  hadsereg teljes feloszlásban 
I van . . .
1 A -.il őrnagy megnyerte a i.g- kot

törvényjavaslat tárgyalását- A két ellenzék 
vezérszónokai u. ra. Helfi Ignác és Apponyi 
Albert vezették be a harcot.

H e l f i  Ignác a javaslat egyes paragra
fusaiból kimutatta a közösséget és kérdé, 
mi indítja a kormányt arra, hogy önként 
egy uj közös ügyet teremtsen. Ha pedig 
tényleg a 67-iki kiegyezés folyománya, ak
kor milyen következtetésre kell jutni oly 
alaptörvénynyel szemben, mely szükségképen 
ily intézkedésekre vezet.

A p p o n y i  Albert, az igazságügyi bi
zottság előadójának érvelése ellen tartott 
élénk figyelemmel kisért beszédet. Szerinte 
az előadó érvelése igen egyszerűnek látszik. 
Azt mondja ugyanis, hogy a nem keresz
tény államokban a fennálló nemzetközi jog 
a bíráskodási jogot a konzulok személyére 
szorítja, már pedig, úgymond, alaptörvé
nyeink értelmében a konzulok közösek, te
hát igen természetes, hogy a konzuli bi 
raskodás sem lehet más, mint közös. Fel
olvassa az 1867. XII t. c. 8. szakaszát, 
melyben semminemű néven nevezendő bí
ráskodásról egy sort. egy betűt sem lát. 
Az idézett törvény fenntartja világos sza
vakkal a pragmatika szankció azon alapját, 
mely szerint Magyarorszag önálló független 
állam, semmi más országnak és államnak 
alávetve nincs. Ki van zárva, hogy a ma
gyar honosnak más kutforras és más szu
verenitás nevében szolgáltassák igazság, 
mint a magyar koronának és magyar ki
rálynak nevében. így tehat az oly bírónak, 
ki ítéletét a császár és király nevében 
mondja, egész működésében és minden 
Ítélkezésében közjogunk egy sarkalatos alap
tételének negációja nyilvánul. Egy másik 
sérelem, a mit Apponyi a javaslatban lát, 
az. hogy a magyar honos az osz
trák jog alá helyeztetik. A világ összes 
nemzetei közül egyedül a magyar honos 
az, a ki azokon a területeken, a hol a 
konzuli bíráskodás dívik, sem hazai bírót 
sem hazai jogot nem talál, csak kivéte
lesen

Az igazságügyi miniszternek amaz ál
lítására, hogy ez a bíróság nem közös, 
hanem vegyes, minthogy a bírák egy ré
szét a magyar kiráiy, másik részét az 
osztrák császár nevezi ki. azt mondja, hogy 
ha ez elég ok arra. hogy ez az intézmény 

1 vegyesnek neveztessék, akkor nincsenek 
közös ügyeink. Apponyi kifejtette még, 
hogy az a bíróság, amely egységesen ítél 
akkor is, ha csupán magyar és magyar, 
vagy csupán osztrák és osztrák honpol
gárok között forog fenn a peres ügy, ez 
már rom vegyes, hanem közös bíróság. 
A törvényjavaslatot ngv közjogi, mint 
politikai indokokból mcllőztetni kéri.

B a r o s s  Gábor kereskedelmi minisz
ter e hó 18-án válaszolt Polonyi Gézának 
az árutarifák ügyében tett interpelláció
já n . Válaszában tagadja a miniszter, hogy 
a kivételes díjszabásokat megváltoztatta, 
vagy hogy azokat osztrák árukra is kiter
jesztette. Részletes jelentést azonban csak 
akkor tehet, ha a Németországgal kötött 
szerződést előterjesztheti. Jó hatást lett a 
miniszter ama kijelentése, hogy törekvése 
az miszerint nyers terménye nk nyugat 
leié utat találhassanak és a nyugat fo
gyasztási piacain versenyezhe nck.

