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(F  ) A mai nappal uj évszóm  veszi 
kezdetét.

R en d es körülm ények közöli az 
évforduló észrev étlen  átm enet. A 
m últra épül lel és a m últból veszi út 
a szellem et, m elylyel lovaszárnyal az 
idők végtelenségébe. Csak költői k ép 
zeletben  tűnik el a  m últ esztendő s 
jö n  lángoló szekéren , m ini ifjú nő, 
az u j;  a valóságban azonban alig 
veszszűk észre a különbséget.

M indazonáltal ösztönszerü leg  meg
állunk az uj év küszöbén s v isszap il
lantunk a  m últra, m int a vándor, ki 
hosszú, fáradságos küzdelm ek árán  
érte  el cé ljá t. Maguk az évszám ok 
voltaképpen csak  puszta szám ok, de 
sokszor n evezetesebb  család i, vagy 
egyéb országos esem ények azokat 
m égis je len tő ssé  teszik .

Az e lm últ évre Visszatekintve, fel
tűnik, hogy álta lán o sság b an  m inden 
téren  haladás m utatkozik . A nem zeti 
m unka csendben hódítja  meg a maga 
szám ára a haza m unkás erőil, s igy 
az  uj évet újabb ip arkodással és tevé
kenység gel kezdhetjük meg.

H azánkban —  az utóbbi idők ta
n úsága szerin t —  a szabadelvüség 
k arö ltve já r  a hazaíisággal és  a  sz a 
badelvű politika a nem zeti politikával 
egy cél felé törekszik —  hogy m eg
erő sö d jék  állam unk m inden izm ában,

I
a jö y ő  évezred sik e re s  b iztosítására .
A szabadelvüség és a nem zeti eszm e j 
ik ertestv érek . A ki egyiknek barátja , , 
nem  leh el ellensége a m ásiknak.

É s jó lleh et az á lta lán o s helyzetet j 
kedvező színben látjuk, mégis ezzel 
nem  szűnt meg a felvidék m agyarsá
gának feladata, hanem  ellenkezőleg ! 
nagyobbá lelt.

Soknak kell még m egtörtén n ie! \ 
S  m indezeknek s ik e re s  eredm énye a 
m agyarság igyekvésétől, ö ssze tartásá
tól, lelkes és k itartó  m unkájától függ j 
A miből következik , hogy félre kell j 
tennünk az uj esztendőben is m inden | 

' egyéni érd ek et, s egyéni h iúságot, j 
m inden nagyzási hóbortot, elégedet- i 
lenségol és e llen ségeskedést.

A felvidéken egy percre sem sza- | 
bad szem  elöl tévesztenünk a m agyar 
nem zeti eszm ét. Ennek szolgálatában 
kell állandóan állununk s ezen gon
dolat kell, hogy fele tte  álljon  m inden 
önző gondolatnak. A nem zeti eszm e 
szolgálatát napról-napra erélyesebben 
követeli tőlünk a köztünk tengődő 
nem zetiségi áram lat felburjánzása.

Legyünk tehát az uj évben mindig 
és  m indenhol m agyarok, a hol a ma
gyarsággal hatni és  im ponálni kell.

Lapunk sohasem  szűnt meg a 
nem zeti eszm e zászlóvivője lenni. Az 
uj esztendőben is ez irány ban fogjuk 
folytatni m űködésűnket.

Ámde nekünk sem  a nyom tatott 
betű adja az erőt, hanem  az, hogy 
m inő hatást keltenek szavaink az 
em beri lé lekben. Ha a m agyarság 
összetartásával tám ogatja  irán y esz

m énket, annak hatása valam elyes 
a lakban rendszerint m egnyilatkozik 
h asábjainkon is.

Ne feled jük, hogy a nem zeti szel
lem, nem  m agánérdek, de hazafias 
üüy, a m agyarság ügye. És vájjon ki 
válla lja  azt m agára, ha nem mi, a 
Felvidék m agyarsága ?

Ne legyen h át fogan atja  rajiunk 
annak az átoknak, m elyről a kőltő 
azt m ondja: »Átok fogta meg a m a
gyart, m ert az soha össze nem tart.*

Sőt ellenkezőleg, b izonyítsuk be, 
hogy a költő  e panaszos kifakadása 
csupán a m últat illette.

Azon rem ényben, hogy a  m últ e 
káros hagyatékát eltem ettük  Sylvesz- 
ter é js z a k á já n : Boldog u j óvet k ív á 
nunk t. o lv a s ó in k n a k !

L a p sz e m le .
(Folyt, és vége.)

VII.
Nekünk szülőknek gyermekeink siron- 

túli jogairól is gondoskodnunk kell. A val
l á s  és hit vezetői az életnek, de ezek
egyúttal a jövő élet útjai is. A szülő az 
első. kinek gyermeke leikéről gondos
kodnia kell, s tekintve a magasabb ál
láspontot az egyháznak is, a mely a 
léleknek menheiyet és lápot nyújt. S ti 
gyermekeitek lelkét a bizonytalannak ad
játok át, az egyházból kizárjátok a tago
kat, gyengítitek az egyházat, nem tudva mi 
lesz gyermekeitekből? Nem törekedik-e min
denki, hogy gyermeke az atyák vallásán 
maradjon meg? Nincs-e ezen hűségben 
az emberiség önérzete lepecsételve ?

Igen, ti megfeledkeztetek az egyházról 
és a lelek örök boldogságáról, Isten pa
rancsairól s vétkezlek a Szent-Lélek ellen,

midőn köunyü szívvel váltok meg gyer
mekeitektől. A nőstény farkas védi fcöty- 
keit, a tigris fajzatát, sőt a tehén is sso- 

j  tnoruan bőg, mikor elválasztják borjától, 
bár fogalma sincs, hogy a vágószékbe vi
szik. De ti tudjátok hogy gyermekeiteket 
mészárszékre viszik, hogy elkinozzák tes
tüké!, üssék agyon bennük a nyelvet, nem
zetiséget, de hogy lebunkózzák a hitet, 
melyért sokat áldoztok, s jártok processiót 
és a templomokba. Fariseusok! Ti azt 
hiszitek Istennek szolgáltok, imádkozva a 
szentség küszöbén, midőn gyermekeiteket 
a sátán szolgálatába szegődtettétek. Imád- 
sagtok káromlás, fohászaitokat Isteb nem 
hallja, mert vétkeztek orcája előtt. Elsza
kítottátok tőle az ártatlan lelkeket s oda
adtatok a sátánnak, a világnak, bűnnek 
és elpusztulásnak. Anyák! Lealacsonyod
tatok a tigris alá, atyák megfeledkeztetek 
az Istenről, a keresztség és megváltásról. 
Krisztusnak a kereszten történt keserű 
haláláról, az égről és pokolról, a lélek 
nyugalma és az örök életről. Visszaeste
tek — megváltva a Krisztus által — a 
pogányságba, mint a megmosott disznó a 
pocsolyába és a kutya saját ürülékébe. 
Megbélyegeztétek a kereszténység nevét s 
eladtátok újra telketeket Elárultátok atyá
tok hitét, bepiszkollátok a lélek nyugvó
helyét, még pedig a testieket, melyek sa
já t véretekből származnak. Hogy tudjátok 
uz Isten első parancsolatját teljesíteni 
szeresd felebarátodat, midőn saját szülött- 
magzatotokat sem szeretitek ? Hogy tudtok 
jó l cselekedni, midőn saját gyermeketektől 
elvonjátok még az asztal morzsáit is . .

VIII.
Elmondtuk kedves szülők, mit tudtunk 

azon eseményekről, melyek nemrég ránk 
nehezedtek, mint fojtó füst, mint egy be
tegséget, romlást hozó sötétes felleg. Ha 
őszinte szavainkat, úgy, mint azok mondva 
valának, elfogadjátok, rájöttök magatoktól 
mi a teendőtök a jövőben érkező kisérté-

T Á R C A .

Emlékezés.
Mint egy nyájas sugár 
Aranynapok egén: 
ügy fog a te képed 
Mosolyogni felém,
Valahányszor lelkem 
Emlékező vágya 
Visszaáll a múltak 
TUndérvilágába . . .

