
XIV. évfolyam 1895 9. szám. Turóc-Szt.-Márton, március 3.

Felvidéki Híradó.
KÖZMŰVELŐDÉSI. SZÉPIRODALMI. IP Ali-, KERESKEDELMI ES KÖZGAZDASAGI HETILAP.

_________  w K •! K li K W I 14 M I l» K ^ 1 A * A  II \ A P.
E l ő f i z e t é s i  á r a k :

Egész é v r e .................................................. 4 frt
Kél évre . .  2 »
Negyed é v r e ...................................................| >

Felelős szerkesztő:
!•' t* li é i* •! á n »  n.

Kiadóhivatal:

Főmunkatárs:II é  x  é  m /. Ií a j  o k .
turóc-szt.-martoni „Magyar Nyomda".

A lap szellem i részét illető közlem ények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előlizetések a kiadóhivatalra cím ezve T u rőe-S zt.-M árton ba  küldendők.

Ma^ánhirdetÓHek leg jutányosabhan , ársza b á ly  szerint 
H iv a t a lo s  h ir d e t é s e k  d i j a :  100 szóig 2 frt. ezentúl 

minden megkezdett száz szónál 50 krral több. 
Lapunk azámára lilrdeníaoket „Ifogad a „Itautei UipnökiiiSg éa a Magr- 

Távir. Iroda" lilrduldst irodája Huilapev, Oraiiáioa-utoa 1. Kzám.

Jellem és jellemképzés.
Sajnos, hogy a jellemre és képzésére mai 

napság itt-olt kevesebb gondot fordítanak, 
csekélyebb méltánylással üdvözlik, mint kel
lene és illenék.

Nem szükséges bizonyítani, hogy mily 
utálatos elienniondás öpnönmagában egy jel- 
lemtelen tudó's, kinek csak tudományát "lehel 
fölhasználni az emberiség közcéljára: de öt 
magát, mini emberi, becsülni nem lehet. Mily 
satnya képe a szánandó gyarlóságnak égy 
jellemfelen művész, kinek művei előtt lelke
sedéssel, bámulással borúi le a rajongó soka
ság, de a kit'magát, mint az emberméltóság 
torzképét, messziről elkerülünk!

A jellem fogalma magában foglal mindent, 
a mire az embernek szüksége van, hogy ne 
csak*Ö maga lehessen jöravaló tagja a társa
dalomnak, a ki szénvedőleges tétlenségben 
óvakodik másoknak kárt okozni, rövidségére 
lenni, hanem lelkes, buzgó munkása is, ki azt 
fönlartani, oltalmazni, védeni kész és képes.

Vége azon országnak, nemzetnek, melynek 
kebeléből kihalnak, kivesznek a jóra, a nemesre 
törekvő becsületes jellemek.

De hát mi mégis sajátképen a jellem? A 
jellem ama tulajdonsága a léleknek, melynél 
fogva azt a mit az erkölcsi törvény szerint 
jónak ismer, minden ellenkező szeszély, hajlam, 
vágy, érdek dacára, szabadon, erős elhatáro
zással s állhatatosan akarja és azt meg is 
valósítja . . . Vagyis egy előkelő gondolkodó 
szavai szerint: »A jellem személyes életlé lett 
erkölcsiscg.*

Az erkölcsiség a jellemnek annyira sajátja, 
hogy e nélkül ama szép névre nem is érde
mes. A jellem a jól, a kötelességet önmagáért 
teszi; nem úgy, miként a törvényszerűség, 
mely csak azért cselekszik valamit, mert paran
csolva van. Lényegéhez tartozik, hogy a jól a 
rossz mellett szabadon, >én«-je változékony 
szeszélyei, csábító vágyai, ellenkező hajlamai, 
háborgó szenvedélyei ellenében szeresse, akarja 
s valósítsa. Épen ebben tűnik ki magas értéke, 
mely méltóvá teszi arra, hogy a teremtés

remekének, az embernek törekvése tárgyát 
képezze.

Szükséges kiegészítő része a határozott 
szilárdság és állhatatosság, mely a jót akarni 
s lenni meg nem szűnik még akkor sem, ha 
u gúny mérges nyilait szórják is rá, ha a 
fenyegetések rémeit, vagy épen a halál kínjait 
tárják is szemei elé. Ezt mutatja a római * bölcs* 
homályos minta-alakja, ezt a kereszténység 
isten-emberi esznténye.

»Justum cl tenaccm propositi virum
Si fractus illabatur orbis.
ImpaVidum ferient ruinae.« (Hor. Cár. 1. III. o 3.)

Mi következik ebből? Nemde az, hogy a 
jellemnek céltudatos képzése minden esetre a 
nevelés főfeladatai közé tartozik.

A nevelésnek tiszte lévén t. i. az ember 
összes tehetségeit fölébreszteni, fejleszteni, 
kiművelni, az értelem s kedély képzésén kívül 
az akaratnak, a mely a jellem székhelye, kimű
velésére is ki kell terjeszteni gondját.

Annál inkább kellett lennie, meri kétségbe 
vonhatallan tény, melyet természetünk mivolta, 
a történelem s a tapasztalat is bizonyít, hogy 
az emberek legnagyobb része nem a kellő 
ismeret, de a kellő erkölcsi erő hiánya miatt 
válik szerencsétlenné.

Azonban amily fontos a jellemképzés a 
nevelés lenni valói közölt, épen olyan sok 
nehézséggel jár s -ugyanazért mély belátást 
és kitarló szorgalmat igényel.

A nehézségnek legtöbbje azon viszonyok
ban jelentkezik, a melyek közé minden ember 
világra jötte és élete által mintegy kénysze
rítve beszorul és a melyektől megmenekedni 
hatalmában nem áll.

Már a nemi különbség is roppant elté
rést okoz az emberben a jellem fejlődéséi 
illetőleg. A nő természeténél fogva szelidcbb, 
a férfi nyersebb; amaz engedékenyebb, ez 
pedig makacsabb; az gyöngébb, ez erősebb 
valamint testében, úgy lelki tehetségeiben is. 
Miért is a női és férfi jellem képzésénél sok
ban eltérő eszközök veendők alkalmazásba, 
és, ha netán ugyanazon eszközök is, más mér
tékben és más módon.

A vagyoni állapot hasonló különféleséget 
tűntet föl. A szegény rendesen szerényebb, 
csendesebb, odaadóbb, hajlékonyabb; de egy
szersmind számítóbb, furfangosabb, követelőbb 
s fösvényebb. Ellenben a gazdag gőgösebb, 
hajthatatlanabb, de egyszersmind többnyire 
könnyelműbb, egyenesebb, őszintébb és ada- 
kozóbb is.

Ugyanaz áll a rangkülömbségről is, a 
melyet az emberek, bár elegei küzdenek ellene, 
egyhamar megszüntetni nem fognak; ala
csonyabb sorsú embernek visszavonultság. zár
kózottság, gyanakodás, bizalmatlanság szokott 
jellege lenni a fölebbvalókkal szemben; ha azon
ban magasabb polcra juthat, akárhányszor 
rálartó, szigorú, kíméletlen és zsarnok. A 
magasabb rangúaknái pedig, míg kedvökre 
foly dolguk, mások irányában őszinteséget, 
nyíltságot, bizalmat, nagylelkűséget vehetünk 
észre; de bukásuk után, nem ritkán, minden 
roszra képesek, minthogy sern a munkát nem 
szeretik, sem új helyzetökkel kibékülni nem 
tudnak.

így befoly a jellem alakulására a foglal
kozás is, melylyel az ember idejét tölteni 
szokta. A szántó-vető általán békésebb, egye
nesebb, önmegadóbb, vendégszeretőbb, simulé- 
konyabb mint a mester-ember; ez pedig 
készebb az izgalomra, körültekintőbb, érdesebb 
és számítóbb. A kereskedés még több oldalról 
érinti a jellemet, midőn másoknak nemcsak 
szükségleteit, hanem olykor nyomorát és sze
rencsétlenségét is számításba vonván, minden- 
képen saját magának előnyére fordítani törek
szik. A művészeket pedig és a tudománynyal 
foglalkozókat az ingerlékenység, hiúság és más 
hozzájok teljességgel nem illő hibák szokták 
olykor kisérteni és kisérni.

