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Kiadóhivatal: a turóc-szt.-martoni „Magyar Nyomda".
A lap szellem i részét ille tő  közlem ények  a szerkesztőségre, h ird etések  és 
előfizetések a k ia d ó h iv a ta lra  cím ezve T u ró c -S z t.-M á r to n b a  küldendők-

H ird e té s e k  log ju t& nyosabban , á r s z a b á ly  s z e r in t .

Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti á rakban  — m in
den bel- érj külföldi h irdetési iroda fogad el.

Égy nagy társadalmi baj.
A ki figyelemmel kiséri az emberek ma

gaviseletét s tetteit, csak hamar meggyőzöd-, 
hetik azon állítás igazságáról, hogy a legtöbb 
embernek főjellemvonása: az önzés.

Ennek természetes következménye, kifo
lyása, sőt azt mondhatjuk — ikertestvére: az 
irigység.

Mindig együtt járnak ők és képezik az 
embereknek nagyon is elterjedt főtulajdon
ságét.

De csakugyan, alig létezik oly szenvedély, 
mely annyira üressé, annyira sivárrá tenné az 
ember szivét, mint az -— irigység; s tény az, 
hogy kevés ember vau a világon, .a ki ember
társának boldogságát, még ha az — barátja is,' 
nézné irigység nélkül. Holott még is éppen 
az a legszebb jele és legnagyobb bizonyítékai 
az ember kiváló tulajdonságának, nevezetesen' 

pedig nagylelkűségének, hogy nem ismeri az 
— irigységet. |

Tudják, ismerik a sárga irigység hatását, 
s befolyását a magas, az udvari körök; a hol 
a fejedelemnek valami individuum irányában 
tanúsított kegye, nem egyszer egész udvari, 
kör irigységét fölkelteni s azt mozgásba hozni 
képes.

Látjuk azt a magasabb társadalom körei
ben, a hol nem ritkán a berendezés nagyobb 
fénye, a drága toilettek, ellenszenvet s irigysé
get idéznek elő.

Tapasztaljuk ezt a közéletben, az úgyne
vezett „szerencsés" eseteknél, örökségeknél, 
előléptetéseknél s más kitüntetéseknél, szóval 
mindenütt, a hol más valaki oly előnyhöz ju
tott, melyet mi még nem bírunk, de a mely 
után már régóta vágyódunk; - nem törődve 
azzal, váljon vágyaink s törekvéseink o te
kintetben jogosak s méltányosak-e, vagy pe
dig nem!

Olyanok vagyunk mi — emberek, hogy 
embertársunk öröme, boldogsága minket bánt;

s ezen bensőleg leplezett, titkolt bántalom, j 
ez : a sárga irigység!

Nem jele oz sem a nemes gondolkodás-] 
mik, jellemnek, sem pedig a kiváló észnek; 
de főleg nem bizonyítéka a hamisításnak, I 
melynek első s legfőbb feladata abban áll, I 
hogy embertársunk javát, boldogságát, üdvét 
minden tisztességes uton-módon előmozdítsuk.

Engedjék meg kérem, hogy itt egy tüne
ményt érintsek, a mely némileg talán furcsá
nak is fog látszani.

Csodálatos ugyanis, az a psychologiai igaz
ság, hogy az embereket erényeik miatt — iri
gyelni nem szoktuk.

Meglehet, hogy egyik-másik kedves olva- 
sónőm, vagy némelyik t. barátom ez alkalom
mal optimistikusnak fogja találni nézetemet. 
Meggyőződésemet azonban még is nyíltan 
megmondom. Ez pedig abban áll, hogy a becsü
letes, derék férfiakat, éppen ritka becsületes
ségük, megbízhatóságuk, hűségük, megvesz- 
tegethetlenségük miatt, — valamint a nemes- 
lelkű nőket odaadó szeretetük, önfeláldozásuk, 
szenytelen erényük miatt nem tekintjük az 
irigység ugyanazon kínzó érzelemével, a mely- 
lyel nézni szoktuk azon embereket, a kik a 
szeszélyes Fortuna kegye által a gazdagság 
és kitüntetések adományaival megajándókoz- 
tattak.

De viszont azt is tapasztaltam, hogy nem 
csak a szerencse anyagi kegyei nem kerülik 
ki az irigység ellenségeskedéseit, hanem annak 
ki vauna'i téve a szellem magasabb képessé
gei s a kitüuöbb ész érvényesülése is, — 
mihelyt abból arra, a ki a természet ezen 
szép ajándékaiban részesült, esetleg valami 
különösebb előny bárul, vagy pedig mihelyt 
azok a mi — tudásunkra árnyékot vetnek.

Bizony, kérem, furcsa ez a mi életünk! 
Nézzük csak meg ottan azt a szép eszű, de 
a szerencse által elhanyagolt embert! mennyi 
türelmet, mennyi önmegtagadást kell tanúsí
tania csak azért, mert talán szembeállott a 
szerencsének egyik gőgös, korlátolt kegyelt

eiével, a ki éppen azért nemtelenül s oly 
irgalmitlanul, keményen éreztette vele pilla
natnyi hatalmának, vagyonának, rangjának s 
tekintélyének fölényét, túlsúlyát I

Ilyen az élet!
De azért az irigy ember valóban boldog 

emberré soha sem lehet; mert az irigység 
természetes ellensége a megelégedettségnek s 
bünteti az embert a legkellemetlenebb, leg
keserűbb érzületekkel, melyek végre lelkének 
kínjaivá válhatnak.

*

Valóban csúnya és kínos szenvedély az 
irigység, előidézve leginkább azon képzelődés 
által, hogy más emberek oly dolgokkal, oly 
tulajdonságokkal rendelkeznek, melyekkel mi 
is birni szeretnénk.

így támad azután az irigység, melyaz emberi 
szeretet érzelmével semmiképen sem egyez
tethető össze. Mert a kinek szive át van hatva 
emberszeretet által, az mások boldogságában 
talál némi kárpótlást azért, hogy ő maga nélkü
lözni kénytelen a boldogságot.

Okos, morális ember, soha se felejti el, 
hogy az irigy ember hasonlít az acélhoz, a 
mely rozsdásodva — önmagát rágja, önmagát 
emészti; csak önmagára hat s önmagának árt.

Óvakodik ő attól is, nehogy saját boldog
ságának fitogtatásával másokban keltsen irigy
séget ; de óvakodik azért is, mert tudja, hogy 
az irigység lassanként gyűlöletté válik.

Bizonyos tekintetben és mértékben min
den emberben meg van az irigység. Különb
séget kell azonban tennünk az irigység és a 
káröröm közt, a mely valóságos ördögi szen
vedély. Nincsen csalhatatlanabb jele a teljesen 
gonosz, elvetemült szivnek és mély erkölcsi 
romlottságnak, mint a — káröröm.

A kiben ezt észreveszszük, azt kerüljük, 
mert az a legveszedelmesebb ember.

Engedje meg, kedves olvasónőm! hogy 
csak még egy percre igénybe vehessem szives 
türelmét.

