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A s z ü l ő k h ö z .
Minden szülőnek főtörekvése gyermekéi 

minél boldogabb emberré nevelni.
Ott gyökeredzik ez a törekvés a szülői 

szeretetben, melyet az isteni gondviselés szi
vükbe oltott, mely az emberiségnek kezdettől 
fogva minden időn keresztül a mai napig daj
kája volt.

Mig ezen szeretet az életnek rosszul 
fölfogott célja által erőszakosan más irányba 
nem tereItelik, addig azt feltételesen megbíz
ható iránytűnek tarthatjuk, mely a gyermek- 
nevelést valódi célja felé viszi; mihelyt azonban 
az más behatások által megferlőztetik, útmu
tató erejét elveszti és többé igaz nevelői 
hatással nem bir.

Valljuk be, hogy ma már igen sok szülőnek 
szeretete meg van ferlőztelve. A világ ma 
olyan, hogy az ember legnagyobbára csiik 
önmagára van tekintettel, embertársa iránti 
kötelességeket nem ismer, a munkás életet 
tehernek tekinti, mely elöl menekülni iparkodik, 
az élei célját a különféle gyönyörök élvezetében 
látja, és azért lelke minden erejével vágyik 
azok után; a szegénységet rabszolgaságnak, 
a gazdagságot a legnagyobb boldogságnak kép
zeli. És mert ezen és ily fajta nézetek uralják 
őt: feltámad lelkében az irigység mindazok 
iránt, kiket magánál boldogabbnak vél, de egy
szersmind gőgösen tekint le azokra, kiket fel
fogása, világnézete alája helyez.

Az olyan szülők, kiket ilyen világnézet 
és az abból keletkező érzelmek uralmak, ler- 
mészelesen olyanokká nevelik gyermekeiket is.

Ha elismerjük, hogy az élet küzdelem, 
akkor a nevelés nem egyéb, mint e küzde
lemre való edzés.

Aki (ellát gyermekét úgy neveli, hogy 
általa hozzászoktatja őt az élet minden körül
ményei közölt csak önmagára tekinteni, hogy 
az életcélt az érzéki élvezetekben keresse, 
hogy senki és semmi kedvéért magától valamit 
megtagadjon: az gyermekéi nem neveli az 
életnek, annak nevelése 100 közül 99 esetben 
elhibázott.

Az élet küzdelmében három faktor játszik 
szerepet. Az első az egészséges erős test, a 
második az éltelem vagyis ész. a harmadik 
az akarat és vágy, szóval a jellem.

A testei edzeni, gyakorolni, az észt fej
leszteni, az akaraterőt szilárdítani, a vágyakat 
fékezni, megtagadni tudni: ez a nevelés főfel
adata. Ha ezeket a nevelés nem szolgálja, 
iránya célt tévesztett és a gyermek jövője 
homoktalajon nyugszik.

A mai nevelési rendszerben, mint ezt a 
legtöbb esetben tapasztaljuk, ezen kellékek 
nincsenek meg. A testet elpuhítják, az akaratot 
a vágyaknak rendelik alá. az észt egyoldalúan 
mi vélik, vagyis oly módon, hogy az az leg
ritkább esetben regulirozza az akaratot és 
vágyakat.

Amit a szem lát és a gyermek kivan, azt 
a gyenge szülők megszerzik számára. Azzal a 
balgák azonban nem törődnek, hogy azáltal 
lassankint annyira megerősítik a vágyakat, 
hogy gyermekük a későbbi években, midőn 
talán az élet tőlük oly sokat megtagad, egész 
szerencsétlen lesz, mert nem szokta meg a 
nélkülözést.

Hány szerencsétlen fiatal emberünk van, 
akik meghasonloltak az élettel ép azért, mert 
minden pillanatnyi vágyukat ki nem elégít
hették? Hány ember van, aki erőszakosan 
vált meg az élettől, mert- az reája vonzerővel 
nem birt, mivel nem szoktatták őt gyermek
korától fogva ahhoz, hogy a tulajdonképpeni 
élet a munka ?

Hozzá kell szoktatni és nem megtanítani 
a gyermeket, hogy környezete nem érette van, 
hanem hogy tartozik magát környezetének 
alávetni, hogy nem azért élünk, hogy élvezzünk, 
hanem hogy azért élvezzünk, hogy élhessünk, 
hogy az élet munka nélkül el nem képzelhető 
és hogy munka nélkül nincsen élet, egyszóval 
a gyermeket idejekorán bele kell vonni a 
család munka- és ügykörébe, hogy hozzászokjék 
ifjúkorában már a környezetéért tenni és 
cselekedni.

A családnak, a három nevelési tényező 
közül kettő, de a két leghatalmasabb, úgy mint

a szoktatás és a példaadás áll rendelkezésére, 
»Amint szokunk, úgy élünk* és »a szó tanít, 
de a példa vonz*, tartja a közmondás. Mindkét 
példabeszéd erősen bizonyít a két nevelési 
eszköz hatalmas befolyása mellett. Mindkettő
nek alkalmazása igen egyszerű és a szülőktől 
semmi egyebet mint önmegtagadási igényel.

Aki családot alapított, éljen családjának. 
Valóban csodálatos, hogy ma már igen sok 
szülő van, ki legkényemetlenebbül érzi magát 
gyermekei körében, ki akkor legidegesebb, 
mikor legdrágább kincsének is kellene egyné
hány percet szentelni.

Ne drága és haszontalan játékokkal hal
mozzuk el gyermekeinket, hanem szabad idők
nek egy kis részét szenteljük nekik, ép úgy 
mint azt velünk szülőink cselekedtek és gyer
mekeink jövőjét azonnal biztosabb alapra 
helyeztük.

Edzzük testüket, amennyire csak lehet, 
okszerű ápolás állal szoktassuk őket hozzá, 
hogy mindent bírni nem lehet és hogy ha 
valamit önmaguktól megtagadnak, úgy az nem 
nélkülözés; gyakoroljuk őket fokozatosan az 
önmeglagadás erényében, mutassuk meg pél
dánkkal — azáltal, hogy mi is csak értük 
élünk —  nekik azt, hogy azon embernek, ki 
csak önmagának él, tulajdonképpen életcélja 
nincsen; szoktassuk őket hozzá saját példánk
kal, hogy sorsunkat önmegtagadással tűrni 
emberi kötelesség: és el fognak tűnni lasan- 
kinl ama szomorú ifjak, kiknek az élet már 
akkor, mikor lulajdonkép még a legszebb, 
teher, végtelen, elviselhetetlen teher, melyet 
viselni érdemesnek nem tartják.

A kis ember hitele.
A kis ember elégületienségc okozója ama bajok

nak, a melyek helyenkint már is fenyegető és veszélyes 
aiakban nyilvánulták és létezésüknek folyton étetjeiét 
adják. Nagyon szükséges és időszerű tehat. hogy eme 
sajnálatos körülménnyel mennél behatóbban és mennél 
komolyabban foglalkozzunk.

Tekintsük először is a kisbirtokosok helyzetét. 
Kétségtelen tény, hogy a földbirtokra igen súlyos adó
teher nehezedik, amelyet kisbirtokosainknál még elvi- 
selhetienebbé tesz az a körülmény, hogy azok lég-

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .  |
A kis hadnagy bolondsága.

Irta: V értesy  G yula.
Az ilyen magunkfajta újságíró mesterember, akinek 

éjszaka a nappala, nem nagyon szeret reggeli kilenc 
órakor mar a kávéházban üldögélni. Mondhatom is, 
hogy nem kis erőmbe került ezt a reggeli expedíciót 
megcselekedni, ha nem forgott volna szóban egy úgy
nevezett érdekes eset, hat akkor ma reggel éppen abban 
a minutában, mikor dideregve, atfázva megrendeltem a 
kávémat — még javaban aludtam volna odahaza a 
boldogok álmát.

Ámbár lassanként beletörődve a sorsomba és a 
cikóriás meleg letol úgy, ahogy atmeiegedve — azt 
kezdtem észrevenni, hogy nem is olyan nagyon érdek
telen ez a reggeli kávéházi élet. Persze csak így, ha az 
ember józanon szemléli, mert reggelig tartó lumpola- 
sok után, mikor lázas, forró szajj d habzsoljuk a hideg 
pezsgőt vagy a hideg sört — hat olyankor bizony az 
ördög figyeli meg a megfigyelni valókat — de így józa
non, legfeljebb egy kicsit álmosán, igen érdekes képet 
láthat az, a ki színek nélkül is tud képet alkotni in iga 
nák a sok kávéházi szürke emberből, a füstös levegő
ből s a lomhán ide-oda csoszogó pinceiekből.

