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TAKSA DALMI és KÖZMŰVELŐDÉSI HETILAP.
MEGJELENIK: MINDEN VASÁRN AP  *■

A iap .szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és előfizetések i 
kiadóhivatalra c/.imezve Turocz-Szt. Mártonba küldendők.

.4 hivatalos hirdetéseket, kéziratokat péntekig kérjük beküldeni

HIVATALOS H IRD ETÉSÜK D IJA

100 esőig 2 frí., ezentúl minden megkezdett 
•sás •sónál ÖO krral több.

A vasárn ap i munka- 
szünetelés.

(F.) A7. európaszerte szőnyegen 
ltv0 szocializmusnak egyik főfeladata 
a munkáskérdés nehéz próblémájá- 
nak megoldása. Koronás fők óhajtják 
eien kérdés düllőre jutását.

Hazánkban a kérdés megoldása 
még nem képezi ugyan a törvény- 
hozás legsürgősebb teendőjét, mint
hogy iparunk és gyárüzletünk a 
többi előrehaladottabb államokéhoz 
képest alacsony fokon áll ; bár újabb 
időben már találkoztunk a szociál
demokrácia kinövéseivel és a mun
káskérdés árnyoldalaival.

Mindazonáltal a munkáskérdés meg
oldása nálunk még sem uj dolog. 
Törvényhozásunk az idevágó kérdé
sekkel már többször és pedig évti
zedek elölt foglalkozott, s azokat az 
előrehaladott kor szellemében és a 
humanizmus igényeinek kellő felis
merésével iparkodott megoldani.

Ugyanis van törvényünk a >Gyá- 
rak jogviszonyairól* ; a mezei mun
kások s napszámosok viszonyainak 
rendezéséről; a korcsmái hitel kor
látozásáról. Újabban törvény alkot
tatott a betegsegélyző pénztárak ala
kításáról, vagyis az ipari s gyári al
kalmazottak betegség esetén való 
segélyezéséről.

Legfontosabb azonban a folyó évi 
április hó 9-én szentesítést nyert 
X III. t. cikk, mely egész térj élelmé
ben létesíti a vasárnapi munkaszü
netelést.

Van ugyan az előbbi évekből is 
egy törvényünk : a törvényesen be
vett keresztény vallásfelekezetek vi
szonosságáról, de az a munka szü
netelését csak részben, kisebb mér
tékben érvényesíti és leginkább 
vallásos szempontokból indult ki. E 
törvény tehát csak közvetve vezetett 
a munkások erejének kímélésére, 
a munkaerő fenntartására és eme
lésére.

Ellenben a legújabb törvény azáltal, 
hogy egész térjedelmében létesíti a 
vasárnapi munkaszünetelésl, egyene
sen a  munkaerő konserválására a l
kotott törvénynek tekinthető.

A vasárnapi munkaszünetelés, a 
munkáskérdésnek egyik elemét ké
pezvén, a társadalmi életbe mé
lyen beható fontosságát egy percig 
sem lehet kétségbe vonni. Ezenkívül 
sokat fog általa nyerni az ipar, mert 
az a munkaerő nagyobb s tökélete
sebb kifejtése által, nagyobb lendü
letet fog nyerni.

Ez az oka. a miért hasonló intéz
kedések az előhaladoltabb államokban 
mendenütt alkalmaztatnak. Köztudo
mású, hogy Angliában a vasárnapi 
munkaszünet már századok óta a 
legszigorúbban érvényesíttetik. A 
németbirodalomban szintén alkalma
zásban van a munkaszünet a vasár
napokon kívül más ünnepnapokon is. 
Svájcban 1877-ben keletkezett tör
vény, mely a vasárnapi munkát el
tiltotta. Ausztriában 18ö5-ben hozatott 
ily szellemű törvény. Oroszországban 
a munkaszünet szintén szigorúan

megtartatik. Franciaországban, B e l
giumban, Hollandiában ily általános 
tilalmi törvény nincs ugyan, de a 16 
éven alóliaknak s a 21 éven alóli 
nőknek nincsen megengedve ünnep- 
és vasárnapokon a gyárban dolgozni.

Látjuk tehát, hogy a magyar tör
vényhozás szép példák után indult, 
róidőn megalkotta ama törvényt, mely 
hetenként egy napot a munkaszüne
telésre rendel fordítani.
* Azonban még más is van a do

logban!
Nevezetesen, az által, hogy ilyen 

napul a vasárnapot jelölte ki, az erő 
konzerválásán kivül kétségtelenül a 
vallásos érzelmek ápolására is alkal
mat akart adni. E két cél egymás 
mellett nagyon szépen megfér s ösz- 
szekapcsolásuk — társadalmi szem
pontból — üdvös feladat. Végül a 
nemzeti kegyeletnek is elég tétetik 
a/, által, hogy államalkotó királyunk 
szent István ünnepe szintén felvéte
tett a szüneti napok közé.

A HÉT TÖRTÉNETE
f  Hajnald Lajos kalocsai érsek július hó 

4  <.n. délután 1 órakor meghalt. A megváltó 
haiál kiragadta őt a hosszú évek szenve
déséből. Szeretett hazáját elhagyta örökre, 
nemzetétől, melynek egyik disze volt, el
búcsúzott Halálát agyszélütés oko ta. Te
metése e hónap 8  ikán, szerdán délelőtt 
ment végbe.

A k'óaigazgat'ísi reformról folyó általános 
vitának, folyó hó 7-ike volt az utolsó 
napja. Az általános tárgyalás kezdődött 
május 29-én. vé/ződött julius 7-én. Tartott 
tehát 40 napig, vagyis kevés híján hat 
hétig. Ezen idő alatt hallotta az ország 
száz tiz szónok véleményét a belkormány- 
zat kardinális kérdéséről.

A vita egészben véve tartalmas, oknyo
mozó, politikai ag jelentékeny volt. A fő
kérdés világosan ili már most az ország 
előtt, a bizonyítékuk pro és kontra fel 
vannak tárva, csoportosítva ok ok ellené
ben s e munkát Morvát Boldizsár a vita 
ötödik hetében mintegy betetőzte országos 
feltűnést keltő beszédével. E beszéd volta- 
képen nem egyéb mint mélyen átgondolt 
s világosan megfogalmazott tanulmány, 
raelylyel a müveit világ minden törvény
hozója élvezette, foglalkozhat.

Morvát Boldiz .tr szerint a kinevezés 
vagy választás rendszere csupán alárendelt 
célszerűségi szempontok szerint elbírálan
dó kérdés, szemben a reform alapeszméjé
vel. Okoskodásában az állameszme uralko
dik s a szabadsággaranciákban keresi az 
erőegyensúly mértékét. Erősíteni akarja a 
kormányhatalmat, hogy megfelelhessen az 
állami-oltalomhoz mérhető igényeknek s 
erősíteni az autonóm elemeket hogy el
lenállhassanak a párturalmi túlkapások
nak. Nemzeti al am lebeg szeme előtt, ezért 
tűzi a közigazgatás feladatává, hogy a 
nemzeti érdekeken kiszolgálja feltételeit 
fölkutassa és érvényre emelje, akadályait 
pedig elhárítsa, lm .eszm éi közül legfon
tosabb az. hogy a reformot területi átiga- 
zitások. tehát az ország politikai földraj
zának átformálása nélkül céltalannak tartja.

T Á R C A

Jártam az erdőn

Jártam az erdőn,
A  hol egykor régen 
Boldogan pihent 
Szivem a tiéden.

Mit szólt az erdő ?
Nyájasan köszöntött 
Nem láttam utján 
Egyetlen göröngyöt.

Kék nefelejcsek 
Felém bólogattak,
Vadrózsa bokrok 
Halkan hívogattak.

Kínálta ágyát 
A harmatos arayék ,
Zizegett a fü :
Hej 1 ha veled járnék I

Ha te itt volnál !
Vallamra hajolnál,
Meg is csókolnál 
A  csipke bokornál

Madár fölszallna,
Falevél reszketne .
Boldogan bornlnék 
Steretö szivedre.

Rudnyantzky Gyűli

Ki a szabadba!
Folytatás.*)

Az emberiség tagadhatatlanul jobbá lett 
a miveltség által, bár Rousseau-nak sikerült 
ennek az ellenkezőjét bebizonyítani annak 
idején; mégis a mostani mivclt szazadban, 
mivclt emberek között is gyakran kell har
colnia a miveit embernek azért a nyomorú 
arasznyi létért.

