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N évm agyarosítás.
Mióta hazánk összes közéloiól alkolma- 

nyos tényezőink vezetik, évről-úvre mindig 
ha laIitiasal)i)iin érezte a magyar közvélemény 
annak föltétien szükségességéi, hogy a magyar
ság nyomalékossága minden módon növekedjék.

Hála istennek, a közvéleménynek ily arány
ban való nvilvaníliása nem is maradt nyom 
nélkül, hiszen nemcsak nagy mértékben nyil
vánul közéletünk összes terein a magyar szel
lem, hanem, mint a statisztika adatai s a köz- 
szellem bizonyítják, egy csöppet sem tartozik 
a képletes állítások közé, hogy soha annyi 
magyar nem volt a nemzet első évezredének 
egyetlen szakában sem, mint van ina S ez 
örvendetes jelenségnek egyik oka kétségtelenül 
a magyar fajnak a többi nemzetiségek fölötti 
szaporodási előnyeiben keresendő, inig a másik 
okot a magyar fajnak beolvasztási képességé
ben találhatni fel; mindkettőt megkoronázza 
harmadsorban a nemzetnek az egyes korok
hoz simuló, de az eredetiséget mindig meg
tartó miveltségi színvonala. Es, ha mindig ma
gunkkal szabadon rendelkező állam leltünk 
volna csak attól az időtől kezdve is, mióla a 
nemzetiségi eszme izmosodásnak indult, úgy 
ma sokkal erősebb volna a magyar elem ha
zánkban, mint a milyen erős tényleg ma.

Az érintett három tényező mint lassú viz. 
századok folyamán csendesen pótolgalla az 
időközökben előállott veszteségeket, a minek 
nyilvánvaló bizonyítékául szolgál az egész 
múltúnk s jelenünk. Különösen érdekes ered
ményeket tár elénk a nemzet beolvasztási 
képességének megfigyelése. Mily temérdek ide
gen családnévvel találkozunk a magyarságnak 
még legerősebb fészkeiben is, de a mely ne
veknek birtokosai éppen oly igazi magyarok 
minden porcikájukban, mint azok, kik a hon
foglalókig vissza tudják vinni származásukat. 
Mily tömérdek idegen családnévvel találkozunk 
az egyházi, állami, törvényhatósági, városi, 
községi s oktatási ügyeinket ellátó szerveze
teinkben! Nem egy névtárban sokszor annyi 
idegen családnévre bukkanunk, hogy szinte

azt gondoljuk, mintha nem is magyar névtárat 
olvasnánk! S e tapasztalat bizony vegyes ér
zelmeket költ bennünk; ü ülünk, mert látjuk, 
hogy nemzetünk fajbeolva.-zlási képessége ha
talmas tényezője szám- s szellembeli erőnk
nek, de bizonyos méla bánat is vesz rajtunk 
erőt. mikor elgondoljuk, hogy e sok, nyelvben, 
lestben-lélekben magyar család miért nem teszi 
magát magyar névvel is egészen magyarrá!

Elismeri mindenki, hogy jogos a kegve- 
leles érzés, melylyel kiki a családja nevéhez 
ragaszkodik, de az is világos dolog, hogy e 
kegyeletes érzést alá lehel, sőt alá kell ren
delni egy magasabbnak: a haza- és nemzet- 
szeretet szent érzelmének. Mert tény az, hogy 
az idegen nevű családok 99 százaléka egész 
jogos indignációval útasílaná vissza ama vá
dat, mintha ő nem volna szívben is magyar. 
Igaz, sokszor előfordul, hogy egyes névmagya
rosításnál önkénytelenül is mosolyra nyílik a 
száj, de ettől meg lehet menekülni, csak nem 
kell a névmagyarosításnál szertelenségekbe 
tévedni.

A névmagyarosításra tehát magunkat ille
tőleg föltétlenül szükségünk van; de szükséges 
ez azért is, hogy ellenségeink ne mutogathas
sanak reánk, mint olyan nemzetre, melyben 
oly sok idegen nevű család van s ezzel ne 
igyekezhessenek nemzetünk nemzeti erejét se 
számban, se szellemben ".vicsinyíteni!

Oly sok lélekemelő, nemzetiségünket ápoló 
magasztos jeleneinek voltunk tanúi ezredévi 
ünnepeink folyamán, mennyit századok nem
zeteinek nem adatott megérniük. Sok század 
elmúlt már nemzetünk felett, de soha sem 
vallhatta magát e honnak polgára magyarabb- 
nak, mint most. Jogos önérzettel ragadhatja 
tehát meg kiki az alkalmat, hogy magyarsá
gát kisebb-nagyobb áldozatok árán dokumen
tálja. Áldozatot mondunk, mert hát áldozat a 
meglevő családnév elhagyása, de oly áldozat, 
mely, a mint mindenki belátja, végtelenül ked
ves a nemzeti géniusznak.

Hazafias lelkünk egész hevével szólunk 
tehát az idegen nevű ikhez, hogy ebben az

évben magyarosítsák meg családneveiket, mrp-1 
ily nevezetes évet csak ezer év múlva ér-'',ííf6gp'>''' 
e haza, s vájjon nem lesz-e az új magyar csa 
ládnév kedves emlékük e családoknak az ezer
évi örömévről?!

Az adó.
Régóta hangzó általános óhaj, hogy az adótörvé

nyeket teljesen reformálják és új törvényekkel pótolják. 
Adórendszerünk rossz, és ha nem is káros a kormányra, 
az államra nezve, de a szegény népet segíti tönkretenni, 
mely véres verejtéket izzad és szenved méltánytala
nul kirótt adójáért. Ezért helytelen az adórendszer, 
mely a szegény népre rójja az elviselhetetlen adót és 
ezért kell megváltoztatni alapjából a tarthatatlan adó
rendszerünket.

Az adórendszer reformálása, az adótörvények 
kodifikálása nem késhetik sokáig. Sietteti az általános 
panasz, keserűség, mely a szegény nép minden rétegé
ben minduntalan felhangzik.

Mert ugyan lehet-e az ailamnak akarata, célja, 
tönkretenni a nép egész rétegeit ? Lehet-e az államha
talom hivatása, hogy családokat földönfutókká, koldu
sokká, nyomorult hajléktalanokká tegyen ?

Nem. Jövő adórendszerünknek olyannak kell 
lenni, hogy az adó akkora legyen és úgy fizettessék 
be, hogy azt mindenki befizethesse, és ne kelljen ezer 
számra tartani az allam kenyerén a sok adóvégrehaj
tót és adótisztet.

Mi c rövidke cikk keretében nem akarunk álta
lánosságban sem foglalkozni azzal, hogy miképpen 
rendezzék adórendszerünket és korrigáljak idevágó silány 
törvényeinket, nem akarunk ráuiutatni az egyes módo
zatokra, lehetőségekre, mert hiszen az adóügy rende
zésének mikéntje a pénzügyi szaktekintélyek alapos 
tudásától függ.