Ugyancsak e napon válaszolt Csáky Al
bin gróf Andrássy Manó gróf interpellá
ciójára. a primási székhelynek Budapestre 
való áthelyezése ügyében. Az ii.terpe iácio 
körülbelül ezeket tartalmazza: A magyar 
hercegprímásnak nemcsak egyházi hatás
köre van, hanem bizonyos — bár korlá
tod befolyása van az ország ügyeire 
is Régentc a hercegprímások többnyire 
olt raktak, a hol a kirá yi székbe v volt. 
F'ozsonyban és azután Ksztergomban. A 

hely megválasztása magától a prímástól 
függ és igy Budapestet is választhatja. Az 
che yezésnok semmi sem áll útjában, ült 
van Mátyás király temp oma ott van Bu
dán a primási lak A helyett, hogy á l 
esztergomi bazilikában akik. mely Rómára 
emlékeztet, tekintsen a Mátyás kirá y tem
plomára és az az a att fekvő pár amenl- 
épiiletre, me y Magyarorszag alktományára 
fogja emlékezetni. Gsáky Albin gróf 
a vá ászt ezen interpe lációra i »en egy
szerűnek jelentette ki. A  vá asz így szó l: 
Klószór is kijelenthetem, hogy már régen 
azon meggyőződés en vagyok, hogy az 
esztergomi érsek székhelyének Hudapestre



▼ aló áthelyezése úgy az állam, mint a 
katolikus egyháznak jól felfogott érdeké
ben áll. Másodszor kije'enthetem, hogy 
ezen székhely áthelyezésének ügye. sze
rintem, a legcélszerűbben éppen akkor 
oldható meg, midőn az érseki szék nin 
csen betöltve, fis harmadszor kijelenthe
tem, hogy már is elrendeltem a kérdés
nek tanulmányozását az eljárás mikéntje 
▼ égett.

W e k e r I e Sándor pénzügyminiszter 
politikája uj korszakot inaugur&lt Magyar- 
országon. Az a gonosz boszorkanynyomás, 
mely Kerkapoivi és Gh\ czy alatt oly súlyosan 
nehezedett ránk, hala Isten, megszűnt. A mit 
öt év előtt álmodni sem mertünk : hazánk
pénzügyi betegségeiből kigyógyult, a meny
nyiben a múlt évi zárlat 32 7 milliónyi fe
lesleget muta:. Ezenkívül a zárlat egyes 
tételéiből két örvendetes dologot vehetünk 
tádomásul ; először, hogy az egyenes adók 
állandóan emelkednek, a mi azt a követ
keztetést engedi meg, hogy a nép adóereje 
fejlődésben van, és még korán sem ért cl 
teljesítő képességének határához ; másod
szor, hogy a közvetett adók reformja s a 
regálék megváltása igazoljak a legmerészebb 
várakozásokat is.

U j f e l f e d e z é s .  Gregor Gyula, az 
ifjú cseh párt vezére, a napokban tartott 
beszámoló beszédében megtámadott min
denkit, a ki nem követi az egyedül üdvö
zítő ifjú cseh politikai hitvallást így, meg
támadta az osztrák kormányt, a németeket, 
az ó-csehekct, sót a magvarokn tk is neki 
ment, mint azon tényezők egyikének, me
lyek a szláv elemet ki akarjak iráni. Vészt 
jósol az uralkodóhaznak, mert szerinte Au
sztria németéi e’öoh utol.b Németországba, 
•  laszai Oiaszor-zagba c-. Magyarország 
oláhjai Romániába fognak olvadni. Majd ki
süti, hogy a dinasztia egyedüli támaszai a 
Wenccl-korona és a Szent-ístván-korona, 
mely utóbbit csupán cseh pénz és cseh vér 
szerzett meg Ausztriának. Ezen uj felfede
zés nyilvánvalókig ellenkezik a történelmi 
igazsággal. Rólunk tnég azt is állítja, hogy 
valóságos gyilkos < s rabló módon bánunk 
szláv honfitársainkkal. Elraboljuk a három 
éves tót gyerekeket szü’Őiktöl, csak azért, 
hogy megmagyarositsuk. É< ezért nemzeti 
gyermekgyilkosoknak mondja a magyarokat 
a mi szerinte gonoszabb a ' afrikai rabs-.ol- 
gasagnal. Szónok beszédét hallgatósága 
tetszés- és lelkesedéssel fogadta.

H Í R E I N K

Beniczky Kálmán a ispán ür egészsége 
annyiia helyreállott, hogy a műit héten 
már ismét megkezdhette hivatalos műkö
dését

A vörös-keraszt egylet liptói fiukja f. hó 
11-én tartotta Liptó-Szl.-Miklóson évi köz
gyűlését özv M o e s z Gusztávné elnök
lete alatt. A közgyűlés a beterjesztett évi 
jelentéseket tudomásul vette, a pénztári 
állapot a tagok csekély száma mellett is 
örvendetesen gyarapodott. A választmány 
tagjai többnyi újra megválasztattak, uj ta
gokul bevá asztattak B a i l a s o v i c h  
Árminné és Nagy István.

