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Nincs még nagy ideje annak, hogy 
a külföld egyesek lelkiismeretlen, és j 
többnyire rósz akaratú információi ■■ 
alapján Magyarországról téves fogal
makat szerzett.

Hazai viszonyaink leírásában a 
külsőség játszotta a szerepet. Az ol
vasó közönség meg örült az Ínyét 
csiklandozó rabló-romantikának, dé
libábnak, és élvezte a magyar em
ber külsejét jellemző sajátosságok
nak festését. A lényeg : az előre tö
rés szunnyadó képességei, hazánk 
természeti gazdagságai és szépségei 
nem birtak volna hatást és kedvelt- ( 
séget szerezni a rólunk szóló olvas- j 
másnyoknak, sőt ha ilynemű tudó- ! 
sitások napfényre jöttek, azok a va
lótlanság hírébe kerültek s az iró 
húzta a rövidebbet.

Néhány évtized azonban nagyon 
megváltoztatta hazai viszonyainkat.
A régi romantikus világ letűnt, kez
detét vette a munka és felvilágoso- 
dottság korszaka.

Ma már olt vagyunk, hogy a kül
földi irók hazai viszonyaink mélta
tásához más anyagot keresnek. A 
magyar embert jellemző sajátságok 
u. m. a zsinóros magyar nadrág és 
hegyesre pödrölt bajusz csak aláren
delt szerepet nyernek, de annál in
kább érdekli és leköti ügyeimét a 
külföldnek iparunk, kereskedelmünk 
és bámulattal határos haladásunk 
minden téren.

Az a gyors tempó azonban, mely

hazánkban rövid idő alatt hatalmas 
átváltozást volt képes előidézni gaz
dasági, politikai és társadalmi téren, 
nemcsak meglepte a külföldet, de 
meg is félemlítette.

Látjuk ezt legközelebb a bécsiek 
jajveszékelésében kereskedelmi mi
niszterünk tarifa-politikája ellen. És 
nekünk ez jól esik, mert a bécsi kö
rök kardesörtetése tanúság arról, 
hogy kezdünk a századokon át vi
selt bilincsekből kiszabadulni és a 
magunk lábán járni.

A lajtántuli hangulat és az ottani 
sajtó elkeseredettségén kívül örven
detes jelenségnek vehetjük még azt 
is, hogy hazánk közvéleménye nem 
késett a csalárd agitáció ellen a leg
határozottabban állást foglalni s éle
sen rendreutasilani a gazdasági füg
getlenségünk ellen irányított vakme
rőséget. Az ország kereskedelmi és 
iparkamarái megmozdullak mint egy 
test és erős phalánxot képezve lép
tek fel Baross Gábor s az ország 
veszélyeztelett jogainak és megtáma
dott érdekeinek védelmére.

Voltaképen Barros Gábor közleke
désügyi miniszter uj tarifa rendsze
rével nem akart mást elérni, mint azt, 
hogy minél előbb és minél nagyobb 
mértékben élvezzük kamatait azon 
áldozatainknak, melyeket a hazai 
vasutak államivá tétele érdekében 
hoztunk. Ez pedig másképen nem 
érhető el, csak úgy, ha iparosaink 
és kereskedőink olcsó szállításban 
részesülnek.

A tetemesen leszállított díjtételek

ez év első napján léptek életbe, de 
az osztrák áruk is élvezik, ha azok 
Magyarországba küldetnek. Ezen in
tézkedés persze eléggé Ínyükre van 
az osztrákoknak, de az sehogy sem 
tetszik, hogy a miniszter 26-féle ma
gyar árúra külön kedvezményeket 
rendszeresített, vagyis hogy az ilyen 
áruk jutányosabban juthatnak el az 
ország bármely részéről a magyar 
határig, vagy a vidékről Budapestig, 
mint azon áruk, m lyek Ausztriából 
az általános tarifa szerint utaznak, 
sőt pl. a magyar nyerstermény a 
kedvezményes tarifa szerint még 
Bécsbe is olcsóbban szállítható, mint 
a hasonló termény Ausztria távolabb 
fekvő részeiből és igy amaz lenyom
hatja az osztrák nyersterménynek 
árát.

Mindezt Baross is, meg az ország 
kereskedelmi és iparkamarái is jól 
tudják, midőn a miniszternek hozsan
nákat zengenek, de azt is tudják, 
hogy túloldalról hasonlóképen já r
hatnak el a maguk ipari és keres
kedelmi cikkeikre nézve. És valószí
nűleg a bécsiek is jól tudják ezt, de 
nem tehetik, mert a vasúti hálóza
tok legtöbbnyire magán társulatok 
kezeiben vannak, a kik meg a ma
guk zsebét tekintik elsőnek.

E háború folyamában mindenki 
kiváncsi volt megtudni Baross Gá
bor nézetét, és már-már bizonyos 
félelemmel néztek a kimenetel elé, 
mert nyilvánvalónak látszott, hogy a 
bécsiek a legmagasabb fórumig min
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100 ásóig ií fit ezentúl minden megkezdeti 
száz szónál M) krral több

den követ meg fognak mozdítani, 
panaszuk orvoslására.

Baross Gábor kereskedelmi minisz
ter e hó 7-án nyilvánította ki a ma
ga és a kormány álláspontját, Kaas 
Ivor báró interpellációjára adott vá
laszában.

E válaszban határozott kijelentést 
tett a miniszter arról, hogy a tarifa- 
állilás jogát Magyarország irányában 
senki se vonhatja kétségbe, továbbá 
hogy a kormány fentarlja a díjsza
bást egész terjedelmében, rajta vál
toztatni nem szándékozik.

Nyilt kérdés maradt azonban: fog
nak-e részesittetni az összes kedvez
ményekben az osztrák és német 
áruk is ?  Mert hiszen jogosan sen
ki sem támadhatta meg a magyar 
kormány tarifa-állitási jogát, csupán 
azt követelhetik, hogy a magyar vo
nalokon osztrák és német cikkek is 
jutányosabban szállíttassanak.

És ha a magyar kormány, akár a 
Németországgal folyó kereskedelmi 
szerződési tárgyalások érdekében, akár 
az Ausztriával való jó viszony fenn
tartása kedvéért, kénytelen lesz a 
kivételes díjszabás előnyeibe része
síteni az osztrák és német árucik
ket: úgy ezt csak rekompenzáció ut
ján teheti. A rekompenzáció pedig 
nem állhat másból, minthogy az osz
trák kivételes tarifák, melyek ott 
csendben régebb idő óta fennálla - 
nak a gabonára, lisztre, szeszre, vasra 
stb. a magyar hasonnemű árúkra 
szintén kiterjedjenek.

Reméljük, hogy Baross nem fog en

T Á R C A .

A vén molnár.

Reggel, délben avagy éjjel . . 
Nem jösz hozzá oly időben 
Hogy állni lásd, folyton* őröl, 
Nem fogy ö ki az őrlésből.

Mestersége arany oszlop 
Bár, ha hozzá ő nem is lop : 
Minden percoon gyarapodik : 
Tőle lopnak, ö gazdagszik.

Az ó ina'mát nem v i: tartja, 
Nem is gőz az, a mi hajtja : 
Egyszerűbb ez sok malomná' 
Mindent Őröl. a mit talál.

Egy i t t : molnár, avagy malom. 
Mindent, mindent együtt vámol ;
Ha te nem mégysz. Ő jön hozzád, 
Mindenkit egyformán szolgál.

Bár merre mégysz bár merre já r j . . 
Nem kerülöd ki e molnárt 
Velünk is számol az idő.
Erre int az rtjesztendő '

S ü ig o th y  R ortalnn.