Az ajtó plüss-takarójának a nyílásán at egyre 
jönnek mennek az alakok. Fiatal hivatalnokok, pislogó 
szemű garcon-legények, akiknek cgy-két óra alvás után 
sietnök kell fel a hivatalokba, hogy ott azután az aktak 
fölött alhassak ki magukat —, kopasz bac.sik, akiknek 
jól táplált kiuézése a szolid családi élet mellett tanús-

■ kodik s a kik az otthon élvezett kávés reggeli utáni 
még betérnek egy pohárka szilvóriumra, s közben átfut* | 

| nak egy Két újságot is — törzsvendégek, akik a teljes 
biztosság tudatában vonulnak sarokasztalaikhoz, és más 
beszéd helyett csak annyit mondanak :

— Adolf!
És Adolf tudja, hogy kis kávét keli hozni, barnán, 

sok föllel . . .
llevonulnak azután az ujsagevők is:

- Kávét és lapokat'
Ráülnek a lapokra és a szentnek se adnának ki 

egyet is karmaik közül.
Jönnek a fiatal uracskák is elfoglalni az ablak 

melletti helyeiket és a pohárka vaníliát felhajtva, rög
tön fizetnek, hogy hí az ablakon at megpillantják az 
imádott szőke vagy barna zenedéi, sziniakadémiai vagy 
más eíTele oakfisocskat — hat kémaliocnasukról rohanhas
sanak ki és nyájas jó reggel kivanás közben felajánl
hassak kíséretüket egész az iskola kapujáig.

Közben-közben pedig hatalmas dishar.noniába olvad 
a köhögések és krákogasok lármája — mely egyre 
nagyobb intenzivebb lesz, amint a sok mindenféle szivar 
és cigeretta füstjével mind jobban megtelik a roszszul, 
azaz sehogysem szellőztetett kávéházi helyiség.

IImein lassanként mégis kezdek jól lakni a meg
figyelésekkel és bosszant, hogy Ákos még most sincs itt

Kilenc órára adott találkozót, most pedig már 
lei tiz !

Kezdtem dühös lenni Ákos barátomra és pedig 
annál dühösebb, mennél élénkebben és elevenebben 
jelent meg emlékemben árván hagyott, jó ruganyos 
agyam képe. Milyen pompásat alhatnék még én benne! 
És ahelyett itt várom ezt a szószegő legényt.

És elvégre is mi közöm nekem az egész érdekes 
esethez. Megírni úgy sem írhatom meg, akármit hallok 
is tő le ! Azért, hogy az asszonyt ismerem! Pláne ez 
is csak olyan futólagos ismeretség. Egyszer, kétszer 
táncoltam vele, ennyi az egész I Mindössze annyit tudok 
róla, hogy átkozottól kacér kis köigyecske! A fiúval 
meg talán egyszer mulattunk együtt!

Tulajdonképen mit is érdeklődöm én ennek az 
asszonynak a drámája iránt, a mi különben lehet, hogy 
nem is az ő drámája, llatha csak Ákos fogta rá, hogy 
Berczy Barna ő miatta lett öngyilkos. Nem is hiszem, 
hogy ennek a szclidképű, ártatlan kis szőke hadnagyocs- 
kának viszonya lett volna azzal az asszonnyal. Hiszen 
olyan jámbornak, olyan mamlasznak látszott ez a had
nagyocska, hogy az ember fel sem teszi róla, hogy 
udvarolni mert volna a gőgös Tarkcöi Gabornénak. 
Mert igaz ugyan, hogy Malvin nagysám kacérkodott 
mindenkivel, de csak ennyit és nem többet ! Mihelyest 
valaki komolyan kezdett el neki beszélni, hát vagy kika
cagta, vagy rendreutasította. Tudom, én is próbáltam 
egyszer. Szinte megvető, gúnyos tekintettel nézett végig 
s úgy mondta :

— Ne is fáraszsza magát, az urain minden tekin
tetben különb magánál ! — Tulajdonképen lehet, hogy 
ezek miatt a sértő szavak miatt érdeklődöm a tragé
diája iránt. Jót esik majd megtudni, hogy a büszke, 
clbizakodott asszony is boldogtalan lett a szerelem 
miatt.

Eh, még sein hiszem, hogy köze lett volna neki 
a hadnagy öngyilkosságához!

Rég vártam embert olyan nehezen, mint ezen a 
reggel Ákost. Végre úgy tíz óra felé megérkezett.

— Nem jöhettem korábban. Kint voltam a szc-
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nagyobb része szakértelem hiányában a legextenzivebb 
és legokszerűtlenebb gazdálkodást űzi, miáltal aránylag 
nem csak keveset, de emellett silányat is termel, a 
melynek értéke a mai amúgy is túlnyomott árviszonyok 
mellett oly csekély, hogy általa sok esetben még a 
tényleg reáfordított munka értéke sem térül meg, annál 
kevésbbé jut abból üzleti nyereség. Ilyen formán tehát 
végeredményben a kisbirtokos annyiban különbözik a 
vagyontalan munkástól, hogy előbbi a saját, utóbbi a 
mások birtokán teljesített munka után kapja meg járan
dósága diját. A  jövedelem tehát egyforma, hollott adó
teher dolgában már lényeges a különbség • kettő 
között, mert míg a vagyontalan munkás adómentes, 
addig a kisbirtokos nem létező üzleti nyereség után is 
meg van adóztatva ingatlana alapján nem csupán a 
földadóval, de ennek megszámlálhatlan sallangjaival, a 
pót- és mellékadókkal.

A kisiparosokat tudvalevőleg tönkretette a gyári 
ipar, a melynek olcsó, silány vásári termékeivel a ver
senyt kiállani nem bírja s így szolid készítményeivel 
háttérbe szorúit. E mellett súlyosbítja még helyzetüket 
a helytelen adózási alap, mely szerint Ők nem a tény
leges, hanem a végzett munka bázisán viselik az adó
terheket.

A munkás-osztálynál főképen a munkabér alacsony 
volta idézi elő az elégületlenséget. Helyenként mar 
a hol a sok munkás a minimumnál is jóval alább száll.

Nem kevésbbé fokozza továbbá az elégületlensé
get, aránytalanúl magas ára azon anyagoknak és esz
közöknek, a melyeknek beszerzésére ők, iparuk és 
munkájuk üzhetése céljából, utalva vannak. Ebben leli 
magyarázatát az a körülmény, hogy miért gazdagszik 
nálunk oly könnyen és rohamosan a közvetítő keres
kedelem, mely még adót sem fizet jövedelme ará
nyában.

Az elmondottak után könnyű belátni azt, hogy 
az említett néposztályok legtöbbnyirc önhibájukon és 
önakaratukon kívül jutnak, szomorú és válságos hely
zetbe. E körülmény teszi nálunk teljesen jogosulté az 
elégületlenséget. Ha ez osztályok kölcsönre szorúlnak. 
ezt vagy nem kaphatják meg túlszigorú garantia hiá
nyában s vagy ha megkapjak, ez csak oly magas 
kamatok mellett történik, hogy nem képesek ezt cse
kély keresményükből fedezni s így ki vannak téve 
annak, hogy elvesztik csekély vagyonukat vagy további 
hitelüket s szaporítják a proletárok hadát. A bajok 
radikális orvoslásának egyik sine qua non ja a hitelügy 
rendezése.

A kis kölcsön aránytalanúl drágább a nagynál, 
sőt ha figyelembe vesszük a törvényt kijátszó ezerféle 
hitelüzletet, a midőn például a kölcsönzött pénzt mun
kában, terményekben kell bő kamattal visszafizetni, 
úgy elmondhatjuk, hogy vannak oly megtűrt vissza
élések, melyek egyenesen a megszorult szegény nép 
tönkretételét célozzák és tényleg eredményezik is.

Ila tekintjük a pénzintézeteket, itt is drága a kis 
kölcsön, ámbár ezeket éppen a hozzájuthatás nehéz
ségei és költséges volta miatt, igénybe sem igen vehetik 
a szegényebb néposztályok. A szövetkezeteknél arány
lag szintén magas a kamat és itt is vannak mellékjá
rulékok, a mi különben természetes is, mert sokba 
kerül a kezelés és utóvégre határozott veszteségre ezek 
sem dolgozhatnak.

Kormányunk iniciativájában a jó szándékot, törek
véseiben a jóhiszeműséget kétségbe vonnunk nem sza
bad, hogy mégis egyik-másik irányban kifejtett tevékeny
sége jogosan hívja ki a kritikát, annak okát mi éppen 
az állapotok félreismerésében, vagy az okvetlenül meg
kívántaié tájékozottság hiányában, következéskép a hely
telen elbírálásban keressük.

Van az államnak a posta takarékpénztár alakjában 
pénzgyűjtő intézete. Kormányunk rendkívüli szolgalatot 
tenne a közügynek, ha a posta-takarékpénztárt egyszers
mind hitelintézetté alakítaná át, kizárólagosan a kisbir
tokos, kisiparos és munkások számára nyújtandó kisebb 
—  I frttól ioo  frtig terjedő — kölcsönökre, hogy 
őket esetleges pillanatnyi átmeneti pénzzavarukból kise

2 Turóc-Szent-Márton^ F R I. V I D H I H I B A P  (*■
öltse, lio e v  így ne kénytelenltesaenek megszorult hely. 
zetükben terményeiket és készítményeiket potom áron 
elvesztegetni, vagy a kapott kölcsön fejeben magukat 
sokkal nagyobb értékű munkára előre lekötelezni csak 
azért, hogy életszükségletüket, adótartozásaikat fedezni 
képesek legyenek. Ilyen formán nem lennének még kény
telenek az esetleg szenvedett elemi károkért a iegnel 
kiilözhetlenebb és legsürgősebb segélykölcsönt is nagy 
kamatra felvenni.