Holt betűre szőrül 
Múlandó emlékem:
És hogy megmaradjon 
Senkitől sem kérem.
Annál, kit kedvelek 
Elég vigasz nekem.
Ha tudom, hogy magam 
Soha nem feledem . .  .

SCHWÖDER ERVIN.

A kézírásról.
• Mondd meg, hogy kivel társalogsz és 

én megmondom, hogy ki vagy* tartja a 
közmondás. A különféle tudományos kuta
táshoz és megfigyeléshez az is számítható, 
hogy némelyek az ember kczcirásából an
nak műveltségére, jellemére, szellemi és tár
sadalmi tulajdonságaira akarnak következtet
hetni. Az embert e szerint ncin csak beszéd
jéről, de írásáról is mrg lehet ismerni. Ua 
A kézírásról való következtetés helyes, ak

kor egy uj közmondással: mutasd meg az 
írásodat és én megmondom, hogy ki vagy* 
gazdagodtunk meg. Kgy német írástudó kö
vetkező ítéletet mondja az ember kezeirá- 
sáról:

Kis írás békés érzelmet jelent, kis és 
egyszerű iras házassági érzékre, a családi 
elet kedvelőjére vall. Középszerű irás beke- 
szeretetre és vállalkozó szellem közötti jel
lemre mutat.

Kis irás díszítéssel, a díszítéshez képest, 
magasabb vagy csekélyebb uiüérzékct; nagy 
kézírás merészséget, vállalkozó szellemet, 
bátorságot, hóditasi, de vérengzési vágyat 
is jelent.

Kicsiny és függélyes irás a csodaszerü- 
höz való hajlamot és előszeretetet; függő
leges, középszerű nagyságú irás számérzéket, 
de szórakozottságot, búskomorsághoz való 
hajlamot is jelent.

1 látrahajló iras élezve, gunyolási szenvre 
és rosszaságra ; {nehézkes vastag és ügyet
len betűk hiányos nevelésre vagy szépség 
és művészet iránti érzéketlenségre ; sujtásos 
betűk magasabb szellemi kiképzésre és rc- 
génycsségi hajlamra, ha némi ékitésscl van 
összekötve, müérzékre vallanak.

ICgycdul álló, különös alakú betűk, kü
lönös jellemet, eredetiséget; egyedül álló, 
készakarva díszített betűk gigcrlit, kokettet; 
éles szélű betűk illemet, tisztaságot és esi- 
uosságot jelentenek.

Kerekített betűk nevelési tehetségre és

takarékossági hajlamra; kerek, hanyagul oda
vetett betűk hanyagságra és tisztaság iránt, 
hajlamhiányra vallanak.

Természetesen kerekített Írási vonások 
benső megelégedést, mindeféle kalandósság 
kerülését; kerek, készakarva díszített betűk 
külső látszat utáni vagyat; kerek betűk, 
minél vastagabbak, annal kevesebb szép
iránti érzéket jelentenek.

Túlságos finom betűk kicsinyes érzékre, 
minden nagyobb vállalat iránti képtelenségre 
vallanak.

Keskeny sorok takarékossági érzéket; 
messze cső sorok tékozlót, ki idővel és pénz
zel gazdálkodni nem tud ; tiszta iras testi és 
erkölcsi tisztaságot: tisztátlan iras hanyag
ságot, mások véleménye iránti közömbössé
get jelent.

A mi a női kézírást illeti, ennek különös 
karaktere van és nagyobbrészt már az első 
pillanatban ráismerni. A íéifi írásától köny- 
nyen meg lehet különböztetni, ámbár nem 
következik, hogy női irás mindig női kéztől 
származzék. Ha a női irás férfitől szárma
zik, akkor biztosra vehető, hogy az író többé 
kevésbbe közeledik a női karakterhez, legyen 
az női kedély, finom érzék, női gyengeség 
vagy férfi tlan unállótlanság.

A nói kézírás általános jelleme abban 
áll, hogy a nö háziassági értéke apró írásá
ban mutatkozik. A tetszés betüalakok a nö 
szépiranti érzékére vallanak, mely tulajdonság 
nőknél jobban kifejlődött, mint a férfiaknál.

Általában véve ritkábban látni nőnél feltUnŐ J  rendetlen kézírást.
Ha az állóirás tanítása iskoláinkban ál

talános lesz, a fentebbi megfigyelés egy része 
tárgytalanná válik. Sietünk tehát e közléssel, 
hogy ránk ne olvassák azt a közmondást 
hogy: »cső után köpenyeg*.

Kacz Henrik.

Almanzor.
— Egy kis regény az életből. —

Irta: RÉVÉSZ LAJOS.
(Folyt.)

És ha Hcrlinből elfutott a valóságos 
leánytól, most futott annak képzelt alakjától. 
Ott hagyta lludapcstet is és nyakába vette 
a nyugatot, hogy elmerüljön mindabban a 
szórakozásban, amit a nyári saisou nyújt a 
nyugat világfürdőiben.

Késő öszszcl tért csak haza, egy kissé 
megsápadva, célját felig-meddig elérve. Késő 
öszszel. Épen arra a napra hirdette Rens 
első előadását az alkotmányutcai circusbaa.

Iván gróf megdöbbent, mikor megtudta, 
hogy itt vannak Rcnzék. Egy pillanatra as 
fordult meg agyában, hogy visszafordul, 
— — de aztán igazi orosz fatalizmuasal 
nyugodott meg abban, hogy sorsát senki ki 
nem kerülheti.

l'aholyt béreltctett magának s megje
lent az első előadáson. Sőt — bár Ő elhitette 
magával, hogy csupán az istálló miatt való'



sekkel szemben, móg ti is. kik már eles*
• tetek s eladtátok gyermekeiteket az örök 

romlásnak!
Hogy ^tudtok nyugodtan aludni, inig 

gyermeketek a száműzetésben szenved ? 
Hogy tudtok az úrvacsorához menni oiy 
nehéz bűnnel,'melyet még javíthattok ? 
Mit tegyetek ? visszakövetelni gyermekei
teket, mindjárt átható szóval, útra kelni, 
mintha búcsúra, processioba mennétek 
imával és bánó szivvol I Tan még nem 
késő !

Hogy tudjátok, nemcsak kütelességtek, 
de jogotok is van gyermekeiteket vissza
követelni. A nap alatt egy bíróság sem 
jogosult kivánságtokat visszautasítani, mert 
az jogos s világos, mint az Isten tündöklő 
napja. Ennél semmi lekötés meg nem áll, 
mely kivánságtokkal ellenkezhetnék. Semmi 
Ígéretetek fenn nem áll, ha azt tán tőle
tek kierőszakolták. Követeljelek vissza 
gyermekeiteket, ők a tietek s ha mindjárt 
a világ végére cipelték volna!

S jövőre óvjátok gyermekeiteket s ne 
engedelmeskedjetek sem az erőnek, sem 
Ígéretnek, sem parancsnak. Az országban 
senkinek sincs azon hatalma, gyermekei
teket elvenni, senki parancsa sem képes 
kezeteket szülői jogotoktól megfosztani. 
Oly úr, oly hatóság, oly méltóság, oly bí
róság nincs az országban, mely kénysze- 
rithetné gyermekeiteket idegenek kezére 
adni.