Ismeri ön az irigységet ? tudja, hogyan 
néz az ki ? Rút, kancsalszemü kisértet az

A „ F E L V ID K É I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A .
Turócvármegye 

főispánjai s tisztviselői.
K özli: Hráz Bélit

— A > F e l v i d é k i  Iliradó* e re d e ti tárcája. — 
Magne ezredes kirendeltetett a megyéből, s Léva 

felé vette útjá*, magával hajtatván ökröket s lovakat. 
Br. Serach hadnagya a neepáli mészárosnak marha
állományát mind elhajtatta. Rakovszky Menyhért a 
megye nevében felkeresi az ezredest, hogy a letartóz
tatott marhaállományt bocsássa szabadon, különben 
protestal felsőbb helyen ezen katonai méltatlankodás 
ellen, annyival inkább, mert a német katonaság Tre- 
bosztón felgyújtotta Révay Zsigmond birtokát, Kostyán* 
bán pedig a Pálfíy ezred katonái gyújtogatják a neme* 
sek birtokait.

Magné helyett Lebl bajor ezredes rendeltetett 
megyénkbe. A megye okulva az döbbeni katonai mél
tatlankodásokon s elejét veendő az újabbaknak, kéri az 
ezredest, hogy a Rabatta s Ábele tábornok által adott 
katonai fegyelemhez tartsa magát,

Lebl erre azzal felelt, hogy felhívta az alispánt, 
jöjjön Tótprónára a bajor katonaság elszállásoltatása 
végett.

1685. február io-én özönlött be a bajor katonaság

s Nagy-Csepcsény és Dvorecen a nemesi kúriákat 
foglalták le.

A bajor ezredes már nem is kért, hanem paran
csolt az alispánnál, kikötvén, hogy a katonaság a ne
mesi kúriákon kényelmesen legyen elhelyezve. De 
ezen botrány a nemesi jogok sérelme nélkül nem tör
ténhetett, s különben is alig 3—-4 tehetősebb nemes 
volt képes katonai elszállásolás befogadására. I3eniczky 
Farkas és C ’.emanka Ádám ezen rendkívüli zaklatás 
ellen Stejnau generálishoz küldetett, hogy a bajor katona
ságot különben is mint szokatlan s ellenséges indúlatú 
elemet rendelje ki a megyéből, s a megye inkább 
némi kárpótlást igéi* Stejnau katonái számára.

Stejnau a kiküldötteket azon utasítással látta e'» 
hogy mivel ezen ügy inkább Karaíifi és Ábele tábor
nokokhoz tartozik, keressék fel őket Besztercebányán 
s kérelmüket ő is támogatni fogja, hogy a megye az 
élelmi szert ne quota alapján, hanem fej szerint fizesse.

Ábele fulmináns levélben válaszol a megyének, 
hogy folyton kérelmez s fizetni soha nem akar ; fizesse 
be a még február hóra járó 1398 frtot,

A megye újból kénytelen volt fizetni. De pénze nem 
lévén, újból mindenfele kigondolható adónemet vetett 
ki a nemesekre s a szegénységre. A mágnások és 
nemesek szolgái és szolgálói minden forint után 2 pol- 
túrat fizetnek, a kereskedők 10 poltúrát, a kúriákban 
dolgozó kézművesek 10 a portákon pedig 4 poltúrát.

A portákon levő zsellérek minden marha után io-, ha 
marhajuk nincs 4 kis pénzt fizetnek.

Ezen adókivetés ellen protestáltak a curiális ne
mesek s csak oly feltétel mellett hajlandók fizetni, ha 
a nagybirtokosok (mágnások) is fizetnek, mert az elszál
lásolás kötelezettsége áltálán a nemességet terheli, mitől 
azonban jelenleg a főnemesség ment volt.

Jólehet Beniczky Farkas és Okolicsányi Pál ez 
ügyben elengedés, illetve kedvezmény végett közbenjár
tak Ábelénél, hogy a megye erre képtelen s felaján
lottak a megye nevében 400 portiót, de Abele megma
radt döbbeni határozatánál.

Ez ügyben újból az alispán, Huszár Imre s a fő
jegyző, Prónay Gábor felkeresték először Abele hadi 
főbiztost, aztán Karaffa tábornokot, de a tábornok a 
megye kívánságára egy fulmináns beszédben válaszolt 
s megsetn hallgatva az alispán által felhozott mentő 
érveket, az alispánt elzáratta s csak oly feltétel mellett 
hajlandó szabadon bocsátani, ha az alispán a megye 
nevében irásbelileg kötelezi magát a Lebl ezred szá
mára a még február hóra kivetett 1394 forintot meg
fizetni. A  szerződés megköttetvén, az alispán szabadon 
bocsáttatott s ekkor vettetett ki a mar előbb említett 
rendkívüli hadi adónem.

Általános volt a panasz az ilyetén kivetett adó
nemek miatt. A  király a folytonos panasznak végét 
vetendő, 1685. január hó i-röl keltezett leiratban érte.
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ébresztés a lelhargikus álombul, akcióra hívás és uj.sárga bőrrel, beesett arccal; láthatlanul lopód

zik be az emberek szivébe.
A mint mások jobb sorsát észreveszi a — 

gonosz, irgalmatlanul kínozza a szegény em
beri szivet, folytonosan ezt súgván neki: te, 
szerencsétlen ! nézd meg csak ott azt a társnő
det! sokkal jobb dolga van annak; szebb háza, 
díszesebb ruhája, modernebb háztartása, drá
gább ékszerei vannak, mint neked; gyakran 
meghívják ide is, oda is ; meg engedhet magá
nak utazásokat, mulatságokat; imádói kllrölfog- 
ják, dicsőítik, hízelegnek neki. Ezt én nem tű
röm nyugton, míg ugyanezekben bármi utón 
módon — nem részesülök. “

így lármázik a sárga irigység a szegény 
emberi szívben.

És a kinzott emberi szívnek s talán — 
önnek is kedves olvasónőm! misem képes 
nyújtani örömet, de még nyugalmat sem; nem 
nyújtja azt a vallás áldása, sem a magasztos 
természet, de még a kedves övéinek s bará
tainak szeretete sem !

De nem is lehet ez másképen; mert igazak 
a költő szavai:

Wen Anderer Missgescliick erfreut, 
l!nd wer aus Rache oder Neid 
üern seines Niiclisten Freuden stürt:
Ist keiner Freude werth.

Ha reám hallgatna, azt tanácsolnám: a 
mint észreveszi, érzi a gonosz irigységnek be

ié dúsát, küzdjön ellene; ne forduljon el 
7, odva s jajgatva, hanem szóljon hozzá 
nuolyan: távozzál tőlem, te gonosz ki- 
megelégszem én azon kevéssel, a mivel 

elkezem; több talán nem is volna hasz
nomra !

Verdiene dein Geschick,
Sei dankbar und bescheiden;
Und fürchte nicht den Blick,
Von deneu, die os beneiden.

Cselkó József.

