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jUcezés és egyház- 
p o l i t i k a .

A közgazdasági tudományok az emberek 
anyagi jólétének fejlesztésére hatnak és — a 
mi ezzel kapcsolatos — szellemi jólétéi és 
miveltségét mozdítják elő, mert ma már be 
van bizonyítva, hogy a társadalom művelt
ségének emelkedésével fokozódik annak anyagi 
jóléte és viszont.

Az a társadalom a legvagyonosabb, a leg- 
függellenebb és a legboldogabb, a mely a 
műveltségben legelői jár, a mely legjobban 
érlelt hozzá arról gondoskodni, hogy a művelt
ség bizonyos színvonalát a társadalom minden 
tagja megszerezhesse, azaz: a melynek a leg
jobban és legkönnyebben hozzáférhetők iskolái.

A felnőttek iskolája: a községi hitelszö
vetkezetek. Ebben az iskolában tanulja meg 
a föld népe, a hitellel bánni, azt becsülni, 
erkölcsi és anyagi jólétét fokozni, hogy ezzel 
a magyar társadalomnak egy erősebb és egész
ségesebb tagja lehessen.

Hogy szükség van erre az iskolára, azt 
többek közölt a nyáron is tapasztaltam és 
ezért annak, ki ezt nekem nyújtotta, köszönet
tel tartozom.

A dolog így történi . . .
Egy vidéki flok-lakarékpénzlár igazgató

sága megválasztása volt napirenden. A válasz
tás után egy takarékpénztári részvényekkel 
túlterhelt igen gazdag ember ezzel a kijelen
téssel lepett meg: »lvépzelje, közjegyző úr, azt 
a különös esetei, hogy még a harisnyás rész
vényesek is eljöttek szavazni és minket szinte 
leszavaztak!«

Ebben látjuk, — hogy így fejezzem ki 
magam — a részvény-társasági iniveltséget 
megtestesülve.

Hátha unnak a harisnyás embernek van 
annyi esze, hogy akár jószántából, akár rábeszé
lésre egy jól jövedelmező takarékpénztárnál 
részvényeket vásárol, akkor, mikor a jogokat 
kell gyakorolnia, e szép jogát már nem hasz
nálhatja, csak azért, mert harisnyában jár?!

Ez jellemzi a magyar társadalmat, hogy 
még ma is három külön, egymással nem igen 
érintkező, izolált rendet, vagy osztályt külön
böztet meg. Egyik nem érti meg a másikat, 
mert nincs érintkezési punt.

A főnemes nein érti a középosztályt és 
a földmivest (harisnyás!) és ezek viszont úgy 
őket, mint egymást.

Más az életmódja, mások társadalmi szabá
lyaik, mások szórakozásaik és miért ne mond
juk ki egészen tisztán, akárhogy tagadjuk is: 
mások erkölcseik.

Nálunk, ha egy túl tömött vendéglőben, 
színházban, vagy más nyilvános helyen nem 
egy társadalmi rendbeliek jutnak egymás mellé, 
bizony majdnem kivétel nélkül mindenkire 
kényelmetlen és alkalmatlan e helyzet.

És ez nincsen jől így!
Ezt akarjuk mi a szövetkezetek népsze

rűsítése utján megváltoztatni.
Ne legyen közöttünk más különbség, mint 

az, hogy becsületes-e valaki, vagy pedig nem.
Ne érezze senki a társadalmi korlátokat. 

Azokat ne rontsuk, hanem közös egyetértéssel 
bontsuk meg.

A ki több: hajoljon lefelé, a ki kisebb:
emelkedjék.

Önmivelődés utján iparkodjunk mind
nyájan egyenlőkké lenni.

Ma már bebizonyított tény az, hogy hol 
kell a szövetkezeti eszmét hangoztatni A papi 
és tanítói gyűléseken.

Ezen két művelt tényező az, mely a nép 
belélelébe legjobban belát, ez a két tényező 
az, melyhez a nép legin-kább vonzódik; e két 
tényező az, mely mindig a nép között él és 
azzal jóban, roszban osztozik. Azt mondják, 
hogy nálunk a papság csak a szószékben 
pap, ' máskor meg nem igen gondol a hívek 
gyarapodásával.

Gondolkoztak biz ők eddig is. De, mert 
legtöbbnek nem volt még meg a közgazdasági 
támpontja: nem igen merlek a cselekvés terére 
kilépni.

Hogy mennyire időszerű és célszerű most 
a hitelszövetkezeti eszmét a papok elé vinni,

hogy mennyire megértik és magukévá teszik 
azt, kitűnik abból, hogy naponkint újabb és 
újabb jelentkezések történnek, hogy községeik
ben községi hitelszövetkezetek alapítására a 
központ közreműködjék.

Újabban is sok községben van alakulóban 
hitelszövetkezet.

Dolgozzanak is rajta, mert munkájokat 
jobbra nem fordíthatják.

A papok dolga ma már ez is!
Ezen munkájok erkölcsi értéke fogja őket 

kárpótolni azért, mit az  egyházpolilikai tör
vényjavaslatok törvénynyé emelkedése után 
munkakörükből veszítenek.

El fogják azonban téveszteni az utat, 
hogy ha felekezeti és nemzetiségi szempont
ból fogják fel az eszmét, mert akkor a helyett, 
hogy a most is kielégítésre váró differenciák 
elsimulnának, még inkább kiélesednek azok.

Ne nézze a pap az eszme propagálásakor 
felekezetét, ne nézze a falu közönsége nem
zetiségét, hanem nézze és ügyeljen arra, hogy 
faluja összes becsületes emberei ez úton össze
kerüljenek, egy társaságot képezzenek és együtt 
legyenek egy erős vár, mely a lappangó ellen
séggel s szocializmussal és anarchizmussal 
könnyen küzd és diadalra jut.

Mindnyájan együtt közös jóra kell működ
nünk.

A ki ezt így nem érti, vagy nem akarja, 
az jobb, ha nem is áll munkatársaink közé, 
mert úgy falujának, m in táz  általunk már ered
ményes szövetkezeti küzdelemnek nem elő- 
harcosa, hanem hátramozdílója lesz.

Vessen mindenki számol magával és csak 
ha a saját külön érdekéi és felekezetinek, kép
zelt külön érdekéi alá tudja vetni a közérdek
nek : csak akkor álljon sorainkba.

Nem szabad e kérdés körül kicsinyeskedni. 
Nem szabad a munkától huzalkodni, mert igaz, 
hogy szép eredményeket terem a hitelszövet
kezet, de az erős munkást és erős jellemet 
is kíván.

Sokkal többel ár tha t  egy felületes vállal
kozás e téren, mintha mit sem tenne az illető.

Egész emberek kellenek a gátra!

A „ F E L V I D É K I  H Í RA DÓ"  TÁRCÁJA,
Köd.

Szomorú téli kód szállott a vidékre 
Sötét felhöfatvol a mosolygó égre:
Aranyos napsugár, tavasz, élet alom . . .
Itt hagyott, elrópült könnyű lepkeszarnyon.

Szemünk bejár ködöt, felhőt, messzeséget, 
Keresve a táját, hova merre tévedt ?
Kiseröje banai, emlékekkel telve,
Annyi boldog óra vidám, pajkos kedve . . .

S mit a s z ív  ilyenkor emlékezve érez :
Nem faj a fajdalom, amely ilyen édes . . .
Mint egy visszazsongó elvrag/.ott almon 
Bánkódunk a korán eltűnt napsugáron . . .

Szepesi Ervin.

A kérő.
Elbeszélés. Irta: Kérész Lajos.

— A ►Felvidéki llirado* eredeti tárcája. — 
Szeptemuer ho vegén a nagy hadgyakorlatról tel 

lek haza épen. Az országú: porát egész fellegekoen 
söpri előttük a korai őszi szél. A század egy lel kilo
méternyire elmaradt mögöttük; a legénység vid tm an 
Véfal a nehéz gyakorlat kcllcmetlenségeiról, mert most

mar túl van rajta; Koltay hadnagy es a kis kadét 
bizonyara sokkal kellemesebb emlékekről beszélgetnek, 
mert eszre sem veszik, hogy a főhadnagy és a száza
dos annyira előre haladtak.

Ezek még keveseobet látszanak tudni arról, hogy 
a század úgy elmarad töiük. Úgy latszik, nem kevésobé 
érdekes tárgyról folyik közöttük a beszélgetés.

