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Felvidéki Híradó.
PAKSA DALMI és KÖZMŰVELŐDÉSI HETILAP.

E L Ő FIZ E T É SI ÁRA 

Égé*/, évre 4 Irt. Fél évre 2 írt. 
Negyed évre 1 irt

-a  MEGJELENIK: MINDEN VASÁRNAP sí-

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és előfizetések a 
kiadóhivatalra czimezve Turocz-Srt. Mártonba küldendők.
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HIVATALOS H IR D E T É SE K  D IJA

100 szóig 2 írt., ezentúl minden megkezdett 
száz szónál 50 krral több.

A vidék és a képzőművészet.

Hazánk kulturális fejlődésében 
egyetlenegy ág sem emelkedett oly 
rohamosan, mint a képzőművészet. 
Ebben tagadhatatlanul nagy érdeme 
van a törvényhozásnak, mely segé
lyét a magyar képzőművészei iránt 
soha meg nem tagadta ; de nagy ér
deme van maguknak a művészeknek 
és a fővárosnak is. Sajnosán nélkü
lözzük azonban még mindig a v i - 
d é k o t ,  azt a vidéket, a mely min
dig talpon van. ha a hazafias lelke
sedés öl bármily célra felszólítja ; 
nélkülözzük azt a vidékei, mely együtt 
tud és szokott is érezni a fővárossal 
a nemzeti kulturális kérdésekben, ez 
a vidék ma még — mondjuk ki nyíl
tan — Még mindig bizonyos közö
nyösséggel viseltetik a képzőművé
szet pártolása iránt.

Az országos képzőművészeti tár
sulaté közönyt akarta megtörni ak
kor, mikor elhatározta, s most 
már több városban létesítette is, — 
hogy egyes nagyobb vidéki városok
é in  képkiállitásokat rendez, mely 
képkiállitások azok számára létcsit- 
tetnek, kik Budapestre hasonló kiál
lítások alkalmával fel nem jöhetnek, 
alkalmuk nyíljék a magyar művé
szet remekeivel és másfelől újabb al
kotásaival megismerkedhetni.

Voltak ily kiállítások Veszprémben, 
Szombathelyen, Kolozsvári stb , de 
az eredmény meglepőleg csekély volt. 
Vidékünk előkelő gazdag közönsége 
még mindig nem bir kellő érzékkel

; az iránt, hogy házának, lakásának 
berendezésében mily irányt jelez az 
a szép kép, a mely nern f ü g g  a 
falán.

A vidéken jó módú, művelt házak- 
| bán a lehető legszebb, legdrágább 

bútorzattal találkozunk; a lakás be
rendezése kifogástalan, a háztartás 
előkelő és sok pénzt felemésztő, a 
lovakra, kocsikra bőségesen jut, de a 
legtöbb fényűzéssel ellátott helyeken ; 
is a szépet, gyalázatos >oel druck«-ok ; 
csúfítják el, kirívó ellentétet képezve 
a szebb bútorzat többi ékességével. 
Eszünk ágában sincs azt képzelni, 
hogy 3 400 forintos képeknek vé
telét minden tehetősebb vidéki gazda 
győzheti ; de én csak azokról beszé- i 
lek, a kik tehetnék, a kik, mint a j 
fentebbi példában mutattam, van ér
zékük minden szép iránt, csak a mi i 
valamennyi szép között talán a leg
szebb. a mi bájt és varázst kölcsö
nöz az életnek : a képző művészet i
iránt nincs.

Meg kell értetnünk vidéki intelli- 
gentiánkkal, hogy az >oel druck* va
lóságos szegénységi bizonyítványa a 
házi gazda ízlésének ; egy csinos acél
rézmetszet ezerte szebb és ezerte al
kalmasabb, de dizre is szebb és a 
házi gazda ízlésének kimutatására is 
alkalmasabb. Ily metszetek megszer
zése a lehető legkönnyebb, ha a vi
déki intelligenlia egyszerűen beáll a 
magyar országos képző művészet tár
saságába és évi tiz forinttal mint tag 
részt vesz tagsági jegyével minden \ 
évben a társulat által rendezett ere- i

deli olajképek kisorsolásában, szabad 
bemeneti jegye van neki és család
jának az összes tárlatokra és azon 
felül minden évben 4  — 5 gyönyörű ki
vitelű metszvényeket kap magyar 
művészek által kiállított nagy hatást 
kelttelt képekről.

Hz idén például Benczúr gyönyörű 
kéjének metszvényét kapják a ta-

Ez a pár sor csak felhívás óhaj
tott’ lenni azón magyar vidéki intel- 
ligentiához, a melynek érdekeltségét 
inog vagyok győződve, csak fel kell 
kelteni, hogy kész legyen a szép és 
a nemes meleg pártolására.

iT e n y v e s s y  í 'e r e n c z
országgyűlési képviselő.

Levelezés*)

Liptó-Ujvár i 89 l. márc.
A  liptó-ujvári állami ellemi iskola szín

házi termének frescoi caryatidcjei közel loo 
éves fennállásuk óta ritkán láthattak oly 
díszes és nagyszámú közönséget, a minő a 
liptó-ujvári műkedvelők f. hó 4-ikén tartott 
színi előadásán a színháznak sűrű, de ez al
kalommal kevésnek bizonyult padjait ellepte. 
Ezen fényes várakozáson felüli látogatott
ság legjobb bizonyítéka annak, hogy a mű
kedvelők és a rendezőség nem hiába apel
láltak a közönség jó  szivéhez, a midőn jó
tékonycélra bérezik Árpádnak hason cimü

*) Térszüke miatt lapunk múlt számából kimaradt.
Szerk.

3 felvonásos vigjátékát hozták színre, a 
mely előadás a liptó-ujvári műkedvelők em
lékeiben már csak azért is sokáig fog élni, 
mert Kürthy Lj jós főispán cs és kir. kama
rás ur és neje, szül : Zichy Ludovika gróf
nő, csillag keresztes hölgy ö méltóságaik 
látogatásának szerencséjében részesült. A  
közönség, melynek soraiban a megye nóta- 
bilitásai, kö ül igen sokan jelentek meg, de a 
melynek soraiban nem csekély kedves meg
lepetésünkre, meg turóci és szepesi vendé
geket is pillantottunk meg, zajos nyílt jele
netkor is ismétlődő tapssal és kihívással ju
talmazta a műkedvelők törekvéseit, a kik 
közül különösen a közreműködő hölgyek 
jellemzetcs alakításokkal fesztelen, minden 
színpadi láztól ment játékukkal járultak az 
előadás sikeréhez, de azért az igazság ked
véért a férfi szereplőkről sem szabad meg
feledkezni, a kik mindannyian ügyesen és 
kifogástalanul adták szerepeiket. Előadás 
után a közönség kevés kivétellel a BrüII 
szállodában táncmulatságra gyűlt, a mely a 
pazaruli kitűnő Ízléssel díszített táncterem
ben kivilágos virradton túl reggeli fél 7-ig 
tartotta együtt a díszes közönséget, legjobb 
bizonyságául annak, hogy sem táncoló pá
rokban, sem fesztelen jó kedvben nem volt 
hiány. Az előadás és táncmulatság összbe
vétele közel 200 frtra rúg, úgy hogy mind 
a szegény gyermekeket segélyzö tápintézet, 
mind pedig a liptó-ujvári korcsolyázó egy
let. de az erkölcsi és anyagi s.ikerî ek ör
vendve, legelső sorban a rendező bizottság 
büszkeséggel tekinthet vissza március 4-ikre. 
A  rendező bizottság e hciyütt csak kedves 
kötelességét teljesiti, a midőn úgy a bevett 
feliilfizctésekért, a melyekben a főispán ur ő 
méltósága és Gömöri szt. Iványi József ur

T Á R C A

A márciusi napokból.
1848.

Én is láttam Petőfi Sándort A velem 
egy ivásuak sorában kövesed magammal 
lehelek, akik <zt magukról elmondhatják. 
Szinte érdem. Mindenesetre öröm.