S az ígéretek? Azoknak ne higyjetek! 
Hazug hóhér, a ki ezért valamit igér, ha 
gyermekeiteket átadjátok. Hazug, a ki azt 
ígéri, hogy gyermekeiteknek jobb sorsuk 
lesz, s hogy jobban lesznek ellátva. Hazug 
és hóhérja testetek és lelketeknek mindaz, 
ki felétek közeledik, hogy elvegye gyer
mekeiteket s ha bárki az ezen a világon 1 
Hogy tehet az velem jól, ki elviszi legna
gyobb kincsemet? s előbb nem is ösmert. 
velem lóhátról beszélt, megvetett, valami 
alacsonyabbnak tartott! S egyszere az én 
8 gyermekeim jótevője akár lenni ? Hogy, 
mikép? Vagy tán egynek kőszive engedett 
s  belém szeretett? Nyelvemet nem szereti, 
népviseletemre köp, gyermekeit már ide
gen nyelven szóllitja meg — s ez akarna 
egyszerre megváltómmá lenni ? Egyszerre 
megnyílt nála a könyörület és jóság for
rása? Bolondok, kik szavaiban hisztek, 
az emberek Ígéretében, kik csak csúfot 
űznek belőletek, nyelvetekből, nemzetisé- \ 
jgetekből! Nem látjátok, hogy mindezek 
cenegátok, kik szégyellik származásukat? 
Nem veszitek észre a kabátjuk alatt az 
ördöglábát, az Ígéretekben csalfaságot, : 
hazugságot? Ki kisért? Tán régi barátai
tok egyiké, kik nyíltan csatlakoznak a 
tótsághoz ? Nem, egyik sem közülök, nem, 
ezek mind oly emberek, uracskék, kik 
megtagadják származásukat, kik elvetnek 
bennünket s fajunkat! Ezek mindazok, kik

érdeklődésből — ott volt fél órával az 
előadás megkezdése előtt.

És hát — természetesen — találkozott 
■Concini Bellával.

A halavány arc kigyúladt, mikor Ivánt 
meglátta; szótlanul, szemeit rajta feledve 
nyújtotta felé ideges, karcsú kezét -— s 
vezette magával öltözője felé.
.  Mikor annak ajtajút betette maguk után, 

mindkét kezét átadta a grófnak, lángoló 
ezemeivel a lelke mélyébe akart belátni.

— Miért hagyott el olyan hirtelen, olyan 
szó nélkül ? kérdé ideges, suttogó hangon.

— Miért ? Azt hiszi, hogy megtudnám 
mondani ? Lehet, hogy sertett önérzetből, 
.amiért hogy mindenkivel egyformának vett 
■engem is. Lehet, hogy féitettem akaraterő- j 
met vele szemben. Lehet, hogy magát, lehet, I 
hogy önmagamat féltettem. Nem tudom. 
Csupán annyit tudok, hogy fél esztendeje 
minden nap így látom magam előtt, mint e 
percben s voltak napok, amikor bármire 
kész lettem volna, hogy kezét így kezemben j 
.tarthassam.

— Bármire, csak arra nem, hogy fei- 
keressen I Nekem kellett felkeresnem ; pedig 
•nekem egy egész nagy társulatot kellett 
ebbe az ismeretien világba becsabítanom, 
•csakhogy újra láthassam.

Iván gróf nem árnult cl e vallomásra > 
eszébe sem jutott megtudni akarni az oicot, 
neki elég volt haliani, hogy a leány is vele 

‘foglalkozott azóta szüntelenül s lelke mílyén

1 gyűlölnek, kik préselnek benneteket s e l
vévé a tót kenyerei, elnyomják a tót nvel- 

I vet és nemzetiséget.
S ezeknek hisztek? Ezek fognak gon

doskodni gyermekeitek s jövőlökről ? Npm. 
annyira gondolkodóba senki nem esett, 
hogy a farkasok atyailag fognak gondos
kodni a bárányokról. A farkasok gondoskod
nak a bárányokról, elcipelik a sűrű erdőbe, 
hogy jóllakjanak friss, egészséges vérükkel, 

j Szülők féljetek az Isten haragjától s rc- 
j menyijeink künyörületóben Ö segédkezni 
j fog szegénységiekben is felnevelni gyer

mekeiteket. hisz ő különösen védi ángya- 
| lai által. Belőlök fog származni az öröm 
I kiismerhetetlen forrása, a gyermekek azon 

zsilipek, melyeken a házba az áldás folyik.
I Haj. ha önnön magunkat fosztjuk meg az 
; öröm s áldástói!

Ne tűrjük, ne legyünk okai, hogy a 
! világ jogosult legyen hangoztatni: a tót 

atyák és anyák szerelniük zálogait eladják, 
mint a marhát, nem bírnak szülői érzés
sel, nem birnak tisztelettel : nem tisztelik 
sem atyáik nevét, sem édes nyelvét, sem 

i a tót nemzet becsületét, sem egyházunk 
; szentségét ! Tölök ezrekre menő gyerme- 
| keket lehet elvinni, a mint a verebeket 
' ki lehet szedni a fészekből s földhöz pas- 

kolni !
Ne tetőzzük szégyennel a jövő emlé

kezetét! Mi emberek vagyunk, az emberi 
öntudat s tisztelettel lellitve ! Mindenkr- 

! nek. ki kisérteni akar. kiáltsunk oda fér
fiasán: apage salanas! Távozz keresztény 
lélek kisértője s bújj el a pokoli sötétségbe, 

j  Szülők, óvjátok gyermekeiteket s ezekkel 
saját telketek s lelkiismeretűteket!

Végére értünk ezen gyűlölet s epével 
írott röpiratnak.

Ki volt a szerzője, rámutatni nem 
tudunk, de sejtjük, hogy azon tűzhelynél 
készült, melynél a »Hienismus Magyaror
szágon* melegedett s tán csak más ke
verte hozzá a rántást.

Nem merték az ország határain belül 
nyomatni, mert nyílt sisakkal kellett volna 

i a hősöknek küzdenie s jobbnak találták a 
I régi .zsebrákok* harcmodorát felvenni;
I kik borzlyukakhoz hasonló földalatti épit- j 
! ményekből, vakondokokhoz mérten vezet- 
j ték a háborúkat Mátyás az igazságos alatt j 

hazánk ellen.
Hogy a magyar közművelődési egye

sület kényszer-eszközökkel telepitette vol
na a tót gyermekeket az alföldre, ez alja 
rágalom, mert csak ama szülők gyernx kei 
lettek elszállítva, kik saját jószágukból 
adiák át gyermekeiket, s ha annyi száz 
gyermek közöl akadt pár, kik tán nem 
egészen lelkiismeretes kezek közé jutot
tak, még ezt is concedaljúk, ez alig volt 
mellőzhető, de a szazak között okvetctlen 
a legnagyobb többség jobb sorsba jutott,

végtelen újongás támadt, hogy ez a leány j 
szereti őt.

Olyan váratlanul érte a viszontlátás 
öröme, hogy nem volt képes ellenállani s 
bele veszett egészen abba a mámoritó 
levegőbe, melyből olyan erőteljesen ki tudta 
magát ragadni Berlinben.

Most aztán rabja lett egészen Bellának. , 
Annál odaadóbb rabja, mennél inkább meg- i 
(ismerte.

Mert csodálatos egy teremtés volt az !
Minden nap egy órára fogadta maga- i 

nál; ők ketten ott ültek a zófán egymás 
mellettpld.alt tőlük a leány anyja, ki csak , 
olaszul érteit; ettől bátran beszélhettek egy
mással arról, ,högy mennyire szeretik egy
mást. Sőt, ha az idős asszony egy-,agy pil 
lanatra magukra hagyta őket, nyakába ugrott, ’ 
olaszos szenvedéllyel átkarolti s csókolia 
úgy, mintha a leikét akarná kiszívni, — az
tán mikor anyja bejött, ujra csak a diserét I 
leány volt, csak szemei lángja mutatta, 
hogy lelkében ég a szenvedély tüze. ■

Csakis otthon, csakis azokban a lopott 
pillanatokban engedte meg magának, hogy 
elragadja az a tűz, Máshol ‘és máskor ha 
látszott is rajta, hogy ö is rabja Hosztin zky 
grófnak, mindenkor tudott uralkodni niagan 
is, Ivánon is.

Es ez annál inkább égett érte!
Lgy délelőtt, a próba után, együtt sé- ; 

táltak hazafelé, Ezt az időt rendesen úgy 
használtak fel, mint egy szerelmes diák és

mint olhagvolt szüleinél volt, mert hihe
tetlen az, hogy bármely szüle elszakadjon 
a magzatától, addig, míg azt fentartani 
képes volt, s megvagyunk győződve, hogy 
utóbb igen nyomós statisztikai adatokkal 
fog lehelni bebizonyítani azt, hogy ez-n 
gyermekek legnagyobb része jó sorsba 
jutott s áldani fogja ezért a gondviselést.