Már pedig igazán nagy pénzügyi szaktekintélyek
kel bír ez az ország, mit legjobban bizonyít közgaz
dasagunk rohamos fejlődése. Ép ezért adóreformunk 
sikerét nem veszélyezteti pénzügyi szaktekintélyeink 
tudása, hanem igen is veszélyeztetheti pénzügyi szakte
kintélyeink esetleges fondor gondolkozása.

Megmondjuk, mit értünk ezalatt. Értjük azt, hogy 
szaktekintélyeink nem u0y fogjak rendezni az adó
reformot, mint az a nép érdekében állana, hanem úgy a
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tozik, kik születésük pillanatában is többek, mint más 
közönséges halandó egy küzdelmes életpálya alkonyán. 
Mar bölcsője füiütt büszkén ragyagott az ősi címer, 
melynek különös fényt kölcsönzött azon körülmény, 
hogy a család őseit vissza tudja vezetni egész a hon
foglalásig, sőt még annál is tovább, mert a nagy 
őshaza-kutató gróf hiteles bizonysága szerint a Kau
kázus tövében egy ös magyar törzs mai napig is e 
csalad nevén nevezi magát. — Atyja dúsgazdag föld
birtokos, kinek minta hírben álló uraidaiini és fényes 
palotai mellett szépen meghúzódik egy vasút igazgatói 
teljes fizetésű nyugdíj, s mindezekkel éppen nem össze- 
férhctlen az országgyűlési képviselőség sem.

Csak természetesnek található tehát, hogy Botomi 
Lajos, alighogy felcseperedett, éppen az imént emlí
tett körülményeknél fogva nyitva találta maga előtt a 
legelőkelőbb szalonok ajtait is, hol csakhamar nemcsak 
szívesen látott, de dédelgetett vendége volt a társa
sagoknak a különben is gondosan ápolt külsejű csinos 
orvosnövendék.

Mert meg kell jegyeznünk, hogy Hűtőiül Lajos a

(tudományos egyetem orvod facultására iratkozott be, 
11 e komoly tudomány iránti ragaszkodása megelége
dett a beiratkozás tényével, s stúdiumából egyedül a 
szívek bonctanával, még pedig különös előszeretettel 
a női szivek bonctanával foglalkozott behatóan, s nem 
minden siker nélkül. A fess orvosnövendék biztos kéz
zel végezte veszedelmes operádéit a női sziveken, mert 
bonckése ahhoz Ámor nyila vala. Egy operátiója azon
ban mégis veszedelemmel járt, mert kétélű honckést 
talált ahhoz, használni s megsebezte vele saját szivét is.

Szóval Botond Lajos halálosan szerelmes lett a 
főváros egyik csodált szépségébe, kinek lábaihoz rakta 
a.: eddigi hóditó hadiaratok összes fegyvereit, s lemon
dott mindenről, hogy egyedül és zavartalanul csak szíve 
vonzalmának, szerelme halványának élhessen.

Valóságos mennyei boldogsággal értek fel azon 
perc i< örömei, melyeket egymásért dobogó keblükön 
töltöttek, s ilyenkor a világért sem feledte volna cl 
Bolond Lajos, az ég tudja mar hányadikszor ismételni, 
hogy mihelyt az alma mater doctori botjára leteszi a 
hitet, — hittel fogja megpecsételni az Úr óltára elölt 
ezt a végtelen szerelmet, — s minden ilyen vallomásra 
a szép leányzó égkek szemeiben ragyogó könnycsep
pek gyöngyöztek

Történt pedig az időben, hogy az imeninensen 
dühöngő kolera nem kímélte in:g pusztításaitól a fővá
rost sem. Mentett mindenki, a ki még másokat menthe
tett, s különösen kapósak voltak az orvosnövendékek,

kik tudvalevőleg a vasutak állomásain ismerkedtek a 
baciliusokkal, ha ugyan szemébe mertek nézni, agyon 
desinficiálván ott minden jobb sorsra érdemes utast. — 
Kifogta az ambitio Botond Lajost is, s beállott desin- 
fectornak, csak hogy — mint ő mondd — megkezd
hesse orvosi működését, s mindjárt az első napokban 
bizalmas jellegű megbízást kapott.

A főváros közvetlen közelében egy faluból ugyanis 
feljelentés érkezett, hogy egy polgármilliomos, ottani 
ipartelepén, a veszedelmes kór eifojtasa érdekében elren
delt hatósági intézkedéseket nem foganatosítja a kívánt 
mérvben s ennek szigorú és részrehajiatlan felüivizsga- 
latára küldetett ki Bolond Lajos.

Mielőtt azonban elindult volna az esetleg több 
napot igénybe vevő kiküldetésre, ellátogatott szíve 
egyetlen szerelméhez, hogy a fájdalmasan nélkülözendő 
együttlétct kárpótolja legalább egy érzésteli búcsucsók. 
Amit azonban itt látott, az megdöbbentette egész valóját.

Az angyali szépség máskor hajnalpiros arcán 
dúlt vonások, az emésztő fajdalom kétségbevonhatian 
jelei; a máskor mosolygásával mennyei boldogságot 
sugárzó szempár bársony pilláin a gyötrő bánat könnyei 
ültek. — E lesújtó helyzethez még csak az hiányzott, 
hogy Botond Lajos jelentse be elutazását.

E hir hallatara görcsös zokogásba tört ki a meg
tört rózsaszál.

Tudtam, éreztem, hogy elhagy, hűtlen lesz hozzam, 
de jegyezze meg, hogy azt a pillanatot nem elem túl.
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mint azt a mellékérdekek parancsoljak. Félreteszik 
meggyőződésüket, melyet a tudás él lel bennük; és 
számítják a mellek érdekeket, melyeket a felettük álló 
egyének presszionálnák reájuk.

Ila e pressziót nem gyakoroljak, ha tudós pénz
ügyi embereink csakis legjobb meggyőződésüket, tuda 
sukat, alapos tapasztalataikat fogjak felhasználni és 
tekintetbe venni, ha meg lesznek óva oly szerencsét
len befolyásoktól, melyeknek karos következményei : 
az adótörvények sikertelen aldatlan rendezésében, 
vagyis inkább újított rendetlenségében nyilvánulnának 
— akkor még van remény, hogy megtaláljak a sike
res megoldást, azt a kulcsot, a melylyel helyesen lehet 
számítani az adót és kiróni az aiiam polgáraira az 
állami terheket.

Mi csak egy jó tanácscsal kívánunk szolgálni azok
nak, kik hivatvák adórendszerünket megváltoztatni és 
helyes adórendszerrel pótolni. De ezt a tanácsot meg 
kell szívlelni, ezt az indítványt éiö tetté kell érlelni 
ha azt akarjak, hogy az uj rendszer javaslata törvénynyé 
váljék.

Mi ugyanis meg vagyunk győződve, hogy ha 
indítványunkat, az egész nemzet óhajat, mellőznék: 
nincs az a magyar törvényhozás, nincs a képviselőház. 
mely az uj adótörvényt meg merné szavazni még csak 
allalanosságban is.