Azaz, hogy csupán Zalán Oszkár főhadnagy 
beszél; a százados olykor végig simítja a nadvesszövei 
lova karcsú, hajlott nyakat s egy-egy rövid kérdéssel 
árulja el csupán, hogy a beszéd targya érdekli ót.

Küiömben nem is lett volna huszar százados, ha 
ezredesének híres szép leánya, l’aikay Mici, nem érde
kelte volna.

/.aiati főhadnagy mar egy félóra óta zeng hym- 
nuszokat a leány szépségéről s o hailgitja végtelen 
türelemmel és vegteien komolysággal.

— Szóval szerelmes vagy beié, ugy e?
— Igen, százados űr, szeretem. Mást, hogy majd

nem két hónapig távol voltam tóié, tudtam meg, 
mennyire szeretem.

— És o szeret-c ?
_ Hiszen, ha azt tudnámI Tudod te is, százados

űr, hogy táncosai között mindig engem tűntetett ki 
legjobban | hogy altaiaban a fiatalság közt engem érc 
mindenkor az o legszívesebb figyelme. De bizonyosan 
észrevetted azt is, hogy azért epen úgy »drei Sciiritt 
vöm I.eibc tartott engem is, mint akármelyik tn.isik 
udvarlójat. No, téged kiveve százados u r !

— Azaz hogy én soha nem udvaroltam neki.
— Tudóiul S taian epen azért bánt veied mindig 

másként, mint velünk.
— Nos, és most mi a szándékod ?

— Épen azért hozakodtam elő e diserét dologgal, 
hogy szíves támogatásodat kérjem. Régen, mindenkor 
tapasztaltam, hogy jóindulattal viselkedel irányomban 
s kerlek, ez alkalommal se tagadd meg azt tőlem, édes 
László.

— Hat hogyan segítsek ez ügyben rajtad — én?
— Kérd meg számomra.
A százados lova e percben olyan ideges szökés

sel ugrott előre, mintha valamitől szörnyen megijedt 
volna. Zalait főhadnagy csak vagy száz méternyire érte 
utol a hamarosan megfékezett paripát.

— l’alkay Micit megkérjem számodra ?
— No, igen!
— És vele beszéltél már erről valam it?
— Dehogy beszéltem! Hiszen az a nyomorúság,, 

latod, hogy ha a/oicba a beszédes, szép kék szemeibe 
bele nczck, minden bátorságomnak vége. Nem tudok 
en akkor gondolkodni, csak gyönyörKödÓtn azoKóan 
az edes szép szemekben, hullámos szőke htjában, duz • • 
zadt, piros ajakaban és . . .  .

— Nos elég már! K a neki mondd el! ne nekem! 
lís ideges lova ismét galoppban indult a gyors szél 
nyomaoa.

Mikor aztán Zalán újra beérte, megint csak ő 
kezdte meg a beszédet:

— Hat megkérjem szám odra?
— Igen kérlek, kedves László! Ezzel tartozol 

nekem azok után a szívességek után, melyekkel eddig 
eliulmozni kegyeskedté I.

— Jó. Még ma! — Kérlek Oszkár, szedd rendbe 
a századot; közeledünk a varoshoz. M íjdén  a  vámnál 
bevárlak.
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Nem egész munkaerejükkel, de amit ez 
eszméért tesznek, egész erejükkel tegyék, ne 
immel-ámmal. . . . . .

így könnyű lesz a szövetkezeti érdekhálo- 
zatot megteremteni.

így könnyű lesz a jó módot és takarékos
kodást általánosítani.

így könnyű lesz a kivándorlás elé gátat 
vetni.

így könnyen megnyeri a jó tett jutalmát, 
de ha nem Így lesz, úgy ocsút fognak aratni.

Nem vagyok én bizalmatlan a papság és 
tanítóság iránt, de őket közgazdasági kérdé
sekre eddig még nem igen nevelték. Azért félek, 
nehogy félválról fogva a terhet, az alatt elgör
nyedjenek.

Nagy, szép és erős munka vár reájuk, 
hogy azt, a mit ók is csak ma kezdenek 
tanulni, azonnal másokkal is közöljék és ezek
kel gyakorlatilag keresztül vigyék.

Dr. Gidófalvy István,
kir. közjegyző.

A karcagi paraszt poétáról.
Egy porbahulott igaz poétáról emlékezem, a kit 

egyszerű juhász-sorból költővé avatott szenvedése, 
bánata. Varga Mihálynak hívták és mikor ebben a 
kicsi, de tehetségekben nem szegény országban a ver
seit megfogják ismerni azok, kik az irodalmi élet ese
ményeit cgyálatában figyelemmel kisérik, — ő már 
ezekről nem tud ; a poéták és boldogtalan szerelmesek 
közös betegsége vitte kora sírjába s most o tt pihen a 
karcagi temetőben.

Mindenekelőtt, nehogy Varga Mihályt is a kla
pancia gyártó piculajáger, kapa-kaszakerülő rímková
csokhoz hasonlónak tartsa c lap tisztelt olvasóközön
sége, elöljárójába itt közlöm a parasztköltő egy bámu
latos verséből a következő mutatót :

>Érjcn ha még kevés, több csapás a földön,
A szeretet eltűr mindent e göröngyön,
Reményem horgonya majd egyszer elakad 
Éltemen változtat, avagy majd elszakad.

Vagy egy másik versszak:
Remeg a szivem, mert az este jő 
S érzem az álom most is elkerül,
Mint annyi bosszú kínos éjen át,
Várva végső, nyugalmas éjszakát.
Virrasztanom kell búsan egyedül.

A ki fájdalmat annyi bcnsöséggef, minden mes
terkéltség nélkül subjektivitássa! dalolja, melyből épp 
úgy távol van a szertelenség, mint a pórias közhelyek, 
a ki olvasóját is annyira együtt készteti bánkódásra, 
mint Varga Mihály, a karcagi juhász, az csak istentől 
való poéta lehetett, egy nagyratörö költői tehetség, 
melyet ismeretlenségre kárhoztatott iskolai tanulatlan- 
saga, alacsony életsora, kora ifjúságában bekövetkezett 
halála, de hírnevének bilincseit talentuma mind legyőzi, 
hiszen nem költői agyrém, hogy a tehetség kitör és 
— eget kér.

V K i  V I  ü £ K  Í  H  1 B  A  11 °
Költői talentumát nem a hírnévre törekvés becs- 

vágya szólaltatja meg, hanem bánatos lelkének boron- 
gós hangulata. Mint a dalos madar ő sem azoknak 
dalol, a kik, a dalban gyönyörűségüket találják, hanem 
dalolt, mert lelke kínjai enyhüllek meg a dalban. Kín 
volt neki az élet, mikor az elhagyta, a kit nagyon 
szeretett, a felesége. A hazasságtörés drámái a magyar 
pórnép között ritkák. Népszinmüirodalmunk sem mert 
belőle ibseni invenciókat meríteni : ez a szerelmes
juhász életsora mégis egy igazi ibseni dráma, házas
ságtöréssel, az oltari eskü megszegésével, és azzal a 
bűnnel, melyet négy gyermeke elien elkövethet. 
Szendrei Klárának hívták a csodaszép kikapós karcagi 
asszonyt, ki a féltékeny juhászembert azokkal a gyöt- 
résekkel, melyekkel egy céda asszony megkinozhatja 
férjét, —■ az élegiai költészet egyik lantosává avatta.

Egy helyen igy dalol :
„Kín az élet! sérti lelkem 
A léhák beszéde,
Hogy életein szebb jövőnek,
Nem néz már elébe !
Régi, boldog szerelmemnek 
Se híre, se hamva.
Kit szerettem, annak szíve 
Hozzám meg van halva,
Nem jön vissza életemnek 
Napsugaras fénye 
Mintha az én bús szivemnek 
Homályától félne . . .

Majd elatkozza hűtlen nejét.
Átkom reád, te büszke nő, inig jársz az ég alatt.
Átkom reád, te hűtelen, rossz tetteid miatt
Vérző szivem, az ég s a föld, tanuk hogy hü valék
Megvetettél! De átkom él s meghallgatja az ég!
Hanem a kesergő férj mély fajdalmára mégis 

egy hosszabb s erőben s igazságban ritka leveléből 
következtethetünk. Ezt a levelet nehány héttel halála 
előtt írta feleségéhez. Erő, bölcsesség, vallásosság, a 
lélek utolsó fellobanásában való tusa, a legszebb 
magyar beszéd, — teszik e hosszabb levelet becsessé 
s töltenek el fajdalommal, hogy mi lett volna a benge- 
cségi puszták fiából, ha lelke kincseit a rendszeres iskola, 
nevelés hívta volna elő.

