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Társadalom, társulat, társaság.
Három nagy fogalom, három egymástól 

különböző jelentőséggel. Az első egv nagy 
ház, mely különböző szobákra van felosztva; 
a másik mindmegannyi ablak, melyek a szo
bákat megvilágítják; a harmadik azon tűz
hely, honnan melegség árad szét a szobákba. 
Minél több a szoba egy házban, annál idege
nebbekké válnak egymás iránt a benne lakók. 
Éppen így a társadalom falakat rak az embe
riség közé, még pedig azon érdekek szerint, 
melyek az embereket egymástól elválasztják. 
Mily sötét, rideg volna az élet, ha ezen falak 
közé nem hatolna be a világosság!

Ámde bármennyire óhajtanák is egyesek 
ezt a sötétségei, bármennyire szeretnék is 
egyesek magukat elszigeteltté tenni, gondos
kodnak róla a társulatok, az egyesületek, hogy 
a szeparatisztikus törekvések leromboltassanak. 
A társulatok lerontják a válaszfalakat ember 
és ember közt, világosságot öntenek a sötét
ségbe.

Es csakugyan a társadalomban csak akkor 
van eleven és pezsgő élei, ha minél több tár
sulat lélezik benne. A társulatok vannak hivatva 
észbe, szívbe világosságot és melegséget ger
jeszteni; a társulatok vannak hivatva a tár
sadalom javára minden üdvös intézményt létre
hozni. A társulatok, ha hivatásukat ismerik és 
kellő erővel rendelkeznek annak betöltésére, 
— képesek megszüntetni az emberi nyomort 
s letörölni az árvák síró könyeit.

Vannak társulatok, melyek nyerészkedésre, 
részvényekre vannak fektetve, tehát percen
tekre dolgoznak. Én ezúttal nem ezekről aka
rok szólani, hanem azokról a társulatokról, a 
melyek minden spekuláció nélkül, azon célból 
jöttek létre, hogy együttes működés folytán 
a hazaszeretetnek medrét szélesítsék, a szét
forgácsolt erőknek célludalos felhasználásával 
eleven és pezsgő helyi állapotokat létesítsenek.

Hogy azonban a társulatok, vagy más 
szóval az egyesületek, az imént vázolt magasz
tos célt szolgálhassák, ahhoz megkivántalik,

hogy azoknak minden tagja a míveltség kellő 
fokán álljon.

A társulatok, illetve az egyesületek azon 
hőmérők, melyek a társadalom éltető meleg- 
ségi fokát mutatják. A társadalom szétosztja 
az embereket, az egyesületek pedig ellenke
zőleg egyesílik az erőket.

Egy város vagy vidék annál rohamosab
ban fejlődik, minél életrevalóbb egyesületek
kel rendelkezik. Egyesületek vagy társulatok 
nélkül társadalmi életünk csupa lenyődés, 
hideg és sivár lenne, melyet csupán egyetlen 
ösztön, az élelöszlön tart mozgásban. A tár
sadalomban egy utat tapos a vallásos az 
isten tagadóval, a lángész a lompa elméjűvel, 
a takarékos a pazarlóval, a szorgalmas a dolog- 
kerülővel, a gőgös az alázatossal, a józan a 
kicsapongóval, a becsületes a gazemberrel. A 
társulatokban és egyesületekben ezek a nagy 
ellentétek nem fordulhatnak elő, mert ott 
vigyáznak arra, hogy a konkoly elhinlői oda 
be ne fogadtassanak. Van tehát okunk mele
gen pártolni azon egyesületeket, melyek e nagy 
ellentéteket legyőzni, a sivár életet felmelegí
teni, kedvessé tenni, sőt megkedvelteim is 
képesek.

Ámde, ha a társulati tagok valamelyes 
emberi gyengeségre valló oknál fogva egy
mással meghasonlanak és szakadás áll be az 
egyesületben, ez még nem ok a cselekvés 
teréről való visszavonulásra. A cselekvéshez 
szokott emberek veszteg nem maradhatnak. 
Látjuk nem egy ízben, hogy a nagyobb töme
gekből a kisebbek kiválnak és megalakítják 
azl a kisebb köri, a melyet klub, vagy asztal- 
társaság slb. címmel szoktak felruházni.

Ez is helyes. Hiszen elvégre a társaságok 
olyanok a társulatokban, mint a kemence a 
szobában; mindkettő nélkülözhetlek

A jó társaságok minden jó eszmének életre 
keltő és hamar megérlelő meleg ágyai a tár
sadalomban; ők az iiterei a társadalmi életnek, 
mely által minden nemes eszmél végrehajtani 
képesek. Közönségesen véve, szerencsésnek 
mondják azt a társadalmat, melyben a társa

sági szellem erősen lüktet, de az már szeren
csétlen, melyben a csökönyös szellem útjába 
áll a haladásnak.

A  községi jegyzők országos gyűlése.
A  kinek csak némi sejtelme van, hogy . a községi 

jegyzők minő fontos szerepet játszanak Magyarország 
közigazgatásában, annak lehetetlen jóleső figyelemmel 
nem szemlélnie azon törekvéseket, a melyeket a jegy
zői kar kebelében látunk azért, hogy nagy hivatásukat 
mentői méltóbban tölthessék be.

Tudjuk, hogy milyen terhes a községi jegyzői 
hivatal. A  sok törvényt s a tömérdek rendeletet tulaj
donképen iegnagyobbrészben a községi jegyzők hajtják 
végre, ő k  érintkez.nek legközvetlenebbül a néppel s nekik 
kell gondoskodniok arról, hogy a közigazgatás egyetlen 
ágán se akadjon fel a munka.

Eddigi sok és jelentős teendőikhez most újabbak 
is járultak, mert a most kinevez.eit közel ötezer anya
könyvvezető túlnyomó nagy része a községi jegyzők
ből került ki. Ismét terhes munkával rovta meg őket 
az állam s csak a jövő lógja megmutatni, hogy vájjon 
ezen újabb követelményeknek képesek lesznek-e meg
felelni ?

Bármi legyen is az eredmény, az az egy bizonyos, 
hogy a községi jegyzői intézményt gyökeresen át kell 
alakítani s megadni minden módot, hogy feladatuknak 
megfelelhessenek. Mert kellően minősített, megfelelő 
díjazásban részesülő és lehetőleg független jegyzők nél
kül soha sem lesz nálunk egészséges és jó  közigazgatás.

Pedig ma nem lehetünk megelégedve azon minő
sítéssel, a mivel a jegyzőnek rendelkezni kell. Belátták 
ezt kormányaink is, de az oly sokszor megígért köz
ségi jegyzői, vagy közigazgatási tanfolyamok mindeddig 
nem tudtak megvalósulni. Minden megye területén más 
a jegyzői vizsga. És a bizottság egybeállítása olyan, hogy 
a megyei klikk, vagy a főispán akarata, nem pedig a 
jelölt tudása határozzák meg a vizsga eredményét.

Mar pedig szükség van arra, hogy a községi 
jegyző mentői alaposabban képzett egyén legyen úgy 
elméletileg, valamint gyakorlatilag is. Hiszen számos 
községben a községi jegyző az egyedüli ember, a ki a 
népnek fölvilágosítást tud nyújtani s a ki képviseli az 
értelmiséget egyedül s kizárólag.

Persze a minősflésnek, alapos képzettségnek meg
felelő díjazásra is igényt tarthatnak a községi jegyzők.

Jól tudjuk, hogy hazánk egyes részein egész tisztes
ségesen vannak javadalmazva a községi jegyzők. Említ
hetnék olyan helyzetet is, a hol ez a javadalmazás 
fényes, oly bő, hogy erősen meghaladja azt a mér
téket, a melyet elérhet egy községi jegyző.

