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»A tavasz ró/sús kebelét kitúrva száll , 
alá« és jókorán virágzó szép reményekkel j 
ke -segtet vala. De csak hamar értésünkre j 
adu, hogy egv kis fagyasztó dér is elég 
a gyönge bimbók leforrázásara.

Sovátog is a szegény föld az égi áldás- i 
ért . ■ Fölfelé sóhajtoznak az epedö keb
lek is, habar nem mind, vagy csak igen 
kevesen fölemelkedett szívvel N'cm.'e köze
lebb is. rokonabb is az rrzéki termé>xet az 
anyaföldhöz ?

Alig van valaipi könnyebb u gyönge só
hajtásnál , s mégis az igazi, a szív bensője- j 
böl eredő fohász gyérebb ma. mint valaha. 
Csak hűtlen ajkakról lebben el többnyire j 
már ez is. mint a szó. mely igér, fogad a 
teljesítés szándéka nélkül.

Hol van mar az a valódi bensőség. mĉ y j 
az éjiekkel frigyes, hogy meghallgatható- | 
|ag fohászkodhatnék ?

Adj Uram mindennapi kenyeret, hogy ; 
bőségnek örvendve vigan fogyaszthassuk aj- ! 
dasidat, és hala gyanánt hallathassuk a 
mennyeiek ellen lusakodó zúgolódásain- j 

kát . . . .
Avagy nem ilyen értcméoyü-c körülbelül a 
sokaság felsóhajtozása.

»Nem csupán kenyérrel él az ember*. 
Ki okból kifogyhatatlan sok kellék után 
epedez. — persze csakúgy ingyen áldaskép 
óhajtozva és reménykedve. Sót versenyez 
is, sorsjátékot is üz a szerencse javaiért.

Innét van azután, hogy oly sok füstbe 
ment szép remény után kél folyton a bá
nat fohásza 1 .

T Á R C A

Esküvődre.
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Te nem akartai elvirulni.
Féltetted iljuságodat,
Mert jobb letörve is lehullni.
Mint hosszas hervadas miatt.
Nem tudtál hinni, bizni bennem,
Mert küzdők kétes sikerért.
S tán bű leszek, mig tart küzdelmem.
De elhagylak. — ha célhoz ért.

Sohsem szerettél, hogyha rólam 
Mindezt föltetted, cihivéd ;
Múltúnk hazugság, üres szólam.
Mclylyc! csalók egymás szivrt !
Úgy azok a szép délutánok 
Nem tőlünk szálltak el tova ;
Nem én voltam .» te bálványod 
S te sem az cn hősnőm soha !

De nincs hazugság, nincs a múltban. 
Szerettük egymást jól tudod ;
Sem félreértés, mely vakúltan 
Érzelmet, eszmét cliapod 
Tudtad te. mily forrón szeretlek.
S te is szeretsz- jól tudtam én :
Ajkad, szemed, szived feleltek,
Ha kétkedőn megkérdeném

Ha szólottám reményeimről :
Velem hcvultél a jövőn ;
Ha múltban omlott könnyeimről.
Kcam mosolygtal joltevön,
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De hát óvásul szolgai-c majd legalább 
jövőre annyi késő bánat ?

Hűvös szél van, mint télen, midőn zúz
mara lepi a lakat.

Mily dermesztő időszak ! mondja az iz
gatott keblű, - meg kell merevedni a hi
deg miatt !

Szomorú elfogultság ! Hat a gondolat vi
lágának nap heve kell ?

Avagy nincs mód mit tenni a szobabi n. 
a szellem csöndes műhelyeiben ? Pedig ott 
fogantitik a jövő csirája !

A szén ve lőleg cselekvés ideje e/., mely
nek kétszeres, sót többszörös igényei van
nak .

Tisztázgalni, szürögetni sajnt eszméinket, 
érzelmeinket ; gondolat csere útján hatni 
feleinkre, hogy kölcsönös támogatás által 
üdüljön föl aléltságából havamdozó lengé
sünk és erősödjék igaz mivoltunk.

Ez volna napjaink nagy föladata
Mikor értjük mi raeg az idő nagy érté

ket igazán !
Ugyan hol is kezdjük az elkésettekre 

való halast ?
Sűrű panasz hangzik, hogy igen nagy 

számmal vannak közöttünk a még hozzá
férhetetlenek Miért nem szaporodnak tehát 
a hozzajok javitólag férkezni törekvők 
aránylag ?

Mily dús aratás ígérkezik a szellemi té
ren ? de a céltudatos munkások vajmi ke
vesen mutatkoznak.

Hogyan ? Hat nem fölös bóvét latjuk-e, 
>a nemzet naps ámosai* nak ? kik úgy neki 
gyürköztek a nagy feladat megoldásának.

Tagadhatatlan ; csakhogy ezek legtöbbje 
a Danaidak munkáját űzi és Ixion kerekét

hajtja — s céltudatlan sürgéssel szünet- 
lenül — eredmény nélkül . . .

ír.
Vannak, a kik a gondviselés intézkedése 

iránt val j boldog megnyugvás ürügye alatt 
jó üdagnyi közönyösséggel táplálva, leg
jobbnak tartják sorsára bizni minden hajla
mot, magára hagyni minden csirát, mely 
a keblekben szendereg.

Ezen elv szerint hadd lássa mindenki ma
ga, mivé fejük. Hadd nőjön a konkoly és 
vadócz is egész az aratasig, majd elválik ak
kor, melyik mire érdemes.

Ha azután ehhez vesszük még azon ma
gas intést is : ne Ítéljetek és nem fogtok 
megitcltetni, és mindezt amúgy tágás érte
lemre fogjuk : akkor igen sok szót s fa
radságot megkímélhetünk, sok keserűség
éi nehéztcléstől menekülhetünk.

Sőt igen kényelmesen éldegélve még ol
csó népszerűségre is juthat az olyatén kóz- 
kedveltségü »bonhommec, a ki, mint habo- 
rithatatlan kedélyű >jó bacsika*. a világért 
sem mond ellene senkinek, nem zavarja se
hol a mulatók kedvét holmi »jobb időkre* 
való emlékezt’etésscl, nem izetlenkedik sem- 

: mi közhasznú inditványnyal, szives figyel- 
' mertetéssel; hanem együtt tart a derűre- 

borúra gondtalanul vigadókkal és teljesen 
j az áradat kényének ereszti csónakját.

Fontcuelle Bcrnát, termékeny francia iró, 
a ki sajat vallomása szerint, soha sem ne- 

I vetett, se nem sirt, azt szoktajvolt mondani, 
hogy ha ö valamennyi igazságot a marká
ban tartana, óvakodnék azt íölnyitnr So- 

! kan kérdezhették tőle : miért adta tehat
magat irodalomra, és miért Írogatott a 

i többi között bölcseleti műveket is, ha oly

fukar az igazság nyilvánításába! { Nem tud
juk válaszát ily ellenvetésre ; de életrajzá- 
ból tudjuk, hogy miután, mint ügyvéd első 
pőrében vesztes lön. hátat fordítván a jog- 
tudományoknak. Parisba ment és ott csu
pán irodalommal foglalkozott, a melynek 
dús eredményét éivezé. Habár müvei az 
alaki műgond és ékes nyelv érdemén túl 
nem valami kiváló értékkel bírnak : altalá
nos becsültetés es többször kitüntető meg
tiszteltetés melleit szép jövedelmet is nyert, 
mely élte vége felé évenkint 21,000 livret 
hozott, úgy, hogy c.,ak készpénzben 80,000 
livret hagyhatott maga után. Szerencsés 
vérmérsékletének tulajdoníthatni ezen felül 
100. éves korát befejező csöndes halálát is. 
A zenét nem szerette ugyan, sőt, ha sza
rainak hihetni, kiállhatatlannak mondá azt : 
s mégis irt dalműveket is.

