
XIV. évfolyam 1895. 12. szám. Turóc-Szt.-Márton, március 24.

Felvidéki Hiradó.
KÖZMŰVELŐDÉSI, SZÉPIRODALMI, IPAR-, KERESKEDELMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP.

K U  .1 i :  I, K  \  I 14 VI I \  II  K \  V  I  *í % f t  \  A  I*.
E l ő f i z e t é s i  á r a k :

Egész é v r e .................................................. 4 frt .
Fél é v r e ........................................................2 »
Negyed, é v r e ................................................... | ,

Felelős szerkesztő: Föm unkatárs:
F  (* li é i* *| á n o * .  II é v t* * /  li u j  o m.

Kiadóhivatal: a turóc-szt.-mártoni „Magyar Nyomda".
A lap szellemi részéi illető közlem ények a szerkesztőségre, hirdetések és 

előfizetések a kiadóhivatalra cím ezve T u róe-S zt.-M ú rton bu  küldendők-

M iigúnhirdetések leg jiitányosahhan , árszabá ly  szerin t 
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.

A nemzetiségi kérdés.
A ki ép érzékkel és elég ügybuzgósággal 

rendelkezik arra, hogy szemlélhesse a körü
lötte végbemenő felvidéki állapotokat, az bizo
nyára aggodalommal tekint a jövőbe. Mert míg 
egyrészről a magyar társadalomban magában 
sem lehet az egészséges társulás felé köze
ledni, addig másrészről a köznapi házsárlos- 
kodások egyes fázisai közölt, napról napra 
erősebben jelentkezik a magyar politikának 
régi elintézetlen ügye: a nemzetiségi kérdés. 
Míg a mágyar társadalom egyes rétegeinek 
separatisztikus törekvései mindinkább jobban 
és jobban kiélesíltetnek, addig a nemzetiségi 
törekvések bomlasztó folyamata szépen, csen
desen elvégzi a maga dolgot minden nap.

Sokan abban a hitben ringatóznak, hogy 
a közvélemény munkásai csak mintegy maguk
tól tolakodnak fel arra a polcra, a honnan a 
közügyek felett Ítéletet lehet mondani. S a 
midőn ezen a meddő témán töprengenek, nem 
veszik észre, hogy társadalmunkban ezáltal 
oly mozzanatok jönnek létre, melyeket a nem
zetiségi izgatások eléggé ügyes vezérei már 
is igen előnyösen kizsákmányolták a maguk 
céljaira. Nem kell semmi prófétai ihlet, sem 
valaifli divinatórius államférfim előrelátás annak 
m qgjógólásáhQ z,, hogy a társadalomnak ilyen 
magatartása. ,gaellett a haza felvirágzása csak 
hátráltatva ;

A nemzéfíá?£g£ mozgajóm,^,m in lenzivi tu
sából, sern'a’klüaÍit7^áj?6J nem veszít semmit, 
ha a disszonancia csiráit belé dobjuk a tár
sadalmi tevékenységek üstjébe. Pedig éppen 
arra kell törekedni minden magyar embernek, 
hogy a nemzetiségi mozgalmak elé gátat gör
díthessen, hogy azoknak mindinkább határo
zottabb jelleget öltő szimptómái elnyomas
sanak. r

Anemzetiségi kérdésben követendő magunk- 
tartását illetőleg ott vagyunk, ahol az orvosi 
tudomány állott fejlődésének primiliv stádiu
mában. Kuruzslás az egész, melyhez kitünően 
ért minden javasasszony. Tekintély benne min
denki, ki azt hiszi, hogy birtokában van vala

melyes csodaszernek, melylyel úgy meglehet 
mindent gyógyítani, mint annak idején meg
gyógyították a sebeket az ezerjófüvei. Tényleg 
azonban odáig sem jutottunk a közművelődési 
egyesületek minden erőlködése dacára, hogy 
teljes egyetértéssel és odaadással tudnánk 
közreműködni a felvidéki nemzetiségi kérdés 
konszolidációjára.

A felvidéki magyar ember előtt csak 
egyetlenegy kérdés lehet, amelyért élni, halnia 
kell, a melyet személyes kérdéssé tenni soha 
sem szabad: a nemzetiségi kérdés elnyomása.

A nemzetiségi kérdéssel kell a felvidéki 
magyar embernek lefeküdnie és kelnie. Ezt a 
kérdést soha egy percre sem szabad szem 
elől tévesztenie, mert a kinek szeme van. lát
hatja, hogy e kérdésben a nemzetközi viszo
nyok befolyásának sajátságos színezete is ész
lelhető. Nemzetiségi izgatóinknak nagy és könv- 
nyen kimagyarázható összeköttetéseik vannak 
a külföldön. Ök már most oda künn keresnek 
maguknak részvételt és összeköttetést, mi 
pedig itthon sem találjuk fel egymást, meri 
megszállott bennünket az egoizmus daetnona. 
Mi mindnyájan elsők szeretnénk lenni és ha 
valaki többet tesz, mint a mire mi képesek 
volnánk, — akkor kész a visszavonás, átkoz
zuk. dehonosztáljuk egymást nyakra, főre.

És ez a mi megölő betűnk.
Egy általánosan tudott dolgon, nevezete

sen azon, hogy a Felvidéken a társadalmi 
feladatokat csupán kevesen teljesítik fárad- 
hallan tevékenységgel, — nem akarunk rágódni, 
A dolog mindenkire szembeszökő és világos. 
Viszont haszontalan is, mert sikertelen lamen- 
tációkat nem kívánunk megereszteni, azon 
sopánkodván, hogy miért van ez így? Miért 
nem tudnak a mi társadalmi mozgalmaink 
megerősödni; miért nem fog el mindenkit a 
társadalomban a hazafias kötelességnek amaz 
érzete, melyből az eredmények fényes soro
zata következnék.

Hogy egészen kereken és himezés-hámozás 
nélkül nyilatkozzunk, a dolog úgy áll általá
ban a Felvidéken, hogy a nemzetiségi kérdés 
és a közművelődési egyesületek egyetemle

ges ügye iránt nincs meg az együttes érdek
lődés. Igen is van érdeklődés a személyi, 
illetve az úgynevezett szenzációs ügyek iránt, 
de mihelyet ezek tárgyalása kimerittetett, álta
lános csend áll be az egész vonalon.

Két óhajlással fejezzük be cikkünket: az 
egyik az, hogy e fontos kérdésben mutatkoz
zék már egyszer közöttünk a lankadatlan, 
meleg, határozott érdeklődés; a második az, 
hogy főleg azok szívleljék meg, a kik társa
dalmi állásuknál fogva az összetartás létre
hozatalára hivatottságot éreznek magukban.

A magyar szeszipar.
A monarchia szeszfogyasztása, a kontingentált 

mennyiséget végre majdnem igénybe vette, de egy
szersmind különösen eme fogyasztási arány ma már 
oly magas, hogy annak fokozódása nem valószínű, 
vagyis, hogy a fogyasztás már a legmagasabb fokát 
érte el. Hogy ezen feltevésünk mennyire bizonyult 
valónak, legjobban igazolják az 1893—94. évi hivh-' 
talos fogyasztási statisztikai adatok, melyek szerint :

Magyarország fogyasztása 848,310 hektoliter.
Ausztria fogyasztása 949,703 hektolitert tett, 

az előző évhez képest tehát csökkenést mutat a 
fogyasztás.

Magyarországon 20,287 hektolitert.
Ausztriában 27,820 hektolitert ami annyit jelent, 

hogy a múlt termelési év végén a monarchiában 
fennmaradt 281,421 hektoliter összkészlet ismét majd
nem 50,000 hektoliterrel emelkedett.

Eme tény egyedül elég lett volna ahhoz, hogy 
az ipar ingadozó és válságos helyzetében azon pontra 
jusson, hol már csak a végső erőlködés által k^pes 
magút tovább tengetni; de felmerültek ezenkívül még 
egyéb súlyos következményeket maguk után Yónt oly 
körülmények, amelyek ezen, olyannyiba mégsanyar
gatott ipart a végső csapással fenyegetik.-

Ugyanis mig az 1892—93. évad alatt az ipar 
helyzetét kedvezőtlennek és jövőjét bizonytalannak 
neveztük, amely a termelőknek már a legszerényebb 
gyártási hasznot sem nyújtja, addig az 1893—9í-. 
termelési évad, de különösen az 1894. év szeptember 
havával kezdődött 1894—95. évad már jelentékeny 
veszteségeket hozott.

