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Hol a hiba ?
(Folyt)

Hazánkban, a területi, közigazgatási köz
pontosítás a vármegyékben s utóbbi időkben 
a törvényhatósági joggal felruházott sz. kir. 
városokban, ellenben a politikai-állaoii-köz 
pontosítás az országgyűléseken érvényesít- 
tettek, anélkül, hogy a tóryényhatóságok 
ezen tagoz&sával az allamegység veszélyez
tetett volna.

Ezeknek rövid fclcmlitésc után térjünk át 
a napjainkban hangoztatott s az országgyű
lésen olyan nagy vitát támasztott megyei 
közigazgatási reformra.

Hiba mindenekelőtt - hogy a varmc- 
p sic nincsenek helyesen és arányosan ki- 
ke kitve.

fiiba hogy — kivéve Budapestet, mint 
Ma-yarorszag fuvarosat —  valamennyi sz. 
kir. város közigazgatasi tekintetből, nincs 
akként, mint a rendezett tanácsú varosok, a 
megye keretébe bekebelezve, —  mert 
nem a városokban, hanem éppen ellenke
zőleg a varmegyékben van az ország jövő
jének s szabadságának a biztosítása, tehat 
a pegye nem engedheti azoknak a terü
letén kivuli állást. —  Ha a nagyobb varo
sok a nagyobb számú intelligentiaiuk. a 
culturának s a gazdagságnak össze halmo
zódó pontjai, váljanak ezzel a megyéknek a  
javára, úgy is a megyék kebeléből ujoncoz- 
zák lakóikat. Ez viszont a városoknak sem 
fog ka ara szolgálni, s ha ők az erősebbek 
szavazatokkal vezethetik egyszersmind a 
megyei ügyeket is. a magok különböző ér
dekeikkel együtt. —  Az a felfogás pedig, 
hogy a hol nincs varos, ott nincs kultúra,

nincs vagyonosság, először mese beszéd a 
mai közlekedési viszonyok között, mert ott 
a hol szükség van reá és a hol megvannak 
a feltételek hozzi, azért ha a varosok a 
megyékbe bekebelezve lesznek is, fognak 
azok uj emporiúmokká is alakulni és a hely
zetüknél fogva fel fognak virágozhatni — 
nem a különlegességük melleti kozIgazgatasa 
a varosoknak tette azokat nagygya ! sem 
az fogja őket, ha céljoknak egyik vagy má
sik már közülök meg nem fogna felelni, nagy 
kösségekké degi adatni. — Mert a jó városi 
rendszer kifeilödését az egybevezetett köz- 
igazgatas nem fogja megakadályozni — azt 
bizony ne higyjé senki. Ellenkezőleg a varo ! 
soknak nem is lehet más érdekük, mint ma
guknak a megyéknek, melyeknek a területén 
fekszenek — és elkülönítése a megyéktől, 
illetőleg a városi polgar-clcmnek kiválása a 
földbirtokos osztálytól, egy külömböző kaszt 
felállítása, a középkorba való intézmény 

i lenne —  az 18 4 8 . törvények alapján nincs 
ma mar falusi nemes és városi bürger — 

j  hanem egyenlőség van mindannyia között.
A városok önnalló főszolgabírói járásokat 
képezhetnek és igy arra semmi ok sem fo 
rúghat fenn, hogy mintegy külön kaszt a váro
sok a megye közösségéből kiszakasztassanak.

I logy pedig ez az elv a leghelyesebb vi
lágos példák mutatják már most is, hogy 
még a rendezett tanácsú városok is nagy 
községekké alakultak. Nagyobb és gazda
gabb városaink közül is többen idegenked
nek az önrendelkezési jogaiktól — igy 
Brassó például még most sem akar önnálló 
törvényhatóság lenni, mert félti vidékére 

• azon befolyását, meiylycl igy ő bir.
Napjainkban latjuk és tudjuk aze, hogy 

, azon régi ellentét mely valaha fennállott a j

fóldcsurak cs a városi polgárok között nem 
>11 fenn lévén a városok a földmivelő, ke
reskedő és iparosok legfensőbb fokozatai 
— ott vannak Nagykanizsa, Nagyszombat, 
Mosony stb. varosok is, melyeknek meg van 
a feltételek, hogy önnön magok intézzék el 
a törvényhatósági ügyeiket s mégis a me
gyékbe vannak bekebelezve —  kisebbek, 
jelentéktelenebbek azért nem lettek úgy mint 
a többi jelenben törvényhatósági jogokkal 
felruházott varosok sem fognak jelentékte
lenebbek lenni, ha a megyékbe lesznek be
kebelezve, azért fejlődhetik szép és nagy va
ros és fenn is állhat, ha a nemzeti érdekek
nek megfelelően a megyékkel egy törvény
hatóságot fognak képezni. A  sok közül 
felhozhatom még Körmöcz sz. Kir. banya 
varost is, melynek önnallóan barsmegyének 
zömitől távol, milyen nagy lendületet ad
hatnánk, ha c helyet! Turóczvármegyébc 
leend bekebelezve s annak Turócz-Szt.- 
Marton helyett lenne a fővárosa, egész Tu- 
róczvármegye közönségének, odafordulna 
hozza a kereskedelmi s közgazdasági és 
ipar érdeke s még ma az egy holt varos, 
az esetben nagy emporiummá fejlődnek.

Hiba, hogy a m> gyei bizottmányok tagjai 
csak is virilisták és valasstottak lehetnek 
— ez is egy neme a privilégiumnak, pedig 

az 18 4 8 . törvények a privilégiumokat eltö
rölték.

Minden szabad választó polgár kell, hogy 
a megyebizottmanynak egyszersmind tagja 
legyen — ez a senatus populus que fogal
ma. — Ez fogja előmozdítani a közérdeklő
dést (még más ént mint, azt napjainkban is 
latjuk, e helyett az általános közöny észlel
hető mindenütt, bar a szabadsági érzelem,

az önkormányzati tehetség meg található 
nálunk mindenütt).

A megyék a közügyeket nyílt üléseken 
tárgyalván — attól nem kell félni, hogy az 
összes megyei közigazgatási tagok tömeges 
megjelenése turbulens tömeget fogna ké
pezni —  mert ez maga magat nivellirozni 
fogja — ott van erre a sok példa közül, hogy 
a régi időkben bár a szabadok, illetőleg a 
nemesek szama egy egy megyebe több ezer 
főre ment, azok még sem vettek a közgyű
lésekben mindnyáján reszt. —  Az armalisták 
s kisebb köznemesek feléje se néztek a köz
gyűléseknek i minden megyében csak is a 
nagyobb birtokosok az intelligensebb elem 
tanácskoztak együtt s ezek döntötték el 
a nevezetesebb közigazgatási ügyeket. De 
ezek közül is mindig kevesen jelentek meg 
a gyűléseken igy csak egy példát említünk 
fel —  1 8 1 1 . april 19 -én Pestvarmegye lég- 
fontossabb közgyűlései egyikén, az akkori 
állami pénzügyi mjveiet a Scála behozatala 
után, csak 3 7  nemes jelent meg a közgyű
lésen —  pedig ez a kérdés akkor minden
kit érdekelt és több ezer nemes lakott Pest
vármegyében.

Hiba —  hogy nemzetiségi törvényünk van, 
mert ennek a megtartása vagy meg nem 
tartása kész veszedelem, a mennyiben felin- 
gerelli a hazánk különböző ajkú, egyenlő 
szabadsággal cs egyenlő jogokkal tiró hon
polgárainkat egymás ellen.

