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Negyvenharmadik évfordulója im
már annak, hogy a magyar sajtó le
rázta nehéz igáját, megszabadult rab
láncától : a cenzúrától. Hogy az a 
cenzúra mily lelkei ölő börtöne volt 
a magyar polgári szabadságnak, csak 
az érezheti igazán, aki ismeri a szó
nak hatalmát.

Nem szabadság az, mely hallgatni 
kénytelen.

Szabad szó alapfeltétele minden 
szabadságnak !

És ezt jól érezték amaz időben, 
midőn a szabadság éltető szellője 
először hatolt át a szolgaság nyo
masztó légkörén. Tudták, hogy mind
addig, mig csak titokban rajonghat
nak a szabadságért, addig nem is 
érhetik azt el, és megesküdtek, 
ho y : rabok tovább nem leszünk !

És a szót tett követte .
Egy pillanatnyi merész elhatáro

zásnak örök időkre kihaló müve volt 
az, — s mit azon bősük 1848. már
cius idusán végeztek, annak gyümöl
csét m i élvezzük. Azon idő óta szé
les e hazában bárki szabadon és tar
tózkodás nélkül mondhatja el vágyait 
panaszait, hirdetheti eszméit Kár
pátoktól Adriáig szabad lett a szó, 
szabad lett a szabadság I

Ünnepeljük hát meg ezt a napot :
Ünnepe ez minden magyar honpol

gárnak, felekezeti és nemzetiség kii- 
lömbség nélkül. A március 15-iki hő
sök nem magyarnyelvű — sem tót —

vagy románnyelvü hanem e g y  
szólásszabadságot, e g y  sajtószabad
ságol adlak az egész magyar nem- | 
zelnek ; sajtószabadságot , mely bár
mely nyelven megszólalhat.

És ha igaz, mit tótajku testvére
ink oly gyakran fennen hirdetnek, 
ha igaz, hogy testeslül-lelkestül hü 
•iái e hazának, hogy ép oly igazi 
magyar hazafiak, mint mi vagyunk: 
ám mutassák meg m a! Ám osztoz
kodjanak velünk e nap örömeiben ! 
Ünnepeljék meg hát ők i£ azt a na
pot. melynek nincs semmiféle nem
zetiségi jellege, mely a magyar haza 
minden polgárának megadta a sza
bad szólás jogát, mely a magyar 
szlávoknak is megadta a lehetőséget 
saját nemzetiségüket védeni és a mi
énket támadni

Tűzzék hát e napon ők is a ma
gyar nemzeti tricolort házaikra és 
mi készségesen elismerjük, hogy 
nemcsak szóval, de bensejökben is 
tényleg a magyar nemzet hű fiainak 
vallják magukat; örömmel elhisszük, 
hogy csak fajukat, nyelvüket akarják 
megtartani, de a magyar államesz
mének nem ellenségei.

Ám lássuk !
Mi pedig, kik bár kicsiny, de 

e g y  tábori képezünk itt : tömö
rüljünk össze közös zászlónk alá ! 
Ne legyenek közöttünk kicsinyes fe
lekezeti súrlódások ; kevesen vagyunk 
hát legalább tartsunk össze, mert hi
szen egyben mindnyájan egyezünk : 
a h á z  a f i s á g b a  n.

Ez a szent kapocs fűzzön össze

bennünket egy tömör erős egészszé, I 
mert csak így vezethetjük zászlón
kat biztos győzelemre.

Egyesüljünk szorosabban a haza- 
szeretet zászlója alatt, közös mun
kára. — Dolgozzunk !

Ama márciusi hősök nem azért 
adtak nekünk sajtó- és szólásszabad
ságol, hogy parlagon heverjen. Hasz
náljuk jól e hatalmas fegyvert! Tel
jesítse mindegyikünk nemcsak hiva
talos — de hazafias kötelességét is, 
— mindenki vegye ki részéta szent 
harcból és e fegyver, melyet a már
cius 15-iki hősök a kezükbe adtak, 
csodákat fog m ívelni: Magyarország 
lesz !

.flONkOViCtf,

Felhívás
a t c. magyar földbirtokos urakhoz és 

gazdatiszti karhoz

A magyar gazdatisztek és erdészek or
szágos .segélyegyesületének választmánya a 
több oldalról nyilvánult óhajtásoknak meg- 
felelőleg, egy magyar gazdatiszti congres- 
sus megtartását elhatározta.

Célja ezen congressusnak a gazdatisztek 
erkölcsi és anyagi helyzetének bistositása, 
a gazdatiszti nyugdij-intézet életbe lépte
tése. valamin: egyéb úgy a gazdatisztek,
mint a földbirtokotok érdekeit érintő nagy 
fontosságú kérdéseknek alapos megvilági- 
tasa és megvitatása, ezen kérdések megol
dásának előkészítése a szükségeseknek mu
tatkozó határozatoknak hozatala áltál.

A gazdatiszti congressus f: é. május hó
6— 8- napjain Budapesten a »Köztelken* 
(ÜllŐi-ut 25 sz.) fog megtartatni. A con- 
gressus ülései mindig délelőtt io órakor 
kezdődnek.

Ezen congressuson minden magyar föld- 
birtokos és gazdatiszt részt vehet, a ki eb
beli szándékát a congressus rendező-bizott
ságnak legkésőbb f- é. ápril ho 20-ig be
jelenti és az egy írtban megállapított rész
vételi dijat előre beküldi.

A congressus napirendje a következő :
1- Elnöki megnyitó-
2- A gazdatisztek anyagi és erkölcsi ér

dekeinek biztosítása-
3. A gazdatisztek nyugdij-intézetének fel

állítása.
4. A tiszti szaztóli rendszer előnyei a bir

tok jövedelmezésc szempontjából.
5. Az elhelyezés szabályozása
6. Beadott indítványok és határozati ja

vaslatok tárgyalása.
Tisztelettel felkérjük a congressuson tár

gyalandó ügyek iránt érdeklődő földbirto
kos urakat és gazdatiszteket, hogy a con
gressuson tárgyalandó ügyek iránt érdek- 
deklődö földbirtokos urakat és gazdatiszte
ket. hogy a congressuson személyesen részt- 
venni és az iránt ismerőseik körében miné 
nagyobb érdeklődést kelteni szíveskedjenek

A gazdatiszt urakat meg ezen felül fel
kérjük. hogy a congressus napirendjébe 
felvett fontos ügyek előzetes megbeszélése 
czéljaból vidékeikén összejöveteleket rende- 
zenek és az ezen összejöveteleken nyilvá
nuló nézeteiket a rendező-bizottsággal kö
zölni ne terheltessenek-

A congressus érdekében való minden 
közleményt vagy megkeresést : a magyar
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A szabadség napját ünnepelni ■" 
Összejöttünk, lelkes magyarok !
A nagy eszményt látom szárnyra kelni. 
Mely fölültünk csillagul ragyog. 
Sziveinkben március világa.
A szabadság ein éke virul,
Koszorút fonván áldott hazánkra 
A dicsőség vérrózsáibul.

A kik a szent harc tiizében é-tek.
Most könnyekkel áldoznak csupán.
S könnyezésük a/ uj nemzedéknek 
Szép szivárvány elszállt vész után 
Agg szemeknek méla csillogása 
Múlt fényétől reszket • tükör 
Ott a nemzet hős litáni laza 
Mely csodás tettükben égre tör.

Nézd, borongó, bágyadt n mzedékem.
A magasban tündöklő napol '
A magyar nép egy nap ihletében 
Századokra méltót alkotott.
Békót vert a tél szellemre, kézre. 
Törpe lét tengett a*hó alatt 
De tavasz lett egy varázsütésre 
S óriást szült minden pillanat.