A piárislákál jártam én még akkor s j 
hónom alját bizony sokkal több tudomány 
feszegette, mint a koponyámat. Oda rug- 
tattunk be reggeli 8 őrá előtt március 
15-én csak úgy, mint bármely más nap. 
Sejtettük, hogy ünnepe derül a hazának. 
Alaktalan felhő formában hömpöly-ölt 10 , 
éves szivünkben egy ismeretlen érzés, gyer
meki agyunkban egy sejtelmes gondolat. ! 
Szemünk villogott: beszédünk riadás volt. I

Még Maczánek. a kegyes rend kommen- 
ciós tót spiónja. aki ránk lesett- ha bottal 
jártunk, vagy a Fillingcr kávéház tilalmas
aimé ért rajta bennünket, amint néztük , 
a nagy fiuk a boldog logikusok és filoso* 
f 11 sok biiládrstószjait — még Maczánek su
nyi képe is nyájas volt akkor nap. A sé- 
dátor k elfelejtettek cxaminálni s ncm- 
c ak az isko'ni beharangozásra nem akadt 
műkedvelő gyerek, de még ministr&nsnak 
is lógni kellett a kis diákokat- a kik más- 
külümben hajba kaptak egymással azon a 
szerencsén- hogy a főtiszt, tanár ur mel
lett misekor meglóbázzák a nagy csünge- 
lyüt ; Úristen mi készül ?

Ott ültünk az egymás nyakán s mász
tunk át az egymás fején ablakaiban annak 
a duónak, mely a városháztérnek —  rákö
vetkező nap már a s/abadságlerénck—  kö

tő-utcai oldalára hasal ki. Odalent az eser
nyők alatt süni nép mozgott ; a még ak- 
ker kétcmeletü városháznak középső abla
kából erkélye nem volt —  egy szép szőke 
ifjú éltette az arra elvonuló kispapokat s 
utana zengve a közönség az éljent ; s mi
kor befordult a sarkon egy érdekes arcú 
szőke ur rázendité, hogy. éljen Kunewal- 
der- a .Termény udvar, tulajnonosa (ma 
az uj politechnikum piroslik az akkori 
.Termény udvar* s későbbi állat-gvógyinté- 
zet helyén) éljen Kunewalder! Kijenek a 
zsidók !«

S feldördült a téren- hogy : .Éljenek a 
zsidók!«

Igazán- tüneményes idők járlak akkor.
Az a fiatal ember az ablakban Vasvári 

Fejér Pál volt. Csak a belépő szigorú ta
nár Ujházy merev tekintélye volt képes 
bennünket a padokba visszaterelni. A  fő
tisztelendő úr fekete reverendáján ott vi
rított a nomzoti szín kokárda. Égy nagy. 
egy boldog megdöbbenésben re-'dülí meg 
mindnyájunk szive.

A főlisztelendő ur. egy beteges, halo- 
vány férfiú, a szokottnál még haloványabb 
még flnncpiebh volt. Hangja k ssé reszke
tett- midőn beszélt hozzánk. »Ma nagy nap
ja van a nemzetnek, mondá s a mély 
csöndben szava szinte jóslatos,m zengett 
Még nem érhetitek föl ésszel a jelentősé
gét. De azért örüljetek és imádkozzatok 
Mondjunk hálát az igennek. A nemzet 
visszavivta ma ezredéves szabadságát. Ma 
nem tartok cl'>adas*. Menjetek haza s ne 
maradjatok az utcán

Nem gyermekeknek való ma az utcán 
Acsorogni Isten veletek' Éljen a hazai.

Kgy percig némán maradtunk ; de azu
tán, ahogy éles torkunkon kifért olvau él

jent visítottunk utána, hogy a térről felnéz
tek hozzánk az emberek. Azután kifelé, 
mint a raj- a sűrűség legközepébe ! Dehogy 
nem maradtunk az utcán. Még ebédelni 
sem mentünk haza.

A téren egy zsindelyszeg hajú fiatal ur, 
esernyőjével besöpörve egy kofa standli- 
járói a morzsának szánt harmadnapos zsem
lyét s az alma-gulyákat, fölugrott & deszká- 
ra.s jobb kezét Buda felé kinyújtva- stentóri 
hangon kiáltotta: Fegyverezzük fői magun
kat ! a budai fegyvertárban van puska, 
szurony; kard, buzogány elég! Esernyővel 
kezünkben nem vívjuk ki a szabadságot. 
Fel Budára : Utánam!

Mi zsivajogva a nyomába: Fegyvert ! 
Fegyvert! A hídfőnél persze csufondáro- 
san visszakergettek bennünket, mert nem 
volt egyikünk zsebében sem a szükséges 
pengő kraicar. Énnyi volt akkor a hid- 
vám Éz n fiatal úr Vajda János volt, 
vissza futott mik. A városház teréről nagy 
sokaság tolongott a városháza mögötti Itó- 
zsatérre. Utána tolongtunk mi is. »Éljen 
Petőfi !< Ezt kiúllú Utána sivftottak a leg
élesebb diszkanlban : Éljen Petőfi !< 

Keskeny mellén széles vérvörös selyem 
szalaggal, melyről egy rettentő széles kard 
lógott le és verte az oldalát : hala.lt ba
rátai között egy néma fiatal ember. Struc- 
tollas kalapja hetykén a jobb fülére volt 
vágva, kezében egy papiros tekercs. Égy 
becsületes német asszonynak cipós sátorá
ról hamarosan lebontották a gyékény fö
delei, odaugrott fel a fiatal ember s hát
tal a »Török*08ászár kávéházzaU. szem- 

I ben a néppel, mely harsogva üdvözlé.
megállt. Kalapját leemelte s az öt ujjával 

I meggereblyézve kissé akaratos haját s 
után kifejtve az írást, elszavalta a 'Nem

zeti dalt*. Hangja amolyan »szürke« hang 
taglejtése feszes.

Ám azért leírhatatlan volt e költemény 
hatása, melynek első sora igy hangzik : 
'Talpra magyar, hi a haza.! Ekkor láttam 
először Petőfi Sándort. Először és utoljára,

Csicseri Bors.

Képek az alföldi nép 
éledéből,

I r t a : l i é v é s z  I^ajos.

(Folytatás).

Hogy. ki vagy mi az a susogó ?
Van az bizonyára a felvidéken is, csak

hogy nem úgy hívják.
Valamelyik tisztes komámasszonv. aki 

siet nagy titokban’megsugni a leányos, meg 
a legényes háznál is. a mit látott. S ha 
mosolyogva fogadják a hirt. addig jár egyik 
háztól a másikhoz, addig susog-susog, inig 
egyszer csak azon veszi észre magát a két 
fiatal, hogy a násznagy kezébe kerültek.

Azazhogy nem is mindketten, hanem 
csak a legény, aki mikor végre elérkezett
nek látja az időt. hogy szive titkát közölje 
szülőivel, szörnyen meg van lepetve, hogy 
már násznagya is kiszemeltetett.

A násznagy szerepe valószínűleg itt is 
csak az. ami az alföldön: a leány megké
rése s az eljegyzés után mindaz a sok 
hivatalos ténykedés, mely az esküvőig 
megkivAntatik : csakhogy az alföldün a la
kodalom alkalnuval is igen fontos személy 
ő ; t. i. mindaddig korlátlan ur a lakodal
mas háznál, míg egy vendég van. ö  ül a



tetemes adományokkal hozzá járulni szíves
kedtek, mind pedig mindazoknak, a kik a 
bizottságot más tekintetben is támogatni 
szíveskedtek, legelső sorban Járzsik Lajos 
igazgató urnák az előadás rendezése körül 
tanúsított buzgó fáradozásáért leghálásabb 
köszönetét nyilványitja.

T a k a r é k p é n z t á r a i n k  r e f o r m j a -

Irta: S z é k e ly  Ferencz.*)

Körülbelül egy éve, hogy a Nemzetgazda
sági szemlében ugyanazon tárgyról jelent 
meg egy dolgozatom.

Röviden elmondva az volt a tartalma, 
hogy nem oszthatom azok nézetét, akik a 
takarékpénztárak ügyét egy országos tör
vénynyel akarják rendeztetni, melynek az 
volna a két főpontja, hogy:

1„ a takarékpénztárak állami felügyelet 
alá helyeztetnek.

2 ; a takarékpénztáraknak előiratik, hogy 
a betétek mely hányada helyezhető el p. 
o. a jelzálog üzletben ; mennyi a leszámí
tolási üzletben és hány százaléka helye
zendő el föltétlenül állampapírokban.