Azt mondják, a m agyar közönség elismerése 
sok esetben elfeledtette a költővel, hogy egy kis nem
zetnek dalolt; azt mondjak, hogy a magyar társadalom 
kifogyhatatlanul bőkezű a valódi emberszerető^ cé.'ok 
iránt. Nos hát im egy emberszerető cél s tisztelettel 
alóirott Chilkó László körösladányi plébános úrral szö
vetkeztem a karcagi parasztköltŐ műveinek kiadásara 
nem kiadói önzésből, de emberszerető célt szolgáivá. 
Ugyanis a költőnek négy kiskorú, neveltetésre szorult 
arvája maradt. Örökségük nehány vers, melyet apjok 
frázis nélkül szólva : vérző szívvel dalolt a bengecsegi 
pusztán. Ezt az örökséget az érző magyar társadalom 
jóakaratából pénzre kívánjuk változtatni, hogy a költő 
árváit becsületes emberekké nevelhessük fel. Ehhez 
kérem én a magyar társadalom segedelmét. Csak negy
ven krajcár áldozatról van szó. Tessék ezt hozzam 
Békés-Csabára beküldeni s én azonnal postára teszem 
Varga Mihály kötetét. Szeretet és érdeklődést kérek 
a magyar társadalomtól c vállalkozás iránt, melyet a 
tiszta emberszeretet sugalt. Verner László.

h í r e i n k .
__ A »F. M K E « furóovártnegyei választm ánya

m árcius l én műkedvelői színi elííadással egybekötött 
táncm ulatságot tervez. Mint értesülünk, színre kerül 
llerczik Árpádnak kitűnő v ig játéka: .N ézd meg az 
an y já t., s a jótékony cél irán ti tekintetből T ú ró é
in egye legjobb műkedvelőit sikerü lt m egnyerni. Ifj. 
Jm th  György orsz. képviselő, választm ányi elnök, az 
estély módozatainak m egbeszélése és a rendezőség 
m egalakítása céljából a mai nap délutáni fel t  óra 
já ra  értekezletei hivott egybe. Az értekezlet a megye- 
ház kis term ében lartátik  meg. őszin tén  üdvözöljük 
e mozgalom kezdeményezőit, még pedig annál is 
inkább, m ert derék műkedvelőink m ar 188ö. évi 
június hó 18 ika ó!a nem halla ták m agukat.

— A körmöcbányai színház felavatása- Lapunk e 
hó 17-iki szám ában értesíte ttük  o lvasóinkat a kö r
möcbányai magyar színház felavatás! ünnepségéről, 
még pedig, a F. M. K. E. titkári h ivatala á lla l h o z 
zánk — 15-ikén — beküldött tudósítás nyomán E 
tudósításunkban a többi közt az is foglaltatott, hogy 
a F. M. K E cs inálta tta  a színházat szállodája nagy
termében. E közleményünk, valam int a fővárosi 
lapok hasonló közleményei is, v.szzatetszést szültek 
Körmöcbánya város közönségénél. A dolog — mint 
bennünket értesítenek — ugyanis úgy all hogy a 
[<\ j\{. K. E. csak helyet adott a teremben a színház szá
mára, s magát a színhazat aztán néhány o ttan i le l
kes művész és m űked/elö  alkotta  meg tisztán sa já t 
erejéből, sajá t munkájával, hogy a körm öcbányai 
magyar egyesületnek és á lta lában  a nagy közönség
nek legyen állandó magyar színpadja. A felavatás 
ünnepségét a F. M. K. E. a körm öcbányai m agyar 
egyesülettel karöltve rendezte s részben ennek 
köszönthető, hogy oly fényesen sikerü lt az estély. 
Abonyi Árpád betegsége folytan nem ta r th a tia  meg 
felolvasását, s helyette Lórinczy György titkár ta rto tt 
a nőnevelésről szellem es és hum oros felolvasást. 
Fása Lajos az ünnepségek után m egtekintette a varos 
nevezetességeit. Megnézte a pénzverdét is, a hol 
ládákba csom agolva egy millió drb a ranya i m utat
tak neki, s aján lo tták , hogy azokon sé tá ljon  végig. 
Pósa büszke öníuda tál sé tá lt ra jtuk  végig s megve 
tőén szólt le a k in csre : »Nyomorult M am m on-!

— A Turócmegyei jótékony nöegylet f. hó 17-én 
délu tán  ta rto tta  évi rendes közgyűlését Füzete M tklósné 
alelnök ö nagysága elnöklete m ellett. Elnök m eg
nyitván a gyűlést, szép szavakban fejtette ki az egye
sület nem es célját s azt a buzgó tevékenységet, a 
melyet az egyesület volt elnöke, Szálló  Gézané ö nagy
sága. évek hosszú során at kifejtett. Ind ítványára  a 
közgyűlés az elköllüzködöti elnök érdem eit jeg y ző 
könyvileg megörökíteni határozta . Majd felh ív ta  a 
Közgyűlés figyelmét arra , hogy a m egüresedett elnöki 
szék s egyik jegyzői tisztség betö ltése szükségessé 
válván, válasszon elnököt es jegyzőt. E szavak e l 
hangzása után altalános lelkesültséggel az eddigi a l
elnök, Fekete Miklósné ö nagysága, egyhangúlag s 
nagy lelkesültséggel m egvalasztatoil e lnökké. Ekként, 
üresedésbe jővén az alelnöki tisztség, alelnökké 7Cor- 
kóczy T ivadarné ő nagysaga v á lasz ta to tt meg egy
hangúlag, az üresedésben ievö jegyzőségre pedig Fehér 
János ta n á r kéretett fel, a ki a közgyűlés éljenzése 
között foglalta el a jegyzői székét. Az egyesület 20 
év ó ta  buzgó első jegyzője, Jloffmann Ede beadta 
lem ondását, a mit azonbau a közgyűlés nem a k a rt 
elfogadni, kérvén öt, hogy még legalább ö t évig m a 
radjon tisztségeben, vagyis hogy töltse he a negyed -

Azzal sarkantyúba kapta lovát s vágtatva indult 
előre. S aztán clgondolkozott a különös megbízatás 
fölött.

Igaz, Zalan Oszkár tartózkodás nélkül kérhette 
erre; hiszen tényleg, mióta együtt szolgálnak — 8 év 
óta — mindenkor ó volt protektora. Ila  szolgálat 
közben érte kellemetlenség, segített rajta; ha pillanat
nyi pénzzavarok bántották (elég gyakran), megint csak 
hozza fordult: ha bűbajos asszonyok halójaba került, 
ismét csak Ő volt, a ki tanacscsal — vagy ahogy lehe
tett — kimentette a hínárból.

Bizalommal fordulhatott hat hozzá ez alkalommal 
is. De mégis, épen ez alkalommal nem tudott más 
valakit találni ? Miért épen öt ?!

És indulatosan vágott végig lova lapockáján, 
mely repülve merült bele a szélhajtotta portengerbe.

Mert hat Randó László százados űr azokban a 
»beszedes, szép kék szemekben*, azokban a »hullámos 
szóke hajfürtökben*, azokban a >duzzadt, piros ajkak
ban* epen olyan észbontó gyönyörűségét talalta, mint 
£alan Oszkár lóhadnagy. Csakhogy ezt eleddig eltit
kolta meg önmaga előtt is.

Hogy miért? Tálán nem is tudná okát adni. 
I alan azért, mert nem merte elhinni, hogy az a gyer
mek leány bele tudna szeretni ; vagy ha belé szeretne 
is, kételkedett -tóban, hogy szerelme allando marad
hatna. Annyi elijesztő példát látott épen a katonaék- 
nal, hogy, amig eszével ítélhetett, mindig vissza tudta 
fojtani indulatát.

De most, mikor egyszerre előtte állott az eshe
tőség, hogy azt az édes gyermeket végkép elveszti ; 
amikor szivének minden szenvedélye föllazadt, vege 
lett a bölcselkedésnek, az alokoskodásnak, — most 
az ö szíve is hangosan követelte a maga jussai.