Mit veszteitek ezen gyérmekek ? Egy 
nyomorúságos otthont, ahol az éhség min
dennapi vendég, s pálinka a feledtetője.

A röpirat szerzője azt mondja, hogy 
a petyhüdt magyar vér felfrissítése végett 
lettek elszállítva. Szegény tatár! volt-e 
valaha az alföldün, éppen azon városok
ban, a hová szállítva lettek ? \Azoknak a 
gyerlyaszál-egyenes, napbarnított, jól táp
lált magyaroknak lenne szüksége olyan 
elkényszeredett gyermekek vérére, melyek 
gyakran a táplálók hiányában még két- 
három éves korukban szegény, ngvonkin- 
zott anyjuk mellén csüggonek, hogy tápot 
nyerjenek.

Szeretjük mi a tót népet, mert az 
jó, tisztesség tudó, de ösmerjük szegény
ségét is, melynek legutolsó falatjait éppen 
azon népboldogitók, kik folyton védőiül 
tolakodnak fel. ügyvédek, takarékpénztári 
tisztviselők stb. képében viszik el.

Jaj az olyan községnek melyet ezek 
kezdtek ki, példákkal lehet illustrálni 
működésüket. Naponként pereg ott a dob 
s ha aztán egy ily váltóhoz nem értő 
családapa földecskéjét is eladják ne cso
dálkozzanak rajta, hogy kész az első fel- 
szöllitásra gyermekét idegennek átadni, 
hogy legalább a megmaradónak kicsi falat
jai ne osztódjanak el. Hogy a szegény tót 
szülőben elkérgesedik a szív, vagy kétségbe 
estében megválik szeretett gyermekétől, 
hogy azt legalább szenvedni ne lássa, annak 
nem azok a magyarónok. renegátok az okai 
de a tót nép boldogítói.

S váljon miért nem írnak egy röp- 
iratot az Oroszországgal folytatott házaló 
kereskedés ellen, jobbak e ott a viszonyok ?

Nem maguk a tót lakosai turóc- 
vármegvének viszik e ki a szülők 14—15 
éves gyermekeit Oroszországba, hogy ott 
kereskedői segédek neve alatt belőlük 
nyomorékokat csináljanak.

Hány apa gyermeke pusztul ott el, 
tót felügyelet alatt, hány vagyon megy
tünkre, mórt mikor egy szüle gyermekét 1 
szegüdtetik a házaló kereskedők, s elviszik 
Oroszország tág birodalmába, az atyát 
kötik le a fia állal esetleg tehető összes 
kárra, s gyakran ott vész el a fiú is s 
megszületik a töt pravótarok örömére 
otthon a pör. Erről nem tudnak írni?

Olyan esetnél hazát, szülőt otthont 
veszít a gyermek, még az elöbbeni esetnél : 
mindezt megtarthatja s legfeljebb az állam- ] 
alkotó nenázfl nyelvét sajátítja el mely ' 
kárával sehogy sem jár.

egy ábrándos kis kóristanő : órahosszant kó- > 
boroltak a fuvaros utcain, Isten tudja, mi 
minden semmiségről elbeszélgetve, — de ezt 1 
az időt mégsem esti élték volna el semmi \

Még Iván gróf semj 
Nem ösmert önmagára. Soha nem tör

tént még ővele ilyesmi.
Beszélgetés közben szóba került Almán- j 

zor. Elmondta azt a jelenetet a gödöllői va- i 
daszatról s a szép leányban felébredt a sport ' 
szenvedély s vele a vagy, hogyw Almanzort 
meglássa.

— jöjjön hozzám, nézzük meg. Mamá
jának megizenjük, hogy később megy ebé
delni. Jó ?

Conciui Bcila megállóit; sápadt arca ki- ' 
pirult egy  kissé ! szemeiben fcllobant a belső ' 
tűz hatalmas lángja, — áztán karjat Iván 
karjába öltve, hirtelen elhatározással fflAltjCu 
rá, hogy :

— Menjünk !
Ls megnézték Almanzort. A nemes 

adat érezte, hogy szakértő szemek vizsgái- j 
jak s önmagát múlta felni kecsességben, I 
tűzben.

— Istenem, ha én ezt lovagolhatnám 
egy este! sóhajtott fel az elbájolt művésznő. 1

Iván gróf mintha nem hallotta volna 
ezt a sóhajtást, hűsítőt rendelt udvarmestere 
áitat.

— ,de lcn* a lovardában parancsolja, 
vagy feljön hozzám egy kissi f kírdí majd- j

De persze féliik azon egy pár tagját 
I a nyájnak, melynek Ők íiivatutlnn pásztorai 
j s ha kisebb a nyáj; kevesebb pásztor kell 

hozzá s nem futja a conventió.
Ez a bibi, nem a nemzetiség Nem az 

élet, de a megélho ési kérdés. Hova lenne 
az a sok lírkász tót népboldogitó, ha mester
séges utón nem fújnak fel a tót népen 
elkövetett embertelenségeket, jó fejős tehén 
az. de ha majd egyszer kirúg, bizony nem 
Ők, de ti fogjátok megbánni.

Nagyzási hóbort a tót nemzet, üntu- 
j dat, önérzet, a nép erről mit sem tud s 

nem is fog tudni, mert hisz a jelenlegi 
j ót irodalmi bolondgombák ép oly távol 

állanak tőle, mint akár a klímái nyelv 
| szokásai, ezredéves együttélés; de akarata 
1 is közelebb és közelebb viszik az állam

alkotó nemzethez, s bizony hiába verik 
j  uz agitátorok a nagy dobot, kól-hároin 

emberöltőn át nem lesz ;lt Lübbé tót, né- 
! met nemzetiség, de egy erős magyar nem

zet, — s bolondok, kik fiaikat hol Morva, 
hol Csehországban neveltetik, mert ezeken 

| könyörületlenül keresztül fog futni az idő 
: kereke.

H Í R E I N K .

— Ilo ld o ff  n.j é v e i  k ív á n u n k  
igon tisztelt olvasóinknak és kedves munka
társainknak. Kívánjuk, hogy akinek az 1892. 
év vétett, azt tegye jóvá az 1893. Szivünk
ből kívánjuk, hogy ez új óvet mindenki a 
legboldogabb evei közé sorozhassa.

— Turóc varmegye közönsége, december 
hó 28. an tartotta meg közgyűlését Benicky

| Kálmán alispán úr elnöklete alatt. A tárgy- 
; sororozat számai igen simán folytak le ; csu

pán két tárgy keltett nagyobb érdeklődést. 
Egyik az a kérelem volt, hogy miután Sze- 
oeszio puszta, és nem a községhez tartozó 
major, a törvény értelmében felényi községi 
pótadót fizessen. I loszas eszmecsere után meg 
állapodtak abban hogy Szebszló csakugyan 
puszta, ámde a törvény sehol nem intézke
dik úgy mintha a puszták, a pót-adó felét 
fizetnék, ennélfogva ilyen kedvezmény a ne
vezett pusztának sem atliató meg, A másik 
érdekes tárgy az volt, hogy Szüilő Géza kir. 
tanácsos indítványára a közgyűlés e ibatárpsz- 
ta, miszerint Csaky Albin gróf közokt. ügyi 
miniszternek, az áltatni iskola felépítéséért kö
szönetét nyilvánítja. lw. eddig igen s tép ; csal? 
hogy mikor az indítványozó felolvasta a 
felirat szövegét, ebben egy magában véve 
fölösleges jelző fordult elő, az hogy .magyar 
tannyelvű alla.ni iskola., — és ezen a “ma- 
gyár. jeizőn, Dúl a Máté és társai fennakadtak 
s—kifogásolták, hivatkozván arra is, hogy a 
nemzetiségi törvény értelmében Túróéban 
nem is lehetne más a tannyelv mint tót. Per
sze, ebből egy kis vita keletkezett, melynek 
az lett a vége, hogy most mar épen ott 
maradt az a fölösleges .magyar* jelző. M

nem közönyösen. Nem nézi meg egyúttal 
magános lakásomat ?