A tekintetbe veendő körülmény pedig abban áll, 
hogy az adót úgy kell rendezni — és ezzel nem 
mondunk semmi újat, — hogy a szegény emberen 
kevesebb legyen a teher, mint a gazdagon.

De ezt mi nem számtani aranyban értjük, hogy 
példaui a szegény emoer ioo frt után 6 írt adót 
fizessen, és a gazdag milliomos egy miiiió frtja után 
60 ezret. Az adó kulcsnak olyannak kell lennie, hogy 
a gazdagságnak a terhekkel nem csak arányosan, 
hanem fokozatosan nagyobbaknak kell lenniük. Míg 
a szegény ember például ioo frt keresete után 4 
frtot fizet adó gyanánt, addig a gazdag emoer 100 
ezer forint jövedelme után nyolc-tíz ezer forintot.

Vagyis a nagy terheket nem a köznép tömegé
nek keli viselni, mely izzad, farad és dolgozik a kenyér
ért. A kenyérből nem lehet, nem szabad elvenni 
annyit, hogy az allam terheinek fedezetéért, ne marad
jon elég a szegény embernek. A  nagy terheket a nagy 
vagyonúaknak kell viseiniök.

Sokan lesznek persze a vagyonosak közül, kik az 
ilyen rendezésre fel fognak szóllani, hogy hiszen ez 
méltatlanság.

De nem az. Mert gondo janak azok az urak arra,- 
hogy mit >éivez< a szegény emoer az államtól ? . Még 
tálán polgárjogot sem. Fizeti adóját és nem kap érte 
semmit, legfeljebb, hogy életbiztonságát védi meg az 
allam. Hat a gazdag emberről, hogy gondoskodik az 
állam ? Élvezi a közjogokat, szerepet juttat neki a köz
életben és társadalomban, megvédi vagyonát, igen, biz
tosítja tőkéjét és őrizi azt.

De ez egy alkotmányos államban nem is lehet 
másképp. A vagyonbiztonság adja meg az ország 
ipari és kereskedelmi felvirágzását, és jaj annak az 
allamnak, hol a vagyobiztonság megrendül, pusztulásnak 
indul az az ország.

De az allamban viszont, mert hisz mi mindig 
alkotmányos allam voltunk, a jogegyenlőségnek is kell
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uralkodnia. Ha a gazdag ember százszor és százszor 
töDb adót fizet és terhet ró le, mint a szegény, azért 
ne gyakorolhasson több jogot, mint az a másik. Ép 
ezért az adórendezés kapcsai) okvetlen leszállítandó a 
census.

De e tekintetben óvatosaknak kell lennünk és úgy 
leszállítanunk a censust, hogy az ne képezzen kész sze
rencsétlenséget az eladósodott államra. A külömböző 
nemzetiségek arányához képest kell e kérdést megol
dani és pedig úgy, hogy az allambontó célzattal izgá- 
gaskodó hazafiadat) nemzetiségiek a leszállított census 
áltál többségbe ne jöjjenek.

Most még csak egyet. Álljon jogában minden 
szegény embernek, földmívesnek, munkásnak, bárkinek, 
úgy fizetni részletekben és akkor fizetni adójat, mikor 
azt legkönyebbeu bírja.

Persze az allam karán ; úgy kell e nehéz kérdést 
megoldani, hogy ezért az államháztartás menete és 
gépezete meg ne akadjon és az adóhátralékok vesze
delmes nagyságban fel ne gyűljenek.

Úgy kell elrendezni az adófizetéseket, hogy a 
munkás, ki hetenként kapja bérét, 52 heti részletben 
fizethessen, a hivatalnok havonkint kapja fizetését, tehát 
12 részletben, a földmíves aratás után lat pénzt, tehat 
akkor, mikor eladta búzáját, és így tovább.

És váljon akad-e munkás, ki pár forintnyi adójat 
meg nem fizetné, mikor azt hatosonként róhatná le és 
így volna ez minden rangú és állású polgárnál is.

Ez újítás eredménye meg vagyunk arról győződve 
megfelelne a várakozásoknak. Nagyobb lenne az adó- 
jövedelem, kevesebb a behajhatatlan adó és nem kel
lene annyi szerencsétlen embert földönfutóvá, hajlékta
lanná tenni az állam nevében és az állam követelé
séért.

Az adónak részletenként befizetése, most is fenn
áll. de ez rendszertelen, rossz és még kérelmezni is keik 
E kedvezmény ma már- aldatlan s többé nem állhat 
fenn és úgy rendezendő, mint azt itt kifejtettük. Kése
delmi kamat persze fenntartandó, de viszont okvetlen 
le kell szállítani 4 —4Va°/o ra.

Ezeket akartuk elmondani adórendezésünk ügyé
ben és érdekében, mert meg vagyunk győződve, hogy 
az adóreformálás küszöbén van; megoldását égető 
szükséggé tette az általános panasz és a nép feljajdu- 
lása ezer és ezer ajakkal.

Kérdésok.
1. I l l i k - e  a  k á r t y a  az asszo n y kezébe ?
2. Lehet-e a  k á r ty á s  asszony j ó  feleség és jó  a n y a  ?
3 . H e ly én  való-e, hogy a  zsxlrokon k á r ty á z z a n a k  ?
4. M ik é p p  v ise lk ed jék  a  f é r j , a k in e k  k á r ty á s  f e l e 

sége van ?
Ezeket a kérdéseket A Hét a következőképpen 

vezeti be :
Akik Önök közül a legutóbbi futtatásokat végig

nézték, a totalizatőr vasrácsai között bizonyára nem 
egyszer találkoztak egy-egy virágos, asszonyi csipkeka- 
lappal, mely színesen, ingerlőén vált ki a kemény, 
prózai férfi-kalapok közül. A csipkekalap rózsái és 
búzavirágai alól szikrázq pillantások röpültek ama 
komoly, angolos flegmáju úr felé, aki a lóversenytér 
igéi vényeit osztogatni szokta. Szikfázó és ideges pil-

lantások, — mert a sportot űző asszony még annyira 
sem tudja megőrizni a hidegvérét, mint a teremtés éke 
és koronája: a férfiú. Mikor Generális verten hanyatlik 
vissza a háttérbe és Szolgabiró — ahogy kollégáim, a 
sporttudósitók mondani szoktak — csak patáit muto
gatja ellenfeleinek: a tribünökön, a fehér kerítés mel
lett, a gyöp tábori székein száz és száz selyemruhás 
teremtés szorítja a szeméhez a tábori látcsövet. Ezek 
az asszonyok sem nem szépek, sem nem asszonyok 
többé; az indulat kiforgatja őket a formájukból és még 
Szirmai Imrének sem jutna eszébe, hogy bókokat 
mondjon nekik. Az asszony örök naivitása helyébe 
náluk a játékos férfi önzése, szenvedély, pénzsóvár 
nyersesége lépett és a szemükben nem az örök nő 
érzékies kacérsága lobog, hanem a börzeáner indulata.

