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Felelős szerkesztő : Fömunkatárs :
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Kiadóhivatal: a turoc-szt.-martoni ..Magyar Nyomda".
A lap szellemi részét illető  közlem ények a szerkesztőségre, hirdetések és 

előfizetések a kiadóhivatalra cím ezve Tui'ó<--Szt.-M ártonba küldendők.

M a^ánhirdetések  leg jiitányosuhhan , á rsza b á ly  szerint. 
H iv a t a lo s  h ir d e t é s e k  d i j a :  100 szóig 2 frt. ezentúl 

minden megkezdett száz szónál 60 krral több.

Előfizetési felhívás!
Tisztelelte) kérjük azon t. előfizetőket, kiknek 

előfizetésük a múlt hú végével lejárt, szíveskedjenek ez 
irányban mielőbb intézkedni.

Azon t. előfizetőinket, kik előfizetéseikkel hátra
lékban vannak, ezutlal is tisztelettel kérjük, hogy 
hátralékaikat kiadóhivatalunkba mielőbb eljuttatni 
.szíveskedjenek.

A »Felvidéki Híradó- előfizetési ara:
Egész évre — — — — —  — —  _ 4 frt
Fél évre — — —  — —  — —  — y .

„^el^rid-élsi xaZira.d.óí,í- 
k i a (1 o h i v a t. a 1 a.

A gazdák és a községi terhek.
Meglehetős sok tinta folyt, sok szóbeszéd 

elhangzott a mezőgazdasági érdekképviselet 
ügyében. Az általánosságokban tartott frázi
soknak valóságos tengerében úszunk és még 
mindig nem kaptunk valami kézzelfoghatót, a 
mely a szóban levő intézmény gyakorlati hasz
náról, a meglevő viszonyokkal számolva tájé
koztatna bennünket.

Ki lelt dobva a jelszó, amely szerint a 
gazdasági érdekképviseletnek független a lapo
kon való szervezése képezné a főüdvözítő 
eszmét a mezőgazdaság bajai és sérelmeinek 
orvoslására. Azt persze senki sem magyarázta 
meg, mit értsünk a függő vagy független érdek
képviseleti szervezet alatt, de még azt sem. 
hogy egyáltalában az érdekképviselet milyen 
legyen hát.

Röviden megakarjuk ennek a kérdésnek 
egy pár olyan részletét is érinteni, amelyekkel 
még senki sem foglalkozott s figyelemmel leszünk 
nem csak arra, a mi legyen, hanem arra is, 
a mi van.

Mindenekelőtt kijelentjük, hogy a mező- 
gazdasági érdekképviseleti szervezet életképes
ségét a szerint tartjuk helyesnek megítélni, 
amint az, azon fontos szolgálatoknak ellátására, 
melyeket a mezőgazdaság érdekei tőle várnak, 
alkalmasnak látszik vagy sem. A szervezet 
függő vagy független voltát csak azok emle
gethetik, a kik inkább a hangzatos szavakat, 
mint a lényeges dolgokat keresik.

A függő szervezel alatt csak azt. érthetjük, 
amely teljességében kinevezés útján kapja 
tagjait, függetlennek gondolhatjuk azt, a mely 
minden hatósági ing’erencia alól ki van véve, 
azzal semmi kapcsolatban nincs, s körülbelül 
olyan helyet foglal el a magyar közéletben, 
mint a Mohamed koporsója az é g é s  föld közölt. 
A ki tudja azt. hogy a civilizált országban a 
közdolgok intézése, rendszeres, szerves orga
nizmusra lehet csakis bízva, melyben a Moha
med Koporsója-féle szerveknek semmiféle 
helye, sem működési tere nem lehel, be fogja 
látni, miszerint a mindentől különállóan szer
vezett. érdekképviseletnek a függetlenség egy
magában ép úgy nem biztosíthatja a várt 
sikert, mint a kizárólag hatósági szervekből 
álló intézmény szintén nem képes számbave- 
hető eredményes működésre.

Ezt véve tekintetbe, hibás dolog teljesen 
mellőzni a vármegyei és járási mezőgazdasági élet 
most alakulóban levő intézményét, a melynek 
körében a függetlenség attribútumaival ren
delkező társadalmi erők, hatósági jogkörrel 

[felruházva, és hatósági szakközegek szolgála
tával kiegészítve, teljes mértékben fejthetik ki 
tevékenységeiket.

Hajlandók vagyunk tehát ezen alkalommal 
a jövendő érdekképviseleti szervezettől elte
kinteni s arra utalni, amit a magyar mező- 
gazdaság érdekei, az említett meglevő szervek
től várnak.

Nézetünk szerint, ezen szervek programm- 
szerű működésének első pontjait, a mezőgaz
daságra fokozódó mérvben nehezedő községi 
közterhek arányosabb föloszlása és mérséklé
sére irányuló hathatós tevékenység kell, hogy 
képezze. A gazdaközönség nyomasztó helyzete 
tolja e kérdési előtérbe, a községi háztartás 
kiadásainál mutatkozó rohamos emelkedéssel 
szemben.

Nézzünk csak végig ezen terhek legfon- 
losabbjain. A községi közigazgatásba beillesz
tett újabb és újabb szervek fizetései, a köz
egészségügyi. a rendészeti, majd legújabban a 
mozgalmi (anyakönyvi) teendők folytán fölme
rült költségek, sok községnél a helyi érdekű 
vasutak törzsrészvényeinek és egyébb hozzá
járulási költségeinek évtizedekre kilerjedőleg 
elvállalt törlesztési kötelezettsége, a községek

belterületén átvonuló állami és törvényhatósági 
útszakaszok fenntartási költségeihez való hoz
zájárulás, a szegény és betegápolási ügynek 
éppen a legszegényebb vármegyék gazdakö
zönségére nehezedő ellátása : a felekezeti
jellegű tartozásoknak és szolgálmányoknak a 
községi pénztár terhére eszközölt nagvobbmérvű 
átutalása. És mindezek a terhek a szó szoros 
értelmében aránytalanul, igazságtalanul terhe
lik a mezőgazdaságot. Az általuk okozott bajok 
orvoslásával foglalkozni a legsürgősebb teen
dőnek látszik.

Ezen működési irány mellett, kell, hogy 
kiterjesszék a bizottságok levékenységöket 
az a felelt való hatályos ellenőrzésre is, hogy 
a községi pótadók megállapításánál és kiveté
sénél az 1886. XXII. í.-c. 130. §-ában megszabott 
érdekeltségi arány szigorúan megtartassák, 
továbbá, hogy kellő gond fordíttassék a községi 
pénztárt megillető mindennemű jövedelmeknek 
a költségvetésbe leendő felvételére és arra, 
hogy a községi pénztár terhére csak olyan 
kiadások utaltassanak, a melyek a politikai 
községet egyszerűen terhelik, hogy a községi 
adók az állami adókkal egyenlő arányban 
szedessenek, egyszóval, hogy a község háztar- 
tartási ügyei az adózó közönség érdekeinek 
megfelelő kezelésben részesíltessenek.

Sok törvényhatóságban nem respektálják 
az előbb idézett törvénynek azon elvi ál lás
pontját, hogy a közterhek az érdekeltség arányá
ban osztandók meg, és kényelmesebbnek tart
ják a közterheket minden megkülömböztelés 
nélkül az összes egyenes állami adók arányában 
az egyesekre kiróvni, holott az ország kis- és 
nagyközségeinek legnagyobb részében a földadó 
az, a mely a kivetési kulcsban a legnagyobb 
tételt képezi.

Ezen az adóalapon és a » közérdek címe* 
alatt azután mindama föladat, a mely az állami, 
törvényhatósági és községi közigazgatás, a 
község közönségére önkormányzati és egyébb 
jogcímen utal, számokban és költségekben 
kifejezve, a földadójára nehezedik leginkább.

Ezt az állapotot még súlyosítja a felekezeti 
és népoktatási adózás terhe, s ennek az adó
zásnak rendszertelensége. A kongrua kérdé
sének rendezése, az elemi népoktatási intézetek 
reformja, nemcsak felekezeti és népnevelési,

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .
Egy fogadás.