És időbe került, míg annyira lehiggadt, hogy 
képesnek erezte magat * másért* tenni meg azt" a 
lépest, melyért a világon mindenkit meggyűlök volna 
— most mar I

Mire a Zalan Oszkár altat trabbau vezetett sza

zad a vámnál beérte, már egészen el volt szánva': 
legyen; vagy-vagy! Senki, még a főhadnagy sem, 
vehette rajta észre, hogy milyen vihar dúlt lelkén at 
e fél óra alatt 1

Annak rendje, módja szerint átadta századát a 
laktanyában; délre hazam ent; ebédjét haza vitette s 
nem jelent meg a tiszti asztalnál. Fel s ala já rt kénye
lemmel berendezett garszon lakásán s gondolkodott : 
mi lesz e különös játéknak a vége !

Mi lesz? Édes Istenem, hát mi lenne? Vagy igen
nel felel Pálkay Mici, vagy nemmel. Ha elfogadja 
Zalán Oszkár kezét, vagy ezt provokálja valami módon, 
vagy öncnagat emészti el, de a leány nőikül nem élhet, 
azt érzi. Ha pedig visszautasítja, akkor nyitva előtte 
az út s ügyetlenség volna tőle, ha mást engedne maga 
elé kerülni.

Délután 5 órakor teljes díszben jelent meg az 
ezredes lakasan. Sokkal nagyobb zavarban volt, sem
hogy egyszerre meg tudta volna értetni magat az ezre
dessel.

— Mondd csak még egyszer, Zalan főhadnagy 
szamara kéred meg leányom kezét ?

— Igen, ezredes úr ! Az ő megbízásából ismétlem 
c k érés t!

— Jó édes barátom, de ez esetben nem tudok 
határozott választ adni. Majd megfelel ra maga Mici. 
Különben is ó t illeti e dologoan az elhatározás joga.

S ezalatt csengetett is már 8 a tüstént belépő 
szolgának m eghagyta, küldje hozza azonnal leányát.

l’ar perc múlva belepett a leányka. »Beszédes 
kék szemei* felragyogtak, mikor atyjához belépve 
Randó századost o tt ta lalta , sduzzadt, piros ajkai* 
mosolyra nyíltak, mikor kezet fogott vele; s *huila- 
mos szőke hajabol* csak úgy sugárzott ki az a bűvös 
illat, mely a századost épen olyan mámorba ejtette 
mint Zalan főhadnagyot.

— Édes leányom, nem egyszerű udvariasság 
Kandó százados látogatásának célja. Azért jö tt, hogy 
kezedet megkérje . . .

A leányka arcat e nem vart szavakra elöntötte a 
vér ; atyjára nézett első meglepetésében, majd a száza
dosra.emelte szép, nagy szemeit, mintha kérdené: igaz-e 
az, vagy tréfa ?

— Igen, Mici, megkérte kezedet Zalán főhadnagy 
számara.

— Zalan főhadnagy . . . ?
•— Igen ieanyom ! Nekem nincs kifogásom a 

főhadnagy ellen ; de tudod, hogy e dologoan teljesen 
read bízom az elhatározást.

A leányka tagra nyitott szemekkel nézett még 
egyszer körül, mint a megriadt őzike; arcabol eltűnt 
az imént oda szökött pirossag ; szemöldökét összehúzta 
lassan, mint atyja, ez ezredes szokta, ha valami szigorú 
elhatározás fogamzott meg lelkében, — és hallgatva 
nézett még egyszer mindkettőjükre: igaz ez? *vagy 
tréfa?

— Nos, Micikém, elfogadod Z itán  főhadnagyot, 
vagy nem ?

— igen, apam, elfogadom ! Kérem százados úr, 
vigye meg a hírt küldőjének, hogy elfogadom.

Randó százados ajka összerándult e határozott 
kijelentésre, meghajtotta m agat a leányka előtt, tisz
telgett főnöke előtt s némán távozott az ezredes laká
sáról. Olyan formán érezte magat, mint a halaira ítélt, 
akit a siralomhazba visznek.

Nem tudott haza menni, hogy o tt — Ígérete 
szerént — bevárja Z a lan t; hanem neki vágott a varos 
közepén diszlö grófi park útvesztőjének, mely előttük, 
katona tisztek előtt., mindenkor nyitva állott.

És o tt, a százados harsak és platánok alatt, 
elgondolta e mai nap minden je len e té t; elgondolta 
az utolsó év minden napjai, attól kezdve, a mikor 
először vette észre, hogy a >kis Mici« nagy leány !

M» is feldo jo j  a suve, mikor eszéoe jut, ho ;yan 
tanította a gyermeknek ta rto tt leánykát lovagolni. 
Mikor egyszer megingott a gyerm ek a nyeregben s Ő 
hu télen derékon kapta s magához ölelte at a nye
regbe, mint a pelyhet, miiyen ideges duzzogassal bonta-



századot. HoíTmann Ede engedvén a közóhajnak, v i s 
szavonta lem ondását, kijelentve azonban, hogy a 
jegyzői teendőket á tad ja  teljesen az új jegyzőnek. 
— Ezután következeit a pénztárosi je lentés felol
vasása, melyből kiemeljük a következőket: Bevétel. 
Pénztári m aradvány múlt évről 104 frt 29 kr.. tag
sági díjak 466 frt, kamatok 680 frt 31 kr.. egyébb 
bevétel 3 í frt 75 kr., összesen 985 frt 26 kr. — 
Kiadás. Jótékony célokra 184 frt 35 kr., az alapok 
gyarapítására 330 frt 62 kr., eg eb kiadás 30 Irt 
56 k r, összesen 845 frt 53 kr. Pénztári maradvány 
139 frt 73 kr. Az egylet kezelése aiatt levő alapok': 
Törzsalap 6735 frt 29 kr Benic/kv Huttkay Mária 
alap 107 J frt 41 kr. Jókay a lap : 79 frt 26 kr. Jótékónv 
célú kiadás a lefolyt évben 484 frt 35 k r . az előző 
években 8303 frt 30 kr., az egylet fenallása óta 
8787 frt 65 kr. — Fe olvastato tt továbbá: Turúcvar- 
megye kir. tanfelügyelőjének a tira ta  a magyar nyelv 
sikeres tan ításában  kitűnt tanítók kijelölése tárgyá
ban hozzá intézett kérelem re vonatkozólag; Boldis 
Ignácnak, a helybeli állami iskolák igazgatójának 
köszönő sorai, azér', hogy a nőegylet az állam i kis
dedóvoda növendékei szam ara karácsonyfát á llíto tt: 
végül a segélyezést kérő folyamodványok tá rgyalta t
tak, melyeknek kapcsán a segélyek a folyamodók 
indokolt kérelm eihez képest m egailapíttattak. Ennek 
m egtörténte után elnök megköszönvén u jelenvóit 
szép számú egyesületi tagoknuk a közgyűlésén való 
m egjelenésüket s annak menetén tanúsított érdeklő
désüket. a gyűlést berekesztet;e.

— A zniováraljai áll. tanítóképző intézet kitünte
tése. Az 1896. év június havában. Ü Felsege je lenlé
tében m egtartott országos ifjúsági tornaversenyen a 
znióváraljai tanítóképző iljúsaga is részt vett és 
pedig, mint annak idején megírtuk, igen szép e red 
ménynyel. Harotn ezüst és egy bronz érm ét nyeríek 
a versenyen. Ezzel kapcsolatban most újabb kitünte
tés érte a nevezett intézetei. Az orszigos tornyaver- 
senyen való sikeres részvételért egy igen szép és 
dí zes kiállítású dicsérő oklevelet kapott, Egner 
Adolf to rna tanár pedig egy elismerő okiratot.

— Varmegye bizottsági tagvalasztas. A f. évi 
ja n u á r hó 20 án Necpallon megejtett vármegye bízott 
sági tagvalasztáskor Boldis Ignác, a turóc-sz.-m ártom  
polgári és felsőkereskedelm i iskola igazgatója válasz
ta to tt meg.

— Kitüntetett tanítók A »Turócmegyei Jótékony 
Nőegylet* f. hó l/ '-én  ta rto tt közgyűlésem a várm e
gye kir. tanfelügyelőjének ajánlatára, uz egylet néhai 
elnökének, Beniczktj -Ruttkay M áriának 1000 frtos 
alapítványa kam ataiból, két tanítót részesített 25 — 
25 frt jutalom ban, eléri eredm ényes munkálkodásuk 
és a magyar nyelv lan itasaban  felm utatott sikerem  
m éltánylásául. A k itüntetettek : Keleti Karoly felső- 
turcseki, és Schultz Ferenc Gábor ábraham falvi 
állami tanítók. Az egylet elnöksége további hazafias 
m unkálkodásra kérve az illetőket, a napokban kül
dötte el nekik a megszavazott összegeket.