Lapszemle.
A tót nemzetiségi politika mozgatói, a kik a 

»Národnie Noviny«-ban csattogtatják ostoraikat, napról- 
nápra türeimetlenebbek, akárcsak a boxerek Kínában. 
Valami ideges láz hajija őket, hogy újabb és újabb 
akcióra buzdítsák o'vasóikat s lehetőleg egy oly ideális 
káoszt idézzenek elő, mely elnyelné a magyarságot s 
uralomra lökné a felfelé vágyó tót nemzetiséget. Sűrűn 
hangzik közleményeikben a »szláv* és »szlávság* kité
tel is, nyilván a fajrokon szomszédok elszédítésére, 
illetve annak eihitetésére, hogy a tótság fészkeiődése 
világkérdés.

Ilogy logikusan kieszelt s a fennálló politikai vi
szonyok mesgyeibe illeszthető tervük nincsen, arról ke
zeskedik az a gyűlöletes kapkodás, meiy serkentő cik
keiket jellemezni szokta. Eójellege az ilyen cikkeknek

friss fuvalommal való biztatás.
E-.t hangoztatják a megszakadásig s nem a jám

bor cikkezőkön mű ik, kik jobb ügyhöz méltó ékesszó
lással varialják a fenti sarkpontokat, hogy az egykedvű 
jó tótnak más fogalmai vannak a hasznos akcióról és 
friss szélről, mint a metaphorákban érzelgő népve
zéreknek.

Ám az urak ha látják, hogy a hatás csökkenő 
felben van, sietve néznek valamely hatásosabb jogcím 
után, melynek cégére alatt útnak eresztik gyújtani s 
rombolni szánt bombáikat. De hadd beszéljenek a N. 
N. cikkei.

A f. évi 75. szám vezércikke »Cave Canem/« c. 
alatt jelent meg s belőle kiemeljük a következőket :

»Meg kell szűnnie nálunk az álomhamerüles és 
clhidegülés időszakának, mert az alom a halai testvére ! 
Ha Isten akaratából jön a halál, meg kell hajolnunk 
előtte, de önkezűleg nyúlni az életünk után .• nincs jo
gunk ; s a hidegülés és szellemi elalvás nem egyéb, 
mint ebükéit öngyilkosság, vagy legalább előkészület 
hozzá és az érzékeknek narkotikus méreggel való el- 
tompítása. A panmagyar, vad sovinizmus lapja írja: Ez 
az ország s népe csak magyar lehet. A magyarok meg
fizettek érte ezer éven át vérrel és verejtékekkel s meg
vettek minden hegyet, völgyet, fát, mező*, folyót és 
patakot. Az országnak van rá joga követelni, hogy 
mindenki szót fogadjon a magyarnak s a kinek itt a 
hazája, az legyen szívvel, nyelvvel, érzéssel és lelkese
déssel magyar s büszke legyen reá! A ki ily meggyő
ződésben gyönge, az áruló. A ki a nemzetiségekkel 
paktal, az az ország ellensége, a nemzet megrontója 
és hazaáruló!

Hisszük, —  írja tovább a N. N. — hogy az igaz
ság és törvény ily nyers arcűlcsapásávai s ilyen sze- 
mita dölyfösséggel, perfidiával és hazugsággal nem ér
tenek egyet a magyar és magyarosító politikusok. Ez 
csak egy bizonyos kaszt érdekében világgá bocsátott 
jól megfontolt támadás,

. . .  De nekünk ezen abszurd vad hangokat nem 
szabad meg nem hallani és álmosan másik oldalunkra 
fordulnunk. Ha félrelépnénk, a kompromiszura ösvényeire, 
s tót nemzeti programmunk egyenes országútjáról és 
a tiszta tót nemzeti elvektől eltérnénk, —  belemennénk 
lassan, de biztosan az ultramagyar sovinizmus kelep
céjébe.

Ne aludjunk el s n^butíttassuk el magunkat. Bün
tessük a kétudvarosságot s kétnyelvüsséget. Ne engedjük 
a nemzeti húrokat elgyengülni, mert külömben macska
zene lesz belőle.

Közéig az idő, a tények nemsokára bekopogtat
nak a kapun. Rázzuk le a merevséget s figyeljünk a 
kutyákra, akár vadul ugatnak felénk, akár kétkulacsos 
hízelgéssel közelednek hozzánk. —  Közelednek azok az 
idők, midőn a lelkiismeret és körülmények arra kény
szerítenek majd, hogy (tót) nemzetünktől és népünktől 
gyorsabb és erősebb politikai tempót fogunk kívánni.

De ahhoz mindenek előtt szükséges, hogy mi le
gyünk erős és jellemes férfiak, kik átérzik feladatukat 
s kötelességüket.*

Buzdításul a N N. ugyanezen —  75-ik száma

1900. juliu9 16. ___  28 szám
közli Hcirbm Vajainzky ecy fölrázó versét, mely 
így szól gyors fordításban :

„Az elhidegültekhez!
Mint puha partokat az ár,
Napról-napra tom bolja 
Mint háborogva a nagy tenger 
A laza földút nyaldossa;
Úgy vaskemény ostrommal 
Vág lágy keblünkbe a gyilkos 
8  üvöltvo lép határról-határra 
▲ szlávságot hazájából kizárva.

De titeket ez föl nem hevít,
Van időtök mulatni elég,
Ujjongtok, ha idönkint az áruló vendég 
E létek hamis dicsérettel lép,
Üres beszédjének csengő butasága,
Édesebben hangzik fületek hallatára 
Mint nagy elődök szent dalai 
T i érzés és igyekezet gúnyoló!.

Sir sírhoz csendesen társul,
Hanyatlik már a dicső korszaka 
Anyja bár hókoblén itatja  gyerm ekét 
Ö lesz ki sírjában elátkozza.
8  leköpi az anyanyelv törekvését 
Szolgálva poklok gálád sö té tségé ti . . .
P arto k at szakít a  romboló ár 
8  a  tenger halálos fenyegetéssel v á r !“

A  f. é. 78-ik számban azonban komoly csapás
mérés intentiájaból a tót ifjúság lelkületére veti magát a 
» Vioat vacationet* c. vezércikk.

E cikk elején fejtegeti, hogy a tót iskolákkal 
szemben, melyeket szentségtélen kézzel eltörült a kor
mány, mily erkölcsi sülyedést, lelki ürességet és ferde 
nevelést oktroálnak a tót ifjúságra a magyar iskolákban.

Előbb istenfélő, erkölcsös és tudásban gyarapodó 
volt az ifjúság s most ime a magyar iskolai nevelésben 
részesült diákok kiírjak francia tanítójuk háza falara: 
»Vive l’anarchie*. S épen azért a jó tanügybarát na
gyon kívánja a magyar nevelésügy ásitozó hézagait 
kipótoln s ezt a felhívást intézi cikke végén a tót szü
lőkhöz :

> Atyáink és követőik összehalmoztak egy bizo
nyos szellemi tőkét, melynek gyümölcsét élvezni az 
iskolában tiltva vanaz ifjúságnak. A » Vacationes* meg
törik a tilalmat.