Földön égen szívben gondolatban 
A tavasz ragyogva tört elő 
A dic ő nap lángján halhat illan 
Alkotásra ébredt száz eő .
S verőfényben ringata a szellő 
Budapest zászlós utcám at 
A szabadság fájának legelső 
Levelét : Petőfi szent dalát.

Talpra magyar! egy ország imája :
S a rajongók lángoló hada-
Mely visszh mgot zúg bátran reája-
N' in tömeg már, a nemzet maga !
Millió szárny emel egy npgv eszmét.
Egy érzésben egy sah* nemzetünk :
Eskü harsan a zsaru'*ság vesztét 
Zengve : -Rabok tovább nem leszünk !«

S a szabadság napjai ünnepelve. 
Kvröl-évre újra zeng a d a l:
Forr a s z í t  és lángra gyúl az elme
Es az ünnep egy-egv diadal
Béke csöndjén, munka hétköznapján
Jelszó és ígéret ünnepünk
Hogy reánk vad ellenség rohanván —
K nap ismét fegyvert ád nekunk.

Mert e március-nap hailhatatlan- 
A mig magyar lesz- mindig élni fog ;
El a gvö/.tos nemzet-ak iratban- 
Hősök harci kedvében lobog.
A m gyár hazát akárki bántsa. 
Szabadságunk őre fenn viraszt.
S ha veszély jön : március varázsa 
Hoz megint ránk oly dicső tavaszt !

R u d n y rtn s/ .k y  C lyu la

K ép ek  az alföldi nép 
életéből.*)

I r t a :  R é v é s z  L a jo s .

Bizonyára, nagyon érdekes lenne e né
hány perczet az alföldi é'.etröl csak úgy 
a I t a l  á b a n elcsevegni s felidézni mind
azon emlékeket- melyek olyan kedvessé

• Fclolvaatatott ft t.-szt.-mártom Népszerű fel
olvasások e ryklusának első estéjén.

teszik vissza gondolnom a gyermekéletből 
is megjegyzett ezer apróságra.

A névnapok születésnapok, stb. stb. ked
ves ünnepeire; a vadászatok zajos mulat- 
gágaira, melyekre napi járóföldröl jöttek a 
résztvevő vendégek s melyeken a férfias 
sport mellett ‘egymást "érték a kedélyes 
tréfák.

Élénken emlékezem ma is egy ilyen 
trélára. mely fölött a halasi nagy erdőben 
(Fehértón) nagyapám tanyáján én is együtt 
kacagtam a kacagókkal.

Szegény Molnár István volt akkor a vá
ros főorvosa; nagy tudományú s messze 
vidékén kedvelt gyógyító s mindenki által 
szeretett jó pajtás- ott volt mindenhol, de 
sehol olyan passzióval, mint a vadászato
kon. hol magánál nagyobb hőst nem is
mert

Valamelyik felvidéki - Szatmár, Ugocsa, 
vagy Beregmegye szülötte volt, hol annak 
idejében medvékre és.vadkanokra vadászott 
n<m csak szerencsével, de nagy vakmerő
séggel is.

Vadászkalandjait élvezettel raesélgette 
rendesen.

A gonosz fiatalság szeretett évődni vele 
és szörnyen kétségbe vonták nemcsak va
dasz szerencséjét, de bátorságát is.

Es épen az említett alkalommal tették 
próbára ez. utóbbit.

Felöltöztek barmán szegénylegényeknek, 
kiknek gyermek időmben volt virágkoruk 
a Kunságban s épen azon időben a Bo
gárok, Patkók voltak a felszínen.

Mintha csak véletlenül, épen ott bukkan
tak kt a sűrűből, ahol Molnár doktor 
standja volt.

Ki tudja, miféle vadia gondolt az or
vos. mikor egyszerre előtte terem három

marcona alak felvont fegyverrel s egyik 
ráriad nagy mogorván !

— Egy moccanást se ! Ki vagy ?
Talán, ha egy kissé elkészülhetett volna

rá. nem riadt volua meg szegény főorvos. 
De hát nem is vehetjük rósz néven, hogy 
az ilyen váratlan megrohanásra elvesz
tette annyiszor emlegetett bátorságát s a 
»ki vagy ?* kérdésre azt felelte nagy kész
séggel. hogy :

—  Doktor István, Halas város főmol
nárja !

Persze, az a bomerosi kacaj, mely sza 
vaira fölverte a rengeteg méla csendjét, 
egyszerre fölébresztette ijedelméből s meg
ismervén a paraszt öltönyben vadász tár
sait. szörnyen erősítette, hogy tudta, kik- 

1 kel beszél, s konokul tagadta, hogy ő 
egyáltalában főmolnárról beszélt volna, — 
hanem hat hiába volt a tagadás, nem 
mosta le azt róla haláláig semmi, hogy 
bizalmas körben f-1 ne köszöntsék Doktor 
István l ámai• Halas varos érdemes fő
molnárját

Mondom, a kaland estéjén én ts szi
vemből kacagtam a kacagókkal a doktor 
bácsin

És bár a magam szempontjából sokkal 
élvezetesebb volna ilves dolgokról cseveg
nem ; mégis épen itt. a felvidéken érdeke
sebb lesz talán az alföldi n é p  életéből 
mutatnom be néhány vázlatos képet, már 
Csak azért is. hogy annál könnyebb legyen 
párhuzamot vonni a két ellentétes vidék 
lakóinak szokásai, .jelleme és életmódja 
között.

Mert bizony a felvidéki nép mindenké
pen egészen más. mint az alföldi-

Teszem azt. milyen másként öltözködik 
a felföldi tót, mint az alföldi magyar; nem



gazdatiszti congressus rendcző-bizotrsagá- 
nak Budagest. »Köztelek* czim alatt kér
jük beküldeni-

Budapest. lSyl febiuar ho.
A magyar gazdatiszti congre.sus rendező 

bizottságának megbízásából : 

k r a r s á k  (■  K m il .

A közigazgatás államosítása
Szapáry Gyula gróf miniszterelnök beter

jesztette a képviselőháznak a magyar állam 
szervezésére vonatkozó törvényjavaslatot, 
melynek cím-, ez: «Közigazgatas és az ön
kormányzat rendezéséről a varmegyében * 

A törvényjavaslat hivatása a Budapesti 
Hírlap szerint különösen három szempont- 
bój vált elkerülhctlenül szükségessé, Elő- 
ször, hogy a vármegyei önkormányzatot 
magjavitsa. Másodszor, hogy a polgárok 
ügyeinek gyors, igazságos, okos és oelsó 
elintézése biztosittassék. Harmadszor, hogy 
nemzetiségi és társadalmi viszonyaink mos
tani állapotát, mi Magyaror szagra nézve 
életveszélyesnek mutatkozik, megszüntesse 

A javaslat aiapelve az. hogy a közigaz
gatást a vármegyékben kinevezett allami 
közegek végezzék, és hogy az önkormány- 
zatj hatáskörben a varmegyék áltál hozott 
határozatokat az. allami hivatalnokok hajtsak, 
végre. K ezet elérésére a törvényjavaslat 
a következőkép intézkedik :

A közigazgatás a varmegyében allami fel
adat, melyet allami közegek intéznek, vagyis 
kinevezett tisztviselők.

A vármegyék területei és székhelyei csak 
törvény ‘áltál módosíthatók. A vármegyék 
járásokra oszlanak külön székhelyei A var
megyei pénztírak és számvevőségek meg
szűnnek.

