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Ke*)*/. övre 4 tr;. Fái évre 2 ;'r:. 
Notryaá évre 1 ír:

Iíirálynő-e vagy színésznő V

»Hadd latom hat. a sok megújulásban, 
nem lankad-c cl, nem vcszit-e hajam ?« — 
Örök igazságot rejtő szavai Madáchiik, ki 
megállt a nagy probléma ei itt, - melynek 
asszony a neve. Született légyen hionrban 
vagy szegény ki nyhóban. liivlák öt Király
nőnek, legyen a neve koidusicary, a örök 
asszony benne él. :>■> m g .t i szivét, az 
szabályozza leikén -:- minden gondol.a: : a 
hiúság.

Lehetetlen, hogy íi jyeimünke; e percben 
ne irányítsuk Rclgrad b • Az ott lezajlott 
események közel érintenek, de meg kutatás 1 
vágyunk i oda vezérel a csodás asszonyhoz, 
a férje csalárdságáért •» ,-zut ailni akaró 
nőhöz, a fiáért remegő anyához, a hata
lomra vágyó, politikai szerep!- s után !ih gö 
démonhoz. Lehet ellen, hogy az üld özött, a 
száműzött sorsa ne ébresztene sz. nalmnt 
lelkűnkben, lehetetlen, hogy elfojtsuk aggo
dalmunkat Sándor király tiúnianak sorsa 
iránt, de lehetetlen, hogy részvéttel viseltes 
síink a királyné iránt. A/ anya tisztele
tünket, a nő - ecsülésünke: követelheti, de 
politikus asszony készülj -n a kérlelhetetlen 
kritikára, mely öt si.jian r.í m, ineg cmmi- 
silcni fogja.

A viszáikodás a királyi !í h m  r ;i ke
letű. l*’ö!fejtettek a viszalicodns magvát, 
okát a lapok annyiszor, meg annyiszor — 
•Alapja volt a nő féltékenysége férje iránt, 
aki megunván a család tűzhelyét, egy zsidó 
bankár ícL .égév 1 hajtatott ki a belgrádiak 
nagy épülésére Tepsidéibe, — alapja volt 
az irigység, mely mindannyiszor kifejezésre 
jutott, v: lahányszor a szerb nép ünnepelte 
a királyt, ridegen mellőzte a királynét —
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•1 MKGjKLKXIK: MINDEN VASARNAP. yí-

A lat szellemi ré.-zet :iietö közlemények a szerkesztőségre. hirdetések és előfizetések a i  
kiadóhivatalra ezrmezve Turocz-Slt. Mártonba küldendők. J.

.1 hivat ti os hirdetési két, kéziratokat'péntekig kérjük beküldeni r*

Levelezés.alapja volt a hatalom utáni szomj, mely 
kapaszkodott minden után ami tekintélyét 
öregbiti. ha saját hazajámk karára történt 
is ez. Fizetett kémjévé szegődött Oroszor
szágnak m fingatta fiának trónját, megza
varta Szerbiának nyugalmat csak önmagáért, 
c ak ön ős c Íjáért. O ez ne tv a király anyja, 
ez nem az özvegységét si a tó asszony: ez 
c ak a démon lehet.

Ám In 1 Ikenck r/je it titkairól leránt
juk a leplet. nem a démoni, hanem a szí
nésznőt latjuk, a ki megtanulta u ;yan sze
repét, de élj iis. ani nem tudja úgy, hogy a 
hatás mély állandó maradjon. Arcának 
fájdalmas kifejezése, szemeiből patakzó 
könyri kép. -ok hullámokul verni népének 
kebel- b n - de c hullámok elsimulnak, a 
kedélyek csit ulnak latinra ami okoknak, a 
melyek a királyné arcúnak fájdalmat s sze
meinek kön;, záporát, el-idézték- Hazug önös 
Cé'ok, hazug céljainak önös eszközei: hazug 
könny el. És a .- zerb nép follobbant egy pil- 
lanatra, tüntetett kiiúiynéja mellett, az 
utcákon csat.it vivőit a nép a rendőrökkel, 
a katonák sortü/étöl hűl Ottak el az embe
rek : mert az asszonyt, az anyai látták
komi' ezni, iatuik. hogy a hideg ész, mely 
a kormányok sorsát igazgatja, kegyetlen 
kézzel támad meg egy védtelert nőt, hogy 
az országiról kiutasítsák. — Az asszonyt 
látták csal., az, anyának fajdalmát éreztek 
csak s immár, hogy országából távozott, 
látni fogjak m ijd a színésznőt és utolsó 
szerepében

Undor György.
orszggy, képviselő

T.-Szt.-Györgyön, i891. május 25-én.

• Az abrnhámfalvi áll. elemi népiskolában 
f hó 24-én délután tartatott meg az évi 
•zárvizsga. Olt volt a többi között : Ku
kás? József kér. tanídügyeiő. Vojtussák 
Károly turóc-sz’.-györgyi adrainistrátor. 
Somogyi Géza kópezdei ig .zgató, Stepanko 
Albert kópezdei tanár. Lehótzky János, 
Konlsek György földbirtokos. Kon'sek Ilona 
úrhölgy. Maszny Samu aii. tanító és szá
mosán. kiknek neveit hoszadalmas volna 
felsorolni.

A vizsga a vallástannal kezdődött, mely 
alkalomból Fukasz József lendületteljes 
magyar és tót beszéddel buzdította a tan
köteleseket isten és haza iránti kötelessé
gek teljesirésére. F, tantárgyból a vizsga 
várakozáson felül sikerült. A jelenvolt tan- 
felügyelő s a nagyszámú közönség legna
gyobb elismerésével találkozott a hitok
tató úr buzgalma, a mit a kér. tanfelügyelő 
úr meleg szavakkal köszönt meg a neve
zettnek. K/.után következett a többi tantár
gyakból a vizsgálat, melyet a g y ere k se
reg a »Szózat« eléneklésével kezdett meg. 
Jól esett hallanunk, hogy bár az abrahám 
falvi á l. elemi iskolában a tanév fölötte 
rövid volt, -  bár az oltani tanítónak a 
legnagyobb pacdagogia s physikai akadá
lyokkal kellett megküzdenie, mégis a pró
batétel minden t kintetbéá fényesen sike- 
rüll, s az érdekeiteket csak buzdította ar 
ra. hogy Turócmegye ezen pontján fci 
állított iskolája iránt a legszívesebb érdek- 

, iődéssel viseltessenek.
Nagy reményeket kötöttünk a jelen ta-

H1VATALOS HIRDETÉSEK DIJA

KM) izé ig  2 frt.. ezentúl mindeu megkezdett 

•záz szónál 60 krral töiib.

nitó úr működéséhez s legnagyobb örö
münkre szolgait, hogy nem csalatkoztunk 
várakozásunkban ! Uhiyárik Szende tanító 
úr bebizonyította, liogy a népnevelés ne
héz munkájában tud eredményt felmutatni, 
érzi a hivatás melegét oly értelemben, a 
mint azt az egyház s a haza fogalmaiban 
körvonalozva gondolhatjuk.

Lehetetlen hálánk kifejezését elhallgatni 
Turócmegye kir. tanácsos t mf-lügyelőj 
Szülló Gé/a úr iránt, a ki e tanítói állas 
betöltésénél, olyan tanító kineveztetésd 
kieszközölte a ki e vidéken annyira szük
séges hazafiul szeiiemet dús eredménynyel 
kepes előmozdítani.