Az ifjúság bejut hatása tót irodalmunk kertjébe és 
kertecskéibe, költészetébe és kultúrmunkáiba, —  szabad. 
Nyissuk ki a kerteket, vezessük be az ifjúságot s mu
tassuk meg neki az agyakat és virágokat!!!

Lehet, hogy értelmi meggyőződésre törekvő aka
rásunk nem lesz mindig siker áltál koronázva, mert a 
rossz iskolák megzavarják az ifjúság természetes, egész
séges eszét, de nekünk a szívre és érzelemre kell hat
nunk, mert az ifjú szív mégis csak megnyílik a szép, 
a jó és nemes szamára. Törődnünk kell az ifjúsággal, 
hogy a rövid két hó alatt legalább részben kipótolhas
sák azt, a mit a tanév szedetni sivársága elmulasztott.

De magának az ifjúságnak is kell gondolnia az 
önképzésre és az eltévelyedett kartársak visszavezeté
sére. Az ifjúsághoz hangzanak a nagy költők iyráinak 
legtisztább akkordjai, mert az ifjúság lelkesedésük ked
velt tárgya. Neki magának kell szárnyat bontani, epedni 
szabad száliongás után és neki kell keresnie a maga
sabb ihlet forrásait. S éppen az elnemzetlenítő isko-

síti a megyét, hogy tudomására esvén az, miszerint a 
I uróemegyében elszállásol katonaság részére kivetett 
élelmi illetékek nagyobb mértékben vettetnek ki s haj
tatnak be s különösen a szegény népet igazságtalanúl 
túlterhelik s zaklatják, királyi hatalommal megtiltja ezt 
a tiszteknek s meghagvja, hogy az élelmiszerek behaj
tásánál a tisztek tartsák magukat szigorúan azon kive
téshez, melyet Gróf Breűner a főhadi bizottság elnöke 
foganatosított s eszerint se többet, se kevesebbet ne 
követeljenek. Ezen, a katonák s lovak számára kivetett 
portiók természetben teljesítendők, de ha a megye 
természetben nem képes beszolgáltatni, pénzérték sze
rint fizessék. Egy katonai portio havonta 4 forint, ló
adag 3 frt.

A  királyi leiratból kifolyólag a megye viszont azt 
határozta, hogy miután a hivatalos megyei közegek 
nem járnak el igazságosan s méltányosan ezen katonai 
illetékek kivetésénél, mert eg yes nemeseket kihagynak, 
másokat túlterhelnek, —  ezen visszás állapot s igazságta
lan kivetések megvizsgálására, illetve megszüntetésére az 
előfordúlt s tényleg beigazolt panaszok alapján utasítja 
a 4 járási szolgablrákat, kikhez felülvizsgálati biztoso
kul Révay Zsigmond s bisztricskai Lehotzky György 
rendeltettek, hogy az igazságot szem előtt tartva, a 
legméltányosabb eljárást kövessék.

A  hadügyi bizottság kivetése szerint megyénkre 
az 1685. évre 2000 portio élelmiszer beszolgáltatása 
esett, mit ö felsége is jóváhagyott.

De mivel időközben Karaffa generális rendelke

zése szerint gróf Magni ezredesnek csapatja megyénkbe 
jött téli szállásra, a melyet a megye élelmiszerrel is el
látott, nehogy az eddig kiszolgáltatott élelmiszerek 
quantumától a megye elessék, ez, Abele leirata értelmé
ben a következőkép számítandó e l:

(A leirat Körmöcbányán 1685. január 28-án kelt).
A Magni ezred számára január I — 31-ig 1500 adag 

szolgáltatandó ki, a napi átlag egy portió után 15 kr.
Miután a megye nevezett ezred számára eddig 

természetben szolgáltatta ki az élelmiszert, az cddigelé 
kiszolgáltatott portiókat 4 garasba számítsa fel, ezután 
pedig minden porlió ara 5 garasba veendő fel, mely 
összeget a megya a hadi pénztárba küldendi elszámolás 
végett. Ha többlet mutatkoznék, a jövő havi kiadásba 
veendő fel.

A még hátralékos 314 portió után, január végéig, 
a bajor katonaság számára naponta 15 krt. fizetend a 
megye.

Megyénk beleidében nevezetes mozzanat történt. 
Mint már előzőleg jeleztem, Br. Révay Imre még a 
múlt év ősz végén föispáni hivatalától íelfüggesztetett. 
Az 1685. év február 28-án keltezett királyi leirat értel
me ben nevezett főispán hivatalába visszahelyeztetik. Az 
1684. évi november 23-án tartott közgyűlésen felolvas
ztott a pozsonyi kamarának leirata, melynek alapján 
s királyi parancs folytán a főispán hivatalától felfüg- 
gesztetett.

Oka ezen felfüggesztésnek abban rejlik (tévesen 
volt közölve, mintha a főispán öregsége miatt függesz

tett volna fel) hogy még az 1683. évben a felsőbb vár 
megyék s így Turócmegye is a szabadság kivívása ér
dekében Thökölyi pártjához tértek át. A  bécsi győze
lem s a török s Thökölyi bukása után a megyék újból 
visszatértek a királyi hűségre s a pozsonyi bizottság 
előtt a megyei kiküldöttek a megye nevében hüségi 
esküt tettek le.

Br. Révay Imre, mondja a királyi leirat, ezen hű* 
ségi esküt letenni vonakodott, miért méltóságától fel- 
fuggesztetett s ezen esküt csak 1685. év február havá
ban tette le.

A  föispáni hivatal vezetését mint láttuk, az alispán 
bár vonakodva, de királyi parancs s a megye közbi
zalma folytán vállalta el. A hűségi eskü letétele után 
a király meghagyja a megyének, hogy Br. Révay Imrét 
hivatalába helyezze vissza.

A visszahelyezett főispán panaszt terjeszt elő a 
megye elé, azon alispáni intézkedések ellen, melyek 
felfüggesztése alatt hozattak s foganatosíttattak.

Kifogásolja, hogy, miután a föispáni méltóság a 
Révay csalad örökös privilégiuma, az alispán föispáni 
tekintélyének latbavetésével s az ő tudtán kívül Mossó- 
con megyei gyűlést tartott, úgyszintén Szeotmártonba 
is közgyűlést hirdetett anélkül, hogy öt értesítette volna, 
mit legalább a föispáni méltóság méltánylása megkö
vetett volna. Mit végeztek s mily határozatokat hoztak, 
azokat ő nem tudja —  de ezek ellen föispáni auctori- 
tásával most is protestál s contradicál.

Kifogásolja továbbá a főispán, hogy felfüggeszté-



lak nyers materializmusa kell, hogy oda hajtsa az ide
ális sóvárgás világosabb pásztáiba az ifjúságot.