Etlinographia ás ethnographia- 
társaság.*)

Ir ta : D r. Y e r s é n y i  G y ö r g y .
A húsvéti tojásból, sonkából, fok

hagymából. kenyérből eltesznek egy da
rabot s abból, ha valakinek sebe, 
vagy fogfájása lesz, vagy a tehén tejet 
nem ad. beadnak. Hu valaki ekküzben el
téved s eszébe jut. kivel ette meg az első 
húsvéti szentelt tojást, megtalálja az 11tat. 
A ki egy kis szentelt tormát lenyel rá- 

; gás nélkül, egész esztendőben nem lesz 
; torokgyíkja. Aki eszik a szentelt sóból, 

okos lesz.*)
Nepomuki János napján Kékellőn szán

tották. Isten büntetésül nagy zivatart 
küldött, mely velésökel kimosta.

Ha Szent-Iván-nap (jun. J4.) esik férges 
lesz a dió. Ha egy asszonynak meghall a 

| gyermeke, e nap előtt ne egyék gyümül- 
1 csőt. mert a menyországban ekkor oszt 

szent János gyümölcsöt a gyermekeknek.

•i I,npunk miilt azámánnk tárcájában c nm  
| alatl megjelent közleményben :: következő «'• r t p - 

I e m r a v a r ö sajtóhibák fordultak Hő
I. oszlop. 15. sor felülről n ő v e I és é r e he

lyett m ű v e l é s é r e  kell.
Ifi. sor felülről i l l e t ő  után még egy a jön
II. oszlop. Ki. sor alulról s a i á I s á g ii k be 

Ivett s a j á t s á g o k
III. oszlop, K) sor fel. h e l y z e t  helyett h e ly

14. sor fel s z á r n y  helyett ka Ián 
20, sor fel. k e re s z te l  h. k é ré sz ié i

IV. oszlop. Ifi sor alulról fe l fá jó  s u l i  h f e j -  
f áj ós ak.

10. sor felülről f a k a n á I h ó I helyett k i r  m 
h o l t  kell.

••) Pilátuameaék Magyarország és a nagyvilág 
\m. ío »z

Nagyheti babonák Pesti Hírláp. 11882 07 08.
sz. érdekes Molnár Viktor munkája A h ú s v é t i  
t o j á t o k-ról. Hudape&t. I.ampel Róbert

A kinek az anyja már evett ide lenn, an
nak azt mondja : te nem kapsz, a te ré
szedet megette anyád !**)

Szombaton akármi kevéssé is, de kisüt 
a nap. mert szűz Mária pelenkáit szárítja.

A ki elhajtja magzatát, annak! a pokol
ban tányérra adják fel, hogy megegye 
Ha a gyerek megszületik, a bába az asz
tal alá teszi, hogy jó legyen. A holtan 
született gyermekek, kik a napvilágot nem 
látiák. nem mehetnek a menyországba, 
hanem örökké bolygatlak 1H8L késő őszén 
is látlak a K ő t e s t v é r e k - n é l  
két csillagot bolygani a földön. Hol 
akkora leli. mint a hold, hol mint egy 
közönséges csilla,', hol elenyészett Ha a 
gyermek nem alszik, valamely idegen a 
maga ruhájából ngy foncsikát tesz a gye
rek ágyába. Mikor a kis gyereket elvá
lasztják. horgo nak egy kis zacskót, ebbe 
a gyerek kezével kérnek az apjától egy 
krajcárt s a bába nyakába akasztják. Ha 
a gyerek az ágyba szokott felejtkezni, el
küldik oda. a hol kenyeret sütnek s ott a 
lapultál megverik: igy gyógyul ki a baj
ból. Ha a gyeimek rossz, édes-almafa 
vesszejével kell megverni.**i

Ha az ember új szállásra költözik, elő
ször sót és kenyeret vigyen be, hogy sze
rencsés legyen

Papucsot, cipőt nem jó az asztalra tenni.

* ' Szent-Iván-e»l a felvidéken. Fővárosi Kapok 
1881. 148 se

Más babonás napokról Szent-György-napi ba
bonák Magyarország és a Nagyvilág 1882. |í». sz 
Húshagyókedd a fc vidéken. Fővárosi lapok 1883 
30. sz

••) A szeralmi hűség hiztositása Fővárosi Ka
pok 1883 243 sz

Lakodalmi babonás szokásról Magyarország és 
a Nagyvilág 1882. 41. sz

mert megzavarodik a házi béke. Ebéd 
után a iány ne fogja össze az asztalken
dőt' mert nem megy férjhez.

Burgonyaültetéskor két assszonv össze- 
lőgózik, végig hempereg a földön, akkor 
jó termes lesz. Mig a tehén borjazik, sem
mit sem szabad a házból kiadni, mert el
viszik a tehén tejét Mikor tavasszal a 
marhát először hajtják ki. a béres a sö
vény alul zöld gyepet vesz s azzal a kü
szöb elölli tért kirakja, hogy a marha rög
tön zöldre lépjen az istállóból.

A  mely föld sarából a fecske fészkét 
készíti, az a föld szerencsés lesz. A ki a 
fecskét agyonüti, elszárad a keze. Ha a 
fecske a szobába repül, szerencse.*)

A gyíkot megölni vétek. Igen jó az em
berekhez. Egyszer egy paraszt aludt a 
mezőn Egy kígyó csúszott fele, hogy nyí
lott szájába menjen. Látta egy kis gyik, 

j meghúzta szájával a fülét, az ember fel
ébredt s a kígyót agyon ütötte.

Nem jó a tojáshéjra lépni. Ha valaki 
nagyon beteg s feketével játszik, jobban 
lesz : ha színessel meghal. Ha valakit meg
néznek, egy johanniskr&utel nevű növényt 
főznek. Ebben az illető megmosdik úgy. 
hogy kezét beié mártva, homlokát ^feje 
teteje leié, szemét (arcán lehúzva kezét) 
s kezét háromszor megmossa. De nem néz 
a vizbe. Aztán kiönti olyan helyre, a hol 
nem lépnek beie. Ha fehér a fenn úszó 
mocsok, nő, ha fekete, férfi volt az igéző. 
Azért kell félrehelyre önteni, nehogy újra 
belelépjen, mert megint megkapja. Ha a 
mécskanóc hamvát megfőzik s azt a nya- 
valyatörős megissza, meggyógyul. Ha a 
gazda elhal, utána halnak az állatai. Te-

I •) A fecske népünknél. Magyarország 4s a Nagy- 
I világ. 1882 37. sz



gedni az osztrákok egyoldalú köve
telésének és meg fogja védeni a ma
gyar állam önrendelkezési jogát, a 
bécsi és brünni gyárosok jajgatásai 
által felkorbácsolt bécsi irányadó kö
rök fészkelődéseivel szemben. Olyan 
kapituláció, milyent odaát követelnek, 
nemcsak nem volna méltó az 6 ne
véhez, hanem szégyenletes vereség 
volna Magyarország gazdasági politi
kájára nézve, a melynek károó kon
zekvenciái kiszámi thallanok.

Felhívás Magyarország' minden 
lakosához.

(Egy Budapesten létesítendő országos köz
ponti közművelődési egyesületre.)

I r t a  B á n ó  J ó z s e f .  
(Folytatás.)

Nem akarom elősorolni, mért volt e 
kongresszus ily csekély eredményű, de 
minden esetre ki kell emelnem, hogy én 
ezen kérdést az eldöntésre már akkor 
érettnek találtam, s hogy midőn a kon
gresszus ezen vezéreszmét nagy lelkese
déssel fogadta, mintegy hagyományul 
hagyta azon testületre, mely testületet 
megbízta egy második, jövendő kongresz- 
szus összehívásával, tehát ez esetben ép
pen ezen országos magyar iskolai egye
sületre.

De ugyanezen eszmét pengette és egyen
gette magá ezen országos iskolaegyesület 
is ösztönszerüleg. mert Budapest lévén ; 
az ország szive, s az ország szivében szé- ! 
kelvéu ezen egyesülői, érzi. hogy ö van 1 
hivatva ezen nemes céit betölteni.