De viszont igen, igen sok helyet említhetnénk, 
a hol a községi jegyző, bizony-bizony nem találja meg

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A ,
Miért halt meg- oly nyugodtan 

az aradi 13 ?
Irta s a kürmückányai magyar-egyesület 1896. október 6-ón 

rendezett estélyén felolvasta Haj só Gusztáv.

Jelen felohásásommal bátor leszek csekély por- 
szemnyi voltom dacára is ama 13 félisten leikébe bete
kinteni s ellesni azon csodálatos titkot, melyet mi lelki 
nyugalomnak nevezünk.

Midőn Görgey Világos alatt föltétlenül lerakta 
a fegyvert, akkor ama 13 közül csak kettő bízott abban, 
hogy dolguk jó  kimenetű lesz, mig a töbi 11 már előre 
tudta, mit varhat egy jó  magyar hazafi a »kam.irilla<- 
tói s mi lesz a jutalma az égő honszeretetért az »egy 
Ausztria* eszméjét képviselő emberektől.

Ecborulok előttetek ti dicső elődök s csak remegve 
merem szememet fölemelni a martyrság glóriájával 
dicsőített arcotokhoz. Oh én, ki képes vagyok, — bár 
csaknem megvakulva a fénytől — lángoló lelkűtek 
napjába betekinteni, csak én érzem igazán, mily törpe, 
mily korcs az a nemzedék, a mely a ti utódotoknak vallja 
magát. Oh ti félistenek szellemei, bocsássátok meg 
nekem, hogy bátorkodom lclkctck szentek-szentjébo 
behatolni, s ott megnézni azon dicső eszmét, mely 
titeket vezérelt, s azt azok előtt, kiknek még csak 
halvány sejtelmük van róla, fényes napként, követendő 
példakép gyanánt ragyogtatni. Bocsássátok meg nekem, 
hogyha nem fogom tudni eléggé világosan és hűen 
leírni amaz égi fényt, mely titeket a pusztúbau, mint

egykoron Izraelt — felhő és tüzoszlop képében — 
vezérelt, de szemeim gyarlók, nem birják ki a fényt, 
iclkcmnck röpüiéee pedig csak olyan, mint a pacsirtáé, 
hogyan volna tehat képes veletek —  oh dicső sasok — 
versenyezni! Mélyen tisztelt ünneplő kör! Miként Krisztus 
keresztfájához ama szent élelettí nők és férfiak kizarán
dokoltak a jeruzsálemi Golgotára, úgy mi is jeriink, 
zarándokoljunk ki lélekben és gondolatban a magyar 
Golgotához, idézzük föl lelki szemeink előtt ama 13-mat, 
jerünk be zárkájukba s buzgóan figyeljük meg maga- 
viseletüket, lessük el szavaikat és remegő sóhajukat, 
hogy így némileg képesek legyünk megérteni, miért 
haltak meg azok a dicső alakok oly nagy lelki nyu
galom mai.

Nem tudom, hogy közülünk a sorstól hánynak 
volt megengedve az, hogy egy elitéit utolsó perceit 
megfigyelhesse. Igaz, nagy vakmerőség tőlem még azt 
is megkockáztatni, ha azt állítom, hogy meg lehet 
figyelni az utolsó perceket. Hiszen azok úgy magokkal 
ragadják az embert, hogy szinte átérzi mindazt, a mit 
az elitéit érez. De mégis mcgrögzíihet néhány pontot 
magának s a többit azután a saját maga leikéből is 
kiszínezheti.

Figyeljünk meg csak ekképen egy gonosztevőt, 
ki tetteiért méltán veszi cl a maga büntetését; azután 
pedig egy ártatlanúl halálra Ítéltet, ki érzi a maga 
büntetlenségét s végül figyeljünk meg egy vértanút, 
ki lelki szemeivel látja ama nagyszerű diadalt, mely 
az ő halála áital lesz elősegítve.

Lépjünk be tehát először egy gonosztevő siralom
házába, s figyeljünk nDg mindent gondosan. Az arc a 
lélek tükre, figyeljük tehát az elitéit arcát. Mily dúlt, 
mily összekuszált vonások, mily görcsös rángatodzást

vehetünk észre. A szem görcsösen ki van meredve, úgy, 
hogy szinte mi is látni véljük az elitélttel az áldozatok 
rémes, véres árnyait.

H ogy zilál a mell, hogy szorul a kéz ökötve, hogy 
lándúl meg olykor a test, midőn a túlcsigázott lelki
működés új meg új fázisba megy át. De nem csak az 
elkövetett tettek sorozata, a bűnös múlt kínozza az 
elitéltet, oh nem, hanem a bizonytalan, a kétségbeejtő 
jövő is ólomsúlylyal nehezedik reá s nem engedi még 
csak füllélegzeni sem. Miként Madách »ember tragoe- 
diájában-t Ádám a jövője fölött kétségeskedik s még 
az isteni szózat is csak nehezen csillapítja le háborgó 
kedélyét, úgy, de még fokozottabb hatványban esik 
kétségbe emez elitéit jövője fölött. Nem olvasta ő 
Kant bölcsészetét, mégis érzi, hogy az elkövetett 
tettei nem voltak helyesek, hogy megsértette vele az 
emberi társadalmat s hogy a földi bírókon kívül létezik 
még egy olyan bíró, ki előtt el nem tagadhat semmit 
sem, ki belát szivébe, leikébe, »ki előtt a legsötétebb 
éjszaka is világos nappal.* Érzi hogy ez az ítélet igaz
ságosabb, de egyszersmind keményebb is lesz, mint a 
földi bíróké s hogy csakugyan meg lesz fizetve kinek- 
kinek az ő  teltei és érdeme szerint. N yög az iszonyú 
atlaszi teher alatt, kezével kapkod az üres levegőben, 
szeretne szaladni, elmenekülni ezen isszonyú kisérte
tek elől.

A  test azonban nem birja ki sokáig eme túlfeszí
tett lelki működést, átmegy a működése az ú. n. gör
csös alvásba. A  test tehát pihenne, ha a túlcsigázott 
lélek engedné, de a működése ekkor még szabadabb, 
a fantázia ekkor már fékevesztett s az isszonyú rémlá
tásoknak görcsös fölébredés a vége.

Ütött végre a földi megtorlás órája. Üiszeborzad



Turőc-Szent-Márton,
fáradozásai méltó és megérdemelt jutalmát, hanem szű
kölködni és nyomorogni kénytelen. Az ilyen persze 
nem állhat hivatása magaslatán s szenved a nép rossz 
közigazgatása miatt.

Azt is kívánjuk, hogy a községi jegyző állása 
lehetőleg független legyen. Szolgabíró, alispán, főispán, 
ne tekintsék ókét alázatos szolgájuknak, a kiket kényük* 
kedvük szerint csaphatnak el, vonhatnak fegyelmi vizs
gálat alá, s bosszanthatnak.

Követeljük a községi jegyzői állás olyan szerve
zését, hogy a jegyző a hivatalos hatalom által 
legyen kényszeríthető arra, hogy hivatalos kortes 
legyen a képviselőválasztásoknál s a megyei közvéle
mény meghamisításának részese a törvényhatósági köz
gyűléseken.

Másrészről azonban lehetetlenné legyen téve, hogy 
a jegyző, a kinek kortesszolgálati érdemeiért minden 
bűne előtt szemet hunynak a hatalmasok: nyúzza, zsa
rolja a népet, erőszakoskodjék, s magának jogtalan 
előnyöket szerezzen.