Vivat vacationes ! De csak úgy, hogy ha nem 
mu'nak el haszontalant!1, hanem megadjak az ifjúságnak 
a szellemi táplálálékot a jövő égisz évre!*

*

íme, új térre lép a tót nemzetiségi mozgalmak 
orgánuma. Pedig hiába! Az a tanuló, a ki egyszer már 
megízlelte az igazán szépet a magyar irodalom reme
keiből, az nem fogja felkeresni azt a kis kertecskét, 
ha még úgy nyitogatják is, s még ha dobszóval csalo
gatják is. Ezt tiltja különben a finomabb ízlés és a 
célszerűség is, és csak sajnálni lehetne azt a szegény 
ifjút, a ki szabadidejét egészen fölösleges és semmit 
nem nyújtó olvasásra fordítaná. Nincs okunk félteni az 
ifjúságot, sokkal Okosabb az, minthogy üres frázisoknak 
jelüljön.

28. szám. Turóc-Szent-Márton,

H Í R E I N K .
—  Személyi hir. Perec Gyula. Turócmegve kir. 

tanfelügyelője, f. hó 10-én kezdette meg hat hétre 
terjedő szabadságát, a melynek nagy részét Angol- 
és Franciaországban teendő népoklatásügyi tanulmá
nyokra fogja fordítani.

— Közgyűlés. A turóc-megyei gazd. egyesület e
hó 29 én d u. 1 órakor tartja közgyűlését Turóc- 
Szenl-Mártonban, a megyeháza nagy termében a kö
vetkező tárgysorozattal: 1. Titkári jelentés. —
2. Qrszágh Ignáö tagtársunk emlékének jegyzőkönyvi 
megörökítése és helyébe új választmányi tagnak meg
választása. —  3. Pénzlárosi jelentés. —  4. Községen
ként! kijelölése óly tagoknak, kik az egylet titkárá
val közvetlenül leveleznének. —  5. Határozathozatal 
a felállítani szándékolt havasi tejgazdaság ügyében 
—  fi, Bejelentés a gazdasági és gazdasági ipari tan
folyamok ügyében a Nagyméltósagú földmivelésügyi 
m. kir. Miniszter úrhoz intézett felirat tárgyában. —  
7. Bejelentés, hogy a folyó évben szándékolt állat
kiállítás f. évi szeplemher hó 8-án Pribócon fog 
megtartani. —  8, Állatbiztosítási ügyben tett választ
mányi határozat. —  9. Tagsági dijak ügyében. —  
10. Esetleges indítványok.

—  Kerékpározók közgyűlése. A »Turócmegvei 
Kerékpározók Egyesülete* f. hó 15-én d. u. 3 óra
kor tartja évi rendes közgyűlését Tuéóc-Szt.-Már 
Ionban.

—  Halálozás. Ulrich Vendelné sz. Szlaskó Er
zsébet e hó 13-ftn, életének 52. évében balt meg 
Znióváralján; temetése e hó 16-ikán d u, 3 órakor 
desz Znióváralján. A halottban Ulrich Vendel, znió- 
váraljai érdemes áll. gyakorló isk. t;i"ár gyászolja 
feleségét. Béke poraira!

—  Kérelem. A F. M. K. E. turóemegyei választ
mányának vidéki tagjait tisztelettel kérem : kegyeskedjenek 
taysáyi díjaikat hozzám minélelöbb beküldeni.

Fehér János
választm ányi pénztáros.

—  Megbízatás. Keviczkv Kálmán mosóéi kör
jegyzőnek Hu'-tkára történt megválasztása folytán, a 
mosóci körjegyzői teendők végzésével Toperczer 
Vilmos vizsgázott körjegyző bízatott meg, s úgy ér
tesülünk, hogy ezen körjegyzői állásra meg is fog 
választatni a legközelebb megejtendő választás al
kalmával.

—- Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter JJertholyné l'rinksz Fanny úrnőt, a helybeli 
állami polgári leányiskola érdemes tanítónőjét a 
fiumei áll, polgári leányiskolához helyezte át. — Ezen 
áthelyezéshez mi is gratulálunk ugyan, de egyszers- 
mínt őszinte sajnálatunkat is fejezzük ki a fölött,

.-sének ideje alatt az alispán a német katonaság főtiszt
jeivel bizonyos paclumokat kötött az ő tekintélyének 
.megsértésével s a megye megkárosításával, hogy egyes 
helyeket mint Szucsányt és Thuránt a katonai kiveté
sekkel túlterheltek s különösen a szegénységet elnyom
tak, már pedig a szegények elnyomatása égbekiáltó 
bűn. Panaszkodik, hogy az alispán sem levelezésben, 
sem legkisebb érintkezésben nem állott vele.

Elősorolja, hogy a tirságolai-i pénzeknek felét az 
alispán sajat s2ámára lefoglalta a főispáni jövedelem 
kisebbítésével, már pedig ha hivatalától lel is függesz- 
Jtetett, de nem főispáni jövedelmétől.

Hogy a főispán a bírák s helyettes alispán szá
már* többször adott ebédet, mely usus szerint a bir- 
sagialis pénzből fedezendő. Kívánja, hogy ezen ebédek 
ara megtéri.tessék. A rablók nagyon is elszaporodtak, 
óhaja, hogy mielőtt az erdő kizöldülne, üldözendők.

Kérdi a megyét, tartandó-e mielőbb tisztújító 
közgyűlés ?

A tisztújító közgyűlés april. 2-án tartatott meg, 
de a főispán panaszlevele ad acta tétetett, mert mint 
láttuk, az alispán (Huszár) mindig a legerélyesebben 
járt el hivatalos ténykedéseiben s csak a megye óha
jának tett eleget S felsőbb parancsra fogadta cl a fő- 
ispani hivatal helyettesítését.

(Folyt, küv.)

hogy polgári leányiskolánk egyik kitűnő tanítónőjét 
fogja elveszteni, kinek helye csak nehezen lesz be
tölthető.

—  Eljegyzés. Oszlroluczky Géza Trencsónmejye 
főispánja, a múlt napokban jegyet váltott Plachy 
Sárika kisasszonynyal, Plachy Gyula, nógrádi nagy
birtokos leányával.

—  A F. M. K E. igazgató választmánya 1900. évi 
július 16 án d. u 4- órakor Nyitrán, a vármegyeház 
dísztermében ülést tart. Napirend: 1. Az elnökség 
időszaki jelentése, — 2 . Az évi közgyűlés kitűzése. —
3. A F. M. K. E. gyufa ügye. —  4 Schimo Mária 
hagyatéka s a körmöcbányai vagyonkezelés —  5. A 
választmányok működése. —  6. Óvodák, iskolák, 
könyvtárak, daloskörök. —  7 . Az igazgató választ
mány hatásköréhez tartozó egyéb ügyek.

