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Felvidéki Híradó.
T Á R S A D A L M I és K Ö ZM Ű V E LŐ D É S I H ET ILAP.

T  -« MEGJELENIK: MINDEN VASARNAP W» *
1 A iai> szellemi részéi illető közlemények a szerkesztőséire, hirdet sek és előfizetések a i  
j kiadóhivataira czimezve Turocz-Szt Mártonba küldendők. I
• .1 hivatalos hirdetetteket, kéziratokat péntekig kérjük küldeni T
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Egén évre 4 trí. Kél évre ‘i  ír’.. 
Negyed évre 1 irt

HIVATALOS H IR D ETÉSEK  DIJA

Hét midig 2 frí., ezentúl minden megkezdet: 

'zúz ■‘•/.énéi 50 krral több.

A felvidéki városok 
életjelenségei.

in.
(F) A/, a lázas tevékenység, mely a 

felvidéki nagyobb városokat egy-egv 
nagyob kiterjedésű vidék empórium- 
aivá tette, nem hagyta figyelmen kí
vül az iparos osztályt sem.

Vannak nagyobb városaink, melyek 
még a céhrendszer idejében rájöttek 
arra, hogy a nemzetnek iparososztály 
név alatt ismeretes rétege megérdemli 
s joggal mégis követeli a szellemi 
képzést.

Innen van. hogy még a vegyes
nyelvű lakossággal birö városokban 
is, mint pld. Nyilrán, Trencsénben, 
Körmöc — Beszterce és Selmecbá
nyán stb. a müveit iparososztály nem
csak ki van fejlődve, hanem a ma
gyar nyelv és magyar szellem is ör
vendetes hódítást tett.

Igen. de az ilyen városokban a vá
rosi hatóság és a felekezetek közös 
erővel raüködt k s ennek a közös tö
rekvésnek lett eredménye a mai ör
vendetes állapot !

Az ilyen városokban az iparos ma 
már arra-valóságánál fogva megfor
dul a magasabb igényű társaságokban, 
kiveszi részét a szellemi élveze
tekből, részt vesz a hazafias mozgal
makban s nem áll elszigetelten attól 
a társadalmi osztálytól, mely őt ma
gához fölemelte.

Ezen városokkal merőben más 
utón haladnak a másod -- harmad

rendű városok, különösen azok, me
lyekben a nemzetiségiek ragadták 
magukhoz a hegemóniát. Az ilyen vá
rosokban a nemzetiségi vezetők me
reven ragaszkodnak azon szűk tér
hez. melyet ők a maguk számára le
foglaltak. Ök vezetvén az ilyen vá
rosok ügyeit, saját bürokráciájukká! 
s a  tanoncok jövő helyzetének és jog
igényeinek félremagyarázásával, a 
tanoncok szellemi kiképzésére irá
nyuló törvényhozási intenciókat majd
nem leljesen meghiúsítják. Nincs na
gyítás benne, ha azt mondjuk, hogy 
az ilyen városok iparostanonc isko
lái a hozzájuk fűzött reményeket át
lag véve nem elégítik ki, s hogy a 
rájuk fordított költség, ha nem is 
egészen az ablakon kidobott pénz, de 
annál nem is sokkal hasznosabb.

Ugyanezért kivánatős lenne, hogy 
azon elemek, melyek a jövő iparosa
inak megrontásán következetesen mun
kálkodnak, és melyektől egyébként 
sem lehet várni semmi hazafias 
ténykedést, helyeikből a hivatásuk 
magaslatán álló közigazgatási ható
ságok által lassanként okkal-möddal 
kiszoriltassanak, s azoknak adassék 
meg az alkalom a községi ügyek be
leszólására, akik az iparosság szellemi 
haladása iránt kellő érzékkel és meg
bízható hazafisággal rendelkeznek.

A felvidéki kisebb városok ható
ságai itt-ott hátrányára vannak 
nemcsak a hazafias felfogás terjedé
sének — legnagyobb tisztelet a ki
vételeknek — hanem a városok élő- 
haladásának is. A mi könnyen meg

érthető, ha tekintetbe vesszük, hogy 
a magyar intelligencia sokszor nem 
akar beletnarkol.ii a darázsfészekbe. 
Úgy még könnyeaben menne a dolog, 
h»- a magyar inti lligencia az izraeli
ták támogatására számíthatna. Ámde 
ezeknek egy része, ha kenyértörósre 
kerül a dolog, azaz ha ki kell mutat
nia, hogy hát hová tart. a rnagvar- 
hoz-e vagy a tóthoz, az elképzelhető 
legnagyobb zavarba kerül. Legjobban 
szeretne egy harmadik kötelékbe tar
tozni, a mely se ide, se oda nem tar
tozik, csakhogy egyik félről se talál
kozzék aprohenzióval. Szóval nagy 
baj, hogy izraelitáinknak jelentékeny 
hányada kétkulacAós.

Ennek a ferde állapotnak magya
rázatát abban ta.álhatjuk meg. hogy 
ők minden társalalm i osztályba bele 
illenek, s éppen ez irt nem csatlakoznak 
határozottan se n a magyar, sein a 
tót társadalomhoz, hanem úgy harma
dik kasztot képeznek, a mely kaszt 
a pénzt tartja legfőbb célnak. Azt azon
ban elkeli ismertünk, s nagyra is be
csüljük, hogy politikai szempontból 
mindig magyaroknak vallják magukat 
Mi csupán társadalmi szempontból 
nem tudjuk míg megállapítani a 
hovátartozandóságot.

Ez az állapot lem fog sokáig tar
tani. Az újabb generáció már az újabb 
iskolák neveltje, nyíltan vallja ma
gát a  magyar társadalom tagjának. 
Itt már nincs kozmopolitizmus még 
a kereskedés terén sem, hanem van 
hajnalhasadása a magyar kereskede
lemnek.

Van tehát alapos kilátásunk arra, 
hogy rövid évek leforgása után a ma
gyar társadalom — ezen újabb ele
mekkel megizmosodva — kilép a tett1 
mezejére s akkor határozotton hisz- 
szük, hogy a most még virágzásban 
levő sok visszás állapot megszűnik.

Ha ez a boldogabb kor bekövetke
zik, akkor a felvidéki társadalomnak 
középosztálya, mely eddigelé fonák 
felfogásból ellenezett mindent, a  mi 
magyar, látni fogja, hogy ferde ész
járásában senki részéről nem tá
mogatta! ik. Ha a borút derű fogja 
követni, akkor hozzáférhetőbb lesz a 
szellemi meggyőzödtetés, s az iparos 
és kereskedői osztály befogja látni, 
hogy a szép cim, jogosan csak azo
kat illeti nv'g, akik a magyar társa
dalomnak, s a magyar iparnak ^s ke
reskedelemnek hivatott bajnokai.

Kérelem hazánk nemes szívű 

összes lakosságához !

Bező, Ung vármegye legnagyobb községe 
semmivé l- t t !

Folyó hó 11 én vagyis vasárnap déli ‘|.l 
órakor támadt tűzvész egy óra alatt telje
sen eihamvasztá. A falu felső részén gyu
lád! ki s a fölkerekedett szél szórta szikrák 
a község szalma házfedeleit minden olda
lon majdnem egyszerre lángba boriták.