Tekintve azt. hogy a kezelés a meglevő posta
takarékpénztár mellett számbavehető többletet nem 
követelne, úgy alaposan lehetne legalább is annyit 
következtetni, hogy a helyzet az allamra nézve anyagi 
szempontból rosszabbra nem fordulna és számos ember 
és család mentetnék meg ez által az államalkotó józan 
társadalomnak! Kívánatos volna tehat, hogy ez eszme 
illetékes köreink részéről a legkomolyabb megfontolás 
és a legtárgyilagosabb megvitatás tárgyác képezze.

L eve lezés .
Trencsén. 1895 február 15-én.

A trencséiil plébános Installációja.
Ifj. Ucsnay István úrnak. Trencsén sz. kir. város 

újonnan választott plébánosának egyházi beiktatása 
f. hó 14-én nagy ünnepélyességgel ment végbe. A 
délelőtti 10 órakor tartott istentiszteleten, melyet 
Kropdcsy Antal teplai plébános úr és h. esperes rövid 
fohásszal nyitott meg. a városi képviselőtestület tag
jai. a környékbeli papság és a r. kath. hivek nagy 
sokasága vett részt. A >Veni Sancle« elhangzása után 
a h. esperes úr az előirt szertartásos módon beik
tatta városunk uj plébánosát, átadván neki áz evan
géliumi könyvet és a templom kulcsait. Az ilykép 
forma szerint beiktatott plébános. Jelevén a hitval
lást. a szószékre lépett és megköszönve a városi 
képviselőtestületnek a reá esett választást, az espe
res urnák pedig a beiktatási szertartás végeztét kifej
tette azon ideális viszonyt, melynek a lelkipásztor 
és hivei közölt a közjó érdekeben uralkodnia kell, 
és melynek megteremtésén és megszilárdításán ő 
teljes erejéből munkálkodni fog. A magas röptű, for 
mailag is szép beszéd láthatólag mély benyomást 
telt a hallgatóságra. Prédikáció után szt.-mise követ
kezett, melyet az imént beiktatott plébános mutatott 
be nagy papi segédlet mellett. Chlddek Henrik tem
plomi karnagy úr ez alkalomból egy remek zenéjű 
énekes-misét tanított be. melyből kivált a Lieszkovszky 
Irén k. a. által előadott »Ave Maria* jutott teljes 
szépségében érvényre. — Délutáni 2 órakor ifj. Ucsnay 
István plébános úr a » Bárány* szálló nagytermében 
100 terítékű fényes bankettet adott. A diszebéden 
való megjelenésével 0  méltósága Szalavszky Gyula 
főispán úr is megtisztelte az ifjú plébános urat; je len 
voltak még : Baross Jusztin alispán, Siebenfreud Béla 
törvszéki elnök, Papp Miklós pénzügyigazgató, Pod- 
lussányi, Balázsy és Raschendorfer őrnagyok, a 
városi képviselőtestület számos tagja és felekezeti 
kiilömbség nélkül a helybeli intelligentiának szine- 
java. Az első pohárköszöntőt ifj. Ucsnay István plé
bános úr mondotta a pápára, királyra, püspökére, 
Szalavszky Gyula főispánra, a városi kegvuraságra 
és vendégeire. Toaszljának tartalma a következő volt: 

Törhetlen ragaszkodásommal szentegyházam, 
hűséges és hódólatteljes gyermeki kegyelettel eltelve 
annak látható feje iránt, ő Szentségére, a római 
pápára, XIII. Leóra emelem poharamat, azon 
imázó, eget esdeklő buzgó fohászokkal: hogy a 
Mindenható ő Szentségét, mint a valódi mennyei 
szent béke főapostolát, a világegyház és az összes 
embériség lelki-testi üdvére és boldogságára még 
sokáig éltesse!

Hazafias érzelmeim teljes odaadásával és alatt
valói hódoló hűségem kíséretében, bátorkodom 
emelni poharamat ő Felségére I. Ferenc Józsefre, 
Magyarország apostoli királyára, a magyarországi

kath egyház főkegyurára. hogy a magyarok hatal
mas Istene az ország-világ leglovagiasabb fejedel
mét. a kegyes és bölcs apát, uralkodói jogara alatt 
álló minden népének, főleg pedig szeretett édes 
hazánk és a hálás magyar nemzet jóvoltára, dics- 
övezetten még sokáig boldogan fenntartsa és 
éltesse !

Fiúi hálás kegyelettel szorítom szivemhez 
ezen poharat, ajkaimra hozom a mély hódolat igaz 
és tiszta kifejezését, midőn kegyelmes főpásztorom : 
Bende Imre nyitrai püspök úr ö mlgára a legbő
ségesebb mennyei áldást lekönyörögve azt kívánom, 
hogy öt mint a főpapok és országnagyok egyik leg
bőkezűbb Mecaenását, az egyházmegye szerető 
kegyes atyját és megtestesült szeretetét, legnagyobb 
jótevőmet, a mindenható úr Isten az emberi kor 
legszélsőbb határáig üde friss szellemével, zavar
talan boldogsággal és tartós egészséggel kisérje, 
megáldja és éltesse sok á !

Hálás érzelmekkel bátorkodom felköszönteni 
a tek. és nemes vármegye fe jé t : Szalavszky Gvula 
főispán úr ő méltóságát, kinek államférfim böl- 
csesége mellett — ezen megye bércein tulcsa- 
pongó s országszerte elismert általános népszerű
sége — legszebb, legnyilvánvalóbb bizonyítéka 
azon kegyeletes szeretetnek s hódólatteljes tiszte
letnek, mellyel ezen megye Összes társadalmi ősz 
tályai az ő sokszerű hervadhatatlan érdemének 
adóznak. •— Ezen nemeslelkü nagy férfiúnak, kinek 
valódi érdemei előtt az egész országgal vetekedve 
három törvényhatóság meghajol ; kinek páratlanul 
kegyes leereszkedése az én igénytelenségem sze
rény örömünnepe fényét annyira emeli és boldog
ságát fokozza, szivem legmélyéből kívánom, hogy 
az édes magyar haza, a két vármegye s egyúttal 
az ősrégi, király koronázó Pozsony sz. kir. város 
felvirágoztatására, az ő dicső égisze alatt álló 
összes lakosságnak anyagi és szellemerkölcsi jó lé 
tére közrehatva, alkotva és gyarapítva, még egy 
szebb jövőt megérjen, fárasztó államférfiúi munká
jának győzelmi babérjait gvűjthesse s Isten, a Min
denható végtelen kegyelméből még igen soká 
ragyogó és melegítő napja legyen a főispáni gond
jára. szerető atyai jó  szivével vezérletére bízott 
Trencsén vármegyének. — Éljen soká ! éljen !

