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Ember és hazafi.
Régi elv, hogy az államot nem a nyelv 

egysége alkotja, hanem a közös történet, a 
közös hagyományok, szokások, erkölcsök, szen
vedések, a jog és közös szabadság közös áldá
sai. Arra vall a történelem múltja, jelene és 
kilátása a jövőre, hogy a politikai jövő 
azon nemzeteket kecsegteti szebb remények
kel, a melyek képesek a nemzeti közérzetet 
általános közkincscsé tenni.

Ámde, hogy valamely népben a nemzeti 
közérzet általános közkincscsé váljék, ahhoz 
az első és legszükségesebb lépés az általános 
felvilágosultság, vagyis polgárosodás a nép 
minden rétegében. Polgárosodás alatt azonban 
nem csupán az értelem kultúráját érijük, azt 
a kultúrát, mely villámként világosít és vakít, 
hanem a gazdasági és ipari haladási is, úgy, 
a mint a kifejlődés elmélete értelmezi.

Nagy súlyt fektetünk a nép gazdasági és 
ipari haladására, mert a nemzetgazdák megfi
gyelései arról tanúskodnak, hogy a közgazda- 
sági viszonyok, az anyagi gyarapodás és köz
lekedés szervezete nagy befolyást gyakorolnak 
a népek és nemzetek összes életviszonyaira. 
A mely nép leszorult a gazdasági kultúra azon 
magaslatáról, melyre felküzdötte magát, — 
elveszti politikai jelentőségéi. Lord Methuen 
megkötötte az egyezséget Anglia és Portugá
lia közölt és tönkrement a portugál ipar; 
Spanyolország kereskedelme megbénult az 
utrechti béke assziento-egyezsége által. Por
tugália. Spanyolország, Hollandia és Anglia 
azon mértékben foglalták el Európa kulturál- 
lamai közt a vezérszerepet, a mily mértékben 
az anyagi kultúra magaslatára hágtak. Avagy 
a középkor viszonyai szerint üdvös céh- intéz
mény nem lőn-e az iparosok jólétének, tisztes 
tekintélyének és politikai befolyásának for
rásává ?

Egészségtelen gazdasági viszonyok a tör
ténelmi élet folyamán befolyással voltak az 
összes társadalmi, politikai, szellemi és vallás
erkölcsi életre. A gazdasági és ipari haladás 
fontos tényezők a nemzetek polgárosodásában.

A polgárosultság tehát nem csupán a szív és 
kedély műveltsége, mert az erkölcsi nemesség 
és fölkenlség az anyagi és értelmi kultúrát 
feltételezi. Hatalmasabb az emberben a fenn
álló s a történelmi folytonosság tiszteleténél 
az önfentartás ösztöne, mely elementáris kiro
hanásokra kész. Az értelmi, anyagi és erköl
csi jólét öUlkeaése s Összhangja teremté meg 
a civilizációt . . . .  A hol e három tényező ölel
kezni fog, ott lesz a jövendő politikai hatal
mának túlsúlya is. A kié a civilizáció azé a 
a jövő. A nyers hatalom, a szuronyok milliói, 
általában a politikai erő csörgetheti a szolga
nép láncait és ideig óráig alkolhat roppant 
birodalmakat is, de az állandóság minden 
biztosítéka és rernéye nélkül. Az erőre alapí
tott uralmat az idő csakhamar sírjába temeti.

Mindezek után az a véleményem, hogy a 
mi nemzetünk beékelve Európa szivébe, körül 
s átrajongva a poliglott nemzetiségek rajától, 
értelmi, gazdasági és erkölcsi főlénye dacára 
is állami szupremaciáját veti kockára, jövőjét 
játsza el, ha nem fejti ki összes életerejét a 
békés s behízelgő magyarosítás összes eszkö
zeinek felhasználásában.