Tagadhatlan végre, hogy az éghajlatnak 
és a korszaknak is nem csekély hatása van 
a jellem fejlődésére.

Mindazáltal nagyon tévedne az, ki azt 
vélné, hogy az ember jellemének kialakulása 
csupán és egyedül ezen külső esetlegességektől 
függ és a nevelésnek nem volna meg az a 
hatalma, mely a lelket mindezektől, ha nem

A  „ F E L V ID É K I  H IR A D Ó “ T Á R C Á J A ,
A p u b l i c i s z t a .

Irta : T o rk o s  L ászló .
Döbröközy Bálintot publicistának teremte a meny- 

nyei hatalom. Erről, Döbröközy Bálint úr maga leg
jobban meg volt győződve.

Már a gymnáziumban is nem versekkel vagy 
émelygős novellákkal szerepelt az önképzőkör gyűlé
sein, hanem komoly iránycikkekkel, melyek csak úgy 
duzzadtak az eredetinél eredetibb eszméktől.

Mint joghallgató már alig bírta legyőzni vágyát, 
hogy szerencsét próbáljon a tekintélyesebb politikai 
lapoknál ; de nem, nem akart ő lassan nőni az olvasó 
közönség szemei előtt, nagy készültséggel, teljesen föl
szerelve kivant fellépni, hogy országra szóló eszméivel 
rohammal elfoglalja a sziveket s elméket.

Végre kezében volt a doktori diploma, s ő most 
már elérkezettnek hitte az időt, hogy nemzet boldogító 
publicisztikai munkásságát megkezdje.

De a sors egyelőre másfelé forditá élete szeke
rének rudját.

Éppen csattanós befejező mondatait ütötte nyélbe 
egy terjedelmes nemzetgazdasági cikknek, melylyel 
szereplését a publicisztika porondján inog akarta kez
deni, midőn atyja hirtelen halala haza szólita s ő mint 
egyedüli örököse egy öt hatszáz hoktnyi birtoknak, 
elméleti képzettségét gyakorlatilag volt kénytelen érté
kesíteni.

Sokoldalú elfoglaltsága egy ideig nem engedte, 
hogy régi almainak megvalósítására gondoljon; azon

ban midőn birtokán a kissé zilált állapotokat ugyahogy 
rendbe hozta, legelső gondja az volt, hogy nemzetgaz
dasági cikkét még egyszer átdolgozva, az »Éuresztő<- 
nek közlés végett clküidje s egyúttal egy uj cikk sorozat 
megírásába kezdett.

Két-három hétig a cikk beküldése után minden este 
lázas izgatottsággal várta a fővárosból érkező újságokat.

Az első, melynek keresztkötését mohó vágygyal 
letépte, természetesen mindig az » Ébresztő* volt.

De hiába kutatta át naponként a terjedelmes lap 
hasábjait, publicisztai elmeszüiöttének csak nem tudott 
nyomara akadni.

Végre egy hónapi várakozás után, a szerkesztői 
üzenetek közt, egy közleményt vett észre, mely minden 
valószínűség szerint neki szólt.

A közleményben cikkéről a szerkesztőség elisme
rőleg szól, közlését azonban — sajnos, nem Ígérheti 
meg, mert lapjának tendenciájával nagyon is kirívó 
ellentétben van.

Hasonló sorsban részesült a terjedelmes cikkso
rozat is, melyet falusi m igányában irt meg. Marom 
lapnak is beküldte, de napvilágot egyikben sem látott, 
Döbröközy Bálint nyugtalankodni kezdett.

— Isten verte sok firkászai — zúgolódott magá
ban — hát nlindcn áron útját akarják atiani a légiid- 
vösebb rcformcszmék szabad nyilatkozatának ?

Egyszer csak egy cikken akadt meg a szeme 
egy szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilapban — 
mert még ilyet is járatott — melyben elégiái hangon 
panaszkodik egy elkeseredett iró áinév alatt, meny
nyire elharapódzott a pajtaskodas az irodalom minden 
agaban s hogy személyes összeköttetések nélkül a leg
tehetségesebb iró s^m érvényesítheti magát.

Különösen szánalomra méltó sorsuk van a vidé
ken tartózkodó Íróknak, kiknek legnagyobb része való
saggal elvérzik a pajtáskodó fővárosi irodalom tőrdö
fései alatt.

A  cikk elolvasása után egyszerre tisztán állott 
Döbröközy Bálint előtt, hogy lakását Budapestre kell 
áttenni s valamely hírlap munkatársává szegődve, szi
lárd összeköttetésbe lépnie az iroda'mi körökkel.

Hazát, földjeit s szőlőit egy megbízható ispán 
gondjaira bízva, csakhamar elindult vágyainak Mek
kája felé.

Néhány heti házalás és barátkozás után, mely 
idő alatt tárcája a zsurnalisztika ötöd-hatod rangú csil
lagainak gyakori megvendégelése altat észrevehetően 
megtapult, végre sikerűit neki egy nagyon elterjedtnek 
hirdetett napilap szerkesztőségébe munkatársnak bejutnia.

Egyelőre nem volt egyéb dolga, mint a német 
és francia lapok nevezetesebb közleményeinek reprodu
kálása, mi nemes ambíciójának s magas képzettségé
nek nem volt éppen a legmegfelelőbb foglalkozás.

Nem is állhatta meg, hogy a reprodukált cikkek
hez, ahol csak lehetett, saját észrevételeit ne függessze; 
— csakhogy Isten verte rovatvezetője — kézirataiból 
mindig azt a passzust húzta át, hol legeredetibb esz
méi voltak kifejezve.

Ez annal inkább sértette nemes önérzetét s ége
tőbb hazafiui fájdalmat ébresztett keblében, mennél 
inkább meg volt róla győződve, hogy eszméinek 
eltcíjcdésc és megvalósítása a leghathatósabb orvos- 
szerül szolgálna a beteg társadalomnak.

D ? hát ő mindörökké csak mások gondolatán 
kérődzék ? — Isten verte megalázó állapot! — Nem, 
ezt nem tűrheti el sokáig !



is teljesen, de mégis igen nagy mérvben füg
getlenítse.

Kérdés már most, mikor kell a jellem
képzést a gyermekeknél elkezdeni? E kérdésre 
minden őszinte szakértő azt feleli, hogy mind
járt, a mint csak a gyermek gondolkozni kezd 
és akarati elhatározásának biztos jelét adja, 
amaz ismert közmondás szerint: »Mit Jancsi 
meg nem tanul, János nem tudja.«

Igen, a jókor való előkészülés, a fiatal 
években, a viaszhajlékony gyermeki szívvel 
való megszokás és hozzászokás — ez, a 
miben a feladat tényleges megoldásának titka 
rejlik.

Tudják is ezt sokan s elismerik annak 
igazságát, hogy itt minden halogatás nagy 
felelőséggel jár, de nem látszanak tudni a 
hozzáfogás módját, mikéntjét.

E módot illetőleg, tekintettel a rendel
kezésünkre álló tér szűk voltára, röviden csak 
azt mondjuk, hogy a legelső teendője a neve
lőnek a fiatalok lelkét tüzetesen áttanulmá- 
nyózni, tehetségeiket pontosan kiismerni. Mert 
csupán egyedül ez úton lesz képes a 
netán létező hiányokat kipótolni, a gyermekek 
gyöngeségeit fölsegíteni és ferdeségeit meg
szűntetni és igy arra munkálni, hogy azután 
azok elméjét a tudomány igazsága fölvilágo
sítsa, kedélyöket a művészet szépsége fölme
legítse, akaratukat a vallás- és erkölcs jósága 
megtermékenyítse a kereszténység légkörében, 
mert már a történelem évszázadai is tanú
sítják, hogy oly szilárd alapja a szellemi 
erkölcsi kialakulásnak, tehát az igaz jellemnek 
nincs, nem is lehet, mint a valódi ember-mél
tóságnak tiszta öntudatára emelő kereszténység.