Az ilyen magok szamára nagyon is bol
dog emberek bármennyire kerülik is az el
lenkezést, gyakran önmagokkal jőnek el
lentétbe. De hat masok irányában jogosak-e ? 
és vajon emberszerctetők valódi-e ? Agg 
szó, de igaz, hogy »senkit sem szeret az, 
a ki mindenkivel kacérkodik, és a ki min
dennek barátja, mindennek bolondja*-

Vegyest megjárja az édesség is a többi 
között, de tűlmértékbcn émeiygős és gyo- 
morronto : clicnbcn a keserű gyoraorcrő- 
8itő.

Sajnálatra méltók azok. a kiknek nem 
igen jut lészul keserű izazságokat hallhat- 
niok.

Ha igaz volna az. a mit a kényeztető 
álszivesség vitatgat : úgy végre az okta
tást is áltálán fölöslegesnek mondhatnék. 
Pedig az élet folytonos iskola, melyben 
még tanítva is tanulunk és tanulnunk kell

S ha mondtam : küzdők ! várj te crtem, 
Mig egyesülünk egy napon :
Nem könnyelmű szájjal ígértem,
De mert tudtam, megtarthatom,

Mert azt hivém, hogy tudsz te várni, 
Szeretni, mint én, végtelen,
Szerelmedet szivedbe írni 
S reinelni, tűrni csendesen.
Mig reszkető vagygyal, örömmel 
Borulhatok megint eléd :
Legyőztem a sorsot szivemmel,
E diadaimas aiv a tiéd !

De te remegtél az időtől,
Hogy szépségednek az megárt,
Arcodról egy mosolyt, szemedből 
Ellop naponta egy sugart.
S ki kárpótol az ifjú bajért,

I Mely cl virult gyümölcstelcn ?
1 — S/.iZ életért, sznz ifjúságért 

Kárpótiast nyújt a szerelem.

I»y azt se várd ! ne is reméljed,
Ki megtagadtad szivedet 

i  Te netn fogod szeretni férjed.
! Boldogtalan lesz életed.

Keblet se lelsz majd. raborulni 
! Hogy ott. szegény, kisírd magad .

De nem akartál elvirnini.
Féltetted ifjúságodat

A nőkről
Irta : V I H A R  O S.

A „ F e lv id é k i H írad ó " erőd: tArcAJ14 
Valljuk be, mert ha nem is vallanok be 

mégis Csak igaz marad, hogy a no hatal

masabb a férfinél. Az a diplomata, aki 
mindenben és mindig az asszonyt kereste, 
rövid mondatában elmondotta az egész vi
lágtól ténct mechanikáját. Ami történik, s a 
mi meg nem történik, ami jó és ami rósz : 
az indító oka ha nem is mindig a nő sza- 
vi. de legalább is a no képe volt. A d a m 

! folyton csak a hiányzó bordají után fut, 
hogy visszaszerezze. Talán futó bolond, de 
a bolondsága gyógvithatlan. Még az a má
sik hobort se gyógyíthatja ki belőle, melyet 
T o 1 s t o i a »Krcutzcr sonataban hirdett: 
a szent erkölcs sem. T o 1 s t o i túl
volt a hatvan esztendőn, mikor hir
detni kezdte, a taaitvanjrainak is túl 
kell haladniuk a hatvan évet, mikor 
vallani kezdik. A szent erkölcs, akármilyen 
szent is, csak csinált dolog, mig az ösztön, 
ha még olyan nem szent is : született erő 
vagy született gyöngeség.

Ha a szent erkölcs valaha meg tudna 
gyengítem a nőnek fölöttünk való hatalmat 
a nő ellen állana neki és hadat üzenne az 
uralmát fenyegető mord uak. De nem kell 
felnié : a férfiak többnyire nem hatvan 
evesek, ha pedig ilyen idősek, hát eltagad
jak. Nagyon ritkák azok az emberek, akik 
hatvaneves korukban születnek, s még rit
kábbak azok, akik az erkölcsöt a m a g u k  
s z a m a r a  1 s prédikálnak. Mig a vizi- 
vas dicső voltat hirdetik borban keresik 
nem az igazságot, hanem a maguk igazát : 
a morál nem gyengítheti meg a nók hatal
mat, s a nők a férfiaknál erősebbek ma
radnak. mint ahogy az erősebbek voltak 
a teremtés óta. Adain nem tudta Évát rá
bírni, hogy ne egyek a tiltott gyümölcsből, 
Éva rabirta Adámot, hogy harapjon a tilos 
almaba. Azóta s/azezcr esztendőnél is több 
múlott el. cs Éva meg mindig csábítgat.

Adámnak még mindig meg van az ét
vagya.
Ebben az étvágyban rejlik a férfiak gyenge
ségének és 1 nők erejének titka, s az ét
vagy ellen hiába prédikálják az elrontott 
gyomor borzalmait. A mese tud olyan ró
káról, akinek a szőlő savanyu volt, de nem 
tud olyan istenlényéről, aki az almát kese
rűnek mondta volna —  hatvanadik eszten
deje előtt. Hanem ekkor már ez a keserű
ség amannak a savanyúságnak édes test
vére- Nem, a róka mely még nem ér fel a 
szőlöfürthöz, de a bárány, melynek már cl- 

1 vásott a foga, nem filozofialhatjuk agyon 
I sohasemtazokat, a kik ép foggal és jó ét- 

vagygyal lakmaroznak a szőlőből és az al- 
I mából is.

Fatalista vagyok ; megnyugszom a vál- 
tozhatatlanban. A nő az erő, a hatalom, a 
világ mozgató ereje, jónak es rossznak lé- 

j tesitóje. Inkább a rossznak. Természetes is. 
Hiszen műiden hatalom a vele való vissza
élés magsat hordja magúban, a női hata
lom is.

í  Mar pedig ennél nem mulatnak utat az 
elmélkedés cs meglontolas józan polgári ut- 

! jelzői, hanem szabad csapongasra csábita-
1 nak a/, indulatok és szenvedélyek.

A no meggyengiti a féri! akaratat, erejét 
s annak ellenkezőjére bírja a mi szándéká
ban volt, hypnotizalt médiumul.1 alakítja, a 
melyet hypnoti/.alva ugyan, de >uggcstió nél
kül küld neki a világnak. Az elaltatott el 
tud menm az ablak paskanyokon is, mert 
nem szédül, de le is eshetik, ha félre lép.

A  nőket a poctak csillago nak mondják 
mért nem haladnak ?

Hiszen holdkórossá lesz tőle a férfi és 
öntudatlanságba esik.

A nő a tarsasagban udvariasságot köve-



életbossrant: mert igen-igen sok a tudni
ét tenni va'ó. mit az ébrrszgeté*. nógatás 
nélkül hamar lankadó késyelmesség vajmi 
ór«me<t elmulaszt !