Hajlandó vagyok elismerni minden nehéz
séget, méltányolni minden akadályt, de azt 
az egyet el nem fogadom soha, hogy lehetet
len a fennforgó körülmények között többet 
nem tenni. Hála a gondviselő Istennek, hazánk 
józanul gondolkodó nemzetiségeinek jó része 
rokonszenvez mindennel ami magyar, szívesen 
tanulja el a magyar szól, csak legyen alkalma. 
És éppen ez a baj, hogy ez az alkalom hiány
zik. Mert mi felvidéki magyarok úgy megszok
tuk a tót szó használatát, hogy nemcsak cse
lédeinkkel, a falu népével és az iparosokkal 
beszélünk tótul, —  hanem, ami éppen sajná
latra méltó állapot, — egymással is tóiul tár
gyalunk. Igaz ugyan, hogy a magyar állam 
intencióinak megkedvellelése s a magyar szó 
terjesztése sok körültekintésre és lankadatlan 
buzgalomra szorul, de hát ha magyar embe
reknek tartjuk magunkat, nem volna-e meg 
bennünk — ha forciróznánk — az ezekhez 
szükséges képesség és energia? Avagy nem

értjük meg a haza közóhaját, mely fáradságot 
nem kímélő tevékenységet sürget tőlünk ? Hát 
csak azért élünk a Felvidéken, hogy a pán- 
szlávoknak legyen kiken nyílvesszőjüket kiéle
síteni ?

Óh, ha csak a mindennapi privát teen
dőkre terjesztjük ki figyelmünket, akkor csak 
fél emberek vagyunk ! Nekem az a véleményem, 
hogy a ki csupán szerződés-szerüleg előirt 
kötelességét teljesíti, az megfelel ugyan emberi 
kötelességének, de nem felel meg hazafiságá- 
nak. Határozott meggyőződésem, hogy az ember 
és hazafi — itt a Felvidéken —  két egymás
tól elválaszthatatlan fogalom, melyeknek kon
krét egysége a metafizikai és fizikai lény. Két
ségbe vonom, hogy a kor kövételményeit meg
érteni tudó intelligens magyar ember, köteles
ségeinek teljesítése mellett közömbösen és 
lanyhán hagyja a hazafiasság követelte axió
mákat. A ki e kettőt a valóságban mégis szét
szakítja, erőszakot követ el az isteni gondviselés 
és a természet szava ellen. Az ember nemcsak 
embernek, hanem hazafinak is születik. A hazafi, 
kit e hon bölcsője ringatott, áldó anyai keze 
nevelt, és hantja takarni fog, nemcsak a jelen 
múlhatatlan szükségleteiért és érdekeiért tar
tozik fáradni, hanem kötelessége a jövőért, 
azért a szép korért is fáradni, mely a nem
zet nagy lanlosának álmaiban megjelent.

Kezdje meg tehát kettős feladatának tel
jesítését mindenki, a ki magyar embernek akar 
tartatni; tegyék meg ebbeli kötelességeiket az 
iskolák, s alakítsanak az iskolából kikerülő 
ifjúság számára egyleteket, a hol az érintkezés 
a felnőttekkel folytonosan fenlarthatóvá lesz.

Kikből les/, az iparos ?
Igen egyszerű és épen olyan tragikomikus a 

felelet ! Azért nem csak épen komikus, mert ennek 
a komikumnak nem költeményként és színészi alakí
tással születik meg ikertestvére : a tragikum, hanem 
valóban elválaszthatatlanul nyomában jár már ter
mészeténél fogva a koporsóig.

És ezt a tragikumot, azt a mély drámát igazán 
szivében hordja ezer meg ezer páriája magyar 
honunknak egész a sírhalmáig!

A „ F E L V ID É K I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A .
Megy az utcán egy kis leány.

Megy az utcán egy kis leány,
Nyomában egy fess kapitány;
»Gyere velem, te kis lányka 
Sötét van, senki sem látja . . .<

»Kapitány úr hagyjon békét 
Mert biz’ Isten pórul jár még . . .
A  szeretőm helyre legény 
Csak az ő  párja leszek én! . . .«

»Nc gondolj a szeretőddel 
Százat is találsz, hogyha kell . . .*
. . .  De már erre a kis angyal 
Visszafordul nagy haraggal:

S úgy kiált, hogy más is hallja,
»Ejnye fránya kapitánya! . . .«
S kis lábával nagyot dobbant 
S arcúi üti — a kapitányt . . .

Garamparti.