Budapesten igazán gombamódra szaporodott meg 
néhány év óta az úgynevezett sportladyk száma. Hol 
vannak azok az idők, mikor a versenytéren csak 
magnásasszonyokat lehetett látni, meg tarka, könnyü- 
vérü lepkéket, akik százával szállták meg a totalizatőr 
környékét ? A polgári asszony még a puszta gondola
tától is megijedt volna annak, hogy a túrion látják. A 
régi sporttudósitó szakszerű jelentéseket irt, a mai már 
színes tárcákban számol be a versenytér közönségéről. 
Az ügyvédnők, a füszeresnék, a mosónők, a vállalko- 
zónék, a dzsentri asszonyok és a inózes hitvallású asz- 
szonyok hasonlíthatatlanul jobban vannak informálva 
arról, hogy Tip-Top flyer-e vagy steher-e, mint arról, 
hogy szabad-e gálickövet tenni a savanyu ugorkába. 
A budapesti családi tűzhelyek melegében immár töb
bet beszélnek a derby-crackek kilátásáról, mint a klas
szikus költők verseiről. És az ötösök közt, amelyeket 
a boldog nyerők hazavisznek, manapság már nem ritka 
az olyan bankó, a melynek konyhaszaga van. Mert a 
konyhapénz is csinos összeget reprezentál a budapesti 
totalizatőr forgalmában.

Hogy a lóversenyjáték mégsem fajulhat általános 
betegséggé : erről, istennek hála, gondoskodik a lo.var- 
egyiet igazgatósága, a* mely csak háromszor évenként 
huzatja föl a nemzeti lobogót a csömöri-uti nagy tri
bün tetejére. De a budapesti asszonyokat mégsem 
kell már félteni attól, hogy a játék szenvedélyéről 
lemondanak. A jó isten, aki a mezők liliomait ruházza, 
magas kegyelmét a Piatnik cégtől sem vonja meg, s a 
Kuoni pásztor télen is csak olyan jó kondícióban van, 
mint.a nyári fürdőzés napjaiban.

A kártyás asszony ma már alig specialitás többé; 
száz társaságbeli asszony közül ötven épp olyan ügye
sen kezeli a kártyát, mint a férje vagy az udvarlója. 
Bizonyos, hogy régente is akadtak olyan idők, amikor 
az asszonyok kártyázták. Télen, zord hófúvások köze
pette, nem egy családi lámpa alatt ütötték vígan a 
huszonegy-et és a jó kedvnek soha ki nem fogyó, 
kedves forrása volt az asszonyok öröklött hibája: a 
csalási szenvedély. Melyik asszony nem csalt ? Játék 
után több kártyát kellett fölszedni az asztal alól, mint 
a mennyi az asztalon marad és a kinek a testi moto
zás édes kiváltságát megengedték volna, bizony több
nyire az asszonyi ruhák zsebjében akadt volna az 
elveszett makk-alsóra. És engem, mclankholikus vén 
legényt, főképp az a lesújtó tapasztalás ejt kétségbe, 
hogy az asszonyok, legalább a kártyában, nem csal
nak többé. Nem tréfa ez, aminek az első pillanatban
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Hasztalan volt minden próbálkozás, minden men
tegetőzés és esküdözés mindenre ami szent, a szép 
leány csak sírt, fuldokolt, folyton azt emlegetve, én 
magam sem tudom miért, de érzem, hogy hozzám 
hű telén lesz, pedig akkor. . . . . . .

Hogy mily fájdalmasan esett ezek után az elvá
lás Botond Lajosnak, azt mondani sem kell, de felül
kerekedett benne a magára vállalt kötelesség érzete s 
egy forró búcsucsók után eltávozott.

Megérkezve küldetésének szinhelyére, nyomban 
megkezdte feladata teljesítését, hogy minél előbb visz- 
szatérhessen oda, hol miatta vérzik szive egy bájos 
angyalnak, ki a kétkedés sorvasztó bánata alatt her
vad, mint a gonosz kezek alatt letört rózsabimbó. 
A felülvizsgálatot lekiismeretesen el is végezte már az 
első napon, s bár későre járt az idő, nyomban vissza 
akart térni a fővárosba. A milliomos azonban minden 
áron marasztalni iparkodott vendégét legalább reg
gelig, s tiszteletére fejedelmi terítékű vacsorát adott.

A vacsora fölötti hangulat rendkívül kedélyes 
mederben folydogált, s a karcsú poharakban gyön
gyöző pezsgő nem tévesztette hatását; s Botond Lajos 
mindent feledve, teljesen el volt ragadtatva a milliomos 
leányának ritka szellemességétől, ki mint a társaság 
királynője teljesen ura volt az emelkedett hangulatnak.

Vacsora után a milliomos leánya zongora mellé 
ült, s oly művészettel kezelte a billentyűket piciny 
bársonyos ujjaival, hogy Botond Lajos elragadtatásában '

tekintet nélkül arra, hogy az ismeretség csak alig, 
néhány órára vihető vissza, megkezdte azokat a bizo
nyos vallomásokat. Hogy pedig közvetlenebb meleg
séggel s zavartalanul tehesse azt, felkérte a szép 
leányt egy-két fordulóra, ki a kérésnek láthatólag 
szívesen engedett.

A keringő ütemeit már egy antik, remek művű 
zenélő óra szolgáltatta, s a tágas szalon lényes par- 
quette-jén csak úgy repült az ifjú pár. Erősen zihált 
mindkettőnek kebele, s bizonyára nem a keringő 
okozta fáradságtól, hanem azon mélyreható érzelmektől, 
melyek egy merész fordulónál a szép leánynak kebe
lere hajolva ajkaira adták Botond Lajosnak c végzetes 
szavakat: »Eljönne-e hozzám feleségül?!*

Hanem a mi c pillanatban történt, azt magam is 
mesébe illő fantasmagórianak tartanám, ha nem c meg
hitt kcbelbaratommal történt volna meg.

Az óra mutatója e pillanatban éppen elérte az 
éjféli 12-őt, s a keringő hangulatos ütemei, mintha csak 
elvágták volna, megszűntek. De csak egy pillanatra. A 
következő pillanatban már ismét megszólalt a zenélő 
óra, hanem a Beethoven gyászindulójának siralmas,
vontatott akkordjaival.................

Leírhatatlan az a baljóslatú elfogódás, a mi c 
pillanatban az egész társaságot meglepte.

Botond Lajos karjai önkénytclcnül lehanyatlottak 
a szép leány karcsú derekáról, ijedten kapott hideg 
verejtéket izzadó homlokához, mert villamsütés gya

nánt futott végig agyán egy rémes gondolat, — azok 
az utolsó szavak: ha hűtlen lesz hozzám, azt a'pilla
natot nem élem túl.

Arca halott halvány volt, mintha a sírok rideg 
honából jött volna ki az élők elriasztására, s remegő 
hangon kérte a szives házigazdát, hogy fogasson be 
rögtön, s vitesse be őt a fővárosba.

Percek múltán már négy tüzes orosz mén szágul
dott a kétségbe esetten agyához kapkodó Botond 
Lajossal, s nem sokára tajtéktól borítottan állottak meg 
a hűtlenül elhagyott imádott lakása előtt.