Ezen országos iskolaegyesülel eszméje 
1882-ben pendüit meg, működését 1884. 
kezdte meg : alapszabályai 1885-ben lettek 
megerősítve és már 1886-ban tervezve • 
volt, hogy ezen egyesület az ország kü
lönböző részeiben vidéki egyesületeket 
alapítson De ezen eszme ellenzésre ta
lált Magyarország kormányánál Úgy lát
szik. már akkor előre vetette árnyékát 
azon egyoldalú es partikulárisztikus (el
fogás. mely aztán oly hatalmasan és fél- 
reismerhetlenül nyilvánult a kongresszusi 
értekezleten.

E szerint tehát akkor, a mint az egye
sületnek elnöki jelentése mondja, *le kel- | 
lett mondani egyik nagy reményekre jo- i

1 gositó vágyunkról, hogy különböző vidé
ken liúkegyesületeket alakítsunk.*

Továbbá ugyanezen jelentés 7-ik lapján 
ez ál): Egyesületünk országos jellegű lé
vén*. a 23-ik lapon pedig: »Magyarország 
összes közmivelödési érdekeit tartjuk szem 
előtt*. tovább megint, hogy »ezeknek 
összekötő kapcsa.*

Ki kell ezenfelül még emelni, hogy ezen 
iskolai egyesülethez a/ ország különböző 
vidékeiről és megyéiből jöttek folyamodá
sok segélyért, u. m. Arad. Tolna, Szatmár. 
Torontál, Zemplén. Szilágy és Vas me
gyékből. sőt Erdélyből is s ezek között 
ezen egyesület többeket tetemes segélyben 

: részesitett is.
Tehát a vidék önkéntelenül, ösztönsze

rüleg kiterjeszti figyelmét az ország min
den vidékére.

Továbbá mintegy előre látva a jövendő 
eseményeket, ezen egyesület már előre 
felvette az országos nevet. Ma ezen elne
vezés improprius és csak formailag és 
csak annyiban illeti meg ezen egyesületei, 
mennyiben megerősített szabályai igy 
vannak szövegezve. De egy intézetet, mely 
tényleges működését főleg csak a főváros 
környékére terjeszti, országosnak nevezni 
nem lehet. És ha mégis igy nevezzük, le
gyen valóban országos.

Különben meg keil már itt jegyeznem, 
hogy ezen ügynél nem is a a fődo'.og. 
hogy éppen ezen országos magyar isko
laegyesülel legyen valóban országossá, 
mert ily nagyszerű és kettős feladatnak 
talán nem is volna képes megfelelni, -  
hanem a fődolog az, hogy itt az ország 
szivében általában legyen egy országos 
központi egyesület, melynek működése 
és felügyelete az egész országra kiterjed
jen. — De miután ezen egyesületnek már 
jus quesituma van, ilyenné átalakulni ezen 
egyesületnek természetszerűleg legtöbb 
joga is van.

Ha ezen eszmemenetet tovább fűzzük, 
azt lógjuk találni, hogy ilyen országos 
közművelődési egyesület legjobban meg
tudja bírálni az egyes vidékek igényeit 
és legjobban fogja tudni kiegyenlíteni az 
esetleg összeütköző érdekeket. Mert egy 
országnak nemzeti szellemben megindítóit 
közművelődése oly roppant cél. melyben 
átgondolt tervszerűségnek kell lenni.

Most minden egyesület dolgozik saját 
szakállára. Mindenesetre lelkesedéssel és 
és nem is állítom, hogy terv nélkül a

maga körében, de határozottan mondha
tom. nem magasabb, nem országos szem
pontból.

Nekem ugv látszik, t. felügyelöbizott- 
ság, hogy az Emkót és tálán még egy pár 
de igen kevés egyesültet kivéve, ezen 
egyesületek működésében bizonyos ha
nyatlás észlelhető.

Ha lesz egy országú központi egyesü
let, ennek történni nem szabad és nem is 
fog, mert szükség esetében ezen egyesü
letnek részint tájékozásul, részint buzdi- 

1 tásui ügynöküket is fog lehetni és minden 
' való ziniiség szerint kelleni kiküldeni.

1 Folyt. köv. •

A H ÉT TÖ RTEN F.TE.
A képviselőház folyó hó 7-én tartott ülé

sében tárgyalta a zárószániadási bizottság 
jelentését az. 1890. év harmadik negyedé
ben előfordult tulkiadásokról. Az ellenzéki 
képviselők közül többen felszólaltak a nyug
dijak kérdésénél, s konstatálták, hogy a 
nyugdijak megdöbbentően növekednek és 
a nyugdíjazások körül visszaélések történ
nek, a mennyiben értesüléseik szerint van
nak egyének, kik nyugdijat húznak és c 
mellett más állásban —  államszolgálatban — 
rendes fizetés mellett alkalmazva vannak. A 
felszólalásokra a pénzügyminiszter kijelen
tette. hogy ilyen esetekről nincs tudomása,

: de a tulkiadásokról szóló kimutatással épen 
, azt akarja elérni, hogy az esetleg bizonyít- 
I ható konkrét esetek tudomására hozassa- 
: nak s igy az. orvoslásról gondoskodhassék, 

Ugyancsak ezen ülésben targyaltattak a 
í tanító-egyesületek kérvényei a tanítói fize- 
j tés felemelése és a nyugdíjtörvény revíziója 
, tárgyában. A p p o n y i Albert gróf jól 
I tudja, hogy a 600 frtos minimum ma még 
I csak ideál, azt betű szerint teljesíteni nem 
I lehet, de azt okvetlenül szükségesnek tar

tana. hogy a 300 frtos minimumot az is- 
kolafentartók tanítóiknak megadjak. Ha 
azonban az iskolafentartók erre nem képe
sek, vagy nem hajlandók, az. állam vegye 
kezébe a törvényben előirt eme feladatok 
teljesítését és a sajat erejéből pótolja a 
minimumot. A m i a n y u g d í j t ö r 
v é n y  módosítását illeti, a célt, hogy a 
néptanítók épp úgy juthassanak magasabb 
nyugdíjhoz, mint az állami tisztviselők, igaz
ságos nak és méltányosnak tartja. Majd át
tért azutan a kérvények azon részére, a hol

a tanítói állás erkölcsi konzoliééláss, tis«- 
tcsségének emelése és a jövőre va'4 k i í 
rások tágítása cclo/tatik. S itt azon néze
tének adott kifejezést, hogy Ka már nincs 
az allam azon helyzetben, hogy a tanitó-
k.u melló ellátásban részesíthetné, akkor 
nyújtson reményt arra, hogy e pályán nem 
zsákutcába jutottak, hanem sikeres és lel
kiismeretes működés után e pályán is el
ei hetik a magasabb, joobau jövedelmező 
es bi/io'.alih állásoknak mindazon nemeit 
a melyek hasonló műveltségű egyének e'ő:t 
nyitva állanak. Az ellenzék részéről még 
több felszólalás következett, mdyek vala
mennyien oda konkludálnak, hogy addig az 
ellenzék semmiféle cxisztencia javítását nem 
pártolja, mig a néptanítók fizetése javítva 
nem lesz. Végül C s a k y Albin gróf meg
jegyezte, hogy a fizetés emelését szüksé
gesnek tartja, a nyugdíjtörvényt pedig fel
tétlenül igazságosabban kívánja szabályozni. 
Mindkettőre vonatkozólag készülőben van
nak a megfelelő törvényjavaslatok s az 
egyik már oly stádiumban van, hogy leg
közelebb a ház elé lesz terjeszthető.