L e fe lé  a le jtő n .
— Elbeszélés. —

Irta : R é v é s z  L a jos .
— A » F c l v id é k i  H íra d ó *  e r e d e t i  t á r c á ja .  —

II.
Valóban, nehéz gyászszal volt telve az Andó 

kastély.
Andó Kristóf, bármilyen nyersnek, érzéketlennek 

tartották is a nagy világban, gyermekeit igen szerette. 
A kisebbet jobban ugyan a nagyobbnál; de azért az 
is a szivéhez volt nőve nagyon ; most érezte csak.

Elején igen szótalan volt.
Ha meglátta örökké kisírt szemű feleségét, elke

rülte ; mert félt, hogy az ő szeméből is kiszökik az a 
gyöngeséget eláruló könycsepp.

Később, pár hét múlva, beszélt már, de környe
zete nem köszönte meg. Minden rósz volt neki; a reg
geli kávétol a vacsora utáni csibukig. Látszott, hogy 
mindenkivel ki akar kötni, mintha haragosa lenne az 
egész világ. Aminthogy bántotta is szörnyen, bárkit 
meglátott, hogy mért nem inkább ez ment cl az ő 
gyönge kis leánya helyett, akiért — most tudja csak — 
a neje iránt egykor érzett gyöngéd szerelem egészen 
felújult lelkében.

Ez az állapot is eltartott vagy két hétig. Aztán 
hirtelen, minden átmenet nélkül, a régi Andó Kristóf 
lett megint; az adott szó szentségén kívül senkit és 
semmit nem respektáló féktelen nagy úr.

Szegény feleségét eddig sem sokat látták moso
lyogni. A  gyásznap óta meg állandóan ki volt sírva a 
szeme. Nemcsak annyira szeretett meghalt gyermekét 
siratta, hanem siratta az élőt is, aki a másik halálának 
oka volt. Emésztette érzékeny lelkét óráról-órára, hogy 
meg kellett tudnia két gyermeke rettentő titkát.

Egy szemernyi vigasztalást sem talált abban, hogy 
Aranka egészen meg van törve, össze van zúzva. Mi 
haszna az egyik kétségbeesésének, mikor a másik már 
meg van halva ? Semmi. Legfeljebb csak súlyosbítja az 
amúgy is alig elviselhető helyzetet.

Boldizsár Béla nyers lelkében volt vakmerőség 
vigasztalni akarni a szegény anya kétségbeesését.

— Menjen, hagyjon magamra — tört ki a szegény 
asszonyból a benne szunnyadó energia — bár soha ne 
láttam volna !

Aztán, mintha maga is megijedt volna saját éré- 
lyétől s mintha eszébe jutott volna, hogy másik gyer
meke iránt is vannak még kötelességei, hozzá tette:

— Próbálja Arankát megvigasztalni. Az talán még 
sikerül magának.

Boldizsár Béla maga is kételkedett, hogy sikerül e?
Az ő sivár lelke nem értette, hogy azok után, 

amik kettőjük között történtek, két hét ótá úgy kerüli 
Aranka, mintha ő volna a világon az egyetlen, akit 
utál. Pedig hiszen szerette, épen olyan féktelenül, 
mint ő  is.

Hanem azért benyitott Aranka szobájába.



16. szám.
Turóc-Szent-Márton,

Ha p. o. csinos, okos, fürge és fogékony a szép 
és nemes dolgok iránt egy család gyermekei között 
Miksa, úgy azt már halálos vétek volna a társadalom 
szerint iparosnak adn i!

Ha kaszvány, nyápic, gyenge, úgy m eg: nem 
bírja ki a munkát!

Ha van mód, ha van puskapor, úgy se nevelünk 
tán iparost az Emiikéből! vagy Sanyikéból!

A vasgyúrók, és vásottak — azok csak hadd 
menjenek kerék alá iparosnuk !

A szegény gyerekek, azok szintén az iparos 
polyvás-zsákba valók, mert ki az ördög taníttatná 
őket magasabb pályára !

Az inasnak dolgozni — szenvedni kell és a 
szülő szive fáj érte !

Az inasnak egy kis dorgálást, strapát el kell 
tűrni és csak nem hagyja szenvedni módja mellett 
a jó , érzékenyszinü szülő!

Az inusnak a fizetése sem jár két, vagy három 
évig, pedig dolgozik és hasznát veszi mestere !

Az »okosság« a gyereknél, a gyönge testalkat 
a gyereknél, a mód és ha szegényebb sorsú, akkor 
a nemfizetés a gyereknél — mind útbagördített aka
dály, hogy iparosnak adják.