Ennek ellenében én azt javasoltam, hogy 
ne á l l a m i l a g ,  hanem autonóm formá
ban rendezzük a takarékpénztárakat oly 
módon, hogy az ország összes takarékpénz
tárai szervezkedjenek egy összehívandó or
szágos kongresszuson testületté és válasz
szák meg a saját hatóságikat a Budapesten 
székelő »takarékpénztári kamarát*, melynek 
ellenőrzési és discipliaáris jogait aztán tör. 
vénybe kellene iktatni. A  takarékpénztárak 
üzletéreivonatkozó egyforma és részletes tör
vényes előírásokat pedig, de különösen azt 
a minden intézetre rovandó kötelességet, 
hogy betétei egy jelentékeny részét föltét
lenül állampapírokban tartozik elhelyezni, 
közgazdasági viszonyainkhoz nem illőnek 
és ennél fogva károsnak kell kijelen
tenem.

Nem szerzői hiúság az oka, hogy a kéJ- 
désre és vele együtt fenntidézett cikkemre 
visszatérek. Nagyon is aktuális és szomorú 
események azok, a melyek megint napi
rendre hozzák a takarékpénztári kérdést ; 
oly események a melyek fájdalmas viszhan* 
got keltettek országszerte nemcsak azért, 
mert súlyos csapást mértek ezrek vagyoni 
állására, hanem még inkább azért, mert

*) Szerzője »A valuta kérdés rendezéséről* cimü 
akademi pályadijat nyert munkának.

Szerk.

gondolkozó ember nem térhet ki azon ag
godalom elől hogy oly katasztrófák a me
lyek megtörténtek legutóbb Békéscsabán 
és Szilágysomlyón, évről évre ismétlődve 
másutt is meg fognak történni, mindannyi
szor megsemmisítve nem jelentéktelen köz
vagyont és évek sorára tönkre téve egy 
egész vidék anyagi jólétét, hacsak nem or
vosoljuk azokat a szervezeti bajokat, a me
lyek ama sajnálatos eseteket lehetővé 
tették.

Ezeket a szervezeti bajokat pedig 
alaposan megvizsgálva a dolgot —  egyet
lenegy főpontban lehet összefoglalni: a hi
ányos ellenőrzésben. Az én tudomásom sze
rint eddigelé minden tönkje ment takarék- 
pénztárnál :

Vagy egyáltalán nem volt ellenőrzés; 
vagy nem volt hatályos. Itt van a kérdés 
fordulópontja! Bankok és bankárok rósz 

) vagy elhibázott üzletekben szoktak tönkre- 
I menni, a takarékpénztárak nem. Az ő üz- 
I leti körük oly egyszerű, hogy a dolgok ter

mészetes rendje szerint őket csak egy buk
tathatja meg: a hűtlen kezelés és ezért az 
immár elsodázhatatlan reformnak ezt a 
szempontot kell első sorban szem előtt tar- 

tania.
(Folyt, következik.)

A H É T  T Ö R T É N E T E
A z  o r s z .  m a g y a r  is k ó la  e g y e s U. 

I e t múlt hétfőn Budapesten rendkívüli gyű
lést tartott, melyen két fontos ügyben hozott 
határozatot : Az alapszabályokat szelesebb
alapra fektette, melyek lehetővé fogják ten
ni a jövőben az intenzivebb, élénkebb mű
ködést és hozzájárult nagy lelkesedéssel a 
közművelődési egyesületek orsz. központi 
bizottságának megalakításához A Kultur- 
cgyesületek országos szövetségének szerve
zeti szabályait Gerlóczy elnök ismertette 
részletesen, kiemelvén, hogy az egyes egye
sületek autonómiája teljesen értetlenül ma
rad s a központi bizottság a legszabadel- 
vübb képviseleti rendszeren alakul meg. 
A  kötelezettség 5 évre terjed s a ki aztán 
ki akar lépni, azt meg is teheti. Az egye
sülés célja : az évenként tartandó kongresz- 
szusokon való megjelenés által lehetővé ten
ni, hogy az egyesületek vezéremberci egy
mással megismerkedhessenek, a minek me
gint fontos haszna az lenne, hogy az egye
sületek egymásnak viszonyait, az elért ered

ményeket, a múltból nyerhető tanélságokat, 
a jövőben létesítendő intézkedéseket s a 
külömböző vidékek nemzetiségi viszonyán 
teljesen megismernék.

A z  á l l a m i  k ö z i g a z g a t  á s s á l  
—  miként a Budapesti Hírlap vélekedik —  
növeltetvén a kormányhatalom, ennek ellen
súlyozására s a polgári és politikai szabad
ság megóvására a következő garanciák len
nének szükségesek: 1. A  választási törvény 
reformja ; 2. a közigazgatási bíráskodás ; 3. 
fegyelmi törvény ; 4, szolgálati szabályzat; 
5. helyi önkormányzat.

Nevezett lap szerint az eddigi választások 
nem voltak szabadok a választott tisztikar 
mellett. Sőt most midőn a kormánynak sok 
ezer kinevezett megyei hivatalnoka és sok 
ezer kinevezett jegyzője lesz. a választások 
még kevésbbé lesznek szabadok, hogyha 
erről már a törvényjavaslat nem gondosko
dik. A  szabadválasztást úgy lehetne elérni, 
ha a javaslatba egy uj szakasz vétetnék fel, 
mely minden hivatalnoknak egyaránt meg
tiltja a képviselőválasztási mozgalmakban 
résztvenni, miként ez a bíráknak meg van 

j tiltva.
A közigazgatási bíráskodásban csak ak

kor lenne meg a kellő garancia, ha mar 
már most ismeretes volna az Ítéletre hiva
tott felső fórum szerkezete és jogköre. Most 
a javaslat körülírása szerint a közigazgatási 
bizottság a bírói függetlenség kellékeivel 
csak kis mértékben bir- továbbá a közigaz
gatás és bíráskodás nein látszik egymástól 
szigorúan elkülönítve.

A fegyelmi törvény sem mutat elegendő 
garanciát, mert a hivatalnokok a minisztéri
umtól tétetnek függővé. Szükséges volna a 
fegyelmi törvény alapclvcit a törvénybe föl
venni, hogy a kinevezett hivatalnokoknak úgy 
ogai. mint felelőssége körvonalozva legye
nek s ne maradjanak foltétien eszközei a mi- 

íniszteriumnak. S c tekintetben nem a mi
nisztérium, hanem a felső közigazgatási bí
róság fegyelmi tanácsa lenne hivatott ítélni 
a fegyelmi vétségek felett.

A  szolgálati szabályzat, —  melyet a ja
vaslat csak kilátásba helyez, —  nagyon 
szükséges volna már most. hogy minden hi
vatalnok tudná kötelességét, továbbá hogy 
meglenne védve mindenféle bürokratikus 
szekatúra ellen, s meggyőződésével ellenke
ző politikai szolgálaton kívüli tevékenység
re ne lenne kényszeríthető.

A helyi önkormányzatot szintén kibővíteni 
óhajtja nevezett lap, hogy a községek, vá

főhelyre ; ö elnököl az étkezésnél ; ő ren
delkezik a vőfélyekkel, cigányokkal, sza
kácsokkal, ha valami érdemes vendég ér
kezik, aki nem volt velük a templomban 
s nem szándékozik hosszú ideig maradni, 
neki jelenti be a vőfély nagy tisztesség
gel s ö fogadja »a jelen szegény haj
lékot megtisztelő látogatót* maga mel
lé ülteti s muláttatását magára vállalja. 
Becsületbeli kötelessége felügyelni arra, 
hogy semmi rendbontás ne történjék s te
kintélye oly elismert nagy, hogy elég egy 
csendes hangon oda mondott figyelmezte
tése s a garázdálkodni kezdő azonnal el
távozik kialudni mámorát.

Pedig egy alföldi lakodalmat végig nász
nagyolni nem kis feladat; mert mire a 
kárlátóval az utolsó ebéd is elfogyaszta- 
tik — persze igen megfogyott vendégség
gel éppen egy hétbe kerül s addig —  gyer
mekkoromban nem egyszer láttam —  csak 
lopva alhatta ki magát az öreg ur.

Istenem ! azok az alföldi mulatságok ! 
Méltóztassék elhinni, nem találok dicse
kedni valót azok szertelenségének leírásá
val ; sőt nem is Jmerem töviről hegyire 
elmondani itt, ahol a nép szegénysége 
olyan kirívó az ottani jóléthez képest; ha
nem magyarázatát tudom ad ni: elfogadha
tó magyarázatát, melynélfogva nem vehet
jük rósz néven az alföldi nép túlzását a 
mulatságokban.