Alig maradt me? a végeken egy pár ház, 
1 őO nél több földig leégett, s vagy kétszer- 
annyi gazdasági épül't. telve a már béta-

I

T Á R C A

Dalok a pusztáról.
Irta Rudnyánszky Gyula

I.

K d e s  h azám

Édes hazám, el-zaka tani tőled.
Siratom a hűtlen szeretőmet.
Siratom az áldott jó szülémé',
De legjobban siratlak én,
Édes hazám, téged

Mikor latiak ? Mikor térek vissza ?
Idegen föld könnyem meddig is-za V 
Tán meghalni sem jutok el hozzád, 
Síülőfoldem, édes hazám.
Te szép Magyarorszag!

S z ó l  u falunk h aru n gja .

Szól a falunk harangja,
De szomorú a hangja !
Ha még soka hallgatom.
Tán megöl nagy bánatom

Istenem, csak megölne !
Úgysem elek örömre.
A mióta szeretőm 
kint nyugszik a temetőn.

Teher nekem az élet 1 
Mar csak egy jót remélek 
Nemsokára, szép halott. 
Tcmelletted porladok

III.

ő s z i  szél zúg.

őszi szél zúg zörgeti a harasztot,
Édes anyám meleg szóval marasztott ;
De nem tudtam otthon ülni, hiába!
Siró Telkem őszi tájnak 
Pusztaságát kívánta.

Már énnekem úgyis puszta az élet.
A  mióta szép szeretőm másé lett ! 
Ki-kijárok a letarolt mezőre,
A hideg szél hadd zokogjon,
Hadd zúgjon hirt felőle !

Hej piros volt szép szeretőm orcája,
Mint a pünkösd leggyönyörűbb rózsája 
Most az is már de elhervadt, de sapadt: 
Azt se tudom : érte van-e 
Vagy magamért a bánat ?

Romok.
I r t a :  V i h a r o s .

A tanácsos ur háza előtt nagy sokaság 
tolong, hogy az érkező hintókat nézegesse; 
a virágokat és ékszereket, melyek a nők 
raháit díszítettek, megbámulja, s egyik 
másik nevezetes embert elevenen megcso
dáljon. A tanácsoseknál ma mulatságnak 
van sorja. Minden esztendőben tél elején 
fényes balra nagy tarsasag gyülekezik ösz- 
sze házukban.

A  házi urnák nagy a gazdasága cs a 
vagyonának meg is van látszata a 
barátok sokaságában, a kivilágított terem
sorban, de azon aa elegánciin is, mely 
a lépcső ajától a belső szobákig levegő

ben hangban, mosolyban és vacsorákban 
rejlik. A vagyon szaporodik, az elegancia 
gyarapodik, nem is csoda, hogy a taná
csosék mulatsá ainak évről évre több lesz 
a vendége,

Az idén —  cselédpletyka hozta a fel
színre — a tanácsosok különösen kitesz- 
nek magukért, mert az idei báljukon, meny
asszonya lesz a legidősebb leányuk

A vőlegényről nagyon sokat sejtettek, 
mert a büszke szép Elláról nem igen hi
hető, hogy közönséges emberhez menjen 
nőül. A matkapúrju valószínűleg gazdag 
gyáros tia lehet, talán földesur, de bizo- 
zonyára nem tollatrá^ó ember.

Az ilyen csak szalonba való dísznek, de 
nem a házassághoz főalaknak.

A házigazda és felesége a vendégeiket 
fogadjak a leányuk még nem jött ki a 
szobából Az ablaknál ul, révedezve néz ki 
az utcára, hol halija a kocsik robogását 
és a hazuk előtt tolongó emberek mora
ját, hanem a szeme máshol jár. tekintete 
a messzeségben más képet lát

Háztető alatt nagy magasságban szegé
nyes kamarat; kopárfalu kamat.'bán -á- 
padt fehér ifjút . beteg ágya fejónéi gyenge 
öreg asszonyt, a ki bajt áll tenget fáradt
ságnak és aggódva lesi fiának minden lc- 
lekzetAt.

Odavágytk Ö is. de a szalonban >zaz 
vendég vár. s a vendégek közt a gyáros 
fia, hogy Kilét* mátkájának s a »háza ur 
nőjének* eljegyezze

A ha. úrnője ! Valamikor egész világról 
álmodozott, melynek i? lesz királynője, a 
a melyben mégis csak 6 él és Géza és az 
ideálok és senki, más senki.

De a szép világ, melyet a szerelem 
kiszínezett a szívnek mélységében, el-

I tűnt és rombadölt minden, a szerelem és 
szív , az ideálok és az álmok. Most más
nak lesz menyasszonya és Gézát a halál 

| öleli, hűségesebb szerelemmel, mint büszke 
' szép leánya!

Az asztalokon nyitott dobozokban ék
szer hever egész özönével. Drágakövek 
csillogása hívogatja, csábítgatja, hogy dí
szítse magat velük, hadd ragyogjon a nagy 

! társaságbin.
-  Úgy-e többet érünk, ugy-c szebben 

díszítünk azoknál a daloknál, melyeket ő 
dalolt neked ? Sapadt költő mit adhatna 
neked egyebet, dalnál és éneknél ? 
kemény kenyérnél és almok moséinél ? 
Ragyog az a könyü is, melyet a boldog
ság sir. hanem a mi csillogásunk szebb az 
ő könnyeinél

A tündöklő köveket úgv elnézi Kiia,.
| mintha megértene beszédüket. Két könyör 

kére hajolva hallgatja, újra füle körül jár
nak azok a szavak, melyeket a szülei mon
dottak. mikor térdre borult előttünk és 
szerelméért keservesen zokogva könyör- 
gött

— Hamis beszéd, kis kunyhóban elég; 
a hdv szerelemre de megmarad a nyo
moríts^ Régi mondás, hogy az idó min
dennek gyógyítója , mégis igaz Meghódol 
majd elölted a világ, ha hatalmassá let
tél ; és még a poétád is udvarodhoz sze
gődik és megeuekcl a reginél szebb da- 
lókban *

Hazugság! Az ideálok nem vesznek el 
soha, csak az illúziók tűnnek a semmi
ségbe. De a mi szerelmünk nem volt il
lúzió. Hisz’ úgy mondottad Géza, hogy a 
szerelem neked vallásod, világod, s ha ez 
a világ egyszer romba d ől: romma lesz az 
életed is.



karitott összes termény s óletnémüvtl. A 
kár 300,000 írtnál több.

Menteni neui lehetett. Egy pár értékte
len bútordarab, itt ott egy-kót vánkos az 
egész, mit kiragadhattak : a szó legigazabb 
értelmében mindenük odaveszett a rajtok 
levő pár ruhadarabon kívül, mely a siker 
télén mentési kísérlet közben szintúgy rongy- 
f >4  vált.

E földön futóvá lett munkás nép erde. 
kében hazánk összes lakosságához intézem 
kérelmem.

Hatóságok, testületek, intézetek s a min
den szépet és jó t  istápoló sajtó  támogassák 
kérésem, segítsünk a tél küszöbén, kenyér 
rnházat. vetőmag s fedél néikül levő 1600- 
nál több szerencsétlenen.