E* okból indulva ki. nyugtalanítják a ké- 
nyelmeskedökrt és az úgy nevezett anyagi 
hajtan ú optimistákat némely élénkebb lel* 
kück. kikrt a szellemi törekvés*k tova vi
tele miatt gyakran pessimistáknak hallunk 
cimeztetni.

A/on alapnál fogva, miszerint a közügyre 
munkaiénak ü’lvtia eredményeiben ar. ejesj 
társadalmi tcsuilet résresül, ar oeito tgae- 
i i ;  srerint erany. a munkafelositast sürget 
a jogéltet. Hiei Így is többet létesíthetni 
meg könnyebben is. ha t i. minél többen 
résresülnek a körügyi terhekbén.

Hogy ne buzdíthatná a lelkiemrretes 
munkásság a résnvétleneket. a kísőnyese- 
ket rokon lörekvésrc. mi lön úgy fai szi
vének a henyeség lütása, úgy gyötri keb
lét a Komort elmaradottság, melyet a lom- 
ha nembanomság okoz ?

M.ir azután a különböző felfogástól lügg. 
hogy ez inkább erre: amaz arra kivanja a 
tétlenerökct terelni.

K külömböző meggyőződések aapjan 
folv a szellemi snrlidas a lar-aéalomban 
Minél erősebb, minél mélyebb valamely 
meggyőződés, annál erősebben igyekszik 
érvényesülni és kihatni.

Az egvéni vélemények ilyetén különfélé
d é  idézi elő a társadalmi életnek « Un- 
kebb mozgalmait, melyek híjával csakha
mar zsibbasztó pangás all be. mely azutan 
a legjobbra való életerőket is megdermeszti.

Az élet küzdőterén egyébként is igen 
számos ok és ürügy kelt vitákat : de köt
tök az eszmékért vívott tusak érdeme'ack 
leginkább figyelmet.

Való és alerdekért. jogokért és ábrán
dokért, eszményért és csalódásért küzdött 
csatákról szólnak a történelmi iratok. Csak 
az igazi emberi méltóság ügyéért v.voltak 
válnak a nemzeteknek valóban becsületére

Vérengző harc illőbb e a/, emberiségnek 
vagy az eszmék sze.idehb tusája ? E kérdés 
megoldása igen egyszerű.

Ha azonban a szellem fegyverei nem 
mindig oldják is meg teljesen a vita tar

lel. a társaságban kívül szarelmet. -Mind a 
kenő béklyókép nehezedik a cselekvésre. A 
szerelmet poéták is, filozófusok is az. ón u- 
datlansag aliapotanaíc mondottak. A költő 
verseket ir róla. a bölcsész értekezésekéi , 
a/ egyik hódol előtte- a másik boncolja, 
de mind a kettő elismeri hatalmát.

S ezzel a hatalommal a nö éi és vissza 
él ; ez a hatalom maga a nő A közhelyek 
egyike a nőt a teremtés díszének neve/i 
a biblia a teremtés remekének tünteti föl. 
En a teremtés veszedelmének mondom. 1 a- 
lan mar masok is ennek mondottak. Sebaj, 
annal igazar b. A szabadakarat híveit pusz
tán az is meggyőzhetne hitük ichct itlense- 
géröi, hogy i nő is van. A nő az akarat 
korlatja azoknak a kórŐ menyeknek egyike 
melyek az, akaratot megkötik. A  lérfi nem 
a -zabad akarat, de a nő —  ig-nis a sza
bad akaiatossag.

Bátrán nevezhetem, a nőt »körülmény« 
nek. ha a költő a magyar nő születésé; 
>gondolat* nak, még pedig dicső gondolat
nak mondhatta. Hat en rzégyenkezés nél
kül vallom be, hogy én ettől a •körülmény
től* felek ; nem, remegek s kezemből ki
esik a "toll.

Fővárosi tárcalevél.

A kozigazgatasi bizottság dominál minde
nütt, .1 hol az úgynevezett intelligencia tag
jai egy kis kedélyes szóbeszé ire összegyűl 
nek. A klubokban, a kavéhazakban, reggeli
nél, ebédnél és vacsoránál az újságolvasó 
közönség többnyire erről a tárgyról elméi 
kedik és ezt a themat vitatja éi fogja vi- 
ta’ ni mindaddig, mig törvénynyé nem válik 

A sajtó különben bőven gondoskodik ar
ról. hogy az. olvaso ki ne fogjon az. argu
mentumokból. Nemcsak a napi és heti la
pokban találjuk minden vaiiac.óban ei'-nk 
ta alva Magyarország jövő kő/iga*gatasanak 
képét, de röpiratokban és egyébb folyóira- 
I* l»'v*n •« folyton érre i  tárgyra hívják fel 
a közönség ügyeimet.

gyát ; mégis sok bait elfávolithafnak csön
desebb úton. S ha a közmondás azt tanít
ja : ne adj pénzt azért, a mit jó szóval 
megnyerhetsz : mennyivel inkább tanácsol
hatja az ész. hogy ne onts vért alvégeit a 

mit okos beszéddel is elintézhetsz
Megjegyzendő, hogy itt a társadalmi élet 

belső mozgalmairól van szó, melyben, ha a 
légtisztitasra szükséges gyöngéi b szellők vi
harra szilajulnak. az orkánná fajult zivatar 
pótolhatatlan károkkal lakokat.

Mi rettentőbb a rokonvért pazarló belliá- 
boruk iszzonyainal ? Mennyivel Udvösebb 
a szeretetlen dulongásnal az. összetett erők 
hath itós törekvése oly cél felé, a mely :» 
nemzeteket dicsőíti és boldogítja ! Ki nem 
tekint bámulattal Anglia nagysága fe'é ■

De nem elég am az.t c-upán bámulni • ta
nulságét kell abból meríteni.

I ) r  Csősz Illírt*

A kereskedő ifjak jubileuma.
A budapesti kereskedő ifjak társulná 

f. é. május 17-én fogja megünnepelni ne
gyedszázados fenállnsnt Nem lehel most 
feladatunk részletezni azon missiót. me
lyet e társulat a kereskede'em magyarra 
tétele érdekében betöltött s melyre a jö 
vőben hivatva van : reprodukálni fogja ezt 
a jubileum a kaiméval megjelenendő tör
téne mi kon a z  ; int most egyszerűen kö
zöljük a felhívást, melyet az egy et az összes 
kereskedőkhöz intézett a következőkben : 
Melyen tisztelt Kartárs ur ! 1891-ben 27) 
éve. hogy Budapesten fennái a Kereskeiő 
ifjak Társulata; ez a társulat mely több 
mint kel évtizeden- nagy kihatással volt 
ifjabb ker-.-skedői generáczionkra és me v- 
nek egykori tagjai ma az egész országban 
számot tevő tényezői a hazai kereskede
lemnek

A kereskedő komolyságához legméltób
ban ü.mepelhet.uk meg negyedszázados 
fennállását kereskedelmünk emez intéz
ményének. ha lezajló ünnepségek helyett 
á lando nagy alkotással jelöljük meg pa 
lyafutása lezárt ez e.s> korszakát: o.y

Vazsonyi könyvén k.vul az utóbbi idő
ben három röpirat jelent meg. mely c kér 
dés-,cl foglalkozik, de ezek közölt egtö m 
eredetiségre vall az a kis fűzet meiyct Kor. 
neiiu* irt : »Államosítás cs általános szava
zati jog* címen. Kz a röpirat mcito feltű
nést kenést szabatos e'őadása és amaz. élő 
kelő ptiiciistikai hangja miatt i*. mely ben
ne meg-i7Ó.alr. Az említett brosűrnek* Írója 
sokáig ainév alá rejtőzött és csak a |-.-g- 
fentesebb körökben tudtak meg később, * 
liogy annak szerzője egy fiatal ügyvéd, dr. 
Rusznyak Kornél, a ki ezzel a munka\al 
egyszerre felküzdötte magat a magyar pub
licisták díszes táborába.