Hiba, hogy az országgyűlésnél igazságot 
keresők kérvényei a kérvényi bizottság ál
tál történt tüzetes letárgyalások után, az 
egyes esetekben alkalmazandó alapelvek 
kimondása illetőleg meghatározasa nélkül 
egyszeiüen .ittetetnek az illető miniszterhez.

| —  Vagy az egyes kérvények a ház irattá-

T Á R C A

Szeretnék messze menni.

Szeretnék m« »szc menni veled,
Hol virág r., dal andalít.
Egy hívünk volna . a természet 
Szövetségünk b harmadik.

De félek, ott se pihenünk majd 
Ellenséged le -  újra sok.
Hangod hányna a pacsirtát.
Az ibolyát irog illatod.

Csöndes magányban, emberek közt 
A nyugalom sehol se int 
Irigycd vagyok magam is mar,
Kit jóságod meg szégyenit.

Átkod marad már . . .  Az irigység 
Az égbe is nyomon követ 
És — sárgaságba esik mentten 
Az egész nagy angyalsereg.

Prém József.

Az én CUrdőm.
— A Felvidéki Hiradó eredeti tárcája. —

Négy eladó lányom, két fiam, egy anyó
som és háromszáz hitelezőm volt. Igenis 
volt ; mert ma ur és fürdő tulajdonos 
vagyok. Fürdőm a legkeresettebb ttdölö 
helyek egyike szeles a hazaban. Kar, hogy 
Gastein ninc- valahol itt a közeibe ; bizo
nyosan elpirulna szégyenlctébc az én fiatal

fürdőm előtt, mely esztendővel ezelőtt liba- 
usztató volt. Szegény feleségem ; teteme 
Ott porladozik a temetőben, Ciprus hajtja 
koronás lombját sírköve fölé. Ő nem érhet
te meg az én boldogságom hajnalpirkoda- 
sá t, nem érhette meg, hogy anyósomat egy
szer az életben mosolyogni lássa. Mosolygo 
anyós ? Igen. az én anyósom mosolyog.

Leveles szőlő indával befutott házam tor
nácán ültem. A nap lealkonyodott, a szivem 
zakatolt, mert hajnal hasadásra vendégeket 
variam : az adóvégrehajtót és a becsüst.

• Hát nincs irgalom a menyekben ?« ordí
tottam megfelelő kétségbeeséssel-

• A menyekben van ; de az adóvégrehaj
tóknál nincs*, vigasztalt egyik lanyom, a 
kinek arcán mély barazdat hasitott a kcser- 
gés, még eddig ismeretlen jegyese után. j

Magam kóré gyűjtöttem családom tagjait 
s megrendeltem, hogy zokogjanak.

Ők is zokoglak, én is zokogtam, mind
nyájan zokogtung.

Panaszos jajgatásunkba mélán vegyült 
bele a haza terelt csorda discont bőgőse.

Könyeink kiapadtak ; a zokogástól két
ségbeejtő luldoklasba csaptunk al.

Vártuk, hogy megnyílik a meny s a leg
felsőbb égi hatalom engedve a magyar tör
vényhozás sürgetésének, rendezni fogja ne
mesi curiám valutáját. Törődtem volna én 
azzal, hogy a monometallismus elvei szerint 
rendezi-e, csak hogy mar egyszer rendezve 
legyen.

Mély bánatomat politizálássá! igyekeztem 
elűzni Szidtam Bismarckot, izgattam a hár
mas szövetség ellen, tiltakoztam a védva 
mos rendszer ellen és végül bejelentettem 
az ob.strukciót. Leányaira, anyósom végbe- , 
tétlen bánatommal tekintettek ram ; az egyik

azt hitte, hogy megbolondultam, a másik 
azt. hogy megörültem.

Hirtelen örömeikkanás hangzott a pajta 
felöl. Termetes szakácsnőnk közeledett fe
lénk, magasra emelt kezében hizó libát tar
tott.

• Megkerült ! Megkerült !« sipította cs ar
ca a boldogságtól piros szint fogott.

Leányaim, anyósom, örömrivalkodva ug
rottak fel .s rohantak az elveszettnek hitt 
liba diadalmas megtalálója elé.

Ez volt életemnek második derűs napja ; 
az első akkor volt. mikor megütöttem a lin- 
ci amböt cs Wcckerlc mély fajdalmára be
zsebeltem nyolc forint negyven krajcárt.

A megtalált liba kézről kézre járt.
• Csoda történt ! ajuldozott anyósom,* hisz 

ez a liba. mikor eltűnt sovány volt s most 
íme . . . »Hah !« vágott közbe leányaim 
közül az egyik, »legalább is négy kilót hí
zott.*

Hol találta meg, hol találta ? kérdeztem 
izgatott remegéssel a szakacsnétól.

»A Csobolya tó pártján.*
• Sejtettem !« válaszoltam s szempillam 

remegett a jovö boldogságtól.
Banattal vegyes örömünk csillapodott. Új

ra leültünk és kéjes gyönyörrel hallgattuk 
a megkerült liba gagogasat.

• Uraim és hölgyeim ! Leányaim, anyósom 
és mélyen tisztelt szakácsnőm ! vettem fel 
a bestédet én. »A mit rég sejtettem s a mit 
lelkem óhajtva remélt, immár megvalósult, 
így kellett történni, a nagy természet kér- 
ielhetlen logikával igy rendezte ezt.

Csaladom rokonszenves bámulással irányí
tottá szemeit beszédes ajkamra.

Rövid szünetet tartottam, hogy szónok
latom hatasat növeljem. Mert igy vagyon ez 
megírva Beöthy Zsolt szónoklattanában.

• Halljuk ! Halljuk ' kiabálta egyhangúlag 
az anyósom »Nos hát hallják, nos hát tud
jak meg, nos hat liirdesésk,* Kárpátoktól 
az Adriáig, hogy : föl van fedezve !«

Homlokomra kövér csöppekben hullott 
alá az izzadság. »Mivan fölfedezve ? . . 
kérdé remegő kivan*: isággal anyósom.*

• Mi van fölfedezve r . . . nógattak leánya
im.* Mire var ? Hát nem sejtitek ? ó  hosz- 
szu hajú ter •mtinényei a mindenhatónak, nem 
tudjatok, hogy lol van fedezve a Csobolya 
fürdő. A lib.it .1 csobolyai tó partján talál
tak meg, 011 is hízott négy kilót. Már pedig 
a hol egy liba négy kilót hízik, ott két liba 
nyolc kilóval fog gyarapodni. Holnap meg- 
vegyi vizsgált ltom - folytattam öröm köny- 
nyék közt. Elhivatom Csercső Gáspárt, a 
ki a fővárosban kékfestő gyári munkás volt, 
s a ki ninc. a világon olyan folyadék, 
a melyben v, gyeimet ne találna, igen ! 
végaém szavaimat - kezemet áldólag terjesz
tem ki családom t igjainak feje fölé . . a 
csobolyai fürdő, az en harminc Ízben betab- 
lazott inga ti..iiciin* ni levő Csobolya to a leg
jobb hatású jyógylurdö e világon.

Anyósom 1 ott néhány ellenvetést ! leánya
im hallgatI ik. Csercső Gáspár vcgyelcmző 
a szomszédomban lakott. Áthivattam. Éppen 
hivatalos körútra készült. Mert tetszik tud
ni éjjeli bakter tt. nagyon becsületes em
ber, a kinek dicsőséges kormányzása alatt 
a esendörségnek soha sem sikerült a •tet
tes* nyomara jönni. Ha valakit lopással 
gyanúsítottak Csercső Gáspárhoz fordult ; 
szép szóért, egy pipa dohányért bebizonyí
totta bárkinek is az alibijét. Két pipa do
hányért esküt is tett.