Anyák apák ! hozzátok szólok : egy se
reg félmeztelen s éhező gyermek és cse
csemő, kenyér és meleg ruháért esd — 
juttassatok a feleslegből rés/ükre

Mezőgazdák ! az Ég áldásából egy ma 
roknyit c s a k : >sok kevés -  sokra gyűl* 
s elöljáróitok szívesen elfogadják, gvüten- 
dik s továbbítják hozzám a kanálnyi csöp
pet is

Tudom s érzem, hogy édes hazunk jó 
ságos népe nem kéreti magát, ha sürgős 
segélynyújtás szükségéről van szó, s ezért 
as üszkös romok között, kebleiken melen
getett didergő kisdedeikkel tévelygő szülék 
kétségbeesésig szánalmas helyzetét s az 
éhező gyemeksereg jajveszéklését részlete
sebben nem ecsetelem. é» csak anynytt 
jegyzek még meg, hogy már a holnapi be 
tevő falat kenyeret is közpénzben kellett 
beszereznünk részükre

*bis dal, qui, cito dat.«
Ungvár, 1891. évi ok.óber hó 12-ikéa

Kende Péter.
aliivpán.

Mi a magunk részéről — a netalán hoz 
zánk küldendő adományokat, szives kész

séggel juttatjuk rendelkezése helyére

Szerk

Levelezés.

Rózsahegyen, 1891. okt. 10 én.

Tisztelt Szerkesztő ur !

Óvodánk chronikus deficitben sínylődik, j

*) Mait számunkra későn érkezett

Romban hever a világunk és én romboltam 
széjjel, a ki mindig szerettelek mind- , 
örökségig.

Ella izgatottan kelt fel helyéről és gyors 
lépésekkel járt fel s alá a szobában. A 
szive hajtotta, a Téré izgatta, hogy csele
kedjék, hogy tegyen valamit, hogy hagyjon 
el mindent, a gyáros fiát és a társaságot , 
és ez egész világot tele fénynyel és pom
pával és dib-dáb hazugsággal, hogy dob
jo n  el n.agától mindent, a mi ehez a vi
lághoz köti, hogy siessen Géza beteg 
ágyához

A szobába áthaliatszott a vendégek ne- 
vetgélése s a csevegőknek moraja. A drá
ga kövek ra meredtek. A tükörben meg
látta virágdísze.* fehér alak jai s azután a 
falon, a levegőben, környös körül mindé 
nütt betegen, nyomorultan Gézát. Ella kö
pönyeget öltött és kisietett a hideg téli , 
éjszakába . . .

Az öreg anya a beteg fölé h..jolt és 
hallgatta, hallgatta vájjon iélegzik-e még ? 
Tudta, hogy fiának meg kell haünia. Az 
orvos sem tagadta már. hogy mindennek 
vége vau. Hidegen mondotta szánakozás . 
nélkül.

A hol egy viiág összerogyni készül, a 
sajnálkozás nem akadályozza meg a rom
ba dülésl. Az azszony az orvos szemébe 
nézett és tudta, hogy igazat mondott, ha
nem a szive mégis a/t súgta neki, orvos 
és szomszédok, de még a maga tudata is 
hazudnak. Nem, nem lehet hogy meghal
jon. H isztn Géza, a r. ő gyermeke ; az övé 
Senki másé csak egyes egyedül a; övé !

A beteg aludt é« álmában úgy mosoly
gott, mintha a boldogságot látna.

—  Aludj fiam és álmodd tóvá »b álmo
dat szép király lánykádról. Álmodj fiam és

Ezen baj hathatós gyógyítása cé ljá tó l bi 
zottság alakult Nagyz. Policer és Garayné 
urhólgyek elnöklete alatt, amely elhatározta 
hogy a hasznost a  kellemessel egyezteti 
össze, illetve műkedvelői előadást rendez, 
melynek tiszta jövedelmét az óvoda felse- 
gélyezésére fordítja.

Műkedvelők és darabok csakhamar ta
láltattak, szorgos tevékenységgel fogtak te 
hát az előkészületekhez és próbákhoz, kö
zönségünk pedig lázas várakozással nézett 
az előadás elé, annál inkább, mivel neve
zett két név eléggé biztosítja mind az anya
gi, mind az erkölcsi sikert. Maga az elő
adás szept 24-én • városi szálloda nagy- 

| termében ment végbe. Színre kerültek *A 
I közügyek* és »Weiberthriinen wirken* t — 1 
] felvonásos vígjátékok

A terem zsúfolásig megtelt közönségünk 
; legelőkelőbb osztályával és örömmel con- 

statálhatjuk, hogy nem akadt senki, kit az 
előadás minden tekintetben ki nem elégí
tett volna műkedvelőink a legszigorúbb 
körülményeknek feleltek meg. fölösleges 
tehát mondanom, hogy taps és virágcso
kor is bőven termett Ma még hozzá te
szem, hogy az előadás táncmulatsággal 
záródott be. eléggé jeleztem a mulatság 
morális sikeréi.

Az anyagi sikert legjobban számok bizo
nyítják. Folyó hó 4 én tartott óvodai gond
noksági ülésen az elnök azon örvendetes 
hirt közölhette, hogy az óvoda deficitjének 
nagyobb része födüzve van. mert az elő
adás tiszta jövedelme 120 frt.; fülülfizetése- 
két adtak . Glasner Kiőri Budapest. Glas- 
ner Miksa Budapest 5 — 5 frtot; Glasner Ja 
kab ur 2 frt. 40 kr. 2 frtot adtak: Kiszely 
Vendel, Dr. Schlesingcr urak; t frtot: Ku- 
binyi Hugó. I)r. Ungcr és Bucht Nándor 
urak*. Stern ur 60 kr. ; 40 krt.: Dr. Dusch- 
nitz, Schénthal, dr. Duschnitz jun. Fádén. 
Puchert, Meisnet. Tugendhardt, dr. Kux, 
Singer, Rosenzweig. Kortesz, dr. Szilágyi 
Hoffroann. Radó. Novák, Glasner József. 
Fuchs. Kapp. Kuffler jr. Klein, Kroner, Roth, 
Deli, Moser, Lax, Singer és Sanger urak.

A közreműködőknek, valamint a nemes 
adakozóknak jegyzőkönyvileg köszönet fe
jeztetett ki.

Midőn ezen köszönetét b. lapjaban nyil
vánosságra hozom, azt azon reményben te
szem, hogy Rózsahegyen minél gyakrab
ban rendeztessenek ily sikerült mulatságok.

t A H ÉT  TÖ RTÉN ETE.