Dr. Csősz Imre.

2 Turóc-Szent-Márton,

Az osztrák-magyar bank.
A bankszabadalom meghosszabbítását célzó tár

gyalások bevezetésekor az osztrák-magyar bank 
annak idején oly igényekkel lépett fel, melyeket a 
két állam kormányai egyértelmüleg ignoráltak, a köz
vélemény pedig határozottan elitéit. A magyar sajtó
ban legerősebben érvényesült a megütközés a felett, 
hogy az osztrák-magyar bank mértéktelen követelé
seinek elfogadhatlansága által szinte a tiszteletlen
séggel határos nem ismerését árulta el a jelenlegi 
magyar államhitelnek.

Miután ezt a furcsa pénzügyi bölcsességet senki 
sem vette komolyan, más manőverhez folyamodnak 
a bank intéző emberei, amennyiben a vezértitkár, 
Mecenseffy Emil háta mögé bújnak, aki »az osztrák
magyar bank szabadalmának értéke és ára* cím alatt 
egy röpiratot adott ki.

Mert ámbár a bank legutolsó közgyűlésén a 
kormányzó úr kijelentette, hogy MecenseíTy vezértitkár 
e füzete annak szigorúan privát munkája ; gyakorlati 
tekintetben mégis a kormányzónak ez a kijelentése 
nem bir fontossággal. Az említett füzet az osztrák
magyar bank saját kiadásában jelent meg és teljes 
nevével aláírta azt a bank egyik legmagasabb hiva
talnoka és tulajdonképen való vezetője.

r m v i n i H  i  h  i  n  a  n  ö . 1095. március 3. 9. szám.

A nyilvános diszkusszióban, valamint később a 
parlamenti tanácskozás folyamén ezt a munkát minden 
esetre az osztrék-magyar bank érdekei védelmezésé- 
nek fogjak tekinteni. A felelősséggel való bujósdiba 
nem fognak belebocsátkozni.

MecenseíTy vezértilkár munkája különben azt a 
dicséretet érdemli meg, hogy az egy gyakorlati tapasz
talatokkal bíró pénzügyi bürokrata nagy szorgalommal 
és buzgósággal készített anyag-gyűjteménye, mely 
érdekes számokat és adatokat szolgáltat a bankkérdés 
tisztázásához. Ezt az érdemet éppen nem csökkenti 
az, hogy a vezértitkár úrnak éppen ezek a számai 
és adatai teszik lehetségessé, hogy a bank saját 
érveivel és állításaival bizonyítsuk be követeléseinek 
helytelen és tarthatatlan voltát.

így a jegybank hasznának kiszámítása, a mint 
azt MecenseíTy úr teszi, teljesen helytelen a szám í
tási példa felállításában. A 7.170,000 forint átlagos 
nyereséget, az 1880— 1893. években, a 90 millió forint 
részvénytőkére kell felosztani. A vezértitkár saját 
állítása szerint a részvényesek átlag mintegy 7 millió 
forint osztalékot kaptak, azaz körülbelül 7 és fél 
százalékot az adó levonása után.

A vezértitkár jó  akarata, hogy a részvényesek
nek szolgáljon, arra a végkép helytelen és önkényes 
eljárásra csábítja őt, hogy ő ezt a jövedelmet nem 
a 90 millió részvénytőkére, hanem a 37 millió tarta
lékalap hozzászámításával adódó 127.000,000 frtnyi 
összegre számítja.

Ez a ravasz számítási remekelés csak arra való, 
hogy 7 és fél százalék haszon helyett fiktiv módon 
csak 5.333 százalék haszon legyen kimutatva. Minden 
bankár és minden kereskedő tudja, hogy az ilyen 
szemfényvesztő arithmetika egyszerűen hamis. Minden 
részvény jövedelmét csak a részvénytőke után lehet 
számítani. Éhez a tartalékok hozzászámítása föltét
lenül helytelen. A tartalékok ugyanis arra valók, 
hogy rendkívüli veszedelmek ellen biztosságot nyújt
sanak. Csak azért gyűjt minden részvénytársaság 
tartalék-alapokat. MecenseíTy vezértilkár úr számítása 
tehát csekély 37.300,0)0 frtnyi számítási hibával 
téves. Ez okból ép ily helytelen a bankszabadalom 
értékének kiszámítása. Továbbá azért is, mert éppen 
ezek a nagy tartalék-alapok eredményei és bizonyí
tékai a bankszabadalom rendkívüli előnyeinek.

Épp ily hamis az áz arithmetikailag erőszakos 
remekmű, a mely a 4248 százalékos átlagos kamat- 
lábot az osztalékjövedelemből levonja, hogy aztán a 
fenmaradó különbözeiét adja ki a bankszabadalom 
értéke gyanánt.

Hogy a tartalékalapra felállítás mennyire vét 
nemcsak a finánctudomány A. B. C.-je, hanem a 
gyakorlati finánciális okosság ellen is, az kitűnik a 
következő tényből:

A német birodalmi bank szabadalmi szerződése 
szerint a szabadalom lejártával a tartalékalapok leg
nagyobb része az állam birtokába megy át. Azért 
történik ez, mert ezek a tartalékalapok éppen a 
jegyszabadalom kihasználása által teremtettek.

MecenseíTy vezértitkár ügyes számcsoportositá- 
sában a további pénzügyi tévedések oly számosak, 
hogy azok fejtegetéseink folytatásánál becses anyagot 
szolgáltatnak részünkre az osztrák-magyar bank által

emelt követelések telyesíhetlen voltának bizonyítá
sára. — Befejezésül ma csak egy különösen durva 
pénzügyi tévedésre utalunk az angol bankkal való 
összehasonlításnál. MecenseíTy úr elfelejti az általa 
tett összehasonlításnál megemlíteni, hogy az angol 
bank az államnak adott haszonrészesedésen kívül 
teljesen díjtalanul végzi Nagy-Britannia állami adós
ságainak összes kezelési munkáját. _ _ _ _ _

Lapszem le.
A .Národnie Noviny* f. évi február 28-án »A 

nem magyar nemzetiségek kivételes állapota* címmel 
a következő cikket hozta első helyen :

Igenis, a nem magyarok részére kivételes á lla
potot óhajtanak és óhajtják pedig ezt a tanügyi 
szempontokból. S ki óhajtja ez t?  Óhajtja a leghiva- 
tottabb fóru m : a középiskolai tanáregyesület. S
óhajtja s kéri magát a vallás- és közoktatási minisztert. 
A ki nem hiszi, olvassa a tanár urak kérelmét, a 
mely következőkép hangzik :

Nagyméltóságú miniszter ú r ! Egyesületi köz
gyűlésünk határozatának értelmében azon kérelemmel 
járulunk Nagyméltóságod elé, kegyeskednék odahatni, 
hogy a nemzetiségi vidékek középiskolái számára 
külön tankönyvek készíttessenek. Kérelmünk tám o
gatására legyen szabad a következőket felhoznunk :

1. A nemzetiségi vidékeken a ta nulók jelenté 
kény, néhol túlnyomó része oly ki nem elégítő magyar 
nyelvi ismeretekkel lép a középiskolákba, hogy kez
detben a tankönyv használata teljesen ki van zárva, 
s természetes, hogy később is szűk korlátokra kell 
szorítkoznunk, hogy a tanulók a legegyszerűbb fogal
makat is megértsék. így aztán ama tankönyvek, a 
melyek a magyar ajkú tanulók számára írattak, nehe
zebb nyelvük s nagyobb terjedelmük miatt rendkívüli 
nehézségeket rónak úgy a tanárra, mint a tanulóra 
s állandóan megnehezítik az előmenetelt.