Gsercsö (ías| ár átjött % családom tagjai
nak kisérctébcn vonult a Csobolya tóhoz. 
Kalapjaba merített a vízből s nyomban



raba (örök nyugalomba) letétetni rendeltet
nek — Káén cinikus eljárás folytán nincs 
a nagy közönség arról tájékozva, hogy a 
kérdéseknél, hol az igazság — s ennek foly
tán hasonló esetekben újra folyamodnak, 
pedig taian karba veszett mar eleve minden 
remények és kar volt a papírért is.

S z e m l e .

(Folytatás.)

A haza szabadsaga biztosíttatott, a midőn 
az uralkodó és a. ország között megköt
tetett a kiegyezés és raegerösittetett a most 
is dicsőén uralkodó királynak koronázásá
val. Az 1868 év egyenlő jogokat hozott 
mendenki számara. persze csak a papiro
son. mert eltekintve attól, hogy a magyar 
nyelv hivatalos nyelvnek ismertetett el. tör
vényben lett kimondva, hogy az auyanvelv 
használata nem csak otthon, de az egyház 
bán. iskolában bíróságoknál, községi ta
nácskozásokban stb. meg van engedve (lásd 
1868. évi törvény 45. §-át). Hanem itt egy 
szerre az a szerencsétlen eszme támadt, 
hogy hazánk csak akkor lesz hatalmas és 
szerencsés, ha lakói megvetvén anyanyel
vűket. megma^yarosodnak. Ezen princípium 
folytan történt az. hogy a mi evangélikus 
tót népünk által megválasztott országgy. 
képviselők, a kiknek kötele sége lett volna 
választóik érdekeiket képviselni, m -feled
keztek kötelességeikről s hogy a világ előtt 
megmuta sák mennyire magyar hazafiak 
ők. olyan kérdésekkel ostromoltak a kor
mányt. hogy m ért nem használja hatalmát 
az irányban, miszerint a magyar nyelv s a 
mag', arositás hazánkban nagyobb mérvben 
terjesztessék mint eddig ? — S innen ered 
a * Magyar k zmivelődési egyesület «-nek 
eszméje amelyek el vannak terjedve ha
zánkban s különösen ott a hol nem magyar- 
ajkuakglaknak.

Ezen egyesületek már annyira ha adtak, 
hogy némely megyékben a megyei közigaz
gatási gyűlésektől kívánták azt. hogy az 
egyesületek fentartására a megye adóvise- 
lői bizonyos adót fizessenek, mert az e :ye- 
suletnek pénzre van szüksége, a magyar 
kultúra é~ műveltség terjesztése végett. Hi
vatkozván arra hogy hazánkban nem sza-

konstataita. hogy a Csobolya tó telisted 
teli van al- és fcikohol tartalommal és úgy 
a köszvény bántalmak. mint az idegbajok 
de fökepen a natha gyógyítására kiválóan 
alkalmas

Csercsö vegyclmczö tiszteletére gazdag 
vendégséget csaptam s kiállítottam szama
ra a szabadjegyet a Csobolya fürdőbe.

Még az nap éjjel hire futott a községben 
az én gyógyhatású fürdőmnek. Korán reg
gel mar beverték az ablakomat ; annyi für* 
döző közönség jött, hogy zendüléstől tar
tottam

Háromszáz ember vonult a Csobolya fúr 
dőhöz. Háromszáz ember fizette le az ót 
krajezár fürdőzési dijat.

Tizenöt forintom volt, meg voltam ment
ve. A  végrehajtót lekenyerezhettem, a be
csüst Untathattam, a felperesügyvédjéhez nő
ül adhattam az egyik leányomat. Épp most 
egy éve, hogy a fürdőt felfedeztem ; nem 
én, hanem a liba. Egy esztendő óta a Cso
bolya fürdő vilagfürdő, melyet északról a 
bagosi alpesek, nyugatról a kecmercgi feny
vesek, déiröl a sűkósdi legelők öveznek. A 
fürdő kies parkjában naponként zenekar ját
szik. A közönség kényelméről minden tekin
tetben gondoskodva van, csak még a lepe
dők nem érkeztek meg. A tó jobb pártján 
jelző tábla mutatja, hogy ott az urak, a bal 
oldalon pedig a hölgyek fürödhetnek. A 
Csobolya tó alig másfél napi gyalogjáró a 
vasúttól. Mikor a nap nyugovóra hajlik s 
•  zenekar mar nem jatsza • nincs még veszt
ve Lengyel ország* kezdetű nótát, fölhang
zik a béka sereg orchcsterénck andalító bre
kegése.

Eh ! de minek folytasam tovább ! , én 
fürdőmnek nincs szüksége a rcclamra.

Hajmeresztő.
— Sieton-iooriulog. —

Tegnap egész nap koplaltam, este rcbar- 
taraiéul ifutn cgv literei, bepolyaztattam

I bad más műveltségnek, más kultúrának
j lenni, mint a magyarnak s mi nem magya

rok. különösen nn tótok kárhoztatva va
gyunk butaságra s mftveletlenségre. szel- 

| lemi elmaradottságra s mindez álla' a 
rabságra Főleg a p póktól es a tanítóktól 
megkívántától:, hogy az isten őrsi ágának 
terjesztése helyett gondjuk legyen a ma
gyar nyelvre.

Csak nézzetek körül hányán vannak a 
felügyelők s áltálunk fizetett evangélikus 
lelkészek, tanítók, tanárok, körjegyzők s 
más világi és egyházi mé óságok kö.ül, 

j  akik beléptek a közművelődési egyesületbe 
, s igv a nn ellenségeink sorába. Ha az a 
i szerencsétlen & hazánk boldogságát békéjét 
j aláásógondolat, hogy minden lakos a saját 

anyanyelvét feledje s csak magyarul be
széljen, nem csúszott volna be egyházunkba 
nem is szóltunk volna róla. Nézzetek csak 
körül egyházunk tótaiku tagjai s lás .átok 
Krisztusnak új szolgáit, a lelkészeket, a 
tan lókat, a kik a predikatioban. vagy az 
iskolában foiytonossan csak »izékéinek* 
mintha karóval emelnék, hanem a megvá
lasztásuknál a t mondiak nektek: * Hiszen 
majd megtanul * Lám ilyen rendb hozták a 
mi elöljáró ura nk a Krisztus örökségét a 
magyar nyelv miatt. Hogy no kelljen m >n- 
daniok : mi nem akarunk olyan papokat 
tanítókat, felügyelőket, akik szereik tót 
népüket, úgy tesznek mint a gyermekek 
játékközben, midőn "k 11-.I verik a kaput 

, azt mondván rnenyd <rög s elbújnak olyan 
menydörgés előtt ami vel ok maguk ukoz- 
tak. így a tótok el cn eg"i nagy I rmát 
csaptuk a magyar lapokban, hogy mily 
nagy veszély fenyegeti házánk..t a pánszlá- 
vök t. i. hü tótok) részéröl, felhívtak erre 
a kormánynak meg az egyházi hatóságok
nak figyelmét, hogy ezt tűni k nem szabad. 
Ebben kitüntettek magukat sokan különö 
>en erkölcsileg romlott, kártyázás közben 
felpofozott plébánosok. Logbu ó d) közülök 
Thébus/. zólyomi lelkész, a ki ez irányban 
egy rupiratot is irt: •Protestaniisraus es 
páns/.lávismus* cím alatt. Pers/e kapott is 
megtorlást a boldogult Mudrony Mihalytól 
az ev. tótok eme kitűnő védelmezőjétől, 
akkortájbun a nyi-rai senigratus felügyelő
jétől. De ez mit sem használt Thébusz 
aranykereszn t kapo:t s a tótok ellenségei
nek egy uj ok szolgáltat..tt arra, hogy 
újból kapjanak be.c a tó:okba.

magam a forrosng dacara. izzadtam mint 
egy nílusi ló, megettem fél kiló kinint, mus
tárpapirost ragasztottam a mellemre, mas- 
sziroztattam magamat és most nyomorultabb 
vagyok mint egy tőnkre ment kucséber.