A képvittU fhdz  e hó 16-án kezdette meg 
az 1892. év első öt hónapjára szóló indem- 
nity — javaslet altalános tárgyalását: A 
vita a politikai helyzet tisztázásához néhány 
adattal hozzájárult. Nevezetesen tisztázta a 
főkérdést, hogy miért kell a kormánynak 
egy budgetvita küszöbén, távol a pénzügyi 
év végétül, a jövő máiusig terjedő rendkí
vüli felhatalmazást kérnie. A kormánynak 
e javaslatban foglalt kérése látszólag ano
mália, amennyiben oly ho-szú idö.e kéri 
a felhatalmazást, milyenre még nem volt 
eddigelé eset. bár az. utóbbi huszonöt esz
tendőben nem most fordul elő először az 
indemnity kérése. A szokatlan hosszú időre 
való felhatalmazást a/ért kéri a kormány, 
mert a delegációk és más teendők miatt a 
törvényhozás mindkét haza valószínűleg sem 
a folyó év hátralevő részében, sem a jövő 
év elején le nem tárgyalhatja a költségve
tést. Különben a javaslatban nincs semmi 
olyan, a mi a parlamenti ellenőrzési le
hetetlenné tenné, Az ellenzék felfogása sze
rint a hosszú időre szóló indemmtassal a 
kormány födni igyekszik magat az. obstruk- 
ció ellen. A javaslat Jészletes tárgyalása 
most van folyamatban, s ezt használják fel 
az egymással való megmérközésre Szilagyi 
Dezső és Appon>i A lbert gróf. kik tudvale
vőleg régi ellenfelek. A küzdelem fölötte ér
dekes a magyar kcpviselöháznak ezen két 
kivaló alakja között. Hogy ki fog a harc
ból győzelemmel kikerülni, és már eddig 
is melyik fél van fölényben, a/t eldönteni 
alig lehef. Mindkét párt a maga emberének 
szereti vindikálni a babért

N em zeti p á r t .  A szőnyegen levő küzde
lemben két part, két politika es két férfiú 
követeli magának a jövendőt, Apponyi A l
bert. gróf foiyó hó 17-cn tartott beszédében 
bejelentette a képviselóhaznak, s ezzel egy
szersmind az országnak is. hogy a mérsé
kelt ellenzék név megszűnik. de lesz he
lyette nemzeti part. A mérsékelt ellenzék 
elnevezésben, mint kifejté, nem volt politikai 
tartalom, csupán a határok voltak kijelölve 
a három párt között. Pedig kell, hogy egy 
országos partnak neve olyan legyen, mely
ből mindenki megtudhatja mely part mit 
akar. így a szábadclvupart a szabadelvüsé- 
get hirdeti, politikájának kritériája tehat a 
liberalizmus. A fugetlcnsegi part Magyaror
szág állatni önállóságát és függetlenségét 
tűzte célul s meg akarja szerezni alkotmá
nyos utón a nemzetnek, a mi ehhez még

mosolyogj anyádra. Lásd nincs szegénynek 
kívüled senkije e világon.

Kopogtak. Az anya felijedt cs u jját a j- j 
kához szorítva az ajtóhoz sompolygott 
hogy azt kinyissa. Ella lépett be rajta Az 
ajtó-nyitás zaja a beteget felverte álmá
ból Géza bágyadt tekintettel nézett a be
lépőre.

—  Géza, én vagyok.
— Te vagy királyleányka V Kcrdé el

haló hangon a beteg.
— Géza. nem ismersz rám V
Nem ismert már senkire, odafönt volt 

már az ideáljánál.

A malahói liegycsnszaralás.
Ezen geológiai szempontból érdekes ta

nulságos hegycsus/amlasról, mely Beszter
cebányától nyugatra vagy másfél — 2 
órányira Malahó-község határában a *Szuhi 
vrh* hegy keleti lejtőjén még most is szem
lélhető, annak idején tóbb napi és vidéki 
lap emlékezett meg. Egyik a hajdani bá
nyászatra báritja  a bajt. másik az i lei fe
lette bő esőzést okolja. K. hó legelején a 
helyszínén jarva. ís/leteim et röviden a kö
vetkezőkbe foglalhatom össze.

A Szuhi vrh-nak fen említetett oldala, 
körülbelül 600 méternyi magasságban, a la
posan hágó közelében megindult és kelet 
felé az éjszak — nyugatról délkeletre vo
nuló völgy áljáig valami négy m éternyié 
lecsúszott.

A megcsúszott terület szélessége nem 
mindenütt egyenlő , legfelső részén le ’szü- 
kebb és alak ját tekintve hegyes szaru há
romszög. alább a berkes rész táján s/a- 
oad s/emmei mérve — vagy K0 .néter :

összes hossza pedig legalább 20 szór ak
kora.

Az összes megingott területet tehát vagy 
12— 13 hektárrá becsülhetjük.

Felszínén a rét a túlnyomó alsó végen 
egy kis megművelt darab is volt. a felső 
vég éjszakkch . esze cserjés, berkes. Ezen 
terület tisztásán több tölcsérszerü mélyedé-, 
látható. Hogy vájjon egykori bányászát 
idézte elő azokat, azt ne is kutassuk, mint
hogy a csuszamlás kérdését ezzel egyma
gában meg nem fejthetjük

Megtorlódott, valamint :tt a jé g , ott meg 
a földréteg diiibdarahokra zúzott és a leg
különfélébb be lyzetbe került részre van ap 
ritva. A járás — helyesebben vau mondva 
a szükségszerű ugrálás - rajtok eléggé fá
rasztó, de egyelőre, ha eiég óvatosak va
gyunk nem veszélyes. Annyi bizonyos, hogy 
ezek igen alkalmas vízmedencék és hogy 
bennök az idei gazdag csapadék vize szi- 
n:g gvülelmlhetett. De lassúk kissé közelebb 
rőr a talajviszonyt is. még pedig a felszín
ről befelé következő sorrendben : a gyepes 
televényréteg átlag igen jelentéktelen, alig 
tíz cmnyi ; alatta vagy 0 ,5— 1.0 méternyire 
fehércsillámos. nehéz sárga agyag van , ez 
aiatt kékesszürke kevésbbe csiilám os agyag
réteg következik, vastag agát 10 cmtól 100 
cmig a csuszamlás fel is tarta. Tömegének 
egy része finom palas. küzben-kúzben ho
mokpalás és gömbös (görgeteg) zárványok
kal. ezek mészbrn igen gazdagok, meszok 
bizonyára, ép úgy vaiamint a réteges rnár- 
ga-jgyagé is a szomszédos »a!só kréta kép
letben* mészkőből került oda : a csillám 
még régibb keletű, u 1. a távolabb vidéken 
található Gnaiszbó! való

Az agyagréteg ulian Trahit - törmeléke

hiányzik A nemzeti párt nemzeti államot 
akar építeni Magyarországon s elhárítani 
akadályait, megszerezni eszközeit és bizto
sítékait. Mint Apponyi m ondja,*célja : »A 
magyar nemzeti eszme megvalósitása< 
melyre pártjával törekszik. Kifejté továbbá, 
hogy nálunk nemzeti abszolitizmus nem le
hetséges, a nemzeti politika csak szabadelvű 
lehet. A  nemzeti politika a közjogi alapot 
elfogadja, mert nem akarja kockáztatni a 
nemzet békés fejlődését, de áz 1867-ki tör
vényben foglalt nemzeti jogokat megvalósí
tani köteles. A nemzeti patt e hó 20-án tar
tott első értekezletén tényleg megalakult. 
Királyi Pál elnök kijelente az értekezlet vé
gén az országszerte lak ó  párt cs elvtársai 
nevében, hogy a part régi zászlójára ez uj 
nevet Írja fel : nemzeti part.

