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A hivatalos hirdetéseket, kéziratokat péntekig kérjük beküldeni
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Hol a hiba ?
Ŝ.) A közszabadsagunkkal megegyeztet- 

hető szükséges reformoknak mindnyájunkat 
lehetőképen kielégítő rendszer szerint való 
láncolatban történendő létesítésénél - első 
sorban legyünk tisztában azon eszmékkel, 
hogy minő reformokat akarunk létesíteni, 
milyen reformokra van szükségünk és hogy 
a közjóiét folytonos előmozdítása mellett 
miként biztosítjuk monarchiánkat és benne 
közszabadsagunk fennállását is. Vagyis, 
hol vannak a hibák ?

Mielőtt azonban e dolgok mélyébe hatol
nánk, idézzünk fel néhány eseményt hazánk 
történelmének múltjából. K/.eknek egyenes 
és nyílt feltárása altai mintegy visszáruk- 
rözötten megláthatjuk az igazságokat s 
ezekkel egyúttal lehetetlenné reméljük te
hetni a hazánkban élősködő nemzetiségi 
gonosz bujtogatók rombolásait.

Az előző idők történelméből tudjuk azt, 
hogy elődeink a hunok —  hazánkban, s a 
góthok és a gepidák pedig nyugaton t ir- 
tóztalták fel az ide beözönlő szláv vende
ket és szarmata vándor népeket, a további 
betelepedésektől.

A hűn birodalomnak Kr. u. 4 5 5 . utáni vá- 
ra'lsnul történt összeomlása után a dunan- 
túl a góthok, a Dunán innen Rugiaiak. 
Herulok és a Longobardok. Erdélyben » 

"Gepidák* maradtak meg. Ezen idők után 
tehát hazánk földje, clvitázhatallanul ger
mán-faj népek uralma alatt volt 10 0  évnél 
tovább.

Később az Ázsiából a Kaukázus vidékéről 
hazankba berontó vérrokonaink az avarok 
állal Kr. u. $6 8 . alapított avarbirodalom 
8 0 3 . évig állott itt fenn (mely időkben az 
avarokkal akkoriéiban háborút viselő bizán
ciak hadi tudósítói, a csatákban elesett ava
roknak a legnagyobb részét szlavokn.uk 
tartották) 6 3 0 . táján a rokon bolgárok jöt

tek be, kik velők egyesültek. Az avarok 
az itten talált népfajokat nem irtottak ki az 
akkori vad szokások szerint, hanem uralmuk 
ala hajtották, s később 8 0 3 . után az avarok 
mint uralkodó nép látkörünkböl véglegesen 
eltűnvén, legvalószínűbben az. áltáluk uralt 
népekbe olvadtak be. S ezután apróbb szláv 
törzsek kissebb nagyobb egyesüléseivel itt 
kissebb szláv allamocskak keletkeztek, melye 
közön ezután mar a római kath. egyház 
erélyes és nagyszerű térítései kezdődtek meg. 
80. evvel későbben a szabad és ünnálló 
gondolkoz ishoz szokott vitéz, magyar nép 
jött be hazánkba, meghozva az. itten zsar
nokul uralkodó fejedelmek alatt élő szláv 
lakosságnak is az egyenlő szabadságot, 
kikkel csakhamar békés, barátságos viszony 

'fejlődött ki, megkímélvén birtokaikat és csak 
is a gazdátlan területeket adományozván 
szél fajrokonaik között. Kkkor olvadt be a 
s/.iav lakosság nagy része a magyarságba. 
Sőt annyira ment a szlávok rokonszenve a 
magyarok i.ánt és annyi a megkedveltették 
magukat a magyarok, mint szabad népek, 
hogy valóságos lényképen felemlíthetjük, 
miszerint ezen időben a bajor püspökök, 
kiknek megyéik a morva birodalomra is ki
terjedtek, panaszlevelckrt írtak a pápahoz, 
melyekben még a morvákat is azzai vádol
ták. hogy azok, az akkor még pogány ma
gyarokkal barátkozva, nagy kézséggel csat
lakoztak azoknak rabló hadjárataikhoz.

Később a magyar nemzet is felvette a 
kereszténységet, s az ö vallastanitoi nagyo >b 
részt Cseh- és Morvaországból származtak 
be ide, kik a Mcthodius-fele szlovén egy
házi nyelven tanítottak. (Minek folytan ki
vált az. egyházi tárgyakra vonatkozólag igen 
sok oiy kifejezéseket vettek at a magyar- 
tiyeivbc őseink, a mely szavak az ö s/.iovén 
nyelvükből valók.)

Klvitázhatatlan tények igazoljak, hogy a 
magyar nép volt az, mely a népszabadságot

os az alkotmányos állami élet szervezését 
magával hozta be Európába —  s a legelső 
alkotmány tudóinkkal a világon, a puszta
szeri szerződésben van letéve, melyet a ma
gyar nemzet Árpáddal, akkori fejedelmével 
kötött meg. A magyar nemzet tehát, mar 
tnxankba történt áttelepülésének kezdetétől 
fogva, tudta és megszokta a sajat ügyeit 
elintézni s azóta társadalmunk s nem- 
/elünk máig sem vesztette el ezt a tulaj
don iagat. kényesen igazolta ezt az ország
nak megyékre való tagozása is.

A varmegyék a régi időkben őnnálló té
nyezők és a viszonyok kényszerítő hatal
mának határai alatt önön magukra utaltak 
voltak ; maguk végeztek mindent, szövetkez
tek közösvédelcmre egymással s a bclhábo- 
ruk idejtben, hol egyik, hol a másik párt
hoz állták; mint őnnálló hatalmak •in
tézkedtek. melyeknek támogatását mindenik 
hadakozó fel igyekezett a maga részére 
megnyerni.

Valóban a megyek 1 5 2 6 -tól kezdve oly 
hatalommá váltak, a mely alá a főurak, a 
szab. kir. varosok és a nemesek is alá vol
tak rendelve. A vármegyék szövetségeket 
kötöttek fejedelmekkel —  fejedelmek ellen 
11 jogosan használtak kivált a 1 6 -ik szazad
ban és utana Is e büszke címet : *»Nos 
l'niversitas Dominorum, Praelatorum, Ba- 
j onum Magnatum ct Nobilium.* Ezen intéz
mény egyedül állott1 akkor a világon.

Ismerték a varmegyék lakóikat egyenként, 
azok jo  indulatait es jósagukat, ezen tulaj
donságaik eredetét és maradványait, mely 
tényezőkből eszményileg össze is tudtak jól 
állítani az akkori állami gépezetet s e mel
lett különösen e négy dologra figyeltek 
leginkább :

I. Hogy senki se éhezzék.
II. Mindenki tevékenyen foglalkozzék s ne 

henyéljen, rest keresményből, uzsorából ne 
élhessen s ekként a felhalmozott tökepénz-

zel a szorgalma egyéneket rabszolgasagba 
le ne igazba

III. Hogy mindenki lehetőleg igaz és be
csületes legyen és maradjon.

IV. Hogy a vármegyében bar nyelvileg 
különböző népek laknak, a magyar nemzet 
történelme szerint mindnyájan a magyar 
nemzet öntudatos fiáinak tartsak magukat 
s a kellő eréiy m llett. az egységes magyar 
nemzet tagj. ;v.i legyenek és maradjanak, vé
gül, hogy öntu- san büszkék legyenek di 
cső elődeikre arra hogy: magyarok.