A jelenleg lefolyó ünnepélyes pillanatokban 
egész lényemet megható érzelmek annyira elfogulttá 
tesznek, hogy alig találhatok méltó szavakat szívem 
bensejéböl fakadó hálám és mély köszönetéin kife
jezésére. Midőn az Úrban elszenderült ftdő és ngos 
Kardoss Gusztáv apátplébános úr őszinte kegyelet 
és részvélteljes visszaemlékezés örökzöldjével befont 
szemfödővei az örök sírba költözött, az így elár
vult egyházi javadalmat kérelmező versenytársak 
közül szerény magam is küzdporondra lépve, Istenbe, 
az emberi sors bölcs intézőjébe s Önökbe tisztelt 
városi képviselőtestületi tagok, mint a kegyuraságot 
személyesítő testületbe helyezőm tántorílhatlan bizal
mamat. Önöknek köszönöm, hogy eddigi parányi 
körömből kiemeltek, alkalmat nyújtván nekem, 
hogy ezentúl kitelhető törekvéssel egy nagy, szent 
s ezreket érdeklő cél elérésének szenteljem maga
mat. Önöknek köszönöm, hogy szülői városom terén 
az egyházat, a hon üdvét és a közjó érdekeit annál 
nagyobb mérvben mozdíthatom elő, — a hol ifjú 
létem első hajnala derengett s ahol most mint 
érett férfi a közérdek javára a szentegyházam 
intézményeit átlengő, higgadt, békéltető s megnyug
tató szellemet, a szeretet evangéliumának szent 
parancsai alapján, minden felekezeti szükkeblüség 
nélkül kölcsönösen ápolni és fejleszteni lelkiisme
retes hivatásomnak tekinlendem ; a békés egyet
értés és összetartás láncainak állandó kapcsára 
összeforraszló erővel közreműködni — szellemi és 
anyagi tehetsége-' ez mérten — iparkodni fogok s 
az áldozatoltárhoz — akár egyházi, akár világi 
szempontokból — mindig a legkészségesebb hajla-
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gény Barna lakásán. Az Írását meg egyéb holmiját lel
tároztuk. Bizony nem sok leltározni való volt ott. De 
szomorú is egy iiyen katonatiszti kvártély, ha nem 
kvaterkázik vagy nem kártyázik benne az ember. Szo
morú, sivár szobacska! Itt egy kard, ott egy csizma, 
félig elszítt szivar az asztalon, a katonai könyvek meg 
egy csomó regény között. Az ágy íelvetve, úgy ahogy 
akkor reggel volt, az asztal előtt a földön a nagyjából 
felmosott vértócsa nyoma. Minden úgy volt, ahogy ö 
utána maradt, mikor elvitték a kórházba. Akkor lepe- 
cséltünk mindent, most nyitottuk ki ezóta először a 
szobát. Jól sejtettem, hogy valami érdekes nyomra 
fogok akadni, pedig szegény Barna elég óvatos volt 
és halála előtt elégette úgyszólván az összes írásait. 
Csak egy pár kifizetetlen számla heveri az asztalok
ban. Meg egy pár levél, amely hogy hogy-nem, ott 
maradt. A nagy izgatottságban bizonyára ott feledte. 
Azt hiszem ez az izgatottság érthető is az embernél 
halála előtt egy-két perccel. Elég az hozza, hogy ott 
maradt. És nekem igazam lett, nem hiába Ígértem neked, 
hogy érdekes dolgot fogok megtudni. Jól számítottam. 
Ezek az öngyilkosok olyanok, mint az ügyetlen tolvajok, 
mindég hagynak maguk után valamit, a mi nyomra 
vezet. Ej, jó orrom van nekem mégis. Emlékszel, mit 
mondtam mikor meghallottam, hogy Bérczy Barna főbe 
lőtte magát. Azt, hogy Tarkeőiné miatt tette. Te per
sze nem hitted a dolgot. Pedig úgy volt! De még milyen 
ostobául regényes ez a história. Mintha nem is a mi 
századunkból való lenne, hanem a trubadúrok és az 
önfeláldozó szerelmes lovagok korából.

—  Azért halt m :g az a csacsi, hogy az asszonyt 
megmentse!

— Micsoda, te még most is hitetlenül rázod a 
fejed, hogy nem hiszed! No hat, nézz ide, itr vannak 
a levelek !

— Az írást ismerem, a Tarkcőinéé. Egyszer valami 
ügyben kihallgattam s akkor láttam az alaira.sát. Ma 
már voltam odahaza az irodámban is és előkerestem 
ezt a jegyzőkönyvet. Szakasztott az az iras. De külön
ben mar azelőtt, régebben is beszéitek erről a viszony
ról és mindenki csak azon csodálkozott, hogy az asz- 
szonynak hogy leheteti kedve viszonyt kötni azzal a 
kis együgyű hadnagyocskával, az ura mellett; a mel
lett a derék, erős, szép, gazdag férfi mellett, aki még 
hozzá a szegénységből emelte ót maga mellé és tette 
irigyelt, gazdag úri asszonnyá.

— No de hát, ki az ördög tudna eligazodni az 
asszonyok dolgán! Elég az hozzá, hogy az igaz, amit 
én mondtam, hogy a fiú öngyilkosságának a háta megett 
szerelmi viszonya van, és hogy tévedték az újságírók, 
mikor azt Írtak, hogy az adósságai miatt lőtte magat 
tőbe ! Eh, azért ritkán fordul az ember a pisztolyhoz, 
mert nem tudja kifizetni adóságait. Ez a dolog több
nyire nagyobb fejtörést okoz a hitelezőknek, mint a 
könnyű vérű adósoknak.

No, különben az is igaz, hogy ilyen másik egy 
ügyű okból is kevés ember öli meg magat ennek a mai 
túlságosan okos századunknak a végén.

— Úgy látszik, hogy ez az első levél. Májusi 
dátum van rajta. A r.zerelmi részeket hagyjuk. Az e g y 
forma chablonok szerint szokott készülni. Térjünk°át 
a dologra. Nézd, itt az utolsó bekezdés :

»Gábor, úgy látszik, sejt valamit! (Látod, a 
Gábor név is itt van, Tarkeői Gábor ; most már csak

eihiszed, hogy Malvinról van szó, itt az aláírása is : 
Malvinod!) Tegnap beszélt rólad, hogy kevés dolgod 
lehet, hogy mindig itt Ülsz nálunk, és hogy úgy lát
szik, szerelmes vagy belém, mert olyan cpedően pis
logsz, hogy skandalum nézni! így mondta. És lásd, 
kicsim, igaza is volt. Te nem tudsz vigyázni magadra, 
magunkra !«

—• Itt meg a másik levélben nézd, mi van !
>Mindent tud! El vagyunk veszve. Elárulták 

neki, hogy tegnap délután nalam voltai egyedül. Vál
lalóra fogott. Bevallottam neki, hogy igaz, hogy itt 
voltai, de azért valahogy rút gyanúba ne fogjon. 
Elmondtalak éretlen, naiv gyereknek, a ki gondolni 
se merne holmi viszonyra. Szerelmes belém halálosan,
mondtam neki — (ebben úgy e igazam is volt ?) __
de egyebet nem is akar, minthogy engedjem meg 
neki, hogy szerethessen, imádhasson. Azt nem is 
kivanja, hogy én szeressem — szóval ostoba legény 

mondtam az öregemnek, a ki tegnap felhasználva 
a te távollétedet, ezt a sok szamárságot mondta el 
nekem. Én persze kinevettem s azután megkértem, 
hogy kíméljen meg látogatásaitól. Öcscse elment, de 
kijelentette, hogy ha nem szeretem, megöli magát ! 
Még sajnálni is kezdett Gábor ! Elég az hozzá, hogy 
ez egyszer megmenekültünk, de én azt hiszem, hogy 
ha ez idő szerint el is hallgattatta szivében a gya
nút, azért ott van az s hamarosan fel fog ébredni 
megint. El kellene valahogy végkép hallgattatni. Van 
is egy eszmém. Próbáljuk még jobban meggyőzni 
róla. hogy te csak olyan ábrándos, ostoba szerel
mes vagy. írj nekem egy levelit, melyben diák-gyerek 
módjára fesd le kínjaidat stb., amiért hogy viszon-



""mokkái * eltökélt jószándekkal hfi maradok! — 
Mindezen jótéteményekért mit adjak Önöknek cse
rébe ? Milyen teltekkel igazoljam uj feladatom 
iránt serénykedő jóindulat óm at? Lekötelezett őszinte 
hálaérzettel ünnepélyes köszönetét mondok nagyra- 
beesttlt pártfogásukért s az uj állásomba való 
kegyes bemutatásért, melyei közvetlenül mint erre 
jogosított kegyurak csekélységemnek juttatni mél- 
tóztattak s szívemből meghálálva forró elismeréssel 
hangoztatom köszönetnyilvánításomat, hogy a mai 
nap boldog örömünnepét nagyrabecsült jelenlétük
kel tetézték s erősen fogadom, miszerint hozzám 
fűzött reménykedésüknek lelkem teljéből mindenha 
eleget tenni törekedendem. Ezen nemes és üdvös cél 
eléréséhez szives hajlamaikba és szerető bizal
mukba tiszteletté? ajánlkozva, emelem poharamat, 
forrón kívánva, hogy az egek mindenható Ura a 
nagyérdemű kegyuraságot az egyház és a tek. 
nemes város fellendülésére még igen soká derűs, 
üde egészségben és zavartalan boldogságban éltesse!
— Éljenek !