Igaz úgy. n- hogy a znió-.áraljai tképez- 
dei tanárikar, a mely különben iángo ó ér
deklődéssel szokott lenni a tanügy iránt, s 
e vizsgához is - mint értesü lem — kü
lön is meg volt híva, —  meg n-m jelent: 
de Somogyi Gé/.a tképezdei igazgató úr je
lenlétével újabb bizonyítékát ..d a annak, 
hogy nemcsak szóvá, de t t;lcg is : buzgó 
előharcosa a nevelés szent ügyének !

Szavai lelke női g halottak a gyerme
kekre s a elenvot s/.ulökrc, melyekkel 
úgy az Isit n, mint a haza iránt tartozó 
kötelessége > teljesítésére ismételten is buz
dította. Me " i.  köszönte meg a tanító 
fáradozása: s t a tanítói hivatásban to- 
vábbn is hasonló kitartásra serkentette, 
mire a vizsgául . • Hymnus* eléneklésével 
veget ért.

Nem csalód unk a működő tanítóban, s 
mér csak azon hő óhajunknak adunk ki
fejezést : va ha a roskadozó épület kijaví
tását is az intéző körÖK mielőbb kieszkö
zölnék!* Egy jelenvolt.

T Á R C A

Irod ai oii p ályázatok .
Kis nemzet vagyunk, kicsi az irodalmunk, 

kevés az .v . ó közönségünk, az ir-> majd
nem ti bb, mint a könyvvásár! a ; hanem 
azért az egész, világon sehol annyi irodalmi 
pályázatot nem hirdetnek, mint nálunk.

Az emui r báliau .aktuális tárgyn.i,k ve
heti az im.iáim. p il> ..zil"k i.érdéset, mért
áiig múlik el hónap melyben egy-kc:t pa-
lyázat livnnidci-- iv ■1- ni járna. Az akadc-
mia, a K: Felöli társadig. a Tol-
dy-kor, •• ."prolii,- űeLreceiii,- enerii ,1 iro
dalmi k. ö-k vei se in .1! . egy inas . d d a 
a goi-.; ympi jatt • >k.i modern iakban
uj éleire köitsék i . 111 - .t mar a beli és
napi új agt>k IS IC-.! :.. rncl. a dicső ■ gbol.
Hírlapok. divatlapok magan-egyesluletek.
muharaid . koic. d .1:1. :i. övetseg —  írmid —
mind Írod í rni ;- ily a -, t hirdetnek.

Kamat m i m
1 -töl ok ober 30-• . i le • teirdö alatt

nem kövest hh mint ’ , oal>n d jár !c vers
re, drámám, cpósz. a. dk d zinműrc, tár
cára. <!. - b .............. y.*. 111 mn.sr.t, újdon
ságra :• jó e ■ ■ih!j . iné m:u- !

I'.bből aztán t i « v  . v inlélö könnyen 
a/.l gondolhatn i. liogv a sok irodalmi pá
lyázat roisis irodaimi .ilko-dokai teremtés 
hogy rnnello gva -/.« piiod..i nunk a tömér
dek pályázat gon-l-,. la 1 zk.il mellett 
pompásán virágzik.

Hanem ebből « ;y s ó sem 1 az.
Az irodalmi palya/atn . nemcsak, hogy 

nem has nainak. hanem a mar rendszer mel
lett liataroz.oUan áriának az Modulomnak

Különösen a drámai pályázatoknál lehet 
azt tapasztalni.

Hala a sok alapítónak és az akadémia 
böicsesi-gén-. k. ment mai \aii évenkint 5— 6, 
sőt néha 7 < ail mdo drámai pályázatunk.
Színház i azonban ennek a tömérdek köszö
ni darabnál . e 1 egy van Ma
gyarországon : a budapesti nemzeti színház.

Hál nem visszás állapot ez?
Fejlődhetik igy a magyar dráma iroda

lom ?
Évenkint 100 —150 színdarab készül, éven

Kint 5 —6-ot megköszöni. Ulk ; de csak egy
: szinha van, u .-ly f* le az önérzetes ainbi-
j eió f«>dulli it Az ország szá/.zrcki költ a
i fölöd. ges ko ’ inopoMta ir. nyű oper ira, de

meg. 1 a ma ;yai diámat, mert neu enged
I vig sz ili.« a epitt ni, ncii csinál .1 var.-zin-

li.izbó kis m igvar szinha :.i., nem epil a
j 1 crnze inek u palotai/ ii gy .1 most mit egy

ma gy: r törte uc’.i szinha/1 ak engedhesse at.
1 S li i m.11 színházak híjában i diama

C <ene\ :sz, ni - ■ ( drá*
illái \>. lyaz.it. uik remis el

Az Lacién .i karácson; i-cii j \ aló .. gos tCII-
k :>•«.». mely minden két é\bcn megje-

lenik gyan 41 k) aranyos zsákjával, dc cd-
dig 30 iszlcndő alatt esik 3-szor adlak ki.

.\ Teleki-jutalom mo arany.- ugyan min
den évben L-jár. de tobbnyiie loo bot 
kíséretében. Az eddig jutalmat nyert 38 
színdarab k«*2ul 1 oly s.lany. hogy még 
csak szilire se keiűilietctt soha.

I zt .1 jutalmat tehát megnyerni immár 
nem 1. dicső -é ;

Hanem ez a kel díj még legalább ko
moly. Ám a legújabban alapított Kóczán 
jutalom es llokk-alap mar valóságos komé 
diává dilyc tel' .1 drámai pályázatokat.

Koczan Ferenc/, liuzali 14,000 irtot tett

le a haza oltárara, azzal a kikötéssel, hogy 
az alapítvány kamataiból az akadémia év- 
rol-évre történeti színmüveket jutalmazzon.

ICddig helyes.
De a szerencsétlen hazafi azt is kikötötte, 

hogy a magyar történelem időrendben, szép 
sorban, korszakonként dolgozható csak fői, 
vagyis a hun Attilán kezdve egész 1848-ig 
évszamok szerint ki kell pecézni a magyar 
drámai hősöket.

Meg is kezdték a sort Attilán, folytatták 
Árpádon, Hotondon, Lehel vezéren, most 
mar szent Istvánt koronázzák.

És ezt a furcsaságot az akadémia nem 
utasította vissza, hanem a 14,000 frtot en 
bloc elfogadta Összes bogaraival együtt.

A magyar történeti (Irama tehát meg van 
rendelve. Kérek egy pár gigcrli cipőt, kérek 
egy Aha Samu it, kerek Salamont. Béla 
kiraivt, fehér nyakkendőt, pepita nadrágot 
es ll-ik Iliid rét !

j Csak az egre egy nagy tehetségű ma
gsai drámaíró ne tűnjek föl < gy remek mo
hácsi vész. korabeli drámával, mert 20 évig 
k< ii majd várnia a dicső Koczan díjra.

De me g borzasztóbb ennél a Rökk-ala- 
pitvány drámái ju.alma.

Az áldott emlékű bőkezű öreg 4000 frt 
két-két évi kamatait drámák jutalmazására 
hagyta, de .1 pályázó drámát színésznek 
keil írni, meg pedig első sorban a nemzeti 
színház tagjának.

Kar. hogy nincs kikötve, hogy a burleszk 
komikus drámája előnyben részesül a lírai 
szerelmes, vagy .1 kedélyes apa-szinész drá
mája fölött!