Hajmeresztő !

Iís tudják e hogy miért és hogy mi okoz
ta ezt a szörnyű állapotot ? Mert zöldben 
voltam és üdültem. Igen, mert a szabadsá
gomat a D.laton vidékén töltöttem, hogy 
ott kipihenjem az év fáradalmait.

Ah, egy iiyci nyarai a. borzasztó valami ! 
Igazan hajmeresztő !

Már az előkészületek mennyire m : 'vi
selik az embert. Heteken at kellett cloké- 
szulni, hogy kellőn ekvipirozva legyek. Meny
nyi mindent kellett üsszevasorolnom ! Indiai 
bintaagyat, napernyőt, esernyőt, egy cro- 
quet játékot, egy velocipédet, horgászó esz
közöket, sport ruhát, úti sapkat. be kellett 
száz boltot is futnom. A csomagolás egészen 
idegessé tett. Mikor nagynehcz.en bezártam 
a kuliért, háromszor is ki kellett megint 

, nyitni ! majd a gallérokat, majd a kapcá- 
j kát felejtettem kinn. Ezer csoda, hogy cpe- 
I lázba nem estem a méregtől.

Igazan hajmeresztő! Igazán hajmeresztői
És az utazás ? Oh ez az olcsó zóna 1 Annyi

an voltunk a kupében. amennyien csak be
fértünk, sőt tálán többen, is mert én úgy 
ereztem magamat a kocsiban, mintha a ke*

: rckek alatt volnék. Örülnöm kellett, hogy 
mikor kiszaliottam, nem néztek palacsinta- 

j nak.

Hajmeresztő ! Hajmeicsztő !
Hogy mennyit kellett kínlódnom mig la* 

i kást kaptam, arról jobb nem beszélni. Há
zaltam egyik szállodából a másikba Koldul
tam magáncmbcrckné' kiadószobát, mindhi
ába Végre az egyik szállóban valamelyik 
pasazsér felmondott. Magunk k z: szólva 
meghalt szegény az ég nyugosztalja így

Itt aztán következik Abrffi 1 pót toron- 
tál megyei lelkész üldöztetése, az 188:?. 
évi egyetemes gyűlésnek a puns-iávokkal 
szemben foglalt álláspontjának vitatása, 
biralgatása és elitéitetése; meg aztán az 
orósz 1.mi história, a melyben Mostgenau a 
pap. Hartoss a tanilo es Czablk a jegyző 
teljesen ártatlan személyek szerepelnek 
Utána jön Szalva Károly a klenóci tanit* 
s kai ndai unnának históriája, meg a hnu. s 
tvei papvalasztíh >per longon et iatun .* 
Az utóbb említett urak magától értető
dik egészen ártat anok a fellépésükkel s 
cikkükkel korántsem szolgáltattuk okot 
arra. Ii >yv az egyházi hatóságok ily szi
gorú rendszabályokat alkalmazzanak velők 
szemb. n.

Összfoglalasul pedig azt mondja a tisz
telt »Milovnik Bozj*

A mit említettünk volt a hamis egykori 
tan tci 1 eléséről, sértő s erkölcstelen élet
ről. szerencsétlen Unióról s a még szeren
csétlenebb panszlavismusról. mindezekből 
kitűnik miszerint :

1 . Egyházi elöljáróink nem törődnek a 
tiszta ta-nal az egyházakban olyan tannak 
hirdetésé: i m gengedik, a mely n-m
egyezik egyházunk tanaival, szeretnének 
bennünk t a kálvinistákkal egyesíteni s igy 
az ör -k üdvösségtől elütni.

Elöljáróink nem kímélik az egyház jo- 
;ait. nem <ngedik olyan papok vagy taní
tók megválasztását, a kikel az újkor óhaj
tana s a kik alkabnasak erre.

Elöljáróink be avatkoznak az állam doi- 
g..iba s olyan ügyekben ítélnek, ahol csak 
az állam közegei Ítélhetnek jogosan, iiv mó
dón az egyházi tan ellen dolgoznak, az 
egyházat szerencsétlenségbe sodorják oly 
annyira, hogy az állam is be fog avatkozni 

! az egyház jogaiba s elveszi a törvény által 
biztositolt egyházi szabadságot.

Lám nehéz vádak ezek, sajnos de igazak. 
Sokan az- mo idják. hogy hát ez évben 
meglartatik a synodoli gyűlő- ez segíteni 
fog az egyházi bajokon ha az egyházak 
olyan képviselőket választanának, akiknek 
volna bátorságuk megmondani az ya at; 
ha akadnának is jóakaratu emberek, a rend 
ellenségei mindent el fognak követni, hogy 
a synodoiis gyüksbe csak olyan emberek 
választass inak, a milyeneket a mostani 
gyűléseinken lathatunk s igy az utolsó té
vedés nagyobb lesz mint az első. — M n-

jutoltam szobához és éjjeli szálláshoz. Mon
dom önöknek, hogy hajmeresztő volt, iga
zan hajmeresztő.

Persze azt iiiszik hogy aztan pihenhettem ? 
Gyönyörű mulatság ! A fürdői zenekar este 
hangversenyt rendezett . es a hegedű einco- 
gott, a nagy dob menydorgott, hogy azt 
hittem menten vege lesz. Es mikor a zene 
nagynehezen elhallgatott, az: hiszik tudtam 
mar aludni .- Oh, akkor nem ismerik a szál
lóbeli agyak rejtélyes mysteriumait i No de 
nurom szék volt a szó oá >an ; azokon vala
mikép clnyujlozkodtam, de esküszöm önök
nek, hogy hajmeresztő, i ;u.-.an hajmeresztő !

Aztán megkezdődtek a mulatságok. Elő 
szór is a mindennapi házias balok. Jaj ha 
ui megkaphatnám azt az embert aki a tán
cot föltalálta , Tudom megátkozná a sor
sat, nie; a tudományát! Leg.ti.*bb egyedül 
táncolhatna az tuiber ! De nem ! Magúval 
kel: liurcoinu valami c. âcsKa iib.wak.it, v.o/y 
valami termetes tanácsomét, v.tí/y egy hét 
ma/.-, is gardedámot. L ;raim, fickandozn:, hó 
kölni kell a uiogtaiun einocrne,. ..nng győ
zi s/.us/.-zai. Nincs pihenő, nincs uyugaiom 
Csárdás! Hogy volt! Hajra! Sohse halunk 
m-rg ! Haj haj ' Ah hajmeresztő, borzasz
tó hajmeresztő !