Nyomban utánna felemelkedett Szulavszky Gyula 
főispán úr és a következő, nagy hatást tett beszéddel 
üdvözölte városunk uj plébánosát:

Tisztelt Uraim!
Meglehet, hogy az ily ünnepélyes alkalmakkor 

megállapittatni szokott sorrendet bontom meg, ha 
most mindjárt fe lszó la lok ; de nem tehetek máskép, 
mert az imént elhangzott felköszöntö bennem azt 
a megkapó benyomást kelti, hogy Trencsén sz. k. 
város plébánosi székét a mai napon egy bölcs 
katholikus pap foglalta el. Minden jel oda mutat, 
hogy ö állásának nagy fontosságát teljesen átérzi 
és tudja, hogy miután a vármegyei központ suga
rakat lövel a vármegye legtávolibb vidékeire, mind
azoknak a kik itt irányadó szerepet visznek, köte
lességük arra ügyelni, hogy működésűk magasztos 
elvektől áthatott, a magyar hazának mély szerető
iére, a magyar állam kiváló rendeltetésének felis
merésére visszavezethető legyen. — Mily könnyű 
épen egy katholikns papnak e felfogáshoz hűnek 
m aradnia! Hisz a mi egyházunk világra szóló 
sikereinek eszközét épen az elvek magasztossága 
adta meg. Ezekkel hatolta át a világ egyetemét és 
csak ezekkel tarthatja fenn az egész világra szólló 
rendeltetését. A mi vallásunk nagyságának alap- 
feltétele az, hogy mindig a béke, a felebaráti sze
retet, a tiszta erkölcs elveiből indult ki. Az idö- 
közönkint beállott harcok csak kárára voltak, nagy
ságának kútforrása a béke elveiben keresendő. A 
mikor tehát a ma beiktatott lelkiatyánk az •össze
tartozás és egyetértés* magasztos elveit állította 
fel jövendő működésének programm-pontjaiként: 
akkor egyfelől a legnemesebb értelemben vett katho
likus papnak mutatta be magát, másfelöl meghó
dított mindnyájunkat, a társadalom összes rétegeit.
— Az ő felköszöiitöje egy fénysugár oly időben, 
midőn a papságnak egy része a gyűlölet sötétségét 
terjeszti és elvakultan ront mindannak, ami az 
álfám és az egyház alapját képezi. - -  Szerencsés
nek érzem magam, hogy e szép ünnepélyen jelen 
lehetve, a Főtisztelendő plébános urat arról bizto
síthatom hogy a világi hatóságok az ő bölcs inten- 
tióit támogatni fogják. Mi. kiket az ő tapintata 
ma egybegyüjlöit, örömmel fogadjuk őt lelkiatyánk
nak, szeretettel és tisztelettel környezni fogjuk bölcs 
személyét, -  bizalommal nézünk működése elé. 
mely nem káros dissonanliák mesterséges felidé
zésében, hanem egy magasztos társadalmi harmónia 
biztosításában keresi célját. A mai nap rá nézve 
egy fényes jövőnek megnyitója. Én kívánom hogy 
a Mindenható adjon neki hozzávaló erőt, éltesse 
őt zavartalan boldogságban és juttassa neki szép 
törekvései valósulásának gyönyörét. — Éljen!

A bankett további folyamán még számos komoly 
és elmés felköszöntő hangzott el, melyeknek hatása

8. szám. Turóc-Szenl-Márton,

szerelem nélkül szeretsz és jelentsd ki, hogy ha leg
alább egy biztató szót nem nyújtok neked, ak^or 
'meghalsz ! Azt is írhatod, hogy becsületre meghalsz! 
Tedd meg ezt, mucus, az én kedvemért. Hiszen tudod, 
hogy nekem jóba kell maradnom vele, ha elkerget 
magától, koldulni mehetek, te meg úgy sem vehetsz 
el, legfeljebb ha ott hagyod a katonaságot és bealisz 
valahová írnoknak . . . Ugy-e, megteszed ? Ölei, csó
kol ezerszer, milliószor a te szerető Malvinod.*

— Itt van a harmadik levele ! A csel sikerült, az 
asszony nagy gaudiummal írja :

— LJgy csináltam ki, hogy elfogja a leveledet. 
Othellói arccal rohant a szobába : Bűnös asszony! 
itt a bizonyíték ! Elfogtam egy levelét ! Nem reszketsz 
félelmedben !

— Legkevésbé sem, válaszoltam én érthető nyu
galommal — mindössze magam is kiváncsi vagyok rá, 
hogy az a szerencsétlen fráter mit írhat!

—  Felszakította a levelet, elolvasta s azután 
könyezve, bocsanatkérőieg odaborult a lábam elé.

— Megbocsátottam neki s egyszersmind kijelen
tettem, hogy levelet irok neked Ha tetszik, nézheti is, 
hogy mit írok. Ekkor írtam, h o g y : Uram, ön vagy 
örült vagy részeg volt, mikor nekem írni mert a múlt
kori kiutasítása után . . . stb.

—  Nézd, itt az utolsó levele : A múlt hónap végén 
írta. Egy nappal a szegény fiú halála előtt. Világosabb 
a napnál, hogy ez a levél bírta őt végzetes elhatá
rozására.

• Imádott drágám!*
—  Hagyjuk ezeket az ömlengéseket, nagyon unal

masak, kezdjünk csak belé in médiás rés !

alatt egyre emelkedett a mindjárt kezdettől fogva 
kitűnő hangulat, a melynek felkeltésében Szarka 
vendéglős konyhájának és pincéjének szintén jelen
tékeny része volt.

h í r e i n k .
t  Albrecht főherceg. A kusztozzai győző, a 

Napóleon verő hadvezér fia, az osztrák magyar hadsereg 
tábornagya és főfelügyelője, az uralkodó ház legbefo- 
lyosasobb tagja megtért őseihez. A megboldogult íőherceg 
typikus képviselője volt a Habsburgoknak. Törhetien 
hűség és ragaszkodás a dynasztia hagyományos elvei 
és érdekeihez, élénk kötelességérzet, fáradhatlan mun
kásság és a katonás szigor mellett munkásság és 
humánus emberszeretet jellemezték őt egész életében, 
melynek 8 évtizedre terjedő folyamán nem lett hűtlenné 
soha önmagahoz és családi hagyományaihoz. Erejének 
fogytáig felelősségteljes nehéz küzdelmek súlya alatt a 
rögös utat választva futotta meg hosszú pályáját. 
Magyarországon nem volt ő soha népszerű. Haynau 
helyén pacifikálnia volt feladata a nemzetet, mely földre 
tiporva s ezernyi sebektől vérezve ezredéves alkotmá
nyát és szabadsagai siratta. És nem is tekintette hiva
tásául a remzet jogainak visszaszerzésében segédkeznie, 
mert ő maga egyik fő oszlopa volt a hagyományos 
osztrák rendszernek, mely a magyar nemzet beolvasz
tásával remélte Ausztria hatalmát növelhetnie. De azért 
igazságos volt mindvégig és mindenben s míg a poli
tikai fanatizmus egyes áldozatai nemegyszer oltalomra 
talaltak nala, addig fenséges neje a társadalom nyo
morúságát enyhítő mozgalmak középpontját képezte. 
Nem volt ö soha eliensege a magyarnak, de ellene 
volt nemzeti függetlenségr.e törekvő aspirációinak ; nem 
küzdött a tények logikája ellen soha. Eifogadta a vál
tozott helyzetet s annak minden konzekvenciáit ; mindig 
távol maradt azon politikai körüktől, a kik az időn 
fordítva, a történetet visszacsinálni szerették volna s 
eze i ma is fáradoznak. Tetőtől talpig igaz, egyenes 
vedője voit ő a közös hazának is a trónnak és azért 
közös a gyász is, mely halálával a hazát és az ural 
kodót érte. — A főherceg utolsó napjairól Arkóbói a I 
következő sorokat vettük : Rövid idő alatt most másod 
ízben történik mar, hogy a nagy világ kíváncsian, rész
véttel fordítja tekintetét e kicsiny, csöndes alpesi zug 
felé, melyet eddig legföljebb a szenvedők, üdülni 
vágyók ismertek s kerestek föl. Múlt év december 
27 én itt hunyta le örök alomra szemét II. Ferenc a két 
Szicília száműzött királya, s im most megint egy másik 
nagyott ért itt utói a kérlelhetetlen, közös° végzet: 
február i8-an halt meg Albrecht főherceg. — Evek 
hosszú sora óta itt szokta töiteni a telet pompás kas
télyában, gyönyörű örökzöld kertje közepette. Eljött 
ezúttal is, még a múlt év október utolsó napjaiban. 
Akkor még igen frissnek, erősnek látszott. Szinte jól 
esett látnunk, hogy ez az ősz aggastyán mily délcegen 
tartja magát paripáján, mikor úgy reggelenkint séta
lovaglásra indult a két bájos Bourbon principessa tar- 
sasagaban. A  sétatéren gyakran megfordult Ernő flig^el 
és a boldogult nápoiyi királylyal. Látszott rajta, hogy 
igen jól érzi itt magát s csak olyankor távozott rövid 
időre, mikor múlhatatlan szükség volt reá oda fönn, 
Bécsben. Barátjának, a nápolyi királynak halala mély 
benyomást tett reá. A hűvös decembervégi estén, 
mikor II. Ferenc ravatalai lakásáról a róm. kath. temp 
lomba vitték at, ő is ott voit a gyaszmenetben. S ez 
végzetessé volt reá. A  meghűlés már masnap ágyba 
döntötte. Csak nagysokára kelhetett föl újra, meggyön
gülve, megtörve. Azután még eltávozott rövid időre 
Arcóból, de újólag visszatérve, a betegség ágyba fek
tette — halottas agyába. Körülbelül 10-ik táján terjedt 
el a hír, hogy könnyű torokgyulladás lépett föl, ám 
valójában komolyabb természetű tüdőgyulladás volt. 
Azóta majd minden nap jött valaki az udvar tagjai 
közül a beteg ágyához. Feihivattak Wiederhoffer tanárt, 
azután nemsokára táviratilag Nothnagelt is. De már az 
orvosi tudomány tehetetlen volt a súlyos betegséggel
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• Mindenre, ami szent, tedd meg, a mire kér
lek ! Az uram megint kezd gyanakodni rád. l'ogal 
mám sincs róla, m iért! De tegnap is félkomolyan, 
féltréfásan azt m ondta: az a gyerek vagy gyáva
vagy mar nincs szüksége az öngyilkosságra ! Cáfold 
meg őt, az istenre kérlek ! Csak úgy egy kicsit sebe- 
sltsd meg m agad! Akkor tudom, hinni f o g ! Emlé
kezz csókjaimra s tedd meg, hányszor mondtad, hogy 
szerelmemért kevés lenne egy életet odadobni, ne dobd 
oda, csak szenvedj el érte egy kis fajdalmai! Ugy-e, 
megteszed drágám, mindenem! . . .«