—  írjunk hazai papirosra. A közoktatási minisz
ter az ország valamennyi iskolaügyi hatóságához 
rendeletet intézett, a melyben meghagyja, hogy csak 
olyan irkákat és iskolaszereket használjanak, a 
melyről kétségtelen, hogy magyar gyártás. Kijelenti a 
miniszter, hogy >különős súlyt helyez a tanárok és 
tanítók ez irányú tevékenységére.* Sőt annyira megy 
a hazai áru védelmében, hogy tudtára adja a tanárok
nak, hogy az iskolakönyvek engedélyezésénél kiváló 
figyelmet fordít arra, vájjon az magyar papirosra 
van-e nyomva.

—  Darányi miniszter a F. M K. E-nek. Darányi 
Ignác dr. földmivelési miniszter, a minisztériuma 
állal összeállított népkönyvtárakból gyűjteményt, 
mintegy ezer kötetet ajándékozott a F. M. K. Egye
sületnek, hogy a nyelvhatárokon levő magyar-tótajkú 
községek megmagyarositását előmozdítsa.

—  Színi-előadás. A Stubnya-fürdőn időző ven
dégek gyermekeiből alakuló kis műkedvelői társaság 
e hó vége felé jótékonycélú szini-előadásl rendez, a 
mire vármegyénk közönségének figyelmét már most 
felhívjuk, annal is inkább, mert úgy a fiatal műked
velők, mint a rendező mindenesetre rá fognak szol-, 
gálni a látogatottságra.

—  Alapítvány a Ferencz József Tanitók háza 
javára. A Néptanítók Lapjában olvassuk, hogy Wo- 
diáner Arthur c.s. és kir. üdv. könyvkereskedő 500 
korona alapítványt tett a Tanitók Háza javára és 
ezen összeget Lakits Vendel kezéhez le is fizette. 
Utánzásra méltó nemes példa ez, mely 1 yel Wodiáner 
Arthur a tanitói kar iránt érzett tiszteletének és ál
dozatkészégének ismét, teltekben nyilvánuló :elét adta. 
Tudvalevőleg a Wodiáner F. és Fiai (Lampel Róbert) 
cs. és kir. udv. könyvkereskedés ajánlotta föl a ta
nitók helyett az 50 és 20 koronás részesjegyek árá
nak kifizetését —  még miként az »lrodalmi Erte- 
sitő*-ben olvassuk --ak k or is, ha a kiadásában meg
jelent s általánosan aprobált elemi, felső nép-, la- 
nonc- és gazdagsági ismétlő-iskolai tankönyvek bár
mely más könyvkereskedőnél rendeltetnek s őzen 
100 kor. értékű számlát az Eötvös-alap elnökségéhez 
beküldik. —  Nevezett cég kiadványai ügyébe# az 
Eötvös-aiap elnöksége Péterfi Sándor, Lakits Vendel 
és Peres Sándor aláírásával fölhívást bocsátott ki, 
melyből adjuk a következő sorokat: Hassatok oda, 
hogy a fönt nevezett nagyérdemű könyvkiadó cégnek 
jó szándéka kárba ne veszten, s hogy a cégnek 
kiadásában megjelent igen csinos kiállítású s belfő 
értékben bármely hasonló nemű kiadványnyal vert* 
senyző iskolai kézikönyvek minél szélesebb körben 
elterjedjenek. Fejtsétek ki az iskolaszékek nemesen 
érző és buzgó tagjai elölt, hogy a mikor ezeket a 
kézikönyveket bevezetik, akkor ama két nagy nem
zeti és közművelődési tanítói jótékony inlóeetnek : 
az »Eötvös alap in ak  és »Tanitók Házadnak fölvirág
zásához is hozzájárulnak, s hogy ezeknek áldásaiban 
idővel azoknak az, ivadékai is részesülhetnek, a kik 
n a teljesen önzetlenül lépnek támogatóik sorába, 
mert hiszen senki sem tudhatja, nem jul-e egyik
másik ivadéka a tanitói pályára.

—  Kis Lap. A Forgó bácsi Kis Lapja, ez a leg
régibb képes gyermekujság, ma már nélküiózhellen 
segédkező a gyermeknevelés körül. Sok tanulságos, 
szórakoztató olvasmánynyal, szines képpel, hétről- 
hétre beköszönt a családhoz gyönyörűséget szerezve 
szülőknek, gyermekeknek egyaránt. Az előfizetési ár 
oly csekély, hogy mindenkinek módjában van ennek 
a kitűnő gyermekujságnak a tartása. Előfizetési ár 
egy negyedévre 2 korona. Mutatványszámot irigyen 
küld a kiadóhivatal. Cím : Kis Lap kiadóhivatala, 
Budapest, Kerepesi-út 54.

—  Háztartás Gyönyörű nyomdai kiállításban 
jelenik meg ez a bő tartalmú, a magyar hölgyközön
séget a háztartás minden ágában tájékoztató közlürry 
havonként háromszor. Hogy mennyire nélkülözhellen 
bármilyen háztartásban ez a jó tanácsadó, bizonyítja 
egy-egy -ezám rovatának a sokasága és sokfélesége, 
így például a Háztartás legújabb száma a következő 
tartalommal jelent meg, bővítve szebbnél-szebb illusz
trációkkal. A medvebarlang, vezető cikkely a férj 
jogairól saját otthonában. Ebben a kényes kérdé*ben 
a Háztartás szerkesztősége nem hoz ítéletét, hanem 
az olvasókat kéri, hogy Írják meg néhány sorban 
véleményüket. Következnek a rovatok és pedig: 
gyermekszoba, egészség, a szépség ápolása, házi 
vegytan, illatszerek, nevelésügy, lakás, fürdőszoba, 
kézimunka, lábbeli, maradékok felhasználása, hasz
nos tudnivalók, kártékony állatok, háztartás, tea- 
ozsonna, éléskamra, a tojás eltartása tavaszszal, 
konyha, étlapok, ételek, sütemények, különlegességek, 
fagylaltok, ital. befőzés, kenyérsütés, baromfiudvar, 
állatszin, pince, mezőgazdrág, hizlalás, cselédek, ker
tészet, konyhakert, diszkért, gyümölcsös, szőlőművelés, 
kiállítás, levelek, fürdők és üdülőhelyek, irodalom,
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színészet, zene, képzőművészet, családi rovat, rejt
vényhumor, szerkesztői posta, szépirodalom és regény. 
A Háztartás élöfizetési ára lU évre 3 korona. A Kis 
Lappal, a legjobb gyermek újsággal együttesen elő
fizetve egy negyedévre : 4 korona 50 fillér.

GSARIVTOK.

Fürdői levél.
Turóc-Szt.-Márton, 1900. július 12.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr!
Ont bizonyára jobban lepi meg ez a mártoni fürdő- 

lovél, mint a múltkor Simkóéknál feltálalt égő kása- 
bomba, mely annyi puncsba áztatott Megai-tortát rejtett 
kráterében, hogy szinte holtra ette tölo magát a sok 
gourmand.

Ez azonban csak nekem baj! — Ha szives visz* 
szaemlékezni, a múlt hét elején okkép szóla hozzám:

— Amice, lapunk mindétig csak borról prédikál
ván, kegyes olvasóink igy kánikulában szörnyen nélkü
lözik a vizet. Jó volna, ha valami fürdőt ejtene útba s 
aktuális fürdő-levelezéssel vizezné fel lankadó közönsé
günk kedélyét.