A keresk. iskola ijusayanak önképzőköre 
ez évben is meg szándékozik ünnepelni 
március 15-ét. Az az napon tartandó disz 
ülésen hazafias szavalatok, a nap jelen
tőségéről szóló felolvasás és hazafias ének
számok fogjak a | rogrammot képezni, me
lyet annak idejében lészletesen közzé- 
teendünk.

A besztercebányai kath. legényegylet e hó 
IB-én tartotta évi rendes közgyűlését dr. 
Tiless Béla tiszt elnök vezetése alatt ; 
ki megnyitóul szép és emelkedett hangú 
beszédet tartott a munka becséről, a mes
ter és legény közötti viszonyokról stb. 
Utána Holbay Lajos helyettes e nők ol
vasta fel évi jelentését, mely az egylet 
múlt évi serénv munkálkodását tükrözte 
▼ isza, A tagok száma jelenleg 105,

Köizénetnyi'va.’itáz. A Liptó-Szt.-Mikló- 
ion f, hó :o-én rendezett műkedvelő szini 
előadás rendezősége a befolyt jövedelem
ből a vezetésem alatt álló allami polg. is
kola me'lctt tízet jaT.ua

25 frtot volt szives adományozni. Fogadjak 
lekötelező szívességükért az intézet halas 
köszönetét. Liptó Szt.-Miklóson, 1891. febr.
19. Nagy István, igazgató.

Szülló Géza kir. tanácHos-tanfelügyelő, 
ki a tót köm egye-ület közgyűlésére Bu
dapestre utazott, kedden érkezik vissza 
székhelyére. Turóc-Szl.-MárIonba.

A legvastagabb jég Turócz vármegyében 
—  ugyan ki hinné ? a sztrecsnói vö'gy- 
ben van ; 0 keskeny hegyszorosban, hol 
hegyi patak módjára rohan a Vág s mégis 1 
a jégpáncél vastagsága 57 cm. Pejsze, a 
víz sebes folyását nagyban ellensúlyozza j 
az a siberiai időjárás, mely e zord hegy
szakadékban télen-nyáron állandó ; csakis 
ez tiszi mi grnagyarázhatóvá, hogy ily rop
pant vastag jégkéreg képződhetett a 
Vágón.

\Az ethnographia cimü érdekes tárca 
múlt heti részében is több sajtóhiba for
dult elő. mit a következőkben igazítunk 
helyre ; I. oszlop 5 sor felülről e k k ö z- 
b e n helyett é v k ö z b e n  kell. 5. soj 
alulról P i l á t u s m e s é k  h. P i 1 á t us -  
v e r é s .  II. oszlop 20. sor alulról bába 
helyett baba. 2. sor alulról s zo k á s r ó 1 
h. s z o k á s o k .  III. oszlop 12. sor alul
ról 1 e 1 é h. f e l e .  IV. oszlop 3. sor 
fel. e g y e s  h. c g  y. 3. sor al. K a p - , 
r ó n i a  h. K a p r o n c a .  V. oszlop 9. 
sor fel. z á r t á k h, z á r t a k .  VI. osz- 

I lop 4. sor fel. k é t után még - a z ó t a .
3. sor al. m ü v e i k b e n  h. m ü v e 
i mb e n .  VIII. oszlop 10. sor al. a z  h. 
e z .  9. sor al. h 1 a t n i c a i elé : a.
1. sor al. b á n y a r é s z r ő l  h. b á 
n y a r é m r ő l .

A I.-szt. miklósi dalegylet újra alakulása 
óta második dalestélyét március hó 7-én 
fogja megtartani.

Nagy vihar zúgott végig Turócvármegya 
völgyen szerdára virradóra : a kéménye
ken és az ajtó-hasadékokon o'van böm- 
bölést, visítást vivén véghez, hogy rém
ség volt hallgatni Kint az őrült szél sö
pörte a havat, hogy látni alig lehetett. Po
zsony felöl kaptuk ezt a siberiai jelenetet, 
ott azomban - amint olvastuk —  egy 
kis földrengéssel volt a vihar spékelve. 
.ló, hogy nekünk nem jutott ebből a mc'- 
léklelből.