— És megtette ! — fejezte be Ákos a beszédét. 
Szépen zsebredugva a leveleket. Nem tréfázott, hanem 
igazában eleget tett az asszony kérésének. Persze, hogy 
ostoba volt érte. Hanem az bizonyos, hogy Tarkeői 
Gábor most már nyugodt lehet és az asszony is, a ki 
ezatánra bizonyára őrizkedni fog az efTsle kalandoktól, 
mert sejtheti, hogy nem lesz mindenkitől olyan könnyű 
megszabadulni, mint ettől a fiatal legénykétől, aki elma
radt a korától legalább hirom századdal. H í valami
kor összejössz az asszonynyal, szóba hozhatod a Birczy 
Barna öngyilkosságát. Különben hiaba hozod szóba, 
legfeljebb azt fogja mondani:

— Bizonyára a más pénzét költötte el s azért 
tette! Furcsa fizetés.

Pedig hát csak neki fizetett vissza egy pár 
csókot! . . .

szemben, mely a 77 éves főhercegen mindinkább erőt 
vett. A  naponkint kétszer kiadott bulletinek mindinkább 
emelkedő lazat, egyre gyöngülő szívműködést, a testi 
erő gyöngülését jelentették, ő  fensége ezután fölvette 
a halotti szentségeket is. 18-án hiaba várták a szokott 
reggeli jelentést, de ezúttal elmaradt és szájról szájra 
járt a szomorú hír, hogy a fhg. a halállal vívódik. 
Délben I órakor már gyászlobogók lengtek mindenfelé. 
Kastélyának nyugati szárnyán, kedves kertjébe néző 
hálószobájában szállt lelke ama jobb világba. Alabastrom 
arcának vonásai igazán nagy katonához méltón nyu
godtak, szilárdak voltak még a halálban is, pedig 
kimúlása előtt heves fájdalmak gyötörték. Imara kul
csolt kezei görcsösen tartják a rózsafüzért. Nagy katona 
volt a custozzai hős és ájtatos hivő. Mint ember humá
nusan gondolkodó, jószivű volt.

—  Helyreigazítás. Lapunk múlt számában közzé
tett, tombola-jegyek elárusitásában kiváló tevékenységet 
kifejtett úrnők névjegyzékéből tévedésből kimaradt 
Lehotzky Vilmomá és Schultz Lajosné, a mit ezennel 
a legnagyobb örömmel igazítunk helyre. Egyben 
nyugtázzuk, hogy Trskó János úr I írttal váltotta meg 
jegyét s ezáltal is hozzájárult a >Turóci Jótékony 
Nőegylct* pénztárának gyarapításához.

—  Halálozás. Idb. toporci Toperczer Lajos, turóc- 
szt.-mártoni gyógyszerész, megye-bizottsági tag stb. 
február hó 20 án éjjeli 3 órakor, szívszélhűdés követ
keztében hirtelen meghalt. Temetése 22 én d. u. 2 
órakor ment végbe nagy részvét mellett.

—  Kérelem. A »Turóci Jótékony Nőegylet* elnök
sége lapunk útján is felkéri mindazokat, akik az általa 
rendezett tombola-estélyen nyert nyereménytárgyakat 
mindeddig at nem vették, hogy azokat mielőbb átvenni 
szíveskedjenek. A  következő számok tulajdonosai nem 
jelentkeztek még eddigele: 106, 13 1 , 133, 160, 474 , 
475. 397. 527. 533- 534. 544. 542, 555. 549. 788, 789. 
754. 845, 903.

— A F. M. K. E. hangversenye. A  Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület javára, f. é. március 
hó 10-én, a turóc-szent-mártoni ailami iskolák nagy
termében rendezendő hangverseny iránt megyeszerte 
altalános az érdeklődés s így kilátás van arra, hogy 
az előadás látogatott s a jótékony célra fordítandó 
jövedelem megfelelő lesz. Utóbbi annál inkább is remél
hető, mert a belépti díj igen mérsékelt. Ez lesz megyénk
ben a harmadik előadás, melynek jövedelme a F. M. 
K. E. javára fordíttatik. Az első előadást 1884. évi 
május hó 25-én a turóc-szt.-mártoni magyar dalegye
sület rendezte, mely egyúttal az akkor alakúit dal
egyesület legelső hangversenye volt. A második előadás 
1892. évi január hó 7 -én tartatott. (Műkedvelői szini- 
előadás.) Mindkét est a legfényesebb erkölcsi és anyagi 
sikerrel végződött. A most, március 10-én rendezendő 
hangverseny műsora a legértékesebb számokból van 
összeállítva ; lesz zene (zongora, harmónium, hegedű és 
violoncello,) ének (operarészletek és népdalok,) szavalat 
(komoly és víg monológ) és alkalmi (igen rövid) fel
olvasás. Mindez elegendő biztosíték arra nézve, hogy 
az est valóban élvezetes és mulatságos legyen.

—  Tombola Ruttkán. Az Országos Vörös-Kereszt- 
Egylet ruttkai fiókja, folyó évi március hó 2-án, este 
7V2 órakor, tombolával egybekötött műkedvelői hang
versenyt rendez saját pénztára javára.

—  Basáskodás Podhrágyon. F. hó 20-án egy intel
ligens külsejű koldus vetődött Podhrágyra és a falu 
birájához fordult éjjeli szállás végett. A biió, ki a kol
dus nyelvéhez nem értett és így még beszélni sem tudott 
vele, a korcsmába utasította, a hol mindjárt észrevet
ték, hogy zavart eszűvel van dolguk és azért egész 
külön szobát bocsátották a szegény ember rendelkezé
sére. — Éjjel egyszerre csak nagy jajgatás és sikolto
zás zavarta fel a korcsmárosékat. A korcsmárosné a 
koldus szobájába siet, a honnét ezen jajveszéklés hal
latszott. A  szobába lépvén, borzasztó látvány tárult 
elébe : A  szegény ember keze-lába a szoba mester- 
gerendajára kötözve, a községi képviselő-testület egy
néhány tagja pedig, a kik a biró uramnál előzőleg kis 
bátorságot öntöttek volt magukba, verték a tehetetlen 
embert. Jó példával előljart Bella György biró uram, 
ki mint tartalékos huszár-káplár először »egzerciroztatta« 
a szegény koldust és mikor ez nem jól végeztette a 
katonásdit, a biró egy Gálét nevű parasztot kötélért 
küldött, a melylyel ezután a gerendára kötötték és úgy 
bántalmazták szegényt; ha a korcsmárosné ezt észre 
nem veszi, agyonkínozták volna. Brokuta Kovács János, 
Kotyka Mátyás, Knaszko György és több más podhrá- 
gyi lakos aszisztáltak a bírónak. Reggel azután csen
dőrséget hivattak és mint ismeretlent eltoloncoltatták a 
megkínzott embert. —  Figyelmébe ajánljuk ezennel a 
felettes hatóságnak ezen esetet, indítson szigorú vizsgá
latot a biró és tarsai ellen, hadd tudják meg, hogy 
I’ odhrágy nem Afrikában fekszik, tanítsák meg a •káp
lárt* emberségre.

— Műkedvelői előadás. A  rózsahegyi izr. ifjúság
e hó i6 -án az építendő iskola javara műkedvelői elő
adást rendezett, mely nemcsak fényesen sikerült, hanem 
ezenfelül még az építkezési alapot tetemes összeggel 
gyarapította. A városi szálló nagyterme zsúfolásig 
megtelt díszes közönzéggel, mely a kitűnő játékban 
gyönyörködött. Nagy tetszést arattak: W ix Irén,
Policzer Erna, Rosenzweig Olga, Schlesinger Malvin, 
Glasner Ella, Stern Malvin, Glasner Sárika kisasszonyok; 
Kohn Izidor, Stern Lipót, és Immerblum Kálmán urak, 
kiket a hálás közönség zajos tapssal megtisztelt. Az 
összbevétel közel 400 frtra rúgott. Felülfizettek : Schle
singer és Pollakovits, Glasner Flórian, Glasner Miksa 
5 —5 frt, Glasner József, Budapest 3 frt, Glasner Jakab 
4  frt 20 kr., Páiraay Miklós 2 frt 50 kr„ Kubinyi Hugó, 
Rosenwasscr Emil, Bioch Mór, Hruska József 2— 2 frt;
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Turóc-Szent-Márton,
Fuchs Jakab 2 frr 20 kr.. Dr. Hiller Bernát, ifjú Grill 
Gyula, Meiszner József, Biheller Gyula, Dr. Szilágyi 
Dávid, Heisig (Teschen), Schlesinger Arnold, Ipper Mól 
(Zólyom), 1— 1 frt., Klein Simon, Kufller Bertalan, Schle
singer Ignác 7 0 — 70 kr. Fogadják úgy a közreműködők, 
mint a tisztelt felülfizetök és résztvevők ez úton a 
rózsahegyi izr. iskolaszék köszönetét.