Az 1888. évi XXIV. t.-c. életbeléptetése óta az 
ipar évről-évre fokozatosan mondott le jövedelmező
ségéről, előbb a szokásos törlesztésekről, majd meg 
a beruházott tőke kamatairól, végre már a forgalmi 
tőke kamatairól is, most pedig ezen lemondás mellé 
a tőkéből való veszteség is járul.

A helyzetnek ily válságossá történt alakulásit

A „ F E L V ID É K I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A ,
Turócmegyb természeti szép

ségeiről.
(Fclolvaslalott a F. M. K. E. javára rendezett hangversenyen, 

181)5. március 10-ón.)
Irta: R É V É S Z  L A JO S .

Ne ütközzenek meg, mélyen tisztelt Hölgyeim és 
Uraim, hogy félő gonddal nézem meg, hány. óra, hány 
perckor ültem le ez előttem ismerős, lelkemben annyi 
kedves emléket felidéző kis asztalka mellé. Tudom nagyon 
jól, hogy ízléstelenség ilyen kedves társaságban az órát 
nézegetni. De, ha megmondom, hogy az én időm per
cekhez, 'sőt másodpercekhez van kötve, megbocsátják 
nekem c tapintatlanságot, ugy-c mélyen tisztelt Höl
gyeim és Uraim?!

Voltaképen nem is tudom, kérem, miért tartják 
annyira ildomtalomnak társaságban az óra nézegetését? 
Tálán azért, mert az óra az elmúlt időt jelzi? Azt, mi 
soha többé vissza nem jő?

Meglehet, hogy a legtöbb embernek sokkal kelle
metlenebb a jelen pillanat, mint az, amely már örökre 
elmúlt. És, ha az óra nézegetése erre a soha vissza 
nem térő időre emlékeztet,' clösmercm, hogy tapintat
lanság őránk járását lesni másók előtt.

Bocsássák meg hckc'm mégifc, hogy olykor-olykor 
egy-cgy diserét pillantást vethessek az örök múlandó
ság eme jelképére, mert igazán mondom, hogy nekem 
másodpercnyi pontossággal ki van szabva az idom . . .

. . . Elképzelhetik, kérem, milyen végtelen orom 
szállt meg engem, a kit c felolvasó asztalka mellett I

annyiszor tűntetett már ki szíves türelmével, elnéző 
jóakaratával Turóc vármegye lelkes magyar közönsége, 
mikor Boldis Ignác barátom, e felolvasó esték meg 
teremtője, elém állt a napokban azzal a kijelentéssel, 
hogy c mai estén nekem kell fcfolvasnom 15 perc alatt 
Turóc vármegye természeti szépségeiről.

Igen, mondhatom, nagy volt az örömem.
Tehát ismét viszontláthatom ezt a végtelen ked

ves közönséget. Tehát ismét alkalom van adva nekem, 
hogy egy kis ideig én vihessem a szót!

No, mert úgy négyszemközt megvallom Önöknek, 
hogy alig tudnék e sokadalomban 10 olyan egyénre 
rámutatni, aki Hálámnál jobban rajong azért a szerep
ért, hogy egy nagy társaság középpontja legyen. Csak
hogy — s ezt már egészen nyíltan bcvallhatom, mert 
úgy is tudja mindenki — sokkal ügyetlenebb vagyok 
a többinél, mert c szerep schogyscm sikerül nekem.

Persze, Önök azt képzelik — már legalább azok 
a »tizek« szentül meg vannak győződve — hogy mi 
sem könnyebb, mint egy-ket órát elcsevegni egy ked
ves társaságban, úgy, hogy mindenki bennünket hall
gasson. Hiszen én is tudnék kiválogatni e kedves tár
saságból sokakat, akiknek szíves örömmel mondanék 
órak, sőt napókszátnra olyanokat, amiket jól esnék 
hatlaniok. De próbálják meg Önök. hogyan sikerül 
ügyeskedni, ha elő van írva, hogy miről szabad beszélni!

Külömbcn, hogy teljesen őszinte legyek, engem 
az előírt tétel sokkal kevésbhé feszélyez, mint a szigo
rúan kiszabott 1 5 perc . . . Tizenöt perc édes Hölgyeim 
és Uraim! E 15 perc alatt tessék Turócmcgyc termé
szeti szépségeiről Önök elé egy vonzó képet varázsolni. 
Tizenöt perc alatt, amelyből — Jézus Mária ! — több 
mint 3 percet elpazaroltam már ez ideig!

No, mert a tétel csakugyan szerfölött vonzó : a 
természeti szépségekről írni egy kis csevegést. Mikor 
én a természetnek mindenkor bámulója, a szépségnek 
meg pláne imádója voltam, mióta az eszem tudom.

»Oh természet, oh dicső természet,
Mely nyelv merne versenyezni v é le d ? !
Mily nagy vagy le : mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbel mondasz.*

— énekli Petőfi. S valóban nyomorult próza az, akinek 
lelkét meg nem rendíti, áhítatra meg nem gerjeszti a 
természet magasztos nagysága s ékesen beszélő némasága.-!

Én annyira meghajolok az élő természet nagysága 
előtt, hogy mindazon élőlény imponál nekem, a kf 
természetes.

Utálom a mcsterkéltséget. Azt a tudatos cédasá- 
got, mikor az ember csak azért cifrázza fel külsejét 
mindenféle mesterséges kellemmel, hogy belső sivársá
gát elrejtse s rászedje embertársat.

Olyan jó olykor megnyugodni a mindig igaz, 
örök természet ölén, mikor mar a mcstcrkéltségtől 
csömör fogja el az ember lelkét . . . O h! milyen jól 
esik ilyenkor azt az egyszerű pasztorembert kihallgatni, 
aki élete javarészét a havasok olykor zivataros, olykor 
verőfényes, de mindenkor tiszta légkörében élte át. Aki
nek -fogalma sincs a mi méstérkelt, tömjéntől , párfön- 
től terhes levegőnkről; aki nem mosolyog csalfán soha 
a szemünk közé, de nem is szed rá a hátunk mögött 
soha ; aki nem érti meg a mi udvarias, sima frázisain
kat, de a természet nyitott könyvéből nagyobb tudas
sa! olvas nálunknál; aki alig tud velünk beszélni, hogy 
cgytögyűségét mosolygás nélkül kialljuk, de a minden
ható Istenhez jobban cl tudja juttatni a maga naiv 
lelke még naivabb kívánságát, mint mi !

I’Iigyjék el, kérem, nem tudok boldogabb embert
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az 1894. évi tengeri és burgonya rossz termése 
okozta, amely által a szesztermeléshez felhasznált 
nyers anyagok egy-egy hektoliter szesztermelésénél 
4 —5 írttal többe jön, mint az elmúlt évben. A kon- 
tingentálás érve mellett, ha ugyanis a kiszabott kon
tingens a fogyasztással arányban állana, no meg 
jelentékeny készletek sem volnának, úgy a magasabb 
termelési költségeket az ipar természetszerűleg a 
fogyasztóra átháríthatná, de minthogy kontingensünk 
el sem fogyott, készletünk meg még mindig emelke
dett, a kereslet és kínálat közötti természetes viszony, 
a szeszárak további csökkenését eredményezi, tehát 
nemcsak a nyersanyag árainak emelkedése, de a 
kész termény árának csökkenése is sújtja a magyar 
szeszipart.

Van azonban ezen súlyos körülményeken kívül 
még egyéb veszedelem is, a mely a magyar szesz
ipart létében fenyegeti és azt az osztrák szeszipar 
versenyével szemben tehetetlenné teszi — és ez nem 
egyéb, mint a cukor-ipar krízise. Bármily különösnek 
tessék is ezen állítás, annak igazságát bebizonyítani 
és jelentőségét szembeötlővé tenni nem nehéz fel
adat. — Ugyanis a cukor-ipar Ausztriában igen 
magas fejlődési fokon áll, oly annyira, hogy terme
lése jóval túlhaladja a monarchia szükségletét; a 
cukor-termelés mellett nyert melléktermény: a cukor
üledék vagy szörp, tehát ott nagy mennyiségben áll 
a szeszfőzdék rendelkezésére. A cukor-árak rohamos 
esése természetesen a szörpre is aránylagos hatással 
volt, oly annyira, hogy Ausztriáhan a szeszfőzdék 
1 frt 75 krtól 2 írtig vásárolhattak métermázsánként 
nagyobb mennyiségű szörpöt, a melyből körülbelül 
8 frttal olcsóbban termelnek 1 H. szeszt, mint a 
magyarországi gabona vagy burgonyából termelő szesz
főzdék, tehát mialatt mi tetemes veszteségeket szen
vedünk, azalatt ott még haszonnal dolgoznak.

