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Effénz <ívra 4 Irt. Fél óvro 2 ír!. 

Negyed évre 1 frt.

I  A la

TÁRSADALMI és KÖZMŰVELŐDÉSI HETILAP
- *  M E G JE L E N IK : MINDEN VASARNAP a -  •

iap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséire, hirdetések és előfizetések a 1 
kiadóhivatalra czimezve Turocz-Szt.-Mártonba küldendők |.

A hivatalos hirdetéseket, kéziratokat péntekig kérjük beküldeni 'M  "

HIVATALOS H1RDKTKSEK DIJA

100 író ig  2 frt.. ezentúl minden megkezdet

száz szónál 50 krral több.

Mély tisztelettel kérünk elnézést t. olva
sóinktól, amiért lapunk utóbbi szamai olyan 
rendetlenül jelentek meg. A magyar nyomda 
átvétele < az e/zel járó  sok minden kelle
metlenség voltak az okai a késedelemnek. 
Ezentúl a legpontosabban fo^ lapunk meg

jelenni.

Tisztelettel

í  szerk esztő ség  és kiadóhivatal.

A biztosítás lutria.
A7. élelmességnek csak olt van 

helye, ahol a közérdeknek szolgálha
tunk vele, vagy ha az egyesek ér
deke mások megkárosítását nem vonja 
maga után. De oly esetekben, a hol 
az élelmesség csak arra való. hogy 
a laikus közönség hiszékenysége 
egyesek előnyére kizsákmányoltassék, 
a sajtónak kötelessége felvilágosítás* 
sál szolgálni, hogy a félrevezetés esz
közét ártalmatlanná tegye, és meg
akadályozza a jogosulatlan hasznot, 
mely mások megkárosításából ered.

Az élelmesség ily lényével állunk 
szemben most, midőn egyik biztosító 
társaság oly biztosítási módot akar 
életbeléptetni, mely behízelgő külső 
formájánál fogva kétségtelenül nagy 
arányú üzleteket helyez kilátásba, de 
csak ü z l e t e k é  t, melyek a vállal
kozók zsebeit megtöltik a nélkül, 
hogy a biztosítottaknak is hasznot 
hajtana. - -  Ezen biztosiló társaság

ugyanis azon törekszik, hogy lizkraj- 
czáros biztosításokat létesítsenek or- j 
szág-szerte ama néposztályokban, a ; 
hol nagyobb, összegeket nem szentel
hetnek biztos,tási czélokra.

A jelszó, mint már említettük, elég I 
behizelgően hangzik, csakhogy az a 
baj, hogy a nép vagyontalanabb osz
tályai, melyek a biztosítás e nemét 
igénybe vennék, egyáltalán nem ta
lálnának semmiféle előnyt benne, mert 
a tizkrajezárok tömeges befizetése 
nagy vagyont gyűjtene ugyan össze 
egy garmadába, de ebből a felhalma- 
zott tőkéből egyes biztosítók csak a j 
tizkrajezáros betétetek kapnák vissza 
a legjobb esetben, a mi bizony nem 
jelent se többel, se kevesebbet,"mint 
hogy tiz krajezár tiz krajezár marad, 
akár biztosítási czim alatt adják ki, 
akár más czim alatt. A nagy tőke, i 
mely a tiz krajezárok gyűjtése kö- | 
vetkeztében összehalmozódik, csak a 
vállalkozóknak hozhat hasznot, kik 
másoktól beszerzett pénzeket kama
toztatnak, vagy azokat üzletbe fekte
tik, melyek ha sikerülnek, a bizto
sító társulatnak nyújt előnyöket, ha 
ellenben nem sikerülnek, akkor azon
ban a biztosítók adják meg az árát, 
vagyis viselik a veszteségeket. Ily 
körülmények közt a biztosító társa
ság tiz krajezáros vállalkozása még 
a kislutrinál is nagyobb önzéssel ve
szi a szegényebb nép zse-beit igénybe, 
mert a lutriról legalább nyíltan tudja 
mindenki, hogy szerencsejáték, mely

csak akkor helyez kilátásba nyeresé
get, ha beüt. A biztosítási lutri azon
ban mást hirdet és mást nyújt.

Azt mondja, hogy a tizkrajezáros 
biztosítás pénzsegélyt nyújt minden 
biztosítónak vagy örököseinek. De 
hát miben áll ez a segély? Legjobb 
cselben a bevett tizkrajezárok visz- 
szaadásában, a mi azonban még 
nagyón kérdéses és csak arra az 
esetre várható, ha a biztosító intézet 
tőkéit koczkázalos vállalatokban el 
nem prédálta, mely esetben a bizto
sitó bizony egy árva piezulát sem 
lát a betett tizkrajczárosokból.

Ma, midőn minden hazafias politi
kus a kis lutri megszüntetését sür
geti, midőn folyton nagyobb körök
ben ver gyökeret a meggyőződés 
hogy a kis lutri csak a szegény nép 
kizsúkmanyalását eredményezi, való
ban nem értjük a tizkrajezáros biz
tosítás vállalkozóinak eszejárását. — 
Vagy tán azt hiszik, hogy a nép elég 
könnyelmű lesz a kislutri állal meg
kímélt garasait a biztosítási lutriba 
rakni, hogy alkalmat adjon az élel
mes társulatnak a vagyonszerzésre ?! 
Mi azt hiszszik, hogy a magyar nép 
vissza fogja utasítani magától ezt az 
uj csapást, melyet gazdasági élete el
len akarnak mérni biztosítás csimen 
behízelgő formában.

Ha van valakinek fölösleges tiz 
krajezárja, vigye a postatakarékpénz
tárba, a hol a magyar állam áll jót 
a szegény nép megtakarított vagyo

náért és ne dobja oda biztosítás 
ürügye alatt alatt egy kétes vállal
kozás torkába.

A  H É T  T Ö R T É N E T E .
A d e le ijá r iá k  az idén Bécsben üléseznek, s 

működésüket már megkezdették. A magyar 
delegációnak elnökei : Zichy Ferenc gr. és 
Tisza Lajos. Ő felsége november i i-én fo 
gadta a delegátusok tisztelgését. A beszéd, 
melyet ő felsége a delegátusokhoz intézett, 
némileg különbözik a más hasonló alkalmak
kor mondottaktól. Tömör mondatokban te
szi nyilvánossá az általános európai hely
zetet, kifejezései gondosan megvalogatvak. 
hogy a félreértések kikerültesse tek. A be
széd szerint monarchiák az összes hatal
makkal — kivétel nélkül — barátságos vi
szonyban ail«, a mi nyilván anyit akar je 
lenteni, hogy még Oroszországgal is. A hár- 
masszövetség sőt a többi kormányok is, 
békés törekvéseikről biztosítják. Mindazon
által — a felség kijelentése szerint — még 
nincs elhárítva a világrész politikai helyze
tének veszedelme s a fegyverkezés kénysze
rűsége, bár a korona nem tekinti kizárt
nak a reményt, hvgy ama cél valahara 
mégis elérhető lesz. Hogy ö felsége a leg- 
ősziirébb n törekszik a békés közóhájtas 
alapján Európát a normális ailaporba hozni, 
azt demonstrálja beszédének következő ér
zelmi kitörése : »Adja az ég, hogy népeim
nek azon örömhírt jelenthessem, hogy a fe
nyegetett béke okozta mostani gondok és 
terhek véget értek. Valószínű tehaf, hogy 
a még függőben lévő differenciák elhárítása, 
a jövő nemzedékre fog bízatni.