í Folyt küv.)

S z ó  m I e.

Nem rég- 11 egy tót rüpirat jelent ineg 
Turóc-Szt.-Máriónban, melynek címe : .Mi 
történik a magyarországi ág. cv. egyház
ban?. Szerzője, u ki Milovnik boái (Istent 
szerető) álné • alá rejtőzik, ajánlja a röpira- 
tot minden ndü és rangú ág. evangéli
kusnak. Mi i-öpiratial most, miután már 

I 11 fővárosi lapokban ismertetve volt áita-á- 
j nosságban nem s foglalkoznánk, ha a na

pokban Nyitrán megjelent válasz a röp- 
I iratra ezt idő- erűvé nem tette volna. Így 
1 azonban a ki- rópirat több helyei egymás 

mellé állítva e dekesen fogják feltüntetni 
; a két párt le 1 gásbeli differenciáit, s a kik 

nem tudnak t iui vagy épen a röpiratok- 
hoz hozza n m jutottak, tudomást szerez
hetnek arról, n y mi történik a magyar
országi ág ov. egyházban.

/I turoc-szt noirtoni rüpirat rövid elmél
kedést tartván a ág. ev. egyház süiyedé- 
séről. majd kikelvén néhány ifjúság szá
mára Írott kézikönyvről, megállapítja, hogy 
az ag. ev egyház lelkipásztorai minden fe
lelőség néikii tagadják a hit legsarkalatos- 
sabb elveit s nincs elöljáró, nincs felügyelő 

a ki megintené az ilyen hitetleneket kü!ö-

T Á R C A

Isten adott nékem

Isten adott nékem.
Édes feleségem !
Nem vehet cl tőlem 
A világon senki, —
Senki ha csak Ü nem ! 

össze vagyunk forrva 
Kéjre, fajdalomra ,
Szereimnek élünk —
S a halálhoz is tan 
Ölelkezve érünk

Rudnyanszky Gyula

A  im ic sa i  fu tta tá s
A Felvidéki llirnód eredeti lárcfja

I .
Az a nevezetes esemény történt meg Mii- 

csan, hogy Kecskés András két szürke lovat 
hozott haza a várdi vasárról. Kétszáz pen
gőket adott értük, (azt is hozza mondta . 
vesszen cl a két szeme vilaga ha nem igaz) 
Oda állott a zsidó korlátolt pálinka- 
mérése elé, (de a hol korlátlanul ittak a 
pálinkát hajnaltól napestig) s ott mutogatta 
•z ő két szépséges paripáját, a két szürkét.

Hamarosan oda sereglett Mncsa falujának 
aprajá nagyja ! hallgattak a lovak önérzetes 
tulajdonosának dicsekcdését, ki irigykedve, 
ki meg álmélkodva azon a sok jellcuségcn, 
a miről az ember (ha csak nem vau az Is

ten adta) puszta látásra is meggyőződhe
tik.

Kecskésné, a ki a lovak fent tisztelt tu- 
i lajdonosának pap előtt vallott élotlársa volt, 
I édesdeden ragyogtatta tekintetét, hol a lo

vakon. hol a férjén, hol meg az ámuló o- 
kaságon.

Hirtelen mozgás támadt. A lobanniló bi
zottság még kiskorú tagjai riadó hnrsoga ;• 
sál intettek maguk felé Kuc: Antalt, a kit 
a mucsai közvélemény avatott l.».I--klórra.

Kec-ikós András örömtől kapi ..<> .-.emelt 
oda terelte, a község nagy lóisincröjc s 
szürszabója felé, a kit mankón cipelt a kí
váncsiság.

Majd eláll a nagyképunck a szuja, ne
vetett Kecskés András

— Doj'szcn most megpukkad a méregtől 
tette hozza a szerelő hitves.

A nagy lóisincró odaért, hu.. m ,au víz - 
g a lg ji la  a két szürkét, megmarkolta n két 
lo patáját, oda tapasztotta a fülét a ló tóm 
porara ; hallgatott, hallgatott.

Olyan néma csend volt, hogy • zvegy Pa 
lifkané Iclekzet vevését is hortyogasnak tar
tották.

—  Mit szól keiül ehhez a két adathoz ? 
kérdezte nagy türelmetlenséggel Kecskés 
András.

- Mit ? . . .  Hát aztán hány pengőket 
vesztegetett értük ?

Két száz pengőt.
Megvillant a Kuci szeme, mint az éjjeli 

bogáré , hegyre fogta a pipáját es csak 
annyit mondott hogy jobb lesz ha egy szót

Am az egybegyiilt közvélemény, mely va
lami csiklandósat, valami izgatót várt, halla
ni akarta Kucit.

- Szójjik má no ! bökte oldalba Gajdos 
Gyuri esküdt.

Ne szeméreskedjék, mint a Tariék ma
laca. hangzott l’ucfor János harsány szava.

Halljuk ! Ilailjuk ! harsogott a sokxág.
Kuci ..Áttekintett, sunyi pillantást vetett ' 

appadozo Ktcskésnére, aztán olyan han
gon, mely li.i.-.oulalos az üldözött hörcsög | 
''iinaics in-" .zörgéséhez, a kővetkezőkéi je
lentette ki :

Hat, iiat Kecskés András akar igy, akar 
így. kelméd sem tagadhatja, hogy jól szc- 

mügyre vettem a két szürkét. Nem akarnék 
zóllnni, de ha mar rákényszeritenek . . .

Vihart jelző moraj zúgott végik a tömegen.
Ha ni.11 az igazat meg kell vallani, 

kapta I I a .zót Kuci. hal csak azt mondom 
h"gy a sörényire ráfizettek tizpengöt, a fo
gara eppen annyit vagyis hogy ez a I ét ló 
ncui is volna ló. hanem csak afajtu állat, a 
melyet az I -tón is arra teremtett, hogy vi- 
ct hordjon a kolduló barátoknak.

Kecskés Andrásban meghűlt a ver, a fe
lesége meg akkorát sikoltott, mmí >Ruzeílu 
Júlia* őrgrófnő, a >llasdrul»al< Című operá
ban, mikor előre megfontolt öngyilkossági 
zandékkal le akar ugrani az Ájfcl tete

jéről.
-  Rágalmazó ! kiáltotta a merevségtől 

löiocsudolt Kecskés András.
Találkozunk még ! sipította Kecskésné.

1 Kötöféken fogtak a lovakat s hazavezet- 
, ti k némán c.icndcsen-

Kuci Antal önelégülten tekintett utánuk
II.

Nagy Daru Péter, Mucsa községének bi-
raja (a ki a •.aja meggyőződése szerint ar-
ről volt hire ■ liogy Deák Ferencnél csak
egycsztcnd .v> 1 .. 1 letett később vette) a ke-
zébe- a Kccsk András meg a Kuci Antal
ügyét.