— Búcsúzas. A sepsi-szenl-györgyi óvónőképzö- 
inlézeihez kinevezett Vdlidr Ella helybeli allam i po! 
gári leányiskolái tan ítónő tiszteletére, e hó 16-án 
este, szépen sikerült tá rsas vacsorát rendeztek — a 
Pátsch-fele vendéglőben — tisztelői. A távozó tanítónő 
érdem eit m éltató lósztok sorát Bsrecz Gyula kir. 
tanfelügyelő buzdító s elismerő szavai nyito tták  
meg. A kedéiyes hangulatban folyt larsas vacsorát tánc 
követte.

— Jótékonycólú előadás Az országos vörös-ke- 
reszt-egylet ru ttkai fiókja február hó 1-én esti 7 és

4. szám. Turóc-Szent-Márlon,

kozott ki karjaiból s milyen vakmerő ugrassa! szökött le 
ö léből. . . Akkor vette eszre először, hogy nem gyer
mek többé az ö kis tanítványa, hanem hajadon.

Aztán végig élte az utoiso év minden pillanatát. 
Azokat a keserves, kínos pillanatokat, mikor Zalámul 
s más ifjakkal olyan igaz bensőséggel jói mulatni 
lá t ta ; meg azokat az edes, edes perceket, amikor 
minden ilyen alkalommal utoljára is ót kereste fei s 
egy-két szíves szóval, egy-egy édes mosolylyai elűzte 
leikéről a kétségbeesést.

Soha szó közöttük szerelemről nem volt. Soha 
meg sem kisarlette szivéhez férkőzni, mert felt ettől a 
lelkét mindinkább eltöltő indulattó l; de azért végtelen 
boldogsággal töltötte el ha azoknak a »beszédes szép 
szemeknek* egy-egy mosolygását felfoghatta.

Valami kimagyarazatlan titkos egyetértés látszott 
közöttük létezni arra nezve, hogy egymásnak mindent 
megbocsatanak, mert nem teszik fel egymásról, hogy 
a másiknak keserűséget akarjanak okozni.

És most, ime, mit hozott mégis ez a mai nap, a 
melyet bizony másként képzelt cl ö uiaganak még 
reggel is . . .  !

Mert, hogy az Ő szivét összezúzta a leány azzal 
a nagyon is határozott kijelentéssel, az bizonyos . . . .  
De épen olyan bizonyos — hiszen nem volna férfi, ha 
észre nem vette volna, — hogy a leányka is dacból 
mondta ki azt az öt lesújtó »elfogadom* szót. Mert 
lehetetlen volt észre nem vennie, hogy az ezredes 
különös bevezetese után egészen mást vart.

Mást vart . . . ? Mit . . . ? Azt, hogy ő kéri 
meg . . . ? De vájjon akkor, ha úgy lett volna, mit 
felelt volna . . . ?

Igen, igen, mit felelt volna akkor ?
Levette a csákót a fejeról, mert azt hitte, szét

szakad az agya s fódctien fővel barangolta be a ter
jedelmes park tekervényes utalt.

Mit felelt volna akkor . . . ? Nem tudott c kér
déstől megszabadulni — s nem taialt ra feleletet.

—. Meg kell tudnom, meg kell tudnom 1 szóit

lel órakor a rultkni vasúti vendéglői, oszt. étterm ei-I 
bnn jótékonycólú, tombolával egybekötött műkedvelői 
'* dudást rendez az alábbi m űsorral: 1. .N épdalok*, 
előadja lilinkón Starti Jónás úr. 2 »A hypnotizmus*. 
párjelenet, irta G abányi; előadják: Mayer Janka k. a, 
és Záborszky Oltó úr. 3. Nyeremónylárgyak kisorso
l j a  4 »Bűvészeii m utatványok*. előadják Humml
testvérek. 5. .Népdalok*, előadja tilinkón Steril 
Jónás úr. 6 »A fogadás*, irta Hangay Octáv, előadja 
Floch Anlal úr. 7. »Viragfakadás*. vígjáték 1 felvo
násban. irta Murai Karoly. 8. Nyereménytárgyak 
kisorsolása. 9. .Részlet u .Br.uder Martin* bécsi 
énekes bohózatból, 1 felvonásban, irta Costa Károly. 
10 Nyereménytargyak kisorsolása. Előadás után tánc. 
Belépti jegyek és sorsjegyek előre Friedm ann Mór 
úr gyógyszertárában es u fiókegylet elnökségénél, 
valam int az előadás estéjén a pénztárnál válthatók. 
(Külön meghívók nem küldetnek.)

— A szuesanyi gózfüresz a napokbun új birtokos 
kezeihez jutott. Ugyanis az eddigi birtokos, Kralicsek 
János, eladta a gőzfürészt Hesse Valdemar szászor
szági vállalkozónak, aki — mint tudósítónk értesít 
—■ már eddig is alapos reményt kellett a rra  nézve, 
liugy minden tekintetben szolid üzletem ber. Az új 
birtokos ugyanis üzletét nagyobb alapokra akarja 
festetni s ebben a megnagyobítoii üzletben egyedül 
turóemegyei munkáéról, szándékozik alkalm azni. Látni 
való ebből is, hogy az új birtókos, mint üzletember 
érti teendőit s annak a vidéknek, a melyre hivatása 
vezette, érdekeit is szolgálni akarja. Kijelenthetjük 
tehát, hogy első sorban Szucsány község gratulálhat 
magának az új üzletember ottani letelepüléséhez 
másodsorban pedig a megye veheti örvendetes tudo
másul a gőzfüresz új birtokosának em berbaráti nemes 
érzelmeit. Ezek után kívánjuk, Jiogy az új tulajdonos 
magát Turócvármegyében jól érezze s üzlete gyüm öl
csöző legyen.

— Az .Országos Nemzeti Szövetség* Tanácsa a 
napokban tarto tta meg rendes 'ülését a kepviselőház 
egyik termében Péchy Tamás elnöklete ala tt. Olt 
volt többek között: Mátok Béla, Mezei Mór, Pázrnándy 
Denes, Nagy István, Óváry L'pót, dr. Barthos Andor, 
dr. Ilosvay Lajos. dr. Ballagí Aladár, Déri Gyula, 
Löcherer Andor, Katona Béla, stb. stb. Péchy Tamás 
mély és hazafias érzéstől áthato tt megnyitó beszéde 
után, — melyben az O. N. Sz. nagy és nemes cé lja
inak fontosságát m éltatta, — jVIatók Béla igazg. tá rs 
elnök az igazgatóság jelentését olvasta fel. Kitűnt 
ebből, hogy bar az elmúlt ezredevi ünnepségek és 
a bekövetkezett képviselőválasztások gaioltak a Szö
vetség terjedését, mégis az ország nagy részében 
figyelemre méltó mozgalom indult ineg íi jkok alaki- 
ta sa  iránt. Nevezetes alkotása a Szövetségnek a 
.M unkasképző esték* intézményének m egvalósítása, 
melyet dr. Barthos Andor aleínök pendített meg és 
vitt keresztül. Ugyancsak az ö elnöklete alatt lévő 
m unkásosztály vetette me£'3>0 könyvvel a munkás- 
könyvtár alapjai, s ta rtja  folyton napirenden a inun- 
kásrokkanthaz m egvalósítsanak  eszméjét, sőt ennek 
ja v á ra  gyűjtést is folytai, míg országos mozgalommá 
lesz képes fejlesztem. A társadalm i osztály mar 
kidolgozta az iparvédelmi akció tervezetét, a nemze
tiségi osztály pedig a külföldi lapokkal keresett ösz- 
szekötteiest, különöséé a k iá llításra  erkező nem zeti
ségek fogadásánál fejteit ki tevékenységet. A Szövet
ség Tanács örömmel vette tudomásul a jelentést. 
(Az Országos Nemzeti Szövetség* kívánatra bárkinek 
küld alapszabályt. Irodája: Budapest, VII. Akácfa-u. 32.)

