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Az autonómia.
Már két évtizeddel ez elölt napi

rendre kerüli a kalh autonómia kér
dése, de azért - bár sok szót lial- 
lóttunk pro és contra ez ügyre vo
natkozólag — még mindig ott vagyunk 
a hol voltunk t i. a kezdeményezés 
stádiumában-

Az 1871. évben megtartóit kath- 
congressus többségének elaboralu- 
mál Ö Felségének mint legfőbb kegy
úrnak hold- gróf Andrássy Gyula gróf 
mutatta be ’s mint nekem a boldo
gult Simor prímás ez előtt két évvel 
monda ; Ö Felsége azzal adta ki az 
elaboratumol a már szintén elhalt 
Trefort vallás és közoktatásügyi mi- 
nislernek, hogy »elvárja a congres- 
sus többsége által hozzá juttatott 
munkálatára vonatkozó ministori je
lentéséli.

Hogy a boldogult Trefort mint fe
lelt mega legmagasabb megbízásnak 
—  rég tudott dolog. Fiókjába tette 
az egész munkálatot s jelentést soha 
sem tett. Trefort ebbéli tétlenségét 
sokan úgy tüntették fel. mintha maga 
a klérus óhajtaná, hogy az autonó
mia ügyében mi sem történjék. Pe
dig. :i kik igv okoskodtak határozot
tan csalódtak Mert püspökeink ugv 
szólván kivétel nélkül a boldogult 
herceg prímással együtt igen is óhaj
tották a katli autonómiát Tehát nem 
a püspöki karon mull hanem kizá
rólag a kormányon, hogy ina sincs 
katli. autonómia.

Néhány évvel ezelőtt Ugrón Gábor

és Fenyvossy Fér. ne országgyűlési 
képviselők hozták ismét szóba a kép
viselőházban az autonómia ügyét. S 
Csáky gróf a múlt évben határozot
tan kijelenté, hogy a kezdeménye
zést kezébe veszi. Meg is tette az el
ső lépést. Összehívott néhány jó ka- 
tholikus hírben álló képviselőt múlt 
év december havában s e bizottság 
határozott úgy mint nálunk minden 
kiküldött bizottság határozni szokott. 
— hogy t. i. máskor határoz- Hallot
tunk egy-két véleményt, de határozott 
programmot sem a kormány, sem 
a bizottsági tagok egyike nem adott. 
S igy a nagy általánosságban elmon
dott nézetek elhangzottak a nélkül, 
hogy a közvélemény egy csöppel is 
jobban l-'tt volna tájékozódva e fon
tos kérdésben, mint volt eddig En
nélfogva marad minden a réginél, de 
a kath- autonómia nein lesz Nem lesz 
scin olyan, minőt Ugrón Gábor kon- 
templál, inég olyan sem, minőt a 
hierarchia óhajtana. S miért ? Egy
szerűen azért, mert nemcsak a múlt, 
hanem a jelenlegi kormány is tart at
tól, hogy ha a kath. autonómia léte
sítéséhez hozzájárul, azt tehát az or
szág kath. hivő közönségével együtt 
megcsinálni törekszik, oly hatalmi 
fegyvert ad ki kezéből, minőt nélkü
lözni ma — igy gondolkodnak a kor
mány tagjai magyar kormány úgy
szólván képtelen.

S azért, midőn Gsáky gróf vallás 
és közoktatásügyi mini.-tér azt mon
da a képviselőháziján, hogy d i.- ba
rátja az autonómiának, de csak olyan

nak, a mely alulról kezdődik ; kimon- 
dá ezzel hallgatag, hogy theoriáhan 
igen is autonornista, de gyakorlatilag 
effecluúlva még sem szeretné. Alulról 
felfelé! Valóságos non sens. A kath, 
hivő közönség legalsóbb osztálya, az 
ország ezer és ezer nagy és apró kis 
falvaiban l.ikóhivőkö önség, melynek 
legtöbbje fájdalom még ma sem Írni 
sem olvasni nem tud, az csináljon- 
vagy a mi még eredetibb az kezde
ményezze az autonómia létesítésére 
vonatkozó első lépést Magyarország 
kilenc millió katolikusainak érdeké
ben

Tudta Csáky Albin gróf vallás és 
közoktatásügyi ininisler, hogy ez ná
lunk ez idő szerint s valószínűleg 
még jó sokáig ezen túl is — lehetet
lenség S azért könnyen gerálhatta 
magát autonomistának, tudván, hogy 
úgy sem lesz belőle semmi. Mozgal- ; 
ír.at ily fontos ügyben tehát ne vár- ! 
junk alulról, hanem a legilletékesebb i 
helyről felülről.

Ha a kormány kibúvót keres s az
zal ijesztget, hogy a kath. autonómia 
létesítésével a nemzetiségi aspiratio- 
kat növeljük, ami jó, ne disputáljunk 
az érveket helyetesitő mikulásdiaá- 
gokkal, hanem hassunk oda, hogy 
maga a püspöki kar vegye kezébe, 
mint leghivatötlabb az autonómia 
ügyét.

Mint halljuk a fővárosban meg
alakult kath. kör állt most ez 
ügy élére s nagymérvű mozgalmat 
indít meg. Kívánjuk, hogy önzetlen 
fáradozásukat siker koronázza. Mert

végre is, ha nemcsak jelszóként, ha
nem a gyakorlatban követendő elv
ként lesz felállítva az az ismert tétel, 
hogy szabad államban, szabad egy
ház szeretnök tudni, mi jogon lehet 
megtagadni ez ország lakosságának 
nagy többségétől azt, a mivel a ki
sebbség egyesei rég óta bírnak. Ha 
lehet a protestáns s a gör. keleti egy
házban testvér polgártársainknak au
tonómiájuk ; ugyan miért ne lehetne 
a katolikusoknak ? ! Adjuk meg min
den bevett és elismert hitfelekezetnek 
szabad önrendelkezési jogát; ne ré
szesítsünk egyeseket a másikkal szem
ben előnyben, ne avatkozzunk dog
matikai tételeikbe, ne zavarjuk bár
mely vallásfelekezethez tartozó hón
polgártársunk hitéletét, lelkiismereti 
szabadságát s helyreáll az a sokat 
hangoztatott béke.

Linder György,
orsz. képviselő.

ltég óhajtott tőzsdei reform.*)

K o r n i d d  Zsigmond, a magyar álta
lános hitelbank igazgatójának oevalasztása a 
tőzsdetanácsba, alkalmasint uj korszakot fog 
jelenteni a budapesti áru-és értéktőzsde tör-

*) A legnagyobb készséggel adunk helyet ezen- 
Kornfold Zsigmond. a magyar ált. hitelbank ig&z- 
gazgatójának és a magyar tud. akadémia nemzetg. 
és statisztikai osztálya tagjának érdemeit méltató 
közlcménynsk. melyet a *Magyar Föld* cimü uj 
napi lap bocsájtot t rendelkezésünkre.
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Galamb Eszti.
Elbeszélés.

(Folytatás.;

A. „F e lv id é k i H íradó** o ro d . tó r c á ju .

Remegve hajoltak mindketten Galamb 
Eszti lóié cs szívok dobogása is megszűnt, 
mikor észrevették- hogy az jobb kezét las
san keblere emeli.

—  Visszaadja a jo Isten ot, édes jó 
anyum ! suttogja Molnár Pista átölelve szü
lőjét, es újra megindult könnyei a-ja.