— Vigyen fel, megnézem! Majdnem 
súgva mondta ki c néhány szavat s mint az 
áiomkóros, öntudatlanul, semmit nem latva 
maga körül, engedte magát vezettetni.

Iván sorba vezette hiincjen szobáján; 
megmutatta kincseket érő fegyver és kép- 
gyujteményét s mire vissza értek az ebéd
lőbe, mar ott várta őket a pazarul feiszol- 
galt villasreggeli. Nem nyúlt az ételhez 
egyikőjük sem. Hanem Iván felvett egy kis 
üveg tokajit s raköszöntütte kedves vendé
gére :

— Igaz magyar szokás szerént én iszom 
előbb az üvegből, begy lassa nincs benne 
méreg. Aztán igya meg belőle szerelmemet'.

1-elhajtotta a palackot s aztán átnyúj
totta Bellának, aki habozás rií!«ü! 
ajkához s ivott abból a folyékony lángból!

Mikor visszaadta a grófnak, az o“ma. 
radékot fenékig itta s aztán az üres palac
kot külön állította az asztal szögletére

Aztán mintha egy bakfis és egy diák 
lettek volna, olyan ostoba zavarral néztek 
egymásra hosszasan, némán. Egyszer aztán 
Bella kitárta két karját s tudatlan mozdu
lattal borult Iván keblére.

Azt hiszem, nem kell tovább monda- 
nőm. A természet ösztöneinek nincs, aki 
parancsolni tudna,

(Vége küv.j



csak azt szerettük volna m i;; hallani, ha v.v ! mány a külföldi államokban dívó ugyneve- I
laki kifejtette volna, hogy u-nemzetiségi tor- ; 
vény oz iskolák tannyelvére nézve azt mondja, 
hogy azt mindenkor az iilelö isl.u'iij'r.nntnrtó 
szabja m eg; ha tehal az egyház vagy a 
község tártja fenn. lehet a tannyelv tót is; 
de állami iskolában, mint amilyen a martom 
is, csakis magyar lehet a tannyelv épen a 
torvény értelmében.

— Leestek a vonatról. A mull héten 
kót vasúti szerencsétlenség is történt 
Márton és Körmöcbánya között; in ind u 
két alkalommal cgy-egy szegény fékező 
járt szerencsétlenül: a/, egyik vasárnap 
éjjel esett le ti vonatról, a másik szerdára 
virradóra; egyiknek a lábát törte össze a 
vonat, a másiknak a jobb karját. Amaz, 
szegény, meg is balt Körmöcön, ahova 
kórházba vitték : u másik, miután dr. Stráüss , 
Adolf levágta összezúzott karját, a var- i 
megyei kórházba szállíttatott, ahol most 
már jobban is van.

— Turocv.'.rmogye választott bizottsági 
tagjai a kővetkezők: a) a három évvel ez 
elölt választottak: Szüllö Géza, Erdődy 
György, lloross Béla dr., Silvester Komán. 
Horváth József, Pielor Ambrus. Jeszenszky 1 
Ferencz, Jeszenszky György. Beniczky Kál
mán, Vladár Imre, Jeszenszky Gyula, ilj 
Justh György, Lehotzky János, Havid Fe
rencz, Rultkay Béla, Kossuth Márton, Gaz- 1 
dik János, Zwillingcr Mór dr., Murcsek J á 
nos, Paczák János, Zorkóczi Tivadar. Ku- 
suba János, ifj. Keviczkv István, Hrjanka . 
János, Klinacsek Mihály, Justh Ferencz, j 
Záborszky Adolf, Duschek János. Endre- 
sel János, Mikalitska István, b) most vá
lasztattuk meg: Juscsák Sándor, Hullt Emil, 
Skrbek Károly, Hóhcnrieder Gyula, Palesch 
János. Kohut József, Jeszenszky Ferencz, 
ifj. Pavlovion Fercucz, Fekete Miklós, Buócz 
Károly, Hodzit János, Jelinek Bertalan, 
Huttkay Sándor, Kliinó Vilmos, Folkusházi 
Gábor, Huttkay M. Gábor, Epstein László, 
Mihalusz Sándor, Kusza János, Kunlsek 
József, ürüli Adolf, Raksányi József, Ke- i 
viczky Imre, Csujda György, Krcsméry Mi- 
loslav, Filló Sándor, Kossúlli Lajos, Bos- 
sanyi Lajos, Akanlisz Rezső

A ruttkai vasúti tisztviselők társas
köre december hó l-"en tartotta tisztújító 
közgyűlését. Megválasztanak : elnökké Eder 
Róbert, alclnökké Thoinu József, titkárrá 
Katona Pál. pénztárossá Kempnv Karoly, 
gondnokká Prihoda Béla könyvtárossá Ku- 
kitta Samu, valasztmauyi lúgokká: Sauger 
Ferencz, Scliwöder Emil, Petricsek J öcsét, 
Epstein László, Zednik József, Tugendhat 
dr., Miskolczy Aladar, Poruliu Emil.

— Megyebizottsagi rendkívüli közgyűlés 
volt deceiuoer 29 en Lipto-Szt.-Miklóson. 
A közgyűlés, mely rendkívül látogatott volt, 
az uj kormánynak bizalmat szavazott is 
elhatározta, hogy a megye az uj kormányt 
feliratban fogja üdvözölni. Az elnöklő Kürthy 
Lajos főispán indítványára elhatározta a 
kp’/gyülés, hogy Karoly j-ujos főherceg és 
Maria Teré/.ia főherceg asszony ö felségeik
nek, Margit leányuk férjhez menetele alkal
mából a megye üdvözlő feliratot fog küldeni. 
Közigazgatasi bizottsági tagokká meg lettek 
választva : Bobrovnicky László, l’iathy Gyuia, 
Lavotta János, Miko l'cter es Politzcr Bernat. 
Áz Árva-megyében tervezett vonat, csatlako
zási pontjának ügyében, kimondta a köz
gyűlés, hogy a csatlakozasi pont ne Kr.«lu- 
y#n, hunon Rózsahegy legyen, fez ügyben 
Kurthy L. főispán vezetése alatt egy küldött
ség menesztetik a magas miiustcriumh9z.

— Megfagyott. A múlt heti roppant 
hidegekben valóságos etnberkinzas volt a 
vasúti közlekedés be nem szüntetése. Ezen 
á vonalon, mely külümbon is zord vidéken

* húzódik keresztül, egymást érték a szeren
csétlenségek ; karácsony másnapján virra
dóra egy szegény fékező, aki olyan nyitott 
fék mellett ült. megfagyott, mire a vonat 
Zólyomtól Krivuu Uelvai« érkezett. Lelt 
jegyen a megfagyás ojiozóju akármi, azt 
a szegény embert soha fel nem támasztja 
s^nki — éjjezö családja szamanp

— Á kis lutri meyszüntetese. A kor
mány elhatározta, a kis lutrinak mar a jovo 
év folyamán való megszüntetését. A dolog 
természeténél fogva ez csak úgy történhetik, 
ha Ausztriában is eltörik a kis lutrit, máskü
lönben a magyar lutrijatekosok is a szom
szédba hordanak a pénzüket. Mind a két kor

■rtt osztály sorsjátékot szán lékozik a kis j 
utri helyett életbe léptetni. Az eredeti terv j 
íz volt, hogy magánvállalatként kezeljék ezt j 
az osztaiysorsjatékot, a mely cselben termé
szetesen nem iettvoi na szükség a lottóhiva- 
tai íentarrasura s éppen azért a tisztviselői 
fizetéseket szabályozó törvény uein is terjedt ’ 
ki erre az Ausstcrbe-étatra helyezett hivatal- | 
nak a szeméyzetérc. Ámde időközben arra ! 
a meggyőződésre jutottak, hogy fontos ér 
dekek kívánják az ujonan élctbcléptelendö 
osztály sorsjátéknak .is a kormány kezeiben 
való megtartását. Kunok folytan a lottóhival 
is fen fog maradni s utólag gondoskodni kel- 1 
lett e hivatal személyzete javadalmazasanak ! 
szabályozásáról is. A mely kérdést a kor- j 
many javaslata szerint úgy intézett el a kép , 
viselőhaz pénzügyi bizottsága, hogy megja
vította két lottóhivatali főnők s egy cileuör 
javadalmazását 200 - 2 0 0  forinttal, két ellen
őrét 1 0 0 - 1 0 0  forinttal, egy levéltárnokét s 
hat hivtaltisztet szintén 100— io o  írttal stb

Postatakarékpénztárt hetetek lefog
lalása. Az fgazságügymiinister rendeletet in- | 
lézett az összes királyi bíróságokhoz m ely- I 
ben tekintettel arra, hogy utóbbi időben 
több végrehajtást rendeltek el póslataka- { 
fékpénztári beletekre, figyelmezteti a bíró- I 
súgókat, hogy az 188ö-iki U-iki I c. értei- j 
méhen az ily betéteknek csak ezer forin
tot meghaladó részé foglalhuló le.