A főispán, valamint a központi tisztvise
lők a vármegye székhelyén kötelesek lakni. 
A végleg kinevezett tisztviselő csak fegyel
mi utón mozdítható cl. Tisztviselő nem le
het egyúttal országgyűlési képviselő, sem 
gyakorló ügyvéd, sem ügynök, -.éra politikai 
lap tulajdonosa vagy szerkesztője,

A tisztviselő minden kárért, amit hivata
los eljárásban, akár mulasztásból, akár vét
kes gondatlan ágból okozott, teljes kártérí
téssel tartozik.

A*vármegyc élén álló főispánnak közvet
lenül alája vannak rendelve : az alispán, a

I pénzügyigaígató, az árvaszeki elnök, a jog- 
I tanácsos és a tanfelügyelő.
' Az alispánnak közvetlenül aiarendclvek : 

a varn egye főjegyzője, az aljegyzők, a kóz- 
j ponti iroda, a foorvos. a gazdasági felügye

lő. a. alianiépites/cti hivatal főnöke a var- 
1 megyei állatorvos a levéltáritok és íoszolga- 
i bírók

A fószoigabiró alárendeltjei: az. alszolga- 
biták és járási k .zigazgatási gyakornokok. 
e járási gyám, a járási orvos, a járási szám
vevő, a járási állatorvos, a körjegyzők és 
és községi elöljárók

alakiiható. A járási tanácselnök a járás í<3- 
szolgabirája;

1 A közigazgatási bizottság választóit tagja
inak szám i ezentúl 1-’ lesz. a kik közül folyó 
ev végen kilep. A bizottság sajat kebeléből 
alakit, közigazgatasi adóügyi- ko/.gazdasagi 
szakosztályokat közigazgatasi bírósagot cs 
fegyelmi választmányt.

Az uj törvény életbeléptetése idejétek 
meghatározása a minisztériumra bi/.atik.

A H É T  T Ö R T É N E T E
A főispánt, alispánt, árvaszéki elnököt, 

pénzügyigazgatót és tanfelügyelőt a király 
nevezi ki, ellenben a jogtauaesost, főjegyzőt* 
aljegyzőt, főorvost főmérnököt, szolgabirá- 

■ kát, körjegyzőket a belügyminiszter.
A most működő választott tisztviselők 

mindaddig megtartják állásukat; a mig meg
bízásuk lejár, s addig ideiglenesen kinevez- 
teteknek tekintetnek,

A főispán hatásköre ; gyakorolni a köz
vetlen áilami felügyeletet az. önkormányzat; 
testületek és községek működése felett; a 
közgyűlés határozatai megfellebbezheti s a 
végintézkedésig a határozat hatályát felfüg
gesztheti, a közgyűlési jegyzőkönyveket fö. 
lülvizsgalja, az önkormányzati testületek bi
zonyos hatarozatat. ha nem felelnek meg a 
törvényes alaki kellékeknek, megsemmisít
heti. A főispán eljárása ellen szolgálati utón 

j a belügyminiszternél emelhető panasz.
A vármegyék hatásköre : Területükön ön

kormányzat joggal bírnak, közérdekű cs or
szágos ügyekkel foglalkozhatnak, azokat 

J megvitathatják, megállapodásaikat kifejezhe
tik, ezeket egymással levél, a kormánynyal 
pedig felterjesztés alakjában közölhetik és 
kérvényt intézhetnek közvetlenül a törvény" 
hozás bármely házához; továbbá megmarad 
ama j*>g, hogy törvénytelenül követeit adók 
cs ujonczallitás ellen tiltakozhatnak és az 
országgyűléshez felírhatnak. A vármegyék 
maguk alkotnak szabályokat belugycikben 
rendelkeznek n;r vagyonuk cs jövedelmük 

, fc’ett, joguk van a kormány ellenőrzési jo
gának fcntartásaval törzsvagyon! szerezni és 
elidegeníteni, kölcsönöké: felvenni, közjóiéi 
konyságiés tanintézeteké: fent,irtani, helyi 
érdekű vasutak létesítésében részt venni stb

Olyan varmegyében, melynek területe na- 
. gyobb 7000 méternégy etiléi, j írási tannes 
i alakulhat a helyi ügyek gondozására. Járási 

tanács több járásban, sőt minden járásban is

A nemzetiségi túlzás- és a felekezeti tű 
rclmctlcnséggel szemben fényes győzelmet 
aratott a magyar állameszmc államnyelv 
a főrendiháznak folyó hó 9-én. a kisded- 
óvásról szóló törvényjavaslat tárgyalása vé
gett tartott ülésében-

Az ülésén részt vettek az orthodox vi 1- 
i lasu püspökök, kik a szász evangélikus püs- 

| pökkel szövetkezve, erősen támadtak a ja
vaslatot. A római katolikus klérus élén ez 
alkalommal Schlauch nagyváradi püspök 

j vette at a vezérszerepet, hogy kifeji ve egy
háza részéről álláspontját a javaslattal 
szemközt.

Az. 1 hír. hogy Zichy Nándor gróf v - 
z.etése alatt, szövetkezve a kát klérussal 
erős oppozició készül a javaslat egynémely 
szakasza ellen, nem bizonyult valónak. A 
nagyváradi római kát. püspök mindössze 
csak azon aggodalmának adta lojális kife
jezését, hogy a/ óvóhazak elhanyagolják 
a valláscrkölcsi érzések fejlesztését és in- 
terkonfess .ionális jellegükkel az atheismus 
nak lehetnek melegagyai Beszédének a. 011 
része, mely a magyar nyelv kőtelező taní
tását tárgyalta, telve volt a hazafias érzés 
melegségével és a lelkesedés szárnyalásá
val.

Nem igy szólották Teutsch szász, cvang.
| püspök és az. oláh nemzetiség egyházi dig- 
1 nitárasai. Ezek, mint a Budapesti Hírlap 

írja, egylől-egyig írásból olvasták meny- 
dörgéseiket a zsarnoki kényszer ellen 
idegen akcentusú, nehézkes kiejtésükön 
meglátszott, hogy az államnyelv ellen szó- 

, noklók e nyelvvel nemcsak érzésben, ha 
nem ismeret dolgában is hadilábon álla
nak S azzal bebizonyították nemcsak a 
törvényjavaslat szükségességét, hanem azt 
i-. hogy már régen kellett volna ily tör
vényt alkotni, melynek erejével e püspök 
ural, a kisdedóvóba kerülhettek s ott az

államnyelvet megtanulhatták vo na. Kzek
a főpapok uniszónó tiltakoztak az ellen, 
hogy a magyarállam kezét nyújtja az oláh 
kisdedek felé. midőn őket kiakarja emelni 
a sötétségből, a vadságból és u butaság
ból.

K harcban a szerb hierarchia nem vett 
részt, Tanulságos bizonyságát látjuk itt 
azon ténynek, hogy mennyire össze lehet 
egyeztetni a fajszereletet a magyar állam 
iránt való hűséggel. Az érdem minden
esetre az uj metropolitát illeti, ki a vi
szonyokat annyira tudta rövid idő alatt 
megváltoztatni.