Jól esik látnunk, hogy a jegyzői kar, nem csupán 
saját érdekeit tartja szem előtt, hanem bőséges tapasz
talatait akarja érvényesíteni arra nézve, hogy a magyar 
közigazgatás súlyos hibái mentői előbb és minél ala
posabban orvosoltassanak.

Éppen ezért örömmel üdvözöljük őket nemes haza
fias munkálkodásaikban s törekvéseikhez a legteljesebb 
sikert kívánjuk, mert a rossz közigazgatás megjavulása, 
hazánk kimondhatatlan előnyére, nagyban hozzá van 
fűzve az ő működésükhöz is.

Gyermek-halandóság.
Megdöbben, a ki elolvassa a magyarországi gyer

mekhalandóságra vonatkozó adatokat.
Ezek az unalmas és száraz számok vádat emel

nek mindazon tényezők ellen, a melyeknek kötelessé
gükben állana a közegészségügyi viszonyok javításán 
munkálkodni. Nem is szükséges, hogy az összes ada
tokat ismerjük. Az itt következő nehány szám min
denkit felvilágosíthat a gyermekhalandóság borzalmas 
nagyságáról.

Magyarországon (Fiume, Morvát-, Szlavón- 
Dalmátországnak kivételével) 1893. évben élve szüle
tett 662,231 gyermek. Azaz minden ezer léiekre esett 
42‘9 születés. Ezen születési arány kedvezőnek mönd- 
ható, habár más években magasabb is, így pl. 1886-ban 
ezer lélekre 45-6 születés esett. Szóval nem lehet panasz
kodni a magyar anyák meddőségéről.

De ezen eléggé örvendetes adatokkal szemben 
állanak a gyermekhalálozásokat feltüntető számok. 
1 8 9 3 -b a n  2 6 9 ,2 6 6  ü t  év en  a l u l i  g y e r m e k  h a l t  m eg . 
Vagyis az összes halálozások 52 28%-a öt éven aluli 
gyermekekre esik. Meghalt tehát az élveszületettek 
3779°/o*a. Pedig ez a borzalmas arány többször még 
magasabbra is emelkedik. így pl. 1892-ben az élve- 
szülöttek számának 45'56% a halt meg öt éven aluli 
korában.

Hát nem égbekiáltó bűn, hogy minden lehetőt 
meg nem cselekszünk, ezen óriási gyermekhalandóság 
korlátozására? A nagy Szécsényi István gróf mondta, 
s azóta szálló igévé vált, hogy olyan kevesen vagyunk 
magyarok, hogy még az apagyilkosnak is meg kellene 
kegyelmezni.

És mégis tűrjük, hogy évről-évre százezrével pusz
tulnak el a gyermekek. Ez a közöny több az öngyil
kosságnál, mert maga a gyilkosság förtelmes bűne.

Mindezen ázsiai állapotoknak közegészségügyünk 
teljes rendezetlensége az oka. Van híres, minden tekin
tetben fölszerelt orvosi egyetemünk Budapesten. — 
Jeleskedik a kolozsvári is. Van közegészségügyi taná
csunk és orvosi tanácsunk a belügyminisztérium s az

igazságszolgáltatás segélyére rendelve. V annak orszá
gos, törvényhatósági, községi, társulati és magan r- 
házaink. Vannak tudós orvosaink — és mégis nemze
dékek halnak el öt éven aluli korban.

Még kitűnő közegészségügyi törvényünk is van, 
azonban ennek az a baja, mint minden jó törvényne , 
— ha igen kevés is. — hogy soha sem volt egész 
terjedelmében végrehajtva. Varosokban még csa van 
némi javulás, de a falvakban egyenesen botrányosnak 
mondható a közegészségügy elhanyagolása. Egyi 0 
a nagy gyermekhalandóságnak, hogy a vidéken nin 
elegendő orvos. Szegény községek még együtt is a ig 
képesik egy körorvosi állást fönntartani. Ha pe ig 
mégis akad körorvosuk, ennek óriási a kerülete, i agy 
ritkán van kéznél orvos is, gyógyszer is. És ha kézne 
van is, a szegény emberre nézve nagyon draga 
igénybevételük. Első kötelesség lenne tehát arról gon
doskodni az államnak, hogy az egész ország el legyen 
látva elegendő számú orvosokkal és gyógszertárakkal 
A hol ezeknek fenntartására a község, vagy a szom
szédos községek képtelenek volnának, ott az államnak 
kell a hiányzót kipótolni, sőt ha kell, teljesen az állam
nak kell orvosról és gyógyszerekről gondoskodni.

Ha az állam törvénynyel kötelezi a szülőket arra, 
hogy öt éven aluli gyermekeiket okvetlenül gyógy
kezeltessék: akkor kötelessége az államnak erre meg
adni a lehetőséget is. Sőt tekintettel az óriási gyermek- 
halandóságra, attól sem riadnánk vissza, hogy az öt 
éven alóli gyermekek orvoslási díját s a gyógyszerek 
költségeit az állam viselje.

Csakis azzal, hogy az orvosoltatás sem nagyobb 
időveszteségébe, sem nagyobb költségébe nem kerül 

szülőknek, lehetne a szegény népet hozzászok
tatni az orvos és gyógyszerek igénybevételéhez s elszok 
tatni a közönytől és a kuruzslástól. Ezt a célt bünte 
tésekkel is keresztül kellene Vinni.

Mert sok babonát, előítéletet kell kiirtani — 
fájdalom — a szegény emberek gondolkozásából. Ott 
van mindjárt a sok vidéken divó e g y  v a g y  k é t  g y e r m e k 
r e n d s z e r . A szülői vagyon megosztásának elkerülése az 
alapja. Ma már azután az ily vidékeken az anyára 
valóságos szégyen, ha több gyermeke van. Igyekszik 
is azt minden áron meggátolni bűnös úton, pedig sok
szor önmagát is megöli, vagy legalább is egészségét 
rontja meg.

Sok helyen az a fölfogás, hogy boldogság az, 
ha a gyermek meghal, legalább nem kínlódik az élet
tel. Másutt akármi baja van is a gyermeknek, reáfog
ják, hogy logzása van, a min az orvos se segíthet 
s így pusztul el tömérdek gyermek. Az is megrögzött 
szokás, hogy a gyermekeket valami szerrel (pl. mákkal) 
elaltatják, hogy sírással ne okozzon zavart. Töméntelen 
gyermek pusztul cl baleset folytán, a mely akkor éri 
őket, midőn szegény szülőik dologra menve, kényte
lenek magukra hagyni őrizetlenül.

De ki győzné elősorolni mindazon okokat, a 
melyek következménye az, hogy Magyarország éven
ként irtózatos jutalékot ad az ártatlan angyalok sere 
géhez? A tanulság pedig ebből az, hogy törvényhozás
nak, kormánynak, törvényhatóságoknak, községek, tes
tületeknek és magánosoknak, szóval az állam minden 
közegének és az egész társadalomnak minden lehetőt 
el kell követni, hogy azt a töméntelen magyar gyerme
ket a hazának megmentsük.

Mert halálra van ítélve az a nemzet, a mely a 
jövő nemzedékről nem gondoskodik!