Hál nem égbekiáltó komédia ez ? Nem 
merül föl mindenkiben önkéntelenül az a 
gondolat, hogy ha már Rökk Sziláid szí
nészeket akart jutalmazni, mért neoi hagyta

pénzét annak a színésznek, a ki legkeveseb
bet hallgat a súgóra, vagy a ki legkevésbbé 
hiszi magúról, hogy clieralihatatlan és hogy 
legnagyobb színésze a világnak ?

Szólhatnék még a drámái jutalmakon ki- 
1 vüi még a Xádusdy-di: • »1. De kinek van 

sejtelme ró a, hogy ilyen is létezik?
Az akadémia 1857 óta minden évben 

kitűzi eposzra, kóitői bcszélyre, vcrscsre- 
genyre : évenkint 100 arany, de soha sem 
adja ki.

A bírálat pedig minden május havaban 
igy szól: Pályázott 5 (10— 15—20) mü, ju
talomra méltó egy sem akadt, a IOO arany 
az akadémia vagyonához csatolandó. íme, 
ez a Nádas ly jutalom története.

| És ily köruimények közt, mikor az iro
dalmi pályázatok minden komoly iró előtt 
végkép diskredit.ilva vannak, előáll a mü- 

j barátok köre es 100 aranyert kiralyhimnust 
j kér.

1 lat nem veszi cs/re, hogy ezen az utón 
csak a kontárokat, a laikusokat, a fűzfán 
sipolókat ösztönzi lutrizasra ?

Az irodalmi pályázatok egyenlő értékűek 
a házassági kishirdetésekkci.

Ugyan melyik önérzetes férfiúnak volna 
kedve ezen a »többé nem szokatlan* úton 
tenni szert feleségre ? F helyett előállnak az 
irodalmi stréberek es a jó közönség, mikor 
cgy-egy pályázat gyarló eredményét kihir
detik, azt képzeli, hogy a magyar irodalom 
hanyatlik, mert inie, csak gyönge pályamü
veket produkál.

És senki sincs, a ki a jó közönséget fel
világosítsa arról, hogy valamire való iró ma 
már sohasem vesz részt az —  irodalmi pá
lyázatokban !

Rudnyanszky Gyula.



A H ÉT  TÖ R T ÉN ET E.

A köziyazgutúsi törvényjavaslatot illetőleg 
Szapáry gróf miniszterelnök, kijelentette a 
kormánypárt folyó hó 26-án tartott érte
kezletén. hogy a javaslattal a közigazgatási 
reform korán sincs befejezve. A javaslatot 
egész sora fogja követni a további előter
jesztéseknek. melyek közül a kormány kü
lönös súlyt helyez a gyámügyi, a közigaz
gatási. bírósági s községi törvények mielőbbi 
megalkotására. Mindezek az előkészítések
nek nagyon előrehaladt stádiumában van
nak s rövid idő alatt elő lesznek terjeszthe
tők. A miniszterelnök kifejezte egyszersmind 
ama reményét, hogy a part tagjaiban lesz 
annyi önmegtagadás, hogy az egyes rész
letekre nézve netalán eltérő nézeteiket a 
célnak alá fogjak rendelni; szerinte a javas, 
lat lényege és főelvei annyira összefüggnek 
a kormány egész működésével és fennálá- 
savai, hogy azokhoz ragaszkodnia erkölcsi 
kötelessége felkérte a p irtot miszerint 
teljes crélylyel támogassa a javaslat tör
vényerőre jutását.

A miniszterelnöknek nagy helyesléssel fo
gadott cnunciációja után Kemény János báró, 
Gyürky Abrahám gróf és György Endre 
egész röviden kijelentették, hogy nem he
lyeselhetvén a tvjavaslat alapelvét, a kine
vezést, nem is fogadják el a javaslatot s 
levonják ebből magukra nézve a konzekven
ciát. vagyis kilépnek a körből.

A félhivatalos O. É. jelentése szerint az 
imént említett bárom képviselő, továbbá 
Kemény Endre b., Zeyk Dániel, Zcyk Ká
roly, Hannibál József és Domahidy István 
bejelentették a kormánypárt elnökénél a 
pártból való kilépésüket. A kilépett képvi
selők egyik parthoz sem fognak csatlakozni 
s a javaslatot kivéve egyebekben a szabad
elvű párttal fognak szavazni.

A függetlenségi és 48-as párt elhatározta 
az obstrukciót. Helfi Ignác kijelenté, hogy 
a közigazgatas államosításával a nemzetiségi 
kérdés megoldásához nem juthatunk köze- 
lebb, sőt ellenkezőleg, az a meggyőződése, j 
hogy a bürokratikus államszervezet a társa
dalmat ellentétbe hozván az állammal, annál 
erősebben fog felébredni a helyiérdek, mely 
nálunk vidékenként szükségképpen nemzeti
ségi színezetet vesz m igára. . v párt abban 
állapodott m. g, hogy állandóan harminc 
képviselő koieleztes.se k a képviselőházi ülé

seken való jelenlétre. Szó volt arról is, hogy
minden tag kötclcztesség a javaslat minden 
egy -s Jj-ahoz legalább egy órai beszédet 
mondani. E nézet azonban egyelőre nem 
fogadtatván cl, az obstrukció is csak készü
lődő félben levőnek tekinthető.

.-1 néptanítók fizetésének és nyugdijának 
rendezése végtére megoldást fog nyerni. 
Előbbit illetőleg a kormány kijelentette, 
hogy a néptanítók fizetéseinek szabályozását 
és fölemelését tervezi másodsorban, mihe- 
iycst az alsóbbrangu állami hivatalnokok 
fizetéseinek felemelését keresztül vitte. Utób
bit illetőleg pedig a 13 II. arról értesüli, 
hogy a nyugdíj rendezésére vonatkozó tör- 

' vényjavaslat a kultuszminisztériumban mar 
| végleg elkészült A  megejtett számadások 
, igazolak, hogy a tanítok eddig is fizetett ja- 
I rulékai teljesen elegendők arra, hogy az ér

dekéitek családaikka! együtt fokozottabb 
I járulék nélkül is ugyanazon nyugdijkedvez 

menyben részesüljenek, mint az ország többi 
tisztviselői. A avaslat értelmében a szülök : 
minden iskolát látogató gyermek után éven
ként tiz krajcárt fizetnek a nyugdíjintézet 
javára; a mennyiben a szülök egy része 

' erre képes nem volna, a hiány a befolyó 
bírságpénzekből fog pótoltatni.

Natália erőszakos kiutasításáéul —  össze
függőnek jeliemzik a politikai körök — 
Vuics szerb pénzügyminiszternek a napok
ban megtett' oroszországi utazását. Úgy 
okoskodnak, hogy ) >ár a kiutasítás a szkup- 1 

j stina rendeletére történt, az még em történ- ; 
hetet Oroszország tudta, beleegyezése nélkül, 
vagy éppen óhajtása ellenére. Azt hiszik, 
hogy Natália kiutasításával az Obrenovicsok 
ügye Pétervárott veszve van s az a törek
vés most, ho y az összes délszláv népeket 
Nikita moutenegrói fejedelem alatt eg> nagy 
államba egyesítsék.