Ha tehat általánosságban beszélhetünk 
mivcltségröl, avagy az emberiség jóságáról 
mégis a társadalomnak minden rétegében 
számos oly egyed van, ki >Isten ostora*- 
képen szerepei, ki mintegy arra van teiemtve, 
hogy masok altala szenvedjenek. Irigység, 
gög, igazságtalanság, hiúság nagyravagyás, 
anyagi érdek hol nyíltan, hol titkon, mászva, 
csúszva a sötétben, lesben allvu taniadják 
az embert, mély sebet ejtve vallásos és 
gyöngéden érzó szivünkön; megingatják be
csületünket. mcgcsorliitják létezésünk anyagi 
föltételeit s mi a harcbau elvesztjük bizo- 
dalmunkat a társadalom jósaga iránt, undort 
fogunk érezni az élet ellen, vagy pedig 
szenvedélyre lobbanunk, mart a harcban 
elvadulunk, s mi is csak a gonoszságot le
szünk hajlandók gyakorolni embertársaink 
irányában.

A  midőn tehát meghasoniasba kerültünk 
az emberiséggel, társadalommal, annak go
noszsága miatt: —  menjünk ki a szabadba 
itt tálán megnyugvást fogunk találni. Ta
lálni fogunk gyógyító irt sebzett sziveinkre, 
mert a természet millió tárgyaiban, az illa
tos és szinpompában gazdag virágokban, a 
madarak dalaban, a suttogó szellőkben, ott 
a7 egymásra boruló lombok alatt, a cse

vegő csermelyben és a zúgó folyamban, j 
mindenütt a jóságos Isten képét látjuk ; a 
virágzó csipkebokorból az ő fenséges szó- 
zatjat halljuk: »Mondtam ember küzdj és ; 
bizva bízzál*. —  Lehre mich dcinc Genüg- I 
samkeit, deinen ruhigen Glcichmuth Natúr 1 ; 
Ruhigc Phlanzenwclt, in deiner kunstreichen : 
Stille vcrnchme ich dies Wandcln dér Gott- j 
heit, dcine verdienstlose Treíflichkeit trágt 
den forschenden Geist hinauf zum höchsten j 
Vcrstandc, aus dcinem ruhigen Schpigel 
prahlt nur sein göttliches Bild.

így beszél a természetről a németek nagy 
költője Schiller.

Sebzett szívvel; mert abba az emberek 
körmüket ásták, járok ki a szabadba, a tér- ' 
mészetbc. A vetések még bársony zöld sző
nyegként terültek, midőn a völgybe, a he- 
gyekközé jártam tartka tengelfcéktől, ezen 
csevegő harlcquin-ektől körülröpkódve hall
gatni a rigót, melyről Michelet írja : •Reg
gel egy különös üdesegü és tisztaságú acél 
csengésű hatalmas szózat —  a rigóé —  
megrendül és nincs oly beteg szív, nincs 
oly komoly venség, mely megtartóztathatna 
tnagal az elmosolyodastól *

Azóta a vetések hullámzó tengerré lettek 
s en kijárok nem bánom, hogy a rigó ki
fütyül, a gerle kinevet, a sarga rigó, meg a 
mátyás macskazcnével tisztelnek meg.

Jobban, sőt csak egyedül az faj nekem, 
ha emberek kigunyólnak, emberek pöffesz- 
kednek és alattomos játékot űznek velünk.

De miért is ne kcrulnők az emberek mez
telen önzését, rideg cynikus formáit az élet 
folytatásában, midőn künn a szabadban min
den oly stép, oly aeslhctikai formákban 
jelenik meg. A merre a szem eltekint, mia- 
denrttt költészet, mindenütt baj, takarva a 
rút, födve a rideg való, A szegények házi

kóit gyümölcsfák egymásra hajló lombjai 
takarják ; az összedőlt, megtépett, korhadt 
sövényeket a vadkomló, tötisfélék, csalán
félék áttörhetlcn rengetege födi, a kő- is 
szemetrakasokat az urtikák, atriplexek, che- 
nopodiumok, lamiuinok, sokszor galiumok 
tüntették c l ; a bűzhödt piszokkal telt ár
kokat a polygonum és a nagylevelü csal- 
láhfélék fedik, szóval a természet még t  
legrutabbat is megszépíti s a nyár semmit 
sem hagy rút mezben, még azt is a mit 
emberi kéz elcsúfított, megkoszorúzni szokta.

Ki a szabadba tehát! gyönyörködni a 
kéklö hegyláncok csodás formaiban, a hul
lámzó gabnaféiékben, szemmel kisérni a kí
gyózó patakok ezüst szalagját, szívni a le- 
kaszalt fűtől s a fenyők balzsamától illatos 
levegőt, felfogni a madarak ezerféle hang
ját, hallgatni a patak morgását s a völgyön 
keresztül száguldó vonatok dübörgését! 
Állva egy magaslaton mindezt egyszerre él
vezhetjük. s akkor elfog minket egy érzés, 
melyet csak érezni, de leírni nem lehet, 
mely már nem emberi, mely közelébe visz 
minket az isteni trónnak.

Ki a szabadba 1 ti mivclt emberek, kik 
nem szeretitek a. emberek áskalódásait, kik 
gyűlölitek az emberek íarizeuskodásat; de 
ha igazan élvezni akarjátok a természetet, 
melyben csak nagyszerű van s nincsen ki- 
csiszerü : úgy vi jyétek magatokkal s olvas
sátok el újból és újból Vörösmarty Mihály 
nemes költeményét a »Madárhangok»-at, 
Arany Jánosnak : > Télben*; Hiadornak: »A 
madár*; Petőfinek a »Három madár* : Za- 
Járnak: »Virag és madár*, »Kis madarak
hoz* ; Lisznyai Kálmánnak : »A rom sasai* 
s más költő hasonló tárgyi költeményeit.

A ki pedig teljes méltánylással kívánja a 
természetet csodálni, szükséges, hógy légi.•) Klkö része megjelent lapunk 26-ik számában.



A za-ázás a jövő héten lesz, a részletes 
tárgyalás a/onnal megkezdődik. A kormány 
és. pártja < résen el vannak határozva a 
függetleii'tgi párt minden törekvése da
cára, ha kell a d legácnng együtt tartani 
a házat.

11 V - 'mos német császárról ismeretes. 
ho«g\ külön.«. egy embe: Semmiben sem
olyan mim más uralkodók szoktak lenni, 
kik mólt - -ot összetévesztik a hivatás
sal. l ’gj kormányoz hogy b e járja  birodal
mat u -y c inálja a békepolitikát, hogy 
bejárja Ki röpít. Kiment most Amsterdamba 
melynek hunyt királya III. Vilmos, ki 
nem ; I hat i a német ke - féltette a po
rosz királytól Hollandia szabadságát. Felre- 
huzódva neheztelt mig meg nem halt II. 
Vilmos, hogy Hollandiát megnyerj, a béke- 
poiitikának s elvonja Franciaországtól, el
ment az özvegy regens királynéhoz s a 
fiatat hollandi királynénak kezet csókolt. 
Megmutatta magát az amsterdami népnek, 
melynek nem uralkodója s ezzel békét és 
barátságot kötött a szomszéd kis nemzet
tél. Onnét ment Angliába magával hozva 
az aláirt hármas szövetséget, hogy Anglia 
támogatását kérje a világbéke fenntartá
sához. A császárnak angolországi látoga
tása világtörténelmi esemény. A kik látják, 
hogy Anglia egyetért a hármas szövetség
gel, de szeretnék a háborút, most vissza
rettennek. mert az nem lehet rájuk nézve 
győzelem, csak vereség Szóval a háború 
lehetetlen mig Anglia Németországgal és a 
hármas szövetséggel egyetért.

h í r e i n k

A F M K. E. turocvarmegyei tagjainak J
közgyűlése f. ho. 13 án d. u, 3 órakor a 
vármegyeház nagytermében fog megtartatni.

Adományok. T o m c s á n y i  Mór kir. ! 
itélö táblai tanácselnök a helybeli varmc- , 
gyei kórház javára 50 frtot küldött Bcniczky | 
Kálmán alispánnak. — I l e n i c z k y  Kai- 1 
mán a F. M K. E. alapató tagja, a turóc- 
vármegyei választmány pénztárát 10 frtnyi 
adomanyny al gyarapította.