— Jó, felelém, elmegyek Ausszébe . . !
— Az Istenért no, ott nyaral Lueger. Politikai 

afirontot és a többit provokálnánk . . .  1
— Hát Ilerkulesz-fürdöbe ?
— Az nem aktuális, ott még a kóristanők is pezs

gőben fürednek. Nem talál ott vizet!
— Akkor Tátrafürcdre utazom.
— De az most nem érdekes, mert loolvadt a 

havasok jege s a nyaktörő panoráma csödött mondott.
— No jó 1 Bízza csak rám Szerkesztő úr, felfede

zem én azt a nekünk való fürdőt, csak beleültüzüm a 
Columbusi vártusba.

De nem abba öltöztem. Érzékeny búcsút vettem 
a Szerkesztőtől s beültem Pátschhoz — tarokkozni. 
Hogy Jókait mogparódizáljain, lett belőlem azaz „Egy 
játékos a ki — veszt." Reggelig elúszott az úti költsé
gem s szakadó esőben állt elém a mindenes, hogy ki
viszi a kalucSnyimat a vonathoz. Tanácstalanúl áll
tam ott.

Noé apánk ily viszonyok közt bárkát épített, én 
podig tarka-barka gondolatokba merültem. A viz imo 
csobogva szakad. A hol viz van, könnyű a fürdés s a 
hol fürüdnek is, a fürdői levelet csak vizbemászvást meg 
kell Írni s ott leszünk a hol a mádi . . . azaz hogy 
egyptomi Kádi. T. i. a helyzet és hatalom magaslatán.

— Nem utazom 1 volt elszánt jelszavam. Az em
ber utazás nélkül is boldogíthatja olvasó felebarátait.

A hűsítő eső filozófia frissített. Ejnye 1 hiszen 
Mártonnak is van fürdője 1 Az igaz, hogy a inasinisztá- 
nénak bögrénkmt kell a vizet összeöntögetnie a heti 
fürdésnap szükségletére, de aztán oly faintúl cserzödik 
ki a sok gubacslében a tisztaságkcdYclök bőre, hogy 
még a 3-ik ezredév muzeumőrci is megáldják érte. — 
Ám ott nem irolc fürdői levelet, mert fanyar találna 
lenni, de ha sikerülne ezt a sok szakadó csőt üssze- 
fogdosnom, telnék belőle egy tengeri fürdőre való.

Ápropos: tengeri fürdő 1 Eszembe jutott rögtön, 
hogy egy takarékos férj, kit „tengerre magyar" hívás* 
sál boszantott a kedves oldalbordája, oda a Turóc mellé a 
Nemccz-féle uszodával kapcsolatosan egy tengerparti ké
pekben düslakodó panorámát állított fel s azóta a már
toni mólón lubickol boldogan a szép Éva. A zúgó malom 
pótolja egy bóra lármáját s a rozsdás ezüstszinben vizbe- 
hajlongó füzfalombok egy kokett fürdő kalap alól mus
trálva, még ciprus és olajfákat is képesek pótolni.

Do a múltkor nagy riadalmat keltett a fürdözök 
között egy lófejü krokodilus, mely sebesen úszva köze
ledett a pániktól remegő nimphák közé.

Az ijedt hölgyek, vizi toaletben futottak szét s 
sürgönyüztettek a fiumei partőrökért, midőn egy markos 
timárlcgény szamárliátán rontott oda s egy doronggal 
partra dirigálta a lóbörnek bizonyult fenevadat.

Azóta csendesebbek a kedélyek s a fürdözö höl
gyek csak attól félnek, hogy megromlik a fiatal urak 
órája. Hogy miért? Azért mórt akkor vagy félórával 
előbb jelennének meg köztük — mint szabadna — és 
mint szemes donzsuánok perfid konzekvenciával, ha szívre 
áhítoznak is megnéznék az átlátszó vízben a fehérlö 
liliomlábak formáját 1

Három nap s három éjjel esett folyvást. Ezalatt .1 
barométer lement s az én kedvem felemelkedett. Ne
gyednap szétnéztem a világon. Az egész Márton és 
környéke hasonlított egy fürdőkádban ülő Velencéhez.

Első aggályaim teniszpályánkat juttatták eszembe) 
Elúsztam rögvöst az állami iskolákba, do tengerészeti 
akadémiát leltem a helyén. Az udvari térség, moly keb
lére ölelte még a minapi kánikulában rácsos tennispá- 
lyánkat, vetekedett a Tion-Cini tengcröböllcl, csakhogy 
a nemzetközi flotta helyett számos sütöteknön és asztal- 
fiokon evezett a lelkes gyermeksereg. Egy osztrák-
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magyar (nem de kertikalapban terpeszkedő két
esztendős admirálistól niogtudákoltam hol a tornász ?!

— Itt a tendoly fenetón!
Ezt meghatották a vakációzó gyerekek, s mindjárt 

délután tengerparti lábíllrddv.ésckot arranzsáltak ott.
Kp akkor kaptam kezembe keresztapám levelét, ki 

arról értesít, hogy feltalált egy oly ördüngős masinát, 
melyen mindent lehet, csak repülni nem.

Olyantélo lehetett, mint az az nj cimbalom, mely 
nyújtó deszka, gyermokágy, szénakosár s mosogatódézsa 
is egyúttal.

Tüstént olmontem keresni a játéktér őrét, ki ijed
tében Pestre íelegrafált a nedves lakásokat szárazzá ala
kitó társulatnak. Ma valljon nőm lehetne-o ebből is egy: 
ha nem akarom tenger, ha akarom kender félét kon- 
struállni! ?

Statiszta mesterünk egy tajfúnos szélrohamért is 
irt Kínába, de mire megkaptuk már a tenger eltűnt.

I jabban Jahodnikon is készül alakulni egy fürdőt- 
alapitó egyesület. Hátha még onnan is hiríil hozhatnék 
valamit?! Itt maradok tehát még s szives üdvözleteket 
úsztatva a Szerkesztőségbe, maradtam htí fürdői tu- 
dósitóia Zékd— s.

4 Turóc-Szt.-Márton, jr K i, v  i  n  K h  ■ II i  i« .% ■ »« . 1900 julius 15. 28. szám

Rltller-léle
Horgony-Pain-Expeller

Lluiment. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszor ellontállt az idő 

megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, tagszaggatasnál ''meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsüléaokra is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
IIorgeny-I’ain-Expollor, gyakorta Horgony. 
Lini iont elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kcdlcne hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban 
nujdnom mindon gyógyszertárban készlet
ben van; f ő r a k t á r :  Török József gyógy
szerésznél Budapesten. 1 te vásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kisob- 
bértekü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akar megkárosodni, az minden egyes üveget 
,.Horgony" védjegy és Kichter ezógjegyzés 
nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 
RICHTER F. AD. és társa, RÜDOLSTADT

c«. ín h ír. udrarl nznllltók.
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Eladó homoki borok
Szobonya Bertalan ny. kir. földmivesisk. igazgató 

ő8 holdas minla-szőlőtelepén termeli 400 hltr. telje- 
lsen k iforro tt, háromszor lefejtett o- é.- új feher és 
i siller-bor, továbbá 1894 diki őszi barack- s 1896—97-diki 
törköly pálinka s annak idején nagy mennyiségű linóm 
csemege-szóló, őszi- és sarga barack kapható.