A szobából a lámpa világa már elhalófélben szű
rődött keresztül az ablak függönyén.

Tehát még é l ! Virraszt, s talán könnyezik.
De nem virrasztóit, s nem könnyezett. . . A 

szoba azon ajtaja, mely a szülők lakásosztályától külön 
lejáratot képezett az előszobából, szokás ellenére nem 
volt bezárva, de csak dermesztő síri csendet és üres
séget talált ott Botond Lajos, s egy papir szeletet az 
asztalon, mely mindent megmagyarázott, következő, lát
hatólag remegő kezekkel irt szavaival :

Éjféli 12 óra.
1'. pillanatban érzem, hogy hűtlen lett hozzám, s 

ezt, mint megmondtam, nem élhetem túl. Ön legye 11 
boldog, az én fajdalmaimat már enyhítették a hűs hul- 
lámok...................a Duna hullámai. . . .

Másnap drága teherrel került felszínre a budafoki halá
szok halója, mertakkor fogtak ki, a város legszebb leányát.



45. szám. ___ Turdc-Szent-Márton,
látszik, hanem komoly és elszomorító szimptoma. Mert 
az asszonyok már nem mulatságos időtöltésképp ját
szanak, hanem a nyerés csúnya szenvedélye hajtja 
őket a kártya-asztalhoz. És az angénozó, pockerező 
asszony (aki sokszor szintén elvesztette a konyhapén
zét) már gyakran váltja föl egy igazán századvégi terem
tés : a kalábriásozó és tartlizó asszony. Fájdalom, nem 
túlzás, hogy sok asszony már csak szánalmas mosoly- 
lyal kibicel a férjének vagy az udvarlójának, mert a 
tartlit is jobban játszsza, mint a férfiak.

D e a tartlizó asszony még nem mindennapi jelen
ség és a tere ász béla meg a kontra ezidőszerint, 
még csak szívesen látott vendégekként köszöntenek be 
ez előkelő asszonyok zsurjára. Lehet, hogy sohasem 
lesznek oly népszerűekké, mint a pocker, a ferbli, 
vagy az angén, mert a kártyás asszonyt nem annyira 
a játék izgatja, mint a nyerés lehetősége és chance-ai. 
És a két nem közt való viszonyba mindenesetre pikáns 
változatosságot fog hozni, hogy az asszony — még 
pedig a becsületes asszony — ügyesen kifosztja az 
udvarlóját és oly nyugodt lélekkel nyeri el az összes 
készpénzét, mintha csak maga is tagja volna vala
melyik előkelőbb kaszinónak. A zsúrokon ma már épp 
oly kevéssé játszanak mulatságból, mint a társaskörök 
zöld asztalai mellett. A játék ma már komoly munka 
és nem időtöltő szórakozás. És az a fiatal ember, aki 
az egy hónapi keresetét verejtékes arccal veszti el a 
rendes zsúrja theás csészéi között, fájdalom, már nagyon 
is közismert alak a budapesti társaságban.

A kávéházak játékszobáiban még ezideig nem 
igen látni kártyás asszonyt, de a jelekből körölbelül 
sejteni lehet, hogy a nyilvánosan játszó asszonyok kora 
is mihamarabb megérkezik. A  fürdőhelyek játszó asz
talai melleit a szép asszonyok vígan ütik már a huszon
egyet, s ma a fürdői kávéháztól már csak egy lépés
nyire van a budapesti kávéház : ehhez nem is kell bővebb 
bizonyítás. A hadaró és veszekedő férfijátékos szom
szédjában kedélyesen iszsza majd a feketéjét a tartlizó 
vagy pikettirozó asszony, és ha a jó isten is úgy 
akarja, ahogy ők, nemsokára a  seende és ártatlan nők 
épp oly gyakran fogják mcgpumpolni a szigorú főpin
cért, mint a kevésbbé szende és ártatlan férfiak.

Bizonyára szép idők lesznek ezek és nincs sok 
igaza annak a morózus embernek, aki ebben a poézis 
veszedelmét látja. Az a kor, mely a nőket doktori dip
lomával látja el, természetesnek és érthetőnek találhatja, 
hogy a dolgozó nőnek a dolgozó férfi könnyelműbb 
szórakozásaiban is része lehet. Miért ne játszhatna 
kalabriást az az asszony, aki kenőcsöt ir a rheuma 
ellen vagy másodfokú egyenletekre oktatja a serdület- 
len ifjúságot? Az agyvelő, mely az anatómia rejtel
meit befogathatja, a kártyázás rejtelmei iránt is bizo
nyára van olyan fogékony, mint az állítólag súlyosabb 
férfivelő.

De eszünk ágában sincs, hogy védelmünkbe 
fogadjuk a játékos asszonyt, aminthogy azokhoz sem 
csatlakoznánk feltétlenül, akik egyszerűen anathémát 
mondanak, a kártyás zsúrokra és a kártyázó feleségekre 
Hovatovább mindinkább úrrá lesz az a meggyőződés, 
hogy az asszonynak a férfi minden szórakozásához 
joga van — minden isién teremtése ott keresi a bol
dogságot, ahol tudja — miért ne legyen hát ahhoz is 
joga, hogy a kártyázás mulatságával frissítse föl az 
elernyedt idegeit? A puritánok — a morál utolsó bölé
nyei — sírva emlegetik a régi időket, mikor az asszony 
csak feleség és anya volt, mikor az élet durvább 
szenvedélyei nyomtalannl suhantak el a feleség kicsiny 
cipője alatt, de ki tudja, vájjon mégis nem-e azoknak 
van igazuk, akik az agyvelő kártyázó sejtjeinek kifej
lődésében látják az asszonyi haladás szimbólumát.

A  Hét egyelőre nem szól ebbe a vitába, — de 
azzal a kéréssel fordul olvasóihoz: mondják el őszintén 
a nézetüket az alábbi kérdésekben. (Mi a cikk éléré 
tettük. Szerk.) Az elmés és találó válaszok bizonyára 
nagyon sok olvasót érdekelnek és A Hét kötelességé
nek fogja tartani, hogy a beérkezett véleményeket 
reprodukálja.

A válaszokat, melyek november hó 15-éig beér
keznek hozzánk, A  Hét-ben lehetőleg közölni fogjuk.

Budapesten, 1896. október i6-án.
A  H É T  szerkesztősége.

H Í R E I N K .
—  Halottak napját, a : elmúlásra, a holtakra való 

fájó emlékezésnek ezt a komor ünnepnapját ma egy 
hete ünnepelte a keresztényvilég. A temetők s írhant- 
já it  ná lunk is nagyszámú közönség kereste fel. A 
bánatos közönség sorában ott láttuk özv. SzUlltJ Gé- 
záné őnagyságát és Géza fiát. A  közönség feltűnő 
részvételének adott kifejezést ezúttal is a boldogult 
és m indenki á lta l tisztelve szeretett vo lt tanfelügyelő 
iránt, a mennyiben s ír já t a város apraja, nagyja, 
szegénye és gazdaga k ivéte l nélkül felkereste.

t E L T I B É E l  I I  I  I I  .% I t  »
Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi mi

niszter ifj. Justh György országgyűlési képviselőt és 
Kltino Vilmos pribóci ág. hilv. ev. lelkészt és espe
rest a znióváraljai állami tanítóképző intézet igaz
gatótanácsának rendes tagjaivá nevezte ki.