Persely-gyüjtesek. A F  M K E.-nek 
Turócvarmegye területén elhelyezett 7 drb 
gyüjtőperselyc 3 választmány pénztárosa 
ifj. Bulyovszky Simon val. tag és Bcniczky 
Ákos val. jegyző jelenlétében felbontatván, 
azokban 26 frt 81 kr. találtatott. Az egyes

perselyek tartalma a következő volt ; Az 
alispánnal elhelyezett két perselyben 12 frt 
20 kr, a turóc-szent-martoni kaszinó perse
lyében 82 k r , a stubnyafurdői főszolgabí
róéban 2 frt. 70 kr., ö7v. Beniczky Albert- 
néében 9  frt 37 kr„ Schlott stubnyafürdői 
vendéglősében 1 frt 42 kr. és végre a var
megye aljegyzőénél elhelyezettben 30 kr.

Meghívó. A Felvidéki Magyar K özm lve. 
•ödfsl Egyesültnek 1*91 évi augusztus hó- 
10-én délelőtt 10 órakor Rózsahegyen (Lip- 
tó vármegye) :.irtandó IX rendes közgyűlé
sére ÍZ egyesület t ez tagjait és «z összes 
érdeklődőket tisztelettel meghívjuk. Tárgy
sorozat : I Elnöki megnyitó beszéd 2. Az 
iga/gató-v.iiasztmany évi jelentése, és az ab
ból kifolyó javaslatok. 3 . A zólyomi válasz- 
manvnak egyesületünk működésére és veze
tésere vonatkozó javaslatai. 4 Az egysület 

í pénztárának 1890-ik évi zárszámadása. 5 . 
Az 1892. évi költségvetési előirányzat és 
egyúttal az 1*92 évi működési tervezet 

j mcga!lapitá«a. <>. Indítványok és javaslatok- 
! ~ Az igazgató-választmány kiegészítése. 8- 

A jövő évi közgyűlés helyének megállapí
tása. A közgyűlést mcgelezőleg. augusztus hó 
ü-én délután 5 órakor az. igazgató-választ
mány tart ülést Felkérjük a közgyűlésen 
résztvenni szándékozókat, hogy ebbéli szán- 
uékukat - tekintettel az ünnepélyességekre 

- augusztus hó 1-ig az egyesület einök- 
1 ségénél Nyitrán bejelenteni szíveskedjenek 

A vasúton mindkét irányból érkezők kéret 
: nek akként utazni, hogy Rózsahegyre augt. hó

9-én a déli órákban érkezzenek meg. Az 
! ünnepélyességek sorozata külön fog közzé 

tétetni. Hazafiul üdvözlettel Nyitrán, 1891. 
évi június hó 24-én Szalavszky Gyula el 
nők, Rudnay Béla, álelnök.

Felkerem mindazokat, akik a F  M. K. K
f. é. augusztus 9 és 10 én Rózsahegyen 
megtartandó közgyűlésén reszt venni akar
nak. hogy ebbeli szándékukat — különösen 
annak feltüntetésévé! vájjon egyedül vagy 
női családtagokkal jönnek — e, — alól Írot
tal tudatni szíveskedjenek, hogy a megfelelő 
dszáil&sról idejekorán gondoskodni tehes
sen. Beniczky Ákos turóemegyei választm. 

jegyző.

Tótok a pragai kiállításon. E hő 7-én este 
körülbelül száz magyarországi tót érkezett 
Prágába a kiállítás látogatására. Az érke
zőket küldöttség üdvözölte a pályaudvaron, 
melynek szónoka beszédében kiválóan ' 
hangsúlyozta a szlávok szolidan tasat; a

beszéd végeztével zajos »szlava« kiáltások- 
kát üdvözölte az összeverődött tömeg lót 
testvéreit. A városba való bevonulás al
kalmával, a német kaszinó előtt pereat 
kiáltásokban tört ki a tömeg, mire a rend
őrség beavatkozott az őröm mámorába és 
azzal vetett végett neki, hogy a zavargó
kat szétkergette.

Erte8itÖ. A liptószentmiklósi állami isko
lák »Értesítő«-jót vettük a múlt napokban 
mely az 1889—90 és 1890--91 . tanévről 
nyújt érdekes áttekintést ; szerkesztette Nagy 
István igazgató A bevezető közlemény a 
polgári iskola történetét foglalja magában, 
az iskola alapításától kezdve a most műit 
iskolai ev végéig. A közlemény úgy tataija, 
— és igen helyesen — hogy a polgári is
koláknak sokat ártot mindenkor, s lehet 
mondani még ma is, ana rosszakaratú 
rálogás, hogy ezen iskolák népiskolák ; ho
lott csak annyi a való, hogy ez iskolák is 
népoktatási intézetek. Es éppen ebbe a ke
retbe való befoglalás voll a szülöanyja a 
közönség tájékozatlanságának. A hibás felfo
gások eligazitasara a sz.óbanforgő közlemény 
kifejti, hogy a polgári iskola nem népiskola, 
hanem oly népoktatási intézet, mely a nép
iskola felelt áll, s négy alsó osztályának 
bizonyítványa ugyan arra minősiti a tanulót, 
mint a középiskola megfelelő osztályainak 
bizonyítványa. E  két utóbbi iskola közti kü
lönbséget a/- tanterv imigyen definiálja: a 
középiskola és a polgári iskola között 
csakis a polgári iskolának gyakorlatiasabb 
iránya adja a különbséget . . .  A szertárak 
a múlt évben örvendetesen gyarapodtak. 
Egy tápintézet megállapításához a lefolyt 
évben már megkezdődtek az adakozások; 
a befolyt összeg azonban még csekély ah
hoz. hogy a közel jövőben meg volna nyit
ható a tapintézet. A tantestületi tagok szama 
17. Beíratott a polg. fiúiskolába 100. a pol
gári lecnyiskolába pedig 87 tanuló, továbbá 
az elemi fiúiskolába 76 tanuló és az elemi 
leányiskolába 101 növendék. Vallásra nézve: 
r. k 76. ig . ev. 95, ev. reform. 4, izraelita 
I89. Anyanyeivre nézve : magyar 83. német 
186. tót 90. A tanév ünnepélyes megnyitása 
szeptember Dó 3 an lesz.

Keleti kereskedelmi tanfolyam. A turóc 
szentmártom allami középkcreskcdelmi iskola 
igazgatósága, a vallás- é s  közoktatási nn 
niszteriumtói a következő rendeletét vette '
A kereskedelmi paiyara készülő egyéneknek 
alkalmat akarvan adni arra, hogy a kelet 
főbb nyelveivel, továbbá kereskedelmi, nép

rajzi és egyéb viszonyaival megismerted, 
jenek, s ezáltal egyrészt kibővítsék azt a 
kört, a melyben előmenetelüket kereshetik* 
másrészt pedig beléphessenek ama tényezők 
soraba, a melyeknek hivatásuk odahatni, hogy 
kereskedelmi köreink figyelmüket mindinkább 
kelet felé irányozzák, a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter úrral eg yetértő ig  év 
hozzájárulásával a legközelebb tanévben 
a budapesti kereskedelmi akadémia épüle
tében és ezen akadémia igazgatójának ve
zetése alatt »keleti kereskedelmi tanfolya
mom léptetek életbe, melynek első évfo
lyama folyó évi szeptember hó elejétől fog 
megnyílni. E  tanfolyam szervezetét ide 
csatolván, felhívom az igazgatóságot, hogy a 
vezetése alatt álló intézetet a jelen tanév
ben végző, a német és lehetőleg francia
nyelvben is kellő jártassággal biró növen
dékeket a tanfolyam nagy jelentőségére s 
a szervezet* 15. g-aban, a tanfolyamot jeles 
eredménynyel végző hallgatók szamára ki
látásba helyezett előnyökre figycinieztesse, 
(4 0  frtnyi tandíj elengedése) egyúttal a tan
folyamot látogatni óhajtókat utasítsa, hogy 
a felvétel iránti folyamodvanyaikat a felü
gyelő bizottsághoz címezve és a záróvizs
gálati oizonyitvanynyai felszerelve augusztus 
hó i-ig a tanfolyam igazgatójához a buda
pesti keresk. akadémiába küidjék be. Ha
sonló eljárást az igazgatóságiói mindéi* 
tanév végén varok.