/I c seh ország i á lla p o to k r ó l , iiletőicg az if- 
jii csehek politikájáról, ő felsége a trónbeszéd

T Á R C A

1 lóvá ? „

Volt virága a mezőnek, 
Csalogánya az .erdőnek,
Volt szerelem a kebelben :
Abból most mar semmi sincsen, 
Semmi sem . . .

Hova lett a rét virága ?
Hova szállt a kis m adárka? 
Hova tűntél én előlem 
Szivem fénye szép szerelmem 
Kletcrn ? . , .

Bttki Lázár uram bankói.
Irta : Huilnyánszky Gynln.

llt jh , boldog, regi jó  idők !
üeh hamar meg is fordult a magyar em

ber sorsa I
Még mikor én gyerek voltam, pedig nem 

is olyun régen, mert hiszen még alig alig. 
hogy kopaszodni kezdek, hát bizony az 
ón gyerek koromban, tizenöt-husz esztendő
vel ezelőtt beh inas világ jurta !

Muzsika r.zó, dinoni-dánom kerekedett 
minden alkalomra, s a vidám társasagok ki 
nem fogy* k a tréfából. A lakodalom ba
rom hétig U rtott , öt varmegye fiatalsága j 
táncoltatta v gig ,( menyasszonyt. harminc i

kocsin vándorolt a násznép falulról-falura, 
mig végre a fiatal párt szélnek eresztették 
Névnap, szüret, falu búcsúja, disznótor, ke
resztelő, megycgyiilés, de sőt ősz idején az 
esős csúnya idő is titulus volt a kedélyes 
összejövetelekre.

iibbői az időből ösmertom Büki Lazár 
uramat. Nagy kopasz leje. hosszú deres sza
kálla, melyen lekonyuló vastag bajusza volt. 
sarkanytus csizmát, piros köves szürke atil- 

I lát, kilencről kacskaringós c fra hjmvariasos 
kostökót és ezüst kupaku öblös tajték pi- 

i pat viseit. Viselte biz ö ezt az utóbbit is,
I mert csakúgy vele volt mindég, akar a sza- 
| kalla.
i Szívesen látták minden háznál. Bedig nem
■ volt am valami nagy ember.

Csak alléié kurta nemes volt ő kegy elme
■ hetszilvaíás, minden cgyébb domínium nél

kül. Tornácos haza állt a falu közepén, szil-
j  vas kert húzódott le haza mögött a folyóig ; 

ezen felül hat egész hold szántóföld, meg 
egy fel hold szóló jeUökovóbc mohosodott 
bele az ö becsületes ősi íicvének a két kezdő 

i betűje, a B. L.
Knnel egyebe nem volt a kerek világon 

Azaz dehogy is nem v o lt! Minden héten 
mas-mas úri háznál tanyozott. Volt neki 
nagyértekíi ezüst óraja, melyet ugyan soha 
senki nem látott, de melyet ö a napóleoni 

| hadakozások dicsőséges idejében egy vitéz 
kózhuszarnak ajándékozott, a ki életét meg- 

í mentette, (ötven évvel a — születése előtt !)
Aztán hogy tudott táncolni ! Felpattant 

az. asztal tetejére, a boros üvegek közé, s 
ott aprózta ki a kopogosl, olyan vadvuá-

I gos szenvedéllyel, — hogy két oldalt döl- 
I tek a mulató urak.

Aztán nagyszerű kortes volt. nagyszájú 
nagytorku, nagyfokosu kortes. No meg :i 
tréfához is ja j beh nagyon értett !

Négy napi cécó után felhasitottak az új
donatúj vadgalambs/.in magyar nadrágját 
még se h ragadott érette. Feiultctte a c i
gányt a rettenetesen befü ött kalyhi tete
jére. s a prímásnak ott kell tt rikatni a szá
raz-fát. Fidibuszunk használta a kettehasi- 
tott tizes bankó egyik feléf, a másikat a 
vályogveiőnek adta. Felgyújtották alatta a 
zsuppot, melyeu aludt — S  a jó  ég tudná, 
mi mindent cselekedett ő másokkal, — és 
mi mindent cselekedtek ő vele mások, — a 

: mi mind az urambátyamék mmattatásara 
szolgált, s nemes Büki Lázár uram sohase 
haragudott meg.

Élte a viiagat ; tizenkét esztendeig szaka
datlanul — vendég volt . . .

Hanem hat hová lett az a fölséges arany 
kor !

Az úri hazak kidólt-bedölt kapuja előtt 
térdig áll a dudva. Nem szól odabenn a 
nóta, legfőbb aa egerek cincognak éjjel az 
árendás gabonáj m, lévén mostanában az ősi 
kastély a béri3 uraság magtára.

Büki I.ázar uram korhadó öreg fa most 
mar. Hetekig, hónapokig nem mozdul ki 
odvából. Utalja, megveti ezt a sarkából ki
fordult. fenekestül felfordult világot Nyo
morog, éhezik, rongyos, hanem azért nem 
tagadja a vérét. Tizenhat holdnyi birtokát 
felibe műveli egy iparkodó gazda. A szőlő
jében Isten jóvoltából megterem tíz akó bor,

az anyjuk baromfit nevel, két koca is hízik 
valahogy az ólban, a hajdani egy csövii fegy
verrel Büki Lázár uram éjjelente ki-kioson 
a határba lesre, s vasárnap nyulpccsenyc 
kerül az asztalra A fia — Tiham ér, prédi- 
kátumos. koronás névjegye van neki, s di- 
urnista a megyénél 28 forint havi fizetéssel. 
Büki Lazár uramnak zörög a csontja, néha 
csak úgy dűlőiig, mintha részeg volna, pe
dig — éhes. Hanem azért nem adja meg 
magat. Szidja az emberi fa jt és nem fizet 
adót-
Vagyis, hogy az igazágnál maradjak, fizet 
biz ö, de csak az erőszaknak engedve, az 

-  utoisó órában. Tizenhárom forint és 45 
krajcár az évi egyenes adója.

Nemes Büki Lázár uram ezt a vérdijat 
szépen öszekuporgatja, s oda zsugorítja az 
okmány ládajalia, a nemesi ármálisa mellé. 
De azért nem fizet kormcszakadtáig. — 
Megintik, exekváljak. bírságolják — mind
hiába. - a legutolsó napig a füle bojtját 
se mozdítja. Mikor aztán a biró a tizenket
tedik órában bekopog hozzá s nagy aláza
tosan előadja, hogy már mind együtt van 
az adópénz, csak éppen az a pár forint hi
ányzik, — akkor végre leolvassa ő is a 

I maga 13 frt 45 krajcárját.
De nem ereszti útnak a bankót szó nél 

kÜl. Mindegyik forintnak a szélére ráír va
lamit. Reszketős kézzel, nagy akombakom 
betűkkel; (Pusztulunk, veszünk !» — »Hun- 
cut a német !« —  (Hitvány a világ !« — 

(Vége a magyarnak !* — ezek a uem- 
zetes Büki I.azar uram aduba fizetett ban
kóinak a rendes jelszavai . . .



után (ártott cerclén Polfák képviselőnek (ó -
Cseh párti) eme/iket monda- >Amaz urak 
a kik a cseh népet jelenleg képviselik ia- 
uj-csehek), nagy tévedésben vannak, ha azt 
hiszik,hogy hazabeszélő frázisaik által jövőtre- 
remtenek maguknak*. Postai képviselő elolt 
pedig igy nyilatkozott: >A jelenlegi nem
zetiségi viszonyok Csehországban sajnahuo- 
.ak . . .  A békét helyre kel' állítani.* Ív 
szavak tagadhatatlanul igen sulyostak s bi
zonyára roszul esnek az ifju-cseheknek.