F e r e n c  F c r d i n á n d főherceget 
Pétervárott nagy előzékenységgel fogadtak 
s kitüntetésekkel halmozták el. A cár a fő
hercegnek a Sz.ent-Andras-rendct adomá
nyozta és a 36-ik bugi dragonyosezred tu
lajdonosává nevezte ki, mely ezentúl a fő
herceg nevét fogja viselni. Az orosz poli
tikai körök örülnek a látogatásnak, jóllehet 
az utazásnak nem tulajdonítanak politikai 
missziót, hanem pusztán a bécsi udvarnak 
azt a vágyat látják benne, hogy Oroszor
szághoz való viszonyát javítsa.

O l a s z o r s z á g b a n  Crispi leszavaz- 
tatása ntán, egy hétig tartott a kormány
válság. Unibcrto király csak nagy nehezen 
tudta magái elhatározni Crispi elbocsátá
sára. Az uj kormány alakítását az olasz ki
rály R u d i n i Markra bízta, ki az utolsó 
választások alkalmával Crispi külpolitikája 
mellett harcolt és a hármasszúvetség fenn
tartásához ragaszkodott. Valószínű tehát, 
hogy Olaszország nemzetközi viszonyaiban 
változás nem fog bcállani.

B a r o s s  G á b o r  az osztrák korraány- 
nyal akként egyezkedett, hogy a magyar 
arudijszabas kedvezményes dij tételei kiter
jesztetnek az osztrák arukra és viszont, az 
osztrák kivételes díjtételek kedvezményét 
kiterjesztik a magyar arukra S ebből, —  
hacsak Baross ki nem kötött az osttrákok-

hetni róla. ha azt mondják nekik : meg
halt gazdád !

Kékellőn. amikor tűz van egyes asz- 
szony levetkőzik meztelenre s ötször meg
kerüli a házat, akkor nem gyűl meg.

Egy mezei ösvényén asszonyok mentek 
Detvára vásárba. Hirtelen egy asszony 
áll eléj- k s kéri, hogy vegyék el előle 
a kincse*., melyet őriz. De nem mertek 
hozzá nyírni, nehogy aztán nekik kelljen 
kincsőrzőkül helyébe ott maradni Ha va
lahol követ látsz, melyre lúdláb van vésve 
emeld f i. mert kincs van alatta. Detvá- 
ról egyszer elindult tizenkét rabló foszto
gatni. Estére egy magános csűrbe húzód
nak s o:t elalusznak. 12 órakor megjelen 
eg; cigányleány, felkölti őket s azt mondja, 
hogy ne menjenek oda. a hova szándékoz- 
ak : jobb lesz, ha rá hallgatnak, nagy 
kincsre vezeti őket. Csak figyeljenek a 

szavára : Egy barlanghoz jutnak. A nyí
lásnál egy katona vagdalkozik. Attól ne 
ijedjenek meg. csak afféle masina. Aztán 
egy tüzes kos fog fejők felett kerengeni. 
Majd egy toppant kigvó all eléjük Csak 
semmitől ne féljenek. Megindulnak, el is 
érnek a barlanghoz. De mikor a vagdal- 
kozó katonát meglátják, megijednek, el
futnak -.issza a csűrbe. A cigányleány ke
servesen sir. Ha a kincset bátran elhoz
zák, őt is megszabadították volna az átok
tól. A hegyek között valahol egy ember 
sűrű b krok között gercbiyéhez való nye
let keresett. A bokrok közt öreg koldust 
talált, ki előtt egv pokróc volt kiterítve, a 
melyen sok pénzt száritolt. Kérte hogy 
adjon belőle neki -s. Nem felelt, ra sem 
hederitc.t. Hanem ő sem mert többet szó
lam. Elkotrúdott. Egyszer egy lévai gazda 
a Kaprónia és Jánosrét közt fekvő hegy
oldalra Jjött az aratókhoz. Felszólította 
őket, hogy négy ökörrel menjenek az er

dőbe. Ott találnak egy kőkecskebakol, hoz
zák el. Megtanította arra is, hogyan emel
jék fel. hogyan hozzák el. Meghozván, a 
gazda kicsavarta a kecskebak farkát, meg
rázta s csakúgy omiott ki a sok arany. 
Az embereket dúsan megajándékozva el
ment.

Egy emberi feleség-gyilkosság miatt be
zárták a bástyatoronyba. Éjjei kiugrott a 
patakba, hol szörnyet halt Azóta nem 
szeretnek éjszaka arra járni, ott kisért a 
lelke. Sztránszk • községben (Rajec-fürdő 
mellett) van egy hid. Egy sztránszkei pa
raszt részegen menvén haza a rajeci va
sárból. a hídról leesett s a vízbe fűlt. Ez
óta éjjel kísérleteket látnak ott. Kimosva 
gásán pajkos leányok karácsonyeste va
csora után egy kutyát bepóláltak s egy 
kápolnában megkeresztelték. Ázó*a ott ke
resztelő kiséricl-csapat jár éjjelente

Ozdin falu mellett van egy hasonló ne
vű hegy. s rajta egy magános fa. mely. 
ha zoi fújja, nősiráshoz hasonlóan nyi
korog. Hajdan vár volt a hegyen, benne 
gazdag ur szép lányával. A lányt szere
tője elhagyta s azért e fára felakasztotta 
magát. Azért sir m iig is a fa.

Szinobánya környékén van egy vízzel 
telt barlang Ha valaki belé lép. a boszor
kányok lehúzzák s megfulad.

A zólyomvölgyi erdő tavában egy vízi 
tündér lakott : alul hal, felül nő. Szépen 
énekelt, mitől a favágók elaludtak. Bo 
szankodtak is érte. Egyszer a farakások 
mellett elbújtak Jött is a tündér, egy kis 
gyerekkel a karján. Egyik munkás kikapta 
a gyereket s a tó partjára dobta A tün
dér farkával hozzá vágott, de a százados 
fenyőt érte. mely ketté tört. \ favágók 
felvettek a gyermeket s elfutottak vele. A 
tündér sírva merült le « azóta nem látták,

a tónak is szomorú képe van. ma holnap 
kivesz.

Ismeretes alak a felvidék tótjai kö$t a 
Z m o k. írtam mar róla.*) Itt csak kél 
lelt adatot említek meg. Rákón (Turócm ) 
egy asszonynak volt egy zmokja. Mikor 
már meggazdagodott tőle, el akarta pusz
títani. Befutott a sütőkemencébe s bedobta 
a zmokot. De kiugrott a háztetőre s azt 
mondta : Te akartai elhamvasztani, én 
hamvasztalak el ! S porrá égette a házat 
mindenestül. Körmöcön egy ember juhait 
legeltetvén, csúf, piszkos. lucskos tyúkot 
talált Haza vitte s a kemence megé tette, 
hogy száradjon meg. maga pedig enni kez
dett. Ekkor a tyúk megszólal : Vigy visz- 
sza. a honnan hoztál ! Az ember megijedt 
engedelmeskedett.

Csarádon van egy barlang s benne egy 
kőasztal körül 2 i karszék. Azt mondják, 
hogy az erdőben hajdan 24 rabló tartóz
kodott. kiknek a barlang volt ebédlőjük.

Híres rabló Bajnoka és Jánosik.*) Egyik 
hagyomány szerint Jánosik egy szegény 
földmivelőnek volt a fia. nagyon lusta 
gyerek, a ki még hét éves korában is 
szopott. Agyba nem akart fekünni, a ke
mence padkán aludt.

Abban a*.szobában, a hol ó aludt, éjje
lente boszorkányok szoktak táncolni. Egy
szer meg akartak tudni, hogy alszik-e. Tü
zes iiszköt tettek a hasára Jánosik tűrte 
a fájdalmat s tette magat, hogy aluszik. 
A boszorkányok tanéra kerekedtek. Majd

*> bánd sok regével mondával együtt : A liánya- 
vidéki népliagyományok gyűjtésről Beszédek. 
I.osonr. IHHti.)