Nem akart haragiartó embereket Mu-
csan. Maga tette Kec ■ Kucit
is, mondva : a következő jelt . doigo-
kát : .Isin . •inltek a Montccá-r meg a
Kepulettík ■ • >rat. Becsülete . de hazsar-
tos ember v, . id a kettő. Hát'.őn ked-
den i 1, - ünnepnap: egyebet
Se tette.' , 1: egymás apja.i. .-.odta . Áz
tán tudja ik, hogy mi le  a civa-
kodás vege t gyiknek a tanya, a másik-
nak meg a fi.. mérgezte meg magút vitriol-
lal, nagypen i“ r virradó reggelre. Nagy
szombatra ma 1 is terítették őket -

Kecskés A . . .  sóhajjal, Kuci meg ha-
romszoros es 1 . 1 ai fejezte ki léikének mely
m e g h ato ttság o t.

—  A kennetek haragját —  folytatta a 
biró — lova* 'kozták, lovak tegyék azt jóvá. 
Kelmédnek ke. szürkéje, kelmédnek két 
sárgája ; áll 1 ák ki őket bajvivasra, a me
lyiké győz, azé az igazság.

Kecskés K :cira, Kuci Kecskésre nézett. 
Iialgattak ; beleegyeztek.

III.

A  Mucsan megjelenő »Bolond Bardja* című 
lap a következő érdekes hírrel iepte meg 
olvasóit : »A váratlanul megalakult mucsai



nősen akkor, midőn a fiatal lelkeket a hi
tetlenséggel mérgezik meg.

Azután igy folytatja: Nálunk az isteni 
tiszteletnél egyöntetű reudről szó sem le
het. Köztudomású, hogy mindenki akár 
lelkész, akár felügyelő, avagy önnálló egy
ház, kénye-kedve szerint eszközöl minden
nemű változásokat az egyház dolgaiban. A 
mi felügyelőink tulajdonképcn már maguk 
sem tudják, mi t irtózik az isteni tisztelet
hez. A tavalyi egyetemes gyűlésen maga a 
felügyelő mondotta, hogy a mi tót egyhá
zunkban az istentisztelet mái nem is ne
vezhető 'protestáns istentiszteletnek s úgy 
vagyunk mint a juhok, pásztor, rend és 
szervezés nélkül.

Hogy nálunk a tiszta egyházi tan meny
nyire ignoráitatik. azt világosan bizonyítja 
az a körülmény, hogy bennünket a kálvi
nistákkal akarnak egyesíteni s ez az úgy
nevezett unió. Az ember nem is hinné, 
hogy mily könnyelműséggel beszélnek az 
unióról. Az unió eszméjét -r>() évvel ezelőtt 
Zav Károly akkori főfelügyelőnk pendítette ! 
meg. Az egyetemes gyűlés nem ellenezte az 
espercsségck között is tóbb volt olyan. ■ 
hogy már majd nem beleegyezett az unió- j 
ba. miután az volt a főfelügyelő úr ki- j 
vánsága. I)r. Hurbán egyhazunk tántorit- 
hatlag védője, »Unió< ciinü müvében vi- | 
lágosau kimutatta, hogy mily tátongó mély- ■ 
ség választ el bennünket a kálvinistáktól. 
Húrban fellépése forrongást idézett elő, az \ 
urak megijedtek s igy az unióból nem lett 
semmi.

Húsz ével később a kerületi gyűlések 
meghagyták az újonnan megválasztott püs
pöknek, hogy oda hasson, miszerint a 
minden ok nélkül szétválasztott két egy
ház egyesittessék. Ez azonban ismét nem 
sikerült, a mi nem egyházunk fejeinek, ha
nem annak a szörnyű pátensnek s a mel
lette tartó lelkészeknek érdeme ; az urak 
ugyanis újból megijedtek, látván, hogy az 
unió erőszakolása által, tót népünket aka
ratlanul a pátensbe hajtják. Húrban köny
véből megtanultak ismerni még a vakbuz
gó unisták is a főokot és külömbséget ( 
mely bennünket a kálvinistáktól elválaszt, j 
s beláttak, hogy két ilyen, egymástól lénye- 
gesen külömböző egyházat erőszakkal egye- , 
siteni lehetetlenség. Ezután céljuk elérésére j 
más utal választottak s megfeledkezvén 
egyházuk presbiterikus szervezetéről, az 
egyházi férfiak megválasztásánál azon egyé
neket kikben az egyház bizalma összpon- j 
tosu.t iparkodtak megalázni, kicsinyíteni, 
pánsziávoknak hazaárulóknak s a magyar 
nemzet ellenségeinek nevezvén azokat; ellen- j 
ben a saját kandidátusaikat az egyházak 
nyakara erőszakolták azon feltétel mellett, l 
hogy ezek velük együtt fognak dolgozni az

únió érdekében. Céljuk eléréséhez minden 
eszköz jó v o lt; tehát nemcsak rábeszélés, 
csábítás, ígéretek, megvesztegetések, hanem 

1 fenyegetések, üldözések, felmondások s a 
hol ez sem használt nem ijedtek vissza az 

| erőszak használatától, felfegyverzett esendő 
I rök igénybe vételétől, brachium bör

tönök- és vérontástól sem.
Es mit szóljunk az újabb korban egyha 

zunk kebelében terjedő vadházasságokról ? 
Számtalan példával lehetne bebizonvitan 
hogy ev. lelkészeink erkölcsi befolyásukká 
nemcsak hogy nem igyekeznek ezenocsmany 
ság terjedését megakadályozni, hanem el 
lenkezőleg hanyagság folytán s itt-ott szó 
vul is jóváhagyják. Egész joggal kérdezhet 
jük hát : miért sülyedl le annyira cgyhá 
zunk ? Nálunk a fejtől romlik a hal. A ren- 
detlenségek azóta vetették meg lábukat 
egyházunkban, mióta felügyelőink nagyobb 
része megfeledkezett arról, hogy az egyház
nak nincs teendője a világi dolgokkal 

Tudva van. hogy a mull szazad végéig a 
tanult emberek nyelve hazánkban — a la 
tin volt. Hiióságoknál, a/, ország kormány
zásában. a közoktatásban e nyelv volt 
használatban. Egyszerre azonban minden 
megváltozott. Hazánkban a szarura nézve 
leghatalmasabb magyar nemzet követelte, 
hogy az ő nyelve legyen az országos nyelv a 
latin helyett. S csakugyan 1840-ben ki is hír 
dettetett a magyar nyelvnek, mint hivata
los nyelvnek használata és a lelkészeknek 
meghagyalott az anyakönyveknek e nyelven 
való ve; elése. Egyházunkat. a mely leg
nagyobb részi tótokból áll. a változás 
annyiban érintette, hogy jövendőbeli pap
jaink s tanítóink az iskolák magyarosítása 
folytán nem tanulhatnak egyhazaik nyel-

dolog volna e mélyen tisztelt főpap érde
meivel, kinek kegyes s bölcs kormányával 
immár 17. éven keresztül dicsekszik me
gyéje, kétségbevonhatatlan adatok hosszú 
sorává* együtt akár egy jókora kötetet be
tölteni. Azonban a rendelkezésünkre álló 
tér szűke miatt, a sok közül, a melyek 
ékesszólóan mutatják ö  exelentiájának 
magas személyében a kitűnő egyházfő mel
leti a sikerbiztositó magyarosítás s nem 
zeti kultúra felküU bajnokai, ezeket említ- 