H Í R E I N K .
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—  Az első
Ruttkán köttetett, 
anyakönyvvezetö 1

polgári
hol

házasság Turócmegyében
Uhlyárik Szende állami

új törvény értelmében f. évi

1896. október 13. 41 . szám.
október hó 12-ón délelőtt 10 órakor házastársaknik 
nvilvánítotla Bella József és Matula Zsuzsánna szu- 
csányi illetőségű lakosokat. A házasulok ugyanis még 
az új törvény életbelépése előtt kt lettek az illetékes 
egyházi hatóság által jogórvényesen hirdetve, minthogy 
azonban rokonsági kötelékben vannak, egyházi föl
mentésért folyamodtak, a mely elkésve érkezett meg 
számukra s így esett meg, hogy bar az új törvény 
életbeléptetése előtt a jogszabályoknak megfelelően 
ki lettek hirdetve, házasságukat már az új törvény 
értelmében kellett megkötniök. Az anyakönyvvezető 
az előirt törvényes formai kellékek megtartása után, 
néhány szóban gratulált az új házaspárnak s arra 
kérte a feleket, hogy illetékes egyházukba elmenjenek 
s ott vallásuk szabványai szerint a pap által is áldas- 
sák meg frigyüket. Érdekes — mint tudósítónk meg
jegyzi — hogy a második polgári házasság is Ruttkán 
fog megköttetni, még pedig f. évi október hó 13-án, 
a mikor is Lamos Kosztánke József és Ruttkay Danko 
Paulina ág. hitvallású ev., lipóci, illetőleg ruttkai 
lakosok fognak hásasságra lépni. Ok is ki lettek már 
egyházilag hirdetve, az utolsó hirdetéssel azonban 
elkéstek. A kihirdetés fölmentésére engedélyt kellett 
kieszközölniük, a mit az alispáni hivataltól —  a mely 
tudvalevőleg ennek megadására illetékes —  meg is 
kaptak. A ruttkai anyakönyvi kerület alá tartozó 
egyházak papjai az új törvénynyel szemben igen tisz- 
teletreméltóan viselkednek s a házas-feleket a leg
nagyobb előzékenységgel és készséggel kioktatják 
arra, hogy miként járjanak el. A születési, halálozási

—  Ruttkán f. óvi okt. hó 12-én este Vs8 óra
kor nagyszabású ünnepélyt rendeztek, Ráth Péternek, 
a kassa-oderbergi vasút vezérigazgatójának tisztele
tére. a ki tudvalevőleg.M-uttkai* nemesi előnevet .<* 
lovagérdemjelet kapott Ö felségétől, a vasút s a köz
ügyek terén kifejtett rendkívüli tevékenységének s 
érdemeinek elismeréséül. Budapestről körülbelül 40 
tagból álló daltársulat lejövetelét várták. A vasúti tiszt
viselők teljes számban jelentek meg. A peronon nagy
szabású tűzi játék rendeztetett. Volt fáklyás zene is. 
Maga a vezérigazgató f. hó 11-én érkezett meg Buda
pestről s délután a küldöttségeket fogadta. A társas 
vacsora az 1-11. oszt. éttermében volt, melyen 200- 
nál több vendég vett részt.

—  Karhatalommal egyházi iratokért. A turóci 
ág. ev. esperesség főesperese, Horváth József turóc- 
szent-mártoni lelkész és felügyelője, Mudrony Pál, 
felfüggesztetvén állásaikból, helyettesekül Klimo Vilmos 
pribóci ielkész és Beniczky Kálmán alispán bízattak 
meg. A hivatalos iratok átvétele nem ment egy köny- 
nyen. Beniczky Kálmán alispánnak többször kellett 
megjelennie a főesperesnél, de ez mindannyiszor 
Mudronyhoz utasította; mikor pedig Mudronyhoz 
ment, az meg egyenesen megtagadta az iratok kia
dását. Végre október hó 5-én, kénytelen volt a helyet
tes felügyelőül megbízott alispán karhatalmat igénybe 
venni. Mudrony ekkor sem mulatott hajlandóságot 
az átadáshoz, de Beniczky tudatta vele, hogy itt van 
a karhatalom is. Erre aztán az iratok Beniczky bir
tokába kerültek.

—  Közgyűlés. Turócvármegye közönsége folyó 
évi október hó 15-én tartja rendes őszi közgyűlését.

—  Meghívó. A szuesányi tűzoltó-egylet tiszti és 
altiszti kara folyó 1895. évi október hó 16-án Rosen- 
feld Vilmos nagytermében táncvigalmat rendez. Belépti 
d í j : személyenként 1 korona, csaíádjegy 2 korona. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak. A tiszta jövedelem  tűzoltói szükség
letek beszerzésére fordíttatik.

azon tudatra, hogy ez az utolsó útja, hogy még néhány 
perc csak az élete. Kisérik immár a vesztőhelyre s 
ilyenkor a magatartása vagy levert, csüggedt, vagy 
kihívó dacos, mintha csak ieakarná győzni azon óriást, 
mely reá nehezedik. Odalép a bitó alá, tágra nyílnak 
az isszony miatt a szemei s ilyenkor szokta elveszteni 
az eszméletét s a mit azontúl végez, az már az agy
nak csak reflex működése. Ilyen tehát egy elitéit gonosz
tevő halála.

Lássuk már most azt, a kit ártatlanéi ítéltek 
halálra. Az arcvonásai ennek sem a rendesek. A szemek 
bánatosan s bizonytalanéi révedeznek a levegőben, a 
csendet egy egy szívepesztő sóhaj, vagy fuldokló zoko
gás szakítja meg. Az elitéit minden neszre figyel, hatha 
tálán . . . talán, jő a megkegyelmezés, tálán kitudjak 
az ő ártatlanságai s a megtámadott elhomályosodott 
neve ismét a régi fényben fog tündökleni. Vár, hallgat 
és remei. Az átélt percek napoknak tűnnek föl s az 
órák évtizedeknek. A test végre naia sem birja ki az 
agy túlfeszített működését, hanem az idegek, elcrnyedve 
alomba engedig merülni az elitéltet. Az álom azonban 
csendesebb, mint a gonosztevőnél, az álomnak minden 
képe a kiszabadulás körül öszpontosul s a dúlt arcvo
nások elsimulnak, a száj körül mosoly jelenik meg . . . 
bizonynyal azt álmodta, hogy ártatlansága kiderült s 
hogy megkegyelmeztek neki s hogy a íérjtől megfosz
tott hitvesi karok forró öleléssel fogadtak s érzi az édes 
csókot, mit a szerető feleség az ajkára nyomott, mely
ben benne van az az Ítélet: bíztam, bízom benned, 
tudtam hogy te artatian vagy. Tálán még az órven 
dezö gyermekek üdvözlő és újongó csoportja veszi 
körül, kik mindnyájan örülnek annak, hogy az ö jó édes 
apjok hazajött, hogy itt fog velük ismét örülni, ismét 
boldogan élni.

De eloszlik a szép alomkép s helyébe a zordon 
való lép. Ki lett taszítva az almok tündén birodalmából 
azon tompa kovácsolás által, melyet a hóhér-legények

okoznak a vérpad fölállításánál. Most az ártatlan meg
borzad, látja közeli végét, buzgó imában keres oltalmat 
a minden igazság megvédőjénél. De a folyásában nem
csak úgy van elintézve a végzet, hogy csak a bűnös 
legyen altala sújtva, óh sok-sok igaznak s jámbornak 
vére is gazdagítja s szenteli meg a földet, teszi áldottá, 
dicsővé azon népet, nemzetet, mely Őt fiának vallja.

Az utolsó útra azonban reményes megadással lép. 
Még mindig várja a szabadulásthozó fehérkendös hír
nököt, utolsó pillanatig bízik ártatlanságában s midőn 
fejét 3 palios alá hajtja, még akkor is ezt gondolja : 
ártatlanságom előbb-utóbb kiderül, családomra, roko
naimra, hozzámtartozóimra nem hozok szégyent, gyalá
zatot, s Isten meg fogja jutalmazni artatlau halálomat.