2. A nyelvbeli nehézségeken kívül épp oly 
súlyosan nehezedik a nemzetiségi vidékek tanulóira 
Erdélyben úgy, mint főleg a Felvidéken a szegénység. 
A hol a szegény ifjúnak nincs elegennő élelme, nincs 
elégséges ruházata az időjárás viszontagságai ellen, 
s több közülök még az esti világítástól is állandóan 
meg van fosztva: ilyen helyeken a tankönyvek ára 
is nagy jelentőségű a szülőkre nézve. A tapasztalat 
bizonyítja, hogy egyrészt nem lehet a tanulókat arra 
kényszeríteni, hogy drága könyveket szerezzenek be 
maguknak, másrészt a tanulók másik fele elrongyo- 
sodott s régi kiadásokkal küzködik, a melyek már 
osk kézen fordultak meg.

Ezek alapján kérjük Nagyméltóságodat, kegyes
kednék gondoskodni arról, hogy a nemzetiségi vidékek 
számára rövid, csak a legszükségesebb dolgokra ter
jeszkedő, egyszerű s könnyű nyelven irt olcsó tan
könyvek készíttessenek.

így a középiskolai tanár urak egyesülete. De 
kérdjük őket, miért kívánnak a nem magyar vidékek 
számára ily kivételes állapotot? Miért kívánnak a 
nem magyarok részére csak rövid s csak a legszük
ségesebb dolgokra szorítkozó tankönyveket ? S neve
zetesen miért kívánnak a nem magyar fiúk s tanulók 
számára magyar tankönyveket, a midőn megvannak 
győződve azon nehézségekről, a melyek ezekből úgy

Mindennemű fogásokkal törekedett egy-egy önálló 
cikket a lap valamelyik rovatába becsempészni, de 
hiába, — sehogy sem sikerült.

Végre kínálkozott alkalom ily titkos becsempé
szésre. Egy rovatvezető megbetegedvén, a szerkesztő
ségnek egyik olyan tagja helyettesítette őt, ki Döbrö- 
közyvel a legbizalmasabb barátságban volt.

És részint kényelemből, hogy magának ne keljen a 
rovatot betölteni, részint Döbröközy iránt szivessegből 
egy terjedelmes könyvbirálatot vett fel tőle a lapba, 
— s a sokáig mellőzött iró végre önelégülten olvas
hatta reggelije mellett a müvet, melyben szent m eggyő
ződésének adott határozott kifejezést.

Mily nyomós okokkal, mily hatalmas ékesszólás
sal ítélte el az irányt, mely a megbírált műben rejtett 
mérgével a társadalmat megmételyezte.

Valódi megváltó ténynek volt tekinthető felszóla
lása a veszedelmes tendenciájú könyv ellen, mert amint 
nemrég az a lap is hirdette, melynek ő munkatársa 
volt, a mű néhány hét alatt oly nem várt keletnek 
örvendett, hogy szerzője legközelebb uj kiadásban szán
dékozott kiadni.

E veszedelemtől most már — bizton remélte — 
megmentette bírálata a társadalmat s a hazát.

Emelt fővel, vígan fütyörészve nyitott be a szer
kesztőségbe.

Még az első szobán sem haladt keresztül, midőn 
Iliiét egyszerre heves szólítas ütötte meg, mely a szom
széd szobából hangzott feléje.

A feleselő hangok közül tisztán megkülönböztet
hette a felelős szerkesztőét, mely hatalmasan •megresz- 
ketteté a szoba levegőjét s csak elvétve engedett néhány 
pillanatot egy halk, reszkeleg hangnak, melyben D öb

röközy azon barátjának hangját ismerte fel, kinek jóvol
tából bírálata a lapban megjelent.

— De kérem — hallatszott éppen a reszketeg 
hang, midőn Döbröközy odáig ért a szobában, hogy a 
beszélgetők szavait megértette, — ily alapos, ily igaz
ságos biralat.

— Vigye az ördög az alaposságát, — vágott 
közbe a szerkesztő, — hát nem tudja, hogy a ledo
rongolt könyv részvénytársaságunk kiadása? Aiig tudott 
eddig ötven hatvan példányon túl adni, akár hogy hir
dettük, hogy a mű rendkívüli keletnek örvend, — s 
most ily ostoba cikkel még inkább megapasszuk kelen
dőséget ? Úgy latszik, nagyon tolakodó, izgága ember 
az a Döbröközy, mindenbe beleüti az orrát, legjobb 
lesz minél előbb ajtót mutatni ő kelmének.

Nagyreményű publicistánk úgy érezte magát, 
mintha leforrázták volna.

Ilat így méltányoljak az önzetlen, közhasznú mun
kásságot ? Egy nyerészkedő részvénytársaság érdekei
től tegye függővé legszentebb meggyőződését, —  elő
írássá magának, mit helyeseljen, mit kárhoztasson ?!

Azonnal elhagyta a szerkesztőséget s még az nap 
bejelentette lemondását.

Hála Isten, vannak még független lapok, melyek 
nem alacsonynak le magokat semmiféle part vagy tár
saság szolgáivá; nem lehet, hogy tart karokkal ne fogad- 
janak egy lelkiismeretes, csak meggyőződését követő 
publicistát, kinek legfőbb törekvése a hazának üdvös 
szolgálatokat tenni tollával.

Szorgos utánjárással végre sikerült is neki főmunka
társává lenni egy olyan újságnak, mely teljes független
ségét naponként arasznyi betűkkel hirdette a fairaga. 
szokon.

Néhány hétig meg is volt elégedve állásával.
A többször visszautasított nemzetgazdasági cikk 

megjelent, s nemsokára rá a hosszabb cikksorozat is, 
s boldog publicistánk agyában csak úgy kergették 
egymást az eszmék, úgy hogy naponként is képes lett 
volna a lapot egy-egy vezércikkel gazdagítani, ha arra 
a jogra mások is nem szereztek volna maguknak igényt.

A szerkesztő s munkatársai szerették s becsülték 
őt, főkép a segédszerkesztő mutatott iránta őszinte 
ragaszkodást.

Egy este az alsó papság érdekében egy lelkes 
közleményt írt, melyben a főpapságot nem a legkímé
letesebb elbánásban részesítette.

Megvolt elégedve munkájával, jóízűen megvacso- 
rált utána.

Mikor később benyitott a szerkesztőségbe, a segéd- 
szerkesztő félrehívta.

— Ne haragudjál, — mondá zavartan köhécselve, 
— azt a cikket, — tudod, hol a papokról írsz, —  nem 
vehetem fel a lapba.

— Miért nem ? — kérdé Döbröközy megütközve.
— Hát csak —  tudod —  a főszerkesztő feleségé

nek nagybátyja püspök. — No hisz érted, eddig is sokat 
tett értök, — meg aztán halála után.

— Isten verte érdekei l — dörmögött publicistánk, 
azután törekedett a kellemetlen dolgot fejéből kiűzni.

Egy kis idő múlva a főszerkesztő tett kifogást 
egy cikke ellen, mely bizonyos vállalat ingatag voltára 
figyelmeztette a közönséget.

— Nem engedhetem, — mondá hevesen —  hogy 
e vállalat hitelét aláássák, míg részvényeimen túl nem 
adtam.

Ez időtől fogva minduntalan visszautasították egyik-



a tanárok, mint a tanulókra háramlanak ; a midőn 
lelkűk mélyében megvannak győzSdve, hogy a tanítás 
ezen módjával szüntelenül megnehezíttetik az előme
netel ? Miért nem kérnek a tanár urak csupán igaz
ságos s egyenlőjogú eszközt s a inellett az egyedülit, 
a mely célhoz vezethet, a melyet nemcsak a paeda- 
gogia, hanem maga a magyar törvény is diktál ?

Igen, középiskolai tanár urak, ha magatokon s 
nem magyar ajkú tanítványaitokon akartok segíteni: 
ha az egyes tantárgyakban a nem magyar ajkú tanulók 
számára is biztosítani akarjátok az előmenetelt: ne 
kívánjatok kivételes állapotot, rövidebb s összevon
tabb magyar tankönyveket a nem magyar vidékek 
számára, hanem kézben tartva az 1868. évi XLIV. 
t.-cikket — ne kérjétek — de követeljétek a minisz
ter úrtól, hogy teljesítse a törvényt, hajtsa végre 
határozmányait s állítson föl minél előbb a tótoknak 
tót, a románoknak román, a szerbeknek szerb, a 
németeknek német középiskolákat, illetve, hogy a 
mostani középiskolákat a nem magyar vidékeken 
oly középiskolákká változtassa, a melyben az okta
tási nyelv olyan lesz, mint a minő az illető vidéke
ken uralkodik. Ilyen kérelem, ilyen kívánság méltó 
s illő volna az ország paedagogusainak egyesületéhez 
s elismerést érdemelne. De a ti világba való hada
rástok s a ti pseudohumánus köntösbe öltöztetett kérel
metek a nem magyarok számára a tanügy terén 
adandó kivételes állapotért, nem érdemel meg bizony 
sem elismerést, sem dicséretet, hanem őszinte sajná
latot ilyen eltévelyedés miatt s azután visszautasítást.