Ne örvendj még Molnár Pista.
Nem fűit ugyan a vízbe, mert hiszen te 

rögtön kimentetted ; de nem latod, mint 
küzd fölötte az Élet a Haladul ? Ki tudja, 
melyik lesz erősebb ?

Lásd, alig hogy szemeit felnyitja és zava
rosan körülnézve aiig hogy leged eszi evesz, 
rögtön eltűnik az az alig előjött kis elet. 
szín arcáról es görcsös rcs/.ketes altja el 
testét.

—  Ne hidd te a z t  Molnár Pista ! sut
togja alig hallhatókig.

—  Nem hiszem eu Eszti. Nem is bitiem 
egy percig sem.

De Galamb Eszti nem halija mái ezt. 
Kitört rajta a laz ; szörnyű hallani az*, a 
panaszos, nyöszörgő hangol, a melyen osz- 
szcfuggcslclcnül beszel arról, a mi lelket 
megtörte

Úgy úgy ! Iioruljatok terdre mind a ket
tőm agya mellett es imádkozzatok, buzgoan 
imádkozzatok a mindenhatóhoz, hogy adja

vissza életét s ezzel együtt lelkét is épen, 
hogy ne legyen ennek a szomorú esetnek egy
nél több aldozata.

II.

Az a sok ember, a ki pár órával előbb 
még ott zajongott Pázsiték udvarán, a ho
mály beálltával olsélcdt, hogy apróbb cső. 
portokban még tovább is a látottakról be
széljen.

Pázsit Ambrus ott virruszt fia agya mel
lett.

A tágas szobában homályos fényt vet egy 
kis lampa sárgás langja s a csendben csak 
a világosság miatt zavart iegyek zümmögő 
röpködése és Pázsit Béni gyor - lélekzetc 
hallatszik.

A mély csendben az öreg Pázsitot senki 
nem zavarja elmélyedésében. Első lázas iz- 
gultsaga iccsillapult egy kissé; higgadtan ipar- 

I kodik végig gondolni mindazt, a mit hal
lott.

Hanczúr Julis dühtől rekedt hangját 
-- a melyen a szörnyű vádat elmondta Eszti 

i ellen — újra hallja es hallja azt a minden 
oldalról megindult zúgást, meiyből folyton 
kihullik a Galamb Eszti neve.

Lehet-e hat az. hogy - mint Hanczúr 
Julis mon(lta —  Eszti biztatta volna fe* 
Molná' Pistát Honi ellen ? Lehet az hogy 
igy hálálta meg a szeretetet, a melyben ó 
is, meg Béni is mindig részeltették ? Nem !

I nőm tehette ezt Esdi . . . Úgy rémlik elöl
te , . . igen, most mar emlékezik ra hatá
rozottan . . . azt mondtak a legtöbben, 
hogy nem Molnár, hanem Ganczos Sudár 
Jóska ütötte le Bénii . . De hát akkor 
hogyan keveredett ebbe a dologba Eszti ? 
Úgy, igaz ! hiszen ennek is szeretője volt..  .

Szeretője ! . Van-c hat igaz ártatlanság 
ezen a földön, ha még ez a lány is meg
romlott képmutató volt . . . Eehet-c hinni, 
hogy van hala, ha még ő is igy tudott visz- 
szaélni az irányában tanúsított szeretettel ?

— üh, mert éli szerettem —  suttogja ma
gában az öreg ; -  szerettem igaz szívvel 
Szerettem szép alakjat, szép lelkét, mely 
ártatlan arcán látszott ülni. Örömmel lát
tam fejlődni kis leányból hajadonná s a 
Kikeni is örült annak a gondolatnak, hogy 
fiamnak hűséges feleséget nevelek benne,

s magamnak aggságomra szerető, gon
dos ápolót . . . Mié t kellett csalódnom 
benned Eszti ? Miért ? Nem sokkal jobb lett 
volna átélned ezt az életet szeretettel kö
rülvéve ? Az en szivbeli áldásommá! meg
áldva . . .

És inig ezeket elgondolta : sáriin hullot
tak a konyek szeméből.

—  Megcsalta!, de azért nem átkozlak 
meg ! folytatja gondolatmenetét leikében 
beszelve. Megcsaltál gondosan ápolt remé
nyeimben, — de azért vissza vonom azt az 
alkot, a melyet elkeseredésemben rád szór. 
tam, —  mert meg mindig szeretlek te iosz 
lány! . . Megbüntet téged úgy is eléggé a 
sajat lelked, ha majd látod magad minden
kitől eltasziha, megvetve. Mért kellett ezt 
én nekem megérnem Istenem ? Miért i-. nem 
teljesülhettek az cn reményeim, —  az én 
ősz fejemnek vigasztaló reményei I

És megint csak visszatért azokhoz a keb
lében sokáig lápiáit kedves ábrándokhoz, 
melyek lassan-lassan egy más világba ra* 
gadtak lelkét.

Szemeire alom ereszkedett ; lezárt pilláin 
m< g ott csillogott két könycsepp. de arca 
már mosolyra de; ült. Álmában Esztit me
nyének képzelte ; fiat is ép, deli férfiúnak

s térdein —  oh boldogság ! —  két kis pi
ros-pozsgás gyermek dévajkodott ; —  az ő 
kis unokái.

Áh I ez álomnak is igen szép volt, nem
hogy valóságnak.

A nap már magasan felhágott az ég ke
leti boltozatán s a kis szobába beömlő su
garak előtt nagyokat lobbanva iparkodott 
megsemmisülni az egész éjjel égve hagyott 
lámpa, —  és Pázsit Ambrus még mindig 
aludt.

Béni már rég ébren van ; már rég nézi 
atyja mosolygó arcát, meg-meg mozduló 
ajkat s néha-néha ezt a két szót hallja sut
togni:

Fiam ! E szti! Kezét fejéhez emeli, észre
veszi, hogy be van kötözve ; érzi sajogni a 
kötelék alatt sebét de a sajgó sebnél job
ban gyötri az a rejt -ly, hogy mi : lén: o 
vele ? hogyan került id>- ?

Folytonosan egy rémképét lát, mely töl 
nem tud szabadulni ; élt ikarja a szemét, 
hogy ne lássa; de ekkor meg ijesztőbben 
zsibongnak agyában a tegnap átélt esemé
nyek részletei. Úgy rémlik előtte, hogy 
azok a részletek vele tört, tek meg ; majd 
azt képzeli, hogy álmodta. Igen. igen ! csak 
álmodta ő azokat a szörnyű dolgokat. D 
hat akkor mért. van bekötözve feje ? Seue 
mért sajog ? És mért nem tudja elűzni ma
ga elöl azt a lelkét bántó képet , azt, a 

j melyben századikszor látja magát egy sa- 
i rokban ülni Sudár Jóskával, a mint szövet- 
j kezik vele Galamb Eszti megrontására ?

Szeretne a föld alá bújni, hogy ne lássa 
i ezt. Szeretné atyjától megkérdeni, mi tör

tént vele ? De nem meri felkelteni. Retteg, 
nehogy azt hallja, hogy mindaz megtörtént 

i a mi most, mint rémes álom, gyötri lel* 
| két.



éneiében. A tőzsde tagjai valóságos lelke
sedéssel fogadtak a hírt,-hogy Kornfeid haj
landó a tőzsdetanácsosi állást elfogadni és 
lelkesedésüknek az áltál adtak kifejtését, hogy 
a kik részt vettek a szavazásban, kivétel nél
kül Kornfeldre adtak szavazataikat.