De térjünk immáron által azon dicső alakokra, 
kiket mi a fenséges martyr szóval szoktunk fölékesíteni, 
s lássuk őket utolsó pillanataikban, hogy így megtudjuk 
magunknak magyarázni, miért halnak és haltak meg 
oly nyugodtan ?!

Dicső magyar nemzetem, Te áldott vagy, Te 
büszke lehetsz arra, hogy kebledből a történelem tanú
sága szerint oly sok jeles férfiút hoztai létre, kik az 
egesz nemzet, — nem! — az egész föld lakói előtt tün
döklő csillagokként ragyognak Hunnia egén. Mely nem
zet dicsekedhetik annyi jeles férfiúval, kik a hazáért 
éltek-haltak, mint Te, oh dicső magyar hazánk népe.

E dicső férfiak közül azonban jelen alkalommal 
csakis azon 13-ról akarunk megemlékezni, kiket mi lelki 
szemeinkkel immáron utolsó pillanataikban akarunk 
meglátni, hogy igy lessük el azon fenséges nyugodt
ságot, mely nekünk kezűnkbe adja a kulcsot, ho<*y 
miért volt nyugodt a haláluk.

»Gyötrődik az én Icikern* ezt mondá Jézus utolsó 
óraiban s a >lélek kész, de a test erőtlen.* Igaz ugyan, 
h°gy Jézus hivatása sokkal nehezebb, sokkal terhesebb 
volt, mintama i3-é, de hogy mindnyájan szép eszmékért

küzdöttek, ezért némileg bár, de mégis hasonlítanak 
életműködésök s végcéljaik egymáshoz. Igaz az is, hogy 
amaz Istenember eszméi fenségesebbek, nagyszerűbbek, 
eszközei példás tiszták, ragyogók és követésre méltók 
voltak, s hogy eszméi, különösen pedig a szeretet esz
méje világraszólók, de hiszen ama i3-mat is a szeretet, 
a honszeretet eszméje, ama fényes napkeleti csillag 
vezerelte, ezért halálukat bátran nevezhetjük a golga- 
thai kínszenvedésnek.

Ott álltak mind a 13-án, nem a Getscmane-kertben, 
hanem az aradi várban, varva a gyalázatos »feszít*dmeg<- 
et. Nézzük azonban, hogy készült a 13-om a másnapi 
halálhoz.

Tisztelt hallgatóság ! Midón ezen sorok leírásához 
jutottam, könny rezgett szememben s nem tudtam a 
meghatottságtól igen sokáig irni. Oh mily dicsők, mily 
szépek s mily fenségesek voltak utolsó óráikban. Oly 
bensőséggel, oly hittel és szeretettel imádkozták mind
nyáján, oly dicsfény sugárzott ki szemeikből, hogy 
gyóntató papjaik csodáivá tekintettek — »mint szen
tekre* — reájuk. Az imában keresték mindnyájan 
vigaszukat s erősségüket és meg is találták. Hiszen 
Istennel beszélve kitárták előtte — mint szerető mennyei 
atyjok előtt — szerető gyermeki szivüket, megvallottak 
gyengeségüket, botlásaikat, de viszont örvendezve 
ismerték be s mondták el »araa nemes harcot meghar- 
coltara, a hitet megtartottam, Uram Te reád bízom 
alázatos szolgád megjutalmazását.*

Utolsó perceiket csak a hátramaradókról s az itt 
élőkről való gondolat keserítette meg. Hiszen mi is 
várhatott a lázadónak bélyegzett szerető honfi-martyr 
árváira s özvegyére más, mint nyomor és üldöztetés ! 
A hazaszeretet oltárán égett a hitvesi, a szülői szeretet 
tiszta égi lángja, lehetett volna-e ezt nem érezniök ? 
Elviselhettek volna-e nyugodtan a szív utolsó aggódó 
dobbanásait. Oh nem, sőt tért engedtek, hogy ezen 
érzelmek áldásthozólag ömöljenek ki a szeretettek fejére,
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—  Búcsú-lakoma. Turóc-Szt.-Márton magyar intel

ligenciája. fényes búcsú-lakomát rendezett folyó hó 
5-én este Bánki Gyula. Trencsénbe áthelyezett állami 
építészeti főmérnök tiszteletére. A lakomán Beniczky 
Kálmán alispán emelt elsőnek poharat. Tosztjában 
méltatta a távozó főmérnök érdemeit. Ezután Bánki 
Gyula emelt szót,- melyben szívélyes búcsút vett bará
taitól. A lakomán jelen volt Borbély Károly, az utó
dává idehelyezett építészeti hivataífönök is.

— A körmöcbanyal magyar-egyesület október hó 
5-én, a városi iskolák dísztermében, a nemzeti vér
tanuk emlékére szavaló s zenélő estét rendezett, mely 
nek műsora ez volt : 1. Hymnus. Szövege Kölcseytől, 
zenéje Erkeltől. Előadta a férfi dalkör, Antos Károly 
karmester úr vezetése mellett. 2. A bazáról. Költe
mény Petőfitől. Szavalta Lutz Paula k.-a. 3. a) Batthyány 
induló. Müller Józseftől' (1848-ból). Zongorára átírta 
Káidy Gyula, b) Kossuth-indulú. Müller Józseftől 
(1848-ból). Zongorára átírta Káidy Gyula c) Damja- 
nics induló. Müller Józseftől 1849-ből. Zongorára 
átírta Káidy Gyula, d) Batthyány halálára. Müller 
Józseftől (1850 bői). Zongorára átírta Káidy Gyula,
e) Klapka-induló. Egréssy Bénitől (1859-böl). Zongo
rára átírta Káidy Gyula. Zongorán előadta Emődy 
Gézáné úrhölgy. 4. Emlékbeszéd. Irta s felolvasta 
Hajsó Gusztáv. 5. a) Becs várostól nyugatról keletre. 
Népdal, a jelen század 20-as éveiből. Énekhangra 
zongorakisérettel átírta Káidy Gyula, b) Világosi 
fegyverletétel dala. Népdal 1849-ből. Énekhangra zon- 
goraklsérettel átírta Káidy Gyula, c) Magyar hazám 
büszke fia mivé lettél? Népdai a jelen század 50 es 
éveiből. Énekhangra átírta Káldv Gyula. Énekelte 
Maturták Mihály, Autós károly karmester zongoraki- 
séretével. 6 . Az apa fiaihoz. Költemény Posa Bajos
tól .Szavalta Singer Oszkár. *7' Szózat. Szövegét irta 
Vörösmarty, zenéjét Egressy Béni. Előadta a férfi
dalkör, Antos Károly karmester vezetése mellett.

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Jakabházy Istvánná szül. Bátky Mária deési 
államilag segélyezett községi polgári leányiskolái 
rendes tanítónőt, jelenlegi minőségében, a helybeli 
állami polgári leányiskolához helyezte át.

— Liptóvármegya a milleniumi felvonuláson. Az 
ezredéves történeti felvonulás végrehajtó bizottságá
nak megkeresésére Liptóvármegye elhatározta, hogy 
a felvonáláson megyei bandériummal szintén részt 
vesz s ennek szervezésére Andaházy Géza alispán 
elnöklete alatt bizottságot küldött ki. A bizottság 
tagjai: Szent-Ivdnyi Márton, Podtumyai Miklós, Thu- 
rdntzky Zoltán és Platthy Mihály.