KözocszéJ tárgyát kepééi még az a fel
olvasás. melyet e napokban Jókai tartott 
Szegeden- Koazorus költőnk megelégedve 
tért vis z i diadalai színhelyéről cs alig gv ,- 
z dicsérni a szegediek vendégszeretetet.

Jókai mellett meg Jászai Marinak i, van 
elég oka megelégedve lenni a vidék lelkese
désével, mert alig tudunk ra példát, hogy 
egy művésznőnek a körútja annyi rozsával 
lett volna behintve, mint a nemzeti színház 
híres tr.igikajaé. És ez annál nagyobb elég
tételére szolgálhat, mint hogy ep most egy 
másik c*i laga a művészetnek ép búcsúzni 
késznl a s mpadtol. melyen harminc éven 
at egyedül esik ö rigyogotl olyan feny- 
nyr . mely minden mást clhnmáiyOsitott 

Értem c csilla-* alatt Patti Adelinat, a ki 
a műit napokban a Redout termeiben a 
f>ivaros legciokclöob közönsége ciőtt éne
kelt utoiajra. mert a díva nem s andekozik 
többé nyilvánosán fellepni. Közti van az 
ruven évhez s nyugalomra vágyik. Midőn 
ez a esi.1 ig a művészet egéröl leszáll, a 
magyar művésznő lankadatlan erővel to
vább föl-tatja diadalutjat cs habar nem 
szerzett akkora gyémantokot, mint az olasz 
Patti, a-ért mégis bátrán állíthatni, hogy a 
drámái színészet terén rajta kívül alig van 
művésznő, kinek neve oly fényes volna, 
mint az övé.

rikoltóit, mriy bü!ike«íggel lílthíMon
el minden mngyar koreskeddt is  tiselo «- 
let parancao’jon kifelé.

Ez alkotása a magyar keresked. lemnek 
leoyen egy ezekre rugó alapítvány, melyet 
az ország keresked.. főnökei es alka'ma- 
zottjai összeadnak s melynek k im íjai egy
formán nyújtsanak segélyt avagy bu/.di-

jobban mutatkozik.
Célja legyen ez alapilványnak :
1 a  fe’nött kereskedői alkalmazottak 

szakszerű kiképzésére társulatunkban fenn- 
álló esti tanfolyam alaptőkéjének gyara
pítása;

2 Érdemes ke. esel képi* lenek állandó 
avagy id- leges segé vezése. te ki tét nélkü 
arra la -jai-o vnlaine y egyletnek, vagy 
nem.

3. A Pesti polg keresk. testű et altul 
apitand’ . menhnzban alapítványi be vek 

biztosítása olyanok számára, kik e testü
letnek tag úi soha nem voltak, s igv alap- 
szabálvsze;iieg elhelyezésre nem számít
hatnának

1. Pál vádi ak jó és bu gó m»gavisi lei
ért lanoncoknak

f>. Kereskedelmi szakmunkák pályadija 
zása és egyéb Célszerűnek látszó segélye
zések vagy buzdítások.

A gyűjtésből szármázott alapítványi 
öszszeg az al > i.olt társulati ig .zgalóság 
felügyelete a alt all. mely őrködik annak 
sértet en fenlartásán és intézkedik a ka
matok hovaforditasárol a fenti célok ér
teimében. a minél külön, sen megjegyezte
tik- hogy adandó esetben a vidért ep o y 
mérvben fog tekin elbe vétetni mini u 
főváros.

Hogv ez összeg való un tekin elves és 
a magyar keioskedők nagy szama mz 
méltó legyen szükséges, hogy minden ke- 
rcskedö-fonök neki tetsző összeg/ei a 
gyűjtéshez hozzájáruljon

Ha az ország minden főnöke es alkal
ma *»ttja csekély áldozattal jarui is egy 
szer s mindenkorra e nem s célh -z, oly 
tekintélyű-, ös-zeg fog egybe gyűlni, mely 
méltó lesz karunkhoz es sok bajunk o.- 
voslasára lóg erőt nyújtani örök id kié 

Bátran hisszuk, liogv kérelmünk nem 
fog figyelembe vóllcnü c.hang/..ni kartárs • 
urnái és azért amu remenynyc. küldjük e 
gyűjtő ivet, hogy kartárs ur s-ives le.-z 
azt fentjel/.ett gyűjtésre a kalinazottjai es 
ismerős kereskedő kuriárs.ti közt köröz
tetni

A begvülö pénzeket é.s a k töltött vagy 
üresen maradt gyújtó-iveket kérjük a K - 
reskedö Ifjak Társulata iga galós .gunuk, 
Budapesten Gizella-tér ’i. beküldeni.

Fogadja Kartárs ur halas köszöne ünket 
a nemes úgy érdekében, melylyel vagyunk 

igaz tisztelői
a Kereskedő Ifjak Társulatának Igazgató

sága
Szávoszt Alphons elnök, Ede knty L«.os. 
Freyberger Pál, Fürst Jakab. Hütti Tiva
dar, Jáiics Géza, haraszti Jelinek lku nk, 
Kertész Tódor, Ko.iarits Jenő Kreische 
Antal. Kunz Ferenc, Marton Alajos társ. 
a e nők, Nádos,y György. Huusch Ferenc, 
Saxlehner Árpád. Schneller Alajos, Sec* 
felncr J. L.. .Stiasser Sándor Szarvas .•*,..11- 
dor, Töm ry Károly, VValdliauser A o.f 

Wollak Soma társ. alel ,ök

menti választás vzabadf-ágét. tisztességé.
« a visszaélések kérlelhetlcn m-glor’ását.
A szogálati pragmatika m a fegyelmi tör
vény pontos körülírása pedig megnyug
tathatja azokat is. kik a ko mány omni- 
potentiájnt látták a megyei tisztvise ők mi
niszteri kinevezésében. A telortn mostani 
alakjában -  akként szabja meg az ön 
kormányzat hatás- é, jogkörét, hogy az 
helyi ügyeiben szabad >« moz* ghat, az ál
lami k- z c e t  el enőrzi és sikeresen s bizto
san fe elette vonhatja. Megmarad a m e
gyének levele ő. politikailag vitat ózó s 
a törvényte'en miniszteri rende etekkel 
szemben ellenálló joga Szóval a meg' e 
megmarad mint eddig volt, bástyának, 
azaz az idegen e nyomás eceten, h*» már 
más faktorok, mint a parlament, fe elős 
kormány, a szabad sajtó, -zabad gyüleke
zési. egyesület., kérvényezed j o g .  esküdt
szék-. . ir;i > i eskü n m ennének e égsó- 
g e s  k.  a megye megtagadhatja a tömény
telen rende elek végrehuj ásál.