Hir szerint Kornfeld nem tekinti egyszerű 
méltóságnak a tőzsdetanácsosi állást, mert a 
midőn elhatározta azt elfogadni, egyszersmind 
számot vetett azzal, hogy uj állásában mi lesz 
teendője. Határozottan állítják, hogy Korn
feld kész programmal foglalta el helyét a 
tőzsdetanácsban és el van határozva azt min 
den erélyével végrehajtani.

A  mi az árutőzsdét illeti, a kötések fel
mondásánál bizonyos abiizüs kapo’ t iábra, 
mely igen hátrányosan hat, és a melynek 
megszüntetésére különösen termelői körökben 
már régóta törekszenek. Eddig azonban min
den ily törekvés hajótörést szenvedett meg- 
gyökeredzett formalitásokon. Kornfeld azon
ban c tekintetben újítást akar proponálni, mely 
a gabnakötések tekintetében lehetőleg alkal
mazkodni fog a berlini terménytőzsde jog
szokásaihoz, de különös tekintettel a ma
gyar viszonyokra.

Nem kevésbbé fontos a tervezett reform 
az értéktőzsdén, hol az eddigi modalitások 
a határidci liquidációnál alapos módosítás 
alá fognak esni. Eddig ugyanis a rendezést 
bizonyos számn ügynök végezte, kik azért 
bizonyos százaléktételt kaptak. Habar az 
illető ügynökök loyalitása és becsületérzéke 
legkevésbbé sem vonható kétségbe, a mó- 
dus iránt mégis hosszabb idő óta bizonyos 
aggodalmak nyilvánultak, sőt a magyar al
talános hitelbj nk az arrangement e módját 
elejétől fogva kifogásolta és rendesen mitt- 
dig saját, speozialis rendszerét alkalmazta.

Ennek következtében az a nézet van el
terjedve, hogy Kornfeld belépése áltál a 
tőzsdetanácsba az arrangement eddigi mód
ja is meg fog változni . Nem tartják ugyan 
valószínűnek, hogy az eddigi kizárólag az ai“ 
talános hitelbank által gyakorolt módozat 
általánosságban elfogadtassák, de minden
esetre messzeterjedő alakításokat várnak 

Azt hiszik, hogy a bécsi minta szerint a 
budapesti piacon is giro és pénztári egylet 
fog felállittatni, melyre az arrangemant-al 
összefüggő minden feladat fog ruháztatni.

Fővárosi tárcalevél.
Május elején júliusi napokat élünk. A 

főváros utcáin az aszfalt olvadozik és a

májusi napsugarak júliusi hévvel omlanak 
a/, izzadó emberiségre. Maholnap a laká
sok kiürülnek, mert a ki csak szerét te
heti, menekülni fog abból a tüzes katlan
ból, melyet most a főváros képe nyújt.

A lóverseny-idény, mely május 3-án kez
dődött. körülbelül 14 napig fog elhúzódni. 
Most is, mint mindenkor, ezrivel özönlik 
el fővárosunkat az idegenek, kik a turfon 
szerencsét próbálnak és gyakran egész va
gyont teszn -k egy-egy favorit lóra. A lovar- 
egylet bovételei a futtatás első napján ed
dig el nem ért összeg magasságáig rúg
tak fel. a mely jövedelem különben nem
csak a vagyonos osztály zsebéből folyt 

| össze, hanem javarészében a szegényebbek 
| filléreiből úgy, hogy a lófuttalások ma már 

kétségtelenül a vagyontalan osztály való
ságos megsarcolás tval járnak.

És sajátságos, hogy a milyen nagy azok 
száma, kik reményteljesen, vidám ábrázni- 
tál sietnek a tnfra. ép oly tömegével 'ta 
lálkozik az ember ama szerencsétleneknek, 
kik remi nyűket vesztve tér nek vissza a lo
vak és zsokkék földiéről, mint tönkretett 
áldozatai a jatékördög legújabb kisértései
nek

A színházi szezon a nagy hőség dacára 
még nem ért véget. A nemzeti- és népszín
házban telt házakkal játszanak, és a dal
színházban pedig folyton készülődnek njabb j 
előadásra

A dalszínház egyébként már hónapok , 
óta egyebet nem tesz- mint készülődik. Úgy 
látszik, hogy ebben leli* hivatását. A ve
zetés még mindig tapogatózik s nem tud 
megállapodásra jutni; valószínűleg azért, 
meri tényleg még mindig nincsen kellőleg 
tájékozva a fővárosi közönség müigényei- 
nek magaslata fölött. De reméljük, hogy a 
nehézségeket az idő le fogja küzdeni és 
egyszer végre az operaházba is bevonul 
az a nyugalom, mely nélkül a művészek 
sehol sem fejlődhetik 

A magyarosodásnak- egyik csarnoka a 
városligeti aréna, melynek Keld Zsigmond 
az igazgatója, a héten kezdi meg előadá
sait csupa gyermek személyzettel. A lili
puti színházban kedves szórakozást nyer
het a családapa is, de mindeneseire gyer
mekei társaságában, mert az előadások 
csak arra valók, hogy a kicsinyeket mu
lattassák, a felnőtteknek pedig alkalmat 
nyújtson örömet szerezni a kicsinyeknek, 
a min végre is az öregek örülnek legin
kább. Azért a vidékiek is okosan csele
kednének ha a fővárosba rándulások al

kalmával felhozott csemetéiket elvinnék eb
be u meseszínházba.

A munkásmozgalmak, melyeknek ma 
mar megszokott indítójuk a május elseje, 
a fővárosban még csak nagyobb élénksé
gét sem idéztek elő. Csak az újságok ha
sábjaiban volt látható a szocializmus által 
fölkavart szenvedélyek tombolása.

Az orosházi lázadás, a békés-csabai tó
tok zendülése és egyéb csoportosulásokról 
egész o’dalakra terjedő leírásokat olvad
hattunk. melyeket azonban sokkal r *videb- 
ben, pár >orban össze lehetett volna fog
lalni. es egyszerűen konstatálni, hogy a rne- 
zőgazdásagi munkások azt találták, hogy a 
bér nem alt egyenes arányban azza' a mun
kával. a mit teljesítenek és mivel szószó
lójuk más nem akadt, ök maguk- szólaltak 
meg. és így nem csoda, hogy tömeges fel
szólalásból lárma lett.

Az a szerencse, hogy a zaj bajjal nem 
végződött.

A H ÉT  T Ö R T ÉN ET E.
A

1791.
dós

l e n g y e l e k  j u b i l e u m a -  Az 
május 3-iki lengyclalkotmany szaza- 

évfordulóját ünnepelték a lengyelek 
folyó ho 3-an. Az egykori »N’agy Lengyel
ország* letiprott s három birodalomba be
osztott húsz millió népe tartott gyász- 
ünnepet amaz alkotmanyreform emlékére, 
mely ellentétbe állította Lengyelországot 
Európa hatalmasságaival és provokálta azok 
fegyveres beavatkozásait, melyeknek aztán 
eredménye lett a második felosztás Orosz
ország, Ausztria és I’oroszzrszag között. A 
magyar nemzet részvéttel emlékezett meg 

a napi sajtó utján —  a testvernemzet 
gyászos jubileumáról s vigasza csak az, 
hogy őseink bölcsescgc és politikai ösztöné 
clháritá egy félszázaddal későbbre azon 
mozgalmakat, melyek a rendi szervezet 
megszüntetésére törekedtek. Hazánk más 
utón haladva, más körülmények között 
kezdette meg az országot nemzetállammá 
alakítani s igy megmenekült 
szamara is nyitva volt.