Először is vegyük azt a körülményt, mely
re már egyszer rámutattam ; azt a rette
netes, testkimeritő munkát, melyet az al
földi embernek végezni kell nyáron. Nincs 
egész Európában ország, hol a gabonával 
bevetett föld területe a lakosság számához 
mérten olyan nagy lenne, mint Magyaror- 
és mindammellett nincs ország, a hol az

aratás oly korán, olyan rövid idő alatt 
végbe menne, mint nálunk. Összes fizikai 
és erkölcsi erejére szüksége van a népnek, 
hogy azt megbirja.

Junius végén összeérik a repce, a búza, 
a rozs, az árpa. zab ezer, meg ezer hold 
földön, ameddig a szem ellát és már au
gusztus elején javában porzik az ágyáson 
e nyomtató ló lába alatt a learatott s ki
száradt gabona pora, vagy füstöl a csép
lőgép keménye kora hajnaltól a késő hold
világos éjig, Á közbeeső 4—5 hét alatt 
herkulesi munka szintere volt a nagy al
föld. Hajnali 2 órától esti 10— 11-ig tal
pon van minden munkabíró ember ; erős 
és gyenge egyaránt ; sőt akkor nincs is 
gyenge, mert szégyelné akármelyik, hogy 
a másik mögött maradjon ; pihené
sül elég kinek-kinck az éjjeli 3 óra s a 
déli ebéd után egy, S ez igy megy szep
tember végéig, mikorra a gabona mind a 
magtárakba, vermekbe kerül. És hogy az 
akaraterő milyen nagy ur az ember fö
lött, legjobban mutatja az. hogy ilyenkor 
van legkevesebb dolga az orvosnak Senki 
nem akar beteg lenni. »S még a halál is 
mintha ámulna a látványon, felfüggeszti 
kaszáját ezen idő alatt ; mert aratásban 
legritkább a halálozás az alföldön**

Ugyan vehetjük-e rósz néven *annak a 
népnek, kivált ha tudjuk, hogy e rengeteg 
asztagok minden 11-edik kévéje az ö szá
mukra öntötte a magot, ha ilyen munka 
után úgy mulat? Nem szerel semmit félig; 
dologban is. mulatságban is egész ember- 
Egyikhez meg van bámulatos ereje, másik
hoz jómódja. Aztán mit is csinálna, ami
kor már semmi dolga nincsen ? amikor a

* Outr. M*gy. Álon. Magyarország II, köt. 117. 1.

hosszú téli napokon megölné az unalom, i 
ha társasága nem volna.

Mert e mellett még figyelembe kell ven- ■ 
nünk azt a körülményt is. hogy az alföldi 1 
nép kora tavasztól őszig lanyai'lakos, kint 
él a pusztán, hol hetekig, sőt hónapokig 
meg van fosztva minden társaságtól; alig 
lát embert azokon kívül, kik közvetlen kör- 1 
nyezetéhez tartoznak.

Ez a hosszú ideig tarló elzártság is ma- 1 
gyarázója s mentsége azoknak a költséges, ' 
nagy mulatságoknak, melyekről még csak ; 
azt jegyzem meg, hogy bevégződnek annél- < 
kül, hogy valaki többet innék, mint ameny- 
nyit megbir. I l y e n  mulatságok alkalmá
val e l á z o t t  embert talán soha nem lá
tott senki. Pedig iszszák azt a homoki kar- 
cost kupa számra, mint egykor őseink ; de 1 
ezt is épen úgy megbirjak, mint a mun
kát.

Hanem az imént szóba hoztam, hogy a 
nép legnagyobb része tanyai, pusztai lakos 
nyáron. Erről szabad legyen még néhány 
vonásban egy kis képet rajzolnom.

Persze, aki soha sem látott alföldet, an
nak jóformán hiába tno idom art, hogy an
nál póetikusabb valamit képzelni sem le
het ; mert az nem érti meg. hogy micsoda 
poezis van abban, ha hónapokig magára 
van hagyatva az ember olyan vidéken, hol 
nincs egv bokor nincs egy halom, mely az 
egyhangúságot megszakítaná s melyen *u 
kifáradt szem megpihenhetne Pedig a té
nyek mellettem szólanak ; a sik vidék la
kosai lényeg sokkal poctikusabbak a he
gyi lakóknál míg ezek sokkal valláso
sabbak, mint azok.

Valóban, ha a fenyves rengetegébe be
hatolok, magam is úgy érzem mindig mint- 1 
ha templomban lennék; az a mélységes 1

rosok és megyék maguk tanácskozhatnának, 
határozhatnának és intézkedhetnének, csu
pán csak a végrehajtás lenne az állam kö- 
zegeire bízva.

A k e l e t i  k e r e s k e d é s  l e e n d ő  
metropolisa. Ilogy a magyar főváros hiva
tását elérhesse, vagyis hogy a keleti kereske
désnek emporuma lehessen, régóta óhajtja 
az ország közvéleménye, hogy keleti utaink 
kibővitendők, illetve vasúti vonalaink meg- 
hosszabbitandók volnának.. S amit a nem
zet óhajtott, azt Baross Gábor miniszter a 
múlt napokban megszerezte Magyarország
nak. Ugyanis Románia megbízottjaival meg
kötötte az egyeséget erdélyi vasutainknak, 
—  melyek valamennyien zsákutcában vég
ződnek —  a román vasutakkal való össze
kötése ügyében.

Az egyezség értelmében három uj vasúti 
csatlakozás fog üt éven belül létesülni ; és 
pedig: 1. Hunyadmegyében a piski-petro- 
zsényi vonal ki fog építtetni a Vulkán-szo- 
szoroson át a román határig. 2, Nagysze- 
bentől a Vöröstorony-szoroson át történik 
a második vasúti összeköttetés; 3. A  har
madik csatlakozás a Ghimes-szoroson át fog 
kiépíttetni. E három csatlakozás a magyar 
allam részéről 200 és a román kormány ré
széről 400 kilométer hosszúságú vasútvonal 
lerakását fogja igényelni. Hogy mily haszon 
fog háramolni hazánkra ezen csatlakozásból 
úgy gazdasági, mint sztratégiai tekintetben, 
azt könnyű elgondolni 

A m a g y a r é s o s z t r á k  n é p s z á m 
l á l á s  számadatainak egybevetése reánk 
nézve sokkal kedvezőbben ütött ki, mint az 
osztrákokra. A  századokon át elhanyagolt 
elnyomott és kizsákmányolt Magyarország 
önnallőságának 25-éve alatt a szaporodás 
ösvényén haladt előre. Nálunk gyarapodás 
a népszámlálás eredménye, odaát a hanyat
lás. Nálunk a népesség ösereje intenzivebb 
mint Ausztriákan. Ezt mutatja azon körül
mény. hogy Magyarországon nagyobb a 
hajlandóság a családgyarapitásra, mint Au
sztriában. Itt a férfi lakosságnak 37-59 szá
zaléka, nálunk 416  százaléka házas: Az 
osztrák nőknek 34-33 százaléka, ellenben a 
magyar nőnek 4001 százaléka van férjnél. 
Ehhez járul még, hogy Magyarországon ha
marabb kezdenek mindkét nembeliek a csa
ládalapításhoz, mint Ausztriában, mi az erő
sebb generációnak feltétele.

csend.) melyet elvétve zavar meg egy-egy 
megmagyarázhatlan koppanás; a fáknak 
titokzatos, örökös suttogása végtelenül fel
ébresztik az emberben saját türpeségénck 
ér/ését s aki ott él, okvetlenül fel kell 
emelkednie Istenhez, a mindenek urához 
kinek kezében vagyunk s ki védő szárnya
ival fedez bennünket a legveszedelmesebb 
helyen is, az erdők rengetegében is ; hol 
soha nem biztos a halandó, hogy vájjon 
miféle veszedelem éri őt valamely bo
korból ?!

Az alföldi lakónak nem kell tartani soha 
semmi váratlan meglámadtatástól; szeme 
végig lát a délibábos rónán napi járó föld, 
re s elmerülhet a végtelenségbe egész lei
kével : elábrándozhat, elképzolődhet, inig- 
fülfakad ajkán a dal egyszerű, szívhez szó- 
'ó, mint társáé, a fakó pacsirtáé.