A  kép v ise löh ázn ak  november 7 én tarlóit 
ülésén Szapary Gyula gróf miniszterelnök 
indítványt tett az ulesek felfüggesztésére s 
napirend megallapitasanak elhalasztására . 
delegációk működésének befejeztéig.

.1 n ép isk o la i  k ö z ok ta tá sró l. Csaky Albin 
gtóf kultuszminiszter e hó 7-en mutatta be 
a képviselöháznak a közoktatás állapotáról 
szóló jelentésének első kötetét. K jelentés 
kiemeli a három legfontosabb intézkedést . 
a kisdedóvásról, a nyugdíjtörvényről és a 
tanítók fizetéséről szólókat. A tanítók fize
tése ügyében ezeket mondja a miniszter :
> A tanítók fizetésének rendezétéröl szóló 
törvény javaslatra nézve — szükségesnek 

látom mar ezen a helyen megemlíteni azt, 
hogy kívánatosnak tartanám a fizetéseknek 
a népoktatási törvényben megszabott mim 
nmmnal magasabbra sz.abasat, az ez irány: 
bán tett számítások arra az eredményre ve
zettek, hogy a 300 frt minimumon túl nem 
mehetek. Ugyanis a hitfelekez.eii iskoláknál 
5278 oly tanítói alias van, melyeknek illet
ményei, a kántori teendőkért járó javadal
mak beszámításával sem érik el a 300 fo
rintot. E  fizetésének a miuimumra való ki- 
egésztésére 603.455 írt összeg igénycltctik.
A 4 o frtos minimum megállapítása esetén, 
a kántori járandóságok beszámításával, 
10.025 tanító fizetésének emelésére lenne 
szükség s c célra 1.442.33-i írtra menő fe
dezet kivántatnék. Ekkora ;erhet a állam
pénztár a mostani viszonyok közt nem bír 
elviselni és alig lehet ra kilátás, hogy a 
közelebbi jövőben is. egyéb közérdek csor
bítása nélkül elvi.-e hetue. Ezért véleményem 
szerint, meg kell elégednünk azzal, hogy a 
törzsfizetések az egész vonalon 3 o írtra 
emeltessenek él, gondoskodni szándeko 
zom a ónban arról, hogy a szolgálati idő 
arányában korpótlek biztositassék*. Hang
súlyozza továbbá a elentes, hogy a feleke
zeti tanító- és tanítóképző-intézetek egy ré
szé nem ízlel meg 1 törvény kivanaimainak.
E miatt a kultuszminiszter figyelmeztette a 
fenntartó hatóságokat. Végül a jelentés sza- 
mos intézkedést sorol fel, melynek célja a 
népiskklak belső fejlesztése.

K a u lla r s  tábornok, volt o ro sz  bécsi at
tasé tollából az osztrák magyar hadseregről 

I 242 lapra terjedő könyv jelent meg. Kaul- 
bars behatóan karakterizálja Ausztria-Ma- 

I gyarorsz.ág hadseregét s arra a konklúzióra 
I jut, hogy a képzelhető legjobb organizmus, 

mely minden ellenséggel bátran szembe száll
hat. Az osztrák-magyar hadsereg — úgy
mond -  már nem az, a mely 1866-ban 
volt. A gyalogságot öt, a tüzérséget és mű
szaki ezredeket hét, a huszárokat még ép
pen két nap alatt lehet mozgósítás esetén 
teljesen harcra készszé tenni. Meg van 
róla győződve, hogy az. osztrák-magyar 
hadsereg a nagyhatalmak seregei között 
ma az első helyek egyikét foglalja el 
Nagyon komoly ellenfélnek tartja, mely 
egyik íó alkotó eleme az internacio- 
nális kérdés megoldásának Különösen di
csen Kauibars a lovasságot és magát a 
tisztikart. A tisztikar, mely mindenütt sark
köve a hadseregnek, igen megbízható, min
dig készen van. sokat dolgozik s ebben á 
király maga jár elől fényes példával. Csak 
egy ilyen tisztikar révén lehet nézete sze
rint igazán jó hadseregre számot tartani, 
meg a nemzetiségi elemek külömböző volta 
mellett is. (N. Er. Pr.)

H Í R E I N K

A közművelődési mulatság, mely tudvalevő-
* január elején tartatik meg, mindinkább 

fogla.ko/talja a rendezőséget. E hó 12-én 
újra ülést tartott ifj. Justh György orsz. 
képv s iö elnöklete a alt, melyen a mulat
ság napjául végicg megállapította január
7-ét; kivulasZtuua végül az előadandó szin- 
darabot is. a Csalódásokat, Kisfaludy Ka
rolytol . kiosztotta a s/erepeket s egyál
talán igen erős mozgalom indult meg, hogy 
a magyar társadalom ezen elite mulatsága 
: .-csak a rendezőségnek biztosítson erköl
csi sikert, hanem a F. M. K. E. alapjat 
is tekintélyes összeggel gyarapítsa. Biz
tosra vesszük, hogy régen nem voit olyan 
szambán egyik t a magyarság ; mint ez al
kalommal lesz.

Eljegyzés I s t v á n ff y Gyula, a liptó-
s.’emmikiósi all. polgári iskola tanára, a 
szakirodalomban is előnyösen ismert nevű 
palocz ethnographus, kinek a múlt évben 
jelent meg »Palóczmesék a fonóból* cziraü 
elismeréssel találkozott kötete, a napokban 
tartotta eljegyzését M á r k y Gabriellával, 
néhai Marky István kir. táblai biró leányá
val, ki mint t.irczairó eddig is szép nevet 
vivőit k i  magának. Istvanffy Gyula lapunk

nak is irt több szép verset, igy mint mun
katársunknak is kívánunk tartós boldog
ságot.

Táncestély. A helybeli zsidófiatal9ág egy 
része —  mint már múlt heti számunkban 
jeleztük, —  f. évi decemberhó 6-án tom
bolával összekötött zártkörű táncestóly t 
rendez a megyeháza dísztermében. A ren
dező bizottság, — melynek elnöke, Dr. 
Moskovics Ervin — Glücksthal Albert, 
Glückstbal Ignáo, Kohn Hugó, é sT crl Vil
mos urakból alakult A rendezőség legu
tóbb tartott értekezletén Dr. Moskovics in
dítványára egyhangúlag elhatározta, hogy 
a tiszta jövedelem fele a helybeli állami 
polgári és keresk. iskola alumnium;i, másik 
fele pedig a szegény tanulókat ruházó egy
let javára  fog fordittatni. A tombolatárgya
kat részben pénzen szerzik be, részben pedig 
ilyenek (kézimunka vagy egyéb tárgyak) szí
ves adományozása iránt a rendezőség a hely
beli és vidéki nő közönséghez folyamodik 
ez utón, kérve ilyen tárgyaknak e célból 
Glücksthal Albert helybeli kereskedő, mint 
pénztáros, kezeihez leendő kegyes beküldé
sét. A táncosnők számára igen csinos 
táncrendek készülnek. Ételekről és italok
ról gondoskodva van. Végre megjegyezzük 
még ezúttal, hogy az alispán úr a megye
háza termét — mint előre látható volt, na
gyon szívesen engedte át a bál számára a 
miért is a rendező bizottság neki hálás kö
szönetét szavazóit. Készüljünk táncra ! Ada
kozunk a nemes célra !