* **
Hát bizony a fenti kérdésekre nagyon könnyű 

a felelet. Minden egészséges eszü embernek be kell 
látnia, hogy az országos középiskolai tanár-egyesület 
kérelme hosszabb gyakorlati tapasztalaton alapszik 
s nem akar elérni ezzel semmi egyebet, mint azt, 
hogy a magyar nyelvet kevéssé, vagy éppen nem 
beszélő nem magyar ajkú tanulóknak is megkönnyít- 
tessék a tanulás. Módot akar nyújtani arra, hogy a 
nem magyar ajkú tanulók, akik még hozzá szegényebb 
módúak, könnyebben boldogulhassanak a középisko
lákban, s ne legyenek kénytelenek hosszú lére eresz
tett, mondva csinált szavakba burkolt fogalmakat 
tanulni akkor, a midőn még a nyelv birtokában sin
csenek. Ez szerintünk nagyon is humánus, szép gon
dolat s e fölött nem gúnyolódni, hanem inkább elis
meréssel kell lenni. Ez is csak azt mutatja, hogy a 
magyarság nem akarja elnyomni idegen ajkú test
véreit, de sőt minden eszközt s módot megragad arra 
nézve, hogy hontestvéreinek boldogulását előmoz
dítsa. Ép az vallana rossz akaratra, ha megnehezítené 
a tót ajkú tanulóknak a középiskolába való lépést s 
egyenesen a nyelvnek tökéletes ismeretétől tenné füg
gővé az abba fölvételt. Pedig ehhez is volna joga s 
még sem teszi. Az ilyen eljárás azonban nem gán- 
csolódást, de hálás köszönetét érdemel. Hja, de így 
van az az emberi életben, dobj kenyeret s kővel 
dobnak vissza !

9. szám. ____  Turóc-Szenl-Márton,

másik dolgozatát, vagy a legfontosabb részeket kihúz
ták belőle, — egyszer ilyen, másszor amolyan tekinte
tek kívánták a mellőzést vagy kiigazítást, — úgy, hogy 
türelméből végre teljesen kifogyott s azt a szerkesztő
séget is ott hagyta.

Nem is lehet az ember független, önálló publicista, 
ha csak magának nincs lapja.

Fel is csapott csakhamar laptulajdonosnak és 
főszerkesztőnek.

Most már zavartalan boldogságot élvezett Döbrö- 
közy Bálint, írhatott, a mit akart, — csak olyan ren
geteg pénzt ne nyelt volna el vállalata.

Birtokára egyre-másra fel keilett venni a kölcsö
nöket, hogy a lap kiadásait fedezhesse.

No, de az első év leteltével szépen megszaporod
tak előfizetői. Ha nagyobb hasznot nem hajtott is még 
lapja, a költségeket legalább fedezte, sőt adósságainak 
törlesztésére is juttatott egy keveset.

Különösen a középiskolai tanárok körében tett 
lapja nagy hódításokat, mert a főszerkesztő úr, bár 
deákkori emlékei nem a legrokonszenvesebb színben 
idézték fel képzeletében egykori tanárait, sokkal elfogu
latlanabb és igazságosabb volt, semhogy a fizetés-javitás 
kérdésében meleg szószólója ne lett volna a társadalom 
e mostoha gyermekeinek.

Midőn azonban a vidéki tanároknak egy tekinté
lyes része a fizetés-javítással nem lévén megelégedve, 
gyermekes duzzogással kijelentette, hogy minden tudo
mányos társulatból s egyesületből ki fog lépni, épen 
elfogulatlansága s igazságszeretete folytán nem állhatta 
meg, hogy heves cikkben meg ne leckéztesse duzzogó 
pártfogoltjait.

— Az Istenért, - -  mondá a felelős szerkesztője, 
midőn a cikket kéziratban elolvasta, — csak nem akarja 
főszerkesztő úr előfizetőinknek egy épen nem megve
tendő részét lapunktól elriasztani I

h í r e i  n  k .
— Meghívó a Felvidéki Magyar Közművelődési 

Egyesület javára, 1895. évi március hó 10-én, a turóc- 
szent-mártoni állami iskolák nagytermében rendezendő 
hangversenyre. Kezdete fél 8, vége fél 10 órakor. 
Belépti díj: személyenként 60 kr., tanulóknak 20 kr. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug- 
taztatnak. Jegyek előre válthatók Graber J kereskedé
sében. A rendezőség. — Müsorozat: 1. XIV. Magyar 
Rhapsodia, Liszt Ferenctől. Zongorán 4 k. előadják 
Soest Irén úrhölgy és Boldis Ignác úr. — 2 . Az anya, 
monológ Gabányi Árpádtól. Előadja Neubauer Júlia 
úrhölgy. — 3. Septett, Beethoventől, op. 20. [Két rész
let : a) Allegro conbrio ; b) Scherzo.) Zongorán, violon- 
cellón, hegedűn és harmóniumon előadják Soest Irén 
úrhölgy, Rakovszky Ferenc, Katona Pál és Boldis Ignác 
urak. — 4 . a) Prolog, Leoncavalló »Bajazzók« operá
jából ; b) Dal, Grieg Edétől. Énekli Rónay Ödön úr.
— 5. Turócmegye természeti szépségei. Ez alkalomra 
irta és felolvassa Révész Lajos úr. — 6 . Ave Mária, 
Gounodtól. Zongorán, violoncellón, hegedűn és harmó
niumon előadják Justh Anna úrhölgy, Rakovszky Ferenc. 
Katona Pál és Boldis Ignác urak. — 7 . Négy eredeti 
magyar népdal, szövege Deil Jenőtől, zenéje Boldis 
Ignáctól. Énekli Derszib Béla úr. — 8. Az irodában, 
monológ Porzsolt Kálmántól. Eiőadja Fekete Miklósné 
úrnő. - - 9 . Arlequin, Popper Dávidtól. Zongorán és 
violoncellón előadjak Soest Irén úrhölgy és Rakovszky 
Ferenc úr.

—  Közgyűlés. A turóci kereskedelmi- és hitel- 
intézet február hó 24-én tartotta XXIV. rendes köz
gyűlését. Az igazgatói jelentés szerint az intézet a 
lefolyt évben is a fokozatos fejlődés útján haladt, jó l
lehet a rendkívül alacsony gabonaárak következtében 
beállt kedvezőtlen gazdasági yiszonyok hatása, — legin
kább az év utolsó negyedében — érezhető volt. Mind
azonáltal az üzlet fontosabb ágaiban lényeges emelkedés 
mutatkozott. Az intézet tiszta nyeresége 14.173 frt 
24 krt tesz ki, mely összegből a »Ketes követelések* 
számlájára könyvelt 497 frt 4 kr. levonása után, maradt 
rendelkezésre 13676  frt 20 kr. Ezen összeg felosztá
sáról a közgyűlés következőleg intézkedett: 1. az igaz
gatóság és felügyelő-bizottság alapszabályszerű részille
tékére 1367 frt 62 kr.; — 2. a tartalék-alap javadal- 
mazasára 1600 frt; — 3. az osztalék kifizetésére 9000 frt;
— 4 . jótékony célokra 150 frt; — 5. a még fenmaradó 
1558 frt 58 kr. különleges tartalék-alap alakitásara fór- 
díttatik. A részvények 12%  osztalékban részültek.