Ott áll a szálas, barna, legény, hosszú, 
kampós botjára támaszkodva a déli verő
fényen, nézi az ezernyi juh-falkát, [mely a 
félig kiégett legelő aszott füvét szedegeti » 
vagy tán nem is azt nézi, hanem azt a kút 
gémet, mely a nagy távolságból olyan, 
mint egy földbe szúrt pálca ; vagy tan azt 
sem, hanem azt a piciny fekete pontot, 
mely csak annyira emelkedik ki a látha
tár fölött, mint egy dió az asztalon, Biz az 
unalmas foglalkozás volna nekünk ; de az 
o lelkében az a pusztai kút kedvesebb 
hely a paradicsomnál: az a diónyi pont 
a világ legszebb leánya a szomszéd tanyá
ról. kinek korsójából csodálatos véletlen
é b ő l  egy idő óta következetesen mindig 
délre fogy ki az ivóvíz.

(Folyt, küv.)



H Í R E I N K

A kereskedelmi iskola ifjúságának Ön
képzőköre nyilvános disz ülést rendezett 
március ló-én, melyen a város hazafias 
lakossága nagy számmal jelent meg. Az 
ünnepély fénypontját Somogyi Pál koresk. 
isk. II. oszt. tanuló pályadij-nyertes al
kalmi beszéde képezte ; nemcsak a költői 
nyelvezettel, meglepő fordulatokkal s be- 
végzett kerckdedséggel megalkotott beszéd 
hatott lolkesitőleg, hanem a hévteljes elő
adás is hozzájárult a rendkívüli hatáshoz. 
Az iskolai énekkar a műsorosat 4 számát 
töltötte b e ; az ünnep kezdetén Erkel 
Hymnusát. közepén magyar népdalokat 
Erkel Bánkbánjának imáját s végén Zsas- 
kovszky Magyar ifjúsági indulóját énekelte 
a tőle megszokott bevégzcttséggel s nagy 
hatással. Közben ó szavalat volt. minde- 
nike pályanyertes szavalat s igy minde- 
nike kitűnő. Legsikerültebb volt mégis 
Somogyi Gyula p. i. IV. oszt. tannlóé, ki 
Palágyi Október hó 6-án citnü költeményét. 
—  Löwy Simoné, ki Kozma Szabadság 
napja cimü költeményét, és Kohn Dánielé, 
ki Arany Walesi bárdok cimü költemé
nyét szavalta. Igen szépen szavallak llcr- 
czegh Jenő és Noszák Lajos is, előbbi Pe
tőfi Nemzeti dalát, utóbbi Vörösmartyi 
Szilágyi és Hajmási-ját mondván el alkal
mas hanghordozás-al s pompás készült
séggel. Általában az egész ünnep oly szép, 
oly lelkesítő volt. hogy nemcsak az ifjú
ság merített belőle tanulságot, de a nagy 
közönség is a legkitűnőbb hangulattal osz
lott szét.

Mély részvéttel vettük a lesújtó hirt. hogy 
dr. Versényi György förcálisk. tanárnak la
punk nagyrabccsült munkatársának hitvese, 
szül. Medgyes Eszter úrnő elhunyt Igaz szív
vel veszünk részt t. munkatársunk mély bá
natában s kívánjuk, hogy találjon némi vi
gasztalást szerető gyermekeiben'! A  gyászje
lentés igy hangzik : Dr. Versényi György 
kürmöcbányai áll- főrcáliskolai tanár a maga 
és gyermekei ; Elemér- Márta, Boriska, Zsolt, 
Eszter. Tibor. György- valamint Medgyes 
Lajos deési ev. ref- pap s gyermekei: Ilma. 
Gyerő. Júlia, Klára. Anna. ö;v Versényi 
Károlyne s gyermekei : Gábor és Karoly és 
az összes közelebbi és tévolabbi rokonok 
nevében mélyen megszuuiorodott szívvel je
lenti a szerető hitves, anya. gyermek- test
vér és rokon dr- Versényi Györgyné szül- 
Medgyes Eszter élete 36-ik, boldog házas
ságának 15-ik évében f. hó 16-án este  ̂
órakor hosszas kínos szenvedés után történt 
gyászos kimrltát. A boldogult földi marad
ványai f hó 18-án d. u. 4 órakor fognak 
az ev. ref. anyaszentegyház szertartásai sze- 
int a helybeli evang. sirkertben örök nyu
galomra helyeztetni. Béke lebegjen porai 
fölött ! Áldott legyen emlékezete : Körmöc
bányán. 1891. évi március hó 16-án-

A március 15-iki szlnielöadas. Várakozá
son felül sikerült a ma egy heti sziniclőa- 
das; nemcsak azért, mert a vármegyeház 
nagyterme a szó .-.zoros értelmében zsúfo- 
folásig megtelt, hanem magat az előadást 
illetőleg is. Az anyagi sikerről majd beszá
mol a szinügyi bizottság, az erkölcsi si
kerről beszámolunk mi. Amint előzőleg meg
írtuk az alkalmi előadás Boldis Ignácnak 
Petőfi Nemzeti dalára írott gyönyörű kar
énekével kezdődött, melyet a magyar dalár
da olyan összc-vágóan adott elő a l’aliék 
zenekarának pompás kísérete mellett, hogy 
igazan a márciusi napokra emlékeztető lel
kesedést idézte elő a publikumban. — kivált 
miután a szűnni nem akaró tapsokra, éljen
zésekre élőiről kezdte a magyar szívhez szó
ló szép éneket Utána következett a Másé 
cimü angol bohózat. A lélektan szigorú 
szemüvegén nézve, képtelenség az egész. — 
de színpadi hatása — hála kiváló műked
velőinknek — igen nagy \olt. Ezen külön
ben egy szemernyit sem csodálkozunk ; 
olyan mükcdvelönőkkel a lehetetlenség is 
sikerülhet. Dcrszib Béláné úrnő (Ilonni-vbal- 
né) hajlékony, csengő hangjával, értelmes 
játékává! egyike a lcgkcdvescbbb színpadi 
alakoknak , Dubovszky Ida urholgy (MargitJ 
bár ezúttal először lépett a színpadra, nem 
csupán bajos megjelenésével hatott, hanem 
biztos játékává! is; úgy, hogy cseppet sem 
csodálkozunk Swoppington barátunkon, hogy 
oly hamar, oly nagyon beleszeretett a

szép és kedves Ilonneybál Margitba : nos és 
Topcrczcr Anna urholgy olyan tűzről 
pattant, szemrevaló kis szobaleány volt, 
hogy még ; teljesen értjük Ilonneybál urat, 
aki sehogy s< in akarja szolgálatából elbo
csátani. A férfi szereplők ; Lux S- (Honey- 
bal) Révész L. (Swoppinigton) és Tomcsá- 
nyi J. (Ccnsus) rajta voltak, hogy méltó 
partnerei legyenek a hölgyeknek s igy oly- 
an gyors, összevágó előadás jött létre, hogy 
jobbat kívánni sem lehet. A  darab vége 
után hatalmas tapssal hívták a szereplőket 
a lámpák elé. A  Másé után az Apró félre 
értések cimü kedves apróság kérült szinre,
E darabban Ruttkay Margit és Kossuth 
Berta urhölgyek képviselték a női nemet; 
szerepük mellékes a darabban, de mindket
ten annyi igyekezettel játszták meg kis 
szerepüket, hogy lehetetlen elismeréssel nem 
emlékeznünk meg szereplésükről, melynek 
hatását üde. szép megjelenésükkel is emel
ték. A nagyobb szerepek férfi kezekben vol
tak s ha a régi jóismerös gárdából kike- 
rüit szereplők névsorát > jondjuk, t, i. hogy 
játszottak Boldis J. (Jószivü).' Derzsib B. 
(Károly), Hoffman E. (Gayfar). Mihályus S- 
(Nagykövet). Ruttkay J. (Udvarmester) és 
Nősz »k A. (Inas). —  azt hisszük nem is 
kell elmondanunk, hogy a mulattató, kacag- 
tatu előadás után milyen viharos taps zú
dult fel a teremben. Kiváltképen Boldis J. 

Jóízű Samuja volt mesteri alakítás; már az 
old álunk megfájdult ügyesen csinált ügyet
lenségeinek láttára. A  kitünően sikerült szi- 
nieiőadás után a közönség legnagyobb része 
a magyar kaszinó estélyére ment át a kaszinó 
kclyiségcibc.