Ezen körülmény a közös adótörvény és vám
terület mellett kiszolgáltatja a magyar szeszterme
lést az osztrák érdekeknek. Ez már oly jelentőségű 
kérdés, a mely nem egyedül az ipart, hanem az 
ország közgazdasági érdekeit is érinti és a melylyel 
az államkormányzatnak is foglalkoznia kell.

Jelentőséggel bir ezen körülmény egyaránt a 
mezőgazdasági és ipari szeszfőzdékre, mert tudva
levő tény, hogy Ausztria mezőgazdasági szeszipara 
igénybe veszi a szesz adó törvény végrehajtási uta
sítása I. a) pontjában foglalt ama kedvezményt, mely 
szerint a feldolgozásra kerülő anyagokhoz nagyobb 
mennyiségű szörpöt is használhatnak fel.

A szeszmonopoliumnak életbeléptetésére vonat
kozó hírek mindinkább valószínűbb alakot öltenek, 
minthogy azonban ennek kedvező avagy kedvezőtlen 
hatását mindaddig, mig kész javaslattal nem állunk 
szemközt, vitatni meddő fáradozás volna, ezzel ezút
tal foglalkozni egyáltalán nem szándékunk, azonban 
már most is időszerűnek véljük az érdekeltek figyel
mét a fenti körülményre és az abból eredhető káros 
hatásra felhívni, a mely, ha a termelési költségek 
megállapításánál a külömböző, feldolgozás alá kerülő 
nyers-anyagoknak értéke tekintetbe nem vétetnék, a 
magyar szeszipart imminens veszélynek ténné ki.

Mittelmann Bódog.

__2 _  Turóc-Szent-Márton, ________

Lapszemle.
A »Národnie Noviny* * f. évi március 19 -iki szá

mában Sasinck Ferenc ismert pánszláv pap Írótól a 
>Hazafiság és renegátság* címmel a következő cikk 
látott napvilágot:

Oly időket élünk, a melyben figyelembe kellene 
vennünk, boldogult IX. Piusz pápa intelmét, hogy a 
beszéd hű kinyomata legyen a való gondolatnak ; így 
kifejezője a hazafiságnak s renegátságnak. A hazafiság- 
ngik tágabb értelem tulajdoníttatik, mitsem amilyent a

F K I. V 1 B  i  K  I  H  I  W A J L i* :
keresztény erkölcstan megenged; nemzetiség-tagada 
más nemzetiséghez való pártolás erénynek ta.tátik nem 
pedig a keresztény erkölcstan szerint, bűnnek. Vannak 
olyanok is, akik egyébként példás, istenfélő ' “ berek, 
de ami a hazafiságot illeti, téves utón járnák. Ha valaki 
tán buntelen s legyőzhetetlen tudatlanságukkal (mcu 
pabili et invicibili ignorantia) igyekszik okét mentem, 
én ezt meggyőződésem szerint nem tehetem, mert sem, 
miféle renegátságot nem tudok összeegyeztetni a fe e 
baráti szeretettel s a keresztény erkölcstannal.

A hazafiság vagy az ország, vagy a nemzet, nem
zetiség szeretetének tartatik. Mindkét esetben dicséretre 
méltó a hazafiság, ha megmarad a maga igazságos 
határai között. Ahol egynyelvű az ország, ott a haza- 
szeretet összeesik a nemzet szeretetévef, de nem ott, 
a hol különféle nemzetiségek laknak az orszagoan. Az 
ország különböző nemzetiségei egy testnek tagjai. a 
szeretetnek tehát nemcsak egy, de valamennyi tag iránt 
egyformának kell lennie. A saját nemzetiségnek szere- 
tete is dicséretre méltó, de nem szabad összekötve 
lennie más nemzetiség jogsérelmével s megvetésével. 
Azon jogokkal s kötelességekkel, amelyekkel egy nem
zetiség bír, bír a másik is : tehát az egyiknek a másik 
mellett szeretetben s egyetértésben kell élnie. A haza
fiság pogány s nem keresztény dölog, ha nem alkal
mazkodik azon alapigazsághoz: »Amit akarsz, hogy
mások tegyenek neked, tedd azt te is másoknak.* A 
hol a hazafiság nem mozog azon határokon belül, hanem 
sérti jogaiban a többi nemzetiséget, s megakadályozza 
kötelességeinek s hivatásának teljesítésében, ott nem 
lehet sem kölcsönös szeretet, sem béke. Hiába mondo- 
gátják a sovinista-hazafiak, hogy hisz ők nem nyomnak 
el más nemzetiségeket; senkise legyen önmagának 
bíraja. Ama elnyomott nemzetiségek maguk nyilatkoz
zanak arra nézve : hogy elnyomottaknak érzik-e magu
kat vagy sem. Nem az érzi a teher súlyát, aki azt másra 
felrakja, hanem az, aki viszi.

A  saját nemzetiségnek eltagadását, a renegátságot, 
a saját nemzetiségtől való megválást s máshoz való 
csatlakozást nem lehet kimenteni s összeegyeztetni sem 
az észszel, sem a keresztény erkölcstannal. A nemzeti
ségnek eltagadása nem hazafiság, mert nem ragaszko
dik a tulajdonra, idegenre ragad. A renegátság már a 
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denki ahhoz a nemzethez tartozik, a melyben született. 
Ez az ő tábora s ha ebből más táborba szökik, becs
telen szökevény. Ha — a mi iránt nem kételkedem, ez 
Isten rendelése folytán történik, hogy az amaz, vagy 
pedig más nemzetiségben született: Isten akarata volt 
az, hogy azon nemzethez tartozzék, a melyben született, 
nem pedig, hogy más nemzethez szökjék át.

A  ki magyarnak született, s magyarnak adja ki 
magát, az tisztességes ember, mert igazat mond : de 
aki tótnak született s magyarnak vagy németnek adja 
ki magát, az hazudik. Vértezze fel bárki magát bár
milyen sofisteriával, hogy ezen hazugságot szépítse, az 
nem sikerül neki ; a hazugság hazugságnak marad, s 
az aki hazudik, becstelen ember.

Ha tán valaki előtt igénytelen dolognak tetszik 
ebben a tekintetben a hazugság, ezt vagy azért teszi, 
hogy elhallgattassa lelkiismeretét, mely hazugsággal 
vádolja, vagy pedig azért, hogy nem fontolja meg a 
következményeket, amelyeket a hazugság maga után 
involvál. Hazugságával kisebbíti saját nemzetiségének 
szamát s nagyobbftj.i más nemzetét; ilyen módon lejebb 
szállítja nemzetének értékét ott, ahol a számarány a 
jogok kivívásában latba esik. Mily gyakran ejti tévedésbe 
a renegátság az etnográfusokat, akik egy nemzetnek 
növekvő számarányát termékenységének s életrevalósá
gának tulajdonítják, holott ez tulajdonkép szökések útján 
szaporodik.

A  renegátságot szépíteni lehet tán ezzel az alap
elvvel: >A cél szentesíti az eszközöket?* Ha ezen alap
elv is erkölcsileg tisztességes volna, amint nem az, 
milyen célt tartanak szem előtt a nemzetiség-tagadók,

akik a nemzettől elszakadnak ? Ocsmány nyerészkedés, 
vagy hiú dicsőségvágy, vagy pedig becstelen gyávaság 
az. Az elsők eladják magukat ama nemzetnek, amely 
nekik több judás-ezüst-pénzt a d ; a másik csoportbeliek 
oda repülnek, ahová őket a büszkeség s önszeretet 
szögzi; a harmadik csoport emberei hasonlítanak ama 
katonához, aki ahelyett, hogy bátorságot s férfiasságot 
mutatna, más táborba csúszik. A renegátok persze 
furfangosak és saját bőrükről godoskodók, de vájjon 
jellemes s becsületes emberek-e, ha köpenyüket a poli
tikai szél szerint forgatják ? Nem, ők azon elv szerint 
élnek: >Ubi bene, ibi patria.*

Csodálatos nevezetesen az, hogy azok is, akik 
gyakran olvassák, vagy legalább olvasniok kellene, a 
szt. írást, renegátok lehetnek. Vájjon nem kell-e magu
kat nemzettagadásuk miatt szégyelniök, ha a férfias 
Machabeusokról olvasnak, a kik férfiasán küzdöttek, 
sőt mártyr halált is szenvedtek hitük s nemzetiségükért ? 
Vájjon maga Kristus nem szégyeníti-e meg őket példá
jával ? Jóllehet mindnyájukat szerette, mégis elsőbbséget 
adott a zsidó nemzetnek, a melyből származott, apos
tolainak is meghagyta, hogy az üdvözítő tanokat először 
a zsidóknak hirdessék, akikhez nemzetiségük szerint 
tartoztak, s csak azután merjenek a pogányokhoz. Azok, 
akik nemzetüket más nemzet fölé helyezik, miért nem 
veszik figyelembe, hogy Krisztus megparancsolta tanítani 
nemcsak az egyik, de valamennyi nemzetet egyformán ? 
Azok, akik túlhajtott nemzetiségi büszkeségben megvetik 
a többi nemzetet, miért nem veszik figyelemben szt. 
Pál szavait, hogy minden egyes ember, bármely nem
zetiséghez tartozzék is, kedves előtte, hacsak az Istent 
félti ? Azok, »akik nem gondolnak nemzetükkel, a mely
ből származtak, miért nem szívlelik meg ama apostol 
szavait, aki azt mondja nekik, hogy az, aki övéiről, 
nevezetesen családjáról nem gondoskodik, megtagadja 
hitét s rosszabb a pogánynál ? A  nemzetnek, amely 
éltet adott, bizonyára joga van azt követelni tőlem, 
hogy hozzá tartozzam s neki éljek.