Óriási vadkan barangol a márloni hatá
ron. A kemény tél lehajtotta a havasról s 
az erdők alján lehet látni csapásait. Mi- 
halusz Sándor, a szenvedélyes Nimród, 
már napok óta tanulmányozza, hogy merre 

; lehet a fekvése s ha felfedezi, n.igv hajto- 
vadászatot rendez, hogy a kivert vén kan 

1 terítékre kerüljön.

Zolyommegye iskolái közül n kővetkezők 
kapnak államsegélyt a zólyomi községi 
iskola 1900 frtot. n baracskai 83 frtot, a 
boresznói 82 frtot. a zólyom-lipcsei 419 
frtot, a királykái 289 frtot é a kárámi 
124 forintot.

Bartha Dénes znióváraljai áll. tanitókép- 
zőintézeti segédtanár —  amint hallottuk — 
fél évi szabadságidőt kapott, megtámadott 
egészsége helyreállítása céljából. Adja Is
ten. hogy a félév elteltével ismét az a 
Herkules legyen, a ki előbb volt.

A nyitra- es barsmegyei gazdasági egye
sületek által évenként rendezni szokott jó 
hirü Érsok újvári nagy lóvásár a folyó 
1891-ik évben, nem mint hirdetve volt 
március hó 6-án, hanem május hó első 
vasárnap délutánján és hétfői r.apjan fog 
megtartatni, fizcu határidő, az az után kö
vetkező évekre is egyszer s mindenkorra 
érvényes. A f évben május 3-ik és 1-ik 
napj.rn megtartandó nagy lóvásár iránt, 
úgy a tenyésztők mint a kereskedők ré
széről igen nagy érdeklődés mutatkozik.

A »Fémipar* című szaklap, a budapesti 
fémipartestületek hivatalos közlönye —  
melyet a mülakatosok. kovácsok, bádogo
sok és vaskereskedők figyelmébe aján
lunk a mai naptól kezdve teljesen F  c- 
k e le  A tulajdonába ment át. A  lap fel
tűnő gonddal és figyelemmel szerkesztőik 
és csinos ábrákkal van ellátva. A ‘ Fém
ipar* 'egutolsó és hozzánk beküldött szá

mában szép fémünlvénymetszeltel ellátott 
leírását találjuk egy kézi tüzlecskendönek. 
mely egyszerű szerkezeténél fogva i^en 
ügyes találmány és urra szolgál, hogy a 
hirtelen keletkező tüzet, a többek közt a 
szobatüzet pillanat alatt eloltsa. E»y ilyen 
fecskendő Magyarországon kizárólag a 
Geittner es Rausch budapesti cégnél kap
ható. A Fémipar előfizetési ára egy évre 
6, fél évre 3 frt.

Süketeknek, figy személy, ki egy közön
séges szer által 23 éves süketség és fülzú- , 
Sásból gyógyult ki, készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hozzá 
ordul. Cim : NICHOLSON H. J.. Wien XI

F a r l i l j t c  M e ld n i s lo f f e  v o n  
WO lil*. bis fi. 7.65 per Mcter — glatt 
gemustert ca 2500 verseli. Earben und 

■ Dessins) ( — vers. roben- und stuckweise 
I’orto- und Zollfrei das Eabrik-Depót 6. 
Henneberg (K. u. K. Hofliefcram.) Zürich 
Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. 
Porto.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos. 
Társszerkesztő: Fehér János.

H IR D ET ÉSEK .
4529. sz. 
tk. 1890.

Árverési hirdetményi kivonat.
A iurócz-szent-mártoni kir. jbiróság 

rniut tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy 

a tszentmártoni tptárnak Duchóny sz. 
Schulcz Johanna elleni végrehajtási ügyé
ben Zniováralja községbeu fekvő : 

a) a znióváraljai 106. sz. tjkben I. 1 —

Duchony sz. Schulcz Johannát B. B. tétel 
alatt fél részben megillető jutalékra 582 
frthan.

b) az ottani 107. sz. tjkvben I. 1—37 
és f  1—6 sor sz. a. foglalt s Duchony 
sz Schulcz Johanna nevére irt ingatla
nokra 575 frt kikiáltási árban az árve
rést elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanság az 1891. évi mártius 

I hó 17. napján d. e. 10 órakor zniováralja 
l községben a község házánál megtartandó 

nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben vagy óvadék képes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
peoig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elösmervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkv hatóság.
T.-Szi.-Mártonban, 1890 decemberhó 4 .