Ssildytji D ezső  és n n em zetiség iek. Lgy tag 
rabi lap Szilágyi Dezső igazságügyminiszter 
ama nyilatkozatara. mely szerint a kormány 
nem hajlandó a nemzetiségiekkel paktdlni, 
azt Írja, hogy a következő választásokon a 
magyarországi nemzetiségiek a Kossuthpárts 
tál fogaak tartani, mely igazan szabadelvű 
és demokrata elveket vall s ha programm- 
já t  megvalósítja, kíméletesebben és igazsá
gosabban fog bánni a nemzetiségiekkel.

H Í R E I N K

Vajkay Karoly, a budapesti királyi tabla 
elnöke, « héter Turóc-Szentmártonbin idő
zött, hogy a ki-, járásbíróságot megvizs
gálja. Itt időzése alatt Fekete Miklós kir. 
jarásbiró vendége volt s ifjúkori barátjánál, 
honvédbajtarsanu] : Szülló Géza kir. taná
csosnál is töltött egy kedélyes napot. Akik 
Fekete Miklós járásbirót, mint hivatalno
kot ismerik, természetesnek találjak, hogy 
a magas látogató mindent a legpéldásabb 
rendben talalt. Különben — úgy hallottuk 
— nem is a h i v a t a l  megvizsgálása vé
gett jö tt ide Vajkay. hanem voltaképen 
azért, hogy rábírja a járásbirót, maradna 
meg e helyen továbbra is, hol olyan ne
héz volna öt helyettesíteni. Ha Fekete 
Miklós jarasbiro erre rávehető, valószínűleg 
0 lesz az  cls3, aki a vidéki birák közül 
tablabiroi rangra emeltetik

A Turocrnegyei nőegylet ma délután 3 
órakor tartja közgyűlését a vármegyeház 
nagytermében ; a tárgysorozatból két szám 
különösen fontos. Egyik azon alapitó le- 

, vél bemutatása, melyet a Nőegylct fele d

(breccia) az uralkodó kőzet ; itt ott egyes 
kimagasló szikláját is iátha'juk.

Ezeket előrebocsatva nyilvánvaló, hogy 
ott. a hol az agyagréteg eiég vastag, a 
csapadék — víz gyorsan ju t le a lejtön és 
csak jelentéktelen része szivároghat be a 
földbe ; de mivel az agyagréteg font a nye
reg felé, úgyszintén éjszaknyugaton a be- 
iek táján hirtelen kiéküit ; ez idén ezen a 
területen valamint a már előbb em lített 
tölcsérszerü medencéken a beszivárgó sza
pora csöviz a kékesszürke agyagréteg a l
jához is fért s a/.t meglazította ; a fedőré
teggel egyetemben lassan aláesúszott a 
völgybe

Hogy a csuszamlás nem hirtelen történt, 
vagyis, hogy az augusztus végével b ek öv et
kezett rohamosabb csuszamlás a községbe- 
lieket nem lepte meg, az bizonyos, mert a 
talajmozgás már f. évi június hóban kez
dődött. a katasztrófa tehát előre volt lát
ható.

Igen valószínű, hogy a csuszamlás még 
tovább is terjed, vagyis az őszi és tavaszi 
csapadékvíz a mar m ost is össze-vissza re 
pedezett belekből jórészt magával sodor 
majd : a tátongó szakadásokat, repedéseket 
jelenleg úgyis csak a fák gazdag gyokérzetf 
tartja  össze ; a laza fold és gőrgö-kó hor- 
daléK tehát előbh-utóbb a mar becsúszott 
terület határa kerül.

Hogy a csuszam lás az agyag-réteg meg- 
lazuia^a következtében törtem , azt a fedő 
rétegnek gyeptől zöldelő bánt darabokra 

j való ösj-/e vissza töredezéséből és a keletke 
zett reped é>eken felszínre került kéket 
anyag m in őégébol is következtethetjük ; a 
csus/am ás okát é-, lefolyását pedig a megin
gott tcrü 'ct m-drenek és partjának iellcmzó 
minőségéből is mc áté lh e tjü k  Partja i sza



hét len elnöke, Btniczkyné Kuttkay Mária 
emlékére* szerzett , a másik az elnök-vá 
Igsztás. A Nöegylet minden tagja érzi bi
zonyára, hogy most nem csupán formaság
ról van szó, hanem úrról, hogy az elnöki 
székbe a boldogult intentióit teljesen isme
rő kellő tapintattal és akaraterővel rendel
kező, hölgyet ültessen. Úgy halljuk, hogy 
SzüllŐ Gézáné, szül. Olgyay Berta érnő 
van e fontos állásra kiszemelve ; ami — 
ha igaznak bizonyul — gratulálunk a Nő
egyletnek a szerencsés választáshoz.

A F M. K. E. turóemegyei válasatmanya 
— köztudomás szerint a tavaszszal mu
latságot akart rendezni az egylet javára. 
Akkor azonban egy — az. egész vármc 
gyét érintő gyászeset miatt elmaradt ez a 
mulatság. Most újra szóba került a rende
zésre felkért bizottságnak ifj, Justh György 
orsz. képviselő bizottsági elnök által össze
hívott gyűlésén, hol egyhangúlag elhatá
roztatott, hogy az abban maradt mulatság 
e tél farsangjait január g én — okvet
lenül niegtartatik. A mulatság módozatai 
csak annyiban állapíttattak meg, hogy szí
ni előadás, közös vacsora és táncmulatság 
lesz. Erre vonatkozólag szükségesnek ta rt
juk mar most jelenteni — minthogy (nem 
tudjuk, milyen célzattal) másféle hírek 
járnák közkézen — hogy a szinielüadásra 
váltott belépő jegyek egyúttal a táncmu
latságra is érvényesek Tehat nem kell kü 
lön jegyekről gondoskodni a táncmulatságra. 
Nem hisszük ugyan, hogy a most megcá
folt híresztelések befolyásolnák a várme
gye hazafias közönségét, de kár, hogy a 
hivatalos agitácó megkezdése előtt ilycsek- 
kel disgus/.tallatik a nagy közönség a vár
megye egyetlen commc il’ faut mulatsága 
iránt. Hogy ez mégis olyan lesz, amilyen
nek lennie kell, arról kezeskedik az a kö
rülmény, hogy a rendezőség élén Justh 
György ősz. képviselő áll.

Révay Simon báró násza. Szerdán volt 
Kévay Simon bárónak, megyénk szülötté 
nek esküvője a budai Szent Zsigmond ká
polnában Szapáry Ilma grófnővel, a minis- 
terelnök bajos leányával ; az esküvőn csak 
belépti jegyekkel biró meghívott közönség 
lehetett jelen. Esküvő után az uj pár Révay 
Simon birtokára : Tajnára utazott. A nász 
alkalmával Szapáry Gyula gróf, minister- 
elnök a kővetkező családi jelentest adta ki:

kasztott olyanok, mint a jég ár szélei. A le
csúszott 2— 4  méter vastag földár a szilár
dan megmaradt földszéleket Óriási erővel 
oldalt nyomta, helyenként 2 — 3 méternyire 
föl is emelte, sőt partjain túl is csapott, vé
gül pedig sim aracsiszolta. Ezeket húsz-har 
minc méternyi hosszúságban s vagy egy 
meter vastagságba föltárva szemlélhetjük 
ott. A ra,tok észlelhető hosszanti párhu
zamos csikókból az ár irányát pontosan 
leolvashatjuk.