— Szeszfőzői tanfolyam. A kassai m. kir. gazda
sági tanintézeten nyolc hétre terjedő szeszfőzői tan-

* '  Ü L I  I  1» K K  I  I I  ■ l t  A  I» «
I folyam rendeztetik. E tanfolyam  1897. évi február 
hó 1-éri veszi kezdetét. Célja ezen tanfolyam nak 
mezőgazdasági szeszgyárak részére szeszfőzőket gya
korlatilag és elméletileg kiképezni. A tanfolyam on 
részt vehet az. a ki okm ányokkal igazolni képes, hogy 
valamely szeszgyárban m ár huzamosabban alkalm azva 
volt, a ki a magyar nyelvben já ra to s  írni, olvasni 
és számolni tud és ezt bizonyítványokkal, esetleg felvé
teli vizsgával igazolni képes. A tanfolyam ra legfeljebb 
10 jelentkező vehető fel. s előnyben részesülnek azok, 
a kik gépkezelői szakvizsgát is tettek. A tanfolyam ra 
jelentkezők a szeszgyárban előforduló összes m unká
latokat végezni kötelesek; kötelesek továbbá a szesz- 
gyártás elméletéből tarto tt előadásokat szorgalm asan 
látogatni, a szeszgyártáshoz szükséges viszgálati 
módok elsa játítása végett a laboratórium i m unkála
tokban részt venni A tanfolyam befejezésével a 
jelentkezők gyakorlati és elm életi vizsgát tesznek, a 
melynek eredm ényéről a szaktanár és a szeszfőző 
által a lá irt és az igazgató által ellenjegyzett m agán
jellegű bizonyítványt nyernek. Tandíj és vizsgadij 
fejében minden jelentkező a beiratás alkalm ával 22 
frtot. s netalán szükséges felvételi vizsgáért pedig 8 
frtot tartozik fizetni. A jelentkezők élelm ezésükről 
és lakásról sajá t maguk tartoznak gondoskodni. 
Szóbeli vagy Írásbeli jelentkezéseket 1897. évi január 
25-ig elfogad a kassai m. kir. gazdasági tanintézet 
igazgatósága.

— A francia nyelvet tanulók és beszélők könnyen, 
kellemesen és a szóbőség megszerzését illetőleg 
bám ulatos eredm énynyel olvash d ják a Budapesten 
megjelenő »Le Progrés* c. francia szépirodalm i h e t i
lapot, mely magyar, (illetve külön kiadásban német) 
jegyzetekkel kisérve közli a modern francia irodalom 
legjelesebb termékeit. E lap, mely a francia irodalom 
és a francia szellem terjesztésével hazánkban újabb 
id jben  elharapódzott ném et szellem egyensúlyozására 
van hivatva, mindazoknak, kik a francia nyelvtan 
elem eit és a legközönségesebb szavakat bírják, már 
kitűnő alkalm at ad a nyelvnek kellemes módon való 
elsajátítására, de hasznos és élvezetes olvasm ányt 
nyújt az előrehaladottabbaknak is, akik álta la  legki
válóbb francia irók legújabb szellemes m üveivel, 
(kisebb elbeszélések, humoreszkek, causerie-k, kü l ön
félék) ism erkedhetnek meg. Az érdeklődőknek 
m utatványokat ingyen küld a kiadóhivatal (Budapest, 
József-körüt 33. sz. a.)

— Uj vasúti óraszámitás. A nemzetközi m enet
rend-értekezlet Bécsben tanácskozásai záradékául 
azt mondotta ki, hogy jövő nyártól kezdve a m enet
rendet a 24 órás időszám ítás szerint á llítják  össze. 
A kapucinert az em ber 14 órakor issza meg. 17-kor 
uzsonnázik. 20-kor vagy 2 l-k o r vacsorázik és 24-kor 
hajta le álom ra fejét. A vasúti idő kifordítja a re n 
des eletet sarkaiból. Az előkelő emberek többé nem 
ebédelhetnek hatkor, mert ez még hajnalban van, 
ellenben 18-kor, am inék halla tára  ma még mindenki 
csöndesen borzong. A színházak 19-kor kezdődnek 
és a kísértetek 24-kor je lennek meg. Az uj szabály, 
mint em lítettük, jövő nyáron lép életbe és vele 
együtt a nyolcad szerint való időszám ítás is. így 
fogjuk h át mondani: egy nyolcad tizenhárom i hét- 
nyolcad huszonkettő stb., m ert a negyedes rendszer 
a tizenkettes időméréssel együtt hal meg. Nehéz 
lenne ebbe az uj állapotba beletörődni s főleg nehéz 
lenne kiszámíani azt, hogy hányat ütött az óra, ha 
csakugyan megvalósulna.

1897. január 24. 3

végre hangosan s csákóját fejére nyomva, gyors lép
tekkel indult ki a park sötétjéből s ment egyenesen az 
ezredes lakasara.

— Az ezredes úr ö méltósága a tisztikaszinóoan 
van ! jelentette neki az előszobában az inas.

— Tudom ! Jelentsen ne Mici kisasszonynál.
És egy perez muiva o tt állott előtte abban a kis 

szalonban, melyhez annyi éd.-s emlék fűzte !
— Nem tudtam eieget tenni megoizatásomnak. 

Nem voltam kepes Zalam uk megmondani üzenetét.
A leány ránézett azokkal a nagy szemeivel, mintha 

nem értette volna, miről oeszéi neki a százados.
— Meg akarom eióoo tudni, mii feleit volna 

akkor, ha nem Zilan szamara kéreni meg?
— Nem ériem százados ú r !
— Meg akarom tudni, mit felelt volna, ha Randó 

László százados önonmaganak kérte volna meg ? 
Zalannal szemben eieget tettem kötelességemnek; de 
Kandó Lászlónak tartozom meg ezzel. Édes Mici kis
asszony, hallgasson meg! Én szeretem azóta, mióta 
magát úgy megbántottam, emlékezik, mikor először 
lovagoltunk ki ? Eh, nem azóta, mindenkor szerettem ; 
mar mint kis lányt is szerettem; csak titkoltam ön
magam előtt ez érzelmet, mert nem mertem elhinni, 
hogy az az edes gyermek engem meg tudjon szeretni; 
mert feitem attól, hogy kinevet balgaságomért. De 
szerettein, de imádtam, maga volt edes oalvanyom, 
maga volt az egyetlen napsugár, meiy eietemet meg
aranyozta edes derűjével. Nem mertem bevallani ön
magam előtt sem, csak ma, amikor Zilan megvallotta 
nekem, hogy szereti s megulzott, hogy kérjem meg 
szamara.

A leányka halavány arcara újra visszatért a rózsás 
pir ezekre a szenvedélyes szavadra s R m dó László 
megfogta lecsüngő kezecsKé|é; s ügy esdekeit tovaob :

— Édes Mici! H í nem kepzelódís, am it. alig 
merek elhitetni magammal, ha csakugyan szeretne 
engem, kerem, mondja meg, mit felelt volna, ha a 
magam szamára kértem volna meg?

Nem felelt a leányka e kérdésre, elfordította fejét 
— s nem húzta vissza kezét a százados kezei közül.

De ez nem elégedett meg e néma felelettel; sür
gette az érthető választ.

— Épen olyan érthető, épen olyan határozott 
választ kérek, mint amilyent az imént adott. Mondja 
meg — édes anyja emlekére kérem — szereti-e Zalánt ?

— Nem szeretem ! Suttogta a leány s a világért 
nem fordította volna fejét a kérdező felé.

— És Randó Lászlót szereti-e ? És elhiszi-e, hogy 
én egy érett eraoer minden megallapodottságávál sze
retem? Eihiszi-e, hogy nincsen egyéb vagyam, mint 
magat boldoggá tenni édes ? Elhiszi-e, hogy tudom 
magat boldoggá tenni ? És rászánna-e üde ifjúságát, 
hogy az én eietemet a maga édes ragyogásával 
derűssé tegye ?

A leányka odaborult — felelet helyett — a szá
zados mellére, szabadon levő balkezével átkulcsólta 
nyakát és magahoz húzta le azt a férfias, barna fő t, 
mely folyton kerdezte, suttogva.

— Szeret engem, édes Micikém ? Szeret ?
— Szeretem Draga, — mindig is szerettem ! S 

másik karjavai is magahoz kulcsolta s »duzzadt, piros 
ajkai* oda tapadtak ajakahoz s egy édes-édes csók
ban mondta el, mennyire szereti . . . .

Aztán elküldte az inast atyja után, aki sietve 
sietett haza a kaszinóból, el nem tudva találni, mi baja 
lehet leányának ?

— Nem Zalán menyasszonya vagyok apám, hanem 
a — — a — Lászlóé 1

— Annál jobban szeretem édes kis leányom 1 
Hiszen úgy is tudtam, hogy ezt a délutáni drámát víg
játékká változtatjátok ti ketten.