Es másnapra kirándulás les-: megbeszelve. 
Lehetetlen menekülni. Tűrnünk kell. hogy a 
pincér legédesebb reggeli almunkból verjen 
íci. Ha legalább visszaverhetnök ! De nem 
lehet, hiszen saját parancsunkra keltett fel, 
hogy el ne késsünk. Sietünk « tam k o z ó  hely
re. »Aiaszolgaja nagysad ! Hogy szolgai: az 
ej szaki nyugalom * Alig variam, hogy vi
szontláthassam ' Jobb lett volna legalább i . 
egy óraval továbbra halasztani a -.»1 ,  . ,t« 
—  Es megindul a karavan K koc :• n. 
lóháton, ki számáron. A I. , káty ba re
ked. a ló megbokrosodik, a -naur c »:o- 
nyo- Megered a/ eső. Bőrig izünk. Biz' .- 
nátha. A hölgyek, jajgatnak Vig*sztaini keli

den jel arra mutat. Át kell csak olvasni az 
egyházak jövendő rendezéséről szóló javas
latot. a mely az egy> tetnes gyűlésen el lett 
fogadva a syuodalis gyűlés tárgyának alap
jául. E javas'at értelmében az egyházak 
ig izgatása összpontosul a világi urak kezé
ben, az ev. papság még attól a befolyástól 
is meg lett fosztva a melylycl idáig egy
házi ügyekben birt. Az egyház igazgatásai 
világi urakra bízni, annyit tesz. min felfor
gatni az eddigi rendet. Úgy van az egyház 
bíróságokkal is. i yen bíróság elnöke nem 

I lehet egyszersmind pap. Mar ebből is ki- 
1 tűnik, hogy az egyházat egészen uj ártal

mas a'apra óhajtják fektetni.

(Folyt, küv.j

H Í R E I N K

A felvidéki mayyar közművelódesi egyesület
ma és h olnap  R ózsahegyun tartja az 
évi közgyűlését —  az egyesület el
nöke S zala vszk v  G yula belügyi á llam 
titkár fogja vezetni a tanáoskozm ányt. 
Az egyesü let 1890 1891 évi m űkö
déséről szóló je len tése  szerint, van az 
egyesü letn ek  895 alapitó, 17 örökös 
8792 rendes és 24- pártoló, összesen
4-228 tagja. Az 1890. évi b evétele 
3(5-818 frt 54- kr. volt. A közgyűlésen  
C sáky G yu la  gróf, főispán v ezetése  
alatt töm eges küldöttséggel fog m eg
jelenni Szepesm egyéből. M ely  a lk a 
lommal az egyesület m űködési, eddig 

I 9 várm egyéből álló területének tág í
tása tekintetéből, S zepes m egye és 
Gömör- kis H ontm egye hozzá fognak 
csatlakozni. Az egyesület 30 kisdefi- 
óvót tart fenn. 7-et pedig segély ez 
és 1 2  uj óvót fog újabban létesíteni. 
Jeles tanítóknak népszerű és ism é
re* terjesztő, m agyar k ön yveket aján
dékoz évenkint. És két já ték  készítő 
tanm űhelyt tart fenn. Minden a lk a
lomból a m agyar szellem  és a ma
gyar n yelv  terjesztése e s  erő sb ilése 
érdekében küzd felkelteni igyekszik  
a nem zeti közszellem et, le lkesíti a 
lankadókat és jutalm azza a győzed el
meseket, a m agán- és a közélet m in
den ágában arra törekszik, hogy M a 
gyarország nem zeti ereivel fe lv iru ljo n  
Az egyesület tehát nyugodt önérzet

j őket. Meg nekik all feliebb. Szemrehányást 
| tesznek, hogy miért csábítottuk el Őket. Oh 
' ez hajmeresztő. Igazán hajmeresztő !

Hat a kéjcsónakazás ? Hiszen meg kell 
mutatnunk a hölgyeknek, hogy mit tudunk 

i és utóvégre is nem hiába vettük a piros-fc* 
I hér csikós inget, a térdig erő kék nadrágot 

a magas harisnyát Ali right ! Ki a to kö
zepe felié. Egy kettő ! Siklik a csónak, 
siklik, mig egyszerre erősebb lesz a hul
lámverés, szel kerekedik, vihar, a csónak 
inog, fel is fordul. Küzdelem a hullámokkal.
• Segítség, segítség !« Hala Istennek észie- 
v<-r.ek. kihúznak Olyanok vagyunk mint a 
ki ntött ürgék ; csupa viz. mindenki, és sie
tünk haza ruhát va.t nu ! Oh ez hajmeresz
tő igazan hajmeresztő !

A velocipcdsport kellemességeit is meg
osztjuk. Ezer sz -roncsé, hogy a vásott pa- 
rasztkulykük agyon nem köveznek és még 
nem tőitek i>e a fejünket mikor végig lu- 
li .nunK a goióngyös utón. Es hogy horgász
ni sem ke.Lines, mikor egész napon át egy 
lia cigunyhdlat sem fogunk, azt ugyan nem 
kell bővebben feszegetnünk. És mindez mu
latság. pihenés, üdülés szamba megy. Oh 
ez . . .  ez . . .  ez . . .

Elmenekültem a fürdőből. Megtörve, nyo
morékon. betegen, tönkretéve. agyonzúzva 
váns-orogtam haza. Rosszul éreztem maga
ma: es orvost hivattam. Tudjak e mit taDá- 

; c °h ‘ Meg kopogtatta az literemet, megnéz
te a nyelvemet íztnn így szólt : »Önnek 
pihenőre volna szüksége, utazzék fürdőre.* 
D.*i ez hajmeresztő ! Igazan hajmeresztő I

Kikergettem az orvost és most magam 
un magamat. Tegnap egész nap köp-

• i:aai. este rebarbara teát ittam, bepólyáz* 
•i'trim magamat a forróság dacára, izzad* 
•am mint egy De hiszen ezeket már 
• mondottam Elmondom másnak is, mert
i  hajmeresztő, igazán K.



tel néz a f. é. augusztus hó 10-ik le- I 
számolása elé.

Installáció. F. hó 2-ikán a turócz- 
*zent-mihályi hívek uj plébánost nyer
tek Szófa Károly eddigi haji plébános 
s turóczi főesperes személyében. A 
beiktatást Belházy Imre körmöczi 
apát-plébános lendületes beszéd kísé
retében végezte. A szertartás mely 1 
tudvalevőleg a plébánia lelki anyagi , 
ügyeinek hivatalos átadásából áll — 
10 órakor kezdődött nagyszámú hí
vők, papság és környékbeli intelli- 
gentia jelenlétében. A kegyuraságot 
maga a kegyurnő Bal lyány i grófnő 
képviselte. Midőn Szófa főesperest 
uj állásában őszinte szívvel iidvö- 
zölnök, kívánjuk, hogy uj hívei köré
ben jól érezze magát. Ad multos 
annos!

A forróláz varosunkban járványos ala
kot kezd felvenni, a mennyiben már 
több csalódnak van betege. Szeren
csére, hogy a betegség eddigi esetei
nél rendes lefolyású. Az orvosi szak- 
vélemény alapján a betegtség egyrészt 
az ivóvíznek a sok esőzés folytán 
lett megfertőzése az okozója s ép 
ezért ajánljuk a közönségnek, hogy a 
kutviz élvezetétől tartózkodjék s mint 
olcsó és egészséges italt a  Fábri Jó 
zsef kereskedésében kapható budisi 
Radovszky forrás vizét ajánlhatjuk, 
mely akár magában, akár borral kel
lemes üdítő és egészséges italt 
szolgáltat.