Főt. Császka György kalocsai érsek
ő excellentiája a rózsehegyi gymnási- 
umban. A rózsahegyi k. r. gymnasium 
igazgatósága a  magyar szív  egész 
odaadásával szintén részt vevén azon 
általánós örömben, melyet az igazi 
apostol-utód, C s á s z k a  Gy. őnagy- 
méltóságának kalocsai érsekké kine- 
veztetése okozott, sietett üdvözölni 
a kegyes főpapot, úgy is, mint az in
tézet atyailag nagylelkű jótevőjét. —
A szívélyes üdvözletre Kalocsa új 
egyházfejedelme a következő vá
laszt intézte a gymnásium vezető
jéhez: »Főtisztelendő Igazgató Úr! 
Szívből köszönöm a jó kivánatokat, 
melyeknek Főtisztelendőség kalocsai 
érsekké történt legkegyelmesebb ki- 
neveztetésera alkalmából saját, vala
mint általam nagyrabccsült rendtársai 
és a gymnásiumi tanár urak nevé
ben táviratilag kefejezést adni szives

volt >Nehezemre e s ik  s z ep e s i  egy
házmegyémtől megválnom, melyhez 
őszinte szeretet és hosszú évsornak 
emlékei fűznek. De meg kel) hajol
nom az isteni Gondviselés rendelke
zése előtt, mely engem oly nagy fe
lelősséggel járó állásra helyezett a 
nélkül, hogy én az állást kerestem 
vagy csak kívántam volna. Ajánlom 
magamat Főtisztelendőséged és tisz
telt rendtársainak buzgó imáiba és vál
tozatlan őszinte szeretettel és tiszte
lettel maradok Bécsben, 1891. nov. 
4-én Főtisztelendöségednek szives le
kötelezettje Császka György legk. ki- 
nev. kalocsai érsek.*

A turóc sz. mártoni állami középkereske
delmi iskola ifjúságának önképzőköre f. é. 
november hó 21-ón, a kereskedelmi iskola 
II. osztályának termében szépirodalmi estét 
tart, melyre az ifjúság e nemű munkássága 
iránt érdeklődő t. közönséget ez utón hívja 
meg a kör elnöksége. Kezdete esti fél 8 óra
kor.

A 'besztercebányai Társaskör* november 
hó 7-én este fél nyoic órakor sa já t helyi
ig iségeinek nagyterm ében felolvasó estélyt 
rendezett, mely énekek, dalok, zene és fel
olvasásból állott. Az estély fölötte kitünően 
sikerült. A felolvasást az ' e l e k t r o 
m o s s á g r ó l *  G u t a  J ó z s e f ,  az 
állami feisőbb leányiskola derék tanára és 
kitűnő fizikusa tartotta. Az előadást a bo
rostyánon kezdte, s igy haladt föl felé az 
egész elektrom osság fejlődésének során 
minden nevezetesebb fizikai momentumot 
nagyszerűen sikerült kísérletekkel demons
trálva es dokumentálva. Szólt a légköri vil
lamosságról és a villámhárítókról, a villám
hárítókat több rajzban m utatva be. Meg
említette Volta alap kísérleteit, s azokat be 
is mutatta. Szólt végül a távíróról, telefon
ról és Geissler-féie csöv ekrő l; mindezeket 
jó l sikerült kísérletekkel ilusztrálta. Az elő
adást vonzó és népszerű modorban tartotta 
és igy a>aik usokra nézve is fölötte élveze
tessé tette. Az előadást nagyszámú közön
ség feszült figyelemmel hallgatta mindvé
gig és az előadó tanárt percekig tartó vi
haros éljenzéssel és tapssal jutalm azta. 
Ilyen felolvasást többet is kellene a tél fo
lyamán a társaskörnek rendeznie, s akkor 
a társaskör csakugyan prospeiálna is. K ü
lönben úgy tudjuk, hogy ilyen népszerű elő
adás Besztercebányán eddig nem igen sok 
volt, s igy nem ártana azokat a társaskör
ben meghonosítani. A dalok és énekek is

. . . S lám hiaba gúnyoltak, nevették az 
öreg kurucot ezért a bogáráért. A s/oiiosi 
biró bezzeg áidja erte.

Úgy történt a doiog. hogy a műit héten 
haza került Szőllosra a Csipkés Laci, az 
clcsapott urasagi inas.

Vasárnap nagy hejje-hujjat c.-aptak a 
korcsmaoan. Ennek okáért a biró nem ment 
be a halomra gyűlt adópenzzel a messze 
cső székvárosba, hanem het orc halasztotta 
az útját.

Hétfőn virradóra pudi ; eltűnt az adó
púi.' a ládából.

A Diró maid hogy szörnyet nem halt 
ijedtében.

Ki 1 pnatta el a pén*.t ?
Három napig ütöttek bottal a tolvaj nyo

mét.
N-gyednapra aztán nemes lak: í.á  ár 

uram . á i i t o f  a bitóhoz es kivágott a.: 
a./..aha három darab összegyúrt egyes fo
rintot*

— Ismeri-e kend ezt a pénzt, bii o »ur !*
A biró megismerte, csak egy pillantást 

vetc.trá. A iiüki Lázár uram adóba fizetett 
bankói voltak, ezzel a három jelszóval meg
bélyegezve :

• Huncut a ném et!«, »Pusztulunk, ve
szünk!« és 'Hitvány a v ilág!* Alig pír 
napja, hogy lefizette az -  adóba.

S Büki Lázár uram akkornap délben 
kapta mind a hármat kölcsön Csipkés L a 
citól.

• y vezett k nyomába a szőllősi adópénz
•■aj a .  .1 l.üki Ea/ar iram  bankói,

A négy évszak

A messziről jö tt fiatal fecskepar vigan 
busákén csicsereg a lég kékjében ; keresik 
a megfelelő hajléknak való helyet, hol bol 
dog családi életük lefolyjon.

Széles eresz alatt ráakadtak egyre s lá
za- - i rgalommal latnak az építéshez.

C-evegve, kedveskedve biztatják egymást 
a mocsar-szelen anyagot gyűjtve : kész lesz, 1 
nemsokára meg iesz a kedves kis hajlék : 
a puha fészek.

\ i: gos á ;yak felett a méhek ezrei dón- 
gicsclnek, egyhangú zümmögésükkel mun- '
k.*r«. -zorgalomia serkentve minden elő - 
en r:. Kertek, mezők a munkások százaitól 
t .rkak ; a fák virág ozónben úsznak.

A rózsaligetben szép hajadon sétái, kezé
be:; a sok levelű kérdő fii. Ajkai halkan su- 1 
sogja szeret. — szívből, — színből; . . 
végre lehull az utolsó levél, ajakan ábrán- j 
dós mosoly, kezet szivére- szorítja ; . ( j
-/eret szívből . . .

Az árnyékos eresz alatt torkos cse
vegés haliszik. a fészekből két karom szé- 
i s. sárga szélű száj tátog ki. lesve a fala- j 
tót, mit a gyorsszárnyu szülök szállítanak 

1 nap nem tikkaztja el a kicsinyeiknek 
tápot kereső fecskeszülóket, késő alkonyig 
..ordjak a telhetetlen gyomrokba az eledelt.