A k ö z i g a z g a t á s i  törvényjavas
lat részletes tárgyalását befejezte a kép- 
viselőház közigazgatasi bizottsága A kép- 
vtselőhaz elé c hó vége felé kerui a javas
lat.

M a

iilól. mely

Lázas reszketés fogja cl. Kezével végig- 
végig simítja homlokát, mintha letörölni 
akarná onnan azt a rémes képet. De aikor 
édes apja ismét »Eszti« nevét suttogja, nem 
állhatja tovább ezt a kinos gyötrelmet és 
hangosan elkiáltja magat :

— Édes apám !
Az öreg Pázsit Ambrus ijedten szökik fej 

karosszékéből ; nagyranyilt szemekkel néz 
fiára. — Egy más —  boldogabb — világ
ból jött ö , nem ismer hirtelen a szomorú 
valóságra.

— Mi történt én velem, édes apám ? kér
di Bcni vacogó foggal. Hol van Eszti ? 
Ugy-c most ment ki innen ?

— Eszti ? sóhajt az óreg s cszébejat 
hogy alma. csak alom volt. Esztit nem is 
tudom, édes fiam, hogy hol van? Hanem 
majd íelkerestetem; nem engedem, hogy el- 
zőljön a világba Valamit, azt, adok neki. 
mielőtt egészen levenném róla a kezem. 
Tegnap bizony én, mikor meghallottam hogy 
szeretőket tartott maganak az én házamnál 
s a mi szeretetitnkkel olyan csunyaúl visz- 
szaélt. — meg, mikor láttalak téged édes 
fiam, véres fejjel, azt hittem, meghalva, —  
bizony én kiűztem házamból . . .  és tálán 
még meg is atkoztam . . .

Béni előtt egyet fordul a világ ezekre a 
szavakra. Az a zür-zavaros kép hirtelen vé
gig lángol előtte. Most már nem kételkedik 
többé. Most már emlékezik, hogy megtör 
tént mindaz, a mit ö úgy szeretett volna 
álomnak tudni. Most mar bizonyos benne, 
hogy csakugyan egyetértett Sudár Jóskával 
Eszti megrontására.

—  Űzzön ki engem is édes apám és en 
gém is atkozzon meg! rebegi fuldokló han
gon.

—  Ne vedd olyan nehezen édes fiam I

Ne essék olyan nehezedre. Hiszen én is sze 
retteni öl ; — igen, éa is szerettem nagyon 
nagyon . . .  És mégis ki tudtam tépni azt 
a szeretetet lelkemből. mióta tudom, hogy 
nem érdemiette meg. Tépd ki te is fiam !
Nem olyan ártatlan ő, mint a milyennek 
mi hittük, belejtsd el, hogy valaha láttád.
Kosz lány volt az, a ki miatt nem érdemes 
búsulni.

— De mikor ai nem igaz. édes apam !
Mikor azt csak Sudár Jóska találta ki, —
meg én . . .

Ijedt arccal mered fiára az ''reg Pázsit.
Az a gondolat rémiti meg, hogy fia talán 
félrebcszél.

Nem ez a seb öl meg engem édes 
apam. a melyet megérdemelve kaptam ; ha
nem az én gonoszságom . . Tegnap meg 
voltam őrülve, bortól is meg keserűségtől, 
mert Eszti megmondta, hogy nem engem
szeret. De megmondta egyenesen, igazán és ..............
kéri, hogy szeressem úgy. mintha testvérem | , 8 e2ck csakugyan megvallottak lionr
lenne ürült voltam. —  hanem Sudár Jóska f  “ “ d“  » “ unkakor egyik ülésén fi

a J u s e l s e j e  elmúlt nagyobb mér
vű munkás-zavargások nélkül Történték 
ugyan a küllőit! egyes városaiban kisebb 
csoportútok és tüntetések, a mi fölött 
nem lehet csodálkozni, mert ott, a honnan 
a szocialista mozgalmak kiindultak ezt 
természetesnek találtuk. Azt azonban nem 
sejtette senki, hogy hazánkban fegyverei 
beavatkozásra lesz szükség. A jelek arra 
mutattak, hogy a főváros meg lesz kímélve 
a zavargásoktól. Annál nagyobb Tolt tehát ! 
a meglepetés országszerte, hogy i,ye„ fajtt 
munkáslázadás az Alföld két gazdag koz- ! 
Ségében u. m. Békés-Gsaban és Orosházin j 
előfordult s elnyomására katonaságot kellett 
■ genybe venni. f „  atonban ncm a 
szocahsta mozgalom, mint inkább kis te- I 
ruletre szomkozü. letelepül, napszámos „ép 
hd>" .zgabnaval volt dolga a hatóságnak 
f | ,  .h°gy “ ““ k “ <* kellett megtörténni

krarn fó cslk“eran szocialdemo-'
krata fóc,okosok a hossz,, léi és munka 
szünet alatt kiéhezet, napszámos népei lerv- 
szerűen előkészítették a szociális,ák vörös 
májusára. A  főbbek közül néhányat elfog-

fánLlIrriinn ... .. °

meg őrültebbé tett. Ká vett Eszti megron
tására . . . Most már emlékezem . . .

Azt fogtuk ra, hogy szeretője volt neki 
Sudár Jóska . . . Uh, mert azt hittem én, 
hogy a szégyen majd hozzám hajlitja . . . 
Örült voltam, — nem tudtam, hogy mit te
szek !

Pázsit Ambrus feje szédelgett fiának ez 
önvádjától . . . Az 6  fia tehette meg ért ? 
Az ö Bénije, a ki annyira szerette Esztit ? 
Az ő szelíd, csendes, becsületben fölne
velt fia ? Nem ! Az nem lehet, hogy tudná, 
mit bestéi most.

-  Fiam. édes fiam. térj magadhoz.

(Folyt, köv)

Ujútott terv szerint vi,eleit vegbe.
K e r e s k e d e l m i  s z e r z ő d * .  \. 

omrak-magyar-nc.net kereskedelmi szerró-

............ .......  A ‘ aerzódés értelmébenAusz, m  4s

' X  *90J december ,,-ig
i S S 1 kereskedelmi és vámszer-

C S a s z a r  pohárküstóntöje. 
császár a Rajna vidékén fekvő Düs-

„  A kovc,kczö pohárkos,Bnló: 
mondotta: .örvendeni fogok, ha 
gyeimé segítségemre lesz 
eddig, békében és zavartalanul kormányoz- 
hatom országomat Cssk azt óhajtanám, 

| vajha kezembe vojna letéve Kurópa békéje;

V i l m o s  
Vilmos 
seldorfban

bizonyára gondoskodnék róla, hogy soha 
tób&é meg ne zavartassák.*

G r ó f  C s á k y  Albin kultuszminiszter 
valamennyi jogakadémiat kisebbrendü egye* 
temekké szándékozik átalakítani, annyi fa 
kultással. mint a budapesti cs a kolozsvári. 
Terűének egyelőre financiális nehézségek 
állanak útjában.