— Március 15. Közeledik március 15-ike, ez az 
örökké nevezetes nap, melyen a magyar önvédelmi 
harc alapmozgalmait s annak egyik legszebb vívmányát, 
a sajtó felszabadítását és a cenzúra eltörlését ünnepel
jük. Ezt a napot, ezt a hazafias ünnepet, minden évben 
lelkesedéssel szokta megülni Turócmegye magyar haza
fias közönsége s mint értesülünk az idén szintén meg 
lesz ünnepelve úgy a megye székhelyén, mint a vidéki 
központokban.

— Áthelyezések. Olaaer Gyula, a helybeli vasúti 
állomás pénztárosa, Budapestre, a központba helyez
tetett át s helyét Zdborszky Ottó vasúti forgalmi tiszt

F E L T 1 P É H I  h  i  b  a  d  ó .
foglalta el. Az eltávozott vasúti tisztviselő a helybeli 
magyar társaskörnek buzgó látogatója vo*t s igy eltá
vozása által jelentékeny Űrt hagyott maga után.

—  Van szerencsém azon tisztelt barátaimnak, 
jóakaróimnak, kik szives jóindulatukkal kitüntetni mél- 
tóztattak, Turóc-Szt.-Mártonból való távozásom alkal
mával minden jót kívánásomat ez úton is kifejezni. 
Kérem egyúttal őket, hogy barátságos hajlandóságukban 
ezentúlra is megtartani szíveskedjenek, aminthogy nekem 
is legkedvesebb emlékem Turócmegyéből az a kedves 
jóindulat, melylyel annyian kitüntetni szíveskedtek. 
Kiváló tisztelettel, Milllner Rezső.

—  Uj találmány. Egy évvel ezelőtt említést tettünk 
Riszner József ruttkai állami elemi iskolai tanító talál
mányáról — a hangtompító készülékről. E hangtom
pítóról, Bergl S. szabadalmi közlönyének ez évi január 
havi száma, igen kedvező műszaki véleményt tett közzé. 
Kiemeltetik a hangtompító azon kiváló előnye, hogy 
vele a hegedűn játszó, bármikor igen könnyen tompít
hatja e hangszernek hangját. Különös fontosságot tulaj
donít a műszaki jelentés az uj találmánynak, — a 
zenekarok előadásainál. Segítségével a zenekar egy
szerre tompíthatja a hangot s a leglágyabb pianissi- 
móba, vagy viszont ebből a legharsányabb fortissi- 
móba csaphat át. Csupán egy kézmozdítás szükséges 
a készülék használatához. A ktitika szép jövőt jósol a 
találmánynak s a feltaláló most a külföldre is kiter
jesztetni kéri a szabadalmat, a melyet belföldre már a 
múlt évben megkapott. Mint értesülünk, a feltaláló, 
a hangtompító készülék készítéséhez pénzzel rendelkező 
társat keres, a kivel hajlandó lenne a tiszta haszon 
30°/o-át megosztani.

—  A német hadsereg vezórtábornagya. Az Albrecht 
tőherceg temetésén résztvett német császár, Ferenc 
József királyt a német hadsereg vezértábornagyává 
nevezte ki. A jelvényeket, melyek két aranynyal híme
zett miniatűr tábornagyi botból és a vállrojtdíszből 
állanak, február 27-én nyújtották át O Felségének.

—  Uj állami iskolák Turócmegyóben. A vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium Hadviga és Briestya köz
ségekben állami iskolák felállítását engedélyezte. Az 
iskolai épületekre 10000 frt engedélyeztetett s a jövő 
iskolai évben már megkezdetnek bennük az előadások.

—  Az italmérési adóbérlők országos értekezlete.
Az ország minden részéből összegyűltek a minapban 
a fővárosban az italmérési adó nagybérlői, hogy a ter
vezett szeszpótadó behozatala ellen, amelyet átmeneti 
intézkedésnek terveznek a szeszmonopólium életbelép
tetéséig, állást foglaljanak. Az egybegyűltek egyhan
gúlag elhatározták, hogy a jövő hónapban nagy országos 
értekezletet hívnak egybe. Az ország összes adóbér
lőit meghívják. A  további teendők végrehajtására elő
készítő-bizottságot választottak.

—  Nyílt levél a Cár ellen. Tolsztoj Leó gróf leá
nyának egy folyóiratban közzétett nyilatkozata szerint 
a cárhoz intézett nyílt levelet nem az ő  apja irta.

—  Gazdasági egyesületek ezredéves kiállítása. 
Az ezredéves kiállításnak tervbe volt elhalasztása foly
tan a gazdasági egyesületek kiállítási ügye is hónapok 
óta stagnált. Most hogy az ezredéves kiállítás megtar-
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— Bízza azt csak rám, — feleié a főszerkesztő 
büszkén, — nem azért alapítottam lapot, hogy meg
győződésemet mindenféle melléktekinteteknek aláren
deljem.

A cikk megjelent, s a legközelebbi évnegyedkor 
a lap előfizetőinek száma csakugyan megcsappant néhány 
százzal.

De Döbröközy Bálint nem hagyta magát elveitől 
eltántorítani.

Többek közt az is elvei közé tartozott, hogy tisz
tán szent meggyőződése s az igazság hatalma által 
akar hódítani; azért megvetett minden reklámot s holmi 
pikáns, szenzációs közleményeknek nem engedett helyet 
lapjában.

Emiatt a lap mindinkább az unalmasság hirébe 
került, mi természetesen szintén nem igen szolgált elő
fizetőinek gyarapításara, egyes példányokban pedig 
épen nem örvendett a lap kelendőségnek.

Néhány száz előfizető azonban állhatatosan meg- 
matadt a lap mellett, azért iaptulajdonos-publicistánk 
szívesen hozott áldozatot, a mennyit csak elbírt ; mert 
hisz egyedüli célja az volt, hogy a közjó előmozdítá
sán munkáljon.

S volt is a lapnak hatása a közönségre, jeléül 
annak, hogy kevés előfizetői mellett is sokan olvastak. 
Erről több ízben volt alkalma a laptulajdonosnak meg
győződnie ; ablakai alatt ugyanis nem egyszer hangzot
tak »Abzug!« kiáltások, sőt egy alkalommal néhány 
ablaka is mcgsinlette a zajos tüntetést.

Ezalatt Döbröközy birtokán mindinkább szaporod
tak és súlyosbodtak a terhek, — s végre már nem 
akadt hitelező, ki rája kölcsönt adott volna.

Mit volt mit tennie ? —  el kellett adni a jószágát.
Szerencsére akadt is vevője, ki készpénzzel fizetett.
Adósságait aztán becsületesen kifizette, senkinek

sem maradt adós egy fillérrel sem ; — de magának 
nem maradt semmi az egész vételárból.

Most már a lapra is ki volt mondva a halálos Ítélet.
Szegény publicistánk vérző szívvel írta meg búcsúz

tató cikkét az utolsó számban, —  aztán mély gondo
latokba merülve meghanyta-vetette magában, mihez 
fogjon már most, hogy éhen ne haljon.

Isten verte nyomorult állapota!
Úgy beleélte magát a zsurnalisztikái és publicisz

tikai munkásságba, hogy más életpályára teljesen kép
telennek érezte magát.

Néhány hónapi nyomorgás után nagy nehezen 
rászánta magát, hogy megint valamely szerkesztőségbe 
lép be muakatársnak, habár jól tudta, hogy újra súlyos 
békókba fogják verni meggyőződését.

Egy ideig csakugyan nehéz küzdelmeket vívott 
lelkiismeretével, midőn meggyőződését különféle tekin
teteknél fogva nem egyszer meg kellett tagadnia. Las
sanként azonban beletörődött a szomorú kényszerűségbe, 
hisz félig-meddig már meg is szokta volt, mielőtt mint 
laptulajdonos lépett fel ; no, meg az öngyilkosság hatá
rozottan ellenkezett elveivel, ha pedig meggyőződésé
ért éhen hal, tagadhatatlanul az öngyilkosságnak 
bűnébe esik.

Néhány év múlva a legtekintélyesebb publicisták 
egyikévé nőtte ki magát Döbröközy Balint, s jelenleg 
ismét laptulajdonos-föszerkesztő.