Fekete,
krr. jarasbiró.

I 4f>74. sz. 
tlkvi 1*90.

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt.-mártoni kir. jbiróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. 
Vanovics János végrehajtatnak Zaehar 
szül. Kluch Mária elleni végrehajtási ügyé
ben Szlován községben fekvő a szlováni 
165. sz. tjkvben I 1 24 sorszám a. fog

1 lalt ingatlanokból Zaehar szül. Kluch Má
riát 1(2 részben megillető jutalékra 535 
frt mogállapiiott kikiáltási árban az árve
rést elrendelte, és hogy a fennnebb meg
jelölt ingatlanság az 1891. évi március ho 
18-ik napján d. e 10 órakor Sz’.ován kö
zségben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 

1 is el fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az in

gatlanság kikiáltási árának 10* «át kész
pénzben. vagy vádékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letéoni, vagy pedig a 
bánatpénznek a bíróságnál lett elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös
mervényt álszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
T.-Szt.-Mártonban, 1890. évi november 

hó 27 én.
Fekete,
UTi\ IfíjbiróT'

198. sz. “  * • ~
tik. 1891

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szi.-martoni kir. jarasbiró ag mint te

lekkönyvi hatóság ki/.hirré teszi, hogy 
Káplán János mint Jeniek János engedmé- 

; nyesének — Matejko János és tarsai elleni 
végrehajtási ügyében Valcsa községben 
fekvő :

a) a valcsai 107. sz. tjkvben I 1 — 5 f
1— 6 és f  1 —  14 s. sz. a. felvett, Matejko 
János, Veronika és Anna nevére irt ingat- 
lanságra, az utólag ajánlott 660 forintnyi és

b) az ottani 246. sz. tjkvben I 1 — 16 és 
f i  s k íz . a. híveit é> ugyancsak Matejko 
János, Veronika és Anna nevére irt ingat-

1 lanságra, az utólag ajánlott 792 frtnyi kiki
áltási arban az árverést elrendelte s hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanság az 1891. 
évi március hó 16-an d. c. lo órakor VaF 
c~a községben a község házánál megtar- 
tartandó nyilvános árverésen el fog adatoi.

Árverezni szándékozók tartoznak áz ingat
lanság becsárának 10 százalékát készpénz
ben, vagy óvadékképcs értékpapírokban a 
kiküldött kezeihez lefizetni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Kelt T.-Szt.-Mártonban, 1891. évi fe

bruár hó 6 án.

D á v i d ,
kir. jbiró.

4046 sz. 
tik. 1890.

A t.-szt.-mártoni kir. jbiróság 
mint telekkönyvi hatóság köz
hírré teszi, hogy a t.-szt-raár- 
toni takarékpénztárnak Ruttkay 

i szül. Lamos Susanna elleni vég
rehajtási ügyében Lipóc közsé
gében fekvő :

a) a lipóci 17- sz. tjkvben f  
2 —11 sorsz. a. foglalt ingatla
nokból Ruttkay szili. Lamos

1 Susit 12. 0 tétel alatt ■, részben 
megillető jutalékra 390 írtban

b) a lipóci 92. sz. tjkvben f  
1 sorsz. a. foglalt erdőből ugyan-

i azt B. fi. tétel alatt 113 részben 
megillető jutalékra 105 írtban

c) a lipóci 128. sz. tjkvben 
-j- 1 tétel szám alatt felvett in
gatlanból ugyanazt B. 4 téte- 
alatt 23  részben megillető ju
talékra 204 frthan ezennel meg
állapított kikiátási árban az 
árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanság 
az 1891. évi március hó 3-ik 
napján d. e. 10 órakor Lipóc 
községben a község házánál 
megtartandó nyilvános árveré
sen a kikiáltási áron alól is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tar
toznak az ingatlanság k iv á l
ásit árának 10 százalékát kész
pénzben v. óvadékképes érték- 
pap'iá.an a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánat
pénznek a bíróságnál lett elö
leges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elösmervényt át
szolgáltatni.

Kir. jbiróság, mint tlkköuyvi 
hatóság-

T.-Szl.-Mártonbau, 1890- ok
tóber hó 14-én.