Kérelem. A »F. M. K. E.« turóemegyei választ
mányának azon t. tagjait, u kik kézhez vették a hát
ralékos tagsági dijakról szóló felszólítást, — tiszte
lettel kérem, szíveskedjenek hátralékaikat minélelőbb 
beszolgáltatni a választmány pénztárába.

Fehér János, pénztáros.
—  Hó Turócmegyóben. Folyó hó 5 -ikére virra

dóra hatalmas hóréteg borította be a turóci hegy
ségeket. Az idő télies színt öltött magára.

Kultur-naptár. A F. M. K. E. igazgatósága a 
turóemegyei választmány elnökségéhez megküldötte 
1 8 9 7 -re szóló naptárát. A szép közleményeket tártál 
mazó naptár 4 0  kr.-ért Boldis Ignác ügyvivő alelnök- 
nél. Fehér János választmányi pénztárosnál s Mos- 
kóci Ferencné könyvkereskedésében Turóc-Szt.-Már- 
tonban kapható.

—  Zolyom vármegye alispáni állása, Csipkay Ká- 
rolynak képviselővé történt megválasztatása folytán 
üresedésbe jővén, betöltése már is nagy mértékben 
képezi érdeklődés tárgyát. Az alispáni teendőket 
egyelőre a főjegyző fogja végezni s az új alispán vá
lasztása csak a tavaszi közgyűlésen történik meg.

— Új képviselőválasztás. A kiszucaujhely-várnai 
kerületben a múlt hó 2 8 -án meghiúsult képviselő- 
válásztás újbóli megejlésére a trencsénmegyei köz
ponti választmány e hó 1 2 -ét tűzte ki. A választás 
ezúttal is Várnán lesz.

—  Elhasznált bélyegek. Van Mons Alfréd turóc- 
szt.-mártoni tanár az idén is kibocsátja felhívását 
a különféle iskolák igazgatóságához, kérve, hogy az 
elhasznált levél bélyegek gyűjtésére az ifjúságot ser
kentsék. Egyúttal tudatja az igazgatóságokkal, hogy 
az 1 8 9 4 —9 5 -ik iskolai évben a hozzá beküldött bélye

| gek és levelező-lapok súlya 1 5 'J klgrammot tett ki; 
■az 1 8 9 5  —9 6 -ikban hozzá beérkezett 1 7 1  kgr, bélyeg, 
88 kgr. levelező-lap, 9 0  kgr. szivarvég s egy igen 
érdekes bélyeggyűjtemény. Mindezeket pedig elkül- 
dötte Lüttichbe, az elhasznált levél-bélyegeket gyűjtő 
társulat igazgatóságához.

— Kepviselö-jelölés. A kiszuca ujhely-várnai ke
rületben a szabadelvű párt hívei f. hó 2 -án Buda'.in- 
ban szép számban gyűllek egybe, hogy a visszalépett 
Haydin Imre helyett, képviselő-jelöltet kandidáljanak. 
— Strányovszky Ferenc várnai ügyvéd indítványára 
az értekezlet Sipeky Sándort, a kerület volt képvi
selőjét kérte fel. a ki a jelölést el is fogadta. A 
néppárt emberei még nem állapodlak meg a jelölést 
illetőleg. Szóban van : gróf Zichy Nándor, Eszterházy 
Miklós Móric gróf, Pongrác Károly gróf tábornok, 
Örményi Bernát és a volt jelölt Markovich János 
szemináriumi tanár.

— Tűz. Necpálon, a mint tudósítónk jelenti, nov. 
2-ikán délelőtt UV2 órakor, nem tudni mi módon, 
tűz ütött ki Gsernák nevű föidmivelő csűrében és 
úgy ez, mint a mellette levő két csűr is —, csak
hamar a lángok martalékává lett. A gyorsan elősie
tett helyi tűzoltóságnak sikerűit a viz hiánya dacára 
a tűz tovább terjedését addig is meggátolni, még a 
folkusfalvi és bellai tűzoltóság megérkezett. Ezek
nek köszönhető, hogy a tüzet sikerült 2 órakor 
délután lokalizálni.

— Fölhívás. A pozsonyi áll. elemi tanítónő 
képző-intézet újabb megállapodás szerint folyó évi 
december hóban készül kuszonöt éves fennállásának 
évfordulóját megünnepelni. E célból az intézet igaz
gatója ismételten felhívja mindazokat, kik az 1 8 7 1 -ik 
év óta a pozsonyi áll. tanítónő képző intézetben tet
tek tanképesítő vizsgálatot, szíveskedjenek jelenlegi 
állapotuk és tartózkodási helyük adatait az igazga
tósághoz beküldeni.

— Iparoktatási főigazgató. A vallás- és közok 
tatásügyi minisz'er a hazai iparoktatási intézetek 
feletti főfelügyelet gyakorlására szervezett főigazgatói 
állásra Mártonfy Márton kir. tanácsos, tanfelügyelőt 
nevezte ki s elrendelte, hogy működését folyó év 
november hó 1-töl kezdje meg.

— Á  névmagyarosítás terjesztése. A központi 
névmagyarositó társaság beadványára a belügymi
niszter az állami alkalmazottak névmagyarosításának 
megkönnyebbítése és gyorsítása érdekében valameny- 
nyi törvényhatósághoz a következő körrendeletét 
intézte: »A névmagyarosítás iránt újabban nagyobb 
mértékben nyilvánuló törekvést lehetőleg elősegítendő, 
értesíteni a törvényhatóságot, hogy bármely küzszol 
gálatban alkazraazva levő egyénnek névváltoztatása 
esetében az illetőségi bizonyítványnak, illetve a 
hatóság nyilatkozatának gyakran hosszabb időt 
igénylő beszerzésétől eltekintek, minélfogva az emlí
tett egyénektől névváltoztatás iránti kérvényük benyúj
tásánál ilyen nem kívánandó, hanem a kérvény 
véleményes jelentése kíséretében hozzám késedelem 
nélkül fölterjesztentö. A rc.inister helyett: Latkóczy 
Imre, államtitkár.* A névmagyarositó társaság figyel
mezteti a nevüket megmagyarositani óhajtókat, hogy 
ezen kedvezményeket csak a közszolgáiéiban alkal
mazottak vehetik igénybe, mások azonban ezután is 
tartoznak illetőségi bizonyítványt beszerezni és kér
vényükhöz csatolni.