A mezőkön hull az érett kalász a kaszak j 
éie alatt . marok verő lányok víg dalolas 
között költik össze kévébe a lehullott ka- | 
asz- . . kertből a kora érő körtén sárga j 

ugó emuid -ns hangja Csőr"" »Ébredj g,i7- ■ 
d a! eszem a körted I*

Tudja a rolvaj nagyon korán van még, 
alszik még a gazda. A park pázsitja között 
repedezett a föld, érzi a meleget s az eső
hiányt.

S  az összehajtott lonibu fák között csip
kés pongyolában tol egy parányi kocsit 
maga előtt a fiatal anya. Gyorsan le le haj
lik s a parányi öss :ecsücsÖJÍtett rózsás ajk 
mosolyra derül, a kövér kis kacsók a ter
mészet ösztönétől vezérelve ott babrálnak 
mindjárt a pongyola csipkéi között . . .

. . . Fenn a torony tetőn öreg fecskék 
hivó szava csendül, köröskörül rajzik a lég 
repülést tanuló, trenirózó fecskéktől. Pár
kányra kapaszkodik a fáradt, honnan biz
tató, megszégyenítő szóval zavarja útjára 
az öreg.

S  a merész röptű, kitartó fiatal felett k i
tör az egész pályabiróság hangos jóváhagyó 
karicsálása : Jó l van, nagyon jó l van hősi
esen állód ki a rettenetes nagy utat.

A letarolt mezőkön egyhangú kolorap 
méla hangja csendül, vad szederinda közül 
lassan motoszkálja ki a jó fa jta  füvet gu
lya, ménes és nyáj.

Csörrenvre rohan haza vizi tanyájára a 
vad kacsa, szomorú, egyhangú csiripelését 
hallatja a nadiveréb. Ki-ki siet behordani 
az életet, csak lusta tücsök cirpeli folyvást 
a fü között >gyújts, gyűjt* !« de maga 
más szorgalmából élősködik. A park pázsitja 
fonnyad, a még viruló őszi rózsák közé erő
sen hull a fákról a  megsargult levél. S  a 
kertekben vig dalolás között érett gyümöl
csöt szednek rakásra legények és lányok

Az anya titkos kónyet morzsol szel

szemeiben, tükre előtt állva ; az alabastrom 
homlokon párhuzamos vonalak árnyai lát
szanak . . .  a sötét fürtök között idegen 
vendég jelent mag . . .  az ősz hajszál. De 
letörölve könyek, az öszhaj elsimítva szé
pen . . . boldogság sugárzik i.rcáról az első 
>hosszu ruhát* tartja  kezei között ; a gü
gyögő kis baba szép hajadonná fejlett . . .

. . .  A havas mezőkön puska lövés dör- 
dőrdül, ijedt tapsi világgá szaladni készül, 
cgy-egy sunyi róka maga alá  kapva slep- 
iét, naiv pofával sanfordál közöttük. Fel
rebbenő fogoly csapat közül átlőtt melyei 
bukik alá apportírozó vizsla szájba egyik. 
A rózsa tövek szépen szalmával bekötve, a 
tűlevelű fákon ott csillog a myriádryi ezüst 
hó pihe. A c s í z  szomorú csicsergése közé 
erőteljesen vegyül egy egy pinyt hatalmas 
kuncogása. Az üres fecske fészekbe veréb 
tolakodott be, élvezni a más szorgalm ából 
épült puha meleg hajléket.

A nagy, hangos teremben a tejüveg bo
rította lámpa halvány fénye mellett ott ül 
ül a kandalló meleg közelében kényelmes 
karszékén az ősz, öreg nagyanya.

Jóságos arcán csendes nyugodt mosoly 
révedez, szemei az édes szeretet gyöngéd 
kifejezésével merülnek el az előtte térdelő 
rózsás gyermek arcon. Halkan susogja mit 
kis unokája ulana mond gyermeki ezüst csen
gésű hangján : Miatyank, — ki — vagy — 
a — menyekben I . . .

Bébe.



kitünően sikerültek. A felovasás után tánc 
volt, mely nagy animó mellett egészen reg
gelig eltartortotl. A  téli szezon ezzel az es
té lly e l nagyszerű kezdetét vette, csak az
tán Így folytassák is.

A körmöcbanyai magyar egyeaülotben Tér- 
ray Lajos dr. nem rég kinevezett főreális
kolai orvos és egészségtani tanár »Az is
kola és az orvos* címen igen érdékes, él
vezetes előadást tartott. Az általános elve
ket alkalmazta Körmöcbánya és vidéke is
koláira. Mig magában a városban, a város 
nemes áldozatkészsége következtében min
taszerű állapotokat talált, a vidék sok te
kintetben elszomorító képet nyújt. Ismere
tes, hogy egy tanulóra egészségtani szem
pontból a tanteremben 4 ’Smi légiért számí
tanak s egy tanító alatt egy teremben 80 

növendéket. Kunosvágásán van 2 2 6  tanuló, 
egyre jót 0 4  köbméter légtér. Felsőtótiben 
7 5  tanuló, 0 7  légt- Jánosréten 7 5  t., 0 .9  

Igt; Ó-Körmöcskén 5 4  t , r í  Igt; Bartos- 
Lehotkán 3 0  t ., 1 6  Igt; Felső-Turcseken 
12 2  t., 1 7  Igt; Alsó-Turcseken 1 1 4  V, 2 '0  

g t ; Jánoshegyen 10 2  t., 2 0  Igt ; Kékel- 
lőn 7 0  t., 2 .7  Ige. Látnivaló, hol vannak 
mindé falvak a kívánalmak mögött. Külö
nösen elszomorító a kunosvágási állapot. A 
gyermekek egy rozoga ház szűk sötét, pis- 
kos odújában vannak összegyömöszölve. Ma
lacot nem merne senki annyit bekónyszc- 
riteni. s ha merne, állatvcd Ő egyesületek
kel gyűlnek meg a baja.

A rózsahegyi gymnáslumot f. évi nov. 
9-én K ü r t h y  L a j o s  főispán úr, 
ki előkelő hivatala hő érzetével a 
tiszta magyar szellemű közoktatás 
iránti meleg érdeklődést párosítja, 
szerencséltette szives látogatásával. 
Liptómogye fenkölt lelkű vezére, mi
után az intézet összes helyiségeit 
szemügyre vette és valamennyi osz
tályban a növendékek feleleteit az il
lető tanulmányokból figyelmesen meg
hallgatta, örömkészen nyilvánította a 
tapasztaltak fölött teljes megelégedé
sét és őszinte elismerését.

Kürthy Lajos liptóvármegye főispánja a 
napokban megvizsgálta a liptószentmiklósi 
városi hivatalt s mindent a legnagyobb 
rendben talált.

A liptószentmiklósi dalsgylet a jövő hó 
elején dalestélyt szándékozik rendezni.