I jük fel; í)  a hazafias szelleméről isme- 
[ rctes szepesváraljai tanitókópzőintézeim-k 
! a magyarnyelv s hü nemzeti érzésben előre 
| törekvő szegény tanulóit majd teljesen cl- 
1 lá tja; 2) Árva, Liptó és Szepes me- 
| gyékre terjedő ’ egyházmegyéje népiskolai 
j tanítói közül azokat, akik zengzetes nyei- 
! vünk tanításában s a honfiúi hü és tiszta 

érzelemnek a növendékek viaszhajlékony 
j szivébe való becsepegtetésóbin lelkesebbek 
j időnkint elismerésképpen megjutalmazz i ;

3) a lőcsei, rózsahegyi, trsztenai gymnu- 
: siumokba járó oly 45—50 tanulót, kiket jó 

magaviselet s a honi nyelv és szellemben 
i eredményesebb igyekezet ajánl, 50— 50 

frttal segélyez fejenkint; 4) Lőcse s
Rózsahegyre, valamint Szepes-, Olaszi- és 
Turdossinba, a szatmári anyaházból bevitt 
magyar irgalmas nővéreknek, a nevelés 
csiráját képező kiskedóvóva! összekötött 

: intézeteit, melyek hivatásszerű működésük 
ke*, jelesül az igaz magyar szellem fölkcl- 

i tése s ápo'ása állal minden rendűek és 
í rangnak hálás elismerését vívták már is ki 

föntartja, illetőié,' gyámoiilja; 5) a r>
| zsahegyi gymnasiuranak, mely hazánk s 
j nemzetünk egyik védőbástyáján, közvetet- 
| len a határszélen, mintegy őrállomáson,

vén. Egyházunkat azonban sokkal nagyobb : m>ndig a hazafias érzelem kifejlesztését éc 
szerencsétlenség érte. mint a tótul nem ta
nulható papokat és tanítókat. Ugyanis nem 
volt elég az iskolák megmagvarositása, ha
nem egyházunk fejei főfeladatukul tűzték 
ki a magyar nyelv terjesztését az egyhá
zakban s kancsal szemekkel nézték azokat 
kik e törekvésnek ellene mertek dolgozni 
De az uniónak sem volt má; célja, mint 
bennünket -— tótokat — magyarosítani. Ezt 
világosan kimondotta Zay főfelügyelő: »Ne 
legyünk sem evangélikusok, sem kálvinis
ták, sem kathoiikusok. sem pedig zsidók, 
hanem legyünk mindannyian magyarok «
E mondatban ki van fejezve egyhazunk 
egész nyomorúsága, mely a mai napig is él, 
kisziván belőlünk a legfrissebb erőt. ha
sonlóan a phyioxerához

(Folyt köv.;

>sport egylet* ma tartotta tavaszi meeting- 
jét, a közönség impozáns részvétele mellett. 
Már a kora hajnali órákban csoportokra 
szakadozva vonult ki községünk intelligen
ciája a pazsitos mezőnyre, hol a kukorica 
szárakból hevenyén felépített hölgytribünt 
csakhamar ellepte a közönség. Ott láttuk 
a többek közt: Hangya Mártont a nejével, 
özv. Kucoránét a Jani fiával és Gclbeluft 
Ábrahámnét elefántcsont legyezővel. A 
versenyre két nevezés történt, még pedig a 
Kecskés istálló két szürkéje és a Kucora 
istálló két sargaja. Pálya : a Nagy Istvánok 
kutjától a tisztelendő úr kaszálójáig. Gyö- 
nórü pace-ban haladt a négy paripa özv. 
Kucorané dinnye földjéig, a hol is a Kecs
kés istálló lovai megbokrosodnak, (Kecskés- 
né megcsküszik, hogy azt a madarijesztőt 

Kuci áhítottá az út szélére) és vakmerő ga
loppban szaguldtak, irányt váltosztatva a 
várdi u: felé.

Kecskésné hangos zokogással követelte a 
verseny beszüntetését.

Ám a jury, a fővárosi lovar egylet statu- 
maira tamazkodva, a versenyt szabálysze
rűnek nyilványitotta s igy a Kuci istálló két 
sárgája, majdnem 5000  lóhosscal canterben 
érkezett be elsőnek. Kecskésné elájult Tota- 
lizatŐr ; 5 ie 6 1 3 .

Alteregó.

L evelezés.
Rózsahegy 1891. jul. 28.

Csak imént juthattunk a .Felvidéki 
Nemzetőr* ez évi 2 (J-ig számához, a mely
ben .Három üres érseki szék* föliratos 
cikk foglalja el az első helyet. Az egész 
közlemény, melyen föltűnően tendentiosus 
szellem vonul át, oly állításoktól hemzseg, 
a melvek nem csak egy művelt s nevére 
méltó katholikus előtt közönyösek nem 
lehetnek, de himezctlen nyíltsággal szólva, 
mint a kritika s/igorú mérleget kiucmáilók, 
bármely elfogulatlan honpolgár részrehaj- 
latlan kebelében okvetlen szánalmat kel
tenek

Nincs Itt helye az igazság rová ára és a 
felsőbb szellemi érdekek sérelmével, úgy 
odavetett valamennyi állítassál foglalkoz
nunk, melyekben a rossz szenvedély mér
ges nyi ait lövöldözi a kathoiieismusra. 
melyről pedig még az ünnepelt Kölcsey 
Ferencz. protestáns létére is megvailá. mi
szerint azé és apostoli ieikületö fópászto- 
raié azon soha el nem homalyosodható 
dicsőség, hogy Árpád nemzete, miként a 
mohácsi vesz előtt, úgy utána is az átkos 
pártszakadások hullámai között el nem 
sülyedve, a valódi műveltség azon díszes 
fokára emelkedett, mely egyedül illeti meg 
a nemesebb emberiséget

Csupán C s ú s z k a  György szepesi püs
pök ő exellcntiájának — kinek kebelében 
a vallás s haza nemtőit egy szent frigybe 
kötő a nemzeti kultúrára mindent ..Időzni 
kész szív honol magyarosító acktiojára 
t'-tt megjegyzések qua'ifikálha’ atlanság it 
óhajtjuk ezúttal k.mira m. Nagyon könnyű

a magyar nemzeti műveltség átplánlá 
tekinti főcéljául, nyolcosztályuvá emelését 
hathatós befolyásával előmozdítja: fi) a 
szepesmegyci történelmi társulatot, a mely 
mint a magyar tudományos és közműve
lődési munkásság érdemes egyesülete, köz
vetlen a derék megye, közvetve pedig édes 
hazank nagy múltjának földerítésén s ezzel 
a nemzeti öntudat emelésén, mélyebb ta
nulmányok a apján, annyi sikerrel fárado- 

I zik, mint küztiszteletü elnöke, évről-évre 
erkölcsileg s anyagilag lelkesen es bőven 
támogatja; 7) a magyar orvosok és
természetvizsgalóknak, a midőn azok az 

; egyesületükkel éreztetett jótékonyságáén, 
őt 1888 augusztus 23—28-ki közgyűlésük 
elnökéül választották, a XXIV. vándorgyű
lés alkalmából még a momentalis emlék- 

| könyvet is nagy költséggel sajátjából nyo
matta ki; 8 ) a I\ M. K. E.-nek, a 

I mellett, hogy alapitó tagul a legelsők kö
zött lépett be, életfontosságú ügyét, melyért 
minden igaz honfiszivnek,buzognia kell, min
denkor — mint a derék egyesület jegyző
könyvei fönnen hirdetik — melegen karolta 
föl s az Árvamegyc turdossini óvónő fize
téséhez is éveken át járult; 9) a szé
pénél yi székesegyházat, a neinesbülő mü- 
izlésnek, c tiszteletre méltó ősrégi, de a 
viszontagságós illők vasfoga által megvi
selt, mérvadó példányát fejedelmi áldoza
taival stílszerűen már jórészt restauráltad 