A cárcvics környezetének Pétervárról pa
rancs érkezett, hogy siessenek vissza a keleti 
útról. A cárevics Szibériában végig fog 
utazni s általános amnesztia adatik a bol
dogtalanoknak Szibéria egész területén, cl- 
engedtetvén büntetésük harmadrésze. Ez 
utazást arra valónak tartja a civilizált világ, 
hogy a leendő cár saját szemével győződ
jek meg az emberi fajt megalázó, a század 
szellemét sértő állapotokról, melyeket ott 
az orosz bíráskodás s a hírhedt adminisz
tráció megteremtett.

| Hittek párisi bankár, a nagy zsidó em
berbarát. arra az eszmére jött, az Oroszor- 

| szágból kiutasított zsidókat, kiknek száma 
! mintegy 2 millió 7oo ezerre tehető, letele- 
i pitse Amerikába. E célból ügynökeit már 

elküldötte földet vásárolni Uruquayba, La- 
- Plata mellett. A cárnak pedig azt az aján

latot tette Hirsch báró, hogy minden évben
300.000 zsidót szállít el Oroszország' ól s 
kérte a cárt, hogy az üldözést szüntesse 
meg s engedjen időt a kivándorlásra.

Di\ Kis Mariska
köz- éa váltó-ügyvéd.

— Igaz történet a huszadik századból. —
R. „F e lv id é k i H írad ó" e re d . tá rc á ja

Az Andrássv utón sétálva ogv kis érc
tábla vonta magára figyelmemet, melyen 
aranyozott betűkkel a fönti cim volt ol
vasható.

Ejnye mondám, milyen jó volna, ha most 
hirtelen valamely pert akasztanának nya
kamba. Nem bánnám, ha mindjárt alperes 
volnék is, legalább jönne ürügy megismer 
kednt a bájos ügyvéddel, a kt bizonyosan 
még fiatal, mert hisz még újdonatújnak 
látszik a tablackúja.

Eszembe jutót - :abóm, kit ép ma biz
tattam, hogy hozza a számlámat hol
nap. Ha nem fii-elvm kész a per és én 
—  ah —  megi-me. kedhetem vele a -k ed 
ves ügyvéddel.

—  Oly boldog t tt ez a :oiidpjat, hogy 
be sem várva a tcrniinumot, jeles ruhaké
szítőmnek. Ilit- a, ap irtain e ;r goroinbu 
levelet melyben kijelentettem hogy Csak 
le akartam rázni a nyakami J < s tartozá
somat egyáltaian nem w,-•>•. ,k hajlandó ki
fizetni. mert .1 ruliu 1 v >lt tussolva stb.

Ennyi épen < g volt. Harmadnap inár 
kézbesítetté a k re.etet. meiyet a zabó 
ellenem indított es én - rümtöi dagadó ke. 
belhl siettem dr. Ki Mariska ügyvédhez, 
kivel immár mó l .esz alkalmam megis
merkedni.

Mielőtt az irodába mentem, a házmes
ternél tudakozódtam az ügyvéd családi 
viszonyai s . - a mit úulloi'..iiii, teljesen
kielégített

Az ügyved hu/wiih i.om esztendős kis- j 
asszony volt es sz ke. Egészen az. én ízlé
sem. Hálából szerettem vo,ua a kontómat 1

azonnal kifizetni a derék szabónak, a kinek 
ezt az érdekes pert köszönhettem és ki- 

1 váncsian nyitottam be az ügyvédi irodába.
Az első szobában egy öreg úr dolgozott; 

a segéd, miután előadtam, hogy az ügy
véddel szeretnék beszélni, a másik szobába 
utasított.

Halk kopogtatásomra linóm női hang vá
laszolt és a következő pillanatban elbű
völve álltám dr. Kis Mariska ügyvéd elült.

Azonban csakhamar összeszed cm erő
in-1 és miután bemutattam magamat, az 
ugyvédkisasszoriy megigéző előzékenység
gel kínait meg egy székkel az ő kü/vetlen 
kö/elében.

Nagy zavarban voltam, mer; röstelteiu 
bevallani, hogy szabóm beperelt: szerel- 
l m volna gavallérnak látszani és impo
nálni ii >\ véd kisasszonynak. Hamarjában 
alka masubo tárgyát nem találván, elkezd
tem beszélni a/, időről, melyr-l szellemes 
cinh rok ép olyan sokat tinin .k mondani, 
mint akar melyik inas thémarói.

Elmondani, hogy Falb jövendölései meg- 
bizhai l mok és hogy a mi pusztánkon a 
bérc ek hírét sem hallották a nagyképű 
németnek, de azut mégis jó clőie tudjuk, 
hogy mikor lesz az eső, és hogy mikor de
rül majd ki az c

- Ah ön tehát . . . V f 
Igen, cn földbirtokos fia vagy k. Oh 

nincsen zeb > élet mint i.int a mezőn Mi
kor nyári estéken a vegetáció tengernyi 
illattal araszija <-i a fölséges leget és az 
est dalnoka andalító én-kétől a szürkülő 
táj vi /.hang ik. 8 in é erezzük mint fesz- 
innak le lelkűnkről a földi kötelékek é* 
képze ttünk a boldogság derűs honába bű
völ, hol kezdet és vég összefolyna örök 
fényb . világos* igln . .

Oh. « z valóban
—  N«m tagadon, kissé poelizalok De

h í r e i n k

Róvay Simon báró esküvője Szapáry Il
ma grófnővel. Szapáry Gyula ministorel- 
nök leányával, szeptember hóban lesz : a 
tajnai kastélyt most rendezik be az uj pár 
fogadására.

Köszönet nyilvánítás. A liptószentmiklósi 
ailami po'gári iskola által f. hó 24-én ren
dezett zene- és szavalási estély alkalmával 
felülfizettek: Joób Adollné úrnő ö frtol, 
Mikó Gyula dr ur 5 Irtot. Kiszely Árpád 
ur 2 frt 60 krt, ifj. Ballq Lajos ur 2 frlot, 
Bartos Emil ur 1 frtot. Joob Frigyesné 
úrnő 40 krt. Strausz Mór ur 40 krr, Gross- 
mann Ignácné úrnő, Grossmann .Ignác dr 
ur, Plathy Zsigmond ur. Jhuránszkv József 
ur, Berkovics ur 20 20 krt. Grossmann 
Ignác dr ur zongoráját volt szives áten
gedni- Rónai Adolf vendéglős ur pedig 
csak a sajat költségeit kívánta megtéríttetni. 
Fogadják lekötelező szívességit :ér az in
tézel köszönetét.

Az evvegi vizsgálatok a rózsahegyi gytnria-
siumnal úgy a rendes, mint a rendkívüli 
tantárgyakból, f. évi június hó IN l'7 nap
jain tartatnak meg. — A magántanulóknak, 
a kik reggeli N óra előtt kötelesek a gymn. 
igazgatóságnál jelentkezni, Írásbeli és szó
beli vizsgálatai ugyanazon hónap hj-én 
fognak mcgejtelni. —  A hálaadó isten- tisz
telet és záróünnepély 29-én lesz. Rózsa
hegy, 1891. május 27. A gymn. igazgatóság.

A szlíacsi választás nagy m ozgalm at 
idézett elő Zólyom ban Mini bennün
ket érlesitenek, Zólyom  várm egye in
telligenciája s polgársága majdnem 
teljes számmal dr- Huszágh István  je 
lölt köré csoportosult úgy, hogy nagy

vájjon rósz néven veheti-c, hogy egy nő 
tündéri szépsége költői hangulatba "hozza 
a férfiút ? Vagy nem emlékeztet-e a ra
gyogó kék s em a harmattal csillámló ibo
lyára ? nem gondolunk-e önként a fakadó 
rózsabimbóra, mikor egy gyönyörű fi.-.'al 
nőt virulni latunk előttünk.