Felvidéki népliagyományok Selmecbányái Hír
adó. 1883. 7 8, 9, 10, 11. 15. sz

•1 l.ásd rénleteeen fennebhi müveikben. Jáno
s iró l  különösön A kereaztesftr Fővárosi Lapok
1886. 17* sz

| kakasszóra távozni akartak a kéményen. 
De Jánosik az elsőt megragadta s nem 
akarta elereszteni. Váltságul adtak neki egy 
gatyamac’zagot, melytől olyan erős lesz, 
hogy húsz embertől sem ijed meg. és egy 
magától vagdalkozó baltát. Elhatározta, 
hogy rabló lesz. Elő zör is a tulajdon ap
ján próoalta ki a mesterségét. Apja vásár
ból jött haza, zsebében az eladott ökrök 
araval. Jánosik álarcosán megrohanta, pén
zét elvette. Aztán sebten más úton haza 
futott, befeküdt a hamuba. Apja megér
kezvén, kérdezi, hogy eladta-e az ökröket ? 
El am — mondja —  de a horhati erdőn 

l kirabollak. No, hal az a rabló én voltam ! 
Itt a pénze ! Avval 011 hagyta a s ülői ha
zat, rablóbandát szervezett. Jánosik barlang
ját sok helyütt muiogaljak. A l'olona he
gyen van egy na^y lapos kő, itt szokott 

! embereivel táncolni. Sokat beszélnek társai
ról is. így pl. volt egy embere, a ki evet- 
gyorsasaggal a legnagyobb fára is egy pil
lanat alatt fcikúszott, ha kémlciődm kel
lett A boszorkányokat elárulta s ez volt 
veszte. Azok ra vehették a varmegye em
bereit s megtanítottak, hogy borsót hintse
nek elébe s vágják el a csodaerejü gatya - 
madzagot. Akkor a bűvös balta ereje is 
megszűnt. Halala után sokan keresték kin
cseit. Egy ember ra is tatait a helyre.

Öreg koldus ült a kincs mellett s azt 
mondta, hogy vegyen, a mennyit akar. csak 
soha ne esküdjék ! Sokáig hordogatU a 
pénzt. Egyszer egy emberrel találkozott, a 
ki megkérdezte, hogy hol volt ? A szántó- 
földön, — fclelc. Nem igaz, — monda a 
másik. Bizony Isten ! erösité annak. Ezóta 
sem ő, sem más nem akadhatott a kin
csekre.

Staskovon (Csaca mellett) egykor szép 
tüzet látták villogni. Istent hitték benne 
megjelenni s azért e helyen kápolnát emeltek



részéről tetemesen leszállított a tételekkel 
dolgozó reformtarifat — a status quo ante 
következik. Az egyezkedésre, —  miként a 
Budapesti Hírlapnak jelentik Bécsből a ki
rály személye körüli miniszter bírta rá Ba- 
rost, tudatván vele, hogy a Németországgal 
megkezdett tárgyalások sikere csak egy 
cérnaszálon függ, s ha a szerződés nem 
lesz megköthető, az ódium a magyar kor
mányra fog szállani. így végződött a ta
rifa-háború, melylyel vezércikkünkben bő
vebben foglalkozunk.

H Í R E I N K

Turócmegye közig, bizottsága e hó 12-én 
tartotta rendes havi ülését Justh Kálmán 
főispán úr ő méltósága elnöklete alatt. A 1 
szakelőadók rendes jelentéseiben semmi 
rendkívüli nem fordult elő.

Szülló Géza kir. tanácsos, Turócvárme- 
gye tanfelügyelőjének arcképe, melyet Ma- 
rosy A. rajztanár igen sikerültén lerajzolt 
50 krért megszerezhető nevezett tanárnál, 
ki BO krért bérmentve küldi meg a szép 
nagy arcképet a vidéki megrendelőknek.
A megrendelések hozzá in’ézendők Turóc- 
Szt.-Mártonba.

Kinevezés. l)r. Holesch István beszterce
bányai főjegyző az ottani keresk. és ipar
kamara titkárává neveztetett ki. A fő
jegyzői állásra hárman pályáznak : Dr.
Huszágh István, Wachtler Béla és Peté
nyi Sándor. Eiső a iegnagyobb kilátással

A keresk. isk. ifjúságának tancmulatsága
e hó g-én igen szépen sikerült. Úgy lat
szik. jövőre még a polgári iskola kettős 
nagyterme is szűk lesz az ifjúsági mulatság 
szamara ; legalább akik most jelen voltak, 
bizonyára maguk is eljönnek s másokat is 
rávesznek az eljövetelre, mert a kedélyes
ség netovábbja volt az, amelylyel a nagy
számú közönség mulatott. Természetesen 
éjfélig inkább a kisebb-nagyobb gyerme
kek uraltak a tánctermet s a felnőttek csak 
azután zúdultak a tanénak. Látni kellett 
azokat a szépen felöltöztetett, ragyogó arcú 
leánykákat s a fontosságukat szerfölött érző 
frakkos ifjakat, hogy milyen animóval jár
ták a ropogós csárdást. Két három óra 
tájban — éjfelután —  már csak a >nagyok« 
maradtak s megindult a tüzes csárdás, me-

Szinobánya mellett van egy köves hely, 
hol régen gazdag aranybánya volt, melyet 
stara mos,inak hívtak. Birtokosa felfuval- 
kodva, avval kérkedett, hogy ö még az Is
tennél is gazdagabb lesz. Egyszer puskát 
véve, háromszor az égbe lőtt, hogy lelöjje 
az Istent. Három vércsepp hullott az. ar
cara, a mitői meghalt s a bánya összeom
lott, maga alá temetve mind a munkaso
kat. Ezóta nincs arany azon a vidéken.*)

Érdekesek a várakról szóló regék, mon
dák. A hol most a véghlcsi vár áll, hajdan 
egy kis kunyhó volt. Egy parasztasszony 
lakott benne, ki minden este kiment a kö
zel cső fenyvesbe, a hol a favágok dolgoz
tak s megdézsmálta fajokat. Egyszer kézbe 
véve fejszéjüket, lesbe álltak a munkások. 
Jött az asszony s épen ütésre huzakodtak. 
De egy farkas ökreiknek esett. A mig oda
siettek, az asszony a kecskén elnyargalt. 
Utána ragaszkodtak, haza elölt elérték, 
agyon ütötték. Egy lapos kő alatt sok 
pénze volt elásva. Ebből kápolnát építtettek 
melyet később az arvi/. elsodort. De a mint 
aztan ott egy kovács szántott, az ekevas 
egy nagy követ vetett fel, melyben arany
dugóval bedugva egy lyuk volt. A dugót 
kihúzta, benn egy olvashatatlan iras és sok 
pénz volt. Ebből építtette a varat. Véghles 
nevét onnan kapta, mert egyszer Mátyás 
király ott vadaszott s vadaszat végén azt 
mondta : az. ugyan vig ics volt ! Nem 
volna-e blatnicai, szklabinai, zniói varról is 
meg irodalmilag nem isméit hagyomány ?

Különösen pedig hasznos gyújtok lehet
nének a nők, a kik sokszor érintkeznek a 
cselédséggel, sokat hallanak. Csak épen le 
kellene irniok, a mit hallanak s rendelte
tése helyére juttatmok.

•) Bányákra vonatkozó mondák külftnfasn A 
báoyaréacrAI Rthnographia. 1R90. 7 m .

lyet fél 7 órakor is ci-ak a Rákóczy hang
jaival lehetett félbeszakítani, nagy duzzo- 
gására a még tovább is táncolni vágyó pá
roknak. A kelő nap fényénél oszlott szét a 
társaság egy igen jól sikerült mulatság kel
lemes emlékeivel. Hogy hányán »álmodták< 
tovább is az. ott átélt kedves jeleneteket s 
hogy hányán ábrándoznak még ma is azok
ról ? nem tudjuk. Annyit azonban mondha
tunk, hogy ha mi mindazon szép hölgy ne
vét leirni akarnék, akik jelen voltak, ne
hány hasábot kellene kérnünk a szerkesz
tőktől a lapban. Nem is lógunk hát hozza 
csupán azt Írjuk meg. hogy egytőlcgyig 
szépek, kedvesek és pompás táncosok va- 
lának. A négyeseket 5O pár láncolta s a 
tiszta jövedelem a scgélyegylct javára 80 
forinton felül van.