A vasárnapi munkaszünet .e hó 15-én lép
életbe es e ho 19-én iesz az eisö vasárnap, 
mikor a törvény legelőször tényleg végre- 
hajtutik, mire mar a legutolsó intézkedést 
is megtették. A kereskedelmi m iniszter ren
deleté érteimében a vasárnapokon és szent 
István király napján, az ipari munka ezu
tán is végezhető iesz ott, hói 1. az üzem 
féibeszaKitasa lehetetlen ; 2 . a fogyasztó kö 
zünség igényei a folytonos üzemet raegkö* 
vételik. 3 . a közforgalom, valamely hadá
szati vagy egyébb közérdek követeli a foly
tonos üzemben tartást. Eiienben ezen há
rom punt al i non: sorolható iparnemeknél 
elrendeli a törvény, hogy vasárnap reggeli 
0 uraló.■ a szüncti napot követő reggeli 0 
óráig szünetelés tartandó.

Julialis A luttkai főműhely munkásai fi 
évi július hó 19-  én a (Hájj ligetben ju li-  
aiist rendeznek. A nyári Kirándulásul is al- 
kaimas muiatsagot, a ján ljuk  a környék kö
zönségének figyelmébe.

Jegesó. Folyó hó 4-én este léi tíz órakor

lább bepillantást tegyen Brchm Alfréd 
nagy művébe, Humboit Kosmo aba, Redus 
páratlan munkájába; olvassa cl továbbá 
Rosiraslcr »Iii vier Jahreszeiten*. Russ >In 
dér frein Natúr*, Nagy József »A madár*, 
Gróf I.áz.ar >A zabad természetből* — 
Petényi Salamonnak. Hermann Ottónak, 
Vajda 1 :‘r rneu terme-zetrajzi műveit. — Ily 
gondolatokba merülve phanta^iam egyszerre 
fölébiedett, s vitt Svájcnak egetostromió 
Titaniai majd Nápoly elbűvölő pont
jaira, majd végig száguldott velem a bedu
inok délibábos pusztáin s fáradtnak éreztem 
magama: mert hi-z mindezek messze igen
messze voltak Túróétól.

Ezck csakis phantasiának valók Ne menj 
te lel :o\aob, maradj itthon, százszor 
meg -.1. < 1. ismételjed bölcsész-költőnk
szavait *!vcm mint I í .lvetia hótakart tetői, 
nem nyúlnak oly magasra bérceid s tan 
szí . L - l ’oivence daltelt mezői, mint dús 
kalas/t r 11 utó téreid. Virág unt ér, mit ér 
a bérc 1 kem, hazat kivan hazáért ver 
szivén

Só; in i unt.ibin a Nagy Tatra tövén, ott 
találó^ /.ép gagyeri és stjavnicskai völ
gyeket 1-T vv cikkel, c örtető patakjaikkal, 
várromjaikkal , ide at a Ki Tátrában a 
sztcccsn <i. . lovani, znióváraljai, vrickoi
wlgy- • -t. m Ivek fölött gula&laku csúcsok 
s ezek ii-m-ivikén szinten varromok büsz
kén hív.. . 1,.ii;;k ... >ok izados múltjaikra. 
Ezek kö i-l vannak hozzánk, ezekkel barát
ságot k tli mik, eteket verethetjük i». de 
az< Ka -. . .. • p int.i iám végig repült
s mely- in -.e vannak tolunk, csak
meghinti lm z i k képesek

Ki a abadba ! > Csak a természet z.oid 
ölén talá na o fei meg azon őszinte, reg nem 
érzett bensolegcs orom, mely az. ember lel- |

kéből eltávolítja a komoly jelent és létet ."3; 
a visszaemlékezés varazsszarnyain áthelyezi 
az. artatlan. a boldog gyermekkorba.

A szabad természetben angyali Udvosle 
kent sz.allja meg lelkünket a tökéletes meg
elégedettség, édes megnyugtatás és boldog 
remények érzete.

A természet a ra; menhelyünk, bizalom
é i  szeretetteljes keblébe fut es vonul a be
teg. a boldogtalan, a csüggedő, a hontalan 
és az . örült!* — mondja Nagy József 
fent idézet munkájában

Mihalitska István.

K iá l l í t á s i  im p re s s ió k -

A Felv. Híradó eredeti tálcája. —

Mikor a múlt héten visszaérkeztem 
Prágából, a hová a kiállítás megtekintése 
végett utaztam és eldicsekedtem itthon, ! 
hogy hol és merre is jártam , mindenki a 
képemre nézett, vájjon mcglátszik-e ott 
meg a helye a pofonnak, melylyel a prá
gai >1 iákok szoktak azokat az idegeneket 
mcgti>]S?elni. akik nem beszélik az ö ékes 
cseb anyanyelvűket

Azt hiszem, hogy nagy szívességet te,zek 
a cseh nemzetnek, ha itt ünnepélyesen ki- 
jeb  n em és tudomására hozom a nagy 
közönségnek hogy engem nőin ütöttek 
pofon Anynyira még sem sulyedt a cseh 
nép brmálitása, mert tán megbocsátották 
nekem azt, hogy rosszul besz- iek nemeiül. 
Hanem, hogy ülőn útfélen ta.álkoztum c^eh 
pima^zsa ;gal. az kétségtelen

A kiállítást i.nézők közül 1 nagyon sok I 
úr eljöhetne hozzánk udvariasságot anulm. 1 
Ha véletlenül a hotelom  la.aikoztam volna j

azzal a jóképű berlini urasággal, aki: a 
kiailiiás területén a cseh dákok föl pofoz
tak. mert ott nemeiül mert beszólni, bizony 
lebeszéltem volna arról a jó  szándékáról, 
hogy a >Baumgarten«-be betegye a lábát. 
Mert hát itten nem valami úri módon 
trak 'áiják  az ideg. nt. ,

Mikor megérkeztem, első dolgom volt a 
kiállítási igazgatóságnál magamat, mint a 
magyar sajtó egyik munkását bemutatni.
A kaiserlicher Rathigazgató urat arra 1 
kértem, engedje meg, hogy már reggel 
*  órakor bemehessek a kiállítás területere, 
mert csak egy napot akarok Prágában 
tölteni. Csehül nem tudván, a saját magam 
német stylusában adtam elő mondók inat.
A hatás nem is maradt cl, mert a kuiser- 
ücher Rath ur szónélkül ott hagyott a fa
képnél, anélkül, hogy valaszra méltatott 
volna. Kerestem az udvariatlansag oká- ak 
nyitját, míg végre fölvilágosítottak, hogy 
egy »ifjú cseh* csak akkor tud németül 
beszélni, ha ő is »csehül jar.« K iállítási cl- 

I árusítókul csak olyan leányokat alkalmaz
nak. a kik csehül beszélnek. Tehat csehül 
megy itt minden.

Két párt és két nvelv vív elkeseredett 
harcot egymás ellen a cseh és a német.

Mind gvik pártnak megvan a maga külön 
tár-adalma. külön kávéházi es korcsmája.

Ja j a németnek, ha vcetlenül valamelyik 
cseh korcsmába tál .1 bevetödni !

Egy német ismerősömmel, a ki a terep- 
viszonyokkal meg nem volt tisztában tör
tént a következő eset 

Min' valami éhes oroszlán be. yito.l egv 
jobb kinézésű vendéglőbe gondolván, hogy 
itt teljes nyu -alommal csillapíthatja ches 
gyom ránál kia t - idényeit 

Alig hu/y helyet fogad, iiiedelmesen kü- |

szűnt (persze nemeiül) a mellette ülőnek 
a ki erie mé y hangon a következőkép vá
laszolt : »0bscdii.<

»0b-ed i !« felelte vissza az en néme
tem. (A ha! Ez annyit jelent, ho :y alászol- 
fiája.) Hosszas csengetés után végre jelent
kezett egy pincér

— » 0 b scd .i!«
— * 0 oscdli !* fe-eli a neme:.
Egy úr is odasiet az asztalhoz, a ki a 

veud.g . snek látszik lenni es kelletlen han
gon kétszer i* ismétli a szó t: >0oeadli!«

•Übesdii !« felel vissza az én jóképű 
németem és kezdi diktálni, hogy mi is 
volna hát jo  ebédre

Mint valami haborg • tenger hirtelen 
tarnadt zúgó moraja, egyezerre száz torok
ból is hal a:szik a zó »0 bsedli I Obsedli !« 
és a benezulött csenek öxlüket mutogatva, 
kezdték az asztafok.it verdesni.