— Uram. ön biz . . .

—  Kérem, e pillanat sokkal ünnepélye
sebb. semhogy képes volnék hízelegni. A 
mi ilyenkor ajkainkról elröppen, nem lehet 
soha szós'aporilás, az a szívnek üzenete 
a rokon érzelmű lényhez, mely ha meg
hallgatja. olyan hármönia lamatl, melyet 
bátrán ncv< zlictni a boldogság előjáték 1- 
nak.

—  Sajnálom uram. de én mar jegyben .
- Ah uu-gysád mar el vau jegyezve ? 

Mily kar! Oh. ha tudtam volna. Bocsánat. 
h"gy oly soká alkalmatlankodtam, valóban 
nagyon s íjnál in. De úgy- , kérem nem ha
ragszik ?

— Nem én . . .

Idái'; jutott n párbeszéd mert ezentúl 
csak cn morogtam in g egy pár szót, me 
lyct. ha az isteni ügvv- dkisa iszony hal ott 
volna- bizonyál a nem szorítja vala keze
met oiv melegen távozásomkor.

Gsak mikor ismét az utcán voitam. ju
tott eszembe a per, melyet mar most ko
molyan leszereltem volna rázni a nya
kamról. Feltettem tehát magamban, hogy 
elmegyek egy másik ügyvédhez, de hogy 
női b jaival 1 mé' me f ne ig vh* ssen va
lahogy, egy öreg ügyvédet kerestem é> azt 
di Nagy Éva s mélyében meg is t t ál am

No de azt. hogy itt hogy jártam, a leg
közelebbi alkalommal fogom elmondani.

n ~ i .  / ■ : -  I
I

többséggel történendő m egválaszta
tása majdnem bizonyos. A magunk 
részéről igazán örvendünk, hogy Z ó 
lyom  várm egye elhunyt je les  fia he
lyébe ilyen képes és energikus má
sik fiát küldi az országházija, aki h i
v a tv a  van betölteni azl a z  űrt. am ely 
Grünwald Béla után a  közéletben 
fenn maradt. Ebhez a választásho z
—  ha így történik előre g ra tu lá
lunk Zólyom  várh egyén ek.

Ministeri biztosokul a turóo-szt.-mártoni 
álami kereskedelmi középiskolában ez év
ben megtartandó érettségi vizsgához kine
veztettek : a vallás és közoktatásügyi mi- 
nister részéről Szüllö Géza kir. lauúcsos- 
tanfc ügyelő s a kereskedelemügyi rninis- 
ter részéről Deil Jenó. a kassai kereske
delmi és iparkamara titkára ; az érettségi 
vizsga szóbeli része június lő. é* 16-án 
lesz s mini előbb is irtuk, nyilvános jel
le :gel bír, tehát az érdeklődő közönség 
szabadon végig hallg.tha-ju

A liptószentmiklósi ailami poig. iskola által
f. é .i májushó 24-én sikerült zene- és sza- 
válási estély rendc/ielett, melyben mintegy 
löO növendék (fiuk és leányok) vett részt. 
A  hangverseny este N ómkor vette kezde
tét a M a r s e i 1 1 a i s c elóneklésével, 
melyet a polgári isko ui vs gyeskar adott

, elő oly szépén, hogy mindjárt ez első 
számmal tapsol aratta a fiatal szerep'ők.
— Hasonló h;r st értek el a programm 
többi pontjával is. A - ének darabok közül 
legjobban tetszett Krn v Józsefnek «A 
tavasz érkezése* című da játéka, melyet a 
poig. iskolai jeányok kara adott elő, oly

, szépen és oly harmonikus öszhangzatosság 
ga . hogy a kii önb n is kellemes melodiáju 
darab egészen elragadta a jelenvoltakat, 
olyannyira, hogy a szűnni nem akaró taps 
után, a daljáték egy részletét még egyszer 
el kellett énekelniük. - Kedvesek voltak 
a szavalatok is s ágy J a n ó  v i  t z  Erna 
(poig. isk. III. oszt), valamint l l o f f m a n n  
László (poig isk. II oszt.) tanulóknak is 
bőven kijutott a tapsból. G r o s s m a n n  
Je ini IV. oszt. tanuló oly technikával adta 
eio Bvcthowen nehéz darabját, hogy mél- 
t..n meglepte a Imiigitoságol. Igen tetszett 
Joób Ervin, Zeilrndorf Henrik és Bohusz 
László által zongorán és két hegedűn elő. 
adott lercelt is melynek egy részét meg 
is ismétel tét'e a közönség. Az est sikeré
ben azonban nagy része volt Kirchmaycr

' Győző elemi iskolai tanító urnák is. mint 
a ki polgár iskolánkban a- éneket tanítja 
s a kinek odaadó fáradhatatlan igyekezete 
ily elismerésre méltó szép eredményeket 
tudott polgárisán ank növendékeivel pro- 
duka ni A hang' er nvi nu gLhctősen 
szép számú közönség ha Ig .tta végig. Elő
adás után a liatais g tanéra perdült.

A felvidéki tanügy fejlődése Örömmel 
hozzuk tudomásul az érd köldöknek az 
aábbi sorokat, m Iveket rózsahegyi t. 
munkatársunk sietett Lpuiu 11 ó; beküldeni. 
A felvidék tanügyének • •rwndctes fej'ödé- 
érői crlesitenek ezek >; egvu :a e ;y haza

fia vár.s kulturális ddozalkeszscgéről. 
iudó i'ónk izeket irja A rózsahegyi gym- 
násiuui a jövő isk >1 e vl l kezdve loko/.a- 
|o s ,n emelkedj'. úgy, bog' 189í ö-ben már 
nyolc os tálvii lógym; ásóimmá leszen. 
Ez alapon az érdé., ód s ükk s tanügy- 
barátok szives tudomására hozzuk, hogy 
mar a legközelebbi, vagyis I891|2. év ele- 
jén azo 1 monumentális uj épületben, me
lyet a tiszta ma v ,r nem. , ti s szellemi köz- 
neud s a a.-iigyr annyit áldozó Ró
zsain: ;y v r . e lészi ii s., ,.t költségén lé
tesített, az ötödik osztá y és p dig nyil
vánossá 1 j -ggal, megkezdi működését.

Kirándulás a sut tűi vízeséshez. A turóc-
s. t.-mártoni állami polgáriskola i-ik osz
tályúnak növendékei a földrajztanárának ve- 
z - mellet' inához • gyhétre a ultói víz
esés meg z iu'é é >p V. :ett kirándulást tor* 
vnzn k E vadregényes \ igv va óban meg
érd rnh. hogy a föld raj •. 1 meritek meg
szilárdítása céijából is fölkeresi, ssék : mert 
nemcsak maga . n in mindennapi vi -ősé# 
de a- egész völgy a'nkuat s u hcgyomlá- 
sok nagyszerű kepe sz bbn I- z- bb látni 
Tatot h) Ujtanak



Az érettségi vizsga írásbeli része a múlt
héten szerdán kezdődőit s ma ér véget.

A köztisztaság Liptoszentmikluson. Steiner 
Manó liptószentmiklósi községi bíró mcg- 
választutasa óta nagy súlyt fektet a köz- 
tiszu-tágra li lénként kétszer süpörteti az 
utcákat, ami nagy előnyére van a város
nak s ha többi terveit is megvalósítja, 
minden cselre érdemeket szerez magának, 
a melyhez kívánunk neki sok szerencsét.