A cselédszobában, az. ablakfára akasztott tenyerni 
tükördarab előtt áll Takács Benő. Keni feni a tüskés 
bajuszt, feni, pödri lazasan, egyfolytában, pedig úgyis 
olyan mar, akar a tű hegye. Közbe-közbe nyala/ott 
zsebkendő-csücskével simít gat ja a borzas szemöldökeit, 
illegelődzve csípőbe szorítja az. attiiát és ránevet a 
szembenéző képmásra. Fiffikusan belekacsint a vizenyős 
szemekbe, majd ünnepélyesen hajtogatja pohos derekát.

Egyszer aztán elkomorul és sápadtan, holyogó 
orcával indul arra a golgothai útra, melyre mégis lép
nie kell, mert az a menyországba viszen . . .

Takács Benő a táncterem ajtaja mellett a falat 
támogatja és kidiiiö szemmel mered arra a fehér ruhás, 
nyúlánk nőre, a Falus Katalinra, kinek iágy alakja a 
táncosok karjai közé simulva ci-ellejt előtte.

Oldalba böki Benőt cgy-cgy pajtása,
— Te, a Ferkó most vitte a helyére . . . Ugorj, 

Benő ! —
— Tyli, fene . . . Eleibéd került már meg a 

Banga . . .
Egy harmadik :
— Biz isten, elnyeri az agaradat is !
Benő dühösen megböködi a bajsza tövét és a 

fogai közt elmorzsol egy erős káromkodást, aztan még 
jobban visszahúzódik.

T íz esztendővel ezelőtt életre-halálra udvarolt a 
szép Katalinnak a fékezetlen daliás úr. Elverte mellőle 
az egész, vidék fiatalságát, körülötte volt lépten-nyo- 
mon, és boldog, ha a fővárosból került kocsikeréknyi 
kamélia- és rózsabokrétakra egy tekintetet vetett . . . 
Majd meg oktalan féltékenységben fölzúdult; a leány 
nem is sejtette, mi okból ? A  szülők, a szegény tanító 
meg a felesege, persze remegő örömmel fogadtak a 
dúsgazdag vőlegényt, a leány tűrte . . . Aztán, mikor 
már az egész világ biztosra várta az eljegyzést, vége 
lett mindennek — hirtelen, váratlan . . . Csárdás közben 
történt, hogy Kata íeisikoitott, éies vijjogással, mely 
kihallatszott a klarinét rikogasának, a cimbalom csatto
gásának, a lábak dobogásának az összeverődő zajából 
is. Kifordult táncosának, Takács Benőnek a karjából 
és oda borult fuldokló zokogással az anyja ölébe . . . 
Az kivezette . . ■ Nyilván rosszul lett a leány. Ám rövid 
idő múlva visszatért. Arca halalsápadt volt, sugár szem- 
öldjci között éles redő látszott. Folytatta a táncolást 
— mindenkivel, csak éppen Takács Benővel nem . . . 
Benő, mint valami megvert eb, kullogott egy darabig 
a teremben, aztan odább állott . . .  A leány fél esztendő 
múlva feleség** lett a kisai kasznarnak Bánó Józsefnek.

Takács Benő csak néhány év után mutatta magát 
megint nyilvános helyen. Ez idő alatt elhízott, elhutult. 
Annak tudata, hogy akkor egyetlen otromba szó, 
egyetlen szemtelen mozdulat tönkre tette élete boldog
ságát, fúrta, ette bensőjét mint a szú a fát. Megrágott 
ez a rettenetes tudat mindent, a mi még ép volt benne, 
clkorhasztotta végig azt a kis lelki erőt, a mi eddig

úgy a hogy tartotta azt a hustömeget.- Az agya, az a 
fejletlen, lomha agy, forrni, gőzölögni kezdett. Benő ezzel 
akarta meglelni a szerét, a módját, melylyel visszasze
rezhesse az elvesztettet. Kalandos tervek, féibolond esz
mék kavarogtak a buta főben, ködös célok, hóbortos 
eszközök. Mit akart ? Megnyerni még most az asszony 
szerelmét ? Megölni urát és boldoggá lenni ? Vagy erő
szakkal megszöktetni Katalint idegen országba, más 
világrészbe ? Hogyan ? Mikép ? . . . Dehogy tudta ! . . . 
kínok közt töltött egy egy éj hajnalán, hogy a két 
halantéka présbe került és hogy ezt a rettenetes szer
számot hóhérkezek lassan, lassan szorítják, csavarják'. 
A koponya, homlok a nyomás alatt domboruan kihaj
lik, és odabent a megszorult, a rémült lélek lüktet, 
ordít és verdesi kalapácscsal a megszükült hajlék falait 
. . . Oh. hallatlan kin ! . . . Végre aztan egyetlen gon
dolatban rögzik meg a beteg lelke sóvárgasa : az a 
csárdás ! — az a csárdás ! Folytatása annak, a melyik 
megszakadt, kezdete a halálosan megsértett nő bocsá
natának, kiinduló pontja — még minek ? . . . Nincs 
tovább . . . Megszakadt az eszme láncolata és gondolata 
visszaverődik oda, a honnan kiindult . . . Az a csárdás! 
Az a csárdás! . . . Magában hordja egy ideig ezt a 
sorvasztó óhajtást, mint valami rejteni való szent erek
lyét, de nem soká.

Részeg fővel fogadkozik, hogy mégis eléri Ő még 
a z t ! Fogad paripába, agárba, vadászpuskába, hogy 
fölkéri Banónét a bénesi tüzoltóbálon, fölkéri a Banga 
Józsi ncvenapján — ekkor . . . .  Elveszti minden foga
dását . . . .



Turőc-Szent-Márton, F K U i n  É H  I H I H A n  o. 1895. jú liu s  7^ 27. szám.

de p én zü g yi és  m ezőgazdasági szem p on tb ó l is 
n agy  je len tőségge l bir.

K ü lön ösen  figyelm et érdem el végűi, annak 
a m egh on osu lt szokásn ak  m egszüntetése is, 
h ogy  a k incstári illetékek egyéb  nem  egyen es  
adóknál, am elyek  a k özség re  utalvák, az e se 
d ék ességü k et k öv e tő  évben , m int községi tar
tozásók  leszn ek  kezelve  s a költsévetésb e  
beillesztve . íg y  azután ezek a tartozások  az 
egyen es  állam i adók  arán yá ban  k ivetett p ót
a d ób ó l lesznek fedezve, tehát abb ól a p én z 
tárból, a m ely b e  legn agyobb részt a m ezőga z 
daság szolgá ltatja  s oly  tartozás után, a m ely 
eredetileg  nem  terhelte a földb irtokot. A nem  
egy en es  a d ób ó l igy fö ld a d ó  leend.

M in denesetre  ideje már, hogy a község i 
élettel is fog la lkozzu n k , ne csak  m indig a 
n a gypolitik áva l. A vezérszerep et e tek intetben  
a m ezőgazdasági b izottság ok tó l várhatjuk  ez 
id ő  szerint.

„Fehér Kereszt*1 Turócmegyőben.
A  Stefánia özvegy trónörökösné ő cs. és kir. 

fensége védnöksége alatt álló »Fehér Kereszt* országos 
lelencház-egyesület fiókegylete alakult meg Turóc- 
megyében folyó évi június hó 29-én.

Az alakuló gyűlést Justh Kálmán főispán úr ő 
méltósága hivta egybe, melyen számosán vettek részt 
úgy a megye székhelyéből, mint a vidékről is. Elnöklő 
főispán úr ő méltósága megnyitván az ülést, Tabódy 
József cs. és kir. kamarás ő méltósága, az egyesület 
másod elnöke isméi tette az egyesület hivatását, egyben 
előadván azon módozatokat, miként lehetne az alaku
landó fiókegyletet a fennálló és hivatását eddig is 
nemesen megoldott Turóci Jótékony Nőegylettel egybe
kötni. A jelenvolt szépszámú közönség érdeklődéssel 
hallgatta a másodelnök úr ő méltóságának előadását 
és helyesléssel fogadta a fiókegyletnek a Jótékony 
Nőegylettel leendő egyisitésének eszméjét. Tabódy ő 
méltósága reflektált arra is előadásában, hogy a köz
pont oly anyagi erővel rendelkezik, hogy szándéka 
immár nem a vagyonszerzés, hanem az, hogy a fiók
egyleteket az egyesület nemes intenciója értelmében 
támogassa.