A magyar kaszinó is megünnepelte már
cius 1 5-ét ; közvacsorát rendezett a szini- 
előadús után. melyre hölgyek, urak közel 
százan gyüitek össze. Az Ivánka által pom
pásan felszolgált vacsora alatt Csonka Pali 
húzta a szebbnél-szcbb hazafias manyar da
lodat. Az ünnepi alkalom, a jó vacsora, a 
pompás borok, a tüzes muzsika —  meg 
azok a gyújtó szemsugarak természetesen 
beszédre csábították a legkomolyabb férfia
kat is ; csakhamar megindult a hazafias, 
lelkes tósztok árja ; melyek közül különb 

\ sen kiemeljük S.-.ullö Géza elnöknek a nagy 
1 naP emlékére mondott szép beszédét, to- 
j vábbá I'ckctc Miklós, ifj. Bulyovszky Simon, 

Boldis Ignác és Moskovics Ervin hazafias 
tűzzel elmondott hatásos tósztjait. Vacsora 
után mint előre sejtettük —  tánc-a perdült 
a fiatalság s virradtig olyan hévvel, olyan 
animóval táncolta a csárdást, a milyennel 
csak egy szivvel-Iélekkel magyar fiatalság 
képes járni. A  sok szép táncosnő nevét nem 
soroljuk el ; csupán azt említjük fel, ho<*y 

[ Justh hercncné úrnő, szül. Batthyány Mária 
: grófnő ezúttal először vett részt nyilvános 

társaságban s éjfel utánig nagy hévvel tán
colva, fokozta a kedélyes tarsasag ani- 
móját.

Halálozás. Lchoczky Mariska, Lehoczky 
Péter nyugalmazott kir. járásbiró leanya el
halálozott Liptó-szt.-Miklóson f. hó I2 én, 
23 éves korában. A boldogultál 14-én te
mették korai sírjába általános részvét mel
lett.

A liptó-szt -miklosi állami polgári iskolának 
a rajzszertár beruházására 300 frtot utalvá
nyozott a vallás- és közokt. minisztérium.

A zniovaraljai áll. tanítóképző intézetnek
• Ifjúsági önképzőki r«-e az idén mar másod
ízben ada fényes tanujelét azon lelkesedés
nek és kegyeletnek, mclylyel draga hazánk 
nagy idői és nagy férfiai iram tartozik. E. é. 
február 2-an br. Eötvös Józsefnek, hazank e 
dicső alakjának emlékezetét ünnepelte csen
des szűk körben a következő programmal ;
• Búcsú* br. Eötvös Jó/seftöl, szav. Bulyovszky 
Elmil IV-ed év. kép. növ. »A tar és a kuny
hó* br. Eötvös Józseftől, szavalta Gcllér 
Kálmán, Il-od éves kép. növ. »Br. Eötvös 
József emlék* Szász Károly tói, szavalta Mé
száros Imre IV-ed év. kép. növ. J»Br. Eöt
vös József emlékezete* felolvasta, Erdélyi 
Ágoston IV-ed év kép. növ. Erre Miha- 
litska István tanár ur. mint a kör elnöke, 
meleg szavak oan köszöni meg a szereplők 
odaadó fáradozását, szivére kötvén az ifjú
ságnak, hogy ha nagyjainkról kegyelettel em
lékezünk meg, hazánk iránti kötelességün
ket rójuk le. F. hó l5-én pedig nemzetünk 
ujiasziiletésének nagy napját ülte a tanari 
kar jelenlétében a következő tárgysorozat

ta l: »Nemzeti dal* Petőfi Sándortól, sza
valta Bulyovszky Emi) IV-cd év. kép. növ. 
>1889 március 15* Gáspár Imrétől szavalta 
Jurányi Károly IV-ed év. kép. növ. >Már- 
cius 1$* Ábrányi Emiltől, szavalta Mészáros 
Imre IV-ed óv. kép. növ. »Nemzetünk újjá
születésének rövid vázlata* felolvasta Pri- 
borszky Fcrencz IV-ed év. kép. növ. Erre 
Somogyi Géza az intézeti igazgató ur szép 
beszédében a forradalom paedagogiai jelen
tőségére reflektált. Buzdítván a kör tagjait, 
mint leendő néptanítókat, hogy oltsák be a 
nemzet fiaiba a szabadságszeretet szent esz
méjét. mely mindig a műveltséggel járjon 
karöltve, mert a műveletlen léleknek kezé
ben a szabadság gyilkoló fegyver, melylyel 
saját crkölcsiségét teszi tönkre s mely csak
hamar szabadosságá fajul. Ezután Erdélyi 
Ágoston, mint a kör alelnöke, mély sajnál
kozásának ad kifejezést, hogy Mihalitska 
István tanár ur a kör elnöke, súlyos beteg
sége miatt e szép alkalommal a gyűlésen 
meg nem jelenhetett s igy azt nem vezet
hette. Nyilvánítja továbbá köszönetét a tek. 
tanári karnak szives megjelenéséért és a 
szereplők buzgó törekvéséért s miután azon 
reményének ad kifejezést, hogy legyen a 
mai összejövetelünk, megújuló forrása, leg
értékesebb záloga hazaszeretetünknek s 
clkobozhatatlan palládiuma közérzületünk- 
nck ; a gyűlést berekcsztettnek nyilvánítja- 
Vezérelje hazánk dicső múltjának ragyogó 
csillaga nemes működésűket.

Köszönetnyilvánítás. A túróéi kereskedel
mi és hitelintézet igazgatósága a közgyű
lés által jótékony és közhasznú célokra 
megszavazott I50 írtból a turóc-szt.-márto- 
ni állam polgári és középkereskedelmi is
kola tápintézete javára 35, az ifjúsági se- 
gélyző egyesületnek lo, összesen 45 frtot 
adományozott. Fogadja e nemes adakozá
sáért a tantestületnek hálás köszönetét. Tu- 
róc-Szcnt-Mártonban, 1891. március hó 19. 
Boldis Ignácz, igazgató.

Március 15-ike. Liptó-szt.-Miklóson is meg
ünnepelték március 15-ét a szabadság nap
ját. Bár inkább zártkörűnek lehet mondani 
e hazafias ünnepély rendezését, mert a ma
gyar társalgási kör helyiségében s csak a 
kör tagjai részére volt rendezve, mégis 
mintegy 40-én vettek benne részt, ami elég 
szép szám az első alkalomra. Az első fel- 
köszöntöt M a t u s k a János a kör elnöke 
mondotta, poharát a szabadság, a testvéri
ség. egyenlőségre ürítette. Majd Komor Ar- 
nold, Istvánffy Gyula, Érdeky Boldizsár, 
Schlesinger Náthán dr, iíj. Balló Lajos in
dítványára a jelenvoltak nevében a követ
kező sürgönyt küldték K o s s u t h  Lajosnak 
Turinba; »A liptó-szt-miklósi magyar tár
salgási körben március 15-ike .megünneplé
sére összegyűlt társaság üdvözli a haza imá- 
dottját. A  társaság nevében Matuska János.* 
A társaság a legjobb hangulatban sokáig 
maradt együtt cigányzene mellett. Hiszszük, 
hogy jövőre szélesebb körű lesz az ünne
pély s akkor a polgárság is csatlakozni fog 
az ünneplőkhöz.

Pályázat ifjúsági elbeszélésre. A  .magyar
ifjúság* cimü képes ifjúsági lap pályázatot 
hirdet egy 200— 300 soros ifjúsági clbeszé 
lésre. A  magyar történetből vett tárgyak eL 
sőbbségben részesülnek. A  pályázati határidő 
f  é- április 15-ikc. a pályadij 100 frank. A 
miivec jeligés levélkével ellátva, a lap szer
kesztőségéhez (Bndapcst, Károlykörut 15)

1 küldendők.

Március 15-ét Breznobanyan fényesen meg- 
1 ünnepelték. Reggel tarack-lövések jelezték a 
I nap Ünnepélyességét. D. c. lo  órakor a r. k.
1 plébani templomban hálaadó istentiszteletet 
| tartott Vittko Ignácz, esperes-plébános, me- 
| lyen a városi és allami tisztviselők és polgá- 
, rok közül sokan jelenvoltak. Este impozáns 

íaklyasmenet jarta be a varos utcáit. Végre 
végre nagyszámú vegyes k zönség csopor
tosult a főtérre, melyhez a varos aljegyzője, 
Sramkó Andor a városház kivilágított erké
lyéről a nép nyelvén szép beszédet intézett a 
március 15-ikének jelentőségéről. Ezután a 
dalcgycsulet elénekelte a »Talpra magyart*. 
Majd Sztrakoniczky Kálmán, t, főszolgabíró, 
ugyanezt lelkesülten elszavalta, mire a dal- 
egyesület .Tavasz, elmúlt* nótával válaszolt 
s »Isten áld meg a magyart* általános zen
gése mellett véget él t az. ünnepély.