H Í R E I N K

Március 15. K napot- mely hova-tovább 
nemzeti ünneppé növi ki magát, Turóc- 
Szt Márton s Túróé vármegye magyarsága 
is igen sz épen ünnepli meg. Ma délelőtt 
a kereskedelmi iskola ifjúságának önkép
zőköre tart ünnepi közgyűlést, melyre az 
érdeklődő közönség lapunk útján is meg
hívni ik (programmját mull számunkban 
közöltük) : este pedig a túróéi magyar 
Olvasó- és Társaskör szinügyi bizottsága 
rendez estélyt : egy része ennek a várme
gyeház nagytermében tartatik. másrésze a 
casino helyiségeiben. Az estély művészi 
részének programmja a kővetkező : 1 Nem
zeti dal- szövege Petőfitől- zenéje Boldis 
Ignáclól : zcnekarkisérettel énekii a luróc- 
szent mártoni magyar dalegylet J. A másé. 
Vígjáték egy felvonásban. 3. Apró félreér
tések. Vígjáték egy felvonásban, irta Lunn 
József, fordította N N. A szerfölött mér
sékelt árú i elepti jegyekből befolyó tisz- 
lajövedelem jótékonycélra fordittatik. Már 
csak e szempontból is felhívjuk t. olva
sóink figyelmét a mártoni inai ünnepé
lyekre.

A turoemegyei jótékony nóegylet ma egy
hete rendkívüli ülést tartott a vármegyeház 
kistermében Szüliö Gézané úrnő elnöklete 
alait. Számosán jelentek meg helyből és vi
dékről is. hogy kegyeletüknek kifejezést ad
janak. Az ülés tárgyát ugyanis, mint azt el- 
nökiö Szüiö Gézané úrnő remek megnyitó 
beszédében kifejte — az képezte, hogy az 
ügylet megalkotójának s holtig elnökének 
Bcuiczky Aibcrtné, szili. Ruttkay Mária 
úrnőnek múlt hóban történt gyászos elhuny

azért mert az egyik lót s a másik magyar 
hanem mert íz egyik ill s a másik ott 
lakik.

Könnyű itt elviselni a testhez álló. 
szűk haiina ruhát, ahol a legforróbb nya
rak estéje is hűvös : de próbálná meg a 
felvidéki ember azt a ruhát magara venni 
az alföldön. mikor a talaj homokja 64 
65 C. fokra fölhevül

Viszont az alföldi népnek valóságos el
vezet az a lenge, szellös ruha nyáron de 
jönne csak i le a havasokra abban az öl
tözetben őrizni a juhot, mikor esténként 
4— 5 fokra lehűl a levegő, f>0 lekiván- 
kozna elhagyott világába ebből a hideg or
szágból !

Aminthogy méltóztassék elhinni 
lekivánkozik innen minden alföldön nevel
kedett. bármilyen kedves emlékek kössék 
is az itteni emberekhez, vidékhez

Nem azéit, mintha megszokni nem 
tudná az itteni sajátságokat. nem azért, 
mintha szépnek — sőt gyönyörűnek nem 
találná ezt a fenyvesekkel borított hegyes 
vidéket, hamm, mert nem tudja elfeledni 
azokat a régi időket melyek-1 gyermek
kori visszaemlékezései aranyköddei vonnak 
be : mert a szülői haj ék s a reg nem lá
tott emh. rek szokása, életmódja egészen 
más volt mint az itteniek.

Ne méltó, tassék hinni, mintha azt akar
nám mondani, hogy az alfö'di szokások 
életmód stb kedvesebbe k volnának az it
tenieknél. A világértsem S- t tudom hogy 
a felföldi ember is tpen olyan nehezen 
találja bele m .gat az ottani viszonyokba s 
ha ott élni kénytelen, sokáig visszasír 
fenyvesei kiizé. Csupán azt jelzem ezzel, 
hogy a szokások tényleg más .k mint 
itt s ktnek-kin^k a k e d v e s e i ) a m 'lw-k 
között felnői l,

Ks ezeket az e.téro sajátságokul -,n épen

nem a fajbcli külümbsegnek tulajdonítom, 
hanem pusztán a lakók cl ▼  földrajzi fekvé
sének s a kiima egymástól való nagy el
térésének. Kunok igazolásául méltőziassa- 
nak megnézne a Zólyom megyéből odate
lepült o-ab.i totókat; ezek megtartottak 
nyelvüket, szálas növésük is még zólyomi 
Tökség : de életmódjuk ruházkodásuk, ter

metük gómh>dydedsége fami a felvidéken 
kivéte'es ritk ság). arcuk kerekdedsége * 
rövid vastag nyakuk feltűnően meg- 
külömböztetik őket vérr- konaiktól a szá
las. s/ik r növésű szöglet- s arcú. hosszú 
vékony nyakú fi(vidéki tótoktól.

Az itteni klímáról minek beszélnék ? hi
szen élvezzük napról-napra. \z alföldé 
- gész-1) más; ott a nyári esötlon. hosszú 
hőséget rövid, majdnem semmi tavasz 
el zi meg. a viz hiány csaknem általános: 
az - sztend egy része jóformán munka 
nélkül telik el. hogy a másik részben az 
itteni fogalmakat mcgha'adó erőt vegyen 
igé .vb az é etmód : az építő anyag hi
ánya. a kevés fa. mind-mind okozói az 
érintett külümbözőségne'-

Itt igen könnyű kényelmesen clcsépel- 
getni az e ős őszi napok alatt födött
csűr kben - azt a kevés gabonát, ami a 
krumpli mellett megterem de az alföldön 
hol vegyek a csűrüket, mikor nincs sem 
fájuk -cm kövük ? Kénytelenek a szabad
ban építeni fel az asz tagot ; s hogy o t  n ■ 
érje az őszi e-o nincs idejük a csepelge- 
tésr . hanem kinyomtatják lóval, ha ugyan 
rém ősé lögéppei verik ki a szemet.

A fe földi népnek a landóan egyforma 
foga kozAsa '. ózza z .g munkában 
lassú- kényelmes- de kitartó . folyton dol
gozik de n"ni nagyon • az alföldi élet
módján:) fogva • p**n nz *■ enkezője 
ennek.

M:i Biztassanak \\ : r\ :/. u *1 *iföiui pa

rasztot aratas idején; micsoda munkát vé
gez az!

l éién, igaz. szereti .1 kényelmei; de nyá
ron. mikor sürgős a munka, mikor a ren
geteg labi.t i'iizaba belevágják .1 kaszát, ori- 
as munkát képes elvégezni Naponként 
18— 2o órát dolgozik gyilkos melegben, a 
legnagyobb erőfeszítéssel alig aludva 3 4
orat naponként —  s közben dan-d. mint a 
kis pacsirta, mely fölötte szántja a legelőt

Az cgalji kuiúmbség okozója az eitero 
foglalkozásnak, ez a kufömbözö életmód 
nak. s ez a másfele jellemnek

Milyen hallgatag szerény, magába vonulo 
a felvidéki ..araszt s ezzel színiben milyen 
bőbeszédű, nem kevély. de magáratártó 
büszke, s tarsasagkedyeló az alföldi.

Isten latja lelkem hogy nem vagyok'chau- 
vinista; de itt önkénytelenül eszembe jut az 
az adoma, mikor ujonezokat tanított a Ka- 
roiy-kas/árnya udvarán az a ’.uldi szárma
zású őrmester s váltig magy...ázta hogy a 
Katonának büszkeség legyen a főfó tulaj
donsága. S mikor mar azt hitte, hogy no 
azok egytől egyig leik ükbe vésték épületes 
tanítását, oda fordul egy trcncséni ujoncz- 
hoz s megkérdi.