H ogy a renegátság nem kedves az Isten előtt, 
vájjon ki kételkedhetik e felett ? Vájjon ez nem ellen
kezik-e a szülők iránti szeretet- és tisztelettel ? Vájjon 
ez nincs-e összekötve hazugsággal ? Aki megszökik 
nemzetétől, az megveti azt s ezzel együtt szüleit, akik 
ama nemzethez tartoznak; megveti a nemzet nyelvét, 
amelytől megszökik s ezzel szüleit, akik ama nyelven 
beszélnek, a melyben anyja dajkálta s fölnevelte. S ha 
ezenkívül elveti magától még a szülői nevet is, szé
gyenkezik atyja nevéért s gyalázza, ezzel gyalázza a 
saját atyját is. Ha a tót fiú eltagadja a maga szárma
zását s azt állítja, hogy magyar szülők gyermeke, hazudik 
s csalást követ el.

Mit mondjak azonban még azokról az elfajultakról, 
akik hozzá még ellenségei s kártokozói is nemzetüknek, 
a melyből származtak ? A  született magyar soha sem 
oly ellensége a tót nemzetiségnek, mint a renegát, a 
magyarón ; mert, hogy hazugsággal annál inkább elta
karja a maga származását s gyanúsítás alá ne essék, 
hogy oly nemzetiséghez számítja magát, a melyhez 
természet szerint tartozik, nemcsak, hogy dicsekszik a 
más származásával, hanem ellenségeskedésével mások 
szemeit akarja elhomályosítani. 1

Mit mondjak azokról a renegát emberekről, akik 
a tót nép verejtékéből híznak s nem teljesitik ama 
általános kötelességet, a melylyel neki lelkiismeretileg 
tartoznak ? A juhok tejét s gyapjúját szedik, de azok 
legelőjéről nem gondoskodnak. Mindenféle dijakat szed
nek a néptől s nemcsak, hogy művelődését s javát elő 
nem mozdítják, hanem még meg is akadályozzák; 
csak más nyelvű könyveket s lapokat támogatnak, nem 
pedig annak a nemzetnek könyveit s lapjait, a melynek 
keblén élnek s gazdagodnak. Az ilyen renegátok hason
lítanak ama semmirevaló fiúhoz, aki a szülői vagyont 
elhordja, hogy azzal a szomszédokat gazdagítsa, a 
szülői házat pedig kárba s nyomorba döntse.

A  renegátok hiába takaródznak s kérkednek ide
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elképzelni annál, aki a természet kebelén igények nél
kül, mesterkéltség nélkül nő fel s boldog, ha nyáját 
őszszel hiány nélkül elszámolhatja gazdájának.

Imádom a természetességet.
Ismerik Önök — ugy-e — Arany Toldiját? Emlé

keznek. mikor az öreg Bence föltalálja a bujdosó Miklóst 
a rét ingoványai között ?

Ha mi lettünk volna az öreg Bence helyén, amint 
végre feltaláltuk volna Miklóst, oda léptünk volna egé
szen szabályszerű 3 lépéssel, magunkat meghajtva, bokán
kat összeütve, mint a szalónokban illik s kezet nyújtva 
felé, így szólítottuk volna meg :

— Szervusz Miklós ! Hogy vagy ?
Pedig egészen bizonyosan tudtuk, hogy nagyon 

nagyon rosszul van szegény feje.
Bence a helyett a nyakába borúi gazdája fiának s 

nagy könnyhulajtások között tördeli el szíve, lelke min
den keservét:

»Jaj, eszem a lelked (úgy szól) beli jó , hogy meglellek, 
Harmadnapja már, hogy mindenhol kereslek.
Hogy vagy édes szolgám? nem haltál meg éhen?
Nem evett meg a vad ezen a vad réten ?
Itt a tarsolyom, fogd és egyél szépen ; ne 
Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne!*

És mikor kisebbik gazdája a 3 napos koplalás 
után farkas-étvágygyal hozzáfogott a falatozáshoz :

• Mily örömmel nézte Bence, a hü szolga!
Jobban esett, mintha maga falta volna;
Mintha ö is ennék, úgy mozgott a szája . . .
Néha szinte könybe lábadt ősz pillája !*

Ismerjük be őszintén mélyen tisztelt hölgyeim és 
Uraim, hogy köztünk, modern, mesterkélt emberek és 
a természet e naiv gyermeke között olyan óriási a 
külömbség, mint teszem azt a mi Klakk hegyünk s a 
Ganrizánkár között.

Nehogy azt gondolják kérem, hogy én ez össze
hasonlítással végképpen tönkre akarom silányítani a mi 
Kiakkunkat! Csak a maga értékére akarom leszállítani, 
ha netalán azt hinné, hogy ő a természet leghatalma
sabb alkotása.

És magam részéről — mondhatom — nagy res- 
pektussal viselkedem a Klakk iránt. Mert a múlt nyáron 
3 órai szakadó esőben elkövetett kínos gyaloglás után 
is olyan félelmetes magasságban láttam magam fölött 
ködös, homályos ormát, hogy megalázkodva fordultam 
vissza a völgyben hagyott - -  teli kosaraink és palackja
ink társaságába. Hova — már hiszen hős turista tár
saimat — a többiek is nyomon követtek.

Sőt, ha természetem volna az árulkodas, most 
azt is kifecsegném, hogy némely része megelőzött engem 
s már vidám, megelégült mosolygással nevetett feldúlt 
arcomba, mikor én kimerülve, atázva megérkeztem a 
kis kunyhóba, hol tanyánkat felütöttük.

Mert ilyenek vagyunk ám mi, rideg, prózai embe
rek. Azt tartjuk, hogy egy hold föld Turócvármegyé- 
ben többet cr, mint egy egész hercegség a holdban. 
Annál a reménybeli élvezetnél, melyet a Klakk {ködbe 
burkolt orma rejtegetett előttünk, — bizony, többre 
becsültük mi mindannyian azt a darabka csirkehúst s 
azt a pohár modori bort, mely a völgy alján várt 
reánk !

Iliában ! az ember a lcr3önzőbb teremtése az 
Istennek !

Ámbár én ezt nem rovom fel olyan igen nagy 
bűnül, mert hiszen mindnyájunk közös gyarlósága. 
Tudom nagyon jól, hogy ez a rúgója minden dolgunk
nak, minden tettünknek : az önzés. És az, a mi a világra 
szóló nagy eseményeket létrehozta. És az, ami a világot 
kormányozza.

Szóval igen tisztelt Hölgyeim és U raim .............
Ur Isten! rémülve veszem észre, hogy a rendelkezésemre 
álló 15 percből 9 et elpazaroltam már, anélkül, hogy 
Turócmegye természeti szépségeiről egy szót is szólot
tám volna.

Pedig ne gondolják — kérem — hogy olyanra 
vállalkoztam, aminek ura lenni ne tudnék.

Hiszen állottam én a Velerna Hála gerincén, hon
nan a vármegye olyan, mint egy tündérkert, melynek 
felséges panorámáját ezüst ék gyanánt díszíti a Vág és 
Turóc folyók kígyózó szalagja. Ismételten megjártam 
a Gagyer csodaszép völgyét, melynek gyönyöreiből 
legélénkebben emlékezem arra a festeni való jelenetre, 
mikor egy ifjú barátommal (ne nézzenek körül, nincs 
itt most Kolozsvárt van) ügyeáen kiszámított ügyetlen
ségből épen ekkor és épen azon helyen kukkantunk ki 
a rengeteg sűrűjéből, amikor és ahol társaságunk két 
kedves nő tagja a patak locsogó habjaiban — patyolat 
ábacskáit áztatta. Állottam a suttói vízesés előtt s meg

hatva ismertem el, hogy csak a természet elég gazdag 
ahhoz, hogy annyi kincset ilyen kis helyen ilyen paza- 
rut osztogasson el.