Megcsókolta szép leányát igaz szeretettel s kezét 
nyújtotta a századosnak.

— Szervusz, fiam 1 feIsten áldjon meg benneteket 1



4 Turőc-Szl.-Márton,

N y  i 111 őr .
Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Báli selyemszöveteket 35 krtól 14 frt <».r> kiig 
méterenként valamint fekete, fehér színes Henne- 
berg selyem 35 krtól 14 frt 05 krig méterenként sima

F  K  l i  V  I  I I  i ;  14 I  ■■ ■ ■* *%
| 4502. tik, sz. 1890. |

Árverési hirdetményi kivonat.
A luróc-uzt.-mártoni kir. já rásbíróság  mini telek- j 

könyvi hatóság közhírré tes«i. hogy Manila Pálnak 
Maltila sz. Kies Anna elleni vegrehaj'as: ügyében

1897. jnnutlr 24. 4. sziim.

csikós, kockázott, mintázott, dam aszt s. a. t. (mint- Szucsány községben fekvő:
egy 240 különböző minőség. 2000 szin es m intázat ai a szuesánvi 14*. s/.. tjvhen A I 7 és 0.

. .  . ;  !• • ......... o  i ............\  . . . i . . .haii s. a. t. a megrendelt áru postabér es vámmente-1 a |a tt felvett, Mai ti la -z Kies Anna. S-hen András es 
sen a házhoz szállítva mintákat postafordaltaval küld: Hizmann sz Salma Anna névén álió ingatlanra I08fthan.
II4* iiih *h e t ' i i  4m. (cs. kir. udvari szállító) K e l j e m
n y í l ra  ífiíirÍ<>lilM‘ii. Svájcba címzett levelekre 
10 kros. levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan eliutéz- 
tettnek

Van szerencsénk ajánlani

w  szavatolt tisztaságú

a legnagyobb 
dijakkal 

kitüntetett Thomasfossfátlísstet |
s x a v n t o l í  15—* 0 %  c i t n i i l i n i i  o ld l ia itó  
foMxl'oi’Muvfai’l a lo i in i i i i l  .*» HU- IOO%

l io i 'l i i io i i iM in g ^ ii l

FölUlmtilliallan, minden talajra alkalmas trágyaszer, 
különösen sovány talajjavítására, kitűnő hatású az ösz- 
szes gahnanemiiek, kapás és olajnövények, lóhere és 
lucerna, szőlő, komló és kerti véleményekre, kiváltképen 
a rétekre.

Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb foszforsa v- 
t rá g y a ; tekintettel hatásának tartósságára, fülül múlja 
az összes szuperfoszfátokut.

A citráiban oldható fosforsav-tartalomért szava tos
ságot vállalunk, netaláni hiányt incgléríliink.

Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyébb felvilá
gosítással a legkészségesebben szolgál

A csehországi Thomasmiívek prágai foszíátliszl eladási 
irodájának vezérképviscIÖségc a magyar korona ország 

(eriilclén

V I L M O S
HiMlnpcHi. Erzsébet-körút 31.

b) az oltani 18 í sz. tljvben A I 3. sor-szám a 
felvett Langsfeld András. Chorváth l*.il és Mulula sz. 
Krcs Anna nevére ír t ingatlanra 27 írtban,

c) az ottani 585. sz. tjkvben A I 1 s.-sz. a. fel
vett és Matula sz. Krcs Anna nevén álló beltelekre 
és 201b. öi. sz. házra 100 írtban .

d) az ottani 008 tjkvben A -f- 1. sor-szám a. 
felvett Seben András. Belli Pál s neje sz. Móricz 
Anna. ifj. Sebeny András, Matula sz. Krcs Anna és 
Matula Pál nevén álló ingatlanra 85 írtban,

e) nz ottani (558. sz. tjkvben A l l .  sor-sz. alatt 
felvett Gregor Pál. Milecz János és Matula sz. Krcs 
Anna nevén álló ingatlanra 87 frtban,

f) az oltani 072. sz. tjkvben A I I., 2.. 4. sor- 
sz. a. felvett, Sebeny András, ifj. Sebeny András. 
Matula sz. Krcs Anna és Matula Pál nevén álló in 
gatlanra IG7 frt 40 krban,

g) az oltani 095. sz. tjkvben A l l .  sor-sz alatt 
felvett Hizmann szül. Salma Anna és Matula szül. 
Krcs Anna nevén álló ingatlanra 34 frt 50 krban és

h) az ottani 712. sz tjkvben A l l .  sor-sz. a la tt 
felvett Rizmann sz Salma Anna, Matula sz. Rendez 
Zsuzsanna. Matula sz Krcs Anna nevén álló ingatlanra 
33 frtban ezennel megállapított kikiáltási a iban  az 
árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanság az 1897. évi január hó 29-ik napján 
d. e. 10 órakor Szucsány községben, a község hazá-

Bichler féle H o rg o n y -P a in -E x p e lle r
L in im e n t . C a p s ic i  co m p .

Ezen hírneves liáziszor cllcutállt az idő megpróbálásának. 
mert már több mint 27 óv óta megbízható, fájdalomcsilla
pító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, csúznál. tag- 
szaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok Által bedörzsölő- 
sokro is mindig gyakrabban rondoltotik. A valódi Horgony- 
Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Linimont elnovozós alatt, 
nem titkos szór, liánom igazi népszerű háziszer. molynok egy 
háztartásban sem kolleno hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 fit. 
üvogoukénti árban mi\jdnom mindon gyógyszertárban kész
letben van; fő rak tár: Török József gyógy- 
szőlésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával 
igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértókü 
utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkáro
sodni, nz mindon egyes üveget „Horgony" véd
jegy os Richtor ezégjogyzós nélkül mint nem va
lódit utasítsa vissza.

RICHTER F. AD.és társz, cs. és kir. udvari szállilik. RUDOLSTADT.

oooooooooooooooooooo
Bérbeadási Jhirdótm eny.

Korcsma és mészárszék;
í j nál  megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron S t * U T D H y £ r £ í i r á O H

1 alt^ ' s el log ailatni‘ . a búsvágás önálló kezelésével (az ital m érés a fürdő-
Árverezni szándékozok tartoznak minden egyes : bérlőtől) és a konyha szép jövedelmével 

inaatlanság kikiáltási árának 10% -át késznénzben.ingatlanság kikiáltási árának 10% -át készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
elöleges elhelyezéséről k iá llíto tt szabályszerű elös- 
mervényt átszolgáltatni.

Kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban. 1896. évi október hó 25-én 

Medzihradszky,
kir. aliárásbiró. I

azonnal haszonbérbe k iadó.
Bővebb felvilágosítást ad 

« fürdő-bérlő.

oooooooooooooooooooo

PSE R H O FE R  J. v é rtisz titó  labdacsai,
ezelőtt iilfn lű iio H  I» ImIím*»u Bí  neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig lélezik'belegség. melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezersze
resen he nem bizonyították volna. Évtizedek óla ezen labdacsok általános .-Iterj-désm k örvendenek ős alig van család melyben ezen kitűnő háziszcrböl készlet nem volna talá l
ható. Számtalan orvos által ezen labdacsok báziszerül ajánltatnak és ajánltait.-i k minden olybájuknál, melyek a rósz emésztésből és srékrekedésből erednek ; mint epe-zavarok" 
májbajok, kólika. vértolulások, aranv-ér. béltétlenség s hasonló betegségeknél. VérUszlitó tulajdonságuknál fogva kitűnő halassal vannak vérszegénység és az abból eredő bajoknál 
is: igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértiszJitó labdacsok oly könnyen halnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán méz 
a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül bevehetök. 1 ®

A számtalan hálairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönhözúah és legnehezebb betegségük után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek ezen helven 
csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat •■gyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.

... , I. n , r 1893 április lm .UJ-án. nPPlthflP fl.fp lp  e l f l p s i f Í P  Bernliur.l \V. O.-iol. Brogenzhen. '/, üveg 2 frt
lisztéit Pserhofer l r! hegyen olyan szives es küldjön nekem ismét In teker- ö u l JíéIaiti"IS*u tt AU U üi “ ü T (}() kr.. ' . üveg 1 frt ■!•() kr 1 iivez 70 kr

eset az ön folülmulhatatlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadja ez utón is a lrjfew ánvlronffpQ  «>*«*■* biztos hatású legjobh 'szer. minden köszve-
JUiiw tláai itwwM • wti jUwtl w wu, nyes és esnzos bajok. n. in. : gerincagvhantalom. tag- 

s/.aggatás. ischias. inigraine. ideges fogfájás, főfájás, fülszaggatás stb. élten l frt 20 kr.
h aü fp n fíp p  Pserhofer .j.-lol. F.vckhoss/.u sora óta valamennyi

iMUUwUunitti nuJáwUUww, hajnövesztő szer közölt orvosok által a legjobbnak elia- 
, merve. Egy elegánsan kiállítóit szelencével 2 frt.