De legyen elég ennyi az élénk bizony- 
ságu és lélekemelő lényekből, melyekkel 
szemben bármin mű kicsinyles s ráfogás 
hatástalan marad Isten adjon minél 
több, a társadalmi vadúserkolcsi s nemzeti 
fensőbb érdekeinkért oi/ igazán élő-haló fő
papot, minő íötiszteiendó C s u s z k a  
György ö exellen:iája, ki nagy jótékony
ságával nemcsak a jelennek szolgai áldá
sul s követendő például, de világító fáklya 
gyanánt á 1 a jövendőnek is. melybe ma
radandó alapítványaival s felállított isko
laival irta be dicső nevét, a melyek hivatva 
vannak a magyar hazafiság szent oltárának 
lángját az idők végeiglon a tis/la nemzeti 
ér/és dra.ra olajával élesztgetni; « kinek a 
minden erőszakos m ><iot meg a piacizajt 
köridő d- annál eredményesebben magya
rosító ac:lójára illenek Róma híres Írójá
nak e szavai .peragit polestas tranquilla, 
quac violenta nequ.t * Dr. Csősz Imre.

H Í R E I N K

Baroa GaUor miniszter a mull liélfón 
megszemél te a volt oszlrálc-magyar 

i állnmvasut vágvólgyi vonalát. Csak

nem minden állomáson kiszállt, lájá- 
koztalla magái a helyi viszonyok fe
löl és beszélgetett az egyes uliomás- 
hivalalnokokkal. Mint tényt emlegetik 
hogy az Oderborgon át való forgalom 
legnagyobb része jövőben erre a vo
nalra fog terel lelni, mert nincs emel
kedése. A miniszter ugyan ez alkalom
mal meglátogatta a Löwe-féJe zsolnai 
magyar gyapjuáru katonaposztó és 
takarógyárat.

Kinevezés. A besztercebányai felsőbb 
leányiskola igazgatójául, Dr Gcrevich 
Emil volt igazgató helyére, Hermann 
Róza. ottani tanítónő neveztetett ki.

Uj vasúti állomás. A szuesányi uj ál
lomás e hó 22-én nyílt meg. Elége
detlen nézik már most a szuesányiak 
uj s csinos berendezésű állomásukat 
s szinte büszkén tekintenek az utasok 
szemébe, kik — nem lévén szokva 
a kalauznak »Szucsány« elkiáltásánál 
ily csinos épület, hunéin őrház mel
lett megáiui, s nem a rendes vasúti 
jelzőharang, hanem csak aíTéle tehén- 
csengetyü engedélye után indulni — 
ugyancsak megbámulják az uj »Szu- 

: csányt.* A szuesányiaknak azonban 
nemcsak örömükre, hanem hasznukra 

! is szolgál az uj állomás. A sok keres- 
í kedo ezelőtt minden portékájáért 
1 Ruttkára volt kénytelen szekerei kül

deni. most már ott rakják le neki.
1 Edd igeié két teher vonat áll meg Szu- 
1 csányban s mindig van mit felszed- 
| nie vagy leraknia.

A F M K. E. rózsahegyi közgyűlésére még
mindig lehet jelentkezniök a turóemegyei 
tagoknak Dr. Uenlezky Ákos valaszlmanyi 

1 jegyzőnél, hddigeic még kevesen jelentették 
j  ÜC a közgyűlésen való részvételüket, pedig 

meggondolandó, hogy hozzánk nincs mesz- 
sze a közgyűlés székhelye s mi is szeretünk 

| iiivatkozni lelkes hazafiasagunkra ; itt az idő, 
mutassak meg, hogy mi is ki akarjuk ven
ni részünket úgy a jóból, mint a roszból. 
Ha mi nem megyünk a közgyűlésre, hat ak
kor unt varhatunk a távolabbi megyéktől ? 
Azt csak nem, hogy ők menjenek mi helyet
tünk ! Ellenkezőleg a közgyűléstől távolabb 
levő tagok azt elvárhatják, hogy a nagy 
többség innen menjen. Mi hisszük, hogy 
megyénk szép szambán lesz a közgyűlésen 
képviselve, s nem hagyjuk cserbe a távoli 
megyéknek bennünk helyezett várakozását.

A komaromi kiállítás. A kiállítások hazánk
ban oly mérveket és általános elterjedtséget 
kezdenek ölteni, hogy méltán lehet remé
nyünk. miszerint kereskcdclmügyi miniszte
rünk óhaja, a millenniumi kiállítást illető- 
lep. teljesülni lóg. Ma egy hete jelentettük 
a temesvári kiállítás megnyitását, 3  most 
újabb megnyitásról keli jelentést tennünk. 
Ugyanis tegnap nyitotta meg gróf Eszter- 
liazy Miklós a komaromi gazdasági- és ipar- 
kiállítást. Múlt hó utolsó napján 14 0 0  kiál
lító tárgyait helyezték cl tiz pavillonban. A 
kiállítás területére esténkinl villamos fény 
árasztja fehér sugarait.

Uj főispán. Marsovszky Jenő elhunytéval 
Trencscnmegye főispáni széke üresedésbe 
jővén, annak betöltése mar közelebb meg 
fog történni. Mint értesülünk, a megye uj 
főispánok illetékes helyen Hakovszky Géza, 
Trencsénmegyc trencséni kerületének or- 
szággyülési képviselője van kiszemelve.

A francia hajoraj tisztelegni ment Orosz
országba. A hajóraj mar megérkezett Kron- 
stadtba s Vivc la Francé ! és Vive la Rus- 
sie ! kiáltásokkal üdvözölték egymást franci* 
ák és oroszok. S ezzel meg kellett eléged* 
niök. mert a mit leginkább szerettek volna 
hangoztatni, a francia-orosz szövetséget, nem 
volt megengedve.

Pénzverés. Magyarorszagau legközelebb 
bolgár pénzt fognak verni. A bolgár kor
mány nemzetközi pályázatot hirdetett 8 mil
lió frank ezüstpénz kivételesére es szállítá
sára. Az ajánlati tárgyalás mar megtörtént 
es a szállítást a magyar ipar- és kereske
delmi bank nyerte cl. A pénzt — közelünk
ben — a kormocbányai állami pénzverő 
híva alban fogjak kiverni.



Fejórváry báró lemondása Képviselői 
körökben már több nap óta nyílt ti
tok hogy a honvédelmi miniszter egy
általán nem helyesli se azt az eljá
rást, melyet az Ugron-Uzselár afférben 
Ugrón megbízottai követlek, se azt 
a felfogást, melyet a képviselői kon
ferencia tagjainak többsége az elég
tételadást illetőleg magáénak vallott. 
Az ügy most a mentelmi bizottságban 
lesz tárgyalva, s ha az eredmény nem 
nyújt elégtételt a megsértett tiszti be
csületnek, akkor a honvédelmi minisz
ter ebből levonja magára nézve a ko- 
mekvenciákat, vág is megválik állá
sától.