Mi vagy te?
— Bö*zkc vágyom ! felelt r.i a váratlanul 

interpellált fiú
Mire vagy büszke i kérdi tovább az őr

mester.
De a szegény legény biz a t nem tudta, 

ho ;y katona voltara kell buszaciek lennie; 
végig nézett hat kopott, f . r u h á j á n  s 
■ »felelt nagy szendén hogy

A nadrágomra ! **
De hat mit tehetett rt ..egeny arról, 

hogy cgyátalán nem volt fogalma sem ar
ról. hogv mi'élr •- '.fjahoo ír , • bÜK'ke-

No, az altoldi fiú bezzeg tudja

Az annyira tudja, hogy az alkalmasna 
talált legény egy fél országért együtt nem 
inenne assentalás után a katonának be nem 
vált itjóval végig az utcán, Az csakugyau 
büszke arra, hogy katoua. Amint lenyirtak 
a haját, három napig övé a vásár, mert a 
község költségére mulat társaival együtt ; 
nemcsakhogy amit megeszik, megiszik eza
latt, de amit elpusztít is. fizeti a község. S 
pedig nem kimé) semmit, mert hat most 
mar nem parancsol neki sem a biro, sem a 
pandúr, - hanem esek ö felsége, a király; 
• kinek szalutálni muszáj *

Nem is szalutál az másnak ettől fogva; 
pedig máskülönben mintha Solon nevelése 
volna, aki mint tudjuk a fö bűnök közé 
sorozta, ha az ifjúság nem adta meg .1 kel
lő tiszteletet az érdemes öregségnek.

Ez a nemes irányú büszkeség egyiK fő* 
;e lemvonasa az alföldi népnek; biw.ke az 
játékban, mulatságban, szerelmében, munkája 
közben egyaránt.

A felvidéken soha nem láttám még, hogy 
lányok, legények társasjátékot jatszananak 
a szabadban; az alföldön ez rendi \aar- 
uapi foglalkozása az ifjúságnak. Mimim tá
gasabb tér el van ilyenkor lepve mindkét 
nembeli ilju cs öreggel; s mig e .k  csopor
tokban allva. vagy ülve gyönyörködnek a 
fiatalság vidám mulatozásában, addig azok 
majd fölveszik a varost zajos jókedvükkel. 
I.apdaznak cicaznak, kik azon ipái kod- 
van. hogy a legnagyobb 1 ;yr-*.-<»*•• fejtse 
ki a sok néző szemclattara:

Gyönyörűség nézni a (ui* párokat, amint 
erőteljes iramban, fortély*. - myarg&sokkal 
kerülgetik a veink szemben ..1 ■ cicát', hogy 
ennek hátam..gött kézfogva -■ gyesüljenek; 
persze, a legény feladata folyton maga után 
csalóga‘ni a cicát, a h.. - , az páriát nagyon 
mcgzavaihassa » ezu lortélyiya! kisiklani



t& fölött érzett-résívctüknek kifejezést adva 
valami maradandó módon örökítsék meg 
emlékét a feledhetetlen elhunytnak. Felme
rült az a* indítvány, hogy arczképét festes
sék le; de miután Szlillö Gézáné urnö kifej
tette, hogy a Nőegylctnck saját helyisége 
nem lévén, nem volna hova elhelyezni, ülés 
elállón ez indítványtól. Annál lelkesebben ja 
rult elnöknő azon javaslatához, hogy a kü
lön kezelés alatt levő s a boldogult által 
teremtett tartalék alapból >Beniczky Albert- 
né, Ruttkay Mária alapítványa* címen e z e r  
forint tőkésittessék. melynek kamataiból egy. 
legfeljebb két tanító jutalmaztassák meg 
évenként, akik a varmegye területén a ma
gyarnyelv és hazafias szellem terjesztése 
körül legszebb eredményt érték cl. Tudjuk, 
semmivel sem járhattak volna el úgy az el
költözött szeli :me szerént. mint éppen e 
e határozattal. Módot nyújtottak arra. hogy 
az a nemes lélek az idők végtelenségéig 
gyámolitsa a magyar ház ifias eszmét, ha 
nem közvetlenül is. de intencióit helyesen 
felfogott hasonló nemes szivek által. Szív
ből Üdvözöljük a N Őcgylctet e határozata 
miatt. Az illésen elhatároztatott továbbá —  
ugyancsak Szüllö Gézáné úrnő indítványára 
—  hogy a gyászoló családhoz ti Nöegylet 
részvétiratot küld- s ebben kifejezést ad ama 
pótolhatlan veszteségnek, mely a nöegyletet 
feledheilcn megalkotója s clnüknöjc elhuny
ta val érte.

Turócz varmegye tórv. hat. bizottsága teg- 
u ip, köziga/g itasi bizottsága pedig csütörti - 
kön. 12 én tartotta ülését; mindkét alkalom
mal több érdekes tárgy került szőnyegre; 
lefolyásukról jövő szamunkban részleteseb
ben referálunk.

A turóc-8Z-martoni magyar dalegyesület f.
évi február hó 15-én újra megkezdette mű
ködését. Hkkor hívta össze Boldis Ignác/, áll. 
polgári és középkcrcskedclmi igazgató az 
ágy iránt érdeklődőkét, s miután ugyancsak 
Ö. mint a dalcgycsülct volt karmestere és 
alcluöke a karmesteri teendőkre önként vál
lalkozott, ugyanaz nap megkezdődtek a gya
korló órak is. Az ujonan megalakult dal
cgycsülct először a turóczi olvasó egylet és 
társaskör által rendezendő m a r c i  11 s 15. 
ünnepélyen fog fellépni, még pedig Boldis 
Ignác/nak ez alkalomra szerzett »Nemzeti 
dal« czimü férfikarával. A gyakorló órák 
lelkesen folynak, és ha c lelkesedés nem 
nem lesz pusztán .szalmaláng — mi az clléle 
vidéki egyesületek taisas életünknek — mint 
azt már múltkor is jeleztük — újból 'azon

körme közül; mikor már azt hiszi hogy meg
fogta.

A lovagias gyöngédségig menő büszkesé
ge az a legénynek, hogy a lányok közül 
kiválasztott párját minél nagyobb küzdelem
nek árán tarthassa meg maganak ; s 
ha megtörténik (pedig mindig akad néhány 
olyan pár, akik senimiképen nem akarnak 
elválni egymástól), hogy valamely legénytől 
nem tudtak egész délután elfogni párját* 
nincs annal boldogabb es büszkébb halandó 
a Duna-Tisza közén.

És nem tudok rá esetet, hogy ilyen ját
szókban valaha ket legény összeverekedett 
volna ; talán azért, mert ott vannak a te
kintélyes öregek; vagy inkább tálán azért, 
mert nem tartják illendőnek leányok előtt 
berzenkedni, mint a kis kakasok.

Pedig azt semmi más körülmények között 
nem engedi a legény büszkesége, hogy va
laki megtorlatlanul bántsa, vagy sértse. Nincs 
az a becsületére kényes lovag, ki jobban 
sietne elégtételt venni nálánál ; neki nem 
kellenek tanúk, neki megy azonnal megban- 
tójának s nem egyszer úgy helyben hagyja, 
hogy örökre clve>zi kedvét »a más becsü
letében gázolástól !

Világos dolog, hogy e játszok nem csupán 
az erőteljes délceg játékok színterei, ha
nem egyúttal melegágyait ama becses pa
lántának, melyből a szivek szerelmének tün
dér szép növénye fejlődik. Itt vetnek szemet 
egymásra leány és legény s bizonyara ma
guk sem tudjak még. hogy miért olyan jó 
egymás közelében lenni, mikor a su s o g o  
gyakorlott szeme mar rajtuk pihen s annak 
a halójából ki nem menekülnek többe.