— Citromlikór. Mai citromnak sárga 
htját levágjuk, a fehér beiét lehámozzuk 
róla, aztan a sárgát hosszúkásra megvágjuk, 
egy üvegbe vagy korsóba tcs/szük, mc.ybe 
240 gramm fcrcncpalinkat öntünk; azutan | 
700 gram. cukrot egy pohár vízzel addig 
főzünk, ruig nem habzik, a pálinkához önt
jük s három hétig higyjuk állni; aztán jó, 
íclrazzuk s ismét 12 napig hagyjuk alini s 
csak ukKor szűrjük meg. Mennél régibb 
annál jobb.

A tej megvizsgálása igen egyszerűen 
c.'/közölhető. A tejjel megtöltőt) poiiar mögé 
égő gyertyát helyezünk, a tiszta, hamisítat
lan tejen at a gyertya lángját nem latba tjük, 
de ha vizet toltunk lassan a tejbe, akkor az 
egyre jobban és jobban lesz lathalova, a 
mint a víz tartalma növekedik.

A burgonya mint szappan. A burgo
nya nemcsak olcsó eledelül szolgál, de 
képes a szappant is helyeitesiteni. E célra 
főzzük meg. de ne egészen, hanem annyira, 
hogy szét ne tpaljék a kézben. Az ilyen 

| burgonvával dörzsöljük be a ruhát éppen 
mint a szapannál szokás s ez még tiszt- 
lábbá. fehérebbé teszi. Küsönösen festet- 

' szöveteknél alkalm azható leginkább a húr- 
i gonva szappan helyeit.

I —  A kétéves katonai szolgálat. Egy 
bécsi lap közle azon érdekes adatokat)

; miképpen terveli a hadügyi kormány a 
| kétéves katonai szolgálat keresztülvitelét.

Ma Ausztriában és Magyarországban éven- 
I kint összesén mintegy tfOu.OüO ember ke

iül sor ulá. Ebből körülbelül 60.000 kivonja 
( magát a soruzus alól s kerek számmal 
I l'-T.OoO tálul tátik alkalm asnak. Ebből u 
■ számból 107.000 kerül u közös hadseregbe,
1 12.500 a magyar, ugyanannyi az osztrák 
I honvédséghez, mig ö&OüO a póltartalekba 
I ósztatik be Hároméves szolgalat m ellett 
! lehat a mai békeállomuuy Ovi 1.000 embert 
1 fenne, tekintve azonban az időközi fogya

tékot, tarlós szabadságolásokul stb. tény
leg nem több 2'i0.000 embernél. Mar most 
a kétéves szolgulut behozatalával a pót- 
larlulek megszűnnék s bcfoglallutnek az 
évi kontingensbe. Ilyenformán a közös 
hadsereg évi n joncjutaléka, leszám ítva a 
két honvédséghez jutó 20.(100 emberi, 
HJ2 0 J0  löt tenne ki, a mi a békelélszám ot 
321,000 főre, tehát 61.000 em berrel növe
kednék. Ez a fölösleg lehetővé tenné, hogy 
teljesüljön a hadügyi kormány egy régi 
óhajtása, az l. 1, hogy minden gyalogez
redben még egy ötödik zászlóalj alkottat
nék. Erre lO.OÜd ember volna szükséges s 
az ozoplid is fennmaradó plusz a beteg
ségek es bglalvíáSok által támadt hézagok 
pótlására fordiüutnék, Egyidejűleg úgy az 

I osztrák, mint a magyar honvédségnél is 
behozatnék a kétuszlendei tényleges és 
valóságos szolgalat, minek folytan azok 

I hékcállornánya is egyenkint 25.000 főre 
emelkednék s a honvédség katonai kepzett- 
ségo teljesen egy fokot érne a közös had

seregével. A közös hadsereg ezek szerint 
háború esetén, beleszám ítva a honvédségi 1 
tartalék-form ációkat is, egészben 176 gyű- i 
logsági zászlóaljjal és 96 lovasszázaddal J 
erősödnék. Mindez term észetesen erő- ; 
sen megnövelné a hadügyi budgofet s 
csakis ez a kérdés az, u mi a dolog meg
valósulását hátráltutju .

N y iltté r .
lí rovatban foglaltakért nem vállal felelősé

get a Szerk.

— Báli-selyemszöveteket m 4!i krtől 11 
fr t  fi:.i Icriy valamint fekete, fehér s szines se 
lyem szöveteket is méterenként 15 krtól 
11 fit  65 krig —  sima, csíkozott, koczká- 
zott m intázott, dumaszolt stb. minőségben 
(mintegy 200 különböző fa jta  és 2000 kü
lönböző szín s árnyalatban) póstabér és 
vámmentesen szá llít: I t e i m e h e r n ;  € * .  
(<■ »■  kir. iidn. szállító) s e l y e m  g y á r a  
Z ű r  i c h b e n .  Minták póstafordulóval kük 
Jutnék. Svajczba címzett levelekre 10 kros 
és levelező lapukra 5 kros bélyeg ragasz- ; 
tuudó. 4 |

1543. hrs*. 6  Irt 50 kr. óg sor 1550. hrsr. 
50 kr. 70 sor 1553. W  10 frt so kr. 71 
sor ■ 597. hrsz. 0 frt 50 kr. is  72 sor 1601. 
Iirsz. a is  frt becsült ingatlanára az árvc 
rést összesen 688 írion ezennel megállapított 
kikiáltási arban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1893. évi február hó 
16-ik napjan d. e. 9  órakor Kis Poruba 
községházában megtartandó nyilvános árve. 
résen a megállapított kikiáltási áron ától is el- 
adatni fog.

Árverezni /szándékozók tartoznak az 
ingatlanok bccsáranak tiz százalékát kész
pénzben, vagy az 1881. évi LX. t. ez. 
42 íj-aban jelzett árfolyammal számított és 
az 1881 évi november l én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyministeri rendelet 8 g-ában kije
lölt óvadékképcs érték papírban a kiküldött 
kezéhez letenni, a vagy az 1881 L X . t. ez. 
170 g a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály, 
szerű elismervényt átszolga Itatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság Liptó- 
Szt. Miklóson 1892. évi deczember hó i-én.

Mattyatovuky
kir. aljár&sb.

H I R D E T É S E K .
...... ............................... 1

4905. szám. 
tkvi. 1892.