Ezen félre ismerhetien adatokból tehát 
nem függőleges sülyedést. hanem a lejtőn 
lefelé csúszást következtethetünk. A hegy
oldal lejtése átlag 20—26« közt ingadozik.

A lecsúszott terület képe élénken ju ttatja  
eszünkbe a Duna vagy cgyébb folyam jég 
zajlását, nevezetesen midőn a jég  megakadt 
és a partszakadás csuszainlás felső végén 
mint valami 3 sőt 3 5  meter magas függé
lyes fal mered az égnék ; a berkes részén 
több az ilyen lépcsőzetes fal. Ezen tá jt van 
a fenyves lecsúszott clarabin is ; rajta a fák 
a szélrózsa minden irányában és u Imjlás 
mindenféle foka szerint dühöngnek össze
vissza. Egy szálas fényű derékban ketté 
tö rö tt ; koronáját nehány méternyire az ar 
sodorta magával, töve pedig szintén ketté 
hasadt ; a nagyobb fele gyökerestül ott 
inog még az omladozó part szélen, de ta~ 
vaszszal alig ha magaslik ott.

A csunzamlás egyéb részleteiről szóval 
nem igen számolhatunk be, mert azokat 
látni kell és valóban meg is érdemlik, hogy 
megnézzük. A gyenge gyalagoló Beszterce
bányáról kocsin is kiérhet és akkor még 
csak vagy száz lépést kell tennie.

A csuszam lás területe egyelőre ugyszólva 
teljesen hasznavehetetlen : legfölebb kecs
kének való legelőül szolgálhatna néhány 
gazda tehát nagyon megkarosodott

Tesr.hlsr Gvörgy.

Mura-szombati, siéchi-szigeti és szapári 
Óról Szapáry Gyűl , ő felsége belső titkos 
tanácsosa és kamarasa. az arany gyapjas- 
rend vitéze, m. kir. miniszterelnök és neje 
Tolnai Gróf Festetics Karóimé csillagke- 
resztcs hölgy, ő felsége a ''sászarné és ki
rályné palota-hölgye, örömmel tudatja le
ánya Gróf Szapáry Ilma házassági egybe
kelését méltósagos szklabinai és blatnic&i 
báró Révay Simon, Turóc örökös grófja 
és főispánja, ő felsége kamarasa, a főren
diház tagjavai — néhai nagyméltóságu 
báró Révay Simon és neje tisza-hegyesi és 
tajnai Tajnai Ilona csillagkeresztes hölgy, ő 
felsége a császárné és királyué palota-höl
gye Havai. Az esketési szertartás f. tv  ok 
róber 2 i-én  Budapesten, a királyi várpa
lota templomában tartatik meg. Budapest, 
1891. október havában. Ugyanily jelentést 
adott ki a vőlegény családja

Nagy tÜZ volt ma egy hete a báró Révay 
Ferenc tulajdonát képező Buorova-piisztán, 
melyet jeli nleg Holzmann J. bérel. Az er- 
döőr lakháza gyűlt ki este 9 órakor s 
csakhamar lángra kapott 2 bércshaz és a 
juhakol is ;  a juhokat szeiencsésen ki lehe
tett szabadítani, de az épületek mentésé
ről szó nem  lehetett, mivel a távol falvak
ból segítség nem érkezett és víz is szűké
ben volt.

Adjatok amit Isten adott. Arany béna 
harcfija olyan meghatóan énekli ezt, hogy 
az ember szivének minden húrja megren
dül belé. De mikor Üzletszerűen akarják 
bennünk az adakozás nemesebb érzetét 
fólébresztcm, festett arccal, mesterséges 
könnyekkel, akkor íölhaborodást keltenek 
ez irgalmasságért esdő szavak. E  héten egy 
gyászba öltözött színésznő —  akihez kü
lönben már Pápán is volt szerencsénk a 
nyáron — intézte e szavakat Márton lako
sainak azon kiszemeltjeihez, kiket alkalma
soknak talált céljai elérésére. Hat hiszen 
szép dolog az nagyon, hogy valaki haza
fias áldozatokat hozzon ; de mikor ilye 1 
élősdiek pumpoljak az embert a hazafias
ságra való hivatkozással. fölháborodik, 
mégha nem hallja is azokat a nevetséges 
meséket, amelyeket Mártonban — minden 
nyáron haliunk egypárszor ilyen k é j 
ü l  a z ó (!) színészek és színésznők hazug 
ajkáról. Aztán csak az ne volna az ilyes 
dologban, hogy az igazi nyomor, az iga
zán támogatásra szorult szenved altala t

Az idei burgoynatermós ugyancsak szó 
moruan ütött ki. a mit különösen a felvi
dék szegény népe. melynek a burgonya 
csekncm kizárólag 0  s táplálékát képezi, sú
lyos csapáskéut érez. A termés oly rósz, 
hogy legtöbb helyt az elvetett magot is 
alig adja meg, s a legnagydbb csapás, hogy 
még e kevés termés is gyors romlásnak van 
kitéve. E csekély termésnek oka egy ragá 
lyos, könnyen tovább terjedő növényi b e 
tegség, az u. n. burgonyarothadás, mely 
egy élösdi, az u. n. phytophtora infestans 
áltál okoztatik. Ez a goomba először a le
veleket tám adja meg, mire azok egyelőre 
úgy néznek ki. mintha ragyásak lennének, 
s tényleg a legtöbb gazda azt hiszi, hogy 
a baj semmi jegyebb mint ragya. Majd 
azonban a levelek csakhamar elszáradnak, 
vagy esős időben elrothadnak, mire a bur
gonyagumók már a fészekben is kezdenek 
rothadni, s még szembeütlöbbé vahk a rot
hadás a behordott burgonyán. Ha nem vé
dekezünk e pusztító betegséggel szemben, 
úgy az évről-évre nagyobb pusztításokat 
fog tenni, különösen nedves időjárás ese
tén. Pedig sikeresen védekezni, s még ncd 
vés években is teljesen mentesíteni lehet a 
burgonyát e betegségtől egy igen egyszerű 
eljárás segélyével. Hogy mi módón, azt a 
Kassán megjelenő, s igen praktikus irányú 
gazdasagihetilap, a ‘ Gyakorlati Mezőgazda* 
legutóbbi száma igen részletesen tárgyalja, 
a mely közleményt minden burgonyater* 
mcsztó gézda figyelmébe melegen ajánljunk. 
Mindazoknak, a kik nevezett lap jövő egész 
évi folyamára csekély 6 frttal már most 
előfizetnek, a lap ezidci hátralevő számai, 
a bnrgonyavészt tárgyaló számmal együtt, 
ingyen fognak mcgküldetni. Az előfizetési 
pénzek Kassára a ‘ Gyakorlati Mezőgazda* 
kiadóhivatalába küldendők.