Bírói kinevezés. Ö Felsége a király az 
igazságügyi miniszter előterjesztésére 
T o mc s á n y i  Mór kúrái bírót —  
megyénk szülöttéi a budapesti 
kir. Ítélő táblához t a n á c s é i -  
n ükké  nevezte ki. őszinte szívből 
gratulálunk megyénk e kiváló liánuk 
jól megérdemeli előléptetéséhez.

Leesett a padlásról, és szörnyet halt 
egy Matula Anna nevű asszony. 
Berger szeszgyártóéknál mosott töb
bet magával s hétfőn a kimosott ru
hát a padlásra hordták teregetni; az 
utolsó fordulónál lebukott a lépcső
ről oly szerencsétlenül, hogy ször
nyet halt. Szegény boldogtalan más 
állapotban volt Nagy részvét mellett 
temették el.

Nagy jégeső puszlitóll szerdán d. u. 
Turócvármegye északkeleti szögletén 
végig. Egész délelölt olyan tikkasztó 
hőség volt, hogy mindenki előre 
érezte, a mi délután 2 órakor nagy 
dörgés és villámlással meg is érke
zett : a zivatart. Csakhogy a szakadó 
zápornak magva is volt, a jég ; igaz, 
hogy csak borsó nagyságban, de oly 
sűrűén, hogy pár perc alatt fehér 
réteg borilotta a földet, mintha hó 
hullott volna. Igazán ezer szerencse, 
hogy ez a sebes jégzuhanás nagyobb 
kárt nem okozott ; bár teljesen kár 
nélkül mégsem húzódott végik a ha
tárokon mert a kalászát kihányt 
rozsot mindenütt a földre verte.

I R O D A L O M

A Dr. Róth Pál szerkesztésében megjelenő 
»Kereskedelmi Jog- és Ismeretek< Tára*
harmadik száma változatos tartalommal 
megjelcuf Gcru Victor tanár beható tárgya
lás alá veszi a hazai vidéki takarékpénztá
rak szervezetét és annak hiányait számos 
adattal illustralja. Dr. Fcichtinger Elek ten
geri magánjogunkat a francia reformokhoz 
viszonyítva tárgyalja. Dr. Roth Pál i »lh- 
valalbóli cégtorlés«-rol éitekezik. A bizto
sítási rovatban figyelemre méltó cikkeket ta
lálunk a biztosítás államosításáról és a b iz 

tosítás államosítási törekvésekről hazánkban 
az amerikai életbiztosító társasagokról, a 
rósz életbiztosítási risikokról stb. Az iroda
lom rovata nagyobb ismerést kezd mí g a 
külföldi szövetkezetekről.

Felelős szerkesztő : Rávesz Lajos
Társszerkesztö: Feher iar.os

1716. sz.
Turócz varmegye alispánjától.

Hirdetmény.

Miután a f. évi május hó 27-én megtar
tott versenytárgyalás eredményre netn ve
zetett, annálfogva a Turócz vármegye terü
letén levő összes törvény hatóságilag kezeit 
közutakon folyó évben eszközlcndö 16000 
írttal előirányzott kavicsbeszerzés és szál
lítás biztosítása iránt folyó évi június hó 
15-én d. c- 10 órakor Turócz-Szt.-Márion
ban a vármegye alispánjának hivatalos he
lyiségeiben zárt írásbeli ajánlatok útján 
uj versenytárgyalás fog tariatni 

A kavic olandó közutak a következők:
I. Jáiioshe'.rypribócz-priekopai köztit 

0 .24 .:í kínig.
II Janoshcgy-pribócz-priekopai közút 

2 4 3  4 i . 1 knng
111. Gajdel-pribúczi közút.

IV. Lezsjacho-zsjarii közút.
V. Divék-inossóczi közút.
VI. Zs lna-prieko; a-uls ku ,ini közút 

4  \ -18 kínig

Alta 'ános határoz ltok :

1. Az ajánlatok a vármegyei államépitc- 
szeti kirendeltségnél beszerezhető ajániati 
ni nta és kavics felosztási kimutatás sze
rint leendők. Úgy az ajánlat, mint a hozzá 
fiizend i felosztási kimutatás szabálysze
rűen évenként 50 kros bó>yfeggel látandó 
el. Az ajánlattevő tartozik a felosztási ki
mutatásban olötüntelett minőség és meny- 
nyiségbon szállítandó kavics két köbméte
res lmlmonkénti egység árát kitenni.

2. Ha a varmegyei áilamépitészeti ki
rendeltségiéi kitett kőmintáktól eltérő kő- 
nemio tétetik ajánlat, akkor e kőanyag 
két mintája vállalkozó pecsétjével ellátva 
az ajánlatból csatolandó és leihelye a fel
osztási kimutatás 7-ik rovatában világosan 
megjelölendő

3. Az ajánl.Hók a felosztási kimutatás
ból elkülönített egyes útvonalanként adan
dók be, ajánlatok azonban az egész szál
lításra is elfogadtatnak.

1. Ajánlatot nyújthatnak be nemcsak 
egyesek, hanem egyes turóczmegyei köz
ségek vagy több községi szövetkezetek is, 
egyenlő megbízhatóság és ajánlati egységi 
árak mc lett, a községek előnyben része
sülnek.

f>. Az ajánlatok a részletes feltételekben 
eiöirt 5 százalék bánatpénzzel és az aján
lattevő apai aláirt felosztási kimutatással 
ellátva Turócz vájmegye alispánjához a 
fent kitett határidőig nyújtandók be. A fel
osztási kimutatás úgy a feltételek a var
megyei kir. aliamépitészcti kirendeltség hi
vatalában megtekinthetők.

Turócz-S/t.'-Mártonban, 1891. évi május 
hó 28-án.

iieniczky,
alispán.

59*. S7..
tik. 1891.

Árverési hirdetményi kivonat.

A turóc-szt.-márloni kir. jbiróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
kir. kincstárnak —  ifjabb Ruttkay Matuso- 
vits Karoly elleni végrehajtási ügyében 
Ruttka községben fekvő :

a) a ruttkai 17. sz. tjkvben f  1— 2 sor 
12U6 és 1279 In z. a. fogiait ingatlanokból 
Ruttkay Matusov :; Károly illetve ifjabb 
Ruttkay Matusovits Károlyt H 21. és 24 . 
t a. .17 részben megiiietö jutalékra 148 
fiiban,

b) az ottani 332. sz. tjkvben f  1 sor 
1837. hisz. a felvett ingatlanból ifjabb 
Ruttkiy Malii • »vi!« Károlyt R- 7. t. a. egy 
negyed részben mogillcő jutalékra 7 frt- 
bán és

c) az ottani 557. sz. tjkvben + 2. sor 79 
hrs. a. felvett 155. sz. ház és telekből ifj. 
Ruttkav Matusovits Károlyt R 1. éi ü. t. 
egy negyed részben megillető jutalékra 
180 frt kikiáltási árban az árverési el
rendelte és hogy a fenneob megjelölt inga - 
lanság az 1891. évi junius ho 22 ik 
napján d e 10 órakor Rul ka község
ben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni sz.mdckm ók tartoznak az in- 
gallutiság kikiáltási árának iO százalékát 
k s p n lien vagy óvadékkőpes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez ictenui, vagy pc- 
d g a bánitpeiizn k a biró ágiul lett clö- 
legcs e liclyczéserol kiailitott szabuyszerü 
elüsmerv nyt átszolg.iltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatoság.
T.-Szt.-Mártonban. 1891. február hó

21-én.