— Egy negyedmillió kellemetlenségei. A liptó-szent- 
miklósi zsidó hitközségnek ugyancsak sok kiadása 
van a miatt a negyedmillió miatt, melyet néhai Here 
Fülöptől örökölt. Először is a rokonok többsége pör- 
re l támadta meg e végrendeletet, másodszor van szá-
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mos szegény rokon, a kiknek a hitközség már most 
fizeti a havi száz forintot, melyet nekik a végrende
let értelmében fizetni köteles. Végül a hálás kegyelet 
is jár némi kiadásokkal: m. hó 2 6 -án leplezték le 
a nagyszerű sirkövet, melyet a hitközség Here Fülöp 
sírjára állított.

—  A kaució. Nagyon jól tudja mindenki, mi az 
a kaució. Nem egy ábrándozó leánykának, akinek 
megtetszett egy fess katonatiszt, keserves napokat 
szerzett a kaució, — amely hiányzott és sokan elát
kozták már azt, aki a kauciót kitalálta. Gyakoriak a 
kaucióra mondott anatémák és ha a hadügyminisz
ternek szive volna, bizonyára nem találna sürgősebb 
dolgot, mint e kellemetlen intézmény eltörlését. De 
hát ott. ahol bakancsok célszerű patkolásáról gon
doskodnak és újításokat hoznak be a borjuszijak 
fényesitése terén, nem törődnek a fiatal hölgyek s z í v  
ügyeivel, a sóhajok odáig el nem hallatszanak és nem 
sietnek a házasságkötést megkönnyíteni. Ne higyje 
azonban senkisem, kogy azért a kaució kérdése tel
jesen eltemetett dolog. Nem. mert a hadügyminisz
térium gondoskodik arról, hogy időről-időre e téren 
is reformok lépjenek életbe. így legutóbb hosszú ren
delet jelent meg, melyet »a katoni házassági óvadé
kok biztosítására szolgáló ingatlanok becslése körül 
követentő eljárás szabályozása tárgyában* adtak ki.
A nyolc pontból álló rendelet a becsüsök kötelessé
geit szabja meg és ha érdekli a bíróságokat és a 
becsüsöket, nem érdekli azokat, akik legtöbbet fog 
lalkoznak a kaució kérdésével: a szerelmes, szegény 
leányokat. Mert a káució megmarad, csak úgy ki kell 
mutatnia azt a katonatisztnek, mint ahogyan eddig 
tette és ez a rendelet semmiképen sem fogja csök 
kentenni azokat a panaszokat, melyeket a kaució 
ellen hagoztatnak lányos mamák és szerelmes leányok.

— A kiállítás leszerelésre. Az ezredéves orszá
gos kiállítás igazgatósága a kerületi bizottságokhoz 
körlevelet intézett melyben felhívja az egyes csoport
beli kiállítókat, hogy jelentsék be, miként szándéhoz- 
nak rendelkezni egyes tárgyaik visszaküldése tekin
tetében, miután a kiállítás berekesztésének közeled
tével szükséges megállapítani azokat a módozatokat, 
amelyekkel a leszerelés, azaz a kiállítási tárgyak 
becsomagolása s visszaküldése legcélszerűbben foga
natosítható volna. Egyben felkérik a körlevél a kerü
leti bizottságot arra, hogy figyelmeztesse az illető 
kiállítókat, hogy a kiállítással szemben fennálló 
tartozásaikat is egyenlítsék ki, mert míg ebbeli 
kötelezettségeiknek eleget nem tettek, kiállítási tár
gyaik kiadatni nem fognak, illetve terhűkre el fognak 
raktároztatni.

—  »Az Évszak* a legolcsóbb és legelterjedtebb 
divatlap, mely immár kedvencévé vált a magyar 
hölgyközönségnek, legújabb számában az őszi és téli 
évad legújabb divatát mutatja be. Remek képekben 
hozza a gyönyörű téli öltönyök és kalapok alakjait 
úgy a felnőtt hölgyek, mint a fiatal leányok és gyer
mekek sámára. A közelgő hangverseny-idényről sem 
feledkezik meg, de bemutatja a leggyönyörűbb hang
verseny és estélyi ruhákat, esteli köpönyeket és 
felvetőket; szóval e lap, mely rövid két évi fennál
lása óta házibarátjává vált a jó Ízlésű magyar höl
gyeknek, most is gondosan kiállítva jelent meg. A 
szépirodalmi részben mulattató szórakoztatásul ott 
lelik az olvasók Vértessy Gyula érdekes elbeszélését: 
»A szerelem vértanúját.* Ajánljuk minden magyar 
hölgy figyelmébe. Ára egy negyed évre 1 frt. Előfi
zetést elfogad a kiadóhivatal : Budapest VI., Király
utca 110.

— Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen 
legjobb hatású szer a Réthy-féle pemetefű cukorka, 
mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz ára 3 0  kr. 5  do
bozzal 1 frt 5 0  krért bérmentve küld Réthy Béla, 
gyógyszerész Békés-Cssbán.

I r o d a l o m .  ,
A nők Választási joga. Sok képviselőjelölt erősen 

hangoztatta programmőeszédjében, hogy a nőknek is 
kívánja a választási jogot, ámde szerintünk legjobban 
cselckszi minden hölgy, ha csupán eddigi választási jogá
nál marad. E választási jog, hogy melyik lapra fizes
sen elő a kedves apa, vagy férj. Mi az őszi és közelgő 
téli idényre melegen ajánljuk a »Képes Családi Lapokat*, 
azt a lapot, mely i 3 évi folyton kellemes szórakozást 
nyújtott olvasóinak. A »Képes Családi Lapokc-ban min
denkor jeles irók és költők áltál írott regények s 
elbeszélések, továbbá költemények találhatók, Külön 
melléklete a »Hölgyek Lapja* pedg a divat újdonsá
gairól tájékoztatja olvasóit. E lapot olcsósága miatt is 
ajánlhatjuk. Előfizetési ára egész évre 6 frt, fél évre 3 
frt, negyedévre 1 frt 50 kr. mely postautalványon a 
kiadóhivatalba, Budapest V. Vadasz u. 14. szám. eiá 
küldendő.

N  y  i  1 1 1  é  r .
(Az e rovatban  foglaltakért nem  vállal felelősével a szerk.)

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 3 5  krtól 14  frt 6 5  krig méterenként — sima, 
csikós, kockázott, mintázottakat, damasztot stb (mint
egy 2 4 0  különböző minőség és 2 0 0 0  mintázatban stb)  
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: I l e i i u e h c r v  (cs. k. 
udvari szállító) M e l y c i i i g y á r n  Z ü r i c h b e n .  — 
Svájcba címzett levelekre 10  kros és levelezőlapokra 

[ 5  kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan e lin léztottnek. 1
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Turóc-Szt.-Márlon, 
iH'.iii hagy.