Mi lehet ez ?
Hat az. hogy a pincér megjelent egy kis 

cédulával a kezében a mire az volt írva.
1 >“ >gy »0b->edh*. alaja meg. hogy a német 

is m egértse: »Resetz.t!« ami azt jelenti,
hogy a heiy el van foglalva, illetve, abzug 

j német !
Hát csakugyan azt jelenti, hogy >alá- 

szolgája*, gondo ta magában a én Schulze 
barátom ■* szerencsére még mielőtt öt 

j ették volna ineg. odább a llo :l
Hizouv jó l nett a szivemnek, mikor a 

sok viszonta ..-.ig iran végre ha/.acrkcstea 
és egyenesen kikoCMzhattam a városligetbe 
a lio, épp' n akkor folyt ie az agyagipar- 
kiállítás megnyitási ünnepélye

Egész ma* emberek, más élet, más ba
rátság, más sziveiyesseg, inas levegő ; a 
tisztes munkának más ünnepi csarnoka I

Itt beszélhet mindenki a maga anya-



xokatlau természeti tüneményben részesül
tünk. Ugyan is tyúk sót lúdtojás, nagyságú 
jégeső hullott a Turóc völgyén keresztül hú
zódott fekete felhőből. H ajoltunk mar be
stéim  galambtojás nagyságú jégesőről s ezt 
magunknak el tudtuk képzelni, azonban ha va
laki tyúktojás nagyságúról beszélt azt mái na
gyításnak vettük. És a miről kétkedtünk, az 
itt nálunk való volt. Voltak többen Márton
ban, a kik átlagos mértékszamot akarván 
nyerni bizonyos számú jégesőről, méré
seket eszközöltek, ügyesek szerint 12 drb jég
eső atlalagos súlya egyrégi font volt. Találta
tott azonban olyan darab is, melynek súlya 
1$ dekagramm volt. Az ilyent nagy darabok 
a midőn leestek a földre tövises felületet 
mutattak. Olvadás alatt azonban felvették a 
elipszis alakot s egy ilyen darabnak nagy
tengelye 5 cm, kis tengelye pedig 4. 5 cm.-nek 
találtatott. Márton határában a jégeső nem 
tett nagyobb pusztítást, mert esővel vegyest 
és meglehetős ritkán hullott alá. Szucsán ha
tárában azonban nagy pusztítást vitt véghez. 
Hogy emberben és állatban nem tett pusz
títást, az onnan van. hogy azon idŐtájban 
már fedél védelme alatt voltak úgy az em
berek, mini az állatok. A ki azonban az 
utcán vagy a szabadban volt, egy-két ha
talmas ütés után igyekezett menedéket ke
resni. Küllönben a lehullott jégeső nem jött 
nagy végsebeséggel a földre, s a tömeg 
nagyságához képest a súly sem volt megfe
lelő. Mi láttuk a tyúk -  3 lúdtojás nagysá
gú jégesőt, és beszélni is fogunk róla adan
dó alkalommal, de nem kérünk belőle töb
bet.

Botrányos dolgok Ruttkán. ü  hó 5-én 
éjjel a ruttkai gyógyszertár cégtábláját éj
jeli csavargók levették és összetörték ; ez 
azonban még nem volt elég. hanem átmen
tek Majeranovszky vendéglője elé és a külső 
ajtókat sarokvasaikból kiemelve, azokat 
kisebb-nagyobb távolságra cl vonszolták. Vé
gül, hogy vakmerő garazdalkodá^ukat még 
hősiesebb tettel koronázzák, HoiTmann mé
szárosnak szekerét kihúztak a szekérszinböl 
Mint tudósítónk irja, az éjjeli csendhaboritas 
és rakoncátlankodás miatt a közönség biz
tonsága is veszélyeztetve van az cstéli 
órákban s felhívja ezen körülményre a po
litikai hatóság figyelmét.

Magyar isteni tisztelet Iip tóS zt-M ik ló - 
son Érdeki Hodizsár, kir. adótarnok kezde
ményezésére egy folyamodványt írtak ala, 
melyben atra kérték Császka György püs
pököt, hogy Jengcdje meg a róni kath,

tyelvén és kiki úgy érteti meg magat amint 
tudja. Van itt török, szerb, oláh. angol, 
franeia, bosnyák. még cseh is. É-. semmi 
harag semmi gyülöiség I

A munka csarnokában a munka beszél!
Itt láthatjuk az egész kontinens fazekas 

ip ará t; az agyag, cem ent, asphali és kő
ipar termékeit

Mielőtt a kiállítás épületébe belépünk, 
künn egy cementből készült óriási hidal- 
kotmánv vonja magára figyelmünket, melyet 
W ayss G. A. budapesti vállalkozó és gyá
ros szerkesztett. Egy ilyen cemontbid el
bírja a legnagyobb terhet is.

Vaioban kellemes kép tárul elén ; mikor 
a  csarnok főbejáratán belépünk, ahol mind
já r t  szemünkoc ötlik az ungv.tri agyag- 
ipar-részvénytársusá ; remek kol.ekeiója : 
■zaszléle alakú színes szobrocskák, tera- 
kot'.a-disztár ’yak és cih a  m ajolika dolgok.

A kiállítás fényponját a vi ughirü pécsi 
Zso'nay e» a l'ischer I. budapesti m ajolika
gyárak kö csönzik Ennek a két nagyipa
rosnak a készítményei fődiszét kép. zik a 
kiallitá<nak Majolika edényeik, vázáik és 
egyéb készítményeik is mind ign/án re
mekek

A mujoiiku ipar terén vauban ói iád  ha
ladást látunk bem ula.ni ettői a két magyar 
gyárostól é^ mégis egyik n met lap. rost- 
akaratú kritikájában az ellenkezőjét merte 
állítani és csakis a liüttl Tivadar k iállítá
sában tálait újat, nem tudva, hogy llü ltl 
csak egyszerű kereskedő aki a füntemlitett 
két gyári cég készítményeit árulja bolt
jában

A díszítő cikkek és terrakotta tárgyik 
kötni — hogy csehizmus al n* vádoPas- 
sunk —  megemlítem még a Go.dscheider

templomban évenként négy magyer isteni- 
tisztelet tartását. A fólyaraodványt a napok
ban küldte be a püspök véleményezés vé
gett a plébániái hivatalhoz s ott ajánlólag 
lett elintézve. A magyar isteni tiszteletek Szt. 
István napján és a sátoros ünnepeken lesz
nek.

Ebtartasi szabályrendelet. Turócvárme- 
gyének az 1888. évi VIII. t. c* 72. §-a alap 
ián alkotott ebtartási szabályrendelete, mely 
a belügyminisztérium által megerősíti etett 
életbe lépett, üzen szabályrendelet szerint 
minden kutya három hónapos korától kezdve 
cbudó alá esik. Ezen ebadó egyegy évre 
a) kedvtelésből tartott u, ni. luxus kutyák
ért 1 fi t 50 kr. b) vadász kutyákért és pe
dig vizsla, kopó. ugarért, valamint házőrző 
vagy nyájőrző kutyákért 50 kr. Az erdei 
legelőkön levő nyájak mellett tartott pász
tor-kutyákért. valamint a községtől félreeső 
udvarokhoz, s különálló helyen levő laká
sokhoz t.n tozó házőrző kutyákért azonban 
mindenik nya , félreeső udvar és lakás után 
egy-egy ebet számítva adó nem fizettetik. 
Az egynél nagyobb srámbau tartott u. n. 
luxus-kutyák után darabonként 3 Irt fize
tendő. Ami tehát nem vadasz vagy házőrző 
és nyájőrzö eb, az mind luxus kutyának fog 
vétetni, tehat 1 jrt 50 kr. adó ala esnek a 
mészáros kutyák is Minden ebtulajdonos 
egyszersmind egy fémből készült bárcát fog 
kapui, melyet az ebnek nyakszijjára illesz
teni lesz köteles. A vármegye alispánja mar 
el is rendelte az ebek összeírását, mely ősze 
szeiras július hóban eszközöltetik, s az ösz- 
szeirt ebek utáni adó a folyó évi október 
vígéig fog behajtatni.

Nagy tűz volt e hó 7-én Jaiócon, Liptó- 
megyében . ülégett 28 ház, melyek legni 
gyobb része fából volt s igy porrá égett. 
Áliitóing egy csavargó gyújtotta fel a fe
letti buszújában hogy nem kapott alam izs
nát a községben. A gy új tóga: ót elfogták.

A vasárnapi munkaszünet örömére a tip- 
tószentm ik;ósi kereskedő ifjú .ág az első 
munkas/ünctes vasárnapon táncmulatságot 
lendez. mely ha az idő kedvező lesz, ki
rándulással lesz összekötve.