Hymen. Hlavnya Pál pribóczi köz
ségi bíró augusztus hó 8-án oltárhoz 
vezeti Kasuba János kclemenfalvi 
biró s megyebizottsági tag leányát 
Mariskát.

Egyenruha. A m. kir. póstahivatalnokok 
egyenruhazatat reformáljak, a mennyiben 
mindenben hasonló lesz a gyalog tiszteké
hez. Kard, nadrág, blousc és sapka, csak a 
jelvény lesz csillag helyett rózsa

A vasúti szabad- us kedvezményes jegyek.
A szab. osztrak-magyar allamvasur társaság 
volt budapesti igazgatósaga illetőleg fenal- 
ló bécsi igazgatósaga áltál f.-é. julius ly-két 
megelőzőleg a megváltott társulati magyar 
vonalokra vonatkozolag kiállított állandó évi 
és időleges szabadjegyek (. evi julius hó 3 1 - 
ével érvényüket vesztettek. Ellenben az egy
szeri utazásokra kiállított szabadjegyek, ked
vezményes áru igazolványok, szállítási utal
ványok s. a. t. lejáratukig továbbra is ér
vényben maradnak. A m. kir. allamvasutak 
összes vonalaira kiállított éw és időleges 
•labadjegyck, a megváltott osztrak-m.igyar 
állaravasut-tarsasag vonalaira is érvényesek 
A  most említett vonalokra szóló kedvez
ményt célzó folyamodványok úgy mint az a 
m. kir. allamvasutak lobbi vonalaira nézve 
eddig is történt a m-.,ir. ai lám vasutak igaz
gatóságához nyújtandók be. Ezen folyamod
ványok, valamint minden egyéb magán ügy
ben beadott kérvény, akar a m. kir. aliarn- 
vasutak igazgatósághoz, akar a »Dunabal- 
parti üzlet vezetőséghez* adassák is be bc- 
lyegkötcles. (Eddig az osztrák-magyar ál
lamvasutak igazgatóságához benyújtott folya
modványok bélyegmeiilesek voltak.)

Protestánsok zsinata. A liptói ág. ev. 
esperesség a múlt héten tartott köz
gyűlésén nagy többséggel elhatározta, 
hogy a zsinaton részt vesz. A dolog 
ekkénli fordulata a milyen meglepő 
éppen oly örvendetes a magyar 
pártban.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a kö
vetkező esetei, mely szomorúan bi
zonyítja, mily veszélyes nyitott ablak 
mellett aludni s melyből tanulságot 
meríthetnek. —  M. E. szuesányi la
kosnő ugyanis a múlt hét egyik reg
gelén sürgősen orvost hivatott s el
panaszolta, hogy éjjel valami bogár 
mászott a fülébe, minek folytán a fe
jében nagy fájdalmakat érez Az or
vos megkísérelte a bogarai kihúzni 
de nem bírta, ruszint mi it az már 
mélyen behatolt, részint pedig, mert 
csiptelöje mindig lesikamlolt a bo
gárnak érezhelőleg kemény 1 síéről ; 
tanácsolta azonban az asszonynak, 
hogy siessen Budapestre a klinikára 
8 operáltassa magát, annál is inkább 
mert a feje belül gyűlni kezd már. 
— Most halljuk, hogy a szegény asz- 
szony a szerencsétlen műtétnél ki- 
szenvedett. Bár e hir megerősítésre 
vár, mindamellett már maga a veszély 
elegendő intő példának. Az orvos ma
gyarázata szerint a szerencsétlen 
asszonynak a fülébe az ismert ko
vács-bogár mászott, a  mely csakis 
& nyitott ablakon szállhatott a szo
bába.

A besztercebányai m kir. allami felsőbb 
leányiskola értesítője az 1890—91-ik 
tanévről; közli l)r. Gerevich Emil 
igazgató. A tanári testület 17 tagból 
á llo tt; a tanulók száma Osztályonkint

a kővetkező: az 1. oszl.-ban 18, a 
II. dl, a III. 26, a IV. 22. az V. 9, a 
VI. 8 ;  összesen 114. Anyanyelv sze
rént volt magyar 68, német 45, tót 6. 
A beiratások a jövő iskolai évre 
szeptember hó 1., 2. 3., 4. és 5* nap
jain fognak eszközöltetni. Az első 
osztályba legalább 10 éves oly leá
nyok vételnek fel, kik az elemi iskola 
4 osztályát kielégítő sikerrel végezték. 
A nyilvános polgári iskola IV. osztá
lyát jó sikerrel végzett tanulók aka
dály nélkül léphetnek át a felsőbb 
leányiskola V- osztályába, ha a fran
cia nyelvből a vizsgát kiállják. Az 
évi tandíj 30 frt, beiratási dij egyszer 
mindenkorra 5 frt. Az iskola inter- 
nátusában a tartási dij egy iskolai 
évre 300 frt.

Rajec-Teplic fürdőben, hol most nagyszá
mú előkelő közönség élvezi a fürdőélet gyö
nyörűséged, ma 1’. Márkus Emília, a nem
zeti színház tagja közreműködésével jótékony 
célú hangverseny lesz.

Vízbe fűlt tutajos Nem hiába vet ke
resztet az öreg tutajos fia után s 
megáldja, ha első ízben ereszti a 
vízre, tudja ő a tapasztalatból jól, 
mily keserves s veszedelmes kenyér
kereset ez. Hogyis ne, midőn egy 
pár garasért meg kell tennie a sze
gény tótnak azt az utat pl. Kralován- 
tól Komáromig, mindig játszva életé
vel ; reábizzák a faportékát s Isten 
se segít rajta, hogy le ne vonjon ura 
csekély fizetéséből, ha csak egy szál 
deszka is hiányzik a küldeményből. 
Sokszor életveszélyben van a szegény 
tutajos, de azért nem gondolva saját 
életével, ura portékáját menti s kész 
a hullámokba vetni magát utána. 
Ehhez hasonló kinös látványnak 
szemtanúja volt c napokban Szu- 
csányban néhány a Vág partján fog
lalatoskodó ember. Egy egész sor tu
taj úszol 1 a Vágón szép egymásután
ban s habár a nagy hídnál, mint a 
vizáradáskor mindig rohamos a v iz: 
a tutajok minden fennakadás nélkül 
sikamlotlak át a hid alatt, De az 
utolsó — ! Ezen bizonyára tapaszta
latlan kormányzók lehettek, mert a 
tutaj úgy belevágódott a középső 
oszlopba, hogy tüstént szétesett s a 
tutajosok bár egy ideig fönntart
hatták magukat a gerendákon — 
erejüket vesztve a vízbe merültek. A 
nézők közül néhányan segítségükre 
siettek s mindkettőjüket kimentették. 
De alig érezte magát elevennek az 
egyik -  bizonyára, hogy menthesse 
a portékái s lehel, hogy a következ
ményektől való félelmében ismét 
a hullámokba vetette magát s meg- 
fúlt.

Tűz villamcsapas következte bon Julius hó 
3 0 -án deli 12  Ófatüjban a villám lecsapott 
l’ribóc község egyik csürjére. A szakadó 
eső dacára a csűr csakhamar lángokba bo
rult s ezenkívül tnég ot csűr és egy lakó
ba/. lett a lángok martaléka. Szerencse, hogy 
a csűrök meg nem voltak megtöltve gabo
nával, inéit akkor a kárvallott gazdák egész 
évi fáradozása füstbe ment volna.