Elnöklő főispán úr ő méltósága úgy a maga, 
mint a jelen volt közönség nevében köszönetét nyilvá
nítva Tabódy József úr ő méltóságának, a taggyüjtő 
íven alájegyeztette a jelenvoltakat s kimondotta, hogy 
a Fehér Kereszt fiókegylete Turócmegyében megala
kult, azonban a nőegylettel leendő egyesülés céljából 
rövid idő alatt gyűlést fog egybehívni.

Hogy a Fehér Kereszt Egyesületnek mi a hivatása, 
erre nézve közöljük az egyesület múlt évi — kilencedik — 
elnöki jelentéséből a következőket:

Nemzetünk keleti eredeténél fogva, heves, lelke
sedni tudó temperamentummal bir; eszményein és ezek 
képviselőin életben és még inkább halálban rajongásig 
csüng; honszerelme, szabadságszeretete páratlan, mely 
csodákra képes.

Ennek varázsereje tette ez országot annyi bal- 
szerencse és oly sok viszály után, szabaddá és magyarrá 
és nemzetünknek a viszonyokkal megalkudni tudó, 
egészséges észjárása életrevalóvá egy ezredéven át.

De ha a honfoglalás ünnepét, jövőnket biztatólag 
méltóan akarjuk megülni, — nem szabad beérnünk 
azzal, hogy Magyarország szabad és nyelvében magyar!

Nem élig, ha a szabadelvűséiben és magyar- 
ságban egymással nemes versenyre kelünk, tanéin 
egyszersmind, -  mire eddig, talán éppen kévésbe ide
ális voltánál fogva, —  legkevesebb gondot fordítottunk 
— komolyan kell gondolnunk a nemzeti anyag meg
mentésére is, mit, elhanyagolásunk folytan, nagy 
veszély fenyeget;

Mert nem csak nyelvében és szabad intézményei 
ben ; de nemzeti anyagában is él a nemzet, mit ia a/ 
oly nagy lelkesedéssel felkarolt nemzeti közmivclodesi 
egyesületeink mindenütt érdekkörükbe vennenek, e rész
ben szinte sokat lendíthetnének és a szeretet gyakorlása 
által, a megmentett gyermekek révén, az idegen aj ua 
szeméből kivéve a szálkát, ezek szivét a nemzetiségnek 
is', egyesitőleg megnyernék.

Hogy mily fontos és megszívelendő a nemzeti 
anyag megmentésének kérdése : kitűnik az országos
statisztikai hivatal igazgatójának Jekclfalussy Józsefnek 
legközelebb megjelent, nagy gonddal összeállított, alapos 
munkájából is. mely szerint, évente közel 300-000-re, 
az összes elhunytak több mint felére rúg az ot év 
alatti elhunyt gyermekek száma, ugyanannyira, a hányad 
magával jött ki Árpád apánk Etelközből, mi annyit 
jelent, hogy egy évben egyre-másra minden nyolcadik 
öt év alatti gyermek elpusztul és hogy nyolc újszülöttből 
csak három éri el az ötéves kort.

Ez borzasztó !
És még komolyabb színben tünteti elő a dolgot 

annak meggondolása, hogy a legnagyobb szaporaság 
mellett, a gyermekhalandóság, legijesztőbb mérve a 
magyar Alföld részére nehezül és igy kétség sem 
merülhet fel az iránt, hogy közegészségi viszonyainknak, 
nevezetesen a gyermekek ügyének minden javulása az 
épp, a sík vidéken oly nagy mérvben pusztító gyer
mekhalálozás minden csökkenése első sorban a gyer
mekekben oly gazdag magyar fajnak fog javára szol
gálni. Mi annyit tesz, hogy: elhanyagolása első sorban 
ennek kárára van.

Kebelrázóan szólnak e rettenetes számok : ha
felgondoljuk, hogy másutt, mint legközelebb Styriában 
7 könnyelmű turistának veszedelme ország-világ sajtóját 
és segélyt kiáltó részvétét felköltötte — nálunk, mert 
a magyar inkább tud meghalni a hazáért és szabad 
Ságért, mint gyakorlatilag élni a hazának — 300.000 
ártatlan magyar gyerek, túlnyomólag magyar nyelvű 
is, elvész a gondatlanság, semmitevés és lelketlen- 
ség miatt.

Ez ellen küzd a Fehér Kereszt Egylet !
Örömmel kell elismernünk, hogy társadalmunk e 

részben is kezd már észre térni és tenni.
Ez eszme a vidéken is, hol a particulárizmus leg

inkább ki van fejlődve, tért kezd foglalni. így Nyitrán I 
és Besztercebányán hol a nőcgylet az ottani Fehér
kereszttel egybeolvadt és Aranyos-Maróthon, hol a 
Fehérkereszt fiókját az ottani Vereskereszt alakítja meg , 
mert hisz a Fehérkereszt orsz. lelenchaz és gyermekvédő- 
egylet a gyermekmentés és védelem ügyét teljesen 
felkarolja, midőn ezt országosan szervezve, alapszabályai 
értelmében, a szegény gyermekeket ingyen gyógyítja 
rendes táplálékkal ellátja és a célból gyermekkórhá
zakat állított fe l;

szegény szűlőnöket, míg munkaképesekké nem 
válnak, cilátja, gyermekijk elhelyezésénél anyagi segé 
lyezés utján is közreműködik, az elhelyezett gyermekek 
felett felügyeletet gyakorol ;

Egyszer mégis csaknem megnyerte . . . .
Épen a Banga József nevenapján esett, hogy a 

szó rákerült a Sülé Gáborra, erre a hírhedt zsiványra, 
kinek az a nevezetes tempója, hogy a ciganymuzsíká- 
tói haugos pusztai kasznárlakot körül állatja, belép és 
azt mondja, hogy senkisem moccanjon, mert most a 
Sülé G. tancol. A cigány remegve kezdi ra a nótáját 
és a zsivany végig táncoltatja a megrémült asszonyokat, 
leányokat. Nem farasztja őket ; gavallérosan leteszi 
pihenőket. De eltáncol két, három órát . .

Takács Benő ott ül az asztalnál és hallgatja 
beszédet — nagy figyelemmel hallgatja és mélységes

darutoll, az álarc üregeiből tűzsugár szikráz. És meg
kezdődik a tánc . . . Olyannak a tánca, a ki pokollal 
teljes évek során ezt az egyet áhítottá, a ki ebben az 
egyben látta ezer szenvedés jutalmát . . . Olyannak 
tánca, a ki megfeledkezett mindenről, csak egyet tud, 
hogy az, a kiért szive elsorvadt, agya kiszáradt, karja 
közt van, szemtül szembe, kéz a kézben . . . Olyannak 
a tánca, ki tudja, csak most van igy és nem lesz mar 
igy — soha, soha többé és a ki ebben a táncban sze
retné kiadni lelkét — azt a beteg, szegény lelkét . .

És mintha ez az emésztő szenvedély Bánó Katalint 
is megragadná. Szemeiből eltűnt a rémület; fátyolos, 

gondolatokba merül. Lógatja a fejét, mintha elaludt I lágy kifejezés sugárzik belőlük. Dereka puhán enged

-  az egyesUÍet áltál ápolt szegény szűlőnöket, ha 
erre alkalmasak, dajkákul elhelyezi I

(elveszi és felneveli a 0 — 14 éves lelenceket, 
elhagyott törvényes és törvénytelen és elzUllésnek kitett 
gyermekeket; és e célból szeretet vagy lelencházakat 
felállít, melyek grf. Teleki Géza első elnökünk még 
múlt évben a belügyminiszternek bemutatott tervezete 
szerint, úgy a fővárosban mint a vidéken nem nagy 
költséggel könnyen megvalósíthatók.

Egyesületünk a lefolyt évben 315 anyát és 327 gyér- 
meket, nyolc éven át összesen 2112  anyát és-gyermeket 
mentett meg az enyészettől és gyógyított: a lelolyt
évben 1532 gyermeket, nyolc éven át összesen 877 ; 
gyermeket.