F e k e t e ,
kir. jbiró.

20811 sz. 
tik. 1801.

Árverési hirdetményi kivonat.

A 1 -szt.-nukinsi kir. jbiróság mint telek- 
könvvi hatóság kö/hirré teszi, hogy Vrbi 
csali János mint Kvitnyovszky Zsófia en
gedményen sOvcsiarka Martin csata- 
k zo végr< hajt .tómk Sunyaveer Mihály

végrehajtást szenvedő elleni 60 frt tőke 
követelés s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a rózsahegyi kir. törvényszék (liptó. 
újvári kir. jbiróság) területén levő Kokava 
községben fekvő :

1. a kokavai 2. sz. tjkvben A l i s  urb. 
telek 1 -1 5  sorsz. a. foglalt és R. 5. alatti 
Sunyavecr Mihály fele részben irt ház.nél- 
küli ingatlan jutalékára 135 frt becsárban

2) a kokavai 147. sz. tjkvben A I. kö- 
zösurb. tel. 1—62. sorsz. a. foglalt s R. 3. 
alatti Sunyavecr Mihály nevére 311650 
részben irt ingatlan jutalékára 38 frt becs. 
árban,

3. a kokavai 190. sz. tjkvben A F. közös 
urb. tel 1 —21 sorsz. a foglalt és R. 3. 
alatti Sunyaveer Mihály nevére 3|1554 
részben irt ingatlanra 38 frt bee tárban az 
árverést elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok íz 1891. évi július hó 
24-ik napján d. e. 9 órakor Kokava köz
ségben megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapi oit kikiáltási áron alól is eiadatni
lóg.

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlan bectáranak 10 százalékai vagyis 13 
frt 50 krt. 3 frt 80 krt, és 3 frt 80 krt 
készpénzben vagy a/. 1881. LX. t. c. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számítóit és az 
1881. évi november hó 1-én 3383. sz.. a. 
kelt igazságügyi miniszteri rendelet 8. 
§-á'uan kijelölt óvadekképos értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. c. 170. § - j  érteimében a bánatpénz
nek a i íróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkkönyvi hatóság. 
Liptó-Szt.-Miklóson, 1891. évi május hó

4-én.
JaALLASZ,
kir. aijbiró

893. szám 
tlkvi 1891.

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
SchiíTer Jónásnak —  Ncmessányi János 
elleni végrehajtási ügyében Ruttka község
ben fekvő :

a) a ruttkai 94. sz. tjkvben f  1. sor 906 ' 
,hrsz. a. foglalt Galanía Samu, Nemessá- 
nyi János, Vladar János és neje szül. Rutt- 
kay Miklian Teréz nevére irt s az 1888. 
május 15-én foganatosított árveréskor Vla
dar János és neje sz. Miklian Teréz. Rutt- 
kay Mik,ián szül- Benczi Mária és Ruttkay 
Miklian Sztredni János által 210 fitért meg
vett ingatlanságra 158 frt,

b) a ruttkai 319. sz tjkvben f  1 sor 
1095. Iksz. a. felvett iNemcssányi János, 
Jeszenszky Ferencz és neje Mária, va .mint 
Ruttkay Danko hőre bisztnesane Ferencz 
és neje sz. Lamos Maria nevére irt, s az 
1888. évi május hó 15 én foganatosított 
árveréskor Jeszenszky Ferencz és neje Má
ria. valamint Ruttkay Daiiko hőre hisz- 
tricsane Lamos Mária aital 400 frlért meg
vett ingatlanságra 165 frt kikiáltási arban 
a visszarveróst elrendelte, és h»gy a fen
tebb megjelölt ingat'anság a/. 1891. evi 
június hó 26-ik napján d. e. 10 órakor 
Ruttka községben a község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozok tartoznak az in- 
gatlanság kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír- 
bán a kiküldött kezéhez letenni va y pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett elö
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt alszolgáltatni-

Kir. jbiróság mint tlkkönyvi hatóság 
TsztmárIonban, 1891. évi március 10-én.

F e k e t e ,
kir. jbiró.

8.3*6. sz. 
tk. 1891

Árverési hirdetményi kivonat.
A l.-szt.-miklósi kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a m 
államkincstár végrehajtatnak Haasz Ja 
kab s társai végrehajtást szenvedő elleni 
10693 frt 18 kr. töke követelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a rózsah gyi 
kir. törvényszék (ÜptóQjvári kir. jbiróság) 
területén evő Csorba, K-.s-Poruba e* Ma- 
iuzsina községben fekvő .

1. a csorbái 363. »z. tjkvben A I Cur. 
tel 1 sor 2217 lirsz. a fo ylnll s B. 
588— 585. a c Ilaasz Jakab. D- utsch La
jos és Mikó Pét. r mint 315 a alatti Wei- 
ser Jakab ii’otve Haasz Adó i jogvevöi ne- 
vére 672(80640 i észben irt »na kinbeig* ne
vű fatárakóhelyre 386 forint kikiáltási ár- 
bán.

2. a kis p..ruhái 2 Í4 s/.. tjkvben lí. Cur. 
tel. 1 sor 90la és 901b hrsz. a. foglalt s B. 
35 37 . la:ti végr. szenvedettek nevére 
1652|öi512 részben irt 84 . sz. korcsma, 
udvar és pince 46 frt.

IH. a maluzsinai 2 sz tjkvben A I Cur 
ház I sor 26. hrsz. n. fogla'tsB  117—119 
alatt végreh jtá t szenvedők nevére 111720 
részben irt 30. sz. ház udvar és kertre 
120 frt és

4. a inai űz inai í. sz tjkvben A I. Cur. 
ház 1 s r . 0 hrsz. a. foglalt s H. 115 — 117 
alatti végrehajtást szenvedők nevére 
43*2301 részben irt 27. sz. ház. udvar és 
kertre 60 frt ki vl is arban az áiverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelöli in- 

a lan az 18n  evi júliushó 29-ik napján 
délelőtti 9 órakor Csorba községben. — 
1891. evi július hj 30-an d. e. 9 órakor 
Kis-Poru a z<é ;ben, — és 1831. évi jú- 
liuslio 31-én d. e. 9 órak r Ma uzsina község 
házában megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron ál d is el 
fog adatni.

Arv. ro. ni szándékozok tar.óznak az in- 
gatlan b csárának 10 százalékát vagyis 38 
fr: 00 kr , — í frt 60 kr. —  12 frt.'és 6 
ír:ot készpénzben vagy a: 1881. LX.
t. c. 42. §-aban jelzett állovammal számí
tott é. az 1881. évi november ho 1-én 
3333. sz. a. k-.-it La/sagügyministeri rende
lt t 8. tj-aban kijelölt óvad ,-kképes értékpa- 
p rban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. c. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszoigáltatni.

Kir. jbiróság mim tkvi hatóság.

Liptó-Szt.-Mikióson, 1891. évi april ho
21 in.

< i a l la s z ,
kir. aljbiró.

995. sz.
tik. 1891.

^ R V E R É ,I  HIRDETMÉNYI KIVONAT.