Villámcsapás Selmecbányán. Nagy vihar 
és felhőszakadás volt június 26-án Selm ec
bányán. Többször leütött a villám s egy 
ízben éppen a Károly-aknába csapolt. Az 
aknában mintegy 50—60  bányász dolgozott 
kik kevéssel a vihar kitörése elölt jöttek

Frigyes bécsi teirakottagyár készítményeit. 
Koliek1jójában igen csinos szobrocskákkal 
kerti dísztárgyakkal cs egyéb olcsó csecse
becsékkel találkozunk.

A fazekas ipar van a legszélesebb kiter
jedésben képvis- Ive. Itt látjuk a ciírábl.nál 
cifrább kőedényeket, talaknt. kantákat, 
korsókat, a miket Szentes, Mezőtúr, Sop

r o n . Hrassómegye. Ungv/.r. Arad, Torda. 
Nagy-Enyed, M.-Vásárhely, Szamos-Ujvar, 
Sz.-Vásárhely, Gürgeny, Visk. Várpalota, 
Tata, Apátfalva és Körmöcbánya fazekasai 
állított >k ki.

A kályba'part feltüntető része a kiállí
tásnak. egy viiágkiulliiásnak is becsületére 
válnék. Száznegyven agvagká yha és kan
dalló vau sorban felállítva, mink az ország 
különböző részeiből érkeztek.

Az építési anyagok osztálya bámulatos 
haladásról lesz tanúságot.

Altalanvéve alig található időleges kiál
lítás, mely olyan kellemes benyomást gya
korolna a szemlélőre, mint a kereskedelmi 
muzeum szorgalma által létesült eme nem
zetközi kiállítás es vásár, mert meg kell 
jegyeznünk, hogy az ember mind azt mi 

1 megtetszik m egvásárolhatja sőt rögtön haza 
j is viheti magaval, hogy kedves meglepe

tést szerezzen ólban vagy ismerősei köré
ben.

Itt is megesik ugyan, hogy a inig a pak
kunkkal hazaérünk az utón véletlenül cse
hül járhatunk, de hát tetszik tudni a esc- 

' rép könnyen törik

(F. A.)

I

I fel, bárom ember híján. Mikor a villám le- 
I csapott, ezek is készülődtek fölfelé. A vil- 
1 lám csapásától az akna ötven-hatvan mé

ternyi mélységig romba dőlt. A  leszakadt 
óriási kődarabok teljesen elzárták előlük a 
szabadulás útját s mialatt azon tanakodtak, 
miként juthatnának a szabadba, óriási víz
tömeg tolult az aknába, űrre a megrémült 
munkások egyike egy oldalt benyúló üreg
be vonta meg magát, másika pedig nyak
törő szökésekkel lefutott a falhoz erősített 
létrákon a bánya fenekére. Ezeket kiszaba
dították, azonban a harmadik bányászt nem 
találták meg.

Tűz volt*) Liptó-Szt. Miklóson július else
jének reggelén s négy házat hamvasztott el, 
ezekközül két faház a melléképületekkel tel
jesen porrá égett, itt lelte halálát egy már 

; 70 évelt meghaladott asszony is, ki 15 év 
óta ágyban fekvő beteg volt s ilen szörnyű 
módon szabadult meg az élettől. Csaknem 
teljesen összeégett testét csak órák múlva 
szabadíthatták ki az üszkök kézül. A kár 
nem nagy, de tekintve, hogy egysek csaknem 
mindenüket elvesztették, rájuk nézve a le 
hető legnagyobb. Elismeréssel kell megemlé
keznünk az okolicsnói és bobróczi tűzoltók
ról, kik kemény tusát vívtak a dúló elemmel 
s ők akadályozták meg annak tovább terjedé
sét, mert az egyetlen városi vizipuskával, 
bár elég jókor érkezett s ügyesen is kezel
te Sefranka városi albiró, nem sokra lehetett 
volna menni. A tűz után természetesen is
mét szóba került a tűzoltó egylet alakítása 
mely a miatt húzódik évek óta, hogy me
lyik legyen az egylet verényszava s meg az 
eddig pusztító tüzek sem szolgáltak elég ta
nulságul, hogy félre téve a kicsinyeskedést, 
komolyan foglalkoznának az ügygyei, mert 
igy minden polgárnak minden pillanatban 
veszélyben forog nemcsak vagyona, de éle
te is. I)c már itt lenne az ideje, hogy a ha
t ó i g  is közbe lépjen hisz ott van a tűz- 
rendészeti törvény, melynek már valaha ér
vényt kellene szerezni, különösen Miklóson, 
hol e tűz alkalmával is a lakosság egy ré
sze teljes kúzönynyel tudta nézni a más va
gyonúdnak pusztulását s a cscndórségnek 
kellett erélyesen közbe lépni hogy legalább 
vizhordassal segédkezzenek.

Nevjegzók. A F. M. K. E. turóemegyei tag
jainak névjegyzékét azon reményben tesz- 
szűk közzé, hogy. u ki még be nem iratko
zott, de közmüvelodésüuk s magyarosodá
sunk iránt némi hajlamot érez magában, 
nem fogja sajnálni az évi 2 frtnyi tagsági , 
dijat s fe'csap ezen táborba közvitéznek, i 
Megjegyezzük még, hogy nem hisszük, mi
szerint Turúcincgycben csak az alább fel
sorolt 112 igaz találtatnék. A betüsoros 
névjegyzék a követkoző tagokat foglalja 
magúban : Adamovszki Rezső adótárixok 
Turóc-szt-mártonban, Akantisz Rezső kir. 
erdümester Znióváralján, Aranyossy Ede 
luldbirtokos Znióváralján, Balogh Lajos 
állomasfőnök Mártonban, Beniczky Aladár 
földbirtokos l’ribóczon. Dr. Beniczky Ákos 
megyei a lj'‘gyŐ Marionban, Beniczky Lajos 
tanitókép. tanar Znióváralján, Beniczky La, 
josné ugyanott, Benicky Kálmán alispán, 
Mártonban, Bóozán Elemér állomasfőnök 
Rultkan, Roldis Ignác/. po>g. és középkeresk 
isk. igazgató Mártonban, Rossányi Lajos 
magánzó Priekopán- Braun Vilmos keres
kedő Mosócon, Brúll Árpád mérnök Ruttkán 
Id. Bulyovszki Simon földbirtokos Gyulafa- 
iun, Ifj Buiyovszky Simon m. lopénztáros 
Maionban, Buóc- Károly m. pénzt, ellenőr 
Mártonban. Csepcsányi Kerrcncz ra. tiszti 
ügyész Mártonban Cserei Emil r. k. plébá
nos Martorban, Costan István erdotiszt. 
Hlatniczan, Dávid Forcncz aljárasbiró mar
ionban- Emler Sándor kir. all. végrehajtó 
M irtonban, Epstem Ede kereskedő S/.ucsány- 
bán. Eidődy György ni. erdögondnok V ál
l á n ,  Farka^ István tan kép tanító Zni- 
váraljan. Fehér János potg. es középkeresk 
isk. tanar. Fekete Miklós járásbiró Márton
ban, Knedinann Gyula lak. pénzt, igazga
tó Mártonban, Kukás/ Jozset r. k. esp 
plébános Valósan, Gráber Samu ügyed Már
tonban Grcgorovies József tanító Tóthpró- 
nán, Grúber Vilma tanítónő Mártonban 
llanzéiy Gábor postamester Mosóczon, Dr. 
Haasz Jakab főorvos Mártonban, lleim ber 
ger Ferenc r. k. plébános Felső-Stubnyán 
Hiadlovszki Jó zsef r  k plébános Szt Ilo
nán, Hoffman Ede lak. pénzt, könyvvezető 

I *) A mull mámból tér szűke múlt kimaradt azerk.

Mártonban. Ilőhenríeder Gyula körjegyző 
Felső-Stubnyán. (Folytatás a jövő számban.)