Ezzel azonban korántsem azt akarom modani, 
hogy csupán a természet szokott pazarolni. Oh, sokkalta 
jobban ösmerem az embert, semhogy ne tudnám, hogy 
bizony mi gyarló, könnyelmű lények mindenképen pazar- 
lóbbak vagyunk a természetnél.

Az csak azt pazarolja, amije bőven van. Mi igen 
gyakran azt is, a mink szűkén sincs.

(Vége következik.)



12, ;sííám. Tutóe-Szenl-Márton, F K L V I  D  K H I II I  E  A  D  O. 1895. március 24.
gén tollúval ! A/., olyan embernek, akinek feje., szive s ; .sárrá már eddig is 27 nagy külföldi lókereskedő jelent- 
lelkiismeretű a mag? helyén  van, kell hogy tőlük, el fór-, kezett. kik bizonnyara fedezhetik majd szükségletüket 
dúljon, mint e tekintetben becstelen emberektől, A | azon kitűnő anyagból, mely a vásárra felhajtva lesz.
renegát ne építsen arra, hogy az ellenséges táborban 
tapssal fogadjak, de emlékezzék arra, hogy miként 
gondolkoznak róla, mint szökevényről, a tisztességes 
emberek.

H Í R E I N K .
— Március 15. Liptó-Szt.-Miklósról írja levelezőnk: 

Március 15-ét itt mint minden évben, ez idén is kegye
lettel ülték meg. Az állatni polgári iskolában Szén te 
Arnold tanár tartott, a nap eseményeit tárgyaló alkalmi 
felolvasást. A  hazafias közönség ezt, az előadott ének
darabokat és a szavalatokat lelkesen megéljenezte. A  
magyar társalgó kör az idén nagyobbszabású ünnepélyt 
rendezett az alkotmányos szabadság kivívásának évfor
dulóján. Lelkes hangon írt falragaszok által hívta me» 
a közönséget a » fekete sas* szálló nagytermében meg
tartott ünnepélyre. Az alkalmi felolvasást itt Istvánfíy 
Gyula tanár tartotta a közönség feszült figyelme mel
lett. Ján Mátyás tanár és Balázs Sámuel hévvel előa 
dott szavallatuk által arattak zajos tetszést. A dalegy 
let a »Marseillaise« és Boldis Ignácz »Talpra magyar* 
cimü dalokat énekelte nagy hatással. Az előadás után 
közvacsora volt, melyen számos sikerült felköszöntőt 
lehetett hallani.

— Március 15-ike Körmöcbányán. A körmöcbá- 
nyai magyar-egyesület 1895. március 15-ér, a városi 
iskolák dísztermében rendezett szavaid- s zenélő esté
vel ünnepelte meg. — Műsor v o lt : 1 . Honfidal. Szö
vegét írta Petőfi, zenéjét Rigler. Előadta a fé.fi-dalkör 
Antos Károly karmester vezetése mellett. — 2. »Talpra 
magyar*. írta Petőfi. Szavalta Eötvös Mihály. — 3, 
Székely Imre 25. ábrándja. Zongorán előadta Eisert 
Elma k. a. — 4 . Emlékbeszéd. írta s felolvasta Hajsó 
Gusztáv. — 5. II. Rakoczy Fercncz Rodostón. Melod
ráma. Szövegét írta Váradi Antal, zenéjét Ábrányi 
Kornél. Előadta, Antos Karoly karmester zongorakisé- 
rete mellett, Links Anelte k. a. — 6 . Március 15-ike, 
Költemény, iita Inczédi László, szavalta Tötök Vince. 
— 7 . Magyar dalok. Hegedűn előadta VVcisz Kornél. 
Antos Karoly karmester zongorakiséretével. — 8. 
Beszéd Kossuth Lajos koporsója fölött. Előadta Sin- 
ger Oszkár. — 9 . Szózat. írta Vörösmarty, zenéjét 
Egressi Béni. Előadta, Antos Károly karmester veze
tése mellett, a férfi-dalkör.

—  Tenyészbikák beszerzése. Justh Ferenc és ifj. 
Bulyovszky Simon, mint a turóemegyei gazdasági egye
sület kiküldöttei, folyó hó 23-an elindultak Salzburgba 
(Sanct Johan in Pongau), hogy onnan az idén is pinc- 
gául fajtájú tenyészbikákat és üszőket hozzanak. Azon 
gazdák, a kik igényt tartanak ezen tenyészállatokra, 
azok március 23-tól számított egy hét alatt jelentkez
hetnek az egyesület titkáránál.

—  Vetőmag lencse. A  fölmivelésügyí miniszter 8 
niétermázsa chilei vető maglencsét bocsátott a turóc- 
raögyei gazdasági egyesület rendelkezésére, hogy azt 
a megye gazdaközönségének métermázsáját 15 írttal 
számítva október hó i-éig történhető fizetési kötele
zettség mellett kiszolgáltassa. Jelenkezni lehet az egye
sület titkáránál.

—  A besztercebányai takarékpénztár részvényesei 
nek élénk részvétele mellett f. hó 1 5-én tartotta ren
des évi s egyúttal 50 éves jubiláns közgyűlését Csipkay 
Karoly ig.-elnök elnöklete alatt. A mérleg 51863 fit 
94 kr. tiszta nyereséggel zárult. Osztalékra részvényen 
ként 25 írt fordíttatik. A közgyűlés a jelentést tetszés
sel fogadta, a mérleget megállapította, a felmentéseket 
megadta, az igazgatóság indítványait változatlanéi elfo
gadta és jegyzőkönyvi köszönetét szavazott dr. Túless 
Béla elnökhelyettesnek az intézet monográfiának meg
írásáért. Az 50 éves jubileum alkalmából az intézet 
alapítójának Glabits József volt városi főbírónak arc
képét leleplezték, Kalauz Pál az első igazgatóság élet
ben maradt egyetlen tágját, úgyszintén Dobak Ámalia, 
Discantíni János és Polevkovics János életben maradt 
jubiláris részvényeseket üdvözölték; a Besztercebányán 
építendő közkórházra 2000 irtot, egy ösztöndíj alapít
ványra 5000 frtoc, a jubiláris tisztviselők külön jutal
mazására 1750 irtot és kegyadományokra 1000 frtot 
megszavaztak. Szintúgy egyhangúlag elfogadtak a rész
vénytőkének 240,000 frtra és a rendes tartalékalapnak 
120,000 frtra való felemelését új részvények kibocsá
tása áltál 150 f’rtos árfolyam melleit, melyekre az elő 
vételi jog  a részvényesek áltál f. évi május hó 31-ig 
érvényesíthető és a részvényenkint 150 írtban megál
lapított befizetés részletekben 1896. évi október 31-ig 
teljesíthető. A  nyugdíjszabályzatot jóváhagyták s az 
igazgatóságot felhatalmazták, hogy az intézet házkert
jének telkén esetleg új bérházat építsen, A választ
mányba újra beválasztottak Badinyi Jánost, Dillnberger 
Gusztávot, Gally Samut, Herrits Rezsőt és Tihanyi 
Dénest. Végül Badinyi János indítványára az igazgató
ságnak és a tisztviselőknek sikeres működésükért elis
merését és köszönét fejezte ki a közgyűlés.

— Uj rabbi Zsolnán. A zsolnai izr. hitközség uj 
rabbija dr. Klein Arnold, március hó 14-én foglalta el 
állását. A  beiktatási ünnepélyre vele jött atyja is, dr. 
Klein Mór, nagybecskeri főrabbi s az országos szemi
nárium vizsgáló bizottságának elnöke. A  beiktatás ünnep
sége 16 án ment végbe a délelőti istentisztelet alkal
mával, a midőn az atya lépett először a szószékre s 
azt a tételt fejtegette, hogy: >Mi legyen a lelki pász
tor a mai korban és hogyan hasson híveire*. Ezután 
a fiatal rabbi lépett á szószékre s magyar bcszédoen 
tett szentfogadást, Hogy mindenben követni fogja atyja 
Üdvös intelmeit.

— Nemzetközi lóvásár Érsekújvárod. A nyitra- 
raegyei gazdasági egyesület által a f. évi május 5’ ún 
és 6 án XIII. rendezendő érsekujvári nemzetközi lóvá-

Ezen érsekujvári lóvásár évről évre óriási arányokban 
fejlődik. — Lakások és istállók az érsekujvári rendőr
kapitányi hivatalnál rendelhetők.