\ v á r  m e «? v é k in c g k u z d e t- 
t é k  véleimnyük nyilvánita at a közigaz
gatás aii.imositás ivai szemben. Szatmár 
xárme-.ye az eső me v a munici alizmus 
jo,'kér tél e őszür törte fe . Ugyanis köz
gyűlésén u régi vár.negyét c ak íl 1 ellen- 
hen lf)9 < mbe áinogalia az a I amositást 
mnt a inagy r n mze i álam  élérdeké
ben tovább rom nélkülözhető egységei 
k • igazgatási s ze re z  1 ire.-tér, intésére
teljesen, alku inas rendé kezést. Pnstmegye 
a közigazgatás uliumositása e .en feiira- 
M  mié-, az országgvü ésbez.

A v i d é k  szintén megmozdu t liogy 
a f nos kérdés fölött véleményének ki
fejezést adjon. E h > 6-án Gyűr,tv gróf 
orsz. gyű ési képviselő nvi atkozott Lo
soncra egybehívott vá asztoi előtt. Szerin
te liiggetlen ország .11 m nd a két 
rendszer, a vá asz ás is. meg a kinevezés 
is sikerre a ka u azha *. H .za kban azon
ban, melynek alko iiuinya dua isztikus 
elvekre van fektetve cink 'gyík és
pedi; a választás a célszerű: a ki 
ezt nem álja — úgymond az e- 
het jó p lit kus de nem őszinte, vagy ha 
őszi a e akkor határozottan ro z po itikus. 
N mzetünk helyzete o van. Ii gy egy kéz
zel kell alkotni- a másikki vé e ezni s 
ez csak a közszellem fejleszt se alt I ér
hető el- u m l a választás rendkívül elő
mozdít

I d e g e n  t ti <1 ó s o k  Ma  : y a r o r- 
s 7. .1 g o 11 A múlt napokban geográfiái kon- 
gros zus volt Pécsben, me yr • elmentek a 
német és ősz ak egyetemek tánár.i, kiváló 
geológusuk, térkép, eszilök. ré iség ú árok 
stb. A kon resszus tagjai • látogattuk Bu
dapest e is, a hol a le nagy bb < lözékeny- 
séggel fogantak őket s a magva tudósok 
szívesen szolgáltak nekik magyarázatok- 
k>l .\z effé e < lkai n. k igen kapó a szok
tak jönni a-mak megítélésében hogy hol 
é z e h e l"  elmaradoltsag a tudományos 
fe fogas ikban. \ Búd pe ti Hirap kikül
d őié  a atogatás lét napjai arra használ
ta f I. liogy párliuz mól vonO11 hazai tu
dósaink é.s .1 kii föl ii tudósok között. Az 
eredményről ekként z-rnot be olvasó kö- 

| zönségé ek : Ugv <ünl fel. hogy a magya
rok s különösen az ifjabb 11 mzed k fö
lényben van ak német kollegáik felett

A H E'i' T Ö R T £ N i;T K .

A v á r m e g y é k  n a g y  r e f o r  m- 
,) a t célzó törvény avusldt részletes tá r
gyalását e hó 2-án kezdetle m g a kép 
visel- ha/ közigazgatási bizottsága. A tár
gyalások gyors tempó an iialad ak s ill
őit jelentékeny változások létein k a ja
va-lat, ciedeti szőve, én A v ili kiil nben 
híg adt. tárgyilagos, a pártok érdekei hat
tér en látszanak ienni ->z országos érd k 
elölt. Minden pár; azt ak ,r a elérni u bí
zó tsá bán hogy a megy rendezés bizto
sítsa a rendet, a jo közigazgatást - a ma
gyar nemzet parlamentjében nvi atkozó 
nemzeti akaratnak pontosén fel Hen v g 
rcliajtasat: továbbá biztosítani akarj tu 
önkorn.anyznot, a polgári .-.zubadságo . 
őt ezeknek garanciáit is növelni akarja. 
'•* uj t- rvőny az eddigi mó iositotl szö
vegezés zermt biz'osita. i lógja a parla

H Í R E I N K

Az aprillto l-avel beíllt evnejyed alkalma 
I iiol hazafias tisztelettel kérjük lapunk azon 
1 t. előfizetőit, kiknek ebfizetese lejárt, hogy 

ezt megújítani s lapunkat ismerő eik kóré  ̂
ben t rjeszteni szíveskedjenek Az elóflze; 
tesez legedsztTÚbben postautalvanynyaj 

a Felvidéki Hirado kiaüohivatalanak küF 
dendók TurocSzt Mártonba.

A rutt ai Fogyaszt is i Ej . l e t  f. hó
5 -én tartotta meg liextu jiló  közgyü- 
hle»'i : inagválasztattak eln ökké fcder 
llwbcrt fütóházi főnök gondnokká 
pedig M ako viczky helyéb e G aál Emil 
kereskedő. A k ö zgyű lést k e d é ly e s  
lakoma követte.

1 íJ/itváz*08 kös*Öi.el. B lutnenfcld Fii-



Jöp a rulfkai mapán iskola lulajdo- 
iosa, lapunk ulján mond köszönetét 

mindazoknak, kik a mull hó 24-én 
iskolájának taneszközökkel való fel
szerelése céljából rendezett táncmu
latságon részlvéve, lehetővé telték, 
hogy a tisztajövedelemből földrajzi ; 
és tennőszetrajzi képekkel láthassa ! 
el iskoláját.

A sorozás eredménye. Az elmúlt 
héten Turóc vármegye alsó járásban 
is befejezletett a so ro -á s ; előállít- | 
tatott 308 védkőleles; ezekből a kö- • 
zös hadseregbe besorozlatott 8 4 ; en
nek a póttartalekába 21 ; a honvéd- . 
séghez 14 ; ennek póttarlalékába 8 ' 
egyén s igy az összes besorozottak 
száma 127 egyén.

A F M. K, E. közgyűlése nem L. Szt- 
Miklóson lesz, mint azt a kiküldött százas 
bizottsága javasolta, hanem Rózsahegyen, 
mert a varmegye bizottsága szótöbbséggel 
azt határozta- Ez ügyre vonatkozólag 
Rózsahegyről a kővetkezőket írják :
A F. M. K. K i z évi közgyűlése helyének 
végleges megállapitasa. A  magyar nyelv és 
a tiszta hazafias s/e lem érdekében oly si
kerrel működő derék egyesületnek f. évi 
közgyűlése, Rózsahegyen ltsz, miként azt 
immár Liptómcgyciuk, érdemes főispánja 
K f i r t h y  L. ő méltósága elnöklete alatt 
lefolyt tavaszi közgyűlése, a mely a* ed
digi t löértekezletek után az ügyben dön
teni hivatva volt, e ho 6-án nagy szótöbh- 
jéggel elhatározta- Ez illetékes határozatot 
kell, hogy mindaz, a ki ment minden elfo
gultságtól, teljesen megokoltunk ismerje el, 
a mint azt a kies megye ékesszavú főjegy
zője, l’alugyay Gyula is, tnrgvilagos beszé
dében, kellő alapossággal ugyancsak kimu
tatta. Hisz tudva levő. hogy egész Liptómc- 
gyében az életfontosságú F. M. K E.-nck, 
megalakulása óta, csakis Rózsahegyen van 
fiók-valasztmanya ; meg az is ismeretes, hogy 
csupán s egyedül ezen Rózsahegy volt az, 
mely a múlt szeptemberi közgyül --t Fős- 
t> énben a honfiszív igaz lelkesedésével, a 
végből kereste meg. miszerint az idei köz
gyűlés vendégszerető körében tartassák meg. 
Mily altalános és lelkr-lclkéből fakadt v d Ií  