(Folytatása következik )

| fontos tényezője, sok tekintetben élesztője 
lesz, mint megalakulásakor. —  A turóe-sz.- 
mártoni magyar dalegyesület 1S84 évi febr.
24- 11 alakult meg, mely alkalommal elnök
nek Lehotzky Lajos (akkori alispán), kar
mesternek Boldis Igilácz, pérzt.linóknak l)r. 
Lux Adolf ügyed, jegyzőnek pedig Nagy 
István, ’ polg. isk. tanár választattak meg.
Az egyesület működéséhez sok szép remény 
fűződött. Igazolta ezt az egyesület első 
fellépése is, az I884 évi május hó 25-én 
rendezett hangverseny, mely minden vára
kozáson felül sikerült, s mely a >Felvidéki 
magyar közművelődési egyesületnek 69 frlot 
jövedelmezett. Kz volt Túróéban a F. M. K.
E. javára rendezett első jótékonyezélú elő
adás. Az. egyesület második hangversenye 

* (188$. január I7.) a túróéi jótékony nőegy- 
ietnek 58 Irtot juttatott. Úgy e z ; valamint a 
harmadik hangverseny is (I885 nov. 2l.) je- 

1 lesen sikerült, ez utóbbi pedig ismét a túróéi 
nüegyletnek 43 irtott jövedelmezett. 1*1 mel
lett több ízben lépett fel a turóc-sz-mártoni 
áll. polgári és középkcrcskedclmi iskola tan
testülete által rendezett felolvasó estéken, 
kétszer pedig (1886. március 9-én I806 dec. 
2l-én) műkedvelő előadással és concerttel 
összekötött társas estélyt rendezett. 1887-ik 
évi május hó 2-án megvált Boldis Ignác/ a 
karmesteri állástól, helyébe Riszncr Nán
dor, nyugalmazott tanitóképezdei zenetanár 
választatott meg, Boldis Ignác/ pedig az el
távozott alelnok. Kelemen Gusztáv, helyét 
foglaltáéi. Az ui vezetés alatt a dalegyesulet 
I887. évi doczember hó 31-én műkedvelői 
szinelóadással és contcrttel egybekötött s 
minden tekintetben jól sikerült társas estélyt 
rendezett, végül pedig 18S8 évi március I5. 
a túröczi magyar olvasóegylet és társaskör 
ünnepélyén lepett fel. Kz volt egyúttal a 
dalcgycsülct utolso fellépése — ekkor el
hallgatott. három évig mit sem hallatott 
magaró -  de a mint latjuk nem szűnt meg. 
csak aludt. Most ébredezik. Legyen a valódi 
felébredés, kövesse pedig az ébredést pezs
gő. lelkes elet. .S ez teljesén a működő ta
goktól függ. akik szép hazafias missiót tel
jesítenek. ha mostani buzgalmuk nem fog 
lankadni.

Teleky Géza gróf volt belügyminiszter 
elnöksége alatt Budapesten egy új társa
ság van alakulóban, melynek célja az lesz. 
hogy a v.dóki városokban megkönynyitsék 
a vízmüvek létetitósél.

Komédia vagy a porából megelemedett
Dóm Ha Gyöngvössy István uram élne. 
bizonyára c cim atalt Írná meg ama híres 
költeményét: mert valóban nem egyéb ko
médiánál a Dómnak poraiból való újra 
éledése. Megvonták tőle -  mint irtuk — 
az italmérési jogo* s ezzel porrá omlasz- 
tolták mindazt a sok szép reményt- me
lyet e ház a nemzetiségiekben táplál ; 
most aztán mikor már az erényegylet 
is megalakult újra csak megadta a 
minisztérium. Valóban nem értjük ezt az 
egész komédiát Vagy volt ok arra. hogy 
a Dómtól megvonassék az italmérési jog 
s ez esetben érthetetlen annak újra meg
adása : vagy nem volt ok —  s ez esetben 
meggondolatlanság volt a 2 vagy 3 a súbb 
fórumtól annak megvonása Mi hisszük, 
hogy a megvonást javaslatba hozott s 
megerősített fórumok tisztában voltak az
zal. hogy mit cselekszenek : tartunk azon
ban tőle. hogy odafent a minisztériumban 
közel sem tudják miért semmisítették meg 
az alsóbb lórumok határozatát Minden
esetre ártottak e következetlenséggel a 
magyar ügynek • de ártotta < a közer- 
kö esiségnek is. mert a megalakult Erény- 
egylet azonnal feloszlott s a diadalmas 
pánslávok reggelig mulatanak a Dóm újra 
megnyílt termeiben

>Simor János bibornok hercegprímás em 
lekezete'. Esztergom 181*1. Nagy negyed
rét 169 lap Ara 1 frt 50 kr. A 
sokoldalú irodalmi munkásságáról előnyö
sen ismert dr. VValter Gyula} tanitóképzö- 
intézoti igazgató s főegyházmegyei könyv
táros Esztergomban. 0 cim alatt áldoz a 
nagynevű főpap dicső emlékének, a kinek 
elhunyta oly nagy gyászba boritá a haza 
legjobbjait. Simnr alakjának nagy körvo- 

| nalait híven föltüntetve találjuk e mara- 
! dandó diszmühen s furrásk nyvben me'y- 
j hez u derék szerző sok buzgalomul látott,

és. midőn az anyagot összehordta; nagy
gonddal s a fiúi kegyelet megható oda
adásával dolgozta föl azt. arra igyekezvén 
hogy a közönség által is élvezhető képet 
nyujtson az örök hazába költözött áldor- 
nagyról. Különösen behatóan és közvetet- 
lonséggel foglalkozik Simul* utolsó be
tegségével cs halálával v jeles s megfelelő 
képekkel díszített mii Valóban megér
demli hogy mint a legszentebb érdekek 
közül való tevékenységre hevítő lelkese
désnek kiapadhatatlan forrását is, minden 
érzelmes honfi elolvassa. . . e

Meghívás. A  >Iiptós/.cntmiklósi dalcgylet* 
március hó 19-én d. u. 0 órakor tartja ren
des gyakorló helyiségében V-ik közgyűlését 
melyen való szives megjelenés végett az 
összes egyesületi tagokat meghívni van szc- 1 
rcncsém. Tárgysorozat : 1). Titkári jelentés. '
2). A számvizsgálók jelentéstétele s a szám
adás elfogadása stb. 3). A választmány meg
nyitása, 4). Két számvizsgáló megválasztá
sára. 5).. Egyél b indítványok. Kelt Liptószt- 
miklóson 1891 'évi március hó 12-én Kruspér 
Bál c. elnök.