—  A pozsonyi kereskedelmi- és iparkamara érte
sítése. Rendelkezésre álló 13 darab részint jó  állapot- 

jit> részint pedig javításokat igénylő hídmérlegbán levő,

dői a nemzetiségi ügyben. — Román szók a magyar
ban. — A  jobbágyok Romániában. — Sinkai György 
élete és munkái. — A  román népesedés statistikájának 
jelenlegi helyzete. — Kérelem. — Könyvészet. — 
Szerkesztői üzenetek. — A derék folyóirat előfizetése 
egy évre 6 frt. A pénz Moldován Gergelyhez küldendő 
Kolozsvárra.

és 1 darab még jó állapotba levő szivattyú gép ela
dása céljából a magy. kir. államvasutak igazgatósága 
nyilvános pályázátot hirdetett, melyre az érdekelt körö
ket oly megjegyzéssel figyelmeztetjük, hogy az erre 
vonatkozó közelebbi felvilágosítások a fenti kereske
delmi- és iparkamaránál megtudhatók.

—  Szerelmi kaland. Érdekes szerelmi kaland ját
szódott le napokkal ezelőtt Kis-Csepcsén (Turócmegye) 
községében. Egy 78 éves asszony és egy 82 éves ember 
nem allhatván ellent szerelmi szenvedélyeiknek, elhatá
roztak, hogy egymáséi lesznek. A szándékot tett követte, 
amennyiben egymással jegyet váltották annak rendje 
és módja szerint. A szerelmes vőlegény naphosszant 
enyclgett imádottjaval s eközben már az esküvő előtti 
nap is elérkezett. Sütöttek jónál jobb sülteket, a töb
bek közt a menyasszony kedvenc süteményét, — rétest 
is. Azonban a vőlegény beszélgetés közben előhozta, 
hogy majd, ha egyet-mást beszereznek Márton városá
ban, az alkalommal felmehetnek a telekkönybe is, hogy 
az asszony birtokocskájat ő reá irathassák. Ebből az 
asszony csupán érdekházasságot sejtvén, felmondott 
legott a vőlegénynek s még az nap értesítette Ruttkán 
lakó imádóját, hogy holnap jöjjön a lakodalmat meg 
tartani, mert a rétes már meg van sülve. A vetélytárs 
pedig mohón kapván az alkalmon, a jelzett napon meg
jelent s a lakodalom megtartatott, s a rétes evése 
közben elmerengve csevegtek a boldog jövőről.

—  Mai számunkhoz mellékelt Eisenstadter test
vérek bécsi cég árjegyzékére felhívjuk t. olvasóink b. 
figyelmét.

Iro d a lo m .
Millóniumi történet. Az Athenaeum r. társaság 

kiadásában megjelenő >A magyar nemzet története* 
című tíz kötetes nagy munkájából (milléniumi kiadás) 
gyors egymásutánban megjelent a tizennegyedik és 
tizenötödik füzet, melyekben Kuzsinszky Bálint folytatja 
érdekes tanulmányát Magyarországnak a római uralom 
alatti történetéről, a második és harmadik században. 
Majd folytatólag a harmadik fejezetben a római tarto
mányok kormányzását és a negyedik fejezetben a hadi 
viszonyokat ismerteti, melynek folytatása a tizenhatodik 
füzetben lesz. Eddig jórészt ism éidén adatok alapján 
dolgozik Kuzsinszky Balint s különösen a római pro
vinciák kormányzását és a hadi viszonyokat oly kime
rítően tárgyalja, hogy dolgozata ebben a tekintetben 
valóságos forrás-munka lesz. Ugyancsak ebből a tanul
mányból látjuk, hogy magyar nemzeti múzeumunk mily 
gazdag tarhaza a római jog és közigazgatás, valamint 
a római kultúra történetének. E/.t a füzetet különben 
rendkívüli érdekessé teszi a becses erdélyi leletek sora 
bán közölt viaszos táola, a verespataki Szent-Katalin 
tárnából, mely szintén a nemzeti muzeum egyik leg
drágább kincse. Ez az európai hírű »Kr. u. 162. évi 
október 20 án keit adósságlevél*, mely a római jognak 
egyik tekintélyes forrásadata. Kétségkívül érdekelni 
fogja a hazai jogászközönséget, mely erről a viaszos 
tábláról annyit haliott az egyetemen. Van ennek 
tizenötödik füzetnek, mely pazar fényével az eddigi 
füzeteket is felül múlja, még egy kiváló becsű műméi 
léklete, ez a bécsi képes krónikának 4 1 . lapja, színes 
hasonmásban előállítva. A  címkép Szent-István hadjá
ratát mutatja be Kean ellen. Szövegolvasás és íordítás 
is van csatolva a ritka szép kivitelű hasonmáshoz. Egyes 
füzet ara 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 
60 kr. Félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden 
hazai könyvkereskedésben.

A Szala-Baróti-fele történelmek most jelent meg 
a 9 -ik füzete, mely a Könyves Kálmántól IV. Istvánig 
terjedő időszakot öleli fel. A munka nagy erényeire már 
oly sok Ízben volt alkalmunk rámutatni, hogy most 
beérjük a füzet gazdag illusztráció díszének felsorolásá
val. Külön műmelléklet kettő van benne. A pogány 
magyarok lázadása és a várkonyi találkozás mindkettő 
Geiger S. rajza után került. A szövegbe nyomott illusz
trációk a következők: Kálmán király ezüst pénze. 
Komnen János császár érme. : II. István ezüst pénze.
II. vagy Vak Béla pecsétje, Vak Béla pénze. Henrik 
osztrák őrgróf és bajor herceg pecsétje. III. Konrád 
német császár szobra, III. Konrad császár keresztes 
hada. VII. Lajos francia király 'keresztes hada, keresztes 
vitéz a második keresztes háború idejéből. II. Géza 
király pecsétje. Mamiéi császár pénze. Barbarossa Frigyes 
császár, II. Géza király ezüst pénze, IV. István király 
érme. Egy-egy füzet ara 30 kr. Megrendelhető Wodianer 
F. és fiainál Budapest, Andrassy-út 21.

Ungaria cim alatt Moldovait Gergely egyetemi 
tanár Kolozsvárt évek óta egy román folyóiratot szer
keszt, a melyben a magyar literatúrai Ismerteti a 
románokkal. Újévtől fogva c folyóirat magyar nyel
ven is hoz közleményeket, áltáluk a magyarsággal a 
román dolgokat akarvan megismertetni, Hogy ez a 
magyar-roman szemle mily derekasan lelel meg hiva 
tasának, mutatja az I.— II-ik szára következő tartalma : 
Br. BánfTy Dezső. — A román nép eredete. — A 
románok vallási uniója Rómával. - -  A román tem 
plom. — A román allam intézményeiből. — Népszoká
sok. — Alexandri. — Alexandriból. - -  Jó éjt. (Élbe 
szélés románból.) — A  Rákócy-induló Jassiban. — 
Vajda Katalin, a havasok úrnője. — A  román liga 
alapszabályai. — A román pénzintézetek. — A  román 
varázsköltészet. — Legendák. — Az uj kormány teen-

N y i l t t é r .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha k öz
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 35 krtól 14- frt 65 krig méterenként — sima, 
csikós, kockázott, mintázottakat, damasztot stb. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban s tb ) 
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: Ilen n e b e i'ff  €■ • (cs. k. 
udvari szállító) s e ly c m g y á rii % üricltl»eu. — 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelézőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elintéztettnek. 1

69. sz. 1896.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. turóc-szent-mártoni kir. járásbíróság 1894. évi 
4566. számú végzése következtében Weiner szül. 
Liebermann Mária javára, Weiner Dávid ellen 3000 frt 
s járulékai erejéig foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján felülfoglalt és 1077 frtra becsült minden
féle követelések nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tek. turóc-szt.-mártoni kir. 
jbiróságnak 500 —1895. sz. végzése folytán 3000 frt; 
tőkekövetelés s járulékai erejéig Weiner Dávidnál 
Ruttkán leendő eszközlésére 1895. évi április hó 2-ik 
napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is el 
fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1895 március 12-én.
Zathureczky Jenő,

kir. jbirósági végrehajtó.
. 1895.
H i r d e t m é n y .

Balázsfalu község telekkönyve fyirlokszabályózás 
következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, a mélyekre az 1886. 
XXIX., az 1889. XXXVIII. és 1891. XVI. t.-cikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogának - bejegyzését ren
delik, az 1892. évi XXIX. t.-cikkben szabályozott 
eljárás a telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap
csolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 1-5. 