Koritnicaról Írjak nekünk : Felvidékünk ez 
ősrégi hírneves fürdője, évről-évre nagyobb 
látogatottságnak örvend. Július kezdetétől 
csak úgy özónlik ide a gyógyulást kereső 
emberek sokasága. De méltán, mert hazai 
fürdőink sorában alig van egy is, mely 
gyógyvizének évszázados kitűnő hire mellett 
a korszerű fejlődésnek és haladásnak oly 
sok tanujelét adna, mint a liptómegyei Kár
pátok e kies gyöngye : Koritnica. Öszszes 
forrásait egy év leforgása alatt újra foglal
tatta, minek következtében azok vize gyógy- 
hatásban és tartósságban tetemesen emel
kedett. Dr. Hankó Vilmos vegytanár a múlt 
év őszéu újra elemezte a koritnicai ásvány
vizeket s ezen elemzés tanúsága szerint azok 
a sulfátos vasa* ásványvizek legértékesebb 
csoportjába tartoznak. Főkarakterét a ben- 
nök nagy mennyiségben előforduló vasbicar- 
bonát és keserűsé adjak. Vasas vizet ilyen 
vastartalommal ismerünk, ámbár nem so
kat, olyan vizet azonban, melyben vas, ke
serűsé, glaubersó s szén*av ilyen kombiná
cióban fordulna elő — még nem. A for
galomba kerülő gyógyvíz palaczkozasa oly 
módon reformáltatott, hogy az ma már min
taszerű és a legfokozottab igényeknek meg
felel. A hidegvizgyógyintézet is korszerű uj 
berendezést nyert, melyben férfiak és nők 
külön, orvosi felügyelet mellett a legszak
szerűbb gyógykezelésben részetülnek. A ta
valy felfedezett vaslápföld felhasználásával a 
fürdőhez külön osztályában vasláp-fürdőket 
is lehet kapni, melyeknek kiváló gyógyha- 
tasa különösen női bajokban már a múlt sai- 
sonban fényesen bebizonyult. Koritnicának 
tudvalevőleg forrásvizei* képezik letöbb 
gyógytényezőjét, melyek gyomor-és bélbe
tegségekben, máj- és lépdaganatnál, sápkorban 
vérszegénységben, de különösen aranyere* 
bántalmaknál páratlan gyógyhatásuaknak 
bizonyultak Emellett tiszta, üde hegyi leve
gője és messze elterjedő fenyvesscinél fog
va a klimatikus gyógyhelyek közt is a leg
elsők egyikét foglalja el. Kényelem, rend és 
tisztaságról, valamit megfclcielő élelmezés
ről kellően van gondoskodva. Posta, távír
da, gyógyszertár helyben. Úgy a szobák 
mint az élelmezés jutányosak; az elő-és utó- 
saisonban az árak 25 százalékkal olcsóbak. 
Lakas iránt tanácsos jó  előre egyenesen az 
igazgatósághoz fordulni, mely kívánatra kész
séggel megküldi a fürdő prospektusát és 
szívesen szolgai minden irányban bővebb fel
világosítással. Mindig fris töltésű koritniczai 
ásványvíz ugyancsak a íürdőigazgatóságnál 
Koritnicán rendelhető meg.

A nyaralas. fürdőzés, utazas és kirándu
lás igen lényeges kellékei az állandó jó 
egészség és lankadatlan munkaerő fenntar
tásának. De hogy a kívánt célt valóban elér
hessük. okvetlenül szükséges hogy minden
ki, mielőtt nyaralásra falura vagy fürdőhely
re, nyári utazásra avagy kirándulásra indul, 
kellőképen lássa cl magát mindama szük
ségleti cikkekkel, melyek míg egyrészt meg
védik egészségét az idő változásai ellen, 
másrészt a kellő kényelmet, gondtalanságot 
s kellemes szórakozást biztosítják számára 
és azt eredményezik, hegy test és lélek va
lóban fel üdül s uj kedvet nyer a munka 
folytatására. A nyaralási-fürdőzési saison a l
kalmából az elmondottak alapján, fővárosi 
levelezőnk felhívja a figyelmet Kertész T ó 
dor fővárosi ismert diszmuárukercskcdö üz
letére (I)orotlya-utca 1 sz.) hol az idevágó 
nyaraló, fürdőző, vadászati stb, cikkeknek 
legnagyobb és leggazdagabb raktára talál
ható. A ezég terjedelmes árjegyzékéből — 
mely ezrekre menő különféle cikkeket ta r
talmaz - a jutányos arak demonstrálásául 
sorolunk fel egy néhányat : pl. indiai hin-

j laposra ósszetchető szék gyalogsétara (séta
bot is) 2 frt 7 0  kr, japani napernyők 80 krtól 

| kerti legyezők 10 krtól felfelé, szódavizké- 
I szitógóp 7 - 1 5  frt, fagylalt ké**itö (ónraűkö- 
j dö) 5-9 frt, kávéfőző gép 4.80-10  frt, pa- 
j radicsom es gyumölcsprés 60  krtól l. 20 
I írtig, ligmun sanctum kuglizó golyók 1. 15- 
I 2. 85 frtig, kuglibábok 2 frt 50 kr, F lóbert 
I puskák 7 - 2 0  frt, egészen uj vacum-piszto- 
| lyok a céllövés begyakorlására felnőttek és 
I gyermekek szamara 1 írt 50 kr, teljes tor- 
j na készlet $frt 50 kr, torna cipő 2. 50 frt, 
1 gyermekhinta 3-10 frt, két vívó készlet 2 )



írt 50 kr, gummi lapdák 15  krtól croquet-
játék 9 -2 0  írt, Lawon-Temis 4 2 -10 0  írt, ka
rikajáték 12 pár I. 6 0  írt, velocipéd fiuknak 
8— 15 írt, papír léghajók 50 ktról, színes 
lampionok 1 5 — 6 0  krig s az uj nyári játék : 
Coermont szállóernyő 50 kr. A vidéki meg
rendelések gyorsan és pontosan teljesittek
nek s meg nem felelő tárgyat a cég kész
ségei kicserél.

Irodalom.
Uj köntösben, elegáns borítékban jelenik 

meg ezután a »Magyar Nők Lapja* , mely
nek Brankovics György jeles irótársunk a 
főszerkesztője. Az újítás következtében há
rom oldallal bővült a lap szelemi része s 
igy sokkai élénkebb és gazdagabb a tartal
ma. mmt eddig volt, a miről a hozzánk be
küldött 27-ik szám már is eléggé tanusko- 
dik. Ebben a költemények, az elbeszélések, j 
az egészségügyi, nevelésügyi és társadalmi 
cikkek igen kellemesen váltakoznak a ház-  ̂
tartási cikkekkel, az orvosi tanácsadóval s 
egyéb hazsnos tudnivalókkal. Nagyon esi 
nos a »kis gazdasszeny* illusztrációja is’ ( 
mely az el n oldalon látható. Az elegáns 
borítéknak berendezése,Ja sok. de szükséges j 
aprósággal, szintén szakava'ott kézre vall. 
Mindezeknél fogva őszintén ajánljuk a 'Ma
gyar Nők Lapját* müveit hölgyeink figyel
mébe. A kitünően szerkesztet lap, melynek 
6  frt az évi előfizetési ára. megérdemli a 
támogatást. Mutatványszámot a kiadóhiva
tal, (Budapest. Erzsébetkörut 36 sz.) bár
kinek is szívesen küld, a ki egy levelező
lapon fordul hozzá.

Éppen most jelent meg a következő na- 
piérdekü munka : Az ipari munka vasárna
pi szünetelésének törvénye (1891 : XIII. t.- 
cz.) és az arra vonatkozó végrehajtási ren
delet. Összeállította hártói Szokolay István 
ügyvéd. Budapest. 1861. Rózsa Kálmán és 
neje kiádásaban. 44 lap. Ára 20 kr. (Kap
ható minden hazai könyvkereskedésben és 
Budapesten a kiadónál, VIII., Szentkiralyi- 
utca 30. szám.) A vasárnapi szünetre vo

natkozólag. a mindennapi életben legna- I 
gyobb jelentőséggel bír annak ismerete, 
hogy a kötelező vasárnapi szünetelésről i 
mily kivételek állapitattak meg ; tehát, j 
hogy mely ipar- és kereskedelmi üzletekben 1 

lesz szabad vasárnaponként is és hány óra 
ig dolgozni s árulni ? —  Ezen követelése- | 
seket határozza meg és szabályozza a ke- 
reskedelmügvi s pénzügyi miniszternek júli
us 1-én kelt rendelete. Ezen két rendelet i 
közöltelik a szüneti törvény mellett —  a 
fent címzett munkábban —  a tárgynak 
megfelelő magyarázattal és töivényhozá- _ 
sunknak a vasárnapi munkára és a mun
káskérdésre vonatkozó előbbi rendeletéi
vel