A dülinayyarorszagi tanito-oyylet julius 29 

ikén tartott közgyűlése Láng pancsovui taní
tó indítványára hatarozatilag kimondotta, 
szerkcsztessék egy felirat a kormányhoz fel
kelendő, hogy Európa összes államaihoz 
emlékiratot intézzen, melyben megcaíoltas- 
sék a magyar iskolák ellen világgá kürtőit 
ama hir, hogy erőszakos magyarosítást foly
tadnak

A rajec-teplici fürdőben folyó hó 30. 
napjáig 591 állandó vendég van és 
ezeken kívül ugyan ott napi vendé
gek is szép számmal fordultak meg.

Polgári iskolát végzettek figyelmébe. A val
lás és közoktatásügyi m. kir. miniszter tudat
ja a törvényhatóságokkal, hogy a polgár' 
iskola 6 -ik osztályát jo sikerrel végzett if
jak, ha a gynmáziuin f>-ik osztályúnak meg- 
íelelölcg a latin nyelvből vizsgát tesznek, 
gyógyszerész gyakornokokul felvihetők,

azonban egyéves önkéntességre a katonai 
szolgálatnál igényt nem tarthatnak.

Veszedelmes találmány. Egy amerikai föl
találó szabadalmat kért egy általa készített 
elektromos fűzőre. Ez az uj fűző hivatva 
van arra, hogy örökre biztosítsa a jó erköl
csük uralmát. Az uj íüző úgy van készítve, 
hogy ha valami vakmerő imádó karja meg 
talalja nyomni ezt az érdekes ruhadarabot, 
a fűző rögtön a lokomotivéhez hasonló ftity- 
tyot hallatt. A feltaláló azt állítja, hogy 
már három leánynak sikerült férjet találnia 
azáltal, hogy a fűző a kellő pillanatban 
mindig fütyült s az imádó érzelmeit igy 
nyilvánosságra hozta.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer álta 23 éves süketség és fülzú
gásból gyógyul ki, készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hoz
zá fordul. Cim : NICH0LS0N H. J., Wien XI

Felelős szerkesztő : Révész Lajos- 
Társszerkesztő: Fehér János.

Nyílttól-.

ft 'n r li lg t -  S i  l d c i i - l n H V  v o n  
O O  ki*, bis fl. 7 .6 5  per Meter -- glatt 
gemustert ca 2 5 0 0  versch. Farben und 
Dessins) ( —  vers. roben- und stückweise 
Porto- und Zollfrei das Fabrik-Depót G- 
Hennebery (K. u. K. Hoflicferant.) Zürich 
Mustcr umgehend. Briefe kosten 10  kr. 
Porto.

1619. SZj_
1891.

Árverési hirdetményi kivonat.

A turócz szt.-mártoni kir. jbiróság mint 
tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy a t.-szt - 
mártoni v. tptnak kk. Veiits Aladár és Er
vin el.eni végrehajtási ügyében bbanyai 
kir. törvényszék területén Bella községben 
fekvő a bellai 404. sz. tjkvben 197. hr. sz. 
a. felvett ingatlant illetően 2874 frt. 30 kr.- 
ban és az ugyanazon tjkvben 1 150. hrsz. 
a felvett ingatlant illetően 10 0 2  frt 1 0  kr. 
ezennel megállapított kikiáltási arban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb 
mejelölt ingatlanság az 1891. évi szeptember 
hó 1-ső napján d. e. 10. órakor Bella 
községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
’.utlanság kikiáltási árának 1 0  százalékát 
készpénzben, vagy óvadékképes érték pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Turócz-Szt -Mártonban, 1881 május ho 
30-an.

F e k e t e
kir. jbiró.

401. az.

Hirdetmény.
A nagymóltóságu kereskedelmi m. kir. 

minisztérium az 1891. évi julius hó 19-én 
kelt 33301T. számú rendeletével a nagy 
szomhat-krakói állami közút 205— 200 sza
ka zan lévő 01 számú hid újból való hcly- 
rea Utasát 3126 frt 97 kr összeg erejéig 
engedélyezte.

A fentemlilcil munkálat foganatosításá
nak biztosítása céljából az 1891 -évi augusz
tus ho 17. -ik napjának d. u. 3 órájára a 
liptóvármegyei m. kir. allamépitészeti hiva
tal helyiségében tartandó z&rt ajánlati ver
senytárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy 
a fentebbi munkalat végrehaj tusának elvál
lalására vonatkozó, az cngcdélyzett költség 
után számítandó s az árleengedést vagy ár- 
fdemclcst százalékban, számok és betűkkel 
világosán kitüntető, a részletes feltételek
ben előirt 5 százaléknyi bánatpénzzel ellá
tott zárt aján’ataikat kitűzött nap déli 1 2

óráig a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivei a későbben ér
kezettek figyelembe nem fognak vétetni.

A szóban fór go munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet <••> részletes feltételek és a 
szerződési minta a nevezett inagy. kir ál- 
lamépizészeti hivatalnál, a iendcs hivata- 
os órákban, naponkint megtekinthetők

Kell Liptóslzmikiós, 1891 évi július hó 
27-én.

A  liptóvármegyei m. kir. államépitészet 
hivatal.

K r u s p é r  P á l
kir. főmérnök

Pályásat.
A ruttkai ágosl. hitv. ev. filiális hitköz

ség okleveles tanítót keres, ki a tót. ma
gyar és német nyelvet szóban és írásban 
tökéletesen bírja

Fizetése : Készpénzben : 300 frt. minden 
gyermek után egy fuvar tűzifa, vagy a ki
nek erdeje nincsen I frt az iskolába járók 
száma 60— 70. azon fából a tanterem is 
fütendő. Két szobából álló csinos lakás, 
konyha, kamra ős az iskolai épület mellett 
lévé istálló és faszin, egy nagy gyümölcsös 
és egy kisebb zöldséges kert.

Egy sikeres próbaév után az illető taní
tó véglegesen meg fog választatni.

Folyamodványok a záturcsai ágost. hitv. 
cv. egyház elöljáróságához (posta Turóc 
Szt. Marton) küldendők.

Ruttkán 1891 évi Julius hó 26 kán.

Az iskolaszék

3286. szám.
18917 “

Árverési hirdetményi kivonat.
A liptószentmiklósi kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy özv. Luby szül Vitális Etel végrehaj- 
tatónak Luby Boldizsár és neje szül. Szent- 
iványi Stefánia végrehajtást szenvedő elleni 
647 frl 75 kr töke követelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a (liptószentmiklósi 
kir. járásbíróság) területén levő Kouszka 
községben fekvő a szentandrás-kouszkai 65. 
sz. tjkvben végrehajtást szenvedettek nevére 
113 és a kuoszkai 69. sz. tjkvben ugyanazok 
nevére egészben irt régi külsőség után ta
gosításkor a föidkünyvi kivonat szerint 3. 
tét. 241., és 257 térképi sz. a. »Hradek 
Djei« és >Medzi Jarki« nevű III IV. V VI. 
dűlőben 9766 négyszög ölnyi kiterjedésben 
és pedig a 65 sz. tjkvben régi ingatlanok 
után l|3 és a 69 sz. tjkvi régi ingatlanok 
utáu 2|3 részben irt hegyi rétekre az 
ujabbi árverést 407 fiiban ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlansag az 
1891. evi augusztus hó 24-ik napjan délelőtt 
9 órakor K«»u ka község házában megtar
tandó nyilván" árverésen a kikiáltási áron 
alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 40 
70 kr. készpénzben, vagy óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett elö- 
leges elhelyezésétől kiállított szabályszerű 
elismervényt át.-,zolgaltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság
Kelt Liptoszentmiklóson. 1891. evi julius 

hó 17-ik napjan.