—  A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara köz
leménye. A budapesti csász. német főkonsulátus meg
keresésére az alulirt kamara ezennel köztudomásra 
hozza, hogy az 1896. évi május hó 1-én megnyitandó 
berlini iparkiállitás számára a következő csoport- 
beosztás lett megállapítva: 1. Szövőipar. — 2. Ruhá
zati ipar. — 3. Mérnöki és építési ügy. — 4. Faipar.
5. Porcellán kőanyag- és tűzálló-árúk. —  6. Rövid- 
és díszműáruk. — 7. Fémipar. — 8. Graphikai és 
dekoratív művészetek. — 9. Vegyészeti ipar. — 10. 
Élelmi és élvezeti cikkek. — 11. Tudományos műsze
rek. — 12. Hangszerek. — 13. Gépipar, hajóépitészeti 
és szállítási ügy. — 14. Elektrotechnika. —  15. Bőr 
és ruggyanta ipar. — 16. Papír ipar. — 17 Fényké
pészet. — 18. Közegészségügyi és jólét berendezések. 
— 19. Oktatás és nevelés. — 20. Halászat- hajózás 
és más idevágó sportok. — 2 1 . Lovagiási-. kerékpá
rozási-, vizi-, léghajózási slb. stb. sportok. — 22. 
Kertészet. — 23. Német gyarmatok kiállítása. —

—  A magyar gazdatisztek és erdótisztek orszá
gos egyesülete október hó 3-án tartotta meg rendes
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buzdítóiag, követendő példakép gyanánt szolgáljanak 
az utókor számára.

Az a tudat, hogy ők hiven teljesítették a reájuk 
bízott müvet s bogy mindnyájuknak az > Isten, király 
és haza volt mindenek előtt* ez oly lélekcmelőleg 
hatott mindnyájukra, hogy teljes nyugodtan léptek a 
golgothai halál elé, mintha annak úgy kellett volna 
megtörténnie, hogy ők lángoló honszeretetöket halá
lukkal pecsételjék meg.

Halála előtt buzgón, ahítatosan, tiszta szívből 
imádkozni, nyugodt utolsó percekkel bírni s készsége
sen meghalni csak olyan ember tudhat, ki teljes tuda
tával van annak, hogy ő úgy élt, a mint neki Isten 
rendelte s hogy étért Isten őt meg fogja jutalmazni.

íme ezért halt meg ily nyugodtan az aradi 13 vér
tanú. Nem terhelte semmi vád, hogy akárki ellen vét
keztek volna. Isten megbocsátotta mint gyermekeinek 
vétküket, a mit pedig azonfelül tettek s a mit véteknek 
kiáltott ki az emberi ítélet, az nem volt más, mint a 
legszentebb kötelességek teljesítése.

fékünk pedig utódoknak kötelességünk az elődök 
tisztelete, példájuk követése s emlékezetük kegyelet
teljes megőrízése. .

Ti pedig dicső 13. aludjátok az édes anya, a haza 
kebelén, nyugodt almotokat, hazaszerető Iclkctck pedig 
terjesszen fényt a közönyösség sötét éjszakájában, 
gyújtsa meg dicső példátok a hazaszeretet szent tüzet 
e hazában élő minden ember keblében s kiontott vére
tekből fakadjanak a béke s a honszerctct szép rozsai, 
virágai. Te pedig Istenünk * áld meg a magyart jo 
kedvvel bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd 
ellenséggel. Balsors a kit régen tép, hozz reá víg esz
tendőt. Megbünhüdte már c nép a múltat s jövendőt.*

havi választmányi ülését Bujánovics Sándor elnöklete 
alatt. — Elnök indítványára a választmány minde
nek előtt jegyzőkönyvi kifejezést ad az egyesület 
védnökét József főherceg úr ö cs. és kir. fenségét 
ért szomorú csapás feletti hódolatteljes részvétének.
— Ezután helyeslő tudomásul veszi ügyvezető azon 
bejelentését, hogy boldogult László főherceg gyász 
szertartásán az egyesület küldöttségileg képviselte 
magát, valamint helyeslő tudomásul veszi az elnök
ség előző intézkedését, melynek folytán József főher
ceg úr ö fenségéhez az egyesület nevében hódolat
teljes részvét feliratot intézett. Ez után ügyvezető 
felolvassa a múlt ülés jegyzőkönyvét, mely észrevé
tel nélkül hitelesíttetett. Bejelenti az újonnan belépett 
tagokai, u. m. Fárka György, Kabos Miklós, Pallos 
Sylveszter és Nugy Alajos urakat, kiknek belépését 
választmány örömmel vette tudomásul, s felvételü
ket 1896. évtől kezdődő kötelezettséggel elrendelte.
— Kilépésüket bejelentették ketten. kik még hátra
lévő kötelezettségük után a tagok sorából töröltetni 
fognak. — A segély és neveltetési pótlék iránt beér
kezettkérvények elintézése azonban a jövő  novemberi 
ülésre halasztatott, a midőn a választmány azon módo
zatokról és eszközökről is fog tanácskozni, a melyek 
az egyesület fejlesztésének előmozdítására szüksé 
gesnek mutatkoznak. — Ezt követöleg a * Mezőgazda
sággal és erdészetiül, foglalkozók nyugdíj intézete« igaz
gatósága tartotta ülését Vagyon kimutatása 82540, 
kor. 90 fii., mely legnagyobb részt regale vállsági 
kötvényekbe van befektetve. Uj tagokul jelentkeztek 
Rhédey Lajos és Bulla Kálmán, gróf DesselTy Aurél 
büd-szcntmihálvi uradalmának tisztjei, kik az alap
szabályokban előirt követelményeknek megfelelvén a 
tagok sorába felvétettek. Egyéb kisebb jelentőségű 
folyó ügyek elintézése után, elnök az ülést bere
kesztette.

—  Érdekes esemény fog a fővárosban néhány 
nap múlva végbemenni. Ugyanis október 16— 19-éig 
tartják meg a »Magyar osztálysorsjáték* első húzá
sát. A húzás a kormány felügyelete és egy királyi 
közjegyző jelenléte mellett a fővárosi Vigadó termében 
nyilvánosan fog megtörténni. Értesülésünk szerint a 
húzás menete a következő lesz : Két szerencsekereket 
állítanak fői. Az egyik az úgynevezett szám-kerék, 
a másik pedig a nyeremény-kerék. A számok mind 
össze vannak sodorva és egyenkint külön hüvelybe 
rakva. E számok pontos felülvizsgálása után a 100.000 
egymást követő számot beteszik a számkerékbe, 
mert 100,000 sorsjegy van kibocsátva. A nyeremény
kerékbe pedig 10,000 cédulát tesznek, melyeknek 
mindenikére egy-egy nyeremény van fölirva. Ezután 
mindegyik szerencse-kerékhez kél-két árvafiut állí
tanak és a kerekeket alaposain megforgatják hogy 
a belerakott számok jól összekeveredjenek. Erre az 
egyik árva fiú a számkerékből kihúz egy számot és 
átadja a mellette álló árvafiunak. Ez viszont kinyitja 
a hüvelyt és a benne lévő számot kivéve, hangos 
kikiáltás végett'átnyújtja egy hivatalos személynek. 
Az igy kikiáltott szám a nyerő sorsjegy száma. De, 
hogy mennyi nyeremény esik erre a számra, azt 
csak közvetetlenül utána tudjuk meg. Most ugyanis 
a nyeremény-keréknél álló árvafiu húz ki egy számot 
és átadja azt a mellette álló másik árvafiunak, ki 
a hüvelyt kinyitja és átnyújtja egy másik tisztvise
lőnek, ez a cédulán álló összeget kikiáltja. Ez az a 
nyeremény, mely az előbb kihúzott sorsjegyszámra 
esik. Az ily módon összetartozó két számot egy
máshoz fűzik és azonnal jegyzőkönyvbe veszik. Így 
folytatják az eljárást mindaddig, a mig a nyeremény
kerékben lévő 10,000 számot mind kihúzták. Ekkor 
ugyanis be van fejezve az első sorshúzás.