A tt/unartoni kir. juirosag mint tlkvi ha 
tósag közhírré teszi, hogy Proksa Annának 
— kk. Skultcty György és Emília elleni 
végrehajtási ügyében az Andraslalva köz
ségben lekvo : az andrástalvi l8. sz. ijk\ben 
I i — 65. sorsz. a. felvett s B 5— 6 t. sze
rint kk. Skul-.ety György illetve kk. Skul
tcty Kmiliat megiiet > ingatlansagra 1020 
frt kikiáltási arban az. árverést elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelöl' mga lansag az 
1891. évi június hó 22-ik napján d. e. 10 
órakor Andrásfalva községben a község ha
zaiul megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni standéko; ók tartoznak az in- 
gatlaiisag kikiáltási arának 10 sz.az.alékát 
készpénz.-en. v.,gy óvaöekképes értékpapír? 
ban a kiküldött ke/.ehcz letenni, vagy pedig 
a bánatpénznek .1 bíróságnál lett elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt atszolgaltatni.

Kir. jbiróság mint tlkkönyvi hatásig.
T.-Szt.-Martonban, 1891. apnl ho 8-an.

F e k e t e ,
kir. jbiró.
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Egyszeri kísérlet mindenkit meg fog győzni, hogy

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen.

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

Legcélszerűbb a Zacherl in-féle takarékoskodóval 
beporozni.

A Zacherlint semmiféle más rovarporral összehasonlítani 
nem szabad, a Zacherlin egy különlegesség, mely sehol és so
ha másként el nem árusittatik. mint

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

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

TuróczSzt.-Mártonban Soltész L Fábry .1 zsef, Gr.iber M. és fia. — L- 
Szt:-Miklós: Palka Péter -- Mossocz: Perl János fia- — Rultka: Schulz 
Adolf. Gaal Emii. — Zsolna: Paradovszky Rób. Waldapfel I. i. Tordv I.. 
Melzer, A., Hecht M. — Tót-Próna : Skálák G . Tinkó György. — Turóc- 

Turán : Messinger II.

■ JL\X ,  - a í - i  m - ■ >. v a r V , .£■ : j |

gazdasági gépgyár részvény Y tu Iü í
ezelőtt : GROSSMANN ÉS RAl SCIll .\HACH

Budapesten külső váoi-ut 7
Lóvonatu vasúti állomás. Az oszlrák-magvnr államvasut indóház&tól 10 

perc távolságban.
A legkedvezőbb feltételek mellett pontosan és öles >n szailil magyar ké
szítményt) mindennemű -azdasági gépeket, mint járgányos cséplökészii 

legeket, gabonarostákat s egyéb mezőgazdasági cikkeket és

gözcséplög épeket.
Különösen ajánlja szabad, s z e s  rendszerű, gujabb szerkezetű s leg

pontosabb kiviteti gőzcséplőgépeit.

Teljes jótáüás. Legel ön y. s ebb berendezés. és fél. í és <! ói-rejii rr.oz- 
gonvokhoz és mozonyokk.i A magoknak legtökéletesebb kiesépiése. ki

tűnő tiszlitása és • s/iá'yozása melleit 
Szénfülésnél kei! J00 Jf>0 ."00 ■’b'O k . szén ( luarányia.;) l í  óra alatt 
Szalmafütésnel ke . ő - V kéve s/a ina lOd kiesés kévéné . Cséplési képes

ség ő 70oo- 7 -10.000 kö/épnagyságu kéve I nap alatt. 
V ere lé e/e s  {KoxeHepbiKépelt vasxztM 'kc/.etlel 

0. <, 10 ióerejii fa-, z é ; . sza'mafntési mozgonynkh </. s mozgonyokka'. íffí

r , a * H S E E s a E E  •• s l

i  ie ó | 9F in ta l-fé le  kiviteli palaczkgör

D I E T R I C H  és C O T T S C H L I G

%
M elyik  lap ra  fizessünk elő ?

Ga/dn » tüi i iimánal,

B U D A PEST
vagy DREHER ANTAL Kőbánya.

Csakis teljesen leülepedett, tehat tükórtis.ta kiviteli ->r szétküldésé, folytoo fris. 
üvegtöltésben, a minőség hamisitatiai volta mellett kezesség vallaltatik

Nagybani fogyasztóknak jck-nti-ki-ny árengedmény.
Á r je g y z é k e k  iiiim lrü rrb - int£)r:i v s  lic.-ntrutve.

Figyelmeztetés! Miután gyakran meg n itményü és gyön
gébb minőségű sörök »Drche: Antal kiviteli .-.or- cím alatt forgalomba hozatnak a 
t. c. Dreher-féle kiviteli sör fogyasztóknak a hatós..gib:g oltalmazott üvegcimke:. 
melyen a Dietrich és Gottschlig név okvetlen keli, hogy iajia legyen, kivaló figyel
mükbe ajánljuk.
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var o.\..ío közön- 
alapossága cs 

olvasmányok gaz-

nagy t- ijed* lm re :..gv . a h -

„EGYETÉRTÉS-
a mely az u; évvel immár -• j-d; . f _. .maii.: lepett. I.z . a..- 
-eg lapja. Hitele, fórrá. -sbol szarnia: - értesüléseinek -
sokasaira, rovatainak valtozatossapa kitűnőségé, a különböző 
•’ag tarhaza tették az «K»yetértr.s»-t ncp-zeruve Az or8ZaggyiilÓ8Í tárgyalásokról 
a legrészletesebb e mellett tárgyikig. s hű tudod:. ,: cg\odúi az «Egyetértés* 
közül. Gazdasági rovata elismert r :■  sintclynci. ivend. A magyar kereskedő 
S Gazdakóziinseg nem szorul többé idegen nyelvű iapr.i, mert -íz -Egyetértés* 
kereskedőim! s to.sdei tudósitasaina : őségével --laposságával ma mar nem 
versenyt.:let m.. ap. A kereskedő, iparos s a mező; tzda m gtalálja mindazt az
•Egyet - ■ • amire ük ég< van Változat.... .. erkesztett tárcájában, any-
i vi ivg.-ny oh . ui:u:> -d. nv • g I p sem. Két barom regényt közöl egv-

> ' 8> '•  ;‘l ' -»o i et :.:i re cnyt. rés. in eredetit, les.int a
' MII le  • , ma u - .sl a.1 kapnak az »Egy eter-

'■ k - a v. ág l'"iy. arol -yorxan . s hitelesen 
1 • »!•• •.!>•'■ • s:. re.-. meiynrk -1 fizetési .ira egy hóra
<nl' ' 11: . rvr,; -°  frt Az t .• • ii -lesi énzek az >Egyeter-

trndők. Mutat vány szamot a kiadó uvatai kn 
e Küld.

s/erre. úgy n- 
ku.fo.di b -

i frt oO kr., 1 
te.-.* kiadóim., 
hé • ingyen

-.1
• K>*

j® n ccx--o o ííw O ct.-t?a t. j ©o g o o ö t ®o ®© ü ®«>® j
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A turócz-szt.-mártoni „MAGYAR NYOMDA11 i
6kiadásún:! n ini-gjolont: p

A magyar középosztály házi nevelése napjainkban. I
I r t a - : ZE^éTrész; ILa -jo s. *

ÁRA 80 K R. |
iAlíT Kapható a Magyar Nyomdában. \t lí ^

RxXXOlOOOOOOOK^PdtXXXXXXXXXJOíXXrtXXXXiUC:: tXXHKMKX}.. ’.AAXKXXXCgXXXXXXXX
iuróc szt.-Diáitoni ü.agjar nyomdáT - ' Rotcnfelü lgnác“


	22