— Jelmezes táncestély. A ruttkai társaskör február 
hó 26-án jelmezes táncestélyt rendez a vasúti étterem
ben. A  táncmulatság 8 órakor kezdődik s Pityó Sándor 
zenekar fogja a talpaló valókat játszani. Jelmez nélkül 
megjelenők részére a belépti díj 3 korona.

— A körmöcbányai kath. legény-egyesület f hó
i 6-án este, a városi iskolák dísztermében, zaszlaja 
javára, színi előadás*, szavalatok- és énekkel egybe
kötött igen sikerült táncmulatságot rendezett. Színre 
került Erdélyi Józsefnek »Leánykérő« című népszín
műve. Utána következett a reggelig tartó tánc. A 
négyeseket még reggel felé is 50— 54 pár táncolta. A 
bevétel kitett 162 irtot. Az áldásos célú egyesület 
folyton nagyobb és nagyobb tért hódít nemcsak hely
ben, hanem a vidéken is. Legújabban egy 410  frtos 
díszes zászlót rendelt Budapesten. Felszentelése nagy
szerű ünnepélyek kíséretében pünkösdkor lesz.

— Dalestély. LiptóSzt.-Miklósról írja levelezőnk : 
A  helybeli dalegylet f. hó i6-án a »Fekete Sast szálló 
nagytermében dalestélyt rendezett. A  műsor a követ
kező volt: 1. Hajós dal, Eckertől; énekelte a dalegylet. 
— 2. Férfi négyes, a) Csendes éj van . . . .  b) Csip a 
csalán . . ., Szentirmaytól; énekelték Garten Jónás, 
Mayer Zsigmond, Takács József és Kondor Mihály 
egyleti tagok. — 3. Kuruc dalok, Káldytól; énekelte a 
dalegylet. — 4 . Az orr, víg monolog Peterditől; elő
adta Ján Mátyás egyleti tag. — 5. Gondűző. Colitól ; 
énekelte a dalegylet. — 6 . Velencei carneval, cimbalom- 
solo Alagától; előadta Lehoczky József egyleti tag. — 
7. Magyar népdalok, Schermanntól; énekelte a dal
egylet. — A  dalestélyen rendesen városunk és környéke 
szine-java ád magának légyottot, mert az estély ren
desen minden látogatónak élvezetet nyújt. Ez alkalom
mal is ott volt Kürthy Lajos főispán, Andaházy Géza 
alispán feleségével és leányaival, stb. stb. Az estély 
erkölcsi sikere mögött messze elmaradt anyagi sikere. 
Ez gondolkodóba ejti az egylet minden barátját. A 
dalegylet, mely itten kulturmissziót végez, anyagi áldo
zatok árán tartatik fenn. Elnöke dr. Mikó Gyula megyei 
főorvos, az egyletet rendes havi segélyben részesíti 
sajátjából. De az utolsó időben az anyagi segélyen 
kívül nem mulatott annyi érdeklődést, mint ezelőtt. 
Ezt sokfélekép magyarázzák. A dalegylet rövid idő 
alatt meg fogja tartani rendes évi közgyűlését és ekkor 
talán megtudjuk, hogy mi okozta eddigi visszavonulását. 
De a dalegyleti tagok sem látogattak az utolsó időben 
a dalpróbákat az eddig megszokott buzgalommal. A 
karmesternek többször kellett erélyes felhívást intézni 
a dalegyleti tagokhoz. Nagyon sajnálnánk, ha ennek 
komoly oka volna. A közgyűlésen nyilatkozzék kiki 
bátran és őszintén, hogy az egyletben lábra kapott 
vajúdás szűnjék meg minél előbb.

— A Borszem Jankó január 27-iki számából: Olvasta 
urambátyám, hogy Haldek magkereskedő cég ellen a 
konkurencia mennyire kikel ?

Hja öcsém, nyilván azért, mert a Haldek cég 
magva mindig kitünően kikel.

— Orosz kitüntetés. A pár hónappal ezelőtt lezaj
lott szentpétervári nemzetközi nagy kertészeti kiállításon 
kitüntetteknek jegyzéke most került birtokunkba. E 
kiállításon több részről adományozott kitüntetések között 
Ő császári fensége Mihailovics Nikolai nagyherceg a 
kiállítás védnöke által adományozott kilenc nagy arany 
érem foglalván el a legkiválóbb helyett rendkívüli nagy 
érdeklődés tárgyát képezték: mert általános volt az 
óhaj, hogy e kilenc nagy kitüntetés Oroszországban 
maradjon a minthogy is nyolc it csakugyan a legelő
kelőbb orosz cégek vívtak ki. A nagyherceg érmeinek 
kilencedikére azonban az ezen világversenyre sereglett 
angol, francia és német világcégek óriási versenyével 
szemben egy cég — Mauthner Ödön budapesti mag
kereskedő — érdemesíttetett. Midőn a hazai magkeres
kedelem ily magas fokra emelkedését örömmel vesszük 
tudomásul, Őszintén óhajtjuk, hogy földmivelésünk egyéb 
ágazatai is ily törekvő cégek kezeiben legyenek, mert 
ez esetben csakhamar fel fog az virágozni és a válság 
ellensúlyozva lesz az óriási haladas áltál. Mauthner 
további törekvésétől pedig reméljük, hogy ép úgy mint 
magterményeinknek Németország felé hathatósan utat 
tört, legújabb nagy diadalának terén: Oroszországian 
is uj vidékeket fog föltárni magkivitelünknck.

N y í l t t ó l - .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Nyilatkozat.
A vidéki lapok egynémelyikében »Nyilatkozat* 

címmel Haldek Ignác aláírásával egy nyílttéri köz
lemény jelent meg, melyben Haldek Ignác magkeres
kedő, a ki rövid idővel azelőtt a budapesti kir. Tör
vényszék fenyitö osztályának nyilvános tárgyalási 
termében, vádlottként a vádlottak padjan ült, saját 
kényelmetlen situátiójának leplezése végett az ellene 
még mindig folyamatban lévő bűnügyre vonatkozó
lag a vidéki közönséggel egyet mást elhitetni igyek
szik. —

Ezen tendenciózus híreszteléssel szemben, de 
annak előrebocsátása melleit, hogy egy bírói hatá
rozat jogerőre emelkedése előtt senki ember fiával,

különösen u még jogerőre nem emelkedett bírói hatá
rozat által érdekelt féllel polémiába nem bocsátko- 
zom, szárazon csupán annak constatálására szó r t- 
kozom, hogv a budapesti kir. törvényszék mint bün
tető bíróság előtt szabályszerűen lefolyt bünvizsgálat 
alapján a budapesti kir. ügyészség mint vádhatóság 
hivatalból Haldek Ignác magkereskedő ellen vád indít
ványt tett és u fómóltóságu kir. Curta 7307. B. 
sz. á. kelt hatarozataval epen a vizsgalat adatai aiap  ̂
jan Haldek Ignác magkereskedót a lopás bűntettére 
való felbujtas miatt vad ala helyezni rendelte.

Az ezen vádhatározat folytán megtartott vég
tárgyaláson a közvádló kir. ügyész e zen  tárgyalás tej- 
leménveihez képest a vádat fenntartotta 08...fi!® 
Ignác magkereskedőt a lopás bűntettére való telbujtas 
hivatalból üldözendő bűncselekményének elkövetése miatt 
indítványozta megbünteltetni.

A első fokban eljárt bíróság vádlott Haldek 
Ignácot felmentette ugyan, de a bűncselekmények 
megtorlásának szorgalmazására hivatott^ yadhatosag 
nyomban a nyilvános tárgyaláson a felmentő itelet ellen 
felebbezését jelentette be.

Haldek Ignác felmentése tehát meg nem jogerős 
és felső bíróságaink vannak hivatva Haldek Ignác 
felett ítéletet mondani; ő maga saját ügyében bíró 
nem lehet és nyílttéri közleményekkel bíróságainkat 
praeoccupálni nem fogja.

Ennyit tartoztam az igazság érdekében kijelen
teni, de polémiába Haldek Ignáccal nem bocsátkozom, 
csak azt kívánom még megjegyezni, hogy merő valót
lanság az, a mii- Haldek »nviÍatkozat*-ában még eddig 
jogerőre nem is emelkedett felmentésének okául felhoz.