Felelős szerkesztő: Révész Lajos 
Társszcrkcsztő: Flhér János

__3665 az.__
tk. 1890.

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt.-mártoni klr. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a túróéi kereske
delmi és hitelintézetnek -  llrdek András elleni 
végrehajtási ügyéhen Szucsán községben fekvő: 
a szticsani 147. sz. tjkvbcn I 1 '■> M,r sz. a. fog
lalt ingatlanokból llrdek Andrást fél részben 
megillető jutalékra. — az ottani 27t>. sz. tjkvben 
f  1. sorsz. a. foglalt úrbéri legelőből, ugyanazt B 
286. t. a 12 2845 részben megillető jutalékra és 
az oltani 288. sz. tjkvben t  1 sorsz. a. foglalt 
úrb. erdőből ugyanazt 11. 840. t. u. 14 3823 részben
megillető jutalékra 715 frt illolvo 11 frt és ti Irt 
ISO kros kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
é« hogy a fennebb megjelölt inga ti uság az 1891.

községben a község házánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a kikiáltási áron alól is cl fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlansá 
kikiáltási árának 10 százalékát készpénzben, vagy 
óvadék képes érték papírokban a kiküldött kezé
hez letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíró
ságnál lelt időleges elhelyezéséről k iállótól sza
bályszerű elösmervényt átszótgáltatni.

Kir járásbíróság, mint tlkvi hatóság T-szt-már 
tonban 1890 évi december hó 2-án.

Fekete,
kir jbiró.

4740. sz. 
tik. 1899.

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
túróéi ev. tanítók segélyző alapjának Szu- 
chács Simon elleni végrehajtási ügyében, 
Ruttka községben fekvő a ruttkai 152. sz. 
tjkvben f  1— 6 sorsz. a. foglalt ingatlanok
ból Szuchács Simont B. 1. t. a- három 
ötöd részben megillető jutalékra 854 frt 
megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanság az i89 i. évi raájushó 2-ik 
napján d e. iO órakor Ruttka küzségb«n 
a község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatianság kikiáltási árának iO szúralékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál elő leges 
elhelyzzéséről kiállitott szabályszerű el
ösmervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
T.-Szt.-Márton i890. november 26-án, 

D á v i d ,  
kir. a ljb iró .

5859. sz.
” 1890.

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Tomcsányi Istvánnak kiskorú Ivnrinyi La
jos és társai elleni végrehajtási ügyében, 
a besztercebányai kir. törvényszék terüle
tén Draskócz községben fekvő, a draskó- 
czi 24. sz- tjkvben A f  1—9 sorsz. a. fel
vett ingatlanokból B. 3. t. szerint Milko 
János nevén háromnyolcad részben álló 
jutalékra 1116 frt kikiáltási árban az ár
verést elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanság az 1891. évi április hó 
II-ik napján d. e. 10 órakor Draskócz 
községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Áívcrezni szándékozók tartoznak az in- 
gatlanság kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett elő- 
leges elhelyezéséről kiállitott szabályszerű 
elösmervényt átszolgáltalni..

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1890. december 

hó 15-én.

kir. aljbiró.

1890. polg.

Felhívás.
A rózsahegyi kir. járásbiróság részéről 

felhivatnak mindazok, a kik a hegyi kir. 
törvényszék mint váltó bíróságnak 5398 90 
számú végzésével Griell Gyula ügyvéd által 
képviselt a rózsahegyi lakarékpónztár rész
vénytársaságnak Kengycr:' szál. Oravecx 
Mária ellen 200 frt s járulékai erejéig el
rendelt biztosítási végrehajtás foganatosí
tása alkalmával 1890 évi október hó 13. 
Fehér-patakon 2659 89D. sz. a lefoglalt s 
191 frtra becsült juh, tehén, árpa csépe- 
letlen. krumpli, és 4 drb. alperest cselek
v ő ig  illető s 176 irt értékű magán kötvé
nyek melyek bírói letétk 1 kezeltetnek 
ezen ing kra tulüjdoni igén . támaszthat- 
ni vélnek, hogy igénykerosetüket az 188I. 
LX. t.-cz. 92. és i3 i. §§. értelmében jelen 
felhívásnak ezen biróságnai leendő kifüg
gesztése napjától számítandó 15 nap alatt 
ezen biróságnai beadjak.

A végrehajtás foganatosítására Szent 
Iványi Géza bir. végrehajtó lett kiküldre- 

Kelt Rózsahegyen 1890. november hó 2- 

A rózsahegyi kir. jbiróság.

I C r ó n e r ,  kir. Jbiró.



iMJ w. 
tk. 1890.

Árverési hirdetményi kivonat.

A t.-izt.-raártoni klr. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a turóci kereskt- 
delmi éi hiieliatézetnek — Perl Henrik elleni 
végrehajtási ügyében Priekopa községben fekvő:

a) a priekopai 74. sz. tjkvben 1 1—6 és 7—11 
sor sz. a. foglalt s Perl nevére irt ingatlanságra
17í írt.

a. fel- 
részben

a. fog
részben

b) az ottani 116. sz. tjkvben 1 1 sorsz. 
vett ingatlanból ugyanazt B 8. t. a. '/» 
megillető jutalékra 67 frt,

c) az ottani 118. sz. tjkvben I 3. sorsz.
Iáit ingatlanból ugyanazt B. 6, t. a. '/* 
megillető jutalékra 31 frt,

d) az ottani 123. sz. tjkvben 1 1 sorsz. a. foglalt 
s Perl Henrik nevére irt ingatlanra 160 írt,

e) az ottani 131. sz. tjkvben I 3. sorsz. a. fog
lalt ingatlanból ngyanazt B 16. t. a 6/16 részben 
megillető jutalékra 86 frt, és

f) az ottani 1*1. az. tjkvben 1 1 sorsz. a. fog
lalt ingatlanból ugyanazt B. 1. t. a. 6/16 részben 
megillető jutalékra 31 frt kikiáltási árban az ár
verést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in- 
gatlanság az 1891. évi april hó 6-ik napján d. 
e. 10 órakor Priekopa községben a község házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlansá 
kikiáltási árának 10 százalékát készpénzben, vagy 
óvadék képes érték papírokban a kiküldött kezé
hez letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíró
ságnál lett előlegen elhelyezéséről kiálliltot sza
bályszerű elösmorvényt átszótgáltatni.

Kir járásbíróság, mint tlkvi hatóság T-szt-már 
tonban 1890 évi november hó 26-én.

F e k e te ,
kir jbiró.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. 

évi LX, t.-cz. 102. 103. §-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
liptsztmiklósi kir. járásbíróság 561. 
számú végzése által Büchler és Ló
dig budapesti bej. kereskedő cég vég
rehajtó javára Ballo P. P. bej. keres
kedő cég Jsztmiklósi lakos ellen 400 
frt 76 kr. .tőke és ennek járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehaj
tás alkalmával 1891, é. február hó 
6-án biróilag le és felül foglalt és 
626 frt 75 krra becsült különféle 
férfi ruha kelméből álló ingóságok
nak felülfogialtató részére is nyilvá
nos árverés utján leendő eladatása 
elrendeltetvén, ennek a helyszínén

vagyis Liptó Verbicz-Huslákon alpe
res kereskedésében leendő eszközlé
sére 1891 ik év március hó 24-ik napján 
d. e. 9  órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók 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 fizetés 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 i ngóságok vétel 
ára az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában 
megállapított feltételek szerint lesz 
kifizetendő.

Keit Lsztmiklós 1891-ik évi már
cius hó 14. napján.

G y u r k o v ic s  M árton,
kir. bir. végrehajtó.

6745. sz. 
tlkvi 1890.

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Melfelber Zsigmond ügyvéd mint ügygond
noknak —  Bella szül. Buchta Zsuzsanna 
elleni végrehajtási ügyében Stiavnicska 
községben fekvő :

a) a stiavnicskai 41. sz. tjkvben 1 2 —7 
sorsz. a. foglalt ingatlanokból és annak 
kiegészítő részét képező s a 83. sz. tjkv- ! 
ben felvett urbéri Bella szül. Buchta Zsu
zsannát B 19. t. a. részben megillető 
jutalékra 98 frt,

b) az ottani 56. sz. tjkvben I 1— 8 lOr | 
sz. a foglalt s Bella szül- Buchta Zsu
zsanna nevére irt ingatlanokra és annak 
kiegészítő részét képező urbéri illetőségre 
1204 frt.

c) az ottani 83. sz. tjkvben I 1—2 sor 
sz. a. foglalt s ugyancsak Bella szül. Buchta 
Zsuzsanna nevére irt ingatlanokra 42(5 frt 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 
1891. évi april hó 21-ik napjának d. e.
10 órakor Stiavnicska községben a 
község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozok tartoznak az in- 
gatianság kikiáltási árának 10 százaiekat 
kés z pénzben, vagyovacekképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy pe
dig a bánatpenzneK a bíróságnál lett eiö

leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elösmervényt átszolgállutni

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Tsztmártonban 1890. december hó 4-én.