J e s z e n s z k y
________ Jcir. járiubiró.

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

vasni

felvétetik a turócz-szt.-már

tom magyar nyomdában.
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Prámiirt mit flcm Staats-Preie.

®
Prámiirt mit dér goldenen Medaille-

T E S C H N E R  THONÖFEN
Mit lieg'nn dér Saison crlaubc icli mir óiéin reich assort'rtcs La 

von Thonöfen aller Arten in Glasuren und Formen etc. aus guten, 
Matcrial und in gcschmackvollster Ausstattung bistens zit cmpfehlen.

Di “eh meine langjáhrige Praxis und Ei íahruiigeii als hachmauu biti 
ich in dér Lage mit den neuestcn Heitzsistcmcn (auch eigcnc Kombináljon) 
dicnen zu kónncn, die durch wcnig Heitzmnlcrial ciné schnellc und anhal- 
tend lángé Wárme gébén und sich durch dereit biliige Hcrstellung gleich 
den kostspieligsten Hcizsistcmcn bewahren.

Zeichnungen und Preiscourante franco und gratis.
Gencigten Auftrágen entgegensehend, zcichnet sich

hochachtungsvoll

Benno Heybach
Thonöfeníabrikant

Teschen őst. Schlesien. !í
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t M elyik lapra fizessünk elő? 5
 ̂ . Gazdag tatalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar iap az Z

8  „ E G Y E T É R T É S "
a mely az uj évvel immár 2 5-ik évfolyamába lepett. Kz a magyar olvasó kozott- Jc 

W  ség lapja. Hiteles forrásokból szármázó értésüleseinek gyorsasága, alapossága és W  
Q  sokasaga. rovatainak valtozatossaga kitűnősége, a kiilönböző olvasmányok gaz- 
f t  i'ag tarháza tették az «Egyetértés»-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról

S a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hű tudósítást egyedül az • Egyetértés >
közöl. P zdasági rovata elismert régi tekintélynek örvend. A magj -r kereskedő ^  
s Gazdai.ózönsóg nem szorul többé idegen nyelvit lapra, mert az »Egyetértés* 1  * 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak tőségével s alaposságával ma mar nem w  
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az O  
»Hgyetértés»-ben. amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- f t  
nyi regény olvasmányt ad. mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy- Q  
szerre, úgy hogy egy év alat 3 0 — 4 0  kötetni regényt, részint eredetit, részint a 
ki földi legjelesebb termékeket jó magyarsagu fordításban kapnak az •Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen '•  ̂
a a- értesülni, fizessen elő az »Egyetértésre*, melynek előfizetési ara egy hóra o  
1 frt 80  kr., »/« évre j írt s egy évre 2 0  írt Az előfizetési pénzek az -Egyetér
tés* kiadóhivatalaba küldendők. Mutatvanyszamot a kiadóhivatal kivanatra egy 
hétig iigyen és bérmentve küldö  ”etl

• • o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 * 0 0 9 9 9 1

Maponti m egjelen Budapesten

M A t t l A I K  IIM E IL A P
I M I M T I H l l  I A P I L . 1 P

Szerkeszti: Főtnunkalárs:

Horváth Gyula. Mikszáth Kálmán.
Helyettes szerkesztő: F E N Y Ő  S Á N D O R

A >Magyar Hírlap* bel ő dolgozótársai, kii.munkatársai és lével' zői az irói kar leg
kiválóbb tagjaiból állmuk

A ..Magyar llirla|>“ előli/.etési ára :
egész évre 14 f r t , fel evre 7 frt., negyed evre 3 frt 50 kr., egy hónapra i frt 20 kr

A »HÉT* kiadóhivatalával sikerűit megállapodásra jirmink arra nézve, hogy e vá
lasztékos kedvelt szépirodalmi hetilapot előfizetőinknek olcsóbban adhassuk, 

így a -MAGYAR HÍRLAP* és a -HÉT* előfizetési ra együtt : egesz evre csak 20 frt, 
fel evre 10 frt, negyed evre 5 frt.

Mutatványszámokat üsî ánatra, ing-yen.

E lő fize té se k  a  „ M a g y a r  H írlap'* k ia d ó h iv a ta lá h o z :

Budapest, IV., Granalos-utca 16. sz ala küldendők.
’H .
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Szt.-Margitszigeti gyógyfürdő.
A >zt.-Margitszigeti sétakert. tiszta, pormentes levegőjével es elismert jó ha- 

tásu 35* R. meleg kénes forrás vizével legalkalmasabb ryógyheiynek bizonyult* A  
korszerű fiirdoberendezevken kivid van 300 szoba, társalgási es tekejaték-terem, 
posta, telefon, lavirda. Kitűnő eredmenynyel használtatott a hévviz mint fürdő 
vagy belsőleg mint gyógyital es beidegzéséi«- .. következő koraltikokcllen: CJüZ. 
zsabak. idült kütegek. külsertesek után fellepett izzatlnianyok. görvely s buja'or. 
máj- gyomor-belbantalmak idült szekrekedes. hólyag hurut, női bantalmak. glrat 
gege-tüdőhurut. hüdesek, idegbantalniak. Utóbbiak ellen .1 villamos fürdők alkal 
maztattak meglepő sikerrel. Fürdő- es menetjegy együtt vallva, valamint íurdö* 
bérletnél mérsékelt ar. A gyógyhelyen fürdövendegek a fürdő* es menetjegynél 
el >nyben részesülnek A lakásoknál május es szeptemberben 30 százalék enged

n

f i meny Rendelő fürdőorv ■ Dr Bauer Antal fóh--:

t , ..................................................
f  ̂

t  jcay
n
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udvari orvos. Fürdőidóny 
tartama május l-tól szeptember 30 ig Hajós *.-lekodes íélórankmt. Menettéri-jegy 
hétköznap 20 k r , vásár es ünnepnap 34 kr. Naponként katona és cigányzene. 
Árszabály kivanatra bcrinenlvc me '.küldetik.

Megrendeléseket lakásokra átvesz
a M z l. i i ia r je i t N z ig e t i  k j ú k ) f ü r d ő  

I V I i i s y r l o N r e r

r  * O  ««X X X X X X X > O aO lO C < X X X X H X X X *X X X X X X X X X K X X X X X ttX X X X X X X X X X X X X X /ÍX X X X Í
£
§  A  turóc3-S2t.-mártoni „ M A G Y A R  N Y O M D A "
ő  kiadásában m egjelent:

A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
Irta-: XjSljos.

A R A  80 K R,
SCCST Kapható a Magyar Nyomdában ^  r»
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Turoez szl.-niarten, magyar nyomda Hesenfcld Ignáez

0
0

0
0

0
9

0
0

0
0

0
C

C
O

O
C

3
C

Z
Z

9
C


	31