pedig a tiszteletteljes meghívása e tiszta ha
zafiul s kultúrái üdvös tényedést mindenkor 
magasabb sz mpontból tekintő Rózsahegy 
varosának, arról ugyancsak meggyőző ta
núságot tehet az e megyei közgyűlés elő
terjesztett tooo frtot meghaladó ajánlata, a 
melyhez csatolt gyűjtő ivén tob > mint száz 
polgár, illetőleg hazbirtokosnak saj itkczüieg 
igazolt örömkés/, hozzájárul rsat oly jól esett 
olvashatnunk : A sok közűi felemlíthe
tünk a következőkben néhányat : Lavotta 
J., Forubsxky ).. dr. Knrimszky A.. Varady 
M , dr. Csősz Imre. Kekat A.. Fa mai M., 
Baksay J.> Mihalik M . Janovcsik J . I.akner 
E., Klimkó J.. Winkler M„ Vilcsck J. Mat- 
tyasovszky Gy.. dr. Kublnyi L , slb. stb. 
(Lapunk szűk tere nem engedi a terjedelmes 
névsor közlését. Szerk.) Azonban legyen 
ennyi elég a jólelkü l.-szt.-miklosiak gyilj- 
tőivcvel .vemben, a melyen tizenhetet szá
míthattunk össze, a kiknek sorában, bet \i- 
déki tevén- helybeliül tizet (ezek sem vala
mennyien hazbirtokosok) tudtunk cs-jk föl
ismerni.

Simándi Zs gmond jól szervezett szín
társulata, mint tudósítónk irj.-i. Rózsa
hegyre érkezett és a városi vendéglő 
nagytermében március hó 30-án meg
kezdte előadásait. Bemutatóul Rúlkav 
Lászlónak »Felhő Klára« cimü éne
kes népszínművét adták, mely azon
ban tekintve azon körülményt, hogy 
zenekar nélkül került színre, a szép
számú közönséget ki nem elégítette. 
Hogy a zenekar jelen nem volt an
nak oka abban rejlik, hogy cigánya
inknak a vendéglőssel összekoccaná
sa volt, ennek hős zenészeink kö
rülbelül 20 ablaküvegét betörték, mi
nek folytán Králicsek vendéglős se- 
hogysem akarta a cigányokat a te
rembe bcbocsálnni Azonban Matya- 
sovszkv Gyula főszolgabíró erélyes 
fellépésének köszönhető, hogy »Náni« 
népszínmű, szinrehozatala alkalmá
val a cigányok jelen leheltek. Ápri
lis hó 1-én Ohnet György >A vas

gyáros* cimfl színmüvét; 2-án pedig 
egy kitűnő vígjátékot, Bizonnak »Az 
anyós«-át adták- A derék társulat 
egylől-egyik azon törekedett, hogy 
közönségünk elismerését és megelé- 
Sedését kivívják. Lelkes ovációban 
részesültek: Simándy Zs. Simándy 
Róza. Kiss Sándor, Gécy István, Gé- 
ciné stb. Nagy örömünkre szolgál 
azon tény, hogy városunk közönsége, 
mely minden alkalommal magyar ha
zafias magaviseletét tanúsított, o de
rék társulatot támogatja és szép szám
mal seregei az előadásokra, hol rá
juk csak élvezet vár.

Liptómegye közönsége e hó ü-ún tartott 
közgyűlése alkalmával már harmadszor 
foglait állást az államosítás mellett s e 
két indítványnak, melyek az államosítás 
eilen headatlak, az indítványozókon kí
vül senki pártfogója nem volt.

A »Be8ztercebányal Társasköre védnöke 
gróf Zichy Géza 25 éves írói és művészeti 
jubileuma alkalmából 1891. évi április hó 
4-én az c»ylet dísztermében igen sikerült 
hangversenyt rendezett, melynek műsora a 
következő volt: 1. tSzcvillai borbély* nyi. 
tanya Rossini-től, előadta az egyleti zenekar
2. »A roz<a álma* Thern Karoly tói, énekelte 
a vegyeskar. 3. .Ablak alatt*, magándal 
gf. Zichy Gézától. Énekelte Kajth István ur.
4. a) .Chopin. A-dur Polonaise*. gróí Zichy 
Géza átiratában, b) .Nászinduló* Szent 
ivánéji alomból. Mcndelsohn-Liszt F., zon
gorán előadta Jeszenszky Sándorné úrnő. 5. 
<A becsületszó*, Ballada, gf. Zichy Gézá
tól. szavalta dr. Gycnes József ur. 6. »A 
napkelte*, zenekari kiséret mellett éneklé a 
női kar 7. .Románcz* J. Hollmanntól. éneklé 
Micsovszky Adél k. a, Tenorhegedün és 
zongorán kiséri Wei»z Gyula és Adamy 
Rezső úr. 8, »Jő éjt* (Nocturno), vonós 
ötös C. Gocs-töl op 27, játszották Bicsovsz 
ky Károly. Weisz Gyula, Fazar Zoltán dr. 
Sovánka Sándor és Heiurich Krnő dr. urak. 
9. »Üdvriadó». a Jubileum alkalmából irta 
Adamy R , előadja az egyleti zenekar. A 
hangversenyt kedélyes táncmulatság kö
vette,

Köszönetnyilvánítás. A liptó-szent- 
miklósi takarékpénztár a vezetésem 
alatt álló állami polgári iskola mel
lett létesítendő tápintézet részére 22 
frt 41 krt volt szives adományozni, 
melyért e helyen is szives köszöne
tét mondok. Liptó-Szt-Miklóson, 1891. 
ápril 10-én. Nagy István, áll. polg. 
isk. igazgató.

A rózsahegyi törvényszékhez főügyésszé 
dr. Kubinyi Lajos neveztetett ki. Gratu- 
tálunk.

Liptó Szt.-Miklós uj birája a f hó 8-án 
tartott választás alkalmával szótöbbséggel 
Steiner Manó ügyvéd lett.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer által 23 eves süketség és fülzú
gásból gyógyult ki. készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, kihozza 
fordul. Citn: NICilOLSON H. J., Wien XI

Nyílttól-.
R 'ttrltlffr *M-i»lci»Mloire v o n

ttO Ur. bis fl. 7.65 per Méter -  glalt 
I vremustert ca 2300 verseli. Farben und 
I Desshs) ( — vers. roben-und stückweise 
Forto- und Zo.lírei das Fabrik-Depót G 
Henneberg (K- u K. Hollieferant.) Zürich 
Muster unigehend. Bnefe kosién 10 kr I 
Forto.

Felelős szerkesztő: Revesz Lajos 

Tarsszerkesztö: Fehér János-

1291 sí 
1891.

Árverési liirdetmónyi kivonat.
A turóc-szl -mártoni kir. jbiróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi hogy a 
t -szt -mártoni takarékpénztárnak — Du- 
chony sz Schulez Johanna eheni végre

hajtási ügythen Znióvára’ja községien 
fekvő ;

a) a zniovárajai 106. sz. tjkvben I l — 
39 és f  1 —7 sorsz. alatt foglalt ingatla
nokból Duchonv sz. Schulez 'Johannát B. 
F) tétel alatt fél részben megillető juta 
lékra 087 frt 60 kr.

b) uz ottani 107. sz tjkben I. 1 — 37 és 
f  1— 8 sorsz a'att foglalt s Duchony sz. 
Schulz Johanna nevére vezetett ingatlan 
ságra 13715 frt 10 kr. kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megje'ölt ingatlanság az 1891. évi május 
hó 2-ik napján d. e. 10 órakor Zuióvár- 
alja községben a község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának iO százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elösmervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint llkvi hatóság
Turóc-Szt.-Mártonban, 1891 évi ápril 2 

F e k e t e ,
kir. jbiró.