Akárminek különben; kereskedőnek vincellérké- 
pezdésznek, kellnernek, kaszirozónak, vasúti és postai 
szolgának, csak iparosnak nem !

Ha cédularagasztgató is, ha regény és história
áruló is, ha urasági inas is, vagy még ha — katona
őrmester is, csak iparos nem !

Színész, művész, sebész, és mindenféle ász-ész 
inkább, csak cipész és más mesterségi művész nem !

Nemcsak a tőke, nemcsak a jó mód és vagyon 
húzódik vissza az ipartól, hanem visszahúzzák maguk 
a szülők a gyermekeket is !

Hisz ijesztgetnek, kórságossá tesznek csemete
kórban sok gyermeket avval a rémítő rútnak festett 
képpel, h o g y -------- »inasnak adlak!«

A ki aztán ki van dobva az ipar sivár mezejére, 
az bizony igen elégedetlen a társadalom amaz állás- 
foglalása miatt, és összecsoportosul strajkolni és 
szocialismust gyártani : mert száz népiskolás társa 
közül csak tizet lát maga mellett az iparvilágban és
az, aki vele t a r t --------mind a t íz : a selejtes módu-
akból va ló !

A ki neki ezreivel ipari telepet mutathatna dol
gozó műhelyül, az lappang, súdolkozik. a másik rápré- 
dált ezrekkel, amibe neki a taníttatása került — 
egyik hivatal ajtótól a másikig!

Van módja, és pénze, vagyona, tekintélye szüle
tésénél fogva annak az iskolás, vagy gyerekkori társ
nak, de nem átalja csaknem koldulni a hivatalt és 
ennek nyomán azt a nyomorúlt sovány kenverét!

Igv van, igy választ magának életpályát ezer, 
meg ezer; azután ha egy praktikus, egy nem minden
napi mesterembert keresnek, a következő eset áll be, 
amit legközelebb az összes fővárosi lapok, mint tényt: 
kuriózumként közöltek : .Írnok és lakatos. Egy felvi
déki nagy cukorgyárban közönséges kovács vagy 
lakatos emberre lett volna szükség. Nem találkozott; 
hát hirdették a helyi újságban e szolgálatot 2 frt 
napibér, lakás és konvencióval. Nem jelentkezett

senki. Kire újból hirdették az újságban, de már 3 frt 
napibért tűzve ki. Nem jelentkezett senki. I'.gy > 
múlva harmadszor hirdették, de ugyanezzel kopcso- 
lalban 70 kr. napidljjal egy irnoki állásra is történt 
felhívás. És mi leli az eredmény? Az, hogy míg a 
3 frtlal dotált lakatos állásra négy jelentkezett vol , 
addig a 70 kros irnokságra száznegyvenkelten jelen - 
keztek. Ez eléggé jellemző.

Azt sem átállom nyíltan konstatálni, hogy magyar 
nevű ipartelepünk alig van az eddigiek kozott is 
Magyarországon. Mind Szvoboda, Zelnicky, Giegerson, 
Zahoday stb. izü féle nevek ékeskednek az összes 
honi firmák felett. Tisztelem, igen tisztelem én a 
nemzet minden becsületes tagját, nem is annak illusz
trálására hozom én fel az idegen hangzású cégek 
neveit, hogy ez bűn volna Magyarországon, mivel nem 
csupán a jó  magyar hangzású névben ragyog a haza- 
szeretet ; —  hanem csak azért, hogy hol vagy magyar, 
ha iparról van szó ?

Hős voltál magyarom a csatákban, de nagyobb 
dicsőség még dolgozni és megélni, valamint élni hagyni, 
békeidőkben.

Szobor lesz emelve mindenik névnek az iparban, 
iként a nemzeti művészetnek, csak előre kell töre

kedni. Szobor bizony, mely erősebb a vasnál, tovább 
tart az ércnél, fényesebb az aranynál.

Ilyen szobor lesz nektek emelve a családotok 
szivében, akinek kenyeret adtok az ipar után, és a 
nemzet szivében, akit munkára tanítottatok !

Tehát csak ipart a tőkének, és tőkét, éltető erőt 
az iparnak !

Az iparos pálya : egy megbecsülhetetlen kincs, 
a mi, ha tanult iparos benne az ember, soha eléggé 
ki nem aknázható bánya.