Árverési hirdetményi kivonat.
A liptó-szent-miklósi kir. járásbíróság ' 

mint telekkvi hatóság közhírré teszi, hogy j 
Burghardt szül. Matiyasovszky Camilla vég
rehajt atónak Fehérpataky szül. Kaszaniczky 
Zsófia végrehajtást szenvedő elleni 300 frt 
tőkekövetelés és továbbá Kmosko Adolf 
csatlakozónak 33 írt s jár. Vitális Péternek 
200 frt s jár., Guotli szül. Fehérpataky Már 
rianak 18 frt 90 kr. Teltsch Mihálynak 91 
írt 25 kr. s jár. Kailay Adolfnak 69 frt 90 
kr. tőke s jár. a kir. kincstárnak 260 frt 
37 kr. özv. Jansky Madocsányi Gyulanénak 
157 frt 83 kr. és Hazucha Andrásnak 210 
frt s jár. iránti végrehajtása ügyében a ró
zsahegyi kir. törvényszék (a liptó-sztmiklósi 
kir. jarasbirósag) területén lévő Kelecscny 
községben fekvő a kelecsényi 4. sztjkvbén 
foglalt s egy felerészben irt A f cur. tel. 1 
sor 4. hrsz, 3. sz. házzal 120 frt. A II. cur. 
tei l. sor 115. hrsz. 47 sz. húzzál 120 frt.
A -}- cur. tel. 1. sor 16. hrsz. I Irt 50 kr.
2. sor 97 hrsz. 5 frt. 3 sor 106 hrsz. 50 
kr. 4. sor 124 hrsz. 3 frt 50 kr. 5. sor 
139. hrsz. 1 frt. 6. sor 173. hsz. 1 frt 50 

| kr. .7. sor 177. hrsz. 6  frt. 8. sor. 211 hsz.
I 7 frt. 9. sor 196. hrsz. 5 frt, 10. sor 240 
i hrsz. 4  frt, 11. sor 244. hrsz. I írt. 12. sor 

257 hrsz. 3 frt, 13. sor 294 hrsz. 1 frt 50 
kr. 14. sor 349. hrsz. 4  frt 50 kr., 15. sor 

; 381 hrsz. 6  frt 50 kr. 16. sor 400 . hrsz.
I 10 frt 50 k r  17. sor 433. hrsz. 16 frt. 18. 
j sor 441 hrsz. 12 frt 50 kr. 19. sor 448, 

hrsz. 17 frt. 20. sor 451. hrsz. 3 Irt 50 kr.
21. sor 466. l\rss. 10 Irt. 22, sor 307 hrsz.

fit 50. kr. 2.3. sor 324 hrsz. 7 frt 50 kr.
24. sor 590. hrsz. 10 frt. 25. sor O3G. hrsz.

j 11 frt. 2(3. sor 648 hrsz. 9  frt. 27. sor 659 
| hrsz. 6  frt 50 kr, 38. sor 688 hrsz, 3 frt.

29, sor 733. hrsz. 2 frt. 30. sor 798, hrsz.
| t frt. 31. sor 810. hrsz. 50 fctv 32. sor 757. 
í hrsz. 2 frt. 33. sor 855 hrsz. 8 frt 50 kr.
; 34 sor 868. hrsz. 6  frt 30 kr 33. sor 897.

ítész. 11 Irt., 36. sor 952 hrsz. 6 írt 30 kr.
1 37. sor 950. lifsz. 3 frt 50 kr., 38. sor 967  

hisz. t frt. 39. sor 967. hrsz. 2 irt. 40 . sor 
994. hrsz. I frt 50 kr. 41. sor 1056. hrsz- 
I irt 50 kr. 42. sor 1073. hrsz. 3 írt 50 kr. 

i 43 sor 1095. hrsz. 4 frt 44. sor U 0 4 . hrsz. 
j 4 Irt 50 kr. 45. sor 1118 hrsz. 4  frt 4G. sor 
1 1124. hrsz. 3 írt $0. kr. 47. sor 1147. hrsz.
, 30 kr. 48. sor 1131. hrsz. 4 írt. 49. sor 
1 1138 hrsz. t Irt 50 kr. 50. sor 1159 hrsz

4 frt 31. sor. 1178 hrsz. 5 frt. 32. sor 
 ̂ 1186. hrsz. 10 frt 53 sor 1198. hrsz. 6  frt
I 50 kr. 54 >or 1235. hrsz. 5 frt 50, kr. $5 

sor 1310 hrsz, 10 frt 36 sor 1332 hrsz.
■ 17 frt 50 kr. 37 sor 1352. hrsz. 6  írt 50 kr.

58 sói 1376. hrsz. 15 Irt 50 kr. $9 sor 1408. 
hrsz. 9  frt 30 kr. 60  sor 1426. hrsz. 7 írt 
50 kr. 61 sor 1432. hrsz. 2 frt 50 kr. 62 
sor 1439. hrsz. 10 frt 50 kr. 63 sor 1449 
hrsz. 12 frt 64 sor 1I52. hrsz. 10 frt 65 sói 
1491. hrsz. 7 Irt 50 kr. 66  sor 1514. hrsz 

I 6  frt 67 sor 1325. hrsz. 3 frt 50 kr. 68 sói

5156_ ! zj _  
tkvi 1802.

Árverési hirdetményi kivonat.
A liptó szt.-miklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Kiszely Árpád vazseczi ev. egyház felügyelője 
végrehajtatónák Hibben János pod Hartom 
nős szül. Profánt Évával vázseczi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 6  frt 72 kr. 
töke követelés és járuléka iránti végrehaj
tási ügyében a rózsahegyi kir. törvényszék 
a liptó.újvári kir. járásbíróság területén lévő 
Varsecz községében fekvő a várseczi 223 
sz. tjkvben A I V»a urb. tel. 17— 31. 3 3 —36. 
sorsz. a. foglalt vakság köteles 163. ossz. 
sz. ház s tartozikai, és kültelekre az árverést 
438 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
arban elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanság az 1893. évi márczius HÓ 
3 -ik nádján d. e. 9 órakor Vársecz község 
hazaban megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 %  át vagyis 43 frt 
80 krt. készpénzben, vagy az 1881. LX . L. 
ez. 42 g-aban jelzett árfolyammal számított 
és a j 1881. évi november hó I-én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyministeri rendelet 8 g ábatv 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni a vagy az 1881. L X . 
t. ez. 170. §  a értelmében a bánatpénznek, 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Liptó-Szt.-Miklóson 1892. évi no
vember hó 24-ik napjan a kir. járásbíróság 

| mint telekkönyvi hatóságnál.

Mattyasovazky*
kir. aljbiró.

2918 szám._ 
tlkvi Í8U2

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

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Blaho 
Gólján Jánosnak Blaho sz. Podhradszky K a
talin elleni végrehajtási ügyében Bella köz
ségben fekvő:

, a) a bcllai 147. sz. tjkvben A  - f - j l— 3
sor sz. a. felvett özv. Valaskovits sz. Rusz- 
nak Anna és Blaho sz. Podhradszky Kata
lin nevére irt ingatlanokra 46 írtban,

b) az ottani 217 sz. tjkvben A -f- I 
sor. s/. a. felvett Blahó József, Bernat And-

I ras kk. Bernat Mihály, Rusznak János, Ber
nat András Hcrnat férj. Ivaska Anna Bernár 
Mihály, kk. Bernat József, Blaho szül. Pod* 
hruüszky Katalin és Szumka András nevére 
irt ingatlanra 48 ínban,

c) az ottanni 413 sz. tjkvben A I. I sor 
sz. a. felvett Blaho János és neje sz. Pod
hradszky Zsuzsi, valamint Blaho sz. Pod
hradszky Katalin nevére irt ingatlanra 1 3 *

! írtban,
d) az ottani 414. sz. tlkvben A  I. I sor 

[  sz. a felvett Blaho János és neje sz. P<xU



hradszky Zsuzsi, továbbá Kúsznak János,
. J)l&ho 8z. Podhradszky Katalin és Szumka 

András nevére irt ingatlanra 72 írtban,
e) az ottani 442 sz. tlkvben A 1 1—3 

, sor sz. a. foglalt ingatlanókból Blaho sz.
Ppdhradszky Katalint B  5. t. a. 1U részben 
megillető jutalékra 75 írtban,

f) az ottani 470 sz. tljkvben A I 1 sor 
sz. a. felvett s Szövések György, Blaho Já 
nos és neje szül. Podhradszky Zsuzsi es 
Blaho sz. Podhradszky Katalin nevére irt 
ingatlanra 56 írtban — és

g) az ottani 487 sz. tjkkben A  I 1 sor 
sz. a. felvett s Mokin Zsuzsi, Chmelius And
rás és Blaho sz. Podhradszky Katalin ne
vére irt ingatlanra 6 írt 67 krban ezennel 
megállapított kikiáltási arban az árverést e l

rendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat-
lanság az 1893. évi január hó 24 ik napjan
d. e. 10 órakor Bella községben a község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a kiki
áltási áron alól is elfog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatlansag kikiáltási árának 10 °/o at készpénz
ben tagy óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, vagy pedig a bánat
pénznek a bíróságnál lett elöleges elhelye
zéséről kiállított szuoalyszeru elösmervényt 
átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Kelt Turoc-Szt.-Mártonban 1892. é. szept.

hó 14 én.
D áv id .

kir. aljárásbiró.