H Í R E I N K

A F. M. K. E- javára történt fogadás 
eredmény, gvanant i forint 20 krt kaptam 
kézhez egy — magát megnevezni nem 
akaró —  űrtől ; ugyancsak e célra bevéte
leztem az egylet perselyeiben talált 11 frt 
49 krt is, mclylyel együtt öszszesen 12 frt 
69 krt van szerencsém ezennel njiivanosan 
nyugtázni. Turóc-Szt.-Marton 1891. május 
5-cn. Révész Lajos, választ, pénztáros-

Lipthay István miniszteri tanácsos, Fekete 
M jarasdíró úr sógora, f. hó 2-án ünnepelte 
a közpályán eltöltött áldásos működésének 
30 éves jubileumát. Fényes ováczióban 
részesült ez alkalomból az ünnepelt férfiú ; 
a fól-Jmivelési minisztérium tisztkarának ne 
vében Fehér Miklós államtitkár üdvözölte őt; 
íz állatorvosi akadémia testületé Vargha 
Ferenc/ igazgató vezetése mellett tisztelgett 
az ünnepeiméi; az allami állatorvosok te 
télyas kara p.-.i.g Kiima Miklós felügyelő ve
zérlete alatt fejezte ki őszinte tiszteletét a 
jubiláns érdemei tránt és az ünnepeltet egy 
igen értékes diszmagyar öltöny gazdag, an
tik fel verdessél lepte meg. Újabban fellen
dült közgazdasagunk kórul elévülhettem ér 
detnei vannak az ünnepelt férfiúnak az al 
ategészsegügy (erény Melegen óhajtjuk, hogy 
hazauk közszolga! ttában még számtalan é 
ven át érvényesítse szakértelemmel párosult 
jóakaratát,

Halálozás. Mártó m .k egy tisztes a akja 
halt meg e hó C, au, az. öreg Links Jónás 
kiben dr. Haas Jakab nu-gyu főorvos apó
sát veszte te el- Fog .dja a Doktor ur és 
családja e heiyen is ő.sinl részvétünkét 
Á i.ibocsajtol gyászjelentés igy hangúk 
Alóliroltak m l.  fájdalommal tudatjuk. 
Links Jón;, urnák él e 78-ik évében, és 
öfi-ik évi boldog háza-ságában hosszas 
szenvedés után o. yo hó 0-an reggeli 3 
órakor kinum'é.ben lörtént gyás/os el. 
hunyta A m gb .Idomu lnak hült tetemei 
folyó hó 7-én dé után 4  órakor fognak a 
helybeli izrael. sirkertb-n örök nyu'alomba 
ba letétetni. TuróC-S/t.-Márton, 1891. évi
m íjus hó 6-án. Béke lengjen porai fölött. 
Links Mária zii Haas mint neje Haas 
Caocila szül. Links mint nővére. Ármin- 
Béla. Manó nt.nt fiai. Haas Fanny szül. 
Links. Porges Katalin szül Links mint le
ányai Dr. Haas Jakab megyei főorvos. 
Pörge t Ignácz mint vejei. Links Janka 
s/.ul. Hamiann mint menye, és számos uno
kái és dédunokái.

Monolog estoly. 
ho 7-én tartó
hirdetett .

az Cg ke- 
* ezentúl is, mint

Sió Ferenc recitater c 
meg lapunkban is előre 

s-é vet a mártoni m igy.tr kaszinó 
helyisé :ében. Nem csinált föllépésének 
nagy rek ammot, sót egész megjelenésében 
olyan szerénységet tanúsított, hogy eiőre 
jól hangolta maga iránt azt a csekély kö
zönséget. mely a nemesebb műélvezetet 
nyújtó e nemű piódukciók iránt érdeklőd
ődül képes. Igaz, hogy ez a közönség 
M rtonban eLzomoritóan csekély, mind
össze vagy 30 hallgatója volt a nem kö. 
zonsegcs előadónak, pedig megérdemelte 
voina, hogy az a különben is nem nagy 
terem egészen telve legyen. Hatom vig 
monologot >dott elő: Az udvarias emb»r, 
A légy és Desperat ur ctmücket s felváltra 
három költeményt szavalt c l: A Tetemre 
hívás — Az örült —  A rakok külön szo
bában c m alatt ösmerteket. Bar a vig 
monológok elöadasa közben is nem egyszer 
harsam föl az egészséges karaj a közön- 
sé ’ soraiból ; int mégis a komoly, a drá
mai előadásban talnljuk erősebbnek Siót. 
Mikor Az őrültet, Petőfinek c rendkívüli 
kólti-ményét előad a. végig borzongott min
den emberen a hideg s mikor a földet a 
levegőbe akarja röpíteni, c részt oly meg
rázó közvetlenséggel produkálta hogy ez 
egy szám m< géidcraeite, hogy az estdyáa



megjelent az ember. Igen sajátságos mo
dora Siónak, hogy sokszor olt, ahol kö
zönséges felfogás szerint szakgatva mon
daná más a mondatokat, ő egy lélegzet 
alatt íl— 4 mondatot mond el: mondhat
juk, hogy amilyen eredeti ez a felfogás, a 
legtöbbször epén olyan hatásos. A jelen 
volt közönség elismeréssel adózott művé
szetének tapsaival s hisszük, hogy máskor 
is szívesen meghallgatja Siót. ha még egy
szer Mártonba jön

Érdekes csillagászati tünemény szemta
núi lehettek ma. május 1 0 -én, akik nem 
restelték a fáradságot, hogy reggel 4 óra
kor fölkelve, távcsövei lesték a nap feljöt
tét. öt órakor végződött be ugyanis a 
Merkur-clvonúlás mely oly tökéletes volt, 
aminö 259 év óta nem fordult elő. Ezt egy 
hónap múlva a hóidnak a nap előtt való 
elvonulása fogja követni; már most felhív
juk olvasóink figyelmét a június 6 -án 
nálunk is látható napfogyatkozásra. E hó 
folyamán még holdfogyatkozás is lesz. 
melynek idejét bármely kalendaiium meg
mondja.

Winkler Manó, k. a rózsahegyi kir. tör
vényszéknél 1876. év óta működött, a po
zsonyi kir. táblához neveztetett ki. Ez a l
kalmat barátjai és tisztelői felhasználva,
f. hó 1 -en a helybeli magyar társalgó kör 
nagytermében tiszteletére fényes lakomát 
rendezlek, melyre Árva  és I.iptó megyék 
színe java megjelent és pedig : Kürthv L a 
jos Liptótnegye és Szmrec ányi György 
Árva megye főispánja, a helybeli kir. tör
vényszék tisztviselői Porubszky Jenő tör
vényszéki elnök ölén. Liptó es Árva me
gyék területén működő járásbirák. ügyvé
dek stb. A lakoma igen kedélyes hangu
latban folyt és a vendegek csak a késő 
éjjeli órákban oszlottak szét.

10000 forintos alapítványt tett a Turóc 
Szt Mártonban lótesiondő tót gymnasium 
javara állítólag — a t szt mártoni 
takarékpénztár egyesület (Sporitelna). Te r
mészetesen semmi közünk az egészhez ; 
csak arra vagyunk kiváncsiak, mit szólnak 
ehhez, ha igaz. a részvényesek akik között 
nem egyet ismerünk olyant, ki jószántá
ból arra a célra egy krajcárt sem szavaz 
meg ? Vagy a részvényeseknek absolute 
nincs ahhoz szavuk, hogy i l y  n a g y  ala
pítványok bármi célra tetessenek V Mert 
hiszen világos, hogy egy gymnásium létre
hozása semmiképen nem lehet célja e^y 
takarékpénztárnak, még ha az a gymna
sium tó gvmnasiám és az a takarékpénz
tár Sporitelna is.