A f. é. julius 31-tól időjárásunk pár napra 
kedvezőbb volt s megindult az igy is 
elkésett aratás, gyenge kilátással a 
haszonra, mert a folytonos esőzés 
folytán a vetés nagyon elgazosodott 
s megfeküdt. A jó idő azonban nem 
tartott soká s újra esős napjaink 
vannak, azon veszélyt hozva a gaz
dára, hogy learatott gabonája kicsirá- 
zik. A krumpli a  sok nedvesség foly
tán romlani kezd s népünk, melynek 
ez téli főélclmét képezi szomorú tél
nek néz elébe s tartani lehet, hogy 
élelem hiány fog beállani.

Vasúti baleset A f. hó 3-án Buda- 
dapestról Ruttka-felé közlekedő estéli 
személyvonat József gőzfürész és 
Turcsek állomások között nyílt pá
lyán az utazók nagy rémületére meg
állt. Mindenki a nyitott ablakhoz tó
dúlt s látva a kalauzok szaladozását 
szerencsétlenséget gyanított. A kér- 
dezősködésre azoban választ nem 
nyerhetvén s csak utóbb tudták meg 
hogy a  vonat egy 60 éves asszonyt 
gázolt el, ki a pályatesten holtan fekve 
maradt. A szerencsétlenség okozója 
maga az elgázolt volt, mert a pálya
testen oly közel ment a közeledő vo
nathoz, mely éppen egy hajlásban 
volt, hogy a mozdonyvezető nem ve
hette észre s a lejtőn lefelé haladó 
vonalot meg nem állíthatta.

A vaddisznó és medve annyira ulszaporo-
dott megyénkben, előbbiek Klicsin, 
Bisztricska és Bulika községeb m fe
lette nagy károkat okoztak a vetés 
és krumpli termésben, utóbbiak pedig 
Trebosztó és Alsó-Jcszen községek ál
tal bérelt havsaira felhajtott mar
haállományt veszélyeztelik. A Tre- 
boszló községe által bérelt liavari le
gelőn mull napokban 5 mackó sétált, 
nagy rémületbe hozván a pásztoro
kat, kik csak ostorcsördités éktelen 
lármával tudlak a kellemetlen vendé
gek jelenlététől megszabadulni.

Az országos régészeti os embertani társulat 
f. é. augusztus hó 11., 12. és 13-án 
kirándulást tesz Zólyom város köze
lében elterülő l ’usztavár (Puáztihrad) 
környékén eszközölt ásnia ,ok megte
kintése céljából. A programin: l-ső 
nap aug. 11. d. u. kirándulás Szál- 
nyíre, az üveggyár megtekintése és 
onnét átrándulás Szliács-fürdőbe. 2-ik 
nap aug 12. d. e. kirándulás Puszta

várra, ebéd és uzsonna ugyanott. 
8-ik nap aug. 13. ünnepélyes köz
gyűlésen társulatnak és aztán Zólyom 
sz. kir. város nevezetességeinek meg
tekintése 2 órakor bankett.

A múlt hónapban uralkodó felhősza
kadások legnagyobb károkat okozlak 
Selmeczbánya vidékén. A Selmeczbá- 
nyáról Garamberzonczén át közlekedő 
helyi keskenyvágányu vasút ennek 
folytán beszüntette forgalmát, mivel 
a töltés sok helyen elsodortalott, s ; 
jelenleg 200 ember dolgozik ennek ! 
helyreállításán, s igy is a vonatok I 
közlekedése legkésőbb e hó végén 
lesz eszközölhető. A kocsi út is két- 
helyen megrongáltatok s a közleke
dés csak nagy elővigyázut melleit le
hetséges. Szerencse, hogy a nagy 
felhőszakadás következtében az ezen 

j völgy felett készült mesterséges tó 
töltése át nem szakadt, mert akkor 

I az egész völgy lakossága életveszélybe 
került volna.

A kassai hadtest parancsnok egész ki- 
' séretével f. hó 3-án Losonczon telt 

szemleulja alkalmából Körmöczbá- 
nyán szállt ki. hogy megnéze a város 
nevezetességeit A városi hatóság is
mert s hagyományos vendégszeretet
tel fogadta vendégeit.

Körjegyző választás. F. évi julius hó 
23-án a leköszönés folytán megürese
dett neczpálli körjegyzői állásra Jeli
nek Bertalan körmöczbányai helyet
tesi telt körjegyző választatott meg.

Villámcsapás. Szerdán este Újhelyi 
Atilla turáni csűrébe, mely tele volt 
takarmánnyal a villám lecsapott, mely
nek következtében teljesen leége't.

A megüresedett körmöczbányai körjegyzői 
allasra Palkovics Emil szolgabiró által 
Rutlkay Zoltán pribóczi jegyző segéd 
helyettesittetett.

A beszterczebanyai m kir. áll felsőbb 
leányiskolában az 1891 -92-d ik i tan- 

i évre a rendes beiratások szeptember 
1-én kezdődnek.

Az 1848-49-i szabadsagharci emlékek ki
állításának rendezői több ér;ékes festményt 
rendeltek me? oly célból, hogy a/.okat a 
becsesebb s értékesebb tárgyakat beküldő j 

, kiállítók közt dijak gyanánt osszák ki a , 
kiállítás befejeztével. E festmények közt 

I Kollarznak két, igen sikerültnek mondható,
• képe van. Az egyiken a Kossuth ceglédi 
j beszédjét hallgató nagy közönséget látjuk, 
j  hogy mily lelkesedéssel és (a képen jól ki

fejezett) áhítattal vették öt körül a derék 
J alföldi magyarok. Az előtérben átlók körül 

többen leborulva hallgatják Kossuthot. E 
kép parja azt a hircs jelenetet ábrázolja, 
mikkor Kossuth ceglédi beszéde után mas- 

I nap több ezer (minden fegyvert fogható) 
i ember lelkesedve indul Pest felé kaszákkal 
, fejszékkel es ajkukon a Kossuth dallal 

Azt állítják, hogy itt hangzott föl először 
a mi kedves nótánk, hogy : »Kossuth ha
jó . .ízt izenle.« Szerzőjét ma som tudjuk.

. E képeken kívül életnagyságú Kossuth 
mellképet olajba veslve is kapnak minda- 

| ma kiállítók a kik nagyobb számú vagy a 
kik egyes de igen érdekes dolgokat külde
nek. A lobbi kiállító is kap életnagysága 
fénykép imitációt Kossuth képéből Minden 
küldemény az 1848-iU-ki szabadságharci 

[ kiállitú; rendezőinek Budapesti- a főváro 
si vigadóba címezendő.

A szobrász meg a modellje. Wcis Lajos 
budapesti szobrász-segédet — raiut annak 
idején közöltük - szemérem elleni vétség 
miatt jelentette volt fel egy detektív, azzal 
vádolván hogy utazás kézben a vasúti ko
csi folyosóján modelljével. Tordai Erzsébet 
tel nyilvánosán csókolozott s oly féktelen 
szcrelmeskedést vitt véghez, hogy a kocsi
ban utazó 1 J -lő  egyén valósággal meg- 
bu ránko/.ott s fel is szólalt a szóin ászse
géd magatartása ellen A kir. járásbíróság 
elolt Weisz Lajos azt erősítette, hogy Tor- 
dai Erzsébet neki nem mod-llje, hmem

ke dvese. olyasmit pedig, a mi fölött tisz
tességes ember megütközhetett volna, nem
cselekedett. Az egész följelentést a följelen
tő dedektiv bősz ttjának monda, a ki illet
lenül viselkedett a szép leánynyal szemben 
s a kit e miatt a szobrász-segéd erélyesén 
rendreutasilott, ilyenformán : »Itt ugyan hi
ába üti a vasat, barátom ! . . .• Valameny- 
nyi tanú ellene vallolt a szobrász-segéd
nek s azt is kiemelték, hogy a leány szó 
nélkül tűrte Weisz illemsérlő bánásmódját 
sőt abba a mint látszol, teljes beleegyezé 
•sót adta Ezen az alapon a kir járásbiró 
Weisz Lajost és Tordai Erzsébetet 8 — 8 