Tagjaink száma (rendes, pártoló és alapitó): a köz
pontban 800, a vidéken 2000-et meghaladja.

A vagyon mérleg 49-793 r̂t 3 1 krt mutat ki, 
12812 frt 51 krral többet; a jövedelem 5 5-39* frt 
88 krt tett ki, 10.599 frt 7 1 krral többet az előző évinél.

A  vidéken számos uj fiókegylet van alakulóban, 
így Bars-, Ilont-, Zólyom-, Baranya-, Veszprém-, Zala-, 
Somogy-, Vas-, Sopron-, Komárom-, Mosony- és Győr- 
vármegyékben, sőt Nyitrán a nőegylettel közös szere- 
tetházunk van ; Ipolyságban. Szegeden, Szabadkán, 
Liptó-Szent-Miklóson, Bocsárdon (Torontál-megyében) 
szeretet- illetőleg lelencház létesítésével komolyan fog
lalkoznak, e célból Szegeden és Szabadkán 8— 900 frtot 
jövedelmezett, fényesen sikerült hangversenyt s műked
velői előadást rendeztek.

Szóval egyesületünk, a lefolyt év alatt, újabb 
anyagi és erkölcsi lendületet nyert oly ténykörülmények 
áltál, melyek ha kellő komolysággal és kölcsönös loya- 
litással kihasználtatnak, ha mindenki igyekszik taggyüjtés 
és meleg szószólással az ügynek propagandát csinálni 
végcélunk megvalósításához bizton és rövid idő alatt 
elérhetünk.

A  fiókcgyletek alakulása és szervezése tárgyában 
a központ által kibocsátott szabályzatból közöljük az 
alábbiakat:

Minden községben alakulhat fiókegylet, sőt nagyobb 
városok egyes részeiben külön is alakulhatnak fiók
egyletek a közigazgatási kerület külön megjelölésével.

A fiókegylet megalakulhat, mihelyt az illető helyen 
rendes lakással biró 10 .alapító, pártoló vagy rendes 
tag a tagsági ívet alaírta. Rendes tagsági díj vidéken 
I írt ; a pártoló tagsági díj egyszer s mindenkorra 
legalább 50 frt ; az alapítói legalább 200 frt.

H Í R E I N K .
— Közigazgatási bizottsági ülés. Turócmegye 

közigazgatási bizottsága július hó 4-én rendkívüli 
ülést tartott, melynek tárgyát az anyakönyvi kerü
letek végleges megalkotása képezte. Élénk eszmecserét 

j kellett, hogy a házasságok megkötése tekintetében 
a megye hány kerületre osztassák fel. Többen hozzá 
szólották a kérdés megoldásához, a kik közül egy- 
némelyik a nemzetiségi viszonyokra való tekintetből 
s a polgári házasság ellen szított ellenségeskedések 
elhárítása céljából több kerületre szerették volna 
osztani a megyét. Ezekkel szemben Rlim ó Vilmos 
pribóci ág. ev. lelkész a megyét két eskető kerületre 
óhajtotta felosztani azon szempontból, hogy az egy
bekelés megtartása bizonyos komolysággal és ünne
pélyességgel legyen eszközölhető. Mert — úgymond 
—  tagadhallan, hogy másként veszi ki magát a dolog, 
ha a megye alsó járásából esküvők a megye díszter
mében jelennek meg s ott az alispán, vagy főszolga
bíró előtt teszik le az esküt, vagy a felső járásból 
esküvők a stubnva-fürdői főszolgabírói hivatalban. 
Ifj. Justh György orsz. gyűlési képviselő, bizottsági 
tag, helyeslé az előadott javaslatot, sőt kiemelé, hogy 
épen az imént említett hivatalos egyének jobban 
megtudják értetni a néppel a polgári házasság értel
mét s nemzetiségi szempontból is nagyobb hivatott- 
sággal rendelkeznek a félrevezetett nép megnyugtatá
sára. mint az faluhelyeken történhetnék. Csatlakozik 
amaz indítványhoz, mely a megyéi két eskető kerü
letre osztani javasolja. A bizottsági ülés Bcniczky 
Kálmán alispán felvilágosító észrevételei után egy
hangúlag hozzájárúlt a két kerületre való felosztáshoz, 

elhatároztatott, hogy a felhozott indokok előter
jesztésével felsőbb helyre ez értelemben felirat fog 
intéztetni.

volna. A szomszédjai lökdüsve költögetik . . . Taláu 
aludt is, mert a vörös arcan mintha dicső álom fénye 
ragyogna.

Farkast emlegettek.
Katalin napján a kisai pusztán volt együtt a vidék. 

Javában foly a mulatság, mikor azzal a rémhírrel rohan 
be az egyik cseléd, hogy itt a Sülé Gábor. Csakugyan 
itt volt. Kitárult az ajtó és belép rajta a zsivany, 
Megáll a küszöbön: hatalmas alak, szemét bársony
álarc födi. A kivarrott szűr alól kivirít az ezüstpitykés 
vörös lajbi, rámás csizmáján ezüst sarkantyú pörög 
Ziháló melléből tompán tör ki a szó : »Most én tán
colok!* Furcsán támolygó lépéssel odajárul a kasznárné 
elé és mély nyögéssel, mondja: »Kérem a csárdást!* 
A megrémült asszony föláll és a vállára emeli kezét 
A mint a lágy test köré fonta a karját, kiegyenesedik 
a szegény iegény alakja. Delcegen lobog a kalapjan a

nő feje hátra-

a/, ölelő kar nyomásának, szétnyíló ajkára mély mosoly 
ül . . . Táncol önfeledten, mintha álmodnék 

Ekkor a betyár úgy érzi, hogy 
hanyatlik.

Vonagló szájjal súgja; »Hagy el Benő, az istenért!*
Sülé Gábor megaiiapodik, a cigány muzsikája 

megszakad. Odavezeti táncosnőjét a pamlaghoz és gyön
géden leteszi — aztan elkurjantja magát, ujjongva föl 
kacag és kirohan . . .

Odakint a kutyák örült csaholása közben lóra 
kap Sülé Gábor a legényeivel. Felvont karabély a 
combjukon — úgy vágtatnak végig az udvaron, ki a 
holdfényes, hóval födött sikra.

Masnap a gazdasszony holtan taláita Takács Benőt 
az ágyában. A forgópisztoly melylycl megszabadult a 
kínok világából akkor is a kezéuen volt.

— Egy érdekes ember halála. A mull év május 
havában jött Turócba lakni egy öreg úr. aki nemosak 
nagy műveltségével, világlátottságával, hanem exeti- 
kus egyenruhájával is feltűnést keltett. Raksán vett 
lakást Rakssányi József árv. sz. ülnök egyik házában 
•“ azóta ott élt senkit nem terhelve, sőt kedves művelt
ségével mindenki szeretetét megnyerve. Ez az öreg 
úr báró Slaudach Ferenc Á. I. nyugalmazott perzsa 
birodalmi generális, az o.sztr. magyar hadsereg volt 
őrnagya, ki a königgrálzi ütközetben is vitézül részt 
vett s ki tegnap szélhüdés következtében hirtelen 
meghalt. Özvegyén kívül 6 élő gyermeke maradt —- 
Teheránban, kik annál kevésbbé akartak vele jönni 
Európába, mert mind mohamedánok s idősebb fia 
szintén tábornoka a perzsa hadseregnek. Ezeket a 
küiügyministerium utján szándékozik Rakssányi József
úr értesíteni atyjuk haláláról. Az érdekes öreg urat 
a Rakssányi család temelleti el családi sírboltjába



27. szám. Turóc-Szenl-Márton,
s ezen az álon is kéri a vármegye közönségét, hogy 
a rnesze idegenből ideszukudt nem mindennapi ember 
végtisztességén mennél számosabban szíveskedjék 
megjelenni. A temetés ma d. u. lesz Raksán. A Már
tonból oda rándulókat a diveki állomáson a d. u. sze
mélyvonatnál kocsik fogják várni. Adjon Isten a csa
ládjától messze szakadt öreg úrnak olyan nyugodal
mat. mint amilyen szeretettel új környezete ápolta 
s eltemeti