Aki ipart tanúit: az a sorsai harcolni tanult.
Aki szorgalmas iparos, az a munka dicső katonája.
Az iparos minden, és ipar nélkül a világ: sem m i!
A földben túró ekétől, melynek nyomán a kalá

szok fakadnak, fel — a dicsőséges egekig nyúló palo
ták, templomok és merész tornyok : mind-mind csak 
a mesterségek embereit dicsérik!

A tollad, mivel a papirosra írsz, a ruhád, melv- 
lyel tested édes-kellemességüvé alakítod át, a pihenő 
nyoszolyád, házad és templomod — — — mind-mind 
iparos kezektől származik.

Nóé bárkája a bibliában már az ipart dicsérte, 
mert ahol milliók elvesztek, ellenállhatatlanul ott 
egy bárka egy családot hordott a vizek hátán, miből 
az új világ teremtődött!

Ha ez mese, nem mese Róma ipara! Velence 
gyönyörűsége ! Amerika világhódítása az iparral !

Maga, a magyarnál Kossuth is iparbarát volt, 
mert az országos iparegyesületbe ő öntötte az éltető 
lelket.

Már a régi időben Mátyás király is élt-halt az 
iparért, mert megpróbálta a két kézi munka után 
'•surgatni izzadságát és keresni egy napi kenyerét.

A gyönyörű gyermekmese : Robinson sem egyéb 
az ipar dicsérésénél, mert a semmiből, a nyers, durva 
anyagból egész világ nélkül is meg tudott élni a 
pusztakezü hajótörött!

Sok iparost tudok, aki ir a nehéz kézi munka

F  K I. V  I  D  K H  I  II  I  H A  »  <S.

Ott ült a leány egy karos-székben, kezeit ölébe 
eresztve, fekete szemeivel Isten tudja, hová merengve. 
Gyászruhájában ezerszer igézőbb volt, mint valaha.

— A mama küldött, hogy vigasztaljalak meg. 
Aranka!

— S te cl mertél jönni ide? Szökött fel a leány. 
Ide mertél jönni, engem vigasztalni, hogy négyszem
közt legyünk ? Azok után, amik közöttünk történtek ?

— De én nem értelek Aranka. Mát mik történtek 
közöttünk ? Én semmi egyébről nem tudok, mint hogy 
szeretlek s te is szeretsz.

— Ezt mered mondani Ilka halála után ?
— Nem látom be, mért ne mondhatnám Ilka 

halála után, amit te az ö életében is ki mertél mondani.
Andó Aranka megsápadt, mintha minden vére 

kiszökkent volna testéből s szó nélkül kapta fel iró 
asztaláról a papirvágó tőrt s bizony szivébe mártja 
Boldizsár Bélának, ha az meg nem kapja s ki nem 
csavarja kezéből a veszedelmes kis szerszámot.

— Bolond gyermek. Csak nem gondolod, hogy 
gyilkolni engedjelek.

Aztán el sem eresztette többé a vergődő leányt, 
hanem oda vonta magahoz, erős karjával átölelte, 
megfogta arcát, szembe nézni kényszerítette s úgy kér
dezte meg, tőle telhető gyöngédséggel :

— Hát nem szeretsz többé Aranka ?
A  leány ereje a meghiúsult ideges kitörés után, 

azok között az acélerős karok között megtört egészen, 
Sírni kezdett, mint a kis gyermek; könytöl ázott arcát

odahajtotta a férfi váilára s egész testében reszketve 
zokogott jó tíz percig, mialatt Béla szótalanul simo
gatta aranyszőke haját.

Mikor aztán a hetekig ránehezedő belső kín fel
olvadt a könyekkcl együtt leikéről, leányos félénkség
gel szólalt meg.

— Tudod-c, hogy Ilka látott bennünket akkor!
— Szegény Ilka ! Rá nézve talán jobb lett volna, 

ha nem tudja meg ; de ránk nézve — nem gondolod, 
hogy jobb így?

IC cinikus beszéd durvaságát nem érezte ki Andó 
Aranka. Lelkének minden energiája kimerült az imént 
s most csupán azt értette ki Béla beszédéből, hogy 
nincs többé kettőjük között akadály semmi!