Lapja sok ezer példányban kerül ki naponként a 
sajtó alól, minden utcasark és hirdetési oszlop tanúbi
zonyságot tesz rendkívüli elterjedtségéről s boldog pub
licistánk most már teljesen függetlenül követheti — 
igaz, hogy sokban megváltozott — elveit, melyek között 
az első: az érdek minden előtt !
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tásához több kétség nem fűződik, a gazdasági egyesi! 
letek kiallitásátwk végrehajtó-bizottsága is hozzálátott 
a munkához és Budapesten, a köztelken folyó évi február 
hó 27-én tartott ülésén a kiállítás programmjának rész
leteit is megvitatván, az előkészítő munkálatokat teljes 
erélylyel megindította. A kiállításra eddig 49 gazda
sági egyesület jelentkezett, ezek közül 45 anyagilag is 
hozzájárul a rendezési költségek fedezéséhez. A fel
ajánlott hozzájárulási összeg eddig 14.125 forint, mely 
összeg a programra lényegesebb pon'jainak megvaló
sítását már is lehetővé teszi. — A  kiállítás tervezete a 
következő főbb pontokat öleli fel: 1. Megfog Íratni az 
egyesületi élet monográfiája oly módon, hogy ez műkö
dési területe általános gazdasági viszonyainak is jel- 
lemzetes ismertetését nyújtsa. — 2. Bemutattatik a 
gazdasági egyesületek működésének befolyását a ló- 
és szarvasmarha tenyésztésre előtüntető grafikus térkép, 
lehetőleg ugyanez a tájfajták eloszlására nézve. — 
3. Bemutattatnak az egyes vidékek kiváló és jellemze- 
tes kultur növényei a talajjal együtt, melyben azok 
teremnek. —■ 4 . A tipikus ló és szarvasmarba tájfaj
tákról modellek készíttetnek. — 5. Ilyen modellek 
készülnek az egyesület működésének hatása alatt lét 
sült, vagy kezében lévő intézményekről és a gazdasági 
életre jellemző objektumokról. — 6 . Kiállíttatnak a 
különböző vidékek tipikus földmivelő eszközei, fénykép 
gyűjteménnyel együtt, melyek ezen eszközökkel való 
bánásmódot mutatják be. — 7 . Kiállíttatnak a mező- 
gazdasági háziipar nyersterményei, eszközei s kész 
cikkei. Mindezekben a bizottság már a részletes pro 
grammot is megállapította s határozatokat hozott a: 
auyaggyűjtés mikéntjére is. A programm rövid idő 
alatt az összes gazdasági egyesületeknek meg fog kül 
detni. Az egyes részletkérdéseknek ez alapon való 
végleges eldöntése s a programm teljes egybeállítása 
céljából a bizottság az összes gazdasági egyesületek 
titkárjait folyó évi április hó 7-ére hívja össze. A 
országos magyar gazdasági egyesület közteleki helyi
ségében kiállítási irodát nyit, mely az administracionális 
teendőket ellátja s a bizottság határozatainak végre
hajtását foganatosítja.

— Kerülő utakon. Egy élemedettebb korú téns- 
asszony beszél lassú, vontatott hangon a kapitányhoz.

— Nem azért jöttem ide, hogy panaszt tegyek, 
Sose jártam én még a rendőrségen, — hanem most 
mégis . . .

— Kérem.
— Egy igen csinos leány van nálam szolgálatban 

Nem nyelves, nem lusta, inkább úgy ég a kezei között 
a munka.

— No, ez ritka leány a mai világban !
—  Ugy-e ön is azt mondja. Az uram is azt 

mondja. Csodálatos, hogy a férfiak Ízlése olyan egy
forma az ilyenekben.

— Kérem.
— Hanem mégis! Mit gondol kapitány ur, elbo

csáthatnám azonnal, feimondás nélkül azt a leányt ?
—  Ugyan, kérem, — de miért? Hogy nem nyel

ves, nem lusta, — hogy ritkítja párját a mai cselédek 
között ?

— Nem azért.
— Hát miért?
— A ténsasszony egy kis ideig szégyenkezik, de 

aztán hirtelen válaszol.
— Azért, hogy az uram egy kicsit igenis fiatal.
—  A legújabb házassági divat — persze csak 

Amerikában — az, mely meglepetésben dolgozik. Meg
hívják a vendégeket ebédre, de egyetlen szóval sem 
mondjak meg előre, mi az összejövetel célja. Van a 
vendégek közt egy hivatalos személyiség is, de ezt is 
rendesen valamely távolabb városrészből, vagy szom
széd helyiségből hozatják, nehogy elrontsa a meglepe
tést. A fekete kávénál feláll a leendő férj és rövid 
beszédet tart, a melyben megkéri a jelenlevő lányok 
közül azt, a kihez szive vonzza. I la nem kap kosarat, 
a fiatal hölgy mellé ül, a hivatalos egyéniség rájuk adja 
áldását és az egész szertartás pár perc alatt el van 
intézve. Az ilyen házasságról csakugyan azt lehet mon
dani: hogy nem az égben hanem fekete kávé mellett 
kötötték meg.

I r o d a i  o  111 .
Az Athenaem Kepes Irodalomtörténetéből, melyet 

Beöthy Zsolt szerkeszt, megjelent a 30 ik füzet három 
ívnyi terjedelemben. Három m igvas tanulmány van 
benne : Baralh bérencé Eötvösről, Gyulai Balé Kemény 
Zsigmondról és Sebestyén Gyuláé (dr.) Népköltészetünk 
rö l. Ez utóbbi történeti fejlődésükben s egészen új 
szempontok szerint tárgyalja a népköltészet termékeit,

melyeknek — tudtunkra — maga is szorgalmas es sze- 
rencscs gyűjtője. A szöveget ezúttal is nagyszámú kép 
illusztrálja: A Karthau -i I ik. Eötvös svábhegyi nyara 
lója. arcképe és sír. mlekt Keménynek ifjú s férfikori 
arcképe, névalairasa. sírja, s egy régi hajoló imádság 
1578-ból. Külön mellékletül: Vörösmarty »Hazafiak« 
című költeményének első fog ilm izasa s műveinek egy
kori illusztrációiból 4 Eép van csatolva. A befejezéséhez 
közeledő nagyfontossagú vállalat körülbelül 33 füzeiben 
fog megjelenni, s fiizetenkint 40 krért kapható.

A > Tanulók Lapja* című középiskolai ifjúsági lap 
legutóbbi száma, melyet Dr. Rupp Kornél fógymn. 
tanár, az ismert nevű iró és jeles paedagogus szerkeszt, 
oly rendkívül gazdag és érdekes tartalommal jelent meg, 
hogy méltán el kell ismernünk, hogy ilyen kitünően s 
a paedagogiai célnak megfelelő ifjúsági lap még eddig 
nem volt irodalmunkban. A »Tanulók Lapja* nem 
pusztán szórakoztató, hanem tanulságos irányú is, a 
miről kitűnő cikkei meggyőznek bennünket. Hogy csak 
egyet említsünk: az önképzököri irányeszmék és munka
programra, melyet Szitnyai Elek n.-bátnyai tanár irt, 
oly rendkívül meglepő, hogy bátran kimondhatjuk, 
miszerint ifjúsági lap ilyent még nálunk nem produkált. 
Ezenkívül számos elbeszélést, esztétikai fejtegetést talá
lunk, a szórakoztató elemet nem is említve, e számban, 
melyet több kép, a lap élén dr. Szinnyei József egye
temi tanár arcképével díszít. E valóban kitűnő vállalat 
a >Ko.smos* műintézet részvénytársaság kiadásában 
hetenként minden vasárnap jelenik meg s ara negyed
évre 1 frt, mely összeg VI. leér., Aradi-utca 8. sz. alá 
küldendő, hóimét mátatványszámot bárkinek szívesen 
küldenek.