F ek ete ,
kir. jbiró.

5642. sz.__
tik. 1890

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

hatóság közhírré teszi, hogy Szrsen János
nak Sevrla János elleni végrehajtási ügyé
ben Bisztricska községben fekvő :

a) a bisztricskai 26. sz- tjkvben I 1— 3 
sorsz a. foglalt Sevrla János, András, kis
korú Sevrla Anna, Zsuzsi, Mária és József 
valamint Sevrla János nevére irt ingatlan
ságra 348 forintban,

b) az ottani 86. sz. tjkvben I 1 — 5 sorsz.
foglalt ingatlanokból és annak kiegészítő

részét képező úrbéri illetőségből Sverla Já
nost B. 6 . t. a. egy ötöd részben megillető 
jutalékra 114 frt 20 krban és

c) az ottani 104. sz. tjkvben í 1 sor 475 
hr. sz. a. felvett Korbely Gádik János, 
Knosko Milimaczko György, Korbely Skov- 
ránka Mátyás, Taptik Balazsik János, Kor
bely János (znauszja) Sverla András, Se- 
vrla János, idősb Cziklamini János, Sevrla 
János, kiskorú Sevrla Iózsef, Mária, Zsuzsi 
és Anna, Korbely szül. Matula Anna, öz
vegy Matula szül. Korbely Zsuzsi, kiskorú 
Matula Mária, Matula János, Darula férj. 
Kameniczky Mária, kiskorú Darula Anna. 
Zsuzsi, József és £va. kiskorú Ftácsik Má
tyás és Zsuzsi, Ftácsik szül. Knosko férj. 
D írula Katalin. Ktizma szül. Lupták Éva. 
Taptik András és János nevére irt erdő és 
legelőre 11S frt kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanság az 1891- évi april hó 30-ik nap
ján d. e. 10 órakor Bisztricska községben 
a község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alól is cl fognak 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett előle
gen elhelyezéséről kiállított szatalyszerű el- 
ösmervényt átszolgáltatni.

Kir, jbiróság mint tlkvi hatóság. 
T.-Szt.-Mártonban, i89 i. évi januar hó

20-án.

D á v i d ,
kir. jbiró.

6171. sz. 
tik. 1890.“

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-márlpni kir. jbiróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírre teszi, kugy a 
znióváraljai kölcsönös segélyző pénztar-

*A Pesti Hírlap 40,000 példányban jelenik meg.

PESTI HiSLá
naponkint 18 oldal terjedelmű,

pártoktól és kormánytól egyaránt független politikai napilap.
Munkatársai közt vannak Magyarország elsőrangú publicistái és szépirodalmi írói.

A lap Állandó elófizetói — habár havonkint újítják is meg az előfizetést —

karácsonykor ajándékul kapják
a Pesti Hírlap nagy képes naptárát.

Előfizetés! árak:
Egész évrt 14 Irt | Fél évra 7 frt. | Negyedévre 3 frt 60 kr. | Egy búra I frt 20 kr.

m r  R e n d e s  z e n e m e l l é k l e t e k .

H v ta n á a is zá m tk s t kívánatra agy h itig  Ingyen t i  b trm antra  küld a kiadóhivatal ■

Budapest, V. kér., nádor-utca 7 . szám.

nak Megeth János elleni végrehajtási 
ügyében a bbányai kir, törvényszék terü
letén Szklenó községben fekvő . a szkle- 
nói 239. sz. tjkvben I 1 - 4 7 - 1 7  és 19 
30-ig sorsz a. felveit s Mcgoi h J. nos né
vén álló ingatlanságra lOfil írtban ezen- 
nél megállapított kikiált <si árban az árve- 
rost elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt inga lanság az I8 9 i. évi april I10 
8-ikk napján d. e. 10 órakor S.k enó köz
ségben u község házánál megtarandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron aV>! 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozói, lurloznak az in
gatlanság kikiáltási árának iO százalékát 
készpénzben vagy óvadékképcs értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett clő- 
legcs elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elösmervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 
Turóc-Szt.-Mártonban. 1890, éri decem

ber hó 11-ón
D á v id ,

| kir. aljbiró.

tik. 1899.

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
znióváraljai kölcsönös segélyző pénztár
nak Kap! Mátyás elleni végrehajtási ügyé
ben a Szklenó községben fekvő a szklenói 
i6ű. sz, tjkvben í 1—34 és 36—44 sorsz, 
a. felvett Kap! Mátyás végrehajtást szen
vedő nevén álló ingatlanokra 567 frt ki- 
kiultási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 
i89r. évi április hó 6-ik napján d. e.

; iO órakor Szklenó községben a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a kikiáltási áron alól is ol fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának iO százalékát 
készpénzben vagy övadékképes érték papír- 

; bán a kiküldött kezéhez letenni vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál időleges 

I elholyzzéséről kiállított szaóályszerü el- 
t ösmervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
T.-Szt.-Márton i890. december ii-én, 

D á v i d ,  
k ir. a ljb iró .

4663. sz. 
j tik. 1890.

Árverési hirdetményi kivonat.
I A t.-szt.-mártoni kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Knosko Pálnak - Bje- 
Nk Samu végrehajtást szenvedő elleni végrehaj
tási ügyében a Bisztricska községben fekvő :

1 a bisztricskai 28. sz. tjkvben t  1 "or 61, hr. 
a. foglalt kk. Thomka Zsuzsanna, kk. Thomka 

Markoviczky László. Iljelik Samu és neje szül 
' Blaho Maria nevére irt 84 sz. ház és kertre 160 
[ frtban.

az oltani 141. sz. tjkvben I t. sor t80. hr. sz. 
a foglalt ingatlanból Bjulik Samut 11 1 és 43 t. v 
295 2880 részben megillető jutalékra 26 I frtban

3. az ottani 153. sz tjkvben t  1 sor 453. hr. 
sz. a. felvett s Hjelik Samu és Sisan András ne
vére irt ingatlanra 24 frtban, és

4. az ottani 16-t. sz. tjkvben I 2. sor 22/a. 22e 
hr. sz. a. foglalt Laczik József. Laczik András. 
Vilim János Korbely András zutieze. Korhely 
János. Thomka Petré József. Korhely Drkotta 
György, Cziklamini János. Cziklamini szül. Kor
hely Anna, Hjelik Samu és l.arzik szül. Hajt- 
manszky Mária. kk. Krupecz Paula. József. Anna

| Mária, János. Gusztáv és Emília, nevére irt. 17 
és 18 o. i sz. házat, kert és melléképületeire 160 

j  frt kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fennebb in8gjelölt ingatlanság az 1891. évi 
Á p r i l i s  l>ó 3 - i k  napján d. e. !o órakor Bisz
tricska községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is cl fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
becsárának IO százalékát készpénzben vagy óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál 
clőlcges elhelyezéséről kiállított szabályszerű e l
ösmervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
T.-Szí.-Mártonban. 1890. december 4-én.

D  A  Y  I  D.
kir. aljbiró.

xxxxxxxxxxxxxxxx
X X

A t. közönségnek van szeren- 
Q  cseni tudomására hozni, hogy 
f f  üzletemet eddigi lakásomból át- 
^  tettem a .ID O M *  földszinti és

i m»gyar nyomda — H&acnfeld Igoáw.

£ emeleti kibérelt helyiségeibe.

^ Az üzlet cége ezentúl

|  BALKÓ ÉS STARKE.
C Kddigi vendegeimnek és jó- 
% akaróimnak mély kuszönetemet 
?  fejezvén ki. magamat továbbra 
a  is becses figyelmükbe ajánlom.

\ BA LK Ó  P Á L ,
{  v e n d é g l ő s  és c u k r á s z  
I  Turóc-Szt.-Martonban.

(XXXXXXXXXXXXXX)
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