napi fogházra s 1 0 — 10  forint pénzbünte
tésre Ítélte. Az elítéltek fölebbeztek és a 
másodbiroság 14 napra emelte föl a szob
rászsegéd büntetését, egyebekben helyben- 

i hagyván az < lsö bíróság ítéletét. Weisz és 
| vádlott-társa most a kir. kúriához fölebbe- 

ze t, itt azonban fölebbezését elutasították. 
Ma délelőtt hirdette ki a jogerős ítéletet a 
járásbiró az elitéltek előtt, a kik ezúttal is 
többször hangoztatták, hogy a dologban 

| ártatlanok. Weisz. augusztus 24-ig halasztást 
kapott büntetésének megkezdésére. Tordai 
Erzsébet azonban kijelenté, hogy bünteté- 

j sét megkezdi s azonnal be is ment a fog- 
! házba.

A monte-karlói bünbarlang megint reklá
mot csinál magának. Telckürtöli a világot 
a hírlapok utján, hogy valami Wells nevű 

1 angol egy napig étien szomjan játszott s 
fo yvást nyert, másnap s harmadnap szintén 
nagy szerencsével folytatta a játékot s össze
sen vagy 2 0 .0 0 0  font sterlinget zsebelt el. 
A bank nem nyerheti vissza a pénzt, mert 
az élelmes angol mindennap elküldte a mit 
nyert. I la igaz is ez a hir, még mindig na
gyon kevéssé ellensúlyozza a Wells ur nye
resége azt a sok* veszteséget, a mi annyi 
embert tett már koldussá Monte-Karlóban.

Vérmérgezés színes harisnyával. Az utób
bi időben gyakran fordultak elő vérraérge- 
z.és esetei, melyeknek oka a színes harisnya 

i volt. Berlinben a minap súlyosan megbete- 
; gedett egy nő. Uj vörös harisnyát hordott 

pár nap óta s a mérges festék egy pará- 
: nyi sebben at a vérébe vegyült. A  szeren

csétlennek le fogjak vágni a jobb lábát.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer álta 23 éves süketség és fülzú
gásból gyógyul ki, készséggel szolgál 
azon -zer leírásával mindenkinek, ki hoz
za fordul. Cim : NICHOLSON H. J„ Wien XI

K özgazdaság.

Pénzintézeteink és a gazdaközönség.

(S.) Hivatásszerű feladatuk a vidéki 
pénzintézeteknek, hogy a hiteligények ki
elégítése aUal segélyére siessenek a gazda- 
közönségnek. Azonban a vidéki pénzinté
zeteknek legnagyobb része első sorban a 
kereskedelem szolgálatában állanak s azt a 
pénzt, melyre a mezőgazdáknak szükségük 
van, többnyire csak a gabonakereskedők 
kezén át hozzák forgalomba.

A mezőgazdákkal szemben nagyon ne
hézkes az eljárás, melyet a vidéki pénzin
tézetek követnek, hogy a legjobb hitelű 
birtokosnak is csak két hitelképes kezes 
aláírására adnak kölcsönt, ez a/tan sok 
gazdát vissza riaszt attól s a bizalom hiú 
nynból nem is könnyű dolog kezességet 
elfogadó aláírót kapni. A falusi gazdák 
helyzete ezen üzletnél még annyival rosz- 
szubh. hogy tölök a városi pénzintézetek 
alapszabályai megkövetelik, hogy legalább 
egy hitelképes helybeli kezest állítsanak,

| holott nagyon  k e vé s  fa lusi em bernek vud 
I a varoso kb a n  o ly an  h itelképes ism erőse 

a k i a  váltó  a lá ira s  sz ív esség ét m eglenni 
| h a jlan d ó  lenne.

Akaiinak tehát jószivet negélyezó gabo
nakereskedők, kiknek elég hitele van a vi
déki pénzintézeteknél, a kik előzékeny szí
vességből állítólag megnyitják tömött pénz- 
lárcáikat s önnek fe jében kénytelen a gazda 
> ladni, a reménybeli termésének előre! 
egy részét, aztán a felvett előlegről egy 
váltócskái állít ki 8  százalékos kamattal. 

] De van ennek még egy függeléke, hogy a 
gazda kötelezi magat. a terményekért mé-

termázs.ínkint 50 kr kevesebb árért átadni 
a kialkudott gabonát, mint a mekkora lesz 
az átadáskor a helybeli piacon a folyó ár.

Kap pedig előleg fejében akként a gazda 
métermázsánként, búzára, rozsra 4 frtot 
kukoricára, árpára vagy zabra 3 frt. Es a 
szállítási idő az előleg felvételétől számítva 
2  —3 hóra terveztetik.

Már most ha számítjuk; elád valaki 
például 50 múzsa rozsot, kap ra előlegül 
200 frtot, az árkülönbözet múzsánként 50 
krt számítva kitesz 25 frtot, a mi a 3 havi 
szállítási időt véve alapul —  50 százalék 
kamatnak felel meg, mihez hozzá adva 
még a 8  százalék leszámolási kamatot, a 
gazda az ekképen nyert előlege után fizet 
58 százalékot.

Az árpánál és a zabnál vagy a kukori
cánál még kedvezőtlenebb az eladó gazda 
helyzete, mert ott például 50 m. mázsára 
csak 150 frtot kap s a fentebbi számítás 
szerint 74 százalékos kamatot fizet.

Ezen uzsora teszi nálunk a legtöbb gaz
dáinkat tönkre.

Vannak azonban olyan kereskedők is, a 
kik nem akarnak az uzsora törvénynyel 
össze ütközni, ezek előre megállapított 
áron veszik meg a pénzszükségben szen
vedő gazdától a reménybeli termése egy 
részét — az árhullámzással járó kocká
zatra való tekintetből azonban nem hajlan
dók métermázsánként a búzánál, rozsnál 
5 frtnál vagy a kukoricáért 3 frtnál töb
bet adni. — Tessék aztán ilyen árak mel
lett nálunk gazdálkodást folytatni, ez aztán 
kigazdálkodásra vezet bizton.

Nagyon figyelemre méltó dolgok ezek — 
mert ha ez szabadon igy tovább lesz, be 
kell állani a közgazdaság hanyatlásának, 
melyben meg fog rendülni a köztehervise
lés képesség is. ha ezen bejoknak valódi 
és gyökeres orvoslása —  mezőgazdasági 
bankok, községi hitelszövetkezetek és köz
raktárak létesítésével nem fog még ideje 
korán ellensulyoztatni.

Felelős szerkesztő : Rávesz Lajos- 
Társszerkesztő : Fehér János.

Nyilttér.

F a r l t i g r  ^ elileiiN to íT c von
G O  k r .  bis fl. 7 .6 5  per Meter — glatt 
gemustert ca 2 5 0 0  versch. Farben und 
Dessins) ( —  vers. roben- und stückwcise 
l’orto- und Zollfrei das Fabrik-Dcpót G- 
Henneberg (K. u. K. Ifoflieferant.) Zürich. 

, Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. 
| l’orto.