A roncsoló toroklob —  magyarul úgy hív
ják, hogy diíteritis* —  uemcsak Árva vár- 
megyében uralg hanem Túróéban is kezdi 
áldozatait. Ruttkán a múlt héten 7 g y é 
rnek esett —  hir szerint —  áldozatul 8 
Necpálon a papírgyár művezetőjének gyer
meke is ebben a veszedelmes betegségben 
halt el. E veszedelmes jelenséggel szemben 
nincs más kivánni valónk, mint hogy jöjjön 
mielőbb a szigorú, a kegyetlen tél

A F. M K. E. igazgató választmánya ezen 
évi november hó 14-én d. e. 1 0  órakor 
Nyitrán a vármegyeház kistermében ülést 
tartott

Llptó Brnitzén —  Kajzanicky Frigyes föld- 
birtokosnál ütött ki f. hó 1 0 -én este léi 8 

órakor; a szomszédban lévő t a m ó c i  
tűzoltó egylet ügyes közremükedése áltál 
sikerült a tüzet eloltani s » közelálló szal
mával fedett épületeket megmenteui ; a tűz 
állítólag boszúból gyújtatott fel

Liptó Kvaosánban Önkéntes tűzoltó egy
let alakult, mely Trettyák János odavaló 
földbirtokost nagy lelkesedéssel főparancs
nokává választotta. A Üptó-tarnóci tűzoltó 
egylet parancsnoksága a m a g y a r  v e 
z é n y s z ó  s a technikai kezelés betani- 
tanítására hivatalosan fölhivatott. —

Mit ajándékozzunk gyermekeinknek? Ezen 
kérdés a karácsony köielgésével mindinkább 
foglalkoztatja a szülőket.. Manap már annyi 
szép és pompás nyujtatik a gyermekeknek, 
hogy a fenti kérdés nem fejthető meg oly 
könnyen, különösen pedig oly szülök aha), 
kik az ajándékra csak szerény összeget for
díthatnak Szolgálatot vélünk tenni azoknak,

ba alkalmas karácsonyi ajándékot ajánlunk
nekik. Nem uj cikk, hanem egy játék, mely 
az idő próbáját kiállotta és melynek magas 
nevelési értéke tekintélyes tudósok által el
ismertetett. A  legszélesebb körökben elter
jedt Horgony-Kőépitőbzekrényeket értjük 
ezen játék alatt. A  gyermekeknek évek 
hosszú során át kellemes foglalkozást nyúj
tanak és a legvadabb gyermek is eljátszik 
vele órak hosszáig. A  főelőny azonban ját- 
ban abban rejlik, hogy minden Horgony- 
Kőépitőszckróny később a kiegészítő szek
rények hozzáváaárlása által kiegészithetők 
és hogy azon szülők, kik nem akernak egy
szerre nagy összeget fordítani egy nagyobb 
szekrényre, ezen kiadást több évekre feloszt
hatják. Ki részletesebbet akar tudni ezen 
ajándékokat illetőleg, az hozassa meg a gyár
tól (Richter F. Ad. és társa, Bécs, Nibelun- 
gengas.se 4 .) a képes árjegyzéket, mely in
gyen és bérmentcscn megküldetik.

Irodalom.
A Kézi Lexikon második füzete. Az athe-

naeum Kézi Lexikona, az összes ismeretek 
enciklopédiája különös tekintettel Magyar- 
országra. Szakíérfiak közreműködésével szer
keszti Dr. Acsády Ignác. Második fűzet. 
Budapezt 1 8 9 1 . Immár a hézagpótló vállalat 
második füzete is megjelent s külső kiállí
tásával, melléletei nagy számavalés belső 
tartalmával egyaránt igazolja a hozzá fűzött 
várakozásokat. Ez a füzet maga négy igen 
szép külön melékletet tartalmaz. Az egyik 
színes mülap a 12  különböző bakteriumfajt 
teszi szcmlélhetővé. Ezt követi Afrika nagy 
s a legújabb adatok felhasználásával készült 
térképe ; egy további kettős mülap az újkori 
iparmüvészetről hoz 2 4  mintarajzot; végül 
a negyed.k meiléfclet az Árpádok és a ma
gyar Aujouk családfáját adja. A  második 
füzet szövege az Allam-Arany közli anya
got dolgozza föl s csaknem kétezer kisebb- 
nagyobb cikket tartalmaz az emberi tudo
mány és ismeret összes köreiből különös te
kintettel a magyar közönség igényeire. Első 
sorban a hazai viszonyok vannak minden 
cikkben, a hol reá alkalom kínálkozott, fi
gyelembe véve s ez a lüzet is a magyar 
irodalom, tudomány, szellemi élet és pol
gárosodás legkülönbözőbb anyagának rop
pant tömegét viszi be az olvasó közönség 
legszélesebb rétegeibe. Minden terjengős és 
felesleges kitérés nélkül szabatosan, nép
szerűén s mégis a tudomány modern szín
vonalán állva adnak az egyes cikkek tájé
kozást a felölelt kérdésekről, melyek fon
tosságukhoz mért terjedelemben irvák s a 
hol lehet, irodalmi utalásokkal is el van
nak látva. A füzet nagyobb magyar tárgyú 
cikkei közt közt kiválóan érdekesek a há
rom András magyar királyról. Az Andrásy- 
akról, az Anjou- és Árpád házról, az Apafíy- 
akról szóló cikkek. Amerika, Anglia, né
mely természettudományi, orvosi, technikai, 
jogi, életrajzi cikkek tárgyukuak megfele
lően szintén bővebben benne a hazai vo
natkozások is. Igen részletes az állattan 
történelme Magyarországén ; bő az állat- 
gyógyászatra, állattenyésztésre s az allat- 
ügyre vonatkozó nagy számú cikk ; az ás- 
ványom ág térmékeinél pedig pontosan 
megjelölvék a magyar leihelyek, gyárak, 
stb. így az uj füzet is valóban magyar 
szellemben készült e szellemben igyekezik 
az ismeretek minden ágát. a tudomány 
összés vívmányát a hazai közönség köré
ben terjeszteni. Éppen ez a jellemvonás 
különbözteti meg a legelőnyösebben az 
összes eddigi hasonló munkáktól az uj vál
lalatot, mely a magyaros műveltség terj< sz- 
tésének érdekeit tervszerűen és tudatosan 
törekszik szolgálni. Ismételve ajánljuk a 
közönség pártfogásába, mert benne olyan 
munkát kap, melyből a tudomány és isme
ret minden ágában célszerű útbaigazítást 
meríthet. E mellett nemcsak sz egyes cik
kek elénk királya kölcsönöz a kézi Lexi
konnak sajátos becset, hanem egészen ön
álló rendszerével szerencsésen ki tudja ke
rülni más Lexikonok száraz nehézkességét. 
Költőinktől vett idézetek, közmondások, 
népies szólásinodok élénkítik a munkát s 
kölcsönöznek az egésznek kiváló érdeket. 
A vállalat 42 heti, harmo ives füzetben je
lenik meg s egy füzet ára 30 kr. A legcél

szerűbb S írtjával 1 0  füzetre bármely bazai 
kenyvkereskekésben vagy a kiadótársulat
nál (Athcnaeum Budapest Ferenciek-tére) 
előfizetni.

A Szent-Család naptára az 1892-iki 
szökő évre, szerkesztve két pécs- 
megyei plébánostól, immár megjelent.
A kik értelemderitő, szivhez szóló s 
tudamányokkal bővelkedő, nemes Íz
lésre valló gyönyörű képekkél diszi- j 
tett és nagy tapintattal összeállított, | 
mindamellett olcsó naptárt óhajtanak I 
a magyar nép számára, azoknak e I 
derék kiadványt a legmelegebben 
ajánlhatjuk. — Kapható Budapesten | 
a »Szent Család* naptára kiadóhiva
talában Üllői-út 21. sz. 3 0 k r a j -  
c z á r é r t .

I
Hallatlan eset a magyar irodalom

ban, a mi a »jó Egészség* naptárral 
történt, melyből rövid 3 hét alatt az 1 
összes példányok elfogytak, úgy, hogy j 
sürgősen egy uj kiadást kell belőle j 
rendezni. Az igaz, hogy nem volt még 
olyan kalandárium, mely 30 kr. áron 
előkelő irók és orvosok tollából 27 
eredeti czfkket között volna kitűnő j 
illusztrácziókkal. A második kiadás- j 
ból is a ki 10 példány árát (3 frtot) 
beküld (dr. Réczey Imre tanár úrhoz, 
Budapesten, Muzeum körút 9. sz.) az 
13 példányt kap bementve.