— Haláleset vigyázatlanságból címmel megjelent 
közleményünkre vonatkozólag a legilletékesebb helvről, 
az édes atyától érkezett be hozzánk az alábbi helyre
igazítás : »F. évi junius hó 26-án délután, Nándor 
nevű 12 éves fiam a slubnyai állomásra ment nővérét 
meglátogatni; olt az in ióház mögött Flóbert-fóle 
puskájával verebet lőtt, melyet a perronra hozván, az 
üres puskát a falhoz támasztotta. A perronon találkozott 
Balogh Rezső tanulóval, a ki felszólította fiamat, 
hogy ő is szeretne lőni, ha fegyverét oda adná neki. 
Erre fiam egy serét-töllényt vett elő s megtanítván 
Baloghot a töltésre, átadta a fegyvert. Balogh a 
töltéshez hozzá fogott, ámde fiam felé tartván a 
csövet, figyelmeztető, hogy a csövet más irányban 
tartsa, mert Őt le találja lőni. Alig mondotta azonban 
ki fiam figyelmeztető szavait, a fegyver elsült és az 
egész töltés ruházatán keresztül hasába ment s öt 
súlyosan megsebesítette*.

— Kérelem a turóci turista osztály tagjaihoz
Van szerencsém a Magyar Turista Egyesület turóci 
osztályának tagjait tisztelettel felkérni, hogy tagsági 
dijaikat hozzám minélelőbb eljuttatni szíveskedjenek. 
Különösen kérem azon t. tagtárs urakat, a kik még 
az előző évre, esetleg évekre sem rótták volna le 
kötelezettségüket: szíveskedjenek a hátralékokat
postautalvánnyal kiegyenlíteni. Fehér János pénztáros.

—  Beiktatás. A dunáninneni evang. kerület uj 
felügyelőjét. Laszkáry Gyulát július 2-án iktatták be 
uj hivatalába nagy ünnepiességgel Pozsonyban. A 
templom egészen meglelt ünnepi közönséggel, a kerü
leti küldöttekkel. Baltik püspök elnökölt az ünne
piességen, s Laszkáryt megválasztottnak jelentette 
ki. Az uj felügyelő erre letette az esküt, programm- 
beszédet mondott, melyben különösen nagy hatást 
kellett az a passzus, hogy nem tűri a magyarellenes 
törekvéseket az egyház palástja alatt. Kiemelte azon
kívül beszédében a protestánsok kitartó szabadelvü- 
ségét is. Laszkáryt elsőbben Láng Lajos üdvözölte 
szép beszéddel, aztán az egyetemes ülés nevében 
Prónay Dezső báró, a nógrádi esperesség nevében 
Pulszky Ágost, a dunántúli kerület nevében Radó 
Kálmán. Este a Magyar király szállóban százötven 
terítékű bankett volt, melyen az első felköszönlőt 
Laszkáry Gyula mondta a királyra. A másodikat 
ugyancsak Laszkáry Prónay Dezső báróra. Radó 
Kálmán, W lassics Gyula kultuszminisztert köszön
tötte föl, a ki táviratilag küldte üdvözletét. Felkö 
szöntőt mondotta még: Prém József Zsilinszky állam 
titkárra, törö-kanizsai Schulpe György Bánfi'v kor
mányelnökre, Prónay Dezső báró Baltik püspökre, 
Pulszky Ágost Eszterházy Istvánra, a ki viszont 
protestáns főpapokat éltette.

— Nyári mulatságok. A pribóczi önkény les tűzoltó- 
egylet ma tartja juliálisát a cserfa-ligetben. Kivonulás 
délután 2 órakor. Kedvezőtlen idő esetén július 14-ére 
halasztatik a mulatság. — Ugyancsak ma tartja 
nyári mulatságát a liptó-tarnóci ónk. tűzoltó-egylet 
is ; mulatság közben azonban fél órai tanácskozást 
is jelez a meghívó, mely alkalommal megállapítlatik 
a milleniumi ünnepélyen való részvétel.

— Felhívás. Az 1896. Ezredéves orszságos kiállítás 
kereskedelem-, pénz- és hitelügyi csoportjában több régi 
irodai és üzleti helyiség bemutatása van tervbe véve. 
Hogy ez lehetőleg híven és teljesen legyen eszközöl 
hetö, első sorban a régibb cégek segítségére, de ezeken 
kívül mindazoknak a közreműködésére van szükség, 
a kiknek birtokában vannak a régebbi időkből egyes 
berendezési és fölszerelési tárgyak (asztalok, székek, 
állványok, cégtáblák, dobozok, csomagoló papírok 
és vásznak, mértékek stb.) vagy nyomtatványok 
(számla-, árjegyzék-, körlevél-, etiqnette-minták. 
plakátok, váltók, értékjegyek stb.) Száz meg százféle 
tárgyról van itt szó, a melyeket felsorolni, de meg 
jelölni sem lehet, a melyek azonban bármi jelenték
teleneknek látszassanak, az említett célra használha
tók, sőt szükségesek. Fölkérjük ennélfogva mindazokat, 
a kik ily tárgyakkal a csoport intéző bizottságának 
vállalkozását elősegíthetik, szíveskedjenek azokat az 
Ezredéves országos kiállítás igazgatóságának Buda
pest. városliget »az V. csoport számára* mielőbb 
rendelkezésre bocsátani.

— A posta kézbesítés egy fontos akadálya. A 
postai-tarifában intézkedés van ugyan téve az iránt, 
liogy különösen a nagyobb városokba szóló posta
küldeményeken a címzett lakása, a kerület, utca, 
házszám stb. kiírásával pontosan megjelöltessék. Ezen 
gyakorlati utasítást azonban a közönség oly kevéssé 
veszi figyelembe, hogy naponként ezer és ezer levél 
érkezik Budapestre és más nagyobb varosokba, melye
ken a címzett lakása hiányzik. Ennek azután az a 
következménye, hogy a levelek tekintélyes része vagy 
hosszas kérdezősködés után elkésve és sokszor ille
téktelen egyénnek kézbesittetik, vagy egyáltalában 
nem is kézbesíthető. Különösen előfordul ez rendes 
körülmények közt is olyan esetekben, midőn beteg
ség-, fegyvergyakorlatokra való behívás és más effele 
okok következtében a kézbesítésre hivatott egyént 
mással kell helyettesíteni. A napokban lefolyt sztrájk 
közben különösen nagy fennakadást okozott ez a 
körülmény, a budapesti posta- és távirdaigazgatóság

költséget és fáradságot nem kímélve hasztalan igye
kezett azon, hogy a postaforgalommal kapcsolatos 

közönségre annyira fontos kereskedelmi és 
magán érdekek a forgalom szünetelése által kárt ne 
szenvedjenek, hasztalan pótolta a sztrájkoló egyéneket 
más munkaerőkkel, minden jóakarata füstbe ment a 
közönség azon mulasztásán, hogy a Budapestre szóló 
levelek nagyobb részének címeiből az utca és házszám 
hiányzott, holott, ha ezen akadály fenn nem forgott 
volna, a küldemények nagy része a sztrájk tartama 
alatt is akadálytalanul kézbesíthető lett volna. Remél
jük. hogy az elmúlt forgalmi zavarokból a közönség 
is saját jól felfogott érdekében le fogja vonni azt a 
tanúságot, hogy postaküldeményeinek gyors kézhez 
jutását a megfelélő teljes cím ráirásával biztosítani 
igyekszik, mert külömben a nagyobb városok posta
hivatalai — különösen Budapest — a legjobb akarat 
és igyekezel mellett sem képesek az érkezett külde
ményeket gyorsan kézbesíteni, a késedelem pedig 
sokszor magántermészetű ügyekben is nagy hátrány
nyal járhat egyesekre, üzletemberekre pedig valóságos 
kalamitás, a melyen csakis az érdekelt közönség 
maga segíthet az által, ha a pontos és gyors posta- 
kézbesítésnek ezen itt említett akadályát elhárítja és 
postaküldeményeinek címezésére gondot fordít.