— A „Magyar Hírlap11, melynek főszerkesztője Horváth 
Gyula és felelős szerkesztője Fenyő Sándor, immár ötödik 
évfolyamát fejezi he s ez alatt az aránylag rövid idő alatt 
oly páratlan sikert ért cl, annyira megtalálta az utat az intel
ligens nagy közönség szivéhez s elméjéhez, hogy ebben a tekin
tetben első helyen áll ma a sajtó orgánumai közt. A >Magyar 
Hírlap* igazságszereletével s részrchajlatlanságával vívta ki a 
nyilvánosság előtt azt a kiváló pozíciót, a melyben már évek 
óta folyvást erősödik. Politikai kérdésekben mindig nyílt és 
félreérthetetlen a színvallása, s egyedül a közérdek az. a melyet 
hiven és lankadatlanul szolgál. Pártok nem kötik, azok egyi
kének sincs alárendelve. Függetlenül bírálja úgy a kormány, 
mint az ellenzék minden akcióját s politikai kapacitások tollá
ból eredő cikkeivel épp oly szívesen segít bármely pártot is a 
közügyre nézve üdvös céljaiban, a mily kérlelhetetlen ellenféllé 
válik ott. ahol a nagy közönségnek, az egész nemzetnek a 
vitális érdekeit, a liberálizmust és a demokráciát kell megvé
denie. S ehhez arányos minden része a »Magyar Hírlapinak. 
Hírszolgálata gyors és pontos ; épp oly kimerítő, mint a mily 
hiteles. De botrányt nem hajhász s a magánéletnek a nyilvá
nosság elé semmikép sem tartozó titkait tiszteletben tartja. 
A .Magyar Hírlapinak ez a gentlomanlike eljárása egyik 
erőssége a mi az úri müveit közönség rokonszenvét számára 
mindenkor biztosítja. A .Magyar Hírlap* emellett egész gár
dájával rendelkezik a legkiválóbb tárcaíróknak, a minők: 
Ambrus Zoltán, Hársony István, Hródy Sándor, Hencdck Elek, 
Ignotus Tóth Hála. Márkus Miksa. Holtai Jenő, Gárdonyi Géza. 
Kürthy Emil, Szomaházy István, a kik mindnyájan csakis a 
.Magyar Hírlapinak írják cikkeiket. S ezek a cikkek a leg
újabb magyar literatura igazi gyöngyei. Mindezenkivül a 
.Magyar Hírlap* folyvást a legnagyobb olözékenységgel van 
egyebekben is a nagy közönség iránt, mert a inig egyrészt 
minden kérdésben szívesen ad teljesen díjtalanul felvilágosí
tást és tanácsol .Szerkesztői üzenetek* ciinü rovatiban, más
részt oly kedvezményben részesíti előfizetőit, a minő lesz pél
dául újabban is a .Millennium-Album*, ez a remek kivitelű, 
gyönyörűen illusztrált irodalmi díszmtt. a minővel még eddig 
meg nem leple magyar lap az ö állandó közönségét. A 'M il
lenniumi Album*-ot minden régi és új előfizetőnek megküldi 
a .Magyar Hírlap*-

A .Magyar Hírlap* előfizetési ára egész évre: U  frt, 
félévre: 7 frt. negyedévre: 3 frt öt) kr. 1 bóra: 1 frt 20 kr.

Kedvezményes áron |kapják az előfizetők a .Kis Világ* 
című gyönyörűen illusztrált gyermek újságot: ncgyedévonkint 
csak öt) krért és az .Évszak* című gazdag tartalmú divatlapot 
negyedévünk int 6b krért.

Az előfizetési pénzek a .Magyar Hírlap* kiadóhivatalába 
küldendők József-körút 47. szám alá. Előfizetni bármely naptól 
kezdve lehet a »Magyar Hírlapira.

I r o d a l o m .
A Szalay-Baróty nagy munkája »A  Magyar Nemzet 

Története* gyorsan halad előre. Immár a 24. füzet 
jelent meg belőle, a melyben Szalay József II. Zsigmond 
koráról szól azzal a világos szép előadással s azzal a 
mintaszerű alapossággal, mely a korán elhunyt törté
netíró minden munkáját jelképezte. Különösen kiemeljük 
a Velence és Magyarország közt folyt háború elbeszé
lését, mely valóban példaképe a jó történeti stiiusnak. 
Ugyanígy értékes részlete a tűzetnek az a nehány oldal, 
melyeken a szerző Húsz János föllépését és máglya
halálát említi, s a melyeket egy szerfölött érdekes rajz 
illusztrál: Húsz máglyára hurcolása egy a prágai könyv
tárban őrzött egykorú rajz reprodukciója. Nagyon szép 
Zsigmond király arcképe is, mely Dürer Albertnek a 
nürnbergi városházán őrzött festményét reprodukálja, 
ugyanaz Zsigmond császárt mutatja be a sienai székes- 
egyház mozaik képének hű másolata, mely magyar 
történetü munkában most jelent meg először. Zsigmond 
király pénzének, aláírásának, pecsétjének másolatai is 
emelik a füzet értékét, A kiadócég mint eddig minden 
füzethez, ehhez is csatolt külön műmellékletet. Piloty 
Károly híres képét »a szent korona* elrablását repro
dukálva. így a Szalay-Baróti-féle munka valóban méltó 
lesz arra, hogy minden magyar család könyvtárában 
helyet foglaljon ; csak négy kötetre terjedvén, a kevésbbé 
lehetősek is könnyen meg fogják szerezhetni a miile- 
nium ez emlékművét, mely már a jövő évben teljes 
lesz. Egy füzet ára 30 kr., és megrendelhető a kiadók
nál Lampel R., YVodianer F. és fiai könyvkereskedé
sében, Budapest, Andrássy-út 2 1 .

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

Foulárd-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 frt 65 krig méteren- 
kint sima, csikós, kockázott mintázottakat, damasztot 
s. a. t. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 
szin és mintázattal s. a. t.) postabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: 
fIciiiiel»ei*K Cj«. ( c s . k. udvarszállitó) sc ly em -  
;cyúra % iiriclil»en . Svájcba cimzett levelekre 
10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz- 
tetnek.

Nyilatkozat.
Alulírott Zathureczky Károly hallomáson ala

puló azon állításomat: »hogy Guttmann Mór úr Baran- 
csek Péter által állítólag négy szem közt arcul 
üttetett«, miután teljes valótlanságáról illetékes helyen 
történt beigazolás alapján meggyőződtem, visszavonom 
és annak terjesztése miatt Guttmann Mór úrtól ezennel 
ez líton is bocsánatot kérek.

Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi október 9-én.
Előttünk :

Thomka János Zathureczky Károly.
Chikán Miklós.

Hogy nekem Guttmann Mór adóhivatali ellenőr' r- 
úrral semmi nemű affairem nem volt a mi a legeseké- 
lyebb okot is szolgáltatott volna a fenti nyilatkozat
ban foglalt híresztelésre, ezennel kinyilatkoztatom 
és igazolom.

K. m. f. /
Előttünk :

Thomka János „ ,
Chikan Miklós. Barancssk Páter.

Meghívó
A „Dobrovits László és társai tömören hajlított fabútor- 
gyár részv.-társ. felszámolásban Turóc-Szt.-Mártonban“

t. c. részvényesei a folyó évi október hó 28-ik napján 
d. u. 3 órakor Turóc-Szt.-Mártonban a gyári iroda- 
helyiségben megtartandó

r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s r e
tisztelettél moghivatnak.