A közoktatási és a belügyi minis- 
teriumok is melegen ajánlják a nap
tárt.

Szerkesztői üzenetek.
X. helyben. Bizony Isten, sem F., sem 

M. uraknak, sem a Felvidéki-Híradónak nem 
volt szándéka »zsidóheccct« felidézni. Re
méljük, önnek sem ! Épen azért —  és még 
ezer és egy ok miatt —  engedje meg, hogy 
igen szellemes cikkétől megtagadjuk a nyom
dafestéket. Küiömben az ezeregyedik okot 
a hírlapok azon chablonszerü mondásával 
áruljuk el, hogy >előttünk ismeretlen egyé
nek cikkeit nem közöljük*.

Kolozsvár. Szívesen bocsátjuk lapunkat 
reudelkezésére.

H I R D E T É S E K .

_386. szám_
1891.

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. c. 102. §-a érteimében ezennel köz
hírré teszi, hogy a znióváraljai kir járás- 

i bíróság 19191890 számú végzése által Pal- 
konyco Emil körmöczi lakos javára Csep 
csányi Apolonia kis-cscpcsényi lakos ellen 
147 frt tőke, ennek 1890 évi Május hó 2. 
napjától számítandó 6 V. kamatai és eddig 
összesen 40 frt 30 kr. perköltség követelés 

! erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás al- 
1 kannával biródag lefoglalt és 10 0  írtra be

csült 1 0  kereszt ki nem csépelt árpa és 10  ke 
reszt ki nem csépelt vegyes, továbbá a 399 
frt becsárban l — 13 t. a, felülfoglalt ingók 
nevezetesen bútor, házi és gazdasági fel- 
szerelvény és lovak melyek a zniói köles, 
segélyzó egylet javára 400 frt iránt 12271 
890 szám a. eredetileg összeirattak nyilvános 
árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 295 4J1891 szám 
kiküldést rendelő végzés folytan a helyszí
nén, vagyis Csepcsénben leendő eszközlé

sére 1891 ik év November hó 25. napjának 
délelőtt 1 0  órája határidőül kitüzetetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel és a 
Felvidéki Híradó útján oly megjegyzéssel 
hivatnak meg : hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
§-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becs
áron alól is eladatni fognak.

Kelt Znión 1891-ik évi november hó 8 . 
napján.

S z i b n e r
kir. bir. végrehajtó.

2676. sz. 
tik. 1891.

Árverési hirdetményi kivonat.

A liptószentmiklósi kir. járásbiróság min. 
tlkvi hatóság közhirré teszi, hogy Spielber- 
ger József végrehajtatónak, Allmann Sán
dor örökösei végrehajtást szenvedő elleni 
240 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a rózsahegyi kir, tör
vényszék (iiptósztmiklósi kir. járásbiróság) 
te-rületén levő Szt.-Anna-Bukovina község 
határában fekvő Allmann Sándor követ
kező ingatlanaira:

1) A szt-annai 17. sz. tjkvben A  f  curt 
tel. 1— 26 sorsz. a, foglalt 14. sz. házi 
tartozékai külsőségre egészben.

3) a szt-annai 117 sz. tjkvben f  cur. tel.
1— 5 srsz. a. foglalt ingatlan A 3 szerint 
egy nyolezad részben irt jutalék,

2) a szj-annai 157 sz. tjkvben f  cur. tel. 
j  1— 11 ssz. a. foglalt ingatlan A 1 szerint 
1 egy fele részét,

4) a szt-annai 339 sz. tjkvben f  cur. tel 
■ 1 sor 3705 hersz, részlet felerészére, J

5) a szt-annai 28 sz. tjkvben f  cur. tel.
1. 8— 9, 11 és ssz. ingatlan B 21 szerint 
*/.« részére,

6) a szt-annai 33 sz. tjkvben f  cur. tel.
2 7 ssz. a. foglalt ingatlnn B 20 szerint 
*/«. részére,

7) a szt-annai 63 sz. tjkvben A I urb. 
tel. 1 sor 812 hrsz. a. foglalt ingatlan B 
15 szerint részére,

8) szt-annai 97 sz. tjkvben A f  cur. tel.
1 70 ssz. a a foglalt ingatlan B 15 szerint 
**• részére,

9) a szt-annai 112 sz. tjkvben f  cur. 
tel. sszám a. foglalt ingatlan B 20 szerint 
*li»« részére,

10) a szt-annai 121 sz. tjkvben f  cur. 
tel- 1 sor 838 hrsz, a. foglalt ingatlan B 
20 szerint *,«. részére,

11) a szt-annai 139. tjkvben I urb. tel. 
1— 3 ssz. a foglalt ingatlan B 20 *»«. ré
szére,

12) a szt-annai 293. sz. tjkvben f  cur 
tel. 1 sorsz, a. ingatlan B 6 szerint A ll
mann Sándor egytized részére,

13) a szt-annai 306 sz. tjkvben f  cur. 
tel, 1 7 ssz a foglalt Ingatlan B 7 szerint 
*/e» részben.

14) a  szt-annai 319 sz tjkvben + cur. 
tel 1 sorsz a foglalt ingatlan ’<« részére,

15) a szt-annai 128 sz tjkvben f  cur tel 
1— 3, 7— 8, 10— 11 ssz a foglalt ingatlan 
B 4 szerint egy fél részére,

16) a szt-annai 297 sz tjkvben f  cur. 
tel ssz a foglalt ingatlan B 3 szerint *1* 
részére.

17) a szt-annai 299 sz tjkvbce f  cur tel 
2 sor 20-10 hrsz a foglalt ingatlan B 3 sze
rint egy negyed részére,

18) a szt-annai 362 sz tjkvben A I urb 
tel 1 ssz a foglalt ingatlan B 3 szerint hét

| nyolezad részére.



19) a szt-anna-bukovinai 238 sz tjkvben 
f  cur tel I ssz a foglalt ingatlan B 5 .sze
rint egy harmad részére.

20> a szt-anna-bukovinai 245 sz tjkvben 
+ cur tel 2— 3. 10 18. 22-23, 26-27.
30. 32. 34— 35 sor a foglalt ingatlanán 
egészben (B 9 szerint),

21) a szt-anna-bukovinai 219 <z tjkvi
f  cur tel 1, í— 0 s.sz a foglalt ingatlan B
0 fele részére,

22) a szt-anna bukovinai 285 sz tjkvben 
f  cur tel 1 ssz a foglalt ingatlan B In 
szerint egy negyed részére.

231 a sz.t annai-bukovinai 289 sz tjkvben 
f  cur tel I sor 3008-hisz a foglalt ingat
lan B 2 szerint egy feie részére.

21) a szt-annai 310 sz tjkvben f  cur tel 
1— 2 ssz foglalt ingatlan B 2 szerint egy 
fele részére.

25) a szt annai 13 sz tjkvben urb tel 1 
sorsz a foglalt ingatlan B 05 szerint '»« ré
szére.

20) a szt annai 105 sz tjkvben f  cur tel
1 — 12 sorsz a foglalt ingatlan B 33 szerint 
egy nyolezad részére (a f  13 sor 2210 a 
hrvz »Hukoviezáuszki< nevű hegyi rét ki
hagyásával),

27) a szt-annai 100 sz tjkvben f  urb tel 
1— 4 sorsz a foglalt ingatlan B 05 szerin!
.« részére,

28) a szt-annai 108 sz tjkvben f  urb te , 
1 sorsz a foglalt ingatlan B 05 szerint V* 
részére.