Irodalom.
Irodalmi esemény ! Hosszabb idő óta, min

den feltűnést kerülve, egészen csöndben 
készül egy impozáns irodalmi vállalat, mely
nek hatásai meg fog ja  érezni közéletünk.
Mint értesülünk, a Pallas irodalmi és nyom
dai részvénytársaság másfél évvel ezelőtt 
elhatározta, hogy a tulajdonát képező ti
zenhat kötetes magyai Lexikont gyökeresen 
átdolgoztatja s lexikái s irodalmunkban még 
eddig nem ismert kör-dbelül nyolcszáz ívre 
terjedő füzetes vállalatban közrebocsátja.
Ez elhatározás végrehajtásához a nagy vál
lalathoz mért előkészülettel lógtak. Egy év 
óta folyik az anyag gyűjtés és rendezés 
szakszerű munkája, me y arra törekszik, hogy 
az emberi ismeret minden ágára kiterjedő, 
a százezret jóval meghaladó címszó alatt, 
betűrendben összeállított roppant anyag fel
dolgozásával és közrebocsátásává* a magyar 
közönségie nézve feleslegessé tegye a kül
földi, főként német le> ikonokat. Éhez képest 
első sorban a magyai föld, a magyar nép, 
a magyar állam, a magyar történelem, a 
magyar közgazdaság, i magyar ipar és ke
reskedelem, a magyar tudomány művészet, 
irodalom és egyházi étet alkotásainak ismer
tetését tekintik a vállalat tengelyeinek. Éhez 
kapcsoltak rögtön ama népek szellemi és 
anyagi viszonyainak ismertetését, melyek 
nemzetünkre kivaló hatással voltak. A lexi
kális irodalmakban eddig nem ismert figye
lemmel dolgoztatták fel a hazánkkal sok
féle érintkezésben levő Kelet viszonyait s 
szakszerűség és önállóság dolgában töreked
tek versenyre kelni t*. legjobb német, fran
cia, angol olasz, ame ikai lexikonokkal a 
nyűgöt általában a vilig  eseméuycinek, szel
lemi és anyagi adatainak feldolgozásában. 
Kiváló hazai tudósok és irók, kiknek neveit 
lehetőlcg'még ez év vígén közzéteendő pros- 
dektus közölni fogjs, teszik elérhetővé azt a 
célt, hogy a közönséf kellő tájékozatót kap
jon az ismeretek összes körében, s hogy 
mindenki könnyű sze. rel megtalálja a szük
séges ftlvilágositist mindama dolgokban, 
melyek szakíoglalkozása körébe nem tartoz
nak, s melyekat naponként özönével vet 
felszínre a mindegyre gazdagodó hírlapiroda
lom. E  cél szolgálatában állottak mindama 
irodalmi kísérletek, a.elyek kisehb-nagyobb 
terjedelemben, több-kevesebb megbízható
sággal doigozták fel az emberi ismeretek 
tárát. A haladás e téren egyedül a tudásra- 
méltó anyag mind nagyobb körre terjedő 
feldolgozásában áll, mert csak egy kellő tér 
jedelmü lexikon nyújthat biztosítékot arra 
nézve, hogy a nagy közönség sokoldalú s 
minden irányú szükségletének mcgfel. Egy 
ily kelló terjedelmű, gonddal feldolgozott 
Lexikon, minőt a Pallas jelenleg nyújtani 
ígérkezik, egyúttal azt a nemzeti missziót 
teljesiti, hogy gatat vet a külföldi, magok
kal idegen szeilemet árasztó lexikonok be- 
özünléspnek, Épen ez idegen, nevezetesen 
a német Lexikonoknak újabban megjelenő 
kiadásai miatt, melyek a régi megszokás 
utján köztünk is hódítanak, vált szükségessé 
a figyelmeztetés a Pallas készülőben levő 
nagy Lexikonára. A pallas lexikona a jövő 
i892*ik év márciusában indul meg, s heten- 
kint három íves nagy oktáv füzetben meg
jelenve, évenként 156. öt esztendő alatt 
mintegy nyolcszaz ivnen, tizenhat nagy kö
tetben, jut a közönség birtokába A lexikon 
külső kiállítása is felülmúlja mindazt, a mit 
eddigclé a lexikális irodalom terén felmu
tathatunk. Körülbelül tízezer darabra rúg 
azoknak a képeknek száma, melyek részint 
a szöveg közé nyomva, részint külön, ön 
naló lapokon a megfelelő kötetekhez mellé
kelve, a roppant ismeretanyag illusztráció
jául szolgainak. Ez illusztrációk fa és réz
metszetekben, fototipiakban, kromolitografi- 
kus nyomatokban, a modern nyomdai tech
nika legjobb eszközeivel lesznek ellőallitva.

Felelős szerkesztő : Revesz Lajos.

Tarsszerkes/tó: Feher János.

szám 
| tkvi. 1881.

Póthirdetmény.
| A  iipto'zentraiklosi kir. járásbíróság mint 
I tlkvi hatóság közhírré teszi, miszerint a 
1 nemet .ipcseí résxrény takarékpénztár vég-

ehajtásának Bodicky József és neje Bo-
dicky Zsuzsanna német-lipcsei lakosok vég
rehajtást szenvedők elleni 355 frt és jár 
iránti végrehajtási ugyében 302H/891 sz. a 
kibocsátott árverési hirdetményben. —

I. Bodicky Józsefnek a n. lipcsei 630 sz 
tjkvbeu f  szabad telek.

a) 1 sor 1ÍI17. hrsz. és 2 sor 1(519 hrs*. 
a foglalt Hradiszko nevű szántóra 83 frt. 
becsurban.

b) 3 sor 1930 hrsz. szántó »nizse sztiva- 
nia 23 frt.

c) 4. sor 3437 hr szántó és rét »proti 
mocsidlam* 30 frt.

d) 5. sor 4350 hr. szántó »dlhe Széose*
31 frt.

e) 6 sor 4664 hrsz: szántó »Vlcsi janum*
56 frt.

f' 7 sor 4733 hrsz : szántó *za faron*
65 frt.

g) 8 sor 4841 hrsz: szántó *Valéntka«
28 Irt becsárban.

II. a német-lipcsei 1090 sz. tjkvben fog
lalt Bodicky József és neje szül. Krcsmóri 
Zsuzsi nevére irt következő ingatlanra :

h.) f  szabad birtok 3 sor 4707. hrsz : 
szántó za faron 50 frt.

i) 4 sor 4327 hrsz : szántó »dlhie Szecse*
45 frt becsarban. —

III. a német-lipcsei 1326 sztjkvben fog
lalt s Bodicky József és neje született Krcs- 
méri Zsuzsi nevéra irt: f  szabad telek.

j) 1 sor 3186 hrsz Bersan szántóra 10 
frt becsárban.

IV. a német-lipcsei 1474. sz. tjkvben fog. 
la t s végrehajtást szenvedtek nevére irt.

k) f  1 sor 3187 hrsz : »Bersan szántóra 
10 frt becsárban. —

V. a német-lipcsei 1467. tjkvben foglalt s 
Bodicky József és neje szül : Krcsméry Zsu
zsi nevere irt köv- tkező ingatlanokra.

l) A I  5|12polgá,i ház l — 4 sor sr. a 6a 
sz. ház csűr és két kert, nem kütönben 5 
sor 4572 hrsz »Záhumnya« -nevű szántóra 
210 frt becsárban.

m) A II. n|12 polgári ház 1— 3 sor m. a 
6|c sz. ház két kert csűr nem különben 4- 
sor 4:>7l hrsz. záhumnya nevű szántóra 210 
frt bejárban.