6356. sz._
tk. 1890.

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

hatóság közhirré teszr. hogy Béla János és 
trsanak —  Svrlo András és tarsai el
leni végrehajtási ügyében a Fodhragy kö
zségben fekvő az ottani 75. sz. tjkvben A I 
1 — 13- 1 5— 3”, 39- 43- és 45— 75- sorszám 
alatt foglalt ingatanokból Svrlo András, 
Svrlo Máté, Svrlo sz. Janota Zsuzsannát 
3o|42-ed részben megillető jutalékra 
677 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogv a fenneltb 
megjelölt ingatlanság az 1891- évi aprít hó
29- ik napjan d. e. 10 órakor Fodhragy köz
ségben a község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a kikiáltási áron alól is el 
fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatlanság kikiáltási aranak 10 százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett előle- 
ges ehelyezéséről kiállított szabláyszerfi el- 
osmervényt kiszolgáltatni.

Kir, jbiróság mint tlkvi hatóság. 
T.-Szt.-Martonban, i89o. évi december

30- án.

D Á V I D .
kir. aljbiró.

3712. sz. 
tik. 1890.

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

lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy 
a turóc-szt-martorxi takarékpénztárnak 
Ruttkay Miklján János mészáros és társai 
elleni végrehajtási ügyében Ruttka község
ben fekvő :

a) a rultkai 87. sz. tjkvben f  1 sor 149 
hrsz. a. felvett Ruttkay Miklján János mé
száros, Ruttkav Dankó Lajos, Ruttkay 
Dankó József, Ruttkay Mikiján Gáspár, 
Ruttkay Miklján Antal, Ruttkay Miklján 
Teréz. kk. Ruttkay Miklján János, Zsigmond 
s Antal, Anna. Mária és Zsuzsanna, Rutt
kay Miklján sz Benczy Mária. Ruttkay 
Nedeczky József és neje szül. Miklján 
Zsuzsanna nevére irt 23. sz. ház és te
lekre 600 írtban

b) a/, ugyanottani 061. sz tjkvben f  1 
sor 18í . hrsz- a. fevett Ruttkay Miklján 
Gáspár, Antal Zsuzsanna, Antal kk. Rutt
kay Miklján János, Anna, Mária, Zsuzsan
na, Ruttkay Miklján Zsigmond és Antal 
Ruttkay Miklján János masiar, Rutlkay 
Bankó Lajos és József, ifj. Ruttkay Mik
ijén Antal és neje szül. Szuchács Zsn. 
zsanna Nemessé nyi János, Ruttkay Ne
deczky József és neje sz. Miklván Zsu
zsanna nevére irt belsőségre 100 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanság az t89t. évi april hó 16-ik 
napján d e .  iO órakor Ruttka községben 
a község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gat ansag kikiáltási árának iO százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál előieges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű el 
ösmervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
T.-Szt.-Márton iHtíO. december 3-án.

F e k e t e ,
kir. jbiró.

36. sx. 
tik. 1891.

Árverési hirdetmény' kivonat.
A t -szt.-márteni kir. jbiróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Síkúra György és Susannának Viasz sz. 
Kotvan Anna és kk. Viasz András vala
min' kk. Viasz János elleni végrehajtási 
ügyében a bbányai kir. törvényszék terü
letén Mossócz községben fekvő :

a) a mosóéi 111. sz. tjkvben felvett s 
kk. Viasz János és József nevén B. 6—7 
t. szerint álló ingatlanra 100 írtban.

b) az ugyanottani 191. sz. tjkvben I 
1—5 7—9 sorsz- a. fevett s B. 2. 3. 4. t. a. 
vhszenvedők nevén álló ingatlanságra 1124 
írtban,

c) az ugyanottani 304. sz. tjkvben fevett 
ingatanokfcM fentebbieket B. 100. 249 és 
290. t. a. megillető jutalékra 22 frtban, és

d) az ugyanottani 305. sz. tjkvben felvett 
ingatlanokból vhszenvedőket B. 100. 410. 
és 411. t. a. megillető jutalékaikra 26 frt 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 
1891. évi april hó24-ik napján d. e. 10 
órakor Mossócz községben a község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen 
a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Áiverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett elő
ieges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elösmervényt átszolgáltalni..

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1891. január hó

12-én.

P  Á Y  I D, 

kir. aljbiró.

_ 4838. sz;_ '
tk. 1890.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szent-mártoni kir. jbiróság mint 

tlkvi hatóság közhirré teszi, hogy Supik 
Jánosnak —  ifjabb Chromecz András elleni 
végrehajtási ügyében Klicsén községben 
fekvő. a klicséni 14. sz. tjkvben I 1—42 
sorsz a. foglalt 4 ingatlanokból ifjabb Chró- 
mecz Andrást B. 4 t. a. 1/2 részben meg
illető jutalékra 385 frt kikiáltási árban a 
vissz árverést elrendelte és hogy a fen
nebb megjelölt ingatlanság az 1891. évi 
april hó 14-ik napján d. e. iO órakor Kli
csén községben a község házánál megtar
tandó nyilvános visszárverésen a kikiáltási 
áron alól is el fog adatni.fj

Árverezni szándékozók 'tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni vagy pe- 

■ dig a hOnatpénznek a bíróságnál lett elő
ieges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt atszolgaltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
| T.-Szt.-Mársonban. 1891, évi január hó

2-án.

D á v i d ,
kir. aljbiró.

6410. sz. 
tik. 1890,

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

hatóság közhírré teszi, hogy Podhradszky 
Máténak. Kollárik András elteni végrehaj
tási ügyében a Bella községben fekvő, a 
bellai 167. sz. tjkvben f  1—12 és f  1—2 
sorsz. a. felvett Ingatlanokból B 4 t. sze- 

i rint Kollárik Andrást 1|3 részben megillető 
| jutalékra 333 frtban ezent -1 megállapított 

kikiáltási ácban az árverést elrendelte és 
1 hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 

1891. évi m tk jun  l i ó  S O - l k  napján d.
e. 10 órakor Bella községben a község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett elő
ieges elhelyczézéről kiállított szabályszerű 
elösmervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság, 
j Tszt mart ónban. 1890. évi december hó
1 10-án.

D á v i d ,
kir. aljbiró.



Mfífi. sz.
tk. 1890.

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt.-mártom kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Nipanicz Z-nek Tér
jen, sík Franciska s t. elUni végrehajtási ügyében 
a ziiiöváraljai községben fekvő s a znióváraljai 
198. sz. tjkvbcn I 1 sors/, a. felvett Terjencsik 
Franciska, kk. Terjencsik Ferene, József. Mária 
és Máté nevén álló s a 219*1879 tk. sz. árveres, 
jkönyv szerint 1879. évi aug. 21-én eladott s 
illetve Blazsik Anna árvcrelő átlal megvett juta
lékra 628 frt kikiáltási árban a viszárveróst el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan- 
ság az 1891. évi május hó 30-ik napján d. e. 10 
órakor Znióváralja községben a község házánál 
in .tartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron 
alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10 százalékát készpénzben, vagy 
óvadék képes érték papírokban a kiküldött kezé
hez letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíró
ságnál lett előleges elhelyezéséről kiálliltot sza
bályszerű elüsmervényt átszolgáltatni.