29) a szt-annai 159 sz tjkvben + urb tel 
l — ti sorsz. a. foglalt s B 05 szerint ré
szére az árverést 1500 frtbau ezennel meg 
állapított kikiáltási arban elrendelte, e- 
hogy a fennebb megjelölt ingatiau az 1891.

évi november hó 21-ik napján d e 9 óra
kor Szt-Anna községben együttesén es ogy- 
szerre megtartandó nyilvános árver«<en a 
megállapított kikiáltási áron alól i- élndatni 
fog.

Árvenzm szándékozók ;a t /.ink a in
ga'lanság kikiáltási árának 10 -zu ilékát 
vagyis 150 frtot kés/.pénzbtn vn:ynzl8 8 t 
I..\ tr 12 jí-ban je'zett árfolyammal számi
tolt és az 18 8 1 évi november hú 1-tíii 3333 sz. 
a. keit igazságügyminis'eri rendelet 8. tj-aj- 
ban kijelölt óvadékkepes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
I.X tcz. 170. §-a érteim:ben a bánatpénz
nek a bíróságnál időleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt alszol- 
gáltatni.

Kelt Liptoszéntmiklóson, 1891. évi au
gusztus hó 2«S napján a kir. járásbíróság 
mint t kv. ha:óságnál

O  a  11 a  s  z
kir ulj&rásbiró.

'.i i i i ::t t t ;

H nrgony-Paia-Ezpellsr.
l'./on rú g  jó n a k  b izo n y u lt 

lieiliir/.M iléxt esti* . k it-y.xniij 
m g s zu g jc iitá s  stti. <*llon legjiil)- 
l>an aján lj liatiuk n t. ez. kü/.ön- 
s íg  ü gyeim ébe. —  Kgy üveg 
ára ÍO és 70 kr. és a legjöbb 
g jo g yszi’itárban  kapható.

Csak Horgonnyal valódi!

UZLET-MECNYITAS.
Van szerencsém ii ii i. közönségnek szives 

tmlmnásái'ii húzni, lmirv egy

füS2er- és cser*iege*üsletet
és ezzel kapcsolatban italinérési jugi'nl Mniházolt

vegyes-kereskedést
nyitottam. AmidAn biztosítanám, hogy minden te

kintetben igyekezni fogok a n, é. közönségnek és ve

vőimnek legnagyobb megelégedését kiérdemelni, tisz

telettel kérem, hogy kegyes jóindulatával és bizalmá

val megtisztelni kegyeskedjék.

Tisztelettel és szolgálatkészséggel maradok

Schwarz Kálmán.
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DEHTIST lts LIPTÓ-SZT.-I11KLÓS,
beelirt sieti liiemit dem P. T Pnblieum die hüfliche 
Auzeige zu maciién, ilass er die Aiisfülinnig kilnstlielier

Z Á H 1T E  "'"i ganzo G E B I S S E  w'c CrOLD-

P L O M B E N  ele nnoli ameiikaiiiselieii System vöm 
12. November liis 1. Dezember iiberniiiimt.

£ < * . "  I i  Haasi

V an szerencsém a t. e közönség béCses 
tudomására hozni, liogv a

a tiirócz-szt-m

ISI dsr r . x  W ttw . Tsperszer.

K örrejtelx l«r«t k r-
kAr<-il<-iv k " k

a íizlietlen játék a bosszú téli estékre. A 
io.il, lm .1 ey.m le lvén n yei, a H orgonnyal

;ei szü l., itiisé io ieg  e lism erte a h íres

»jftonf*VVówaUwét l “óv u t i * UaúM.tALA 1 uíi
.lili játék nem létezik gyerm ekek és felnőt' 
ie| e -ek r.'l valam in ta  • K ü rre jló lyrö l« képes 
n i rét iniiulcD szülőn ek meg ke llen e  r<n- 
averm ckeik zéin»r.i igazán alk a lm a s  k a ri- 
I i'-a n a k  és m egrendelhetnek A z ár jegy/, é- 

Kőidéinek s/.éL Minden köépuőszekréjiy
a •llo ig . i y  i- iv -n y  n élkül közö nséges és  kiegészitéi 

más ni.inzas. en n élfogva mindig

-------------Richter-fele Horgony-Kóepitószekrény--------------
' é i csak ilyen fozadandó el Minden finom jolé 'kszer-kereskedésben Ar> kr'ol 

M íg  és fe ljebb  kapliatók

• F. A d. m  tá r sa  első  oszt . nagy < - 1>/ es  kir szabad, köépilöszekrénygyár 
I. Nihclungengasse L Oltón. RoMenlam London I'. f. New York 310 Broadw. v.

i a!kftI-

I

e héten átvettem s azt ezentúl s a j á t  v e 
s z é l y e m r e  fogom vezetni. A midőn biztosí
tanám a t. közönséget, hogy fő törekvésem 
leeml a lehető legolcsóbb, legizlése- 
sebb és legpontosabb kiszolgálás j 
van szerencséin jelenteni, hogy a nyomda tv- 
pographiai vezetését Hajós Ede úrra bimm. 
kinek e szakba vágó hosszas gakorlata és 
ízlése kellő biztosítékot nyújtanak arra nézve, 
hogy a/, általam vállalt munkák nemcsak 
olcsón, de nyomdailag is tökélete
sen lesznek kiállítva.

A t. közönség hazafias támogatását, 
kérve, vagyok

kiváló tisztelettel

Moskócsi Ferencz.
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Melyik lapra fizessünk elő
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*5 A turőcz-szt.-mártom „Magyar Nyomda"
x

w i . . . .  , ty
M kiadásában megjelent : M

& A magyar középosztály házi nevelése Ú
napjainkban.

gj Irta: Révész Lajos.

| ÁRA 80 KR.

;/; Kapható a Magyar ITyomdh/ban
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Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar 'ap az

„ E G Y E T É R T É S "
a mely az uj évvel immni ’ :-tk évfolyamába lepett. Kz a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles (óriásokból szármázó ertesüleseinek gyorsasága, alapossága és 
sokasaga. rovatainak változatossága kitűnősége, a különböző olvasmányok ga^- 
. ag tarhaza tették az 'Kgyctőrtés»-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb e mellett tárgyil agos hú tudósítást egyedül az «Kgyctértés* 
közói Gazdasági rovata elismert rég1 tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 
S Gazdaközönseg nem szorul többé idegen nyelvű lapr.i, mert az »Kgyetcrtes« 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak 1 őségével > alapossagaval ma mar nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az 
• I'.gyetcrte-ben. amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad. mint egy lap sem. Két három regényt kozol egy
szerre. úgy hogy egy cv al.it 3 0  - 4 0  kötetni regényt, részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jo magyarsagu (ordításban kapnak az »Kgyctcr- 
tés* olvasói. A ki olva m valót keres es .1 világ folyásáról gyorsan es hitelesen 
akar értesülni, ii/esse.i ciö .1. »l‘.gycter: >i<••. melynek előfizetési ara egy hóra 
1 frt óo kr . , évre ; írt - egy évre 20 frt A/ előfizetési pénfcek az >T.gyetér- 
té « kiadóhivatalába kuldrndők Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.

J * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * « « 0 » 0 0 c
luroci-M L már Ion 1 u.ágyaz nyomda Mo.-kóczi Ferenc
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