A F. M. K. E. jövő évi közgyűlése tudva
levőleg Liptómcgyébcn lesz s a megye őszi 
közgyűlése mintegy 100 tagú küldöttséget 
küldött ki a közgyűlés előkészítésére. Ezen 
küldöttséget első értekezletre e hó 24-ére 
hívta össze A 11 d a h á z y Géza alispán.

Liptómegye közönsége által e hó 7 ón 
Liptó-Szt.-Miklóson rendezett bal igen fé
nyesen sikerült. Ott volt a vármegye intel
ligens közönsége nemzetiségi és vallas kü
lönbség nélkül csaknem teljes számban, s 
igy a rendezőség buzgó működése teljes 
sikert vívott ki. A Eekcte sas terme a bál 
alkalmából igen csinosan volt feldiszitve, a 
folyosó és lépcsőház ; öld gályákkal volt 
bevonva, a terem pedig a megye színeiből 
összeállított drapériákkal és délszaki nővé- 

j nyekkel volt díszítve. Igen csinos volt a 
| lady patroness részére készült ülőhely is.
1 A lady patroncss Kürthy Lajosné sz. Zichy 

Ludovika grófnő kevéssel 9 óra után ér
kezett meg a terembe, hol a rendezőség s 
a nagy számú közönség fogadta lelkes él
jenzéssel, a cigány pedig a Rakóczy-indnló- 
val. Miután a grófnő ez alkalommal elő
ször jelent meg a társaságban, megtörténtek 
a bemutatások, majd megkezdődött a tánc 
s tartott a legjobb hangulatban a reggeli 
órákig. A rendezőség a grófnőt egy csinos 
táncrenddel lepte meg s ez egy kis album, 
mely Liptómegye több szép pontjának aquarell 
raj/.at tartalmazza ; minden tanéra volt cgv 
kis festmény s ezeken kívül is több rajz 
volt beiilesztve. A táncrendet O b e n d o r f  
Gusztáv, a liptó-szt.-miklósi polg. iskola 
rajztanára készítette. A szünóra is igen 
kellemesen telt el s felköszöntőkben sem 
volt hiány. Az első felköszöntőt P a 1 u - 
g y  a y Gyula mondta a főispannéra, Platthy 
Gyula és Spcngel Sándor a főispán csa
ládra, majd a főispán röviden megköszönve 
a felköszöntőket, éltette a hazát s a tár
saságot. A szünóra után füzértánc volt, me
lyet K 1 o c h Karoly báró és ifj. B a 1 1 ó 
Lajos rendeztek ügyesen. A négyeseket 50 
pár táncolta. Jelen voltak asszonyok a lady 
patronessen kívül : id. Balló Lajosné, Bal- 
lasovich Árminné, Baán Zsigáné. ifj. Balló 
Lajo«ué, Bohus Péterné, Bobrovniczky Kál
mánná. Bodiczky Dánielné, Grossmann lg 
náczné, Hirsch Sándorné, Joób Frigyesné, i 
báró Kloch Károlyné, Klimo Józsefné, 
Klimo Samuné, Krivoss Janosné, Kux 
Adolfné, Kiszely Kálmánná, Lojko Mik- 
lósné, Lehóczky Ábrisné, Matuska Pé
terné, Mattyasovszky Ilonomé, Nevedi Mi- 
hályné, Pongracz J&nosné, Paiugyay Gyu- 
láné, Platthy Gyuláné, Pottornyay Miklósné, 
Stcin Vilmosné, Schlesinger Nathánné, Szmrc- 
csányi Arisztidné. Stodola Józssfné, Szent* 
Ivanyi Gézáné, Spcngel Sándorné, Vitális 
Péterné, Vitális Kálmánná. Leányok : Bállá- 
sovich Malvin, Cseiniczky Márta, Grotov- 
sz.ky Anna. Iloíliaann Irén, Kiszely Eszter, 
Lojko Emma, Pongracz Amália, Pottornyay 
Mariette, Szmrecsanyi Hclén. Sscntivanyi ! 
Matild, Trnovszky Lidi, Ulicsny Jcnni, Volko 
Ludmilla. Zambélly Ludmilia, Vöm Endt 
kisasszonyok.

A besztercebányai fógymn. ifjúság c hó
7-éu hangversenyt rendezett a takarék- 
pénztár nagytermében az alumneum ja
vára. A műsor zene- és ének-szamokból 
állott s körülbelül 300 frtot jövedelme
zett tisztán.

A llptó-szt -miklósi izr. nóeyylet javara e 
hó 10-én rendezett műkedvelő színi előadá
son oly számban jelent meg a közönség, 
mely az e nemű előadások történetében rit

kítja párját. Az ülőhelyek már az előadás 
előtt elfogytak s hogy a rendezőség a he
lyeket ostromlók kívánságának eleget te
hessen, kénytelen volt a színpad előtti te
ret is székekkel berakni. Színre kerültek 
»Ein kleiner Irrthum* cimü német darab, 
melyben dr. Kux Adolfné, dr. Grossmann 
Ignáczné, Steiner Manó, Beer Viktor, dr. 
Kux Adolf. Stark Fülöp működtek közre, 
és »A miniszterelnök bálja* ebben Beer 
Viktorné, Füchsl Márkné, Beer Viktor, dr. 
Schlesinger Náthán, dr. Kux Adolf és Stark 
Fülöp szerepeltek. Mind a két előadás igen 
jól sikerült s a szereplők sok derültséget 
keltettek ügyes játékukkal. A két színdarab 

1 között dr. Schlesinger Náthánné énekelt két 1 
német dalt, melyek egyikét meg is ismé- 
teltctték, jeléül annak, hogy a közönség 
tetszését megnyerte éneke. Az előadáson je
len volt Kürthy Lajos főispán i*s neje is. j 
Örömmel látjuk ez alkalommal is. hogy a 
liptói társadalom minden osztálya képvi
selve volt az előadáson, melyet tánc kö
vetett,

A F. M. K. E. javára f. ho 7-én Ruttlcán 
rendezett táncmulatság alkalmával felülfizet
tek ; N. N. IO frtot, Justh Kálmán főispán, 
Rakovszky Iván, ifj. Justh György 5— 5 frt, 
Saager Fcrcncz 4 Irtot, Boczan Elemér, Bol- 
dis Ignacz 2— 2 frtot, Révay Nandornc, 
Újhelyi Gusztávné, Pctricsck János, Epstein 
László, Golciberger, Vannovics, Kempny 
Károly. Höhr Ferenc urak 1 —  1 frtót, ösz- 
szcsen : 41 frtot.

Baross mellett. A besztercebányai keres
kedők azon alkalomból, hogy az osztrák 
lapok olyan nagy hajszát indítottak Baross 
ellen az arútariffa leszállítása miatt, bizalmi 
és köszönő nyilatkozatot küldtek, biztosítván 

í öt támogatásukról.

A liptó-tarnóci önk. tűzoltó-egylet folyó 
hó 8-án tartotta évi rendes közgyűlését.
A gyűlésen többen mondottak hazafias be
szedeket, melyek közül — mint levelezőnk 
írja — különösen sikerült Puchy György 
főparancsnoké. Majd felolvastattak : a zár- 

1 számadás, és az Unger Ede jegyző álial 
j szerkesztet 19 pontból álló-statisztikai ki

mutatás. Este pedig egybegyüitek a tűzol
tók is, és leikesen éltették József főherj 
cégét, mint az egylet fővédnökét, liptóme- 
gyei főispánját, a hazát és a disztagokat.