Kir járásbíróság, mint tlkvi hatóság T-szt-már 
tonban 1890 évi december hó 29-én.

M a  v I d.
kir aljbiró.

5811. sz.
tk. 1890.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóe-szent-mártoni kir. jbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Matejko 
Humaj Andrásnak Kostyan Fái elleni vég 
rehajlási ügyében a bbányai kir. törvény
nek területén T.-Szt.-Mártonban a t.-szt- 
mártoni 326. sz. tjkvbcn + 2. sorsz. a. fel. 
vett ingatlanból Kostyan Fal vb. szenve
dőt B. i|a t. szerint megillető jutalékra 
14 írtban.

az ugyanottani 841. sz. tjkvbcn I 1—2 
sorsz. a. felvett B. 1. t. szerint fentebbi 
nevén álló ingatlanságra 301 írtban

végre az ugyanottani 812- sz. tjkvbcn

I 1— 2 sorsz a felvett, B. 1- t- szerint 
ugyancsak fentebbit illető ingatlanságra 
00 frtban az árverést elrendelte és hogy 
á fennebb megjelölt ingatlanság az 1801. 
övi apríi ho 23-ik napján d. «. 10 órakor 
T. Szt -Márton községben a tlkvi hivatal
ban megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alól is el fog ad tni

Árverezni szándékozók tartoznak az *'i 
gatlaniág kikiáltási árának 10 százalékai 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett elo- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elüsmervényt átszolgál tat ni

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Tsztmarlonban, 1890. é li december hó

30-án. , _ _
X D a - v i d . ,

kir- aljbiró.

E G Y  F I Ú ,
ki helyesen tud Írni és ol

vasni

felvétetik a turóez-szt.-már- 

toni magyar nyomdában.

Árverési hirdetmény
Alólirottak Turócmejvc Trcboszló 

közsógben a község kellő középén 
fekvő kőből épült 3 szobiból álló '

K O R C S M A

épületeket f. é. május hó 4-én d. e. 
10 órakor megtartandó árverésen el
adni szándékozunk, — melyhez a 
venni kívánók tisztelettel meghivat
nak.

Trebosztón, 1891. ápril hó 11-én.

R é v a y  N ándor 
M ichnik Vilmos.
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gazdasági gépgyá?
ezelőtt : lUlOSSM.lNN KS HAUSCIII NHACH

B u d a p e s t é : : ,  i t ü i s ö  v a c i - u t  7^
Az osztl'tk.magyar allamvasul mduhárttól 10

porc távolsági an.

részvénytársulat

Lóvonatu vasúti állomá

A  legkedv ező bb  f . U « . l . k  > á ' , d t ‘ to n 'l  “Sa ,, é . _ . l e * . »  « » “ «* k< 'iegKeuTcz*'»*' ...........
szitményü mindennemű *azdn 

leteket, gabonarostákal

.ontosan és olcsón szarni m -ay- --  
'épeket, mint járgányos csépiőkészü- 

„gvéb mezőgazdasági cikkeket és

göacsftplógépeket.
.. ./ibad s/1'• - rendszerű, legújabb szerkezetű s lég

Különösen ajánlja 1 - , . ,
poutosabb kivtr.ű gőzesép.ógépeit

Teljes jótállás. ' « :■ 
gúnyokhoz és moz "uy

tűnő :-ő iia-a ■ •.< - áivoziisa me|l- M
Széna fűtésnél keli ' k' *.•) 1« « «  JUW-
Szalmafütésnd ke- . ....... ; ' kt.scskcvcne! Csép -s, képes-

S4g 70U0 7 10.00 ! éim agjsigu kéve I nap a-..lt
V r r . . lc ./ .  - * «*.-M -p l»H Íp «*fc  * i w . « r r k r « f l l f l

6. 8, 10 lóereje fa dté. szn tnaf nés. mozgonyokh .z mo gnnyokk.
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Bármily állású, széleskörű is- 
jnerettséggcl biró

megbízható személyek
kik igen előnyösen ismert

SORSJEGY-
T Á R SA SA Q O K

ietrahezasahoz
_  tagok szerzésével foglalkozni 
Q  akarnak, szép jövedelmei nyer- 
S  hétnek — Ajánlatok intézen- 
J r  dök a Magyar általános takarék
j a  pénztar részvénytársasághoz Bu
k j  dapestea.

Booooooooooooooo

,« * * • • • • • • • • • • •  • • • • • • e e e e e e e e e * * ? ',

Egyszeri kiséri. t ini t-l uke. meg fog győzni, ltogy

M elyik  lap ra  fizessünk elő ?
O  
O  
o

Gazda- tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar iap az q

0
5„ E G Y E T E R T E S 1,

a mely az ui évvel immár 23-ik évfolyamúba iepett. hz a magyar o.va.-ó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseinek _ gy«_r>av-.ga. aL: - .ga e? 
sokasaga. rovatainak valtozatossaga kitűnő • g -. a különböző • l-a-man;.ok ga?- 
,:ag tárhaza tettek a/. «Kgyctértés»-t népszerűvé Ar orsz-ggyulesi tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hu tudós::-.-: egyed-, a/ -K gy-érte-» 
közöl. Gazdasági rovata elismert regi tekintélynek örvend A magyar kereskedő 
S Gazdaközönség nem szorul többé idegen rycivu -apr - a.- :t a- M.gy.rc.-.e.« 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak tőségével * alaposságával ma mar n-m 
versenyezhet más iap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda •* m : a r  az
»Kgyetcrtes>-bcn. amire szüksége van Változatosán szerk* ' * 'área-aban arj- 
nyi regény olvasmányt ad. mint egy lap sem Ke: barom regényt kozol egy
szerre, úgy hogy egy év al.it 3°—4° kötetni regényt, re-’ int eredeti:, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jó magyarsagu fordítási ar. kapnak az »Kgyctér- 
tés« olvasói. A ki olva.-n; vaiot keres cg a viiág folyásáról gyorsan és hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az »Kgyetértésrc», melynek előfizetési ara egy hóra 
i frt 8o kr., ' 4 évre ; frt s egy évre 20 frt Az előfizetési pénzek a/ »Egyetér
tés* kiadóhivatal.ha küldendői Mutatvanyszamot a kiadóhivatal kivanatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.

c c c c d . c c c . c c c t í . c c c c « i c c « r r r * C ? t f f ± l

valóban a lepioVr, rtószer minden rovar
ellen.

Ezen kiváló  r r  nupi*\- • vei és gyorsasággal pusziit el 
minden kártékony rovart

Legcélszerűbb a Ziieherliii-féle takarékoskodóval
lic |m l'(tz ili.

A Zachcrlint semmiféle- rovarporral összehasonlítani
nem szabad, a Zetherlin egy különlegesség, mely sehol és *o- 
ha másként cl nem árusitlatik mint

lcpccsricH üvegek hm ZachcTl .J. nővvel.
A ki Zacherlint kér s paptresomagban vagy skatulyába 

kap valamiféle p ; a r  ifogadja. biztosan megcsalatott.
VALÓDI KAPHATÓ

TurócrSzt.-Murtonhs! -tc-z ! Fahry .1 »zsel. firiber M es fia —  L - 
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