és 17. §§-ai alapján, ide értve e §-oknak az 1889. 
XXXVIII. t.-c. 5. és 6 . §-aiban és az 1891. XVI. t.rc. 
15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is, valataint 
az 1889. XXXVIII. t.-c. 7. §-a és az 1891. XVI. t.-c.
15. §-ának b) pontja alapján eszközölt bejegyzések 
vagy az 1886. XXIX. t.-c. 22. §-a alapján történt tör
lések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési 
keresetöket hat hónap alatt, vagyis az 1895. évi szep
tember hó 15. napjáig bezárólag a telekkönyvi ható
sághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszab
bítható záros határidő eltelte után indított törlési 
kereset annak a harmadik személynek, a ki időközben 
nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. t.-c.
16. és 18. §§-ainak eseteiben — ide értve ez utóbbi 
§-nak az 1889. XXXVIII. t.-c. 5. és 6. §§-aiban fog
lalt kiegészítéseit is — a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzése ellenében ellentmondással élni 
kívánnak, írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, 
vagyis 1895. évi szeptember hó 15. napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen 
meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog ;

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nem külömben 
azok, a kik az 1. és 2. pontban körülírt eseteken 
kívül az 1892. XXIX. t.-c. szerinti eljárás és az ennek 
folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyil
vánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik 
-  ide értve azokat is, a kik a tulajdonjog arányának 
az 1889. XXXVIII. t.-c. 16. §-a alapján történt bejegy
zését sérelmesnek találják — e tekintetben felszó
lalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi ható
sághoz, hat hónap alatt, vagyis 1895. évi szeptember 
hó 15. napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő eltelte után az 
átalakításhoz közbejött téves bevezetésből származó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik, az említett 
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes útján és 
csak az időközben nyilvánkönyvi jogpkat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támad
hatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a 
hitelesítő-bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, 
hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű 
másolatokat is csatoltak vagy ilyeneket pótlólag 
benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál 
átvehetik.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonbán, 1895. évi február 28-án.

Medzihradszky, 
kir, aljbiró.
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Linoleum-padló-zománe.
A Linóleum padló-zománc

Eisenst&dter Testvéreknél Bécsben
I., Schwarzenberg8tra88a 8 .

3 színben és pedig:
1. szám. sárgás barna, 2. sötét barna, 3. szám mahagonibarna

gyártatik és csinós k’ülsejti szabadalmazott zárral ellátott kos. dobozokban, melyekből a felkenés eszközölhető, 
hozatik áruba.

A Linoleum-padló-zománc előnyei más padlómázakkal szemben a következők.

1. Linoleum-zománc mindég kenéskész és nem szükségei hígítást.
2. Linoleum-zománc könnyebben kenödik a borostyán fénymáznál.
3. Linoleum-zománc nem terjeszt kellemetlen szagot mint más padló fénymáz.
4. Linoleum-zománc kitünően takar, és ragyogó fényessé válik.
5. Linoleum-zománc egy fél óra alatt keménynyé szárad, tehát a helyiség rövid idő utánni használatát 

lehetővé teszi.
6. Linoleum-zománc nem ragad, tehát por és piszoktól ment marad.
7. Linoleum-zománc az idő által támadt sérülések gyors kijavítását lehetővé teszi.
8. Linoleum-zománc maradékok hosszú idő után sem romlanak, mivel a dobozok légmentesen zárnak.
9. Linoleum-zománc burkolata minden festék vesztességet kizár, mivel a felkenés a dobozból legjobban eszközöl

tethetik, és más edénybe áttölteni nem szükséges.
ÍO. Linoleum-zománc olcsóbb minden más padló fénymáznál, mert kiadóbb és tartóssabb.

Használati utasítás.
A fénymázolandó szobapadlónak tökéletesen száraznak, szappan és ágynevezett padló kenőcstől.mentnek kell 

lenni, ellenkező esetben a fénymáz elveszíti fényét vagy fehér foltok támadnak.
A fénymázolás egy tiszta és bekötött ecsettel történjen, és a bádog doboz tartalmának felrázása után, lehetőleg 

minden helyet csak egyszer érintve, egymásután kell felkenni, mivel a fénymáz saját higsága által egyenlővé válik.
Az uj pakolat lehetővé teszi a dobozokból való felhordást, miáltal az egész eljárás egyszerüsitetik.
Mihelyt egy szoba először fénymázolva van rögtön a második felkenés eszközöltethetik.
Ajánlatos a fénymázolt szobát éjen át nyugodni hagyni és használatvétel előtt hideg vízzel felmosni, miáltal 

nagyobb ellentálló képességet nyer. Mindenesetre elkerülendő a forró vízzel, szappannal vagy ltiggali felmosás.
Egy 2 ablakos szoba egyszerűi bekenéséhez körülbelül 2 kilót számítanak, és ajánlatos, kisebb kijavításokhoz 

szükséges mennyiséget készletben tartani.

X j i n o l e u . a 3 C L - p s t d . l ó - z © 3 2 n L d m . c

Eisenstádter Testvérektől Béesben
elismert legjobb minden szoba padló fénymázak közt.

Képviselve.......................................................  áltol

Hirdetmények, minta lapok éa mutatványok ingyen és bérmentessen küldetnek.
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O  Kitűnő padló-máz pu'íia padlóra!
o  linóleum

? padló-zománc
O  :! árnyalatban

°  Eisenstádter testvéreknél
O B é c s b e n .
i L  Teljesen használatra lesz. ‘sinos és a
W  célnak megfelelő 1 1 kilós dobozokban.
0 Linóleum padló zománc egy óra alatt

O  megszárad, pompás fényű, sima és repedé
sektől ment marad.

Linóleum padlo-zoman; közetlenü l a 
dobozból mázolható fel.

Linóleum padló zomanc haszn .latra sok
kal olcsóbb, mint a több padló;énymáz.
K a p h a t ó  i i i í i m Io i i  i t a t ó  <tIlit «**.

(i> a rit-íi/1 <-1 lt<-ti.
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A tapasztalat azt • tatja. ho( .

Mindig a helyes forrást keresd, lu vásárolsz w
méltán az én üzletemre vonatk >/h:it<>. ni«‘rt 

csakis egy oly nagymérvű űzi ‘nek. amilyen az < nyém. 
lehetm-k . . körűimén óriá
pénzáru-ho vásárlásoknak éscf vébeír 
lietö s ni

Sx

x
melyeknek végre a '

;nek köszö 
i hasznát.

aljai Kölcsönös Segélyző-1'iw.lárnak lluocz sz. Fejű 
Mária elleni végrehajtási ügyében Nagy-Ráké köz- 
ségben fekvő:

u) :i nagv-rákói Ti. sz. tljkvben A. -{- 1- sor-, 
j.'.O, In-, sz. a. felvett, Faczuna szül. Murár Anna. 
l-'aeztina Kai. János, József. Mária, Zsuzsi, Katalin és 
Johanna. Fej a Péter, Fejti férj. Huocz Mária, kk. Feja 
János, kk. Feja György. Kaczuna sz. Faczunn Mária 
és Duricza János névére irt ingatlanra 20 frlban:

b) az ottani 01. sz. tljkvben A. -f- I. sor-. 215. 
br. sz. a. felvett, Feja Péter. Feja férj. Buocz Mária, 
kk. Feja János. György és Buocz Sámuel nevére irt 
ingatlanra 3í írtban :

c) az ottani 08. sz. tljkvben A. I 1. sor-, 21. hr. 
sz. a. foglalt. Faczuna József. Féja szül. Záborszky 
Sziroczi Paula, Feja Péter. Feja férj. Buocz Mária,

Ikk. Feja Jauos. György és Buocz Sámuel nevére irt 
22 öi. számú házra, udvarra és kertre Kit) frtban és

dt az ottani 103 sz. tljkvben A 1 1 —0. sorsz. 
a. felveti Feja sz. Záborszky Sziroczi Paula. Faczuna 
József. Feja Péter. Feja férj Buocz Mária, kk. Feja 
János, György és Duricza János nevére irt ingallan- 
ságra isit frtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanság az 1895. évi április hó 25-ik napján 
<1. e 10 órakor Nagy-Rákó községben a község házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron 
alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási arának 10% -á t készpénzben 
vagy óvadék képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy pedig a bánatpénznek a hatóságnál lett 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervőnyt átszolgáItatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
Turóc-Szt -Mártonban, 1895. évi január hó 30-án.

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

I K I. V I II l í  l i  I II I I* A II « . 1895. március 24. 12. szám.

f

Á r v e r é s i h ird e tm é n y .
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal részéről köz

hírré lételik, hogy a garamrévi m kir. erdőgondnok
ság kezelése alatt álló lukavíci védkerületben. a 
Garam-folyótól mintegy 3 —4 kim. távolságban 178 
ürm3 bükk és 4023 ürm8 tölgy vegyes kész tűzifa az 
1895. évi április ho 8-an d. e. 10 órakor az erdő- 
hivatal tanács-termében megtartandó nyilvános árve
résen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.