AlfplítflflP s lcudcl tan írtől. Ülés é« szúrás á lla l‘okozott sebeknél, mérges
iuitiAiíáUww daganatoknál, ujjkukac. sebes- vagy gyuladt mell vagy más ily

bajoknál, mint kitűnő szer tön kipróbálva. I tégely Ő0 kr-. bérmenlvc 75 kr.

legmélyebb köszönelcmcl labdacsai csodahatásáérl.
Maradok teljes tisztelettel p; .‘lislik Ferenc, Köln, Lindcntbal.

Ilrascbe. Földnik mellett. 1887 szcpl 12.
Tekintetes I r! Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, 

melyeknek halasát ezennel megírom. En gyermekágyban meghűltöm, olvannyira ho«v 
semmi munkát sem voltam többé képes végezni, cs bizonyára már a l.olték kö’/.i volnék 
ba az on csodálatraméltó labdacsai engem nem mentetlek volna meg. Az Istc 
meg ont ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy 
ki fognak gyógyítani, amint már másoknak is i 
szolgáltak.

i meg. Az Isten áldja 
en labdacsok engem is tökéletesen 
i/.ségiik visszanyerésére segítségül 

Kniiicz Teréz.
. . . .  .. , Bécs-Ujhely. 1887 november 9.
Melyen tiszteli l r  A legforróbb köszönetnmei mondom ezennel önnek (it) éves 

nngyneném nevében. Az illető 5 éven át szenvedett gyomorluirutbaii és vizkórságban 
f * ' ? 1S í ' s.» ,C8!.mla- !ne v;1-: ugyébként le is mondott, midőn véletlenül egy doboz!

i ve,r " s í labdacsaiból s azoknak állandó használata föl v ú „  töké
letesen kigyógyult. -  Legfőbb tisztelettel WtinzeUcI J őse fa.

Toi-ininiAe ii. i c i i . Lichengraberaml, ígfóhl mclletl. 1889 m&rc. 27.

labdacsok‘értéke* felett ' ‘s 7 "  V | ia' ' ' ' ' '  k í ^ '1' « yo'l > " V-' i sm uMV̂ ^Vn-jV'̂ riV ‘-n

T . .- .. t'Otschdorf. Kolbach mellett. Szilézia. 188Ö. október 8-án
za, küld ‘i sI íZ T J aS T  ! ' " T nnl :‘Z "n v,:r,i»/-t,tó labdacsaiból egy csomagol <i dob. 
Somör Lm öt n .  ̂ ' ' í a.k,s :lz ün Csodálatos labdacsainak köszönhető?gyomorba tol. mely engem even ál gvötort. megszabadultam, E 
sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb kö

r 1 plfpp«nnw* ‘áftwi > hurut; rekedtsc

Ferenc 
’ agybahsam.

ES
a

la b d a c su k  iiá iam  
ag v o k  t is z te le tte l

.. Zwickl Anna
lisecn vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer .1 -féle a/ aranv Ilii- id.ilmi 

" T v ’i r ,  —• i 'i-'.an, Becsben ... S in íe r s t í .L e  15 s i  u kLszííeJÍ
m.k valódi minőségi,e.n s egy löszein  labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr F..v
k S d A íe lT f r i ‘°S) kV |7  ,a r la lm 'yaL;,,Ík‘ * frl 5 krl.a k erü l; bérm entetlen  u tá n v é té iKüldéssel I fit |4» kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.

. »S.S/-°B 'dobbeiii bekuIllésénél (mi legjobban posta utalványon es/.ko/.o.telik;
l együtt I csomag t Irt 2ö kr . 2 csőmig 2 frt 3) kr.. t - ,m a ' :t i rí 

v ;soinag ő frt 20 kr. és 10 csomag 0 frt 20 kr..a sorúi
- teriod t̂soguK köveik, o.., .. ,

mnek következtében kéretik csakis l’sorbof.u I -r,■ | •
csakis azos tekinthetők va’o.diaknas. .... .veknek

névaláírással fekete színben és minden .-gv’.-> doboz 
» színben van ellátva.

V alódiaknak csak azok lek in llie lők , m elyek h aszn á la ti m as lta sa  a L'seilmf.

szünetemet kifejezeír

köhögés ellen I doboz 3n krajcár, bérmentve fiO kr 

sóval és só nélkül. 1 üveg 70 kr.
■rlinftM' .1. tol. Sok év óla a fagyos tagokra és minden idült sebre, 

mim legbi .losabb szer elismerve. Egy köcsöggel M) kr.. bérinentve 66 kr. 
IitiiííftflfíV  '•fy általánosan ismert kitűnő há/iszer. hurut, rekedtség, görcsös köhögés 
wwiiHiiwUi, stb. ellen. Egy itvegecske ára 50 kr. 2 üveg bénnentve 1 fit őt) kr.

prágai esöppek) megronlott ............. rósz emésztés és niimiénneiníi
u«wmuiiuim, alt.-sli bajok el.cn kitűnő háziszer. Egy üvegesével 22 kr. 12 üveg 2 frt. 

A lfílítlP t}  Bulrieli A. W -hil. Kittinö bá/.iszer a rósz emésztés inin-
UIumImiiww utwMwtuw' ww, .len következni nyei, u. in : főfájás, szédülés, gyomorgörcs. 

gyomorliév. aranyér, dugulás stb. ellen ligv csomag ára  1 frt.

a l lg u l  CSUdsbSiSSEHl, (fgv üveg 50 kr.. egy kis üveg 12 kr.
Pnr a pllpn Kz,'n |>ür m«gsziinteti a lálm zadásl s az azáltal kép-

“ u w iiöll. zö.ló kellemetlen szagol, épen tartja a lábbelit és mint
ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr.. liérnVcntve 75 kr 

A j C l y y kailk""  sz,:r K"*yva ellen. Egy üveg 40 kr.. bérmentes küldéssel

: gyomorbajok-
w j kr.

Stoll-iéle Kola-prasparatumnk.
gy fái

Xala-alixir vagy bor, 
Mia-Peko, k,.„,o

iUUáa nál es bél betegség -knél. I liter Kola-elixir vagy 
l Irl <i0 kr.. egy negyed liter 85 kr.

üvegekben dar.tbonkinl ó frl ő) kr.. 3 frt, l frl (50 kr. 
egj'ol J  il u főfájás, fogf.ijts r)i:iiiii stb ellen.

bérmentes küldi 
3-> kr.. I- csomag J frt ío kr 

UI. Nagy ell
s a la k o k  a la t t  u ta n o z la tn a k  ; 

vértisz titó  la b d acso k a t k ö v e te ln i é 
liaaználM i ulasU áw i a  l’s e rlio fc r J.
■eddi’ ugy an azo n  a lá írá s s a l  v ö rö s s z in b e i

netán nem le
gyorsabban es

:iöre beérkezni, mely esc

itt fe lso ro lt készítm ényeken 
ló i l i  gy tg - 
k gyorsan 
ö'.öltetn is 
detiies. B í r  n intve

kiv.il, az osztrák lapokban liirdctctl ősz 
in:eg m  igék r.izuron  vannak és a készletben 
•gsereztetn :k. — Rostái megrendelések a lég- 

a p i nz isszeg ••lőre küldetik; nagyobb megrendelések 
y e.sitiun történik a küldés. In  az összeg

óm a pjitiköltségi.; sokkal inirsé.«clto!>bii.

aláírással vörös színben vau ellatv

R ik tar: Bdiapasten. Tjrök J Jzsaf gy jjy ize rta rab an , kiraly-utca 12. szám
I névaláírással tok.-te s/Jnbtin ás minden egves doboz fedele ugyanazon
. . i n  .- *■ 11 ., 11..,,*  . °  *

yyógyszeresz ..zum goldenen Reiclisapfel,‘
écs, I . 3in .grerstra.sse 1.5.

Turoc-hstl.-ujarioui Magyar Nyomda - M mm
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