Felelős szerkesztő: Révész Lajos- 

Társszerkesztő: Fehér János

1096. sz.
1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz szt.-mártoni kir. jbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Chlebecz 
Zsuzsannának. Fujkó János elleni végre
hajtási ügyében Trebosztó községben fekvő :

a) a trebosztói 31 sz. tjkvben I. 1. és 
7. sor" 39 és 376 hr. sz. a. foglalt s 
Tujko János. Tujko Anna, kiskorú Tván 
Zsuzsanna és Iván sz. Szokol Zsuzsanna 
nevére irt 45 sz. ház, udvar, kert és mel
léképületekre, valamint Groguse nevű dűlő
ben fekvő szántóra 215 írtban.

b) az ottani 96 sz. tjkben I. 1. sor 36 j 
hr. sz. a. foglalt s Jancsek szül. Luptak | 
Zsuzsanna, kiskorú Jancsek József, kisk. 
Jancsek Mária és Fujko János nevére irt 
42. sz. ház, udvar, kert és csűrre, 160 
írtban, és

c) az ottani 113. sz. tjkvben I. 1— 5 sor 
sz. a. foglalt s Fujko János, Fujko Anna. 
Jván szül. Szoko) Zsuzsi cs Iván rebre 
György nevére irt ingatlanokra 150 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási arban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb 
mejelült ingatlanság az 1891. évi augusz- 
hó 10-ik napján d. e. 10. órakor Trebosztó 
községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in

gatlanság kikiáltási árának 10  százalékát
készpénzben, vagy óvadékképes érték pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
elüleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elösmervénvt átszolgaltatni.*

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Turócz-Szl -Mártonban. 1881 ápril li 1 

24-én.
F e k e t e

kir. jbiró
1982. szám.

1891

Árverési hirdetményi kivonat.
A liptoszentmiklósi kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírre teszi, 
hogy Vitális Peter és csatlakozó végrehaj
tatn ak  Krivoss János végrehajtást szen
vedő elleni 30 frt tőke követelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a rózsahegyi 
kir. törvényszék (liptoszentmiklósi kir já
rásbíróság) L-rületén levő Liptószentmikló- 
son fekvő a hptószentmiklósi 17. sz tjkv
ben A. I. egész urb. tel. 1 — 14. sorsz a 
foglalt s B. 6 . aiaiti Krivoss János nevére 
>!« részben irt 15 sz ház és külső ingatlan 
jutalékara 703 frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 
1891 évi julius hó 22-ik uapjan délelőtt 
9 órakor I.iptószcntmiklós község hazában 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiál
tási áron alól is el fog adatni

Árverezni szándékozok tartóznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 73 
frt készpénzben, vagy óvadékképes értékpa- 
pirban a kiküldött kezéhez letenni, vagy pedig 
a bánatpénznek a bíróságnál lett előlege* 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis- 
mervenvt átszolgaltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Kelt Liptószentmiklóson, 1891. évi april 

hó 2 2 -ik napján
Cí a  11 a s  z

kir. aljb iró .
2224. s z _  
tik. 1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A liptoszentmiklósi kir. jbiróság mint 

tkvihatóság közhírré teszi, hogy Schwarz 
Jakab s csatlakozó, végrehajtatnak Ha- j 
esik János végrehajtást szenvedő elleni 14 j 
frt 30 kr tőke követelés és jár. iránti 1 
végrehajtási ügyében a rózsahegyi kir. 
törvényszék (lptsztmiklósi kir. járásbíróság)

területén levő Szeles-Poruba községben 
fekvő és a szele*-porubai 6 6 . sz. tjkvben 
A. I. 2|24 urb. tel. 1 — 15 sor sz. a. foglalt 
10 ossz. ház s külteleknek B. 1. alatti 
Bácsik János nevére «|« részben irt jutalé
kára 329 frt becsarban és u. a tjkvben 
ugyanaz nevére ’|« részben irt f  1 . sor 
29Ó. brsz. u. ingatlanra 1 frt becsárban és 
a szél-porubai 61 sz. tjkvben A. I. urb. 
tel. 1—5 sor sz. a. foglalt s B. 85 a. alatti 
Hacsik János nevére 1 594 részben irt in
gatlanra 1 0  frt becsárban az árverést el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanság az 1891 évi JnlliiN lió 93 Ik 
napjának d. e 9 órakor Szeles-Poruba 
községben megtartandó nyilvános árverésen 
a kikiáltási áron a ólis el fog adatni

Árverezni szándékozók tartó/nak az in
gatlanság kikiáltási arának 10  sza/alekat 
vagyis 32 frt 90 kr.. 10 kr. és 1 forint 
készpénzben vagy óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött ke/eihez letenni, vagy 
pedig a bána:pénznek a bíróságnál lett 
eiőleges elhelyezéséről kiállított szabáiy- 
szertt elösmervénvt ats/olgáltatni.

Kir. jbiróság mini tkvi hatóság 
Kelt Liptószentmiklóson. 1891. évi május 

hó 6 án.
( í a l l a s K

kir. aljbirű.

ÜG YN ÖKÖK
törvényileg megengedett 
sorsjegyek részle: fize- 

tése me.etti eladá /
saraaltalun- / L 'O i '

v
/  mellett 

/  mindenhol 
sjS jf /  felvétetnek.

A  /  Fővárosi 
v j / v a l t o ü z le t  társaság 
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> % /  BUDAPEST, ' 
Fürdő- és Dorottya-utca

M elyik lapra fizessünk elő ?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az

„ E G Y E T É R T É S "
a mely az uj évvel immár 2 5-ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasaga, alapossága és 
sokasaga. rovatainak változatossága kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz
dag tarhaza tették az «Egyetértés»-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a iegrészletesebb s e mellett tárgyilagos hű tudósítást egyedül az «Egyetértés* 
közöl. Gazdásági rovata elismert régi tekintélynek örvend. A  magyar kereskedő 
8 Gazdaközönség nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az >Egyetértés* 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével s alaposságával ma már nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, ipar08 s a mezőgazda megtalálja mindazt az 
»Egyctértés»-ben, amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy
szerre, úgy hogy egy év alat 3 0 — 4 0  kötetni regényt, részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jó magyarságu fordításban kapnak az Egyetér
tés* olvasói. A  ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az * Egyetértésre*, melynek előfizetési ára egy hóra 
1 frt 8 0  kr., ‘/4 évre 5 írt s egy évre 2 0  frt Az előfizetési pénzek az »Egyetér
tés* kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszamot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.
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s Szt.-Margitszigeti gyógyfürdő.
Q  A szt.-Margitszigeti sétakert, tiszta, pormentes levegőjével és elismert jó ha- 
q  tasu 35* R, meleg kénes forrás vizével legalkalmasabb gyógyhelynek bizonyult. A 
V  korszerű fürdöberendezéseken kívül van 300 szoba, társalgási es tekejaték-terem, 

p08ta, telefon, tavirda. Kitűnő credménynyel használtatott a hévviz mint fürdő 
v agy belsőleg mint gyógyital és belélegzésére a kővetkező koralakokellen : CZÚZ, 
zsabak. idült kütegek, külsertósek után fellépett izzadmanyok. görvely 8 bujakor., 
máj-, gyomor-bélbántalmak. idült székrekedés, hólyag hurut, női bántalmak, garat 
gége-tüdőhurut, hüdesek, Idegbantalmak. Utóbbiak ellen a villamos fürdők alkal
maztattak meglepő sikerrel. Fürdő- és menetjegy együtt vallva, valamint furdö" 
bérletnél mérsékelt ar. A gyógyhelyen íürdővendégek a fürdő- és menetjegynél 
előnyben részesülnek A lakásoknál május és szeptemberben 30 százalék enged 
mény. Rendelő fürdóorvos Dr. Bauer Antal föhercegi udvari orvos. Fürdőidény 
tartama május l-től szeptember 30 ig. Hajókózlekedcs félórankmt Menettéri-jegy 
hétköznap 20 kr., vásár- és ünnepnap 34 kr Naponként katona és cigányzene. 
Árszabály kívánatra bérmentve megküldctik.

Megrendeléseket lakásokra átvesz
a nzt. mar«cltNKl*etl gyógy fü rd *  

fe lü gye lő sége  lliidapeM trn.
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A  turócs-sst.-mártoni „MAGVÁR NVQMDA"
kiadásában megjelent:

A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
Irta-: Lajos.

A R A  80 K R.
KŰ£T Kapható a Magyar Nyomdában uO U

XXX XXX xxxxxvavxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Turocz-szt. mártom magyar nyomda. — Rosenfald Ignácx.
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