VI a ném. lipcsei 670 sztjkvben foglalt s
végrehajtást szenvedő Bodicky József nevére 
A 6 szerint 151480 részben nem különben 
az 1881 évi LX. t. c. 156 §-a értelmében 
következő tu ajdonostársak nevére még pe
dig : A 4 Bella András 301480 Bella Zsófia 
30 480. A 7 Kuszv szül: Bodicky Éva 2í>|480 
A lOPrejulica szül : Toraala Johanna 25|480 
B 7 Szokol János 25j480 —  B 8 Ferjanek 
Éva 2o>480 B 18 Kmethy szül : Tomaia Zsó
fia 25|480 — B 19 c, és B 20 Krno szü l: 
^eaiacs Zsuzsi 61480 B 10 d, Országh szül: 
Beniacs Paulina 3/480 — B19 e, Beniats S. 
Dániel 3480 — B 21 kk. Kollárik Anna 
200(480 B 22 23 Vozárik Dániel és György 
15|»80 — B 25 Bohus János ügyvétj ne
vére 3 480 részben irt.

n) 1 sor 2365|a hrsz : a fűrész malomra. 
VII a német lipcsei 1500 sz. tjkvben f  

szabadbirtok 1— 4 sorsz. a foglalt s Bodic
ky József nevére irt kővetkező hiútokra 
u. m.

0 ) f  1 sor 4734 hr. szántó »zafa-0 fl« 35 
frt.

p) 2 sor 3k77 hr szántó >Bezsán« 14 frt 
q, 3 sor 4232 hr : szántó »zafaron« j5  frt, 
r) 4 sor 3653. hr : szántó »Honulka* 2

írt becsár. —
Vili. a iiémd lipcsei 337 sz. tjkvben fog

lalt és B 5 alatti Bodicky József nevére 2|4 
részben valamint az 1881 évi LX t. c. 156 
§-a értelmében következő tálajdonostarsak 
A két Bodicky János nevére 14  és A 3 
Bodicky Éva nevére 1|4 részben irt A|8 I 1 
polg. ház 1 —5 sorsz. a 208|a sz. epitőhcly 
s többi beltelek a (5 sor 4602 hr Aehum- 
nya nevű szántorc 346 frt becsarban. —  A 
német-lipcsei község házában 1891 övi ok
tóber hó 30-ik napjának d. e. 9 órájára 1 
tűzött árverés az 1881 LX t. c. §-a alapján 
Teltsch Mihály német lipcsei lakos végrehaj
tató érdekeben is 144 frt 50 kr. tőke kö
vetelése s járulékai kielégítése végdtt meg
tartatni fog. —

Keit Liptoszentmiklóson 1891 évi sept. 
hó 17-én a kir. j?-asbiróság mint tlkvi ha
tóságnál /  ̂

G a l l | s z
kir. aljálisbiró.
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MAGI AK IIIIKLAI*
F S M T I K i l

Szerkezeti : F ím u n k k t ir í :

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

A  »Magyar Hírlap* belső dolgozótársai, kttmunkatársai és levelezői az irói kar leg
kiválóbb tagjaiból allanak.

A , Magyar Hírlap* előfizetési ára:
$|MZ évra 14 f r t . f ii evre 7 frt.. negyed evre 3 írt 50 kr.. egy hónapra I frt 20 kr

A  »HÉT« kiadóhivatalával sikerült megállapodásra jutnunk arra né/.ve- hogy e va- 
laactékos kedvelt szépiroda mi hetilapot előfizetőinknek olcsóbban adhassuk 

így a * MAGYAR HtfitAP* és a -HÉT* előfizetési -ra együtt: egéaz evre caak 20 frt. 
fel evre f0 frt, aagyed évre 5 frt.

3 ^ £ M t a * 't ‘v á n y s 2 j á i 3 3 Q . o l c G L t  x n a . t r a , I x x g ,3 7’e n —

E lő fizetések  a „M a g y a r  H írlap 1* k iad ó h iv a ta lá h o z: 

Budapest, IY , Granatos-atoa 16. sz. ala küldendők.

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen

Ezen kiváló .'/cl meglepő erővel é.«- gyorf-asággal pusziit e 
minden kártékony rovart.

Legcélszerűbb a Zuchcrlin-lV-lc takarékoskodóval 
beporozni.

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

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

kap valamiféle port. s azt elfogadja, biztosan megcsalatott.

Q -u -tlra -iss  T ó z s e f
fényképész,

e hónapon át. itt tartózkodása alatt, lakik

G L Ü C K S T H A L  J Ó N Á S  u r n á i
Ajánlja magát mindennemű finom fényképek elkészítésére.

VALÓDI KAPHATÓ:
Turóc/Szt.-Mártonban Sotész I. Fábrv .1 zseí. Gr..bor M. és lia -  I, • 
Szt:-Miklós : Palka Péter Mossocz: Perl János fia. Ruttka: .^ehulz 
Adolf. Gaal Emii. Zsolna: Paradovszkv Hob. Waldapfel I. i Tordv 1. 
Meizer, A.. Hccht M Tot-Próna Skálák G Tiukó György. - - Turóc- 

Túrán : Messinger II.

©•^••••••••©••oSSfaíoca o o * e a « « £ '

8 M e l y i k  l a p r a  f i z e s s ü n k  e lő  ?
Gazdag tartalmanal. nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar iap az

„EGYETÉRTÉS1*
a mely az uj évvel immai 2 5 -ik évfolyamába iépett. Ez a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból szarma/'- ertesüleseinek gyorsasága, alapossága és 
.sokasaga. rovatainak valtozatossaga kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz
dag tarhaza tettek az <Elvétét us»-r népszerűvé. A/ Orsz.ggyülési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s o mellett tárgyilagos hu tudósítást cgyedui az (Egyetértés* 
közöl. Gazdásági rovata elismert reg tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 
8 Gazdakozönseg nem szorul többe idegen nyeivu lapra, mert az »Egyetértés* 
kereskedelmi s tőzsdei tudositasaina tőségével s alapossagaval ma mar nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az 
»Egyeté- >-ben. amire szüksége van Változatosán szerkesztett ’ árcajaban. any- 
nyi reg-: olvasmányt ad. mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy
szerre. úgy hogy egy ev al.it 3 0 — 4 0  t-tm regényt, re-.int eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termekek-.; o iva ;yur> igu fordítási au kapnak a/. >Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres cs a világ fölvásárol gyorsan es hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő a;. »Egyetértésre*, melynek előfizetési ara egy hóra 
1 frt 80  kr., i ,  évre ; frt s egy évre ’O frt Az előfizetési pénzek ar >Egyetér- 
tés« kiadóhivatal <ba küldendők. Mutatvány.vamot .1 kiadóhivatal kívánatra egy 

Q  hétig ingyen és bérmentve küld.

o
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A turóc2-S8t.-aártai „ M A G Y A E  N Y O M D A 11
kiadásában megjelent:

A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
I r t a - : I ^ é T r é s z  L a j o s

ÁRA 80 K R.
Kapható a Magyar Nyomdában
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Turócz-M t ■ tr to m  magyar nyomd* — ftoM ntald Igaaor
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