íme a szép tavasz kiesett az égbél !
Mondja Arany János. Körülbelül mi is el
mondhatjuk ugyanezt, mert ez évben oiy 
hirtelen cseppentünk bele a nyárba, hogy 
a tavaszt csakugyan elvesztettük. A  múlt 
héten még 4 5 lokos hümérsék mellett 
dideregtünk, e héten meg I S — 24 fokos 
hőségben izzadtunk ; e hirtelen Ugvá'lo- 
zás oly gyors vegetációt idézett elő. hogy 
a fák 4 nap alatt belombosodtak. A föld 
annyra  kiszáradt, hogy a gizdák ebednek 
egy kis eső után. melytől a műit héten 
túlságos sokat élveztünk. A  vetések ez 
ideig szépek s gö .iro v il fejlődn k

Rózsahegy varos képviselő testületé f. hó
2-án Sond'-riion József v< it városunk se- 
gédjegyzöjél jegyzővé vn as/to U

Koritnica fürdő mely gyomor és bélbe- 
tegsigekben kiváló gvogyhatásaról már 
nagy hírnévre tett sz rt. a? idén is - má
jus 15-én nyitja meg a saisont. Hazai für
dőink sorában alig van egy is mely gyógy
vizén k évszázados kitűnő hire mellett a 
korszerű fejlődésnek és haladásnak oly sok 
tanujelét adná. mint a iptómegy i Kárp itok 
e kies gyöngye: Koritnica Összes forrásait 
egv év leforgása alatt újra f > Hallatta, mi
nek következtében azok vize gyógyhatás- 
ban és tart -sság an tetemesen emelkedett. 
Dr. Mankó V ilm os vegytanár a múlt év 
őszén újra elemezte a kontnicai ásványvi
zeket s ezen cl< mzés tanúsága szerint 
azok a sül fát oh vasa. ásványvizek legérté
kesebb csoportjába tartoznak. Főkarakte
rét a hrnnttk nagv mennyiségben rlőfor. 
duio vas icaroonat e keserüsó adjak V a 

sas vizet ilyen vastartalommal ismerünk, 
ámbár nem sokat, olyan vizet azonban, 
melyben vas, keserüsó. glaubersó s szévsaY 
ilyen kombinációban fordulna elő — ■ még 
nem. A forgalomba kerülő gyógyvíz palac
kozása oly módon reformáltatott, hogy az 

; ma már mintaszerű és a legfokozottabb 
igényeknek megfelel. A  hidegvizgyógyinté- 

J zet is korszerű uj berendezést nyert, mely- 
| ben férfiak cs nők külön, orvosi felügye

let mellett a legszakszorübb gyógykezelés
ben részesülnek. A  tavaly felfedezett vas- 
lápfüld felhasználásával a fürdöház külön 
osztályában vaslap-fürdőket is lehet kapni, 
melyeknek kiváló gyógylmta n különösen 
női bajokban már a múlt saisonban fénye
sen bebizonyult. Koritnicának tudval vülcg 
forrásvizei képezik legfőbb gyógytényoző- 
jét. melyek gyomor és bélbetogségekben, 
máj- és lépdaganatnál, sápkórban vérsze
génységben. de különösen aranyeres bán- 
tahuaknál páratlan gyógyhatásúknak bi
zonyultak. K  mellett tiszta, üde hegyi leve
gője és messze elterjedő fenyveseinél fogva 
a klimatikus gyógyhelyek közt is a legel 
sők egyikét foglalja el. Kényelem, rend és 
tisztaságról, valamint megfelelő élelmezés
ről kellően van gondoskodva. Posta, tá
vírda, gyógyszertár helyben, ügy a szobák 
mint az élelmezés jutányosak : az elő- és 
utó saisonban az árak 25 százalékkal ol
csóbbak. Lakás iránt tanácsos jó előre 
az igazgatósághoz fordulni, mely kívánatra 
készséggel megküldi a fürdő prospektusát 
és szívesen szolgai minden irányban bő
vebb felvilágosítással. M ind ig friss töltésű 
koritnicai ásványvíz ugyancsak a fürdő- 
igazgatóságnál Korilnicán rendelhető meg.

A Budapesti virágkiállításról vettünk érte
sítést. K  szerint a jury már kiosztotta a di
jakat, különösen említendőnek találja leve
lezőnk azon körülményt, hogy a »magter- 
melésben* igen nagy volt a kiállítási verseny 
s vetélkedtek a magkereskedök. minél tö
kéletesebbet produkálni s igy az első dijat 
elnyerni Daczára azonban ez erős verseny
nek ez alkalommal is, mint amint az mar 
az előző évek kiállításainál történt -Mautner 

i Ödön a József fóherczcg udvari szállítója 
j nyerte el a legmagasabb kitüntetést: a

♦ védnöki érmet,* mig a többi magkiállitók 
csak a harmadik díjazásra lettek méltatva. A 
ki ismeri a véd oki éremmel kitüntetett e- 
mc fővárosi céget, s látta valaha a gödöl
lői királyi nyaraló pázsiUit vagy megszem- 

j lelte az 18 8 3 -iki országos kiállítás területén 
j volt pázsitot, vagy végig sétált a főváros 
I gyöngyén, a megragadó Margitszigeten s 
I látta ott azt a zöld bársony —  fügyepet, 
j —  melyek mindenikenek magvat a Mautner 
l magkcrcskedése szolgálta ; nem csodalkoz- 
1 hátik, hogy a legmagasabb kitüntetés Öt ér 

te mert e czé.nek magtcrmelése oly maga
san áll, hogy hazánkban ma már az erfurti 
magokat teljesen kiszorította s azt főleg a 
magvak kitűnősége, az árak olcsósága, a 
pontos kiszolgálás és elegáns expedíció ál
tal érte cl Mauthncn kinek jelenlegi kitün
tetésébe/. a legmelegebben kívánunk szeren 

eset.

Süketeknek. Egy -zemély, ki egy közön
séges szer által 2 :ves süketség és fülzú
gásból gyógyult ki. készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hozza 
fordul. G im : N ICH O LSO N  II. J., W ien XI

I R O D A L O M

Mikszáth Kálmán összegyűlt munkaiból
, Révai testvérek, a füzetes vállalat kiadói 

(Budapesten IV. vaczi-utcza 1) megküldték 
j  nekünk a 2 6  és 2/. füzeteket. L  füzetekkel 
! egy uj kötet az »Urak és parasztok* első 

iveit kaptuk és ha valaha volt alkalmunk 
I Mikszathot, mint elbeszélőt kiemelnünk, ezt 

most kétszeres örömmel és valóságos élve
zettel tesszük. —  De sajátsága# is az a mú
zsa, mely Mikszáth tolla altat szól hozank,—  
sajátságos az az irmodor, mely ez apró tor- j 

| ténctck keretét teremti meg. —  egy jól is- 
! mert világ, melyben miudanyian mozgunk 

—  megszokott alakok és emberek, kikkel j 
! uton-utfélén találkozunk és mégis, a midőn 
I mindezeket Mikszáth mutatja be nekünk, úgy 
i bámulunk, mintha egy ismeretlen világrészbe 
| jutottunk volna be. Persze, épén ez a hiva-