Dávid,
kir. &ljbir6
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.- é-: biztos segítség- g ynmol-bajok s azok következményei ellen:
lei.tartanára. a/. ólot nedve

való fentartnxirn 
jmneretea <•« ked'

k irghatimiónabn •
a tinz.tn .illa! 
■ár i» inliicl-

ó l e t b a l s
;>..•» ób-tbnix,-am a n- ĵubb s 1
en minden eiiié«z:>-Hi baj.jk. g’

tcijcHon iiitliatoHi
••11 % 1111. mvgi, i/.haló hiz.iK/.orvv'
sumr in t -ik ezrei bárkinél

O v í i k  !  Mán
k betekint ív

y kitüii<> lia:;i«.ai Kik. .-ike/.!* li.-n 
irn etry n.ijry iiv«*t?«<*l I l'i-t kin 

i-síi-E  rendelkezésre állunk

am a., eredeti utasítás .szeriül kév/.itctt * l J r .  
R O S A -J'U  b e t  ba lzsam  < minden uvcgecskéje kék burokba van csórná- 
goivá, meiynck hosszoldalain ■ b r .  H Ú SA  életbu<zsam a a  > fel:*te sas- 
h o z ‘ r z im .it t  g y ó g y sz er tá rb ó l. E l i  A l i  X  E l i  i í .  I'ragu  2VÖ—111., nemet 
cseh. magyar cs francia nyelven oivashato, szeles felein pedig a/, ide 
nyomott védjegy látható,

•thnhsama rabitlian hajtható <:-ak a kérzitii 
nitiarában, gyógyszertár a fekete sashoz t Prágában 

11UD 1 PEST EX Tó-ó': Józ'-f úr g y  gyszeresznél. Királyutca 12. sz. liudai 
Emil ur v.ir-isi 'vógyszercarában a Városház-téren.

Az osztrak-magyar monarchia minden nagyobb gyug/szeriarahan van rak iar  iizon

/CZajpyA Dr. IiOSA 

5 — 111.. é

eletbalzsarobol.

Ugyanon kapható: P - É ^ í t i  o - l t c t i  A 2 1 0 3? ll£ L S Í* liC 6 Z lÖ C S .
több ezer hálanyilatkozattal eii .n-rt óizt-n  »/_/•»></.*’<•>• mindenféle gyuiadasok, sebek "és 
genyzt'-sek ellen. Ezen kenőcs .i tos erediv .nynyel használható a női emlő gvuladusa- 
nál, s ■ elevényi
rir.,o’--iai. genyes fakad:-'- - ookolvarn.d. Köroingyöknei. az ngynevezett körömféreg- 
né!. e'»keményedés ...oknál, mi’ igydaganatokn zsirdagan.iíoknai. érzéketlen
tagoknál stb. .'»í : ■ ;■ 1: «da-i. -!a ;.- ’at eik-:::nenye-:-.-s*. ie puffadást a icgrövidébo
idő alatt eltávolít; 1 1 *1 már : nv d.-s mutatkozik, ott .1 iag.inatot legrövidebb idő

alatt fajdalom nélkül -elszívja, kiéreti és kigyogyitja.
í  >-* Kapható 2 b u. Zb krajezaros szelenczekben-

^  Óva. M i. ..rÁirV '.ö.-ö.n. hii-MkiMól (okasur uuiii<././..-ik, inind.<ii. it. ,
:.Ko- vntudi. Ili* 
sokba melyek 
It védjegy látlu-

HALLASI BALZSAM a iegbebizonyuita:/!'. számtalan próbatét 
Utal legbiztosabbnak elismert szer a nehez !> U; 1. k - j,  > jyitasara s az egészén elvesz- 
tett haliiisi teh : - - isszanyerésere. Egy üveg ara I frt

8
m is s s t__ .. _____:_ni:-.í.r.;a-s.réj .. xz

’.i-ii-iKi). melyb<- töltetik. Tőrön 
i.vomvüi é. kék karúmba, moi

ni Úti
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A TUE D CZ-SZT.-MAETONI

A G r  A R N Y O M D A
kiadásában megjelent:

A MAGYAR KÖZEFÜSZTÁLY
M Á & l  Ü t A I P  sir A l i  ' K . &.TP!  0 jj^>

Irt3u: Bévész Lajos-
A E A 80 K E .

KCST Kapható a Magyar Nyomdában.

Turóz-szt •iiirloni magr.ir nyomda Hoscnfnld Ignácz.
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