Nyilvános számadás és köszönetnyilvání
tás. A turóc-szent-mártoni áll. középkeresk.

I iskola ifjúsága által f. é. februárhó 9-én 
I rendezett táncmulatság az ifjúsági segélyzö 

egyesület javara 85 frtot jövedelmezett, 
mely összeg a túróéi kereskedelmi és hitel- 
intézetbe helyeztetett cl. Még pedig 50 kros 
belcpti jegyekből befolyt : 85 frt ; fclülfize- 
tés 42 írt 91 kr ; összes bevétel: *127 frt 
91 kr ; ebiöi kiadás : 42 frt 91 kr. Rész
ben felülfizettek, részben jegyeiket megvál
tották a következő hölgyek és urak : Justh 
Kálmánné ő méltósága 10 frt, Szüllő Géza 
4 frt, Dobrovits László 4 frt, Paulovits Jó
zsef 2 frt. ifj. Toperczcr Lajos 2 frt, Vin- 
centy Izidor 1 frt 50 kr., Boldis Ignácz 1 
Irt 40 kr., Fekete Miklósné, Révész Lajos
né, Haas Károlyné, id. Justh György, Fu- 
kasz József, Kovacsik György, Záturcczky 
József, Lax Adolf, Hudák Endre, Mihalusz 
Sándor, Hcrfort, Roll Béla 1 —  I Irt, Keleti 
Irén, Kuballa Alajos. Glücksthal Józsel 
Glücksthal Albert. Kertész János, Marnsy 
Ármin. Noszak András, Mórán Fülöp, Km- 
ler Sándor, Moskóczy Ferencz, Szokolik An
drás, Noszak Géza 50 — 50 kr. A  turóc-szt.- 
márloni magyar nyomda pedig a meghívók 
nyomat&sat a jótékony célra való teki »tcl- 

I ból dijt liánul ajánlotta fel. —  Fogadjak .1 
szives adakozók a tantestület hálás köszöne
tét. Turóc Szí.-Mártonban I891. évi február 
ho 13-án. A turóc-sz.-mártoni áll. polgári és 
középkcreskcdelmi iskola tantestülete.

Világgá szaladtak tomcsányi János Tom- 
Csinyi birtokos lovai a múlt szerdán, mig 
gazdájuk a martom vasúti állomáson hivata
los dolgát végezte. Úgy latszik, a kocsis 
is ott hagyta pár pillanatra a szánt ; mire 
visszatért, a lovak a szánnal együtt Isten 
tudja, hol jártak ! A megrémült kocsis gaz
dájával együtt egész éjjel kereste, de sc- 
hogysem tudta megtalálni az eltűnt tálto
sokat, mig végre m á s  n a p  dcltujban 
Bisztricskan fedezték fel ókét, hová gyarkran 
szoktak velük járni.

Köszönetnyilvánítás Folyó hó 7-én Liptó- 
Szt.-Miklóson tartott liptómegyei bál al
kalmával felülfizettek : Kürthy Lajos főis
pán úr 20 frtot, Matuska Péter orsz. kép
viselő ur 25 frtot, dr. Kurimszky Antal pré
post-plébános ur 10 frtot, Spengel Sándor 
ur 0  frt, Szmrecsányi Arisztid, Baltik Fri
gyes és Kajuch József urak 5—5 frtot, Ki- 
szcly Árpád és Pollacsek Miksa urak 1 —  1 
frtot. Fogadják szives adományukért a ren
dezőség köszönetét.

Népszámlálás Zólyomban. A népszámlálás 
alkalmával uicgállapittatott, hogy Zólyom- 
megyében 14,903 lakház van, u. m. Besz
tercebányán 826, Breznón 425, Zólyomban 
344. A bbányai járásban 4297, a breznói- 
bán 3753, a zólyomiban 2223 és a nagy- 
szalátnaiban 3026

Simor-gyasz. A liptó-szt.-miklósi r. kath. 
templomban a boldogult hercegprímásért 
e hó 7-én gyászisteni tisztelet volt, melyen 
a varmegye tisztikara, az állami elemi és 
polgári iskolák tantestülete s több állami 
hivatal volt képviselve,

Brüll Árpád. Dorutin Emil. Novotny Fe
rencz és Balazs Béla urak a F. M. K. E. 
javara í. hó 7-én Rutikan a vasúti indohaz- 
nak ez alkalomra vasúti jelvényekkel rend
kívül ízlésesen díszített helyiségeiben sike
rült táncestélyt rendeztek. A rendezők dere
kasan megfeleltek feladatuknak, a mennyi
ben rövid idő aiatt oly pompás mulatságot 
hoztak iétre, melynek fénye* -ikere méltó 
jutalmául szolgai buzgó farano-. asuknak. Az 
első négyest 38 pár táncolta. Jelen voitak : 
Asszonyok : Saagerné, Éderné, Petricsekné, 
Bocanné, Vucskovicsné, Kempnyné. Kato- 
nané, Miskolczyné, Révayné, Ujhelyiné, 
Fersinné, Horné, Demeterné, Glatzné, Mic- 
iokné. Leányok : Lehóczky Ilona, Saager 

j  Olga. Újhelyi Margit és Aranka. Platzer 
Paula, Kossuth Berta, Glatz Anna, Vogel 

i Emília, Mielok Anna. Iihmann Jenni, Szá- 
j  gany Maria és Hegedűs Vilma.

Köszönetnyilvánítás. A liptó-szt.-miklósi 
zr. nőegylet javára Liptó-Szt.-Mikióson 
1891. évi február hó 10-én rendezett mű
kedvelői színi előadás alkalmával felülfizet
tek : Kürthy Lajos főispán úr ő méltósága 
2 frt., Gömöri Szent-Iványi József úr 5 frt, 
Özv. Janovitz. Teréz asszony 5 frt, Böhm 
Jozefin asszony 5 írt, Mikó Károlyné 2 frt, 
Nagy István ur 2 frt, Pollacsek Miksa, dr 
Kux Bernét, Roth Ármin, Teichner Ármin 
Singer Miksa, és Kapp Vilmos urak 50— 50 
kr. Winterstein Lipót úr 10 kr. Fogadják a 
nemes szivfi adakozók a rendező bizottság 
legbensőbb köszönet nyilvánítását.

A böjti vásárok hamvazó szerdán kezdet
tek meg Mártonban. A vásárosok —  a régi 
ió szokáshoz hiven —  a varos kellő köze
pén akartak a marhavásárt megtartani ; 
azonban Lehotzky Vilmos főszolgabíró gon
doskodott arról, hogy rendes helyére, a vá
sártérre lereltcsse a sokadalmat, mely nem- 
csakhogy kellemetlen látvány a város kellő 
közepén, hanem az egész, nap folyó nagy 
közlekedési is szerfölött akadályozta volna. 
Maga az e.sö böjti vásár mindenképen köze
pes volt

A családi életben sokszor merülnek föl 
olyan kérdések melyek csak hosszú utánkér- 
dezósködés után oldatnak meg. Ennek ele
jét veendő, utalunk olyan jeles irodalmi vál
lalatra, mely a családi nevelés, egészségügy 
háztartás és gazdálkodás köréből egy-egy 
éven át szakemberek tollából eredő czik- 
kekben s száz meg száz apró közlemény
ben - receptekben, irányt és tanácsot ad, 
melyeknek bárki is jó hasinál veheti, s 
nem lesz kénytelen egyik-másik kérdésben 
ide-oda kapkodni. Ez a spesiális irodalmi 
vállalat, a rövid idő alatt közkedveltség
nek örvendő »Ilázi Közlöny*, melyet a IV. 
évfolyam alkalmából ismételten minden ház
tartással cs gazdálkodással biró családapá
nak, de fóleg családanyának a lcgmclegcb- 
Len ajánlunk, mert a mit c kitűnő lapban 
olvasnak, annak a háztartás körébon gya
korlati értéke és becse van. Ez valódi ha- 
zibarát. kit szívesen kellene fogadni minden 
családban. Megjelenik Aradon, Záray Ödön 
avatott szerkesztőségében s előfizetési ára 
egy évre 3 frt. A  ki c közhasznú füzetes 
folyóirat iránt érdeklődik, kérjen mutatvány
számot, melyből bővebb tájékozást nyerhe