Melyik lapra fizessünk elő ? Gazdag tar
talmánál- nagy terjedelménél fogva a legol
csóbb magyar lap az * Egyetértés*, mely a 
múlt január hó 1 én lépett fennállásának 
25-ik évébe. Ez a magyar olvasóközönség 
lapja. Hiteles forrásokból származó érte
süléseinek gyorsasága, alapossa l  és soka
sága. rovatainak változatassága- kitűnősé
ge- a különböző olvasmányok gazdag tár
háza telték az Egyetértést népszerűvé. 
Szerkesztve úgy van ez az óriási terje
delmű lap hogy egyszerre két homlok 
egyenes' ellenkező irodalmi célt szolgál
jon. Mert az Egyetértésben naponkint meg
találja a család a hölgyvilág a maga szép- 
irodalmi olvasmányát a világirodalom leg
kitűnőbb íróinak legújabb regényeiben- ta
lál benne tárcacikkeket legjobb íróinktól 
divattudósitást Párisból stb. stb., ugv- hogy 
nincs szépirodalmi lap. mely az Egyetér
tésnek e rovatával a versenyt kiállhatná.
S ezzel szemben ott van az Egyetértésnek 
oldalokra terjedő politikai ,;s közgazdasági 
része, mely megbízhatóság, komolyság és 
jólértesültség tekinietében uó> érhetetlen- 
nek van c ismerve a magyar sajtóban. Kü
lönösen kiemelendönek tartjuk itt- mint 
egyik iegföbb érdemét az Egyetértésnek* 
hogy az események ösmertetése körül 
soha semminemű ’ekintetek által sem 
hagyta magát befolyásoltatni. hanem mint 
teljesen független lap fö'ötte á'd minden 
pártérdeknek, s csak az igazságot szo - 
gálja. Az országgyűlési tárgyalásokról ho
zott s az egész sajtóban icgnagyobn terje
delmű tudósításainak is mindenkor a 
párttekinteteken lel-üemelkedő részrehaj- 
latlanság szerezte meg a közeli mérést, 
me y abi an nyilvánul, hogy az Egyetértés 
olvasói között minden pártból találunk hí
veket. Az Egyetértés gazdasági rovata el
ismert régi tekintélynek örvend. A magyar 
kereskedő s gazdnköőnség. az iparos és 
vállalkozó nem s/orul többe idegen nyelvű 
lapra mert az Egyetértés kereskedeimi s 
tőzsdei tudósiüisainak bőségével a többi 
lapok ma föl sem veszik a versenyt. A 
kereskedő, az iparos s a mezőgazda két 
évtized óta tudja ma hogy az Egyetér
tésben meglal ilja mindazt, a mire szüksége 
van. s 0 miatt az Egyetértés a társadalom 
eme legnépesebb rétegeiben ma már nél
külözhetetlenné vált mint a hazai keres
kedelmi- ipari- és mezőgazdasági forga 
lom magyar nyelvű vezérlnpju. Üzieti dol
gokban az Egyetértés a legjobban infor
mált lap Magyarországon. A rendes ro
vatokon s a felmerülő eseményekről lég- 
nagyobb terjedelemben közlőn bő tudósí
tásokon kívül végre csak az Egyetértés 3 
speciális rovatát említjük meg. melyek 
országos Iliire tettek szert. Ezek az Iro
dalom a Tanügy és a Mezőgazdaság, me
lyek mindegyike egy-ogy szaklapot képes 

I pótolni. Szóval a ki olvasni valót keres.
I és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen 

akar értesülni- fizessen elő az Egyetér
tésre. Klöfi -ctési ara egy hóra I frt 80 

j kr. negyed évre 5 frt, egész évre 20 frt

Öngyilkosság Ezelőtt 20 -25 évvel Túróé- 
1 bán csodaszámba ment ha valaki ftnké- 
j n\ illeg veteti véget életcaek ; igém mert

az igények oly egyszerűek voltak, bog 
csak saját gyámoltalanságát árulta el, ak- 
nem dulott tiszteségesen megélni. Ma már 
azonban ott vagyunk, hogy jóformán fel 
sem tűnik, ha va aki az ónfentartás nehéz 
küzdelmei közben kimerül, kislclküvé vá
lik 3 öngyilkossá lesz. A mull hétről is van 
kiről jelentést tennünk. Klein N mosóéi 
kereskedő személyében ki belefáradva a 
súlyos munkába. fejbelőtte magát s ször
nyet halt

Hol es milyen magot vagyünk ? Ez a kér
dés, mely a vetés idejének közeledtével min
den tavaszszal újra meg újra felmerül, nem 
kis gondot okoz azoknak a gazdáknak és 
kertészeknek, akik ocsút vetni és gazt aratni 
nem akarnak. Tudjuk, hogy szívesen veszik 
dyenkor a jó tanácsot, ka megbízható oldnl- 
ról kapják. Mát mi nagyon is szívesen és 
meggyőződésből felhívjuk a gazda és ker- 
tészközönség figyelme/egy ilyen megbízható 
tanácsadóra, minden irányban való tájékoz
tatóra. midőn tudatjuk, hogy Mautncr Ödön 
budapesti magkereskedő legújabb nagy arké- 
jegyzéke megjelent. Ebben megtalálja azt- 
amire szüksége van. de ne egyszerűen a ne
veket felsorolva — hanem éppen azért meg
nevezhetjük tanácsadónak es tájékoztatónak 
— mert minden növényfajnak megtalálja 
benne rövid ismertetését, tanyésztési módját, 
s azt, bngy miiyen talajban, milyen viszo- 
szonyok közt és milyen miveiési mód mellett 
tenyészik legmztosabban ? K legújabb ár
jegyzék is. mely 160 nagy negyedrét oldal 
lal gazdagon illuslusztralvajelent meg, és kí
vánatra ingyen és bérmentve küldetik meg, 
azt mutatja hogy rendkívül lelkiismeretes 
magyar ezég tulajdonossá valóban sem fá. 
radságot, sem áldozatot nem kiméi, a mi
dőn a gazdaközönség érdekeit szál gáltatja, 
s azért újólag melegen ajánljuk szives fi
gyelembe.

Felelős szerkesztő : Revesz Lajos.

Társszerkesztő: Fehér János.

4736. az. 
tlkvi 1890.

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt-mártoni kir. jbiróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
idősb Kollár Mátyás végrehajtatnak Mar
sa.la András elleni végrehajtási ügyében 
Borcfalu községében fekvő a borcfalvi 
29. sz. tjkvben I 1—5 sorsz a. foglalt s 
ifj. Marsala András illetve .Marsala András 
nevére irt ingatlanságra 2250 frt ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanság az 1891. évi március hó 21-ik 
napján d. e. 10 órakor Borcfalu község
ben a község házánál megártandó nyil
vános árverésen a kikiáltási áron alól is 
el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatlanság kikiáltási árának 10 százalékát 

j  készpénzben, vagy óvadékképes értekpapir- 
| bán a kiküldött kezéhez letenni, vagy pe

dig a bánatpénznek a bíróságnál lett elő- 
legcs elhelyezéséről kiállított szabályszerű 

i elösmervényt átszolgaltatni.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Tsztmártonban 1890. december hó 3-án.

Fekete,
kir. jbiró.

4930 sz. 
tk. 181*0 .

Árverési hirdetményi kivonat.

A t.-szt.-márloni kir jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Kosina Miki ián Má
riának ismeretlen tartózkodása liuoczik Pál el
leni végrehajtási ügyéhen T -Szt -Márton községé- 
ben fekvő a t.-sz.t. máitoni 71 í sz. tjkvben A 
1 *2. sor (3. Iir sz. a. felvett Itnoczik Pál ne
vére irt t i  és lő össze írási számú házakra és 
boltelckre 896 írtban ezennel megállapított kiki
áltási arban az Árverést elrendelte .és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanság az 1891 március 
lm 20-ik napján d e. 10 órakor TurócsztmArton 
községben a iolekönyvi hivatalban megtartandó 
nyilvános árverésen « kikiáltási áron alól is el- 

I fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az l ingatlanság 

kikiáltási arának 10 százalékát készpénzben, vagy 
óvadék kép, . érték papírokban a kiküldött kezé
hez letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíró
ságnál let elüleges elhelyezéséről kiálli 1 tot sza
bályszerű elösmervényt nis/otgáltatni 

Kir járásbíróság, mint tlkvi hatóság T-sz.t-már 
Ionban 1890 évi november hó 21-én.

Fekete,
kir jbiró.

108 sz.
1810. vk

Arvorósi hirdet meny.
Alulirt kir. bit*, végrehajtó az 1881. 