Hirdetmény.
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*  h i r d e t m é n y .
Néhai Uram Róza volt lazáni lakos. Lazádban 

1 8 8 7 . évi május hó 2 8 -án végrendelet hátrahagyása 
nélkül elhalt örökhagyó hagyatéka ügyének tárgya
lására határnapul 1 8 9 7 . évi február hó 12-ik nap
jának délelőtti 10 óraját tűzöm ki irodámba, mely 
határnapra a hagyatékban érdekeltnek mutatkozó, de 
ismeretlen helyen távol levő Urain Mihály és Uram 
Annát e hirdetmény utján oiv hozzáadással idézem 
meg. hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson sze
mélyesen vagy meghatalmazott által meg nem jele
nik : a tárgyalást a részére a gyámhatóság által k i
nevezett gondnokkai fogom megtartani és hogy perre 
utasítás eseteben is — a mennyiben képviseletéről 
nem gondoskodik — ez a gondnok fogja képviselni.

Turóc-Szt. Márton, 1 8 9 »>. évi november hó 2 -án.
Galanda Samu kir. közjegyző.

2 4 3 . sz. 1 8 9 5  hagy.

Hirdetmény.
Néhai Grosch János volt Alsó-Turcseki lakos, 

Alsó-Turcseken 1 8 7 3 . évi Október hó 1 3 -;'n végren
delet hátrahagyása nélkül elhalt örökhagyó hagyatéka 
ügyének tárgyalására határnapul 1 8 0 7 . évi február 
hó 12-ik napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki iro
dámba, mely határnapra a hagyatékban érdekeltnek 
mutatkozó, de ismeretlen helyen távol Tevő Grosch 
Ferenc és Grosch Anna e hirdetmény utján oly 
hozzáadással idézem meg, hogy abban az esetben, ha 
a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által meg nem jelenik: a tárgyalást a részére a 
gyámhatóság által kinevezett gondnokkal fogom meg
tartani és hogy perre utasítás esetében is — a meny
nyiben képviseletéről nem gondoskodik — ez a 
gondnok fogja képviselni.

Turóc-Szt.-Márton, 1 8 9 0 . évi november hó 3 -án.
Galanda Samu kir. közjegyző.

40 6 9 . tljk. sz. 1*9 6 .
II.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. Hardza szül. 
Polónyi Franciskának — Kluch szül. Vojták Mária 
elleni végrehajtási ügyében Znióváralja községében 
fekvő a znióváraljai 8 3 . sz. tjkvben A 1 2 —í. sor-sz. 
a. felvett Vojták sz. Taboreczky Anna. Vojták Mária, 
Kluch szül. Vojták Mária és Vojták Franciska nevére 
irt ingatlanokra 3 6 0  frtnyi kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság 
az 1 8 9 6 . évi december l-ső napján délelőtt 1 0  órakor 
Znióváralja községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előleges e l
helyezéséről kiállított szabályszerű elösmervénvt átszol
gáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1 8 9 6 . évi szept. hó 1 -én- 

Medzihradszky, 
kir. aljbiró.
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Kincs többé szükség vegyi isstészEtrs.

Mindenki otthon festhet minden színben és árnya
latban ruhát és fehérneműt

T í z  PERC ALATT.
Korszakalkotó találmány 5 0 0 % megtakarítással.

M A Y P O L E  S O A P
angol festő szappan.

Legújabb találmány házi festésre. Fest minden színben 
és árnyalatban.

Tizenöt perc alatt mindenki egv kevés forró vízzel 
és ezzel az‘ angol festő szappannal ruhát, blúzt, füg
gönyt. zsebkendőt, selyem- és cérna keztvül, inget, 
harisnyái, gallért, selyem szöveteket, szalagot, csipkét, 
atlaszt, bársonyt, struc-tollat. háncskalapokat slb. 
megfesthet. A festés színtartó és el nem fakul ! Min
den ruhát újjá és modernné varázsol. Méregmentes 
és a szövetet nem rontja. Egy darab ara 4 0  kr. 
(Fekete 5 0  kr.) s ezzel egy női hlouse megfesthető. 
Minden darabhoz használati utasítás van mellékelve.

Szabadalmazott az egesz világon!
Vezérképv. Ausztria-Magyarország, Balkán államok, 

Görög- és Törökországban 
II<‘C‘nIm‘ii Mariahilferstrasse 1 0 5 .

Budapest, 
t V.. Bálvány-utca 5. 

|V *  Mimit*niiii lt»i»iiai».
Egy mintadarab 45 kr (bélyeg) beküldése ellenében 

bérmentve küldetik.
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A CB és apóst. kir. F.-lséíO I. é. október lió 1-én H,ldaposl<Jki kelt legíojul 
m egengedni m éttóztnlott, hogy a f. év végevei

el lm tarozásával legkegyolm csábben 
'elidőzendő i.

j o t é k o n y c é l u  m. k i r .  á l l a m i  s o r s j á t é k
rem élhető liszla jövedelm e akként oszlassék fel. liogy 1. a vagyontalan á llam i tisztviselők; özvegyei és árv á i 
részére iélosilondö alap a kezdi vásárhely i .S le p h in m . m enedékház, ». a  bndapegli első gyerm ek,nenliely , .
■ í a kolozsvári .M enza Akad un,-a ■. fi. a szünidei gyermektelep egylet li. a fehér kcroszl-ogylet. a C irkvoncia 
m elleit létesítendő tengeri gyerm ekkórház és 8. az első limla,,esti szegény gyennekkerliegylef egyenként egy 
lized- inig II a hudapesti .E rzséb et, kórház-egylet. 10. a győri nádorvárosi leány-arvahaz és II . a budapesti 

VII. kerületi népkonyha egyenként egy huszadrészében részcsittcssék.
I£ sorsjáték összes 3282-ben m egállap íto tt nyerem ényei az alább  következő já té k te rv  sze rin t 

1 0 0 .0 0 0  fo r in tra  rú g n a k , és pedig:
1 főnyerem ény —

1 nyerem ény — -

— 00030 frt 2 nyerem ény egyenkint — •2030 .frt,
-  15000 > 4 — 1000 >
— 10000 > 20 » '*■' - • 500 • 1
— 5000 » 50 » , —  ICO »

•1000 > 200 — 50 »
— 3000 * 3000 — 10 »

az összes nyerem ények készpénzben lizcltetnek ki.
A húzás visszavonhailanul IMOft é v i  d e c e m b e r  l i ó  3 f t -á i i  Budapesten történik.

Egy sorsjegy ára 2 frttal o. é. van megállapítva,
Sorsjegyek kaphatók a lottó-igazgatóságnál Budapesten (Pest, rővám báz, félem elet;, a hová a m eg

rendelt á ra  postau ta1 vány m ellett előre beküldendő, valam ennvi lottó-, só- és adó h iv a ta ln ál, a legtöbb 
postah ivatalná l, a bécsi >Merkur«-n’ál és m inden városban és nevezetesebb helységben fe lá llíto tt egyéb 
sorsjegyáruló közegnél.

Budapesten, 1 8 9 6  október hó 4-én .
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U .  kir. lottó-igazgatóság.

Képviselőségek és ügynökségek
törvényesen megengedett

S O R S J E G Y E K N E K  «  • H H

» *  « * h avi r é sz le tle fiz e té sr e
való  eladására

betülthelők egy elsőrangú bankháznál (részvénytársaság) m a g a s
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Turóc-szt.-mártoni Magyar Nyomda — Moskóczi Ferenc né.
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