Az eladandó bükk-hasáb és dorongfa kikiáltási 
ára ürmeként 80 kr. — azaz nyolcvan krajcár — 
a tölgyfa ürmeként 75 kr. — azaz hetvenöt krajcár
ban — állapittatik meg.

Az árverés zárt ajánlat melletti és szóbeli, min- 
denik árverezni kívánó köteles a kikiáltási árnak 
lü°/o-ka gyanánt 3í>0 frt — azaz háromszázötven 
forintot — készpénzben bánatpénz gyanánt az árve
rezési bizottság kezéhez letenni és az árverezési fel
tételeket sajátkezüleg aláírni.

Az írásbeli szabályszerűen bélyegzett és bánat
pénzzel ellátott írásbeli ajánlatok, a szóbeli árverés 
megkezdése előtt adandók be, a felajánlott vételár 
szám és betűkkel kitüntetendő és határozott nyilat
kozat teendő azokban, hogy ajanló a feltételeket ismeri 
és azoknak feltétlenül aláveti magát. Utóajánlatok 
nem fogadtatnak el.

Az árverési, illetve szerződési feltételek az alól- 
irótt erdöhivatalnál az árverés határnapjáig, a hiva
talos órák alatt, bármikor megtekinthetők.

Zsarnócán, 1895. évi március hó 9-én.
VI. k ir . K rilőlilvrttal.

Öltönyeknek való kelmék M
Peruvien és dnsking a maga* klem - i.' szabály- X  
szerű kelmék cs és kir tisztvlselo-cg) • imihákra

Gyönyörű minták magán tevőknek ingyen J  
V  bérmentve. W
X  Bőtartalmu mintakönyvei, amilv.u m-k eddig X
0  még nem léteztek, szabók részért berm-n £

s s
1

l
X
i

1—  ; E S Ő S S É  *

I P Á R I S I  D I V A T
Ic ^ kkH iIi i i in ^ y i i r  i l iv u t  Itt p.

ugysziiítéli biidiistáu y» k. tűzoltók lm nnízókiiiik.
valami nt livrék részér• • T<'k<* és jút<*k i -/tulokra

való posztók.. kocsi-útbiizntok.
l*U> <>bli i'uK lú r  sírtjeri. karintliia tiroli stb.

lodenb en férfi és női bas.'.iiiibilni. «»n* 1leli ityárí
árak mell élt, oly nagy 1választék bán. a mi 'yent busz-

S7oros verseny sem nyújthat.
liOKiiait} ultit \ állít*; csak s finom. tartós női

Gyönyörű fény-nyomatú színes képek, szabásrajzok, kézi
munkák, illusztrált regények, sut.

E lő fiz e té s i ára-ls:
p osztób ól, a legdivatosabb zinekheu.

uti-pbiidok i -11 írtig.
1!§V; S /1 1 1) -  l í  í * 11 í  * 1 v I ‘  lv ii-1 'ék-.goinl..tú .szinten *v '  * • ' *'*‘  *v . érti slb.l

Valódi, tartós, tiszta gyapot poszt ) arukat.
V  ás nem holmi olcsó rongyot, méh alig a 

szabó munkadiját érdemii, ajánl jután 'os áron

5  S T IK A E 0 7S K Y  J.,
•  E E t r i T l T E E l T  Mán ciiesier)
A  Legnagyobb gyári poszto raktár V* mill o forint 

értekben.

csak ..Párisi Divat**
Egy é v r e .................................................8 frt
Fél é v r e ................................  . . 4 »
Negyed é r r e ............................................2 »

Párisi Divat a Pesti Hírlappal együtt
Egy é v r e ................................. 18 frt —  kr.
Fél é v r e ................................. 9 » — »
Negyed é v r e ............................4 » 50 »

V l i i t u lv i i i i jN K Ú m o k a t  k i  v a u u l  r u  k ü l d

A  „Pesti Hírlap44 és „Párisi Divat44 kiadóhivatala
V., Váci-körűt 78-ik szám.

X
X

Szétküldés csak utánvét mellett.

C Így elmeztetés ! Minthogy ügynökök és házalók ÍC 
* »Stikarofsky« elnevezéssel másodminöségű árukat

X  szoktak árusítani, félreértéi, k kikerülése végett Z  
figyelmeztetem a n 6 fogv.w.iö k.o.n-.-g t. hogy W  

9  ,lycn egyéneknek semmi feltétel alatt nem dóm el A  
áruimat.

•xéxéxéktxxaxéx*xtxt

- : m s . —

Horgonyt Un 
Expdlor ....ken i

erotes. igazán né|wt 
25 é

/  legjobb fájdalomcsillapító . 
W X .  dörzsölésnek fényesen bob >o

í
I  ^j^y^nyultköszvenynel.csuznal.tags.

Hatásnál stb. nel. A :
szagaiban nagy Hr-ij.-.vt. >f < - 

’ Y P /  hatása kövotkoztóbei lei :, •
> /  elismerést talált, hogy m n 1.-n l»«s. gnoh ; g 
S  gal í\jánlbató.
A T inc t. c a p s ic i co m po t.

(Horgony-Pain-Expeller)
kimagasló állását a fájdalomcsillapító l , lür/s, 
sek között diadalmasan n» gtart ,n.i. különféle fi - 
bujtás és utánzatok darám; ez bizonyára a b-gjol 
bizonyiiék arra nézve, hogy a knomség igen 
meg tudja különböztetni a'j,,-. a r>.ss/t.,|

Hogy crtektelen utánzatot ne kapjunk, 1 ■
sáriás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonya 
figyelendő és minden üveg p/on jegy í-dk é. 
mint nem vt.ódi visszautasítandó. \ g- ... 
szertárakban kanható lv> kr., 70 ki. v . 
I fi t. 20 krayi árban üvegenként ; Hu ~ t ■ 
T ö r ö k  J ó z s e f  - z„ 1 '

Rtclitor-tele gyár Rudotstadtban,

*>027. tk. sz. 1801.

Árverési hirdetmény.
A luróc-szent-márloni kir járásbíróság n int 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi hogy a /.niú' ár-

r o v i i i o s i  l i i r o k
jiolitikai és szépirodalmi napilap.

Felelős szerkesztő: l* < »rx * » l<  l i á l i i i i u i . Kiadó tulajdonos: AiluMm'iim í.lárs.
A család minden tagja megtalálja benne a maga olvasmányát. A hölgyeknek: a legjelesebb íróktól 
regény, elbeszélés, költemény, szellemes tárca, divattudósitás, érdekes újdonság-rovat, karcolatok. 
Az uraknak, becsületes magyar politika, mely minden párttól teljesen független, a leghitelesebb 

értesülések, megveszlegethellen közgazdasági rovat.

Az összes napilapoktól eltérő uj szellem. Megjelenik mindennap finom kiáliitásban.
1  t i f t á r i iU | M m l* 4; n< K ü l ö n  n i r g l r i i H c N !  ü y ö i i y ö i ü  a k t u á l i s  l l l i i s t r á c i ú k !

I r ig y e n ! I n g y e n !
Az április ho l-vel belepő uj előfizetők (hónapos előfizetők is) ingyen kapják 

^ P H H T  meg a ..Fővárosi Lapok** farsangi emlékét, mely az 1895-iki farsang törtó- 
netet tartalmazza az ország összes balozó hölgyeinek névsorával.

% rüi-< löi«lén> a l i t i i im á « a l  a  r ó * n r o o l  l .u p o k  n> u j i j a  a l r # s * « r a k o z i « l ú b h  o l «  a w in á iiy o k a t .

Egy hóra: 1-20 frt, negyedévre 3-50 frt, 
félévre < frt, egész évre 14 frt.

t l l m i i l ó  k , ‘ , l i r r . i i i n i ,  i a .Kóvároai Lapok, előfizetői olcsóbban kapják a Wohl Janka 
állal szorkcsztelt Magyar Bazar című remek heti divatlapot, mely a -Fővárosi Lapok.-kal együt

tesen előfizetve egy u r g y i ' t l é v r e  *» f r t .
Mutatványszámot levelezőlapon nyilvánított óhájra 8 napig Ingyen és bérmentve küld 

a „Fővárosi Lapok" kiadóhivatala bárkinek.
Cim egyszerűen:

A FŐVÁROSI LAPOK kiadóhivatala, Budapest, F eren c iek -te re  3. szám.

A „Fővárosi Lapok44 előfizetési ára:

Turóc-szt.-martoni Magyar Nyomda — Moskóczi Ferencné.
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