U
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legolcsóbb és legdíszesebb képes hetilapja o

K É P E S  C S A L Á D I L A P O K  §
flftBS ik  év ja n u á r  lió  1-éu

TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAMÁBA LÉP
a magyar műveit, de különösen a magyar női művelt olvasó közönségnek lég- O  
kedvesebb la jja . O

A  »Képes Családi Lapok* a magyar szépirodalmi lapok között legjobban Q  
el van terjedve. Q

A >Képes Családi Lapok* most lépett a 15-ik évfolyamába, nu éléggé bízó- *  
nyitja, mennyire megnyerte e lap a magyar müveit közönség tetszését. ^

A *Képes Családi Lapok< szellemi részét, a magyar irodalom legelső iroi U  
nyújtják. A szerkesztőség dr. Murányi Ármin, dr. Tolnai Lajos es dr. Varady Antal Q  
kezében van, akik sem faradságot, sem költséget nem kímélnék, hogy a lap Q  
szelleme a müveit olvasók lcguiagassab igényeit is kielégilsc. Q

A >Kepes Családi Lapok* munkatársai sorában vannak a többi között ; w  
Jókai, Mikszáth, Dalmady, Temérdek, Lauka, Tölgy essy, dr. Munitit/i Ernő, Csorba w  
A., Pósa, Kudnydnszky, Beniczkyné llajza Lenke, Büttner Liua, Nayyvárady Alira, O  
Kövér Ilma, V. Gadl Karolina, Harmatit Lujza, Hevesi né Bikor Margit, stb. stb Q  
hírneves Íróink és Írónőink. Q

A *Képes Családi Lapok* minden számában legkivállóbb művészek rajzai q  
és képei után kitűnő illusztrációkat ad. 2 :

A »Képes Családi Lapók* minden számához le jobb Íróinktól egy regény U  
teljes nyomtatott ivét kapják az olvasók díjtalanul s igy egy év alatt 5— 6 re- O  
gény birtokába jutnak melyekhez mindig díszes boríték is járul. Q

A >Képes Családi Lapok* minden számában egyesen összeállítóit sakrejtvé- Q  
nyék, apróságok és irodalmi ismertetéseket talal az olvasó ; — s a lap előfize* m  
tőinek postájában a legs/ellemdusabb társalgás folyik az előfizetők között, végül: J "

A »Képes Családi Lapok* minden kéihétbcn külön divat mellékletet ad, a O  
mely a női közönségnél, minden más divat lapot leljessen nclkülözhelövé tesz. O  

A »Kédes Családi Lapok* előfizetése egy évre 6  írt félévre 3 írt negyed- Q  
évre 1.50., aki az egész évi előfizetési dijához 80 krt. küld, 4 regényt, a ki felévi Q  
előfizetéséhez 40 K i t .  küld, 2 regényt s a ki negyedévi előfizetéséhez 20 krt. ^  
küld, r regényt kap bérmentve jutalmul. w

Előfizetéseket az év bármely napjától elfogad és levelező-lapon óhajtásra w  
mutatványszámokat bárkinek díjtalanul küld : O

A „Képes Családi Lapok" kiadóhivatala 0
Budapesten, Nagykorona-ulcza 20 . sz. O
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é l e t b i z t o s í t ó  t á r s a s á g
lQSO.ban

A társaság activái 1891 január hó i-én 66.881 021 00 márkára rúgnak, tiszta íö 
öslege pedig 3.721.27 f i  3 márkára.

Fennállása óta 1891 január hó elsejéig a társaság:
h a lá le s e te k é rt ..............................................................................................................  57 *73-217
a biztosított élete idejében esedékessé vált k ö tvén yekért....................... 10.632.546 »
életjáradékok fejében . .................................................................................. 727.0 6 I  »
fizetett ki

1891. január hó i-én érvényben lévő biztosítások 3^.59( kötvény 243.616.52 
márka erejéig, ebből esik Kurópára :

18,689 kötvény 103-237.421 márka erejéig.
A társaság activái Európában : Ingatlan Berlinben, letétek a különböző országok 

kormányainál, bankoknál és kötvényekre adott költsönök 6.008 556 márkára rúgnak.
A társaság Magyarországban, Ausztriában, Németországban és Svájciban képvise- 

őségekkcl bir. Díjszabályzatai igen jutányosak és feltételei a lehető lcgméltányosabbak.

Felvilágosítással szolgál:

n f á i ’Masúff n » » s y » i,o rtí« ó * l vc*t*rkt‘p v ln rlŐ M ‘* e  12-12

Budapest, V. Nádor-utcza (>• sz.
Magyarországi referentiák: Pesti magyar kereskedelmi bank. Bokros Klek. I)r. Dégen Gusztáv és Dr 

Neumann Ármin országgyűlési képviselők.
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Kompié Péter hirdetési irodája Turóc-Szt.-Martonban. 34—36. sz.

A turóc-szent-mártoni bútor-gyárnál

kapható
4 méter ára 10 fid, költségmentesen házhoz szállítva. 

Megrendeléseket

Gráber Miksa és Fia urak helyben 
X Balko és Starke „ „
X  fogadnak el.
X  _
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3887 sz. 
tlkvi 1892."

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szt.-mártoni kir. járásbíróság 

mint tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Kladivo Máté és társának Kolka Máté és 
társai elleni végrehajtási ügyében l’odhragy 
községben fekvő

a) a podhragyi 48 sz. tjkvbcn A. I 
I —21. és 23 —75. sorsz. a. foglalt ingatlanok
ból Kolka Mátyást helyesebben Kolka Matét 
A 4. B. t i .  és 15. tételek alatt u/ts rész
ben megillető jutalékra 276 írtban és

b) az ottani 144 sz. tjkvben A I 1— 3 
sorsz. a. foglalt, Kolka Máté, Kolka János, 
Tomka Kladivo György, kiskorú Vilotel 
András, Kolka János, és Kolka szüi: Majcr- 
esik Maria nevére Irt ingatlanokra 379 írtban 
megállapított kikiáltási arban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlauság az 1892 evi január ho 18 ik napjan 
d. e. 10 órakor l’odhragy községben a 
község hazánál megtartandó nyilvános árve
résen a kikial'ási áron alúl is el fog adatni

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlansag, kikiáltási aranak 10%  at készpénz
ben vagy óvadék képes érték papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, vagy pedig a 
bánatpénznek a bíróságnál történt clólegcs 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt atszolgaltatni.

Kir. j  irásbiróság mint tlkvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban 1892. évi szept. 

hó 6  án. D á v id .
kir. aljárásbiró.
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Hat aranyérem, diszkereszt és díszoklevelek.
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C O Q - I L T ^ C

Gróf ESZTERHAZY GÉZA saját gyártmánya
orvosi tekintélyek által ajánlva, felette kellem esen és jó l izük. minőség te k in te 

tében bárm elyik  f r a n c ia  gyá rtm á n yn ya l versenyezh et, ára pedig sokkal olcsóbb.

Különlegesség

* * c  o g  n  a  c
mely mindenütt kapható.

Cognacunk tiszla borból idegen anyagok hozzávegyitése nélkül, francia mód 
szerint készül s ezért

járványos betegségeknél, igy kolera ellen
ó v ó szerlil s ik e rre l h a sználtatik .

A gróf Esterházy Géza-féle Cognacgyár
i g a z g a t ó s á g r a :

Budapest. VI., külsö-váoi-ul 28.
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Paris, Lipcse, Bordeaux, Nizza, Berlin, Brtiszszel.

Turócz-szt.-mártoni magyar nyomda. — Moskóczi Forencz.
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