A tanácskozás és határozathozatal tárgyai:
1. Jelentés a gyár eladásáról, az eladás feltéte

leiről és a vagyon állapotáról szeptember 17-én.
2. Határozathozatal a vezérigazgató és a műve

zető igényeiről.
3. A felszámolók évenkinti díjazása és ajánlat 

a felszámolók számának csökkentésére. A felszámolók 
leköszönése és választása.

A közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott 
állal résztvenni akaró t. c. részvényesek részvényeiket 
az alapszabályok 19. §-a értelmében a közgyűlés meg
kezdéséig vagy Turóc-Szt.-Mártonban a gyár irodá
jában, vagy Besztercebányán a > Besztercebányai 
takarékpénztárnál*, vagy pedig Sopronban Dobrovits 
Sándor soproni takarékpénztári főkönyvelő úrnál 
letéteményezni tartoznak.

'l'uróc-Szt.-Mártonban, 1895. október 10-én.
JL felMZMIIIOlÓ bicoU tlItg.
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Meghívó
347. sz. 1895.

94 rubel s jár. iránt foganatosított kielégítési végre
hajtás útján lefoglalt és 150 frt 30 krra becsült 
1 — 11 . folyó tétel alatt hat fuvar széna, egy orosz 
szamovár, szobafelszerelés, 1 borjú, 1 riska tehén, 
nemkülönben a felülfoglalt ingóságok, melyek Steffka 
János javára 1000 írt iránt 2300— 1891. sz. végzés 
folytán eredetileg üzszeirattak, nyilvános árverésen 
eladatnak.

Árverési hirdetmény.
_  , , tu »  > • > > i Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel

a „Turoci serfozo-reszvenytarsasao -nak >.m. i.og v . »i«vd»ij.i kir i w .
m „ ,  , , 1099. sz. végzése következtében Dulla Máté turóc-
T lll  O C -S zeilt-3Ilíl t o ilb llll  szt.-mártoni ügyvéd állal képviselt Pozseszky János

1895. évi november ho l-ón d. u. 4 órakor a »Turoci javára Ferencsik György andrásfalvai lakos ellen 
Kaszinó* helyiségeiben megtartandó

I I  rendes k ö zgy ű lé sére .
T á r g y a k :

1. Elnöknek ad hoc s két jegyzőkönyv-hitele
sítőnek választása.

2. Zárszámadások megvizsgálása, a felmentvény 
megadása s a tiszta nyereség kiosztása.

3. Két választmányi tagnak kisorsolással 3 évre, 
egynek megüresedés folytán 2 évre és a felügyelő- 
bizottságnak 1 évre való választása.

4. Tetszés szerinti indítványok. Az indítványo
kat azonban a részvénytársaság alapszabályainak 
16. §-a értelmében 24 órával előzetesen be kell 
jelenteni az igazgatóságnál.

Turóc-Szí.-Mártonban, 1895. évi szept. hó 10-én.

Az igazgatóság.
A meghatalmazások a közgyűlés megnyitása előtt átadan- 

dók. A felügyelő-bizottság állal megvizsgált zárszámadások, 
úgyszintén a nyereség- és veszteség-számla, az alapszabályok 
29. §-a értelmében, a közgyűlés előtt 8 napon át a gyár iroda- 
helyiségeiben megtekinthetők lesznek.

Mely árverésnek n tekintetes znióvftraljai kir. 
jbiróságn'ak 3191 — 1895. számú végtése folytan 94 
rubel tőkekövetelés, ennek 1894. évi március hó 10-ik 
napjától jaró Cfilo kamatai és eddig összesen 81 frt 
02 krlian biróilag már megállapított költségek erejéig 
a helyszínén Andrasfalván leendő eszközlésére 1895. 
évi október ho 23-ik napjának d. e. 10 órája halár- 
időül kitüzelik és althoz a vonni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. I.-C. 107. és 108. g-a értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján. 1895. évi szeptember hó 29.

S z i b n e r .
kir. bír. végrehajtó.

1895. október 6. 40. szám

8xA  kőbányai
ZETIrául^söríózó részv.-t. i
tiszteletiéi értesíti a közönségei, hogy sör gyártmányainak 

megkezdle és azokat:

IC
darusítását £

x  x
Ászok, Király, Márcziusi, Korona és Bajorsör ®

•x
x

elnevezéssel hordókban és pa la c ko kb a n  hozza forgalomba. 

ZKi-sránstra árjeg-yzéls in g y e n  és fcérm en tve .
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H i r d e t m é n y !
Közludomásra adjuk, hogv az államilag cngcdélyezetl

MAGYAR 0SZTALYS0RSJATEK
l i u s . i t s í i  1895. évi október 16-ikátői 10-ikéig fog Budapesten királyi közjegyző jelenlétében és 

a magyar kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan megtartatni.
Ezen első húzáson az egész sorsjáték 31,499 nyereménye közül, melyeknek összege

M T  5 millió 600 ,000  korona
1 0 . 0 0 0  i i y e m n é n y  fog kihúzatni.

egy millió 268,000 korona
en. A második osztály húzása december fS-ikától lí-ik é ig  fog mcgtarlalni.
Az első húzásra szóló osztálysorsjegyek, valamint mindkét húzásra érvényes teljes sorsjegyek 

még mindig kaphatók a külön táblákkal vagy plakátokkal megjelölt helyeken az eredeti árak mellett.
Oly sorsjegyekért, melyeket az első húzás i l l á n  vásárolnak, az első osztály díját szintén meg 

kell fizetni. . .  , , ,  . ,
(Andrássv út). 1895. szept. hó. M ütyür 0S2t2lyS0rSJ2Í8Ad£22£2tÓS2£.

s a r a s a  sstr

Minden harmadik ““ 

sorsjegy nyer.

KI síi ltítziís inár 1895. október 1(> 19-ig.

Az államilag
, á t ,

engedélyezett

M A G Y A R  O S Z T Á L Y S O R S J Á T É K .
I. osztályú nyeremények.

Húzás 1895. október 16 19-ig. 31,49!) pénznyeremény

5 millió
6 0 0 ,0 0 0  korona

ö * m’g . v r < é k  h n i ,

A legnagyobb nyeremény a leg
kedvezőbb esetben

e g y  m i l l i ó
k o r o n a .

II. osztályú nyeremények
Húzás 1895. december 6 —14-ig.

1 jutalom 600000

4 
10 
27 

100 
200 

1150 
20000

400000 
200000 
100000 =  
50000 =  
20000 =  
15000 ~  
10000 : -  
8000 =  
6000 =  
2000 =  
1000 = :  
200 =  
100 =

600000
400000
200000
100000
50000
40000
30000
40000
80000

162000
200000
200000
230000

2000000
10000 nyerem, összesen 1268000 ----------------------  2149Tnyer. és I jut. 4132ÖÖÖ

Eredeti sorsjegyek az I. osztály részére:
Egv egész oKy ÍV»1 r*/io egy tized

40 20 4
Ajánl és utánvéttel szétküld

egv huszad
2 korona

Heintze K ároly tőelárúsíié, Budapest, Szervita-tér 3.

^ r s s s ^ s i s i  sas
Í X K X k X X X K X X X X X X W X X X :

Minden harmadik 

sorsjegy nyer. Sürgönyeim: LOTTOHKIXTZK, HI DAItKSl.
:k  xj-i.~~~.rr. iltj'.í.tj: ; ;

Turóc-szt.-martoni Magyar Nyomda — Moskúczi Kercöcné.

Minden harmadik 

sorsjegy nyer.
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