Süketeknek Egy személy, ki egy közön
séges szer által jj éves süketség és fiilzii- 
gásból gyógyult ki. készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hozz 
ordul. Cím: NICHOLSON H. J.. Wien XI

F u r b i f f c  N e i i l e i i N l o i r e  v o n
0 O  k r .  bis fl. 7.65 per Meter glatt 

I gemustert ca 3500 verseli, Farben und 
i Dessins) ( — vers. roben- und stückweise 
Porto- und Zoilfrei das Fabrik-Dcpót G 
Henneberg (K. u. K. Hoflieíerant.) Zürich 
Muster umgehend. Briefc kosten 10 kr. 
Porto. |

Felelős szerkesztő: Révész Lajos 
Társszerkesztő: Fehér János

H IR D ETÉSEK .

5 9 6 3 , Sl. 
tik. 1890.

A l.-szt.-miklósi kir. jbiróság 
mint telekkönyvi hatóság köz
hírré teszi, hogy Szokol Gyula 
vázseci lakosnak önkéntes ár
verési kérelme folytán a rózsa
hegyi kir. törvényszék (liptó- 
újvári kir. jbiróság) területén 
levő Vázsec községben fekvő 
és a vázseei 367. sz. tjkvbeu A 
I. curial birtok 157. sz. ház ud
varral és kerttel 1. sorsz. a. 
foglalt, a kérelmező nevére 
22!48-ad a többi tulajdonostár
sak nevére pedig 26J48-ad rész
ben irt egész ingatlanra a vég
rehajtási törvény 204. és 156. 
§§-ai alapján a végrehajtási ár
verés joghatályával biró árve
rést elrendelte s ennek Vazsec 
község házában leendő megtar
tására határnapul 1891. évi ap- 
pril hó 1-ső napját d. e. 9 órá
ját kitűzte.

Kikiáltási és becsár 400 frt o. é.
Árverezni szándékozók tar

toznak a kikiáltási ár 10 szá
zalék v. is 40 frtot o. é. kész
pénzben v. óvadékképes érték
papírban a kiküldőn kezéhez 
lefizetni

Kir. jbiróság, mint tlkkönyvi 
hatóság.

Liptó-Szeut-h liklóson, 1891.
évi január hó 1-én.

Gallasz,
kir. aljbirú.
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Choroba ujca Babku

Mleho Í'C 'IN O K  PA L E K  KV

Erkölcsnemesitó olvasmány a tói nép 

számára.

Egy darab ára 3 kr.

Megrendelhető

a turócz-.sz.-mártoiii magyar 

nyomdában.

ooooooooooooooo*
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E G Y  FIÚ,
kij helyesen Ind írni és ol
vasni

TAN0NC2UL
felvétetik a turóez-szt.-már- 
toni n i n g j i  r nyomdában.

uyors és biztos segítség g-yomorbajok s azok következményei ellen.
Az egészség Irtntnrtásár.i. az életnedvek s önnek folytán a vérnek tisztítására és tiszta állapotba) 

való Íentart.isár.-I a ió einé.ziés eió*ogiie«ére a legjobb n logliathatóiabb szór s m ár )• mindenütt 
irmáról ca és kedvűit

életbalzsam  Dr. R  0  S A-tól
Kzt-.i '-letb.-ii/i

killiinösen iiiindeii vi
baji. .... stb. ellen
'•tf.v bízón vilit, inv î.
kr KI ismi«r ífli ok

>.im a legjobb a loggyógyliiiláaorb gyógyfű vek bői a leggondosabban van készítve • 
ini'H/.téki bajok. gyomorgorc*. élvágybiány, savanyú* felbílt'ógéa, vértóluiák. aranyeres 
telje ken hiiiliíttósiuik bizonyul Ily kitűnő ha tárni következtében ezen eietbalzram 

izlmt'. Iiázikz.'ie.íj leit a n> pnea. .\ra eg\ nagy üveggel I frt, kis üveggel 50 
ezrei bárkinek betekint én vége£ rendelkezettre allnak 
U \  i t * ! Hamisítások elkerülése végeit, mindenkit figyelmeztetek, hogy 

uz egyedül aitalam az eredeti utasítás szerint készített *Dr. 
ItÜSA-JéU éUtbuizsnm* minden üvegccskéjc kék burokba van csoma
golva. melynek hosszoldalain »JJr. Itt lS A életbalzsama a »fekete sas
hoz czimr.it t gyógyszertárból. F it A d  N  Kit li. Prága 2 t)ö — I I I . ,  német 
cseh. magyat es íranciat nyelven olvasható, szeles idein pedig az ide 
nyomott védjegy latható,

.(aoip.i.v llr Itt ISA rletbalzsama valódion kapható csak a készíti)
Jr 1 ~P=A JÓraktárában, gyógyszertár >a fekete sashoz* Prágában
gór, - l l l . é s  H U l\FFSTF.S í'iirö'; Józsi f  úr gyógyszerésznél. Kiralyutca I2.sz. Budai 

Emil ur városi gyógyszertárában a Városház-téren.
Az osztrák magyar monarchia minden nagyobb gyogyszi rtaraban van rak la r ezen 

eli' tbalzsambol.

Ugyanott kapható : p rág ai általános házi-kenőcs.
több ezer hálanyilatkozattal elismert biztos gyógyszer mindenféle gyuladások, sebek és 
genyedések ellen. Kzen kenőcs biztos eredménynyel használható a nói cmio gyuladása- 
nai. a tej tespedésenel s az emlő mcgkemcnycdéséncl szüléskor, kclevénynél, vérdaga- 
natoknal, genyes tákadékoknal. pokoivarnal. körömgyöknél, az úgynevezett körömféreg- 
né!, elkeményedeseknei. felpulTadasoknal. mirigydaganatoknal. zsirdaganatoknal, érzéketlen 
tagoknál stb. Minden gyuladast, daganatot, elkeményedést, íeipuffadást a legrövidebb 
idő alatt eltavoiit; s áltól mar genvedés mutatkozik, ott a daganatot legrövidebb idő 

alatt fajdalom nélkül felszívja, kiércti es kigyogyitja.
Kapható 25  es 35 krajezaros szelenczekben ’

‘ OvaS ! Mintái. ;i p'á.-ai általános liá'.ikenőrsót sokszor utánozzák. mindenkit 
figy-lim-ztetek. hogy eredeti utasítás szerint csak nálam lesz készítve « 
•••mit akkor valódi. ii;i a sárga ércszrlenie. melybe töltetik, vörös használati 
utasításokba melyek nvolv.ii nvonnák) ős kők kartonba, meiyen az ide 
nyomott védjegy látható — burkolva van.

HALLASI BALZSAM a legbebizonyuitabb, számtalan próbatét 
altul legbiztosabbnak elismert szer a nehéz hullás kígyógyitasara s az egészen elvesz
tett hallási tehetség visszanyerésére. Egy üveg ara I frt.

A TUEO CZ- SZT. - MÁET01TI

M A C r A R  N Y O M D A
kiadásában megjelent:

A MAGYAR KÖZÉPOSZTÁLY
s b A b q

I r t s - : I^ é T ré s z  JAa-jos
Á E A 80 K E .

£ Kapható a Magyar Nyomdában.

Turőz-szt -mártom magyar nyomda — Rnsenfold Ignáci


	07