Vaszary Kolos életrajza. A Korrajzok cimü új 
folyóirat egyszerre négyes füzetben adta ki a bíboros 
hercegprímás életrajzát. Az arcképpel és kéziratmással 
díszített vaskos kis kötetet maga a szerkesztő Dr. Körösy 
László irta. Vaszary Kolos az egyház-politikai küzdel
mek egyik legkiválóbb történeti alakja. Békés szelleme, 
fenköit idealizmusza, tündöklő hazafisága és fényes 
szónoki tehetsége becsültté tette a nevét a tróntól a 
kunyhóig. Éietrajza valóságos korrajz. Adatokban gaz
dag, feldolgozásban gondos; több érdekes aktája most 
jelenik meg először a nyilvánosság előtt. Őszintén ajánl
hatjuk olvasóinknak. Az ünnepelt egyhazfejedelem rokon
szenves hangulattal megirt életrajzának ára 1 frt 20 kr.; 
előfizetőknek 90 kr. A  húsz ívnyi kötet megrendelhető 

Korrajzok kiadóhivatalában (Budapest, Andrássy-út 
25 .) Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben is.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-s:.!. márloni kir. járnsbiró-ág mint tlkvi 

hatóság közhírré leszi. hogy Mudrony Púinak Kubány 
János hóiul és társai elleni :*6 fii es 32 kr löké s 
jár. iránti végrehajtási ügyében a bbányni kir. tör
vényszék területén lévő Stiltó községben fekvő a sut
lói 72. sz. tlkjkvben A. I 2., 19., 49. sor sz. a., továbbá 
az ottani 90. sz. tlkjkvben 1. sor-, 520. hr.-sz. a., az 
ottani 138. sz. tlkjkvben 1 sor-, 9(50. hr.-sz. a., az 
ottani 102. sz. tlkjkvben I. 1. sor-, 21-7. hr.-sz. a. és 
az ottani 197. sz. tlkjkvben I. 1.. 2., 3., 5 --50., 52— 60. 
és -}- 1 . sor-sz. a. felvett egészben írt ingatlanokra 
77 frtnyi, illetve 27 frt 50 krnyi. 22 frtnyi, 90 frtnyi 
és 108 frtnyi kikiáltási árban dr. Lax Adolf utóaján
lata folytán az ujabbi árverést elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanság az 1895. évi március hó 
4. napján d. e. 10 órakor Sultó községben a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen el fog 
ada'ni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság becsárának 10% -át készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1891. évi december 20-án.

Medz i h r ads z ky ,
kir. aljbiró.

1895. március JJ._________9. szám.
5 801 . t k .  sz . 1 *9 1 .

N  y  i  1 1 1  é  r .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállat felelőséget a szerk.)

Hamisított fekete selyem. Égessünk el egy kis 
mintát a venni szándékolt selyemből, és a hamisítás 
rögtön kiderül: mert míg a valódi s jól festett selyem 
az elégetésnél nyomban összepödörödik és csakha
mar kialszik, maga után csekély barna hamut hagy 
ván ; addig a hamisított selyem (mely zsíros szinü 
szallonás lesz és könynyen törik) lassan tovább ég 
(minthogy rostszállal’ a festanvagtól telitteiten tovább 
izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után. mely 
valódi selyem módjára soha öszsze nem pödöröd ik. 
csak meggörbül. Ha a valódi selyem hamuját össze
nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem. — I l o n  
i i r h r i* ; ;  (■>. (cs. k. udvarszallitoj se-1 9 c  m a y á r a  
íljtfrio lih ni. házhoz szállítva, postabér- és vám
mentesen szívesen küld bárkinek is mintákat, akár 
egyes öltönyökre való, akár egész - végekben levő 
valódi selyem szöveteiből. Svájcba címzett leve
lekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pon- 
‘ au elintézlelnek.

Bérbe adó

ház és kert.
T o i i i c f t á n y  községben fekvő 1 szo

bából. előszobából, konyhából és éléskam
rából álló lakóház a szükséges mellék- 
épületekkel, t. i. 2 pincével, 2 raktárral és 
kocsiszínnel, valamint 4 holdnyi kiterje
désű gyümölcsös ős zöldséges kerttel együtt 
igen jutányos áron bérbe adó.

A bérbe venni szándékozók, a telek 
tulajonosához, T  o 111 c  » á  11 y I J| »  r . 
I I 11 «l »  < (Tisztviselő-telep, Elnök-
utca 12. szám), szíveskedjenek fordulni.

Ezen Horgony-Patti'
Expeller néven is, is- 

morotcs, igazán népszerű 
háziszor most már 25 év óta 

legjobb fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésnek fényesen bebizo- 

-  nyúlt kö8zvényriél,osúznál,tagszag-
gatásnál stb. nél. A föld összes or- 

A \ )’ szagaiban nagy elterjesztést és biztos 
r  hatása követkoztóbon minden oldalról oly 
olismerést talált, hogy minden botegnok jog

gal tyánlható.
T in ó t, c a p s ic i com pos .

(Horgony-Pain-Expeller)
kimagasló állásút a fájdalomcsillapító bedörzsölé- 
sok közölt diadalmasan megtartotta, különféle fel
hajtás ós utánzatok dacára; oz bizonyára a legjobb 
bizonyíték arra nézve, hogy a közönség igen jól 
meg tudja különböztetni a jót a rossztól.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bová- 
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyelendő és minden üveg ezen jegy nélkül, 
mint nem vt.ódí visszautasítandó. A gyógy
szertárak bán . kapható 40 kr., 70 kr. vagy 
1 frt. 20 krnyi árban üvegenként; B u d a pesten  
T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél.

Richter-íóle gyár Rudolstadtban, Tlmr.-ban.

A tapasztalat azt oktatja, hogy :
Mindig a helyes forrást keresd, ha vásárolsz.

Kz méltán az én üzletemre vonatkozható, mert 
csakis egy o ly  nagymérvű üzletnek, am ilyen az enyém, 
lehetnek olcsó költségei, mely körülmény óriási kész- 
pénzáru-bevásárlásoknak és egyéb előnyöknek köszön
hető s melyeknek végre a vevőim  veszik hasznát.

2  Gyönyörű minták magánvevöknek Ingyen és
•  bérmentve.
IC Bólartalmu mintakönyvek, amilyennek eddig % még nem léteztek, szabók részére bérmen- 
!C  tétlenül.
•  Öltönyeknek való kelmék •
I
1

X
X
X
X

X
m
x•
X
X
X
X

S
l
X

s
X

1 uruvten és d osk iu g  a magas k léru s részére, szabály- 
szerű 'kelm ék cs és kir. t is z tv ise lő -e g y e n ru h á k ra , 
úgyszintén Im dustnnyok, tű zoltók  és tornázók nuk. 
valam int liv rék  részére. Tckt>v és já té k a szta lo k ra  

való posztók, kocsi-á lh u zu tok .
■ ie u u a u .v o liH  r a k fú r -s lá jn r i ,  karinthiai. tiroli stb. 
lodcnbeti férfi és női h asználatra , e red eti gy ári 
aruk mellett, oly nagy választékban, a milyent húsz

szoros verseny sem nyújthat.
■ n -u n a u  v n l ih  \ a I « »* x l <• i ,  csakis linóm, tartós női 
posztoku l, a legdivatosabb színekben. .'M osó-szövet, 

u ti-p lu idok i — 14 frlig.

s z ín ién  S Z a l ) Ó - k c l l ü k c k  *

Valódi, tartós, tiszta gyapot posztó arukat,
és  n em  h o lm i o l c s ó  rongyot, m e ly  a lig  a  #  
s z a b ó  m u n k a d ijá t  é r d e m li, a já n l ju t á n y o s  á r o n  J C

STIK A E O FSK Y J., 8
(az osztrák m

. Manschester). Z
Á  LeBnaoyolib gyári poszto raktar ’/a millió forint S
- - ____ értekben. ™

I W  Szétküldés; csak utánvét mellett.

F l -S lfk '!?0et-Zktve t e |n! iiKyni.k.ik és liátalék
l  ,  elnevezéssel mésodminnsétiü árukat 

szoktak árusítana félreértések kikerülést, vésel

áruimat.

i
8
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