- Polgári eljegyzés. Vrankovics Iván római 
katolikus vallási; 19-ik vadászzászlóaljbeli őrmester, 
a ki jelenleg Boszniában Tuzlában van helyőrségen, 
eljegyezte Hódmezö-Vásárhelyen á zsidó vallásu 
Stern Bettinát. Az esküvő a házassági törvény életbe
lépésének első napján lesz.

— Tanoncul felvétetik a turóc-szt.-mártoni magyar 
nyomdában, egy jó  házból való és a kellő iskolai 
kiképzéssel bíró fiú.

- -  sMentor* ellátási vállalat. Fontos kérdéstold 
meg e vállalat, a mikor az ezredéves országos kiál
lítás igazgatóságának pártfogása alatt működését 
megkezdette. A lakáskérdés okozza minden a kiállí
tásra felrándulóknak a legnagyobb gondot, mert nem
csak attól tart, hogy nem kap lakást, de fél a kiállí
tás tartama alatt azok drágaságától. E vállalat saját 
szállóhelycil rendezi be és minden jelentkezőnek 7 
napra már előre lefoglalja szobáját, jöjjön  az a kiál
lítás tartama alatt bármikor is Budapestre. Az étke
zési szelvények a főváros és a kiállítási terület több 
előkel!) vendéglőiben bírnak érvénnyel mig a közle
kedés a lóvonat és a villamosvasultal bármely vona
lon teljesíthető. A vállalat ellátási könyvecskéi 7 
napra szóló szoha, étkezés, közlekedés, kiállítás és 
szórakoztató szelvényeket tartalmaznak. Azonkívül 
játszanak a kiállítási tombolán és egy hét napra szóló 
2000 koronás baleset biztosítási bárcával bírnak. 
Egy könyvecske ára 42 forint, beszerezhető l frt heti, 
vagy 4- frt 20 kros havi lefizetés mellett már ma és 
az esetben, ha egy 0 frt 50 kros napi szelvénnyel 
pótolva lesz, 2 személy által 4 napra bir érvénnyel. 
Nem csoda, ha az ország minden részéről már is 
oly nagy számban érkeznek a vállalathoz bejelenté
sek, és igv a közönség helyesen cselekedne, ha minél 
előbb jelentkeznék, miután a vállalat csak korlátolt 
számban fogad el előjegyzéseket.
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CSAEHOK.
Mondurban.

— Tizenhárom nap a katona-életből. — 
Váltó-ovatolást, adóintést és katonaviseit embernél 

a fegyvergyakoriatra való behívást kellemesség tekin
tetéből nyugodt lelkiismerettel egy kategóriába lehet 
sorozni. Azzal a különbséggel azonban, hogy míg 
amazokat el lehet titkolni a feleség előtt, az utóbbinál 
mar magát az asszonyt is okvetlenül »mozgósítani* kell.

Hogy az eseményszámba menő hadi mozgósítás 
tényleg megtörténik, bizonyítják azok a pityergő szem 
érmetes parasztmenyecskék, kik igy »prezentálás< 
alkalmával körüiülik a Frigycs-főherceg-laktanya ruha
tárat és a szomszéd-kertek előtt elterülő kis darab 
gyepes földet.

Hogy miért ? — azt teljesen szükségtelen tuda
kolni. Amig a regimentsz-orvos körültapogatja a tizen
három napra meginvitait »vendéget* és végezetül egyet 
lódítva rajta bosszúsan rámondja, hogy : mars! 
addig azoknak bele kell temetni az arcukat csipkés 
szélű kendőjükbe és úgy kell tenni, mintha siratnak az 
urukat. A vén tapasztalt katona, á ki már a harmadik 
»komiszon* rágódik, erre oiyan dogmatikusan vágja ki 
a lcgtalalóbb megjegyzést :

— Nézd csak komám, hogy értnek a markiro- 
zashoz.

És ki tudja, vájjon nincs-e igaza ? Nein-e mosolyog 
az a parázsszemű menyecske ezeken a mükönnyeken 
keresztül egy fél óra múlva valamelyik pelyhes álló 
legényre, a midőn már a regruta-káplár büszke önér 
zettel összeállítja a most mar katonákká avanzsirozott 
civileket és megfeszített forsriftos lépésekkel vezeti ki 
a pókhálós barakba az ő egyetlen, draga férjecskéjét is.

A  fényes, csillogó künycseppck leperegnek a 
rózsás fiatal arcról, a kiért pedig ezek a piciny gyöngysze
mek leszivárogtak a sötét szcmpillak alól, az most fanyar, 
keserű tekintettel nézegeti azokat a jól ismert, zsíros, 
össze foltozott mondurba öltözött rabokat, rneiyck egy

garmadába hányva, olyan szánalmasan néznek ki, mint 
egy megnyomorodott, hályogos szemű csataló. Az arcok 
megnyúlnak, kelletlen kifejezést öltenek, mint nagygya
korlaton, ha víz hiányában vadsavanyu kökényt eszik 

baka szomj-oltásut, és fitymálva turkálják össze az 
perettszerü kosztümöket egy-egy hirtelen kibökkentett 

roegiegyzéssel:
— Ebben még kéregetni is lehetne komám!
A  zupásstráflis, szolgálatvezető őrmester, ki a

helyzet komolyságához illő hivatalos méltósággal rági- 
csalja a husvét vasárnapról megmaradt virginia-csutkát, 
a sértett önérzet hangján keményen vágja a szót:

— Ne turkáljanak kentek hé! . , . Otthon még 
parádés mondurnak is jó lenne!

Konvencionális röhej hangzik fel a rozzant barak- 
ból és közbe el-elcsuszik feleletkép egy-egy bakakiszólás:

— No, hogy segítse rá az Isten az őrmester urat!...
Refrainkép belemordul egy-egy vastag hang:
— A  meddig a komiszon megösmeri a számot...
Az összefoltozott, kemény bakancsról másnap reg

gelre lefújja a tavaszi szellő a két esztendős penészt 
és »tisztán* ott áll egy szakasz rezervista a barak 
előtti friss hajtású zöld gyepen, várva az »öreget«.

Az »örcg«, kit korára nézve bátran lehetne fia
talnak is nevezni, katonás pontossággal jelenik meg 
kora reggel és megtartja az első bemutatkozót*. Szép, 
férfias arcán a szelíd jóság tükröződik le ; válogatott 
szavaiból a nemes lélek humanizmusa beszél, olyas 
kellemes érzést keltve az ember lelkében, mely önkény
telenül is sejteti, hogy ez az uniformisos szép, daliás 

egyúttal ember is. A  kemény, edzett katonalelket 
átfutó kellemes érzés a legnagyobb tiszteletre és rés- 
pectusra ösztönzi a különféle természetű és jellemű 
embereket az »öreg« iránt.

Bolyhos, idő előtt megvénhedt, szőrmóc emberek 
bámulják kimeresztett szemekkel az öreget, amint az 
végignézi őket a kimustrált, szinehagyott mondurban s 
tudakolva kérdi:

— Hiányzik valakinek valamije ?
Egymásra néznek, mintha egyik a másikat biz

tatná, hogy szóljon: igenis hiányzik: vergónia, vacsora, 
dienstfrei s több ehhez hasonló kedvezményes dolgok, 
miket valószínűleg véletlenségből felejtettek csak ki a 
»Gebührenvorschrift« -ból.

— A  kinek valami kérése van lépjen előre.
A  szakaszban mozgás támad — és előlép egy 

pár ember.
— Kapitány úr alásan kérek dupla menázsit.
A  kapitány úr önkénytelenül elneveti magát, mire 

az egész szakasz, mint egy kórus, röhögésbe tör ki.
Alázatos képű reszkető alak áll, jobban mondva, 

görnyed a kapitány előtt; az adjusztált mondur is csak 
úgy libeg vézna, elsoványodott tagjain.

— H ogy hívják ?
— Engem ?
— Magát, magát.
— Az apám Mozsinak, az anyám Mórickámnak, 

a feleségem . . .
— Ostoba! — rivalt rá a kapitány. — Azt kér

dem mi a neve ?
A  szegény hadfi arca megnyúlik, szemei nagyra 

nyílnak és mint a ki nem értette meg a kérdést bambán 
bámul a kapitány úr komolyravált arcába.