évi ÍíX, t.-cz 102. 103. §-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 

I liptósztmiklÓM kir. járásbíróság 706



számi! végzése által Moesz Gus táv 
és társai végrehajtók javára Hermann 
Lipót ellen 500 frt és 8500 frt tóke 
és ennek járulékai erejéig elrendelt 
biztosítási végrehajtás alkalmával 
1889 é. jun. 1-én biróilag le és felül- 
foglalt és 1000 frt és 30 frtos két 
váltóból álló ingóságoknak felülfog
laltató részére is nyilvános árverés 
utján leendó eladatása elrendeltetvén, 
ennek a helyszínén vagyis Lsztmikló- 
son a községházában leendő eszköz
lésére 1891-iR év március hó l7-»k napján 
d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozűk ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen,

az 1881. évi LX t.-cz, 107 §-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is készpénz lizetés mellett el
adatni fognak.

Mindazok, kik az elsőbbségi jogot 
vélnek érvényesíthetni, kereseteiket 
vagy szóbeli bejelentéseiket az árve
rés megkezdéséig alulirt bir. végre
hajtóhoz adják be.

Az elárverezendő ingóságok vétel
ára az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában 
megállapított feltételek szerint lesz 
kiíizetendő.

Kelt Lsztmiklós 1891-ik évi már
cius hó 5. napján.

G y u r k o v ic s  M árton,
kir bir. végrehajt".
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Choroba ujca Babku

aleho U C I N O K  P A  L E N  K Y

Erkölcsnemesitő olvasmány a tót nép

számára.

Egy darab ára 3 kr.

Megrendelhető

a turócz-sz.-imirtoni mau'var

iiyoimlábaü.
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A  cs. kir. szabad.

A D R I A I B I Z T O S I  T Ó - T Á R S U L A T
M agyarorszá  gi osztálya.

— > A la p lt ta io t l IX.1X )Wbcn. + -
Biztosítéki alap 28,851.495

A társulat fennállása óta 1890. dccemb. 31-ig 155', millió forintot fizetett ki karok fejében.
Intéző: B á r ó  P o d m a n i c / k y  F H jt je w .

T. ez.

Van szerencsénk tudomására hozni, hogy Turócz-Szt.-Mártonban T l i r ó c z  és t r -  
VM megyékre nézve kötvény-kiállítási joggal felruházott főügynökséget létesítettünk, mely
nek vezetésével a

irs és biztos segítség gyomorbajok s azok kővetkezmenyei ellen.

életbalzsam  Dr. R  0  S Á-tól

bajok atl). *tl> elleti 
egy bizonyult. megli. 

K iis m e r  ir a  ok

i hátánál

6 6

frlHttniRKyarai'Mxá^i bank  réM vénylárftaNÚnol b íztuk  m e*
Kérjük t. czimedet, miszerint a biztosítást illető ügyekben az említett bankhoz teljes bi

zalommal fordulni raéltóztassék. mely azon lesz, hogy az intézet hagyományos elveihez hi 
ven a biztosító közönség kívánsága és követelményeinek minden tékintetben megfeleljen. 

Budapest, 1891. február havában.
Kiváló tisztelettel

A  vh. k ir  *znli.

Adriai Biztosító-Társulat
MAGYARORSZÁGI O SZTÁLYA:

U e lit e u b c rg c r

CSK'-I I f' l
1- á lln a k

k is
ilmlzimni 
K>rel 50

■*»<liiinnlrxk} Fri<ej«-«
intéző

Vonatkozóéval fenti írletiUne, révzitnkldll iv kirjük t. ozimedet, miszerint beeeesjóakarata 
.  biz,Limával megtisztelni millóztaveik, eleve 1,  biztoeitmn arról, hogy mindenkor fótörekoMnk
lese szivéé jóakaratát a biltoeitdsi ügyletek gyón, yonto, i, lelkiismerete, elinti:,:,,. ,miamin' 
érdekei folytonos figyelembe vitele által teljes mértékben kiérdemelni.

Turóct-Szt.-Márton, 1 8 9 1 . február havában.
Kirdló tisztelettel

t á t e a
első magyarországi bank részvénytársaság,

■ lom lf-li. l l o h r n v I U .

ám a legjobb » leggy 
bajok, gyuiib'!.' 

b1 Ijcnuti lutluitón'ii.-ilt bi/onyill 
'■ hntó li,í/inx.ori5vé Irtt a i.. 
ezrei hárkiiiek lintokintes
O t í i s  l Hamisítások eikerülése végett, mindenkit figyelmeztetek, hogy 

az egyedid általam az eredeti utasítás zermt készített > Dr. 
ItOSA-Jéle élet balzsam t minden uvegecskeie kék burokba van csoma
golva. melynek hosszoldalain »lJr. JíOtiA életba .sama a fjei,ele sas 
hoz i czimzett gyógyszertárból. FIIAD X FII li. Prága -Oh III., német 
cseh, magyar és franciái nyelven olvasható, szeles felein pedig az ide 
nyomott védjegy látható,

Xaa!t»s>A Dr. H Ő S A é le tb a lz sa m a  v a lód  ián  k a p h a tó  v sa k  a készítő
S -  l ó , n i . : , . : , g y óg y szer tá r  a  Jek ete . sa sh oz  < Drágában 

2 0 5 — 111., és BÚD A PESTEN Tűrök.h i:  I ír gyogyszeresz.nei. Királyutca i s z .  Budai 
Emil ur városi gyógyszertárában a Városház-téren.

Az osztrak-magyar monarchia minden nagyobb gyogyszertarahan van raklar ezen
elelhalzsamhol

Ugyanott kapható : prágai általános házi-kenőcs
több ezer hálanyilatkozattal elismert hí:>•>* gyógyszer mindenféle gyuladások, sebek és 
genyedések ellen. Kzen kenőcs biztos eredinenynycl használható a női emlő gyuladásá- 
nal, a tej tespedescnél s az emlő nn 'kcmenyedésénél szüléskor, kelevénynei, vérdaga- 
natoknal, genyes fakadékoknál, pokolvarnal. kórömgyöknél, az úgynevezett körómféreg- 
nél, elkcménycdéscknél. felpuffadasoknal. mirigydaganatoknal, zsirdaganatoknal, érzéketlen 
tagoknál stb. Minden gyuladást, daganatot, elkeményedést, felpulTadást a legrövidebb 
illő alatt eltávolít, s ahol már genyedés mutatkozik, ott a daganatot legrövidebb idő 

alatt fajdalom nélkül felszívja, kiércti és kigyógyitja.
Kapható 25 os 35 krajezaros szelenczekben.
Óvás! M intái. :• ii-diit áll.ilái )* li.-i/.ikeuni-ftot gokr/or utánozzák, minden:.it 
ligyclinozlclfk. i.../v -/. eredeti iitamiá* ezerint <-»*k nálam len/. k,;*zilv« « 
i »;ik akkor vakol: lm ;» nárjra • rr-zil<-nri\ melybe töltetik, ví’.röa lianználati 
ut írni tanok lm in,'Ivek !l nyelveli nyomváki kék kartonba, melyen az ide 
nyomott védjegy iátliató — burkolva van.

HALLASI BALZSAM a legbebizonyultabb, számtalan próbatét 
altul legbiztosabbnak elismert szer a nehez halías kigyógyitásara s az egészen elvesz
tett hallási teiietség visszanyerésére. Egy üveg ara I frt
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A TÚR 0 2 - S 2 T . - MÁHTQNI

M  C í  1 R N Y O M D A
kiadásiban megjelent:

A MAGYAR KÖZÉPOSZTÁLY
- ü  L/i - í  jlY  IS /  Y  _S/ _£/ IS / 'hj i s )  X Y  j \ p  j j ' j \ ,  t  g jY  i£ j  A . á 'Y

Irta-: ISéTrész Lajos.

Á R A 80 K E.

E L  S Ő T  Kapható a Magyar Nyomdában, n  :>]

TÜRÖCZ-SZT-MARTON! MAGYAR NYOMDA -  ROSENFELD I0 NACZ
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