I tott toll. az alkotó lángész ismertető jele. A
mit mi észre sem veszünk, ott Mikszáth uj 

I vonásokat fedez fel, akik mellett mi közö
nyösen haladunk el azok az utóérhctetlcn el
beszélő tolla alól egy-egy dráma vagy élet
kép hősei gyanánt kerülnek ki és  a mint a 
jeles festő ecsetje alól kikerülő minden vo
nás a mester kezéről tanúskodik, úgy M ik 
száth legkisebb müvén is meglátszik, hogy 
oly valaki irta rueg, a kinek munkáit meg
unni sohasem, de élvezetükkel még eltelni 
sem lehet Hogy a >tanács ur furfangja* 
szcbb-c,mint a »száldobosi Papp família-* 
nak története, hogy*az elfelejtett rab* több 
igazságot tartalmaz-e a legélesebb satyra 
alakjaban, mint a mennyi incleg kedély és 
sziporkázó szellem van a »király ruháiban 
arról mi itt nem akarunk véleményt adni. A  
ki Mikszathot egyszer olvasta, ráismer ez ap
róságokban is es velünk együtt élvezni fog
ja ezeket is. Összegyűjtött munkainak füze
tekben megszerzését nagyon ajánljuk minden
kinek. ki olcsó pénzért (egy füzet ára 3 5  
krajezár) oly könyveket akar szerezni, milye
nek megírására csak ritka idők szülnek hi
vatott embereket. Révai testvérek kiadóhi
vatala több füzetre együttes előfizetést is 
elfogad.

A bölc ó titkai címmel épen most jelent 
inog a Képes Családi Lapok kiadásában 
veterán regényírónknak Lanka Gusztávnak 
ogy igen érdekes regénye, amelyben maró 
szatírával rajzolja szerző egy főispánnak a 
pályáját s a családi életét- A  díszes bori. 
tékkal ellátott s csinosan kiállított kötet 
ára 1 Irt. Megrendelhető a Képes Családi 
Lapok kiadóhivatalában (Budapest, nagy 
korona utca 2 0 . s z ) es kapható minden 
könyvkereskedésben.

A  Kepes Családi Lapok előfizetői 4 ilyen 
regényt kapnak ingyért évenként és így a 
magas irodalmi szivonalon álló s előkelő 
munkatársakkal biró lap, 6  forint lévén 
előfizetési ara, oly csekély összegbe kerül, 
hogy mindenki megrendelheti, miért is 
ajánljuk t. olvasóink pártfogásába.

Nyílttól-.
! • ' ; » * < ‘Í « l e i i N t o í r c  v e n

O O  k r .  bis fi. 7.65 per Méter — glatt 
! gemustert ca 2500 verseli. Farben und 
Dessins) ( —  vers. roben- und stückweise 
Porto- und Zoilfrci das Fabrik-Depót G. 
Hennebery (K. u. K. HoflieferantO Zürich. 
Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. 
Porto.

Felelős szerkesztő: Rávesz Lajos. 

Társszerkeszto : Fehér János

247. sz.
tk. 18!) I

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

1 kvi hatóság közhírré teszi, hogy Humaj 
Matyko Andrásnak Kost m Pál e leni végre
hajtási ügyében Túrán községben fekvő .

a) a turáni 263. sz. tjkvben f  1 — 3 sor 
sz a foglalt ingatlanokból Kostán Pált B. 
7 t a *j/8 -ad részben megillető jutalékra 
1 2  fiiban.

1 b) a. ottani 162 s . tjkvben f  1— 3 sor 
sz. a. foglalt ingatlanokból ugyanazt B. 9 
t. a. 1| 12 részben megillető jutalékra 14 

S írtban
c) az ottani 494 sz. tjkvben t  1— 2 sor 

sz. n. foglalt ingatlanokból ugyanazt B. f  
t a I 18 részben megillető jutalékra 1 0  írt
ban

d) a 1 ottani 697. sz. tjkvben f  1. sors*, 
a f>gl»lt ingatlanból ugyanazt B. 4. t a. 

1 8  részben megillető jutalékra 8  frtban,
e) az ottani 7*3  sz. tjkvben f  t sorsz.

a. foglalt ingatlanból ugyanazt B. 7. t. a. 
1;8  ré ízben megillető jutalékra 6  frtban

1 az ottani 788. sz. tjkvben t  1 sorsz. 
a fog alt ingatlanból ugyanazt B. 4 t. a. 
1 ,8  részben megillető jutalékra fi frtban, 

’) a >ttani 789 sz.Jtjkvben f  1 sorsz. 
a foglal ingatlanból 11 :yana; t B  14. t. a 
75(60? részben megillető jutalékra 10 írt
ban,

h) az Hgfanottáni 1245 sz. tjkvben f  
1 -29 és I 1 — 45 sorsz. a. foglalt ingatla
nokból ugyanazt B  1. t. a H l részben meg- 
illető jutalékra 712 frtban.

i) az ottani 1246. sz. tjkvben f  1— 2 sor
sz a. foglalt ingatlanokból ugyanazt B. 1 
t. a. egy fél részben megillető jutalékra 160 
frtban,

k) az ottani 247. sz. tjkvben f  1. sor 
sz. a. foglalt ingatlanból ugyanazt B.' 1. t. 
a egy fél részben megillető jutalékra 9 frt
ban és

i) az ottani 1248 sz. tjkvben + 1. sor 
sz. a. f*' jlalt ingatlanból ugyanazt B 1, t 
a. egy negyed részben megillető jutalékra 
16 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fen, 
nebb megjelölt ingatlanság az 189i. évi má
jus hó 22-ik napján d. c. 10 órakor Túrán 
községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási 4 r0Q a>61 
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 btcófágnál ‘ lett elő- 
leges ehelyezéséről kfállitott'* szabályszerű 
elismervényt átszolgáltalni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 

T.-Szt.Mártonban. 1891. iévi február hó
3-án

JD áT7- i  cl,
kir. aljbiró.

821_ sz^ .  ' 
tik. 1891.

Arvorósi hirdetményi -kivonat.
A t-szt.-márteni kir. jbiróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Gevstl Samu hibbei lakos . végrehajtatnak 
Érenv Pál szentivanyi lakos elleni 100 frt 
töke s jár. iránti végrehajtási ügyében, a 
lsztmiklósi kir. jbiróság területén lévő Szt.- 
Iván községben fekvő s a szenliványi 512. 
sz. tjkvben A  f  nemesi birtok 87, sz. ház 
udvarral és kerttel 1 . sorsz. a- foglalt vég
rehajtást szenvedőnek nevére irt ingatlanra 
978 frt kikiáltási árban az árverést elrendel
te és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság 
az 1891. évi május hó 23-ik napján d. e. 9 
órakor Szeutivány községben a község 
házánál megtartandó nyilvános épverésen 
a kikiáltási áron alól is el fognak adatni.

Áiverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának 1 0  százalékát 
vagyis 97 frt 80 krt ké zpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni vagy ped.g a bái (pénznek 
a bíróságnál lett előleges (jclÜelyezéséföl 
kiállított szabályszerű-felismer vényt átszol
gáltatni..

t K ir. jbiróság mint tkvi h tóság.
Liptó,-Szt.-Miklós, 1801. in ■ us hó 8 -rin.
■ t> In I lasz,

kir. aljbír •

5612. sz.
Hit. íHdbT

k n i MÉénji kifut.
A t.-szt. mártoni kir. jbiróság mint tkvi 

ha óság közhírré teszi, hogy dr. Vano- 
v i 's  J.inos ügygon Inok F ize 'y  András el
leni végrehajtási ügyében Zsámbokrét Köz
ségben fekvő ;

a) a zsámbokréti 2 . sz. tljvben I  1— 18 
sorsz. a. foglalt s Fizelv Andrá s nevére 
irt ingatlanokra 1092 fitbán és

b) az ottani 61. sz. tljkben t  1 sor sz. 
a. felvett ingatlanból ugyan azt B. 1 tétel 
alatt ogy hatod részben megillető juta
lékra 306 frtban ezennel megállapított ki- 
kiállási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlansag az 
1801. évi m á j  u n  l i ó  9 9 - t k  napján d. 
c 10 órakor Zsámbokrét községben & 
község házánál megtartandó nyilvános ár- 
veróB-n a kikiálltási áron alól is el fog

1 adatni.
■ Árv< vezui szándékozók tartoznak az in- 
! gatlamág kikiáltási árának 1 0  százalékát 
| készpénzben vagy óvadékképes értékpapír

ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett elő
leges elhelyezózéröl kiállított szabályszetft 
elösmervényt átsiolgaltolni 

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Tsztmártonban, 1891. évi január hó 

( 24-én.
£ > é .- v - lc L T

kir- aljbiró.



Egyszeri kisérlel mindenkit meg fog gydzni. hogy

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen.

Ezen kiváló szer meglepő erővel és gyorsasággal pusziit ej 
minden kártékony rovart.

Legcélszerűbb a Zacherliu-léle takarékoskodóval 
beporozni.

A Zacherlint semmiféle más rovarporral összehasonlítani 
nem szabad, a Zacheriin egy különlegesség, mely sehol és só
im  másként el nem árusittatik, mint

lepecsételt üvegekben Zacberl J. névvel.
A ki Zacherlint kér és papircsomagban vagy skatulyába 

kap valamiféle port, s azt elfogadja, biztosan megcsalatott.
VALÓDI KAPHATÓ:

TuróczSzt.-Mártonban Soltész L. Fébry J zsef, Graber M. és fia. — L - 
Szt:-Mikl6s : PaJka Péter — Mossoez: Perl János fia —  Ruttka: Schulz 
Adolf. Gaál Emil. — Zsolna : Paradovszky Rób. Waldapfel I . i. Tordy I., 
Melzer, A., Hecbt M. — Tót-Próna : Skálák G., Tinkó György. — Turóc- 

Turán : Messinger H.

A MAGYAR KÖZÉPOSZTÁLY

HÁZI n e v e l é s e  n a p ja in k b a n
IRTA: RÉVÉSZ LAJOS,

ÁRA 8 KR.

Melyik lapra fizessünk elő ?
Gazdag tartalmánál, nagy tcíjcdclmcnól fogva a legolcsóbb magyar lap az.

„EGYETÉRTÉS",
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába lepett. Kz a magyar o v.. ú ko.ón- ..V 
ség lapja. Hiteles forrásokból szarmaxo trtesiilóseinek gyorsasaga. ..1 -aga cs VJ 
sokasaga. rovatainak változatossága kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz- O  
dag tárháza tették az « Egyetértésit népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról
a ieerészletesebb s e mellett tárgyilagos hű tudósítást egyedül az cEgyetértés» *+

. 1 ... . .1......  I.......  ..................I A L anoolrállh  _közöl. Gazdasági rovata elismert régi tekintélynek 
8 Gazdaközönség nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az Ha 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak tőségével s alaposságával ma

nd. A magyar kereskedő 
Egyetértés* 

mar nem
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az O  
»Egyetértés*-bem amire szüksége van. Változatosán szerkesztett lárcajaban, any- 
nyi regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két barom regényt közöl cgv- ^  
szerre, úgy hogy egy év al.it 30 -40 kötetni regény', részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jó magyarsapu fordításban kapnak az »Egvetér- 
tés« olvasói. A ki olvasni valót keres es a világ folyásáról gyorsan is  hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az * Egyel értésre*, meiynek < lőfizetcsi ara egy hóra 
l fit 80 kr., ' , évre 3 Irt s egy évre 20 Irt Az előfizetési pénzek a - •Egyetér
tés* kiadóhivatal ba küldendők. Mutatvanvszamot .1 kiadóhivatal kivanatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.

o M o o o o o o o o o c o r t M ) o c c o ü O c e c « o c e « « i

J gazdasági gépgyár réssvénytársulat I
ezelőtt ; GROSSMANN ÉS RAUSGHI NBAOH

Budapesten külső váci-ut 7
Lóvonatu vasúti állomás. Az osztrák-magyar államvasut indóházátói IU 

perc távolságban.
A iegkedvezöbb feltételek melleit pontosan es olcs ón szal il magyar ke- 
szi-.inényü mindennemű gazdasági gépeket, mint járganyos csépőkészii- 

leteket, gabonarostákal s egyéb mezőgazdasági cikkekéi és

gözcséplögépeket.
Különösen ajánlja szabad, szeges rendszerű, legújabb szerkezet i s leg- 

pou'-osabb kivito (i gözcsépőgépei'

Teljes jótállás. Legelőnyösebb berendezés .‘I e- fél. í és (i lóerejü moz- 
gonyokhoz és mozdonyokká:. A magoknak legtökéletesebb kicsépése. ki

tűnő tisztítása és osztályozása mellett.
Szénfülésnél kell 200—250 300 3.00 ki. szén (faaránylag) 1 ! óra alatt. 
.Szalmafülésnél kell 5 —7 kéve szalma 10n kiesés kévénél Cséplési képes- 

ség 5— 7000- 7— 10.000 középnagyságú kéve 1 nap alatt. 
lerőléczcH KŐzrNt plö|;r|>Ht vaNNzn'kexcflel 

0. 8, 10 löcrejii fa-, szén-, szalmafülési mozgonyokh<>z s mo-gonyokkai

r g S E 2  g T - 'Í T > ^ '.t  0 y g j

Kapható a Magyar Nyomdában.

íXXXXXXXÍOiaüKXXXXXXKXKXXXXXXXXHXXXXXXXX XXXX XXXX!
L é g e n  s z á r í t o t t  t e r m é s z e t e s  is t á 11 ó - 1 r á g y a

darabukbau vagy zúzott állapotban

N E U M A N N  T E S T V É R E K  aradi czégtől

elemzés:
5 0  száza lék n á l tö b b  s z e r v e s

Via —
Szerves alkatrészek 
Hamu
Vízben oldható vilsav

a n y a g g a l.
*. ^  Összes vilsav (phosphorsavj mennyiség
» r -  Szerves légeny (Org.rn SlickstofT)
» w  Káli -

—  1-28 » Vilsavas íphosphorsavas) káli

Ara : 100 métermázsanként 160 forint az aradi vasut-allomasra szállítva zúzott állapotban 200 forint “X V

Kizárólagos képviselt Magyarország, Horvátország és Slavonia részére

l p h o n s n á l
B U D A P E S T E N .  V. Aiany Janos-utcza II.

hol minden felvilágosítás készséggel megadatik.

S z á v o s z t
V.  Arany János-utcza II.

luróc-Mt.mánoni aia*>iu nyomda. — Rownítld IgnicZ
f f l Q O Q O O O O O O O ö ö t K H X K M t t r a
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