2561. szám.
1801.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szent-mártoni kir. járásbíró

ság, mint telekkönyvi hatóság közhírre teszi, 
hogy Nipanics Z nek Terjencsik Franciska 
slb. elleni végrehajtási ügyében a Znióvár- 
aljai l ‘J8 szljkvbcn 1. 1. sorsz. a. felvett s 
Terjencsik Franciska, kk. Terjencsik Fe- 
reticz, József, Mária es Maié nevén álló 
ingatianságra 178 frt 5') kr. kikiáltási ár
ban az arveréslelrendcltc és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingallansag az 1891. évi 
augusztus hó 29-ik napjan d- e. 10 órakor 
Znióváraija községben a község há/aban 
megtartandó nyilvános árverésen el fog 
adatni.

Arveieznt szándékozok tartoznak az in
gatlan becsárának 10  szazaiékát kész
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy pedig .1 bá
natpénznek a bíróságnál lett clölcges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt álszolgaltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatoság.
Kelt Turócz-Szt.-Mártonban 1891. évi ju

lius hó 18-ik napján.

F e k 8 te
kir. járásbiró.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A tnrócz s t -mártoni kir. jbiróság mint 

tikvi hatóság közhírré teszi, hogy a t.-szt - 
mártoni tptn.ik Ruttkav szül. Lamos Zsu
zsanna elieui végrehajtási ügyében Lipócz 
községben fekvő

a) a lipóczi 17. sz. tjkvben f   ̂ 1 1  s0r
sz a. foglalt ingatlanokból Ruttkav szül. 
Lamos Zsuzsit B. 6 . t. a. 1|3 részben meg
illető jutalékra 60ti frt,

b) az ottani 92 sz. tjkvben f  1. sor sz. 
a. foglalt erdőből ugyanazt B. 6 - t. a. 1|3 
részben megillető jutalékra 45 frt és

c) az ottani 128. sz tjkvben f  l. sor 
sz. a. felvett ingatlanból ugyanazt B. 4. a. 
2|3 részben megillető jutalékra 12  frt 2 0  kr. 
ezennel megállapított kikiáltási arban az 
árverést elrendelte és hogy a feunebb 
mejelölt ingatlanság az 1891. évi augusztus 
hó 27-ik napján d. e. 10. órakor Lipócz 
községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatianság kikiáltási árának 10  százalékát 
készpénzben, vagy óvadékképes érték pa
pírban a kiküidött kezéhez letenni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turócz-Szt -Mártonban. 1891. ápril hó 

lö-én.

F e k e t e
kir. jbiró.

I 909 Bt1 
I 1891.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó .tz 1881. évi 

LX. t. c 102. §-a értelmében ezennel köz- 
j  hírré teszi, hogy a tek. liptó-szt- miklósi 

kir. járásbíróság 5455|889 számú végzése 
által Krivoss János végrehajtó javára Hex- 
ner Adolf ellen 14 frt 07 kr. hátralékos ! 
töke és eddig összesen fi frt 1 0  kr. per- ; 
költség követelés erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmával biióiiag lefog
lalt és 352 frt 70 krra becsült 1 drb. pénz- 
szekrény- különféle szoba bútor és 249 , 
palack Jamaika-fele Rumból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek 2713J1891. sz kiküldési 
rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis 
Liptó-Szt.-Miklóson alperes lakásán leendő 
eszközlésére 1891-ik év augusztus hó 10-ik 
napjának délelőtti 9 órája batáridőül ki- 
tüzetett és ahhoz a venni szándé kozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az 1881. évi LX.t. ez. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet ígérőnek a becsáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. c. 108. §-aban megállapí
tott föltételek szerint lesz fizetendő.

Kelt, Liptó-Szent.-Miklóson 1891. évi 
julius hó 29. napján.

Gyurkovics Márton
kir. bírósági végrehajtó.

Prámiirt mit (lom Staats-Preis.

Prámiirt mit dér goldenen Medaille

T E S C H N E R  TH O N Ó FEN
Mit Regina dér Saison crl.iube ich mir mcin reich assortirtcs I.ager 

von Thonöfen aller Artcn in Gl.isuren und Korínén etc. aus guten, festen 
Matériái und in geschmackvollster Ausstattung bestens zu empfehlen.

Durch meine langjahrige Praxis und Erfahrungen als Eachmann bili 
ich in dér Lage mit den neuesten Iieitzsistemen (auch eigeuc Kombination) 
dieneii zu können, die durch wcnig Heitzmatcri.il eine schnelle und anhai- 
tend lángé Wárme g :üen und sich durch dérén billigc Ilcrstcilung gieich 
den kostspielig-sten Ueizsistemen bewáhren.

Zeichnungen und Prciscourantc franco und gratis.
Gcneigten Auftrágcn entgegensehend, zeichnet sich

hochachtungsvoll

Benno Heybach
Thonöfenfabrikaut

Teschen őst. Schlesien. „
4 s ü ö i s i a c  z i z m & s z a r  . « s : j

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

„ E G Y E T É R T É S *
a mely az u évvel immár 2 5 -ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasága, alapossága és 
sokasága, rovatainak vahozatossaga kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz
dag tarhaza tették az * Egyetértés »-t népszerűvé. A/, országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hü tudósítást egyedül az ‘ Egyetértés* 
közöl. Gazdasági rovata elismert régi tekintélynek örvend. A  magyar kereskedő 
S Gazdakozónség nem szorul többé idegen nyelvű lapr.i, mert az »Egyetértés* 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak tőségével s alaposságával ma mar nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos 8 a mezőgazda m.gtalalja mindazt az 
»Egyetértés.-ben, amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két barom regényt közöl egy
szerre, úgy hogy egy év alat 3 0 — 4 0  kötetni regényt, részint eredetit, részint a 
küiföidi legjelesebb termékeket jó magyarsagu fordításban kapnak az •Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan es hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az »Egyetértésre*, melynek előfizetési ara egy bora 
1 frt 8 0  kr., >,4 évre 5 frt s egy évre 2 0  frt Az előfizetési pénzek az * Egyetér
tés* kiadóhivatalába küldendők. Mutatvanyszamot a kiadóhivatal kivanatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld
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E G Y  F I Ú ,
ki helyesen tud írni és ol- 

! vasm

felvétetik a turécz-szt.-nmr- 

toni magyar nyomdában.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pályázat.
A ruttkai ágost. hitv. ev. filiális hitköz

ség okleveles tanítót keres, ki a tót. ma

gyar és német nyelvet szóban és írásban 
tökéletesen bírja.

Fizetése : Készpénzben : 300 frt. minden 
gyermek után egy fuvar tűzifa, vagy a ki
nek erdeje nincsen 1 frt az iskolába járók 
száma 60— 70. azon fából a tanterem is 
fűlendő. Két szobából allo csinos lakás, 
konyha, kamra és az iskolai épület mellett 
lévé istálló és fa^.in, egy nagy gyümölcsös 
és egy kisebb zöldséges kert.

Egy sikeres próbaév után az illető taní
tó véglegesen meg fog választatni.

Folyamodványok a záturcsai ágost. hitv. 
cv. egyház elöljáróságához (posta Turóc 
Szt. Marton) küldendők.

Ruttkán 1891 évi Juiius hó 26 kán.

Az iskolaszék

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

A  turócz-S2t.-mártoni „MAGYAR NYOMDA"
kiadásában megjelent:

A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
| Irta-: I é̂Trész Lajos.
! A R A  80 K R.

Kapható a Magyar Nyomdában
:*XXXXXXXXXX¥*¥XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX«XXXXXXXXX 3

Turócz-ul.-martom m agy árnyon, <ia — Kosenfeld Ignácz
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