A borok a vegyvizsgálat adatai szerint is kitűnő- 
eknek vannak minősítve.

Lakás: Királyhalom. C.songrád m. Posta, vasút, 
távirda-állomás helyben.

N y í l t t á  r .
Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a zerks

Foulard-selyemruha
8  frt 40 krtól
tesen szállítva! Minták póstafordultával küldetnek; 
nemkülönben fekete, fehér és s/.ines »Henneberg- 
selvem* 45 krtól l í frt 65 kr g méterenkint. 
Henneberg (i. selyemgyáros SlJ'.llmi Zürichben

P o s s t ó - s z é j j e l k ü l d é s  *

Mintegy

500 □ - méter cement-fedőlap
300 forintért eladó.

M e t 'i rk 'n ib e to  Jucker Miksa urnái K->-eb-obi fö v d ig o -  

Gazdik János -vooy.s-ztr.j.s/, Körmöcbányán nyújt

egy
férfi öltönyre 

elegendő 3*10 m 
szelvény

2 n . o s o k : : n . a , k :
frt 2  80 jó  minőségű \

/ frt .'110  jó  minőségű I 
frt 4-80 jó  minőségű I Valódi 
frt 7'fiO finom l
frt 8  70 finom í
frt 10-50 legfinomabb } g y a p o t  
fi t  12 40 angol )

y  \ frt l.J-5 Kainmgarn

o  Egy vég egy fekete szalon-öltönyhöz 10 frt 
y  Felöltő-szövetek méterje 3 frt 25 krtól feljebb, 

t i  igen szép szinti lódén 1 vég 6 írttól 9 frt 
95 krig; peruvienne és dosking, allami-. vasúti 

^  tisztviselők é s  bírói hivatalosruha-szövetek; 
± 1 legfinomabb kamjarnok és clieviotok, va'amint
? 1 c n c e n ru h a  S7Íiuptpl/ nóti7Íin\/nrnl/ ó ;egyenruha-szövetek, pénzügyőrök és csendőrök

síb. részére küld gyári áron a pontos és 
szolidnak ismert

poszto
gyári ra tar Kiesel-Amhof Brünben.
iiitiiU  i n g y e n . t i t u l á l n i  l i i s z n lg i i l n N ,

S Y c 1 n. c z t e t é s ! A t. c. közönség figyolmcz-
tutik, leogy d irck t v• ás.ári ás n ál a szövetek sokkal
olcsóbbaik. mint a 1közbenjárók által rendellek,
A briini Kiesel-Audio f cég valamennyi szövetekéi
valódi {'.vári árakba a küldi szé t és nem számi)

hozzá engedményt. K

C  ö
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

M egjelenik tizenkét 
kötetben

famentes, tehát soha meg 
nem sárguló papíron.

Egy-egy k ö t e t  ára
rendkívül díszes félbőr
kötésben, bő rhá tta l és 

vászontáblával

8 frt.
Mimién négy hóban egy— egy 

kótet Jelenik meg

M egjelenik tüzetes

2 4 0  füzetben.
Több füzet semmikép lom  lösz.

Hetcnkint egy füzet fog 
közrebocsáttatni.

E g y -e g y  fü z e t ára 
30 kr.

A füzetes kiad iához dlstcr be
kötési t&bl&k' szAllitatnnk.

fi Jtagy Képes Világtörténet megszerezhető-.
a) FUzete9 kiadásban hetenkinti 30 kros füzetekben 

minden rendes hazai könyvárusnál.
b) K ötetes kiadásban 12 kötetben, 8 fiijával

a) köletenkinti utánvéttel bérmentve,
b) havi 1 frt 60 kros részletfizetésre.

#
* rendelitek i  helyi ISnyrkeritktdishe; vagy altiirt Hadikhoz IntézendSk. 

*

T á jékozta tó  képes p rospek tu s t
vagy

m u ta tv á n y  f ü z e te t
Ingyen és bérmentve

küld a mü kiadóhivatala
Budapest, VIII., Ü lló i-u t 18. szám.

K épes diszinii a m üveit közönség számára.
ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZKY SAMU, FOOARASSY ALBERT. GERÉB JÓZSEF. 

GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAY GYULA, MIKA SÁNDOR
közreműködésével szerkeszti

M A R C Z A L I  H E N R I K
M integy 2500 szövegképp el, 500 m ü melléklettel, 00 színes m ülappnl ( 

50 történeti térképpel, 8500 szövegoldaliul.

fi j'íagy Képes Világtörténet cztija.
Jelen munkával az első nagy világtörténeti mii jelenik meg magyar nyelven. 
Tervében, czéljában, eszközeiben, alakjában és terjedelmében egyaránt nauv és jelentős ez n vállalkozás.

A magyar tudomány nyújtja a magyar közönségnek az élet könyvét, a világtörténetet. 
Nemzeti művelődésünkre nézve fontos mozzanat ez.
Egy régi hiány pótlása, egy régi szükség kielégítése, egy rógi kötelesség teljesítése.

fi jíagy Képes Világtörténet niusztrácziói.
kizárólag egykorú vagy korhű ábrázola

tig közé nyomott rajzokkal és 
uzeum ot nyújtanak az előfizető-

illusztrálA Nagy Képes Világtörténet 
tok lesznek. Kéje-' mellékletei, 
irásmásolatokkal a Világtörténet ég
nék, a minőt a maga valójában
családi és nyilvános könyvtárakból ..................  . ,...
legnagyobb műszaki tökeletesseggel reprodukált illus/.l 
az egésznek művészi értéket adnak.

dynn kicsinyített históriai
'('lotirn iM's/.ero/ni. I'.zek a nagy európai múzeumokból, 

-iltarakliol, építészéii műremekekről egvbegyüjtött s a 
ziók rendkívül emelik a mü boosét,

Ez a tizenkét kötet a legfényesebb magvar könyvek közé tartozik 

A mü kiadására egyesült két könyvkiadó intézőt bizalommal ajánlja, tehát nagy,;v ; >r vállalatát it nagy magyar közönségnek,
® F ra n k lin  Társulat

m a g ya r  Iroda lm i in té ze t és k é n y ,n y o m d

. f S S )
U érui Test fé rek

iro d a lm i in té ze t ré szvé n y tá rsa sá g

K l ó f i g e t ő  g y ű j t ö k  B z i v e s h e d j e n e k  k i a d ó h i v a t a l h o z  f o r d u l ni .

Turóc-Bzt.-martoni magyar nyomda —  Moakéczi F.-né.
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