— Wie heissen sie?
— E zoj, Abraham Kohn bitté.
— Micsoda maga — faggatja tovább a kapitány.
— Mi vagyok ?
— Igen.
— Éhes vagyok kapitány úr.
— Sie macheu’s kein Spass hier. —  Hallja ne 

tréfáljon — mdrdul rá a türelmét vesztett tiszt.
— Kapitány úr kérem ez nem tréfa, von gestern 

nichts zu essen ! Tegnap óta semmit sem enni.
— Mi a foglalkozása ?
Az együgyű ember arra földerül, szemei fényesek 

lesznek, azután kissé kiegyenesedve büszkén válaszol :
— Művész vagyok.
— Miféle művész ?
— Hajmüvész, kapitány úr . . .  .
A  ki egyébként azt hiszi, hogy ez a tizenhárom 

napos fegyvergyakorlat egy tortúra, —  az végtelen 
nagy tévedésben van. H ogy vannak többen ilyes téve
désben, arról meg vagyok győződve. Csak látni kell 
ezeket a tejarcu, elkényesztetett embereket, akik régóta 
elszoktak a mező szabad, éles levegőjétől s a cakumpak 
viselésétől. Szinte hallani vélem azt a keserves panaszt, 
a mit odahaza kiöntenek a gyengeielkű feleség előtt, 
ki ezek után valóságos rettegések között lesi ennek az 
ominózus számú gyakorlatnak az elteltét.

Ne tessék pedig ezt hinni, — csupa gyöngy itt 
az élet. S ha a naponkinti 8 órás beschaftigung elma
radna, fogadást mernék tenni, hogy számtalanok lenné-
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nek, kik még meg is toldanák ezt a rövid kis tizen
három napot.

Mert hát nem mindennapi élvezet az, a minek itt 
részese az ember. Úgy berukkolás után csupa vigság. 
mulatozás a vén bakák tereferéje. Fölelevenedik itt 
olyan régi bakacsiny is, a mi fegyvergyakorlat nélkül 
talán sohsem látott volna napvilágot.

Ezt azonban nem volna tanácsos leírni, mert 
egyeseknek csak azután lenne az igazi raport, ha haza 
mennének s otthon az »öreg«. helyett a bóbitás fejű 
kis menyecske szabna ki dienstreglama nélkül a kürti 
vassal egybekötött »Einzelnarest«-et. Cs. M.

Irodalom.
Athenaeumi történet. Az Athenaeumi r. társulat 

kiadásában megjelenő, >A magyar nemzet története* 
cimü tiz kötetes nagy munkának (milleniumi kiadás) 
28., 29. és 30. füzete most került könyvpiacra. Ezek
ben a füzetekben befejezést nyer a második kötet 
második könyve, mely Kálmán király és Álmos herceg, 
valamint a keresztes hadjáratok. Horvátország és Dal
mácia meghódítása, az orosz hadjárat, a világi törvény- 
hozás, az egyházi törvényhozás, végül Kálmán király 
családi viszonyai és Álmossal való küzdelmeik törté
netét foglalja magában. Nyomban megkezdődik a har
madik könyv, melynek focimé : A görög befolyás kora. 
A kitűnő szerző, dr. Marcali Henrik egyetemi profes
szor erre a korszakra vonatkozólag is számos történeti 
adatot hoz fel, a melyek eddig ismeretlenek voltak. 
Általában oly bőven irja le ezeket a Kálmán király 
alatt történt, különben is rendkívüli érdekes eseménye
ket, miként előtte egyetlen történetiró sem. A bemu
tatott műmellékletek és az a számos szövegkép, melyek
ből majdnem minden egyes lapra kerül egy-egy, a jeles 
történetiró szakadatlan kutatásainak gazdag eredményé
ről tesznek tanúságot. A 28. füzethez műmellékletül 
van csatolva Székely Bertalan festőművészünk nagy
szabású képének: »I. Endre király koronázásának*
pompás fénynyomata, melynek eredetije a pécsi székes
egyház Szent Mór kápolnája falát ékesíti. Ezen kívül 
Kimnach László rajzában be van mutatva a történelmi 
nevezetességű »Körösszeg* látképe. A hazai jogász 
közönséget kétségkívül érdekelni fogja a 29-ik füzet 
fényes kivitelű műmelléklcte, mely »II. Endre arany
bullája lecsüngő arany pecsétjének hasonmását tünteti 
fel, a Kállay család levéltárában levő eredeti példány
ról véve. Ennek a füzetnek másik műmelléklete szintén 
közelebbről érdekel bennünket, amennyiben uralkodó- 
házunk első ősének, Habsburg Rudolfnak saját korbeli 
arcképe, meiy azambrasi képgyűjtemény eredetije után 
készült nagy hűséggel előállítva. A  30 füzet mellékeiéi 
is fényeseknek mondhatók. Egyes füzet ára 30 kr. 
Előfizetés nyegyedevre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre 
(24 füzet) 7 frt 20 kr. Az előfizetők minden szombaton 
kapnak egy füzetet.

Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből megje
lent a 34-ik füzet. Három tanulmány van benne : Vad- 
nai Karolyé »A forradalom költészetéről* (befejezve), 
Szilágyi Sándoré »A forradalom után* és Zichy Antalé 
»Deak Ferenc mint iró* c. alatt. Mind a három dol
gozat egy egy érdekes memorie-részlet, a szerzőknek 
saját közvetlen szemléletükből, tapasztalataikból merítve, 
rendkívül érdekes és sok ismeretlen részlettel, s azzal 
a közvetlenséggel Írva, meiy a sajat emlékek előadását 
e kitűnő tollú íróknál kétszeresen vonzóvá teszi. A 
szöveget számos illusztráció kiséri: Petőfi érc-szobra, 
Bem arcképe (Petőfitől), a budai honvéd-szobor, az Ú j
épület régi képe, Nagy Ignác arcképe, két szép forra
dalmi vonatkozású allegorikus kép, Deák szülőháza, 
három arcképe, Puszta-Szén t-László, Deák kézirata, 
mauzóleuma, érc-szobra és nemesi címere ; külön mel
lékletül pedig Petőfi a muzeum előtt, a >János vitéz* 
elsó iilustrációi és Arany verses levele Petőfihez. A 
két év óta folyó díszes vállalatból még két füzet fog 
megjelenni, aztán két kötetben együtt is kapható lesz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mái'loni kir. járásbíróság mint tlkvJ 

hatóság közhírré teszi, hogy Cziger J á n osn a k , K ap  ai 
szül. Mácz Erzsébet elleni végrehajtási ügyében .1 
bbánvai kir. törvényszék területén Valcsa községben

1*. a valósai 107. sz. tlkvben A. I. 1. sor- 126 hr. 
sz. alatt felvett s B. 10. sz. alatt Blaho János nevére 
Vs-ad, B. 12. sz. alatt Káplán Mihály nevére Vs-aü 
és B. 13. sz. alatt Káplán szül. Mácz Erzsébet nevére 
Vs-ad részben irt ingatlanságra s azon épült Jo. o. 1. 
sz. házra 160 frt. _

2. a valósai 107. sz. tlkvben A. 1. 2 - 5 . ,  - f  1 - 0., 
-f- 1 — 14. sor- valamint az ugvanottani 246 sz. tlkvben 
A. I. 1 -4 6 . és -f- 1. sor-sz. alatt illetve a tagosításkor 
ezek helyett kihasított ingatlanokból, Káplán szül. 
Mácz Erzsébet V s-V s-ad  részben megillető jutalékra 
és ennek kiegészítésénél képező erdő és legelő ille
tőségre 143 írtban, kikiáltási árban ezennel az árve
rést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan- 
ság az 1895. évi augusztus l-en d. e. 10 órakor Valcsa 
községben a község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy a bánatpénznek pedig a bíróságnál lett 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmer- 
vényl átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint llkvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban. 1895. évi május hó 9-én.

Medz i hr adszky ,
kir. aljbirő.

1895. július 7. 27. szám.