A kit a curia jogérvényesen lopás bűntettére 
való felbujtás miatt vád ala helyezett és a ki ellen a 
vádhatóságot képviselő ügyész ezen bűntett miatt a 
vádat nyilvános végtárgyaláson hivatalból fentartotta 
és a ki ellen vegre a kir. ügyész felebbezése folytán 
a bűnvádi eljárás még ma is folyamatban van : az ugyan
csak hiába fenyegetödzik hamis vádaskodás miatt 
való feljelentéssel!

Budapest, 1895. február.
Mauthner Ödön

r E I T I D  É_K I  M I  H A *'  ®- 1895 február 24. 8. szám.
IlPVooo hazátlan urb. sclinur I - ö .  sor-sz. alatt fog 
lalt » ugyanazok nevére irt egész ingatlanra Bt) frt, végül 
ugyanazon íjkönyvben IV 7f,/ooo házatlan urb. sclinur 
1 -ilti sor-sz a. foglalt « ugyancsak Hexner Joaohimné 
szül. llelt /.sólia nevére ‘ /a részben és Hall szül. 
Kellermann Zsuzsanna nevére ‘ /a részben irt egesz 
ingatlanra 118 frt becs- illetve kikiáltási álban az 
árverést elrendelte, és hngv u fennebb megjelölt ingat
lanok az 1895. évi április hó 3-an, ti. e. 10 órakor, 
Alsó-Lipnica község házában megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el- 
adatni fognak. , ,

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/o-át vagyis 31 frt 80 krt, illetve 11 frt 
90 krt, illetve 5 frt 90 krt, és illetve 11 frt 80 krt 
készpénzben vagy az 1881: EX. t.-c. 4-2. §-ban jelzett 
árfolyammal s/.ámitott, és az 1881. évi november hó 
t-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadekkép.-s értékpapírban^ a kikül 
dőlt kezeihez letenni, avagy az 1881 : EX. t.-c. 17C 
s.a értelmében a bánatpénzeknek a bíróságnál elő 
jeges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmer 
vényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság telekkönyvi hatósága, 
Trsztenán, 1895. évi január hó 8-án.

P r o n a y  N á n d o r ,
kir. járásbiró.

Köszönet-nyilvánítás.
Mindazon barátaink és ösmerőseinktiek. a 

kik forrón szeretett és felejthetetlen jó  atyánk

id. toporczi Toperczer Lajos
helybeli gyógyszerész

halála alkalmával, úgy irásbelilcg, valamint sze
mélyesen, vagy a temetésen való megjelenésük 
által igyekeztek mély fájdalmunkon némileg 
enyhíteni, ez úton mondunk hálás köszönetét. 

Tnróc-Szt.-Mártonban, 1895. febr. hó 23 án. 
Az összes rokonság nevében: 

T o p e r c z e r  L a j o s .

H I R D E T É S E K .
23

tik 1895 Bem. 1895. jan . G-án.

Árverési hirdetményi kivonat.
A trsztenai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincstár végre
hajtatnak — Hexner Joachimné szül. Mell Zsófia 
végrehajtást szenvedő elleni 1790 frt töke. ennek és 
pedig 895 frt után 1884. ápril hó 1-től és 895 frt 
után 1881. július 1-töl járó ö százaléknyi kamata és 
11 frt 10 kr. eddigi, valamint I frt 95 Jer. eszményi 
bélyeg beszámításával, 7 frt 93 kr. jelenlegi és még 
felmerülendő árverési költség kielégítése, nemkiilön 
ben csatlakozásképen 539 frt 2 IV2 kr. töke, ennek 
1885. január 2 1-töl járó 0 %  kamata és 22 frt 40 kr. 
költség — 493 frt 23 kr. töke. ennek 1834. novemb. 
1-töl járó 0 %  kamata és 21 frt 30 kr. költség, végül 
353 frt 53 kr. tőke, ennek 1881. január 1-töl járó 
<i°/o kamata és 32 fit 90 kr. költség követelésnek 
behajlása iránti végrehajtási ügyében a trsztenai kir. 
járásbíróság területén lévő az alsó-lipnicai 289. sz. 
íjkönyvben I 150/ooo urb. sclinur 1—25. sor-sz. alatt 
foglalt ingatlanból Hexner Joachimné szül. Mell Zsófia 
nevére irt V2 részre 318 frt. azon tjkönyvben II7f,/ooo 
házatlan urb. schnur 1 -11. sor-sz. a. foglalt s Hex
ner Joachimné szül. Mell Zsófia nevére Va részben 
és Mell szül. Kellermann Zsuzsanna nevére '/a rész
ben irt egész ingatlanra 119 frt, azon tjkönyvben

Nem a reklámnak, hanem a sok ezer ember általi 
személyes tovabbajánlásnak, — a kik a

RicMer-féle Tinct. capsici comprt
(Horgony- P ain - E xp ellert)

az utolsó 25 évben jó sikerrel használták, — kö
szönheti ezen igazán biztos hatású háziszer nagy 
elterjesztését és általános kedvoltségét Ki a 
camici comp.-t (Horgony - l’ain - Kx|>ol 1»-111 kosz
vénynél. czúznál (tagszaggatásnál), keresztcsont- 
fájásnál, fej- és fogfájásnál, csipfajdalomnal, fáj
dalomcsillapító bedörzsölóskónt alkalmazta, abból 
ogy üveget mindig készletben fog tartani, hogy 
azt meghűléseknél is, mint levezető, elhárító 
szernek alkalmazhassa. Ezen rég jónak bizonya t 
háziszornok ára igen olcsó, tudniillik -10 kr.. 70 ki. 
és 1 frt. 20 kr. üvegenként. — Hajtható a gv"g, 
szertárakban; B u d a p e s t e n :  T ö r ö k  
J ó z s e f  gyógyszerésznél.

Csak a „Horgony" vódjegygyel ellátott 
üvegek olfogadandók.
Riohter-fóle gyár Rudolstadtban, Tliiir. 1

•x«x»x©x#xx»x«x«x»x*
X A tapasztalat azt oktatja, hogy : 5
0  Mindig a helyes forrást keresd, ha vásárolsz. •
n  Ex méltán az én üzletem re vonatkozható, mert

• csakis egy o ly  nagymérvű üzletnek, am ilyen az enyém , 
lehetnek olcsó költségei, m ely körülm ény óriási kész- X  nénzáru-bcvásárlásoknak és egyéb előnyöknek köszön- 

^  iictü s m elyeknek végre a vevőim  veszik hasznát. ^

X Gyönyörű minták magánvevöknek Ingyen és X  
#  bórmentve. w
X Bötarialmu mlntakönyvek, amilyennek eddig X  
0  még nem léteztek, szabók részére bérmen- 0  
^  tétlenül.
•  Öltönyeknek való kelmék <•
X l ’ e ru v ien  és (losk ing a magas k lérus részére, szabály- X  
A  szerű kelmék cs és kir. t is z tv ise lő -e g y e n ru h á k ra , A  
S  úgyszintén liudustányok , tű zo ltók  és tornázúk nak, ^  X  valam int liv rék  részére. T e k e - és já té k a szta lo k ra  
A  való posztók, kocsi'& lh n  átok. ^
^  l i o f f i ia i r y u l i h  r a l i  t á r  stájeri. karinthiai. tiroli stb.
^  lodenben férfi és női h asználatra , e red eti g y á r i ^  
f f  á rak  mellett, o ly  nagy választékban, a m ilyent húsz- 

szoros verseny som nyújthat. 
l . i - k 'n a u y o l ih  vá lU M K lcK  csakis finom, tartós n ő i ^  
posztóitól, a legdivatosabb színekben. M osó-szövet. 

y  u li-p lu idok  4 — 14 frtig,

•  JSfi. szabó-kellékek •
X  Valódi, tartós, tiszta gyapot posztó arukat. J
9  és nem holmi olcsó rongyot, mely alig a 9  

szabó munkadiját érdemli, ajánl jutányos áron X
8 STIK A R O FSK Y J., 8
•  B E t T N - N B E N -  £ . S £ ) .  8  

Legnagyobb gyári poszto raktar Va millió forint 2  
értekben.

j  g W  Szétküldés csak utánvét mellett. j

p ig yelmezteté8 ! Minthogy ügynökök és házalók ÍC  
^  * Stikarofsky« elnevezéssel inásodminőségil árukat

X szoktak árusítani, félreértések kikerülése végeit ^  
figyelmeztetem a n. é. fogyasztó közönségei, hogy 

^ 8  ilyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom  el 
^  áruimat.

•x«x*x*x«xx«x«x«x«x»
OOOOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOO

Eladó bútor
Alulírottnál f. évi március hó 1-ig, a legjobb 
karban lévő báló- lakó- és ebédlő szobabútor, 
valamint konyhai berendezések és mindenféle 
gazdasági felszerelések, elköllözködés miatt, 

a legolcsóbban adatnak el.
PribÓC, Dettrich udvar. K l l l l k o

oooooooooooooooooooocoocooooooooooooooooc
Turóc-szt.-mártoni Magyar Nyomda — Moskóczi Kerencné.
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