N y i 111 é r.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Foulard-selyemet 60 krtól 3 frt 35 krig méte
renként — japáni, chinai, s. a. t. a legújabb mintá
zattal és színekben, ú. m. fekete, fehér és színes, 
Henneberg selyemet 35 krtól 14 Irt 65 krig méteren- 
kint sima, csikós, kockázott mintázottakat, darnasztot 
s. a t. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 
szín és mintázattal s. a t.) postabór és vámmentesen a 
házhoz szállítva es mintákat küld postafordultával • 
Ileiiiie livrjc  U .  (cs. k. udvarszállitó) Helyem  
jcyarn ^ lir ie lilie ii. Svájcba címzett levelekre 
10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz
em ek.

2842. sz. 1895.

Árverési hirdetmény.
Körmöc szab. kir. és főbányaváros tanácsa részé

ről ezennel közhírré tétetik, miszerint folyó 1895. 
évi augusztus 5-én d. e. 10 órakor a város székesháza 
nagytermében ujabbi nyilvános árverés útján és fel
sőbb jóváhagyás fenntartása mellett az alsó-slubnyai 
majorság, három esetleg kilenc évre bérbe adatni fog.

Árverezni kívánók az évi 2700 frtnyi haszou- 
bérösszegben megállapított kikiáltási ár lG°/o-ának 
megfelelő összeget bánatpénz gyanánt az árverés 
kezdete előtt az árverező bizottság kezeihez juttatni 
tartoznak.

Írásbeli ajánlatok csak azon esetben fognak 
tekintetbe vétetni, ha az előbb megjelölt bánatpénzzel 
felszerelve a szóbeli árverés kezdetéig belerjeszletnek.

A bérbeadandó majorság leltára, az árverési 
feltételek és a haszonbér-szerződés tervezete a városi 
számvevőségnél a hivatalos órák alatt belekinthelők, 
hol egyszersmind szóbeli felvilágosítások is adatnak.

Megjegyeztetik, hogy a kikiáltási áron aluli 
bérösszegre szóló ajánlatok ki nem záratnak.

A város közönsége fenntartja magának azt a 
jogot, hogy a lett szóbeli és Írásbeli ajánlatok közölt 
tekintet nélkül a felajánlott bérösszeg magasságára 
szabadon választhat és esetleg, a nélkül hogy ezt 
indokolni tartoznék, az összes ajánlatokat is eluta
síthatja.

Körmöcbányán, 1895. évi június hó 28-án.
Burda Imre,

polgármester h.

Kzoii Horgony-Pata
fixpellor néven is i.>- 

inorotes, igazán népszerű 
háziszor most már 25 év óta 

legjobb fájdalomcsillapító bc- 
dömölésnek fenyesen bebizo

nyult köszvenynel.csuznal, tagszag
gatásnál stb. nél. A föld összes or

szágaiban nagy oltorjosztést és biztos 
hatása kövotkoztóbon minden oldalról oly 

elismerést talált, hogy ntiudon botognok jog 
gal ajánlható.

rA T in ó t. c a p s ic i co m po s .
(Horgony- Pain- Expeller)

kimagasló állását a figdnlomcsillapitó bedörzsölé- 
sok között diadalmasan megtartotta, különféle fol- 
Imjtás ős utánzatok dacára; ez bizonyára a legjobb 
bizonyítók arra nózvo, hogy a közönség igou jól 
mog tudja különböztetni a jót a rossztol.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bevá
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyelendő és minden üveg őzen jogy nélkül, 
miiit nem vc.ódi visszautasítandó. A gyógy
szertárakban kapható 40 kr., 70 kr. vagy 
1 frt. 20 krnyi árban üvegenként; B u d a p esten  
T ö t ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél. 

Rickter-féle gyár Rudolstadtban, Thür.-ban.
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A tapasztalni azt oktatja, hogy :
Mindig a helyes forrást keresd, ha vásárolsz.

Ez méltán az én üzletemre vonatkozható, mert 
csakis egy o ly  nagymérvű üzletnek, am ilyen az enyém , 
lehetnek o lcsó költségei, mely körülm ény óriási kész- 
pénzáru-bevásárlásoknak és egyéb előnyöknek köszön
hető s m elyeknek végre a vevőim  veszik hasznát.

Gyönyörű minták magánvevöknek ingyen és 
bérmentve.

Bőtarlalmu mintakönyvek, amilyennek eddig 
még nem léteztek, szabók részére bérmen- 

tetlenül.
Öltönyeknek való kelmék
P eru v ion  és d o sk in g  a magas k léru s részére, szabály
szerű kelmék cs és kir t is z tv is e lő -e g y e n ru h á k ra , 
úgyszintén budit 'lá n y o k , tű zo ltók  és to rn á zók n a k . 
valam int liv ré k  részére. T e k e -  és já té k a s z ta lo k ra  

való posztók, k o es i-á lliu z a tok . 
l.e K iin io  o b b  r n l i l n r  stájori, karinthiai, tiroli stb. 
lodcnbon férfi és nő i h aszn á la tra , e red eti gy á ri 
áru k  m ellett, o ly  nagy választékban, a m ilyent húsz

szoros verseny sem nyújthat. 
l 'O iíi iu u y o l> l>  v a liiN iK lé k  csakis finom, tartós női 
p osz tób ó l, a legdivatosabb színekben. M osó -sz öv et, 

u ti-p lu idok  4 — 14 frtig,
úgy* c ' / n V w í - k p I l ó k f i l r  (u j-bé lés ,gom b,tű , szintén I v U H U l i U i v  cérna stb.).

Valódi, tartós, tiszta gyapot posztó arukat,
és nem holmi olcsó rongyot, mely alig a 
szabó munkadiját érdemli, ajánl jutányos áron

ST IK A R O F SK Y  J.,
B E t T l T l T B E N -  ^ S S S S j .
Legnagyobb gyári poszto raktár Vs millió forint 

értekben.
6W* Szétküldés csak utánvét mellett.

F iö v e
l »Stil

meztetes!  M inthogy ügynökök és házalók 
Stikarofsky* elnevezéssel másodminőségU árukat 

szoktak árusítani, félreértések kikerülése végett 
figyelmeztetem a n. é. fogyasztó közönséget, hogy 
ilyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom  cl 

áruimat.
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g  ............... ............ . ....... .. ........... PAz 1896-iki ezredéves országos kiállítási igazgatóság pártfogasa alatt* lévő

Z L / E e n t o r  E l l á t á s i  V á l l a l a t
0 .

E lszállásolás: Saját uj 1 
szállóhelyeinken. | 

Étkezés a főváros és a 
kiállítás e lők előbb  ét

term eiben.

Bu dape s t ,  k e r e p e s i - u t  22. sz.
az ezredéves országos kiállítást látogatók számára 
kibocsájt 42 frt értékben 1 frt heti, vagy 4 frt 20 kr. 

havi befizetés mellett

„Ellátási K ön yvecsk ék et"
melyek a kiállítás egész tartama alatt 7 napra szóló

étkezés-, közlekedés-, kiállítás- és szórakoztatási-szel
vényeket, 1 kiállítási tombola-jegyet,

végül egy 2000 koronás baleset biztos í tás i  barcát  tartalmaznak. — Egy ilyen könyvecskéi 
2 személy ,s használhat, 4 - 4  napra, ha 0 frt 60 krral pótolva lesz * 

Előfizetéseket csakis korlatok számban (az első részlet beküldése mellett) már most elfogad
nak, valamint bővebb felvilágosítással szolgálnak : 8

'  B u d a p e s t - K r * » é l» e t  v á r o s i  f i u n k  - A  .. T I n i  1 ,1 ,
Dr. Morzsányi Karoly E M ich  G CmztAv

országgyűlési képv. m in, „Inök. „íz . gy4ros, m inl o ln ök .
Hzyrdas Sándor Takda Zsigmond

s z o b a '

■v il ii t , ' ,* i  V I , H a l a t
Iiózsa Lajos 

igazgató.
.,, , Stadler Karola

_  ..........  . “  blZl lárs- kö2P' refeklgyol. föv. biz. Ing. ház- és szállóda-lu lajd
Prospectust V ázlatra  iat7en  és bélmentve.
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