— Hidd el szivem, jobb, hogy így történt min
den ! Szegény Ilka utolsó perceit valószínűen megke
serítette, amit akkor látott; de gondold el azt a kese
rűséget, amely mindannyiunk közös része lett volna, 
ha életben marad. Képzelsz-c te, szivem, földi, vagy 
égi hatalmat, mely bennünket ez életben elválasztani 
képes lenne? Én nem ösmerck olyant; s amint téged 
ismerlek, te sem hajolta! még meg, csupán önnön 
akaratod előtt. Hiszed e hát, hogy egymásnak vagyunk 
praedcstinalva ?

— Hiszem Béla. Szeretlek, ha az egész élő és 
meghalt világgal kellene is dacolnom ! . . . Ismét a régi 
Andó Aranka beszélt már most.

Hanem az élő világgal ugyan nem kellett dacolnia.
Anyja szó nélkül integetett fejével, beleegyezése

mellel! de egy Írnokot vagy nagy ural se ismerek 
ipar tanulása nélkül, hogy be-bejirna a szövőiparba 
szőni, a cipésziparba magának tyukszemmentes láb
belit varrni, és a fegyvergyárba olyan puskát csinálni, 
hogy baklövés-, ne csináljon a vadászaton.

ín  tőlem örzenek, ahol elnökosködtem és jegy- 
zösködtem, társulatok és testületek jegyzőkönyveket, 
de én nem őrzök egy sifonért se olyant, amit nem 
asztalos csinált.

Pedig én ? — csak porszem vagyok a nagyok 
teremlő erejéhez és alkotóképességhez!

Ha iparos vagy, és elszólít valami az iparos 
pályától, néni várhat rád soha, soha, sehol és s e h o l: 
bukás!

Van két kezed és prakszisod ; használod utolsó 
fentartásul azt !

Hogy a királyok, nagy urak mesterséget tanul
nak mükedvelésből, az sem akar mást jelenteni, mint 
azt, hogy a kenyérre, az iparra gondolnának, ha épen 
muszáj volna nekik !

Hej, — minden nagy úrnak rossz éjszakája az, 
ha munkára volt szorítva álmában, az iparos pedig 
igen nyugodtan álmodja, hogy munkáját és iparkodá
sát siker koronázta!

Ne alamizsnát tehát az Ínségeseknek, csak fö l
det . .  . a haza földjéből, egy talpal latnyit; amin az 
ipartelepen dolgozhatik I

És ne szociális gyűléseket tartani a munkás 
osztálynak Magyarországon, hanem kérni a kormányt, 
a megyéket, hogy ipartelepeket nyissanak a rengeteg 
munkásosztálynak; a mely munkásosztály csak 
azért és csak nekünk : rengeteg, mert a sok nyers
terméket nem mi műveljük, hanem idegen föld dol
gozza fel nekünk, és mi meg nem adhatunk e folyton 
szaporodó osztálynak, ha igy megy, —  csak koldus
botot, és ha szólni merészel és zendülést üt, csak 
börtönt! ! !

Tehát tért és tiszteletet az iparnak és iparos ! 
ne szégyeld magad !

Som ogyi János,
asztalosiparos.

Lapszemle.
A »Národnie Noviny« f. évi április hó 18-án 

megjelent száma »Javíthatatlanság* címmel a követ
kezőket írja:

Bánffy miniszterelnök utolsó okoskodásai a mi 
politikai viszonyaink javíthatatlansága mellett tanús
kodnak, a mely eltart addig, a mig nálunk az úgy
nevezett liberális párt uralkodni fog. BáníTynak, — 
valamizsurnaliszta által megintervivoltatván, megnyílta 
miniszteri szíve s szörnyű gallimatiásokat fecsegett 
össze. Nagy sikerrel dicsekedett: mert az egész
országot anyakönyvi kerületekre osztotta f ö l ! Ez az 
ő liberalizmusának szummája, üdvözítő nagy tett, a 
melylyel minden nehézségek s nyomorúságok el fog
nak hárittatni ! A jövő  évre — úgymond — javít 
majd valamit az adminisztráción is, mindazonáltal 
megtartja a választott közegeket s csak azokat fogja 
eltávolítani, a kiknek absolute semmi kvalifikációjuk 
sincs. S azután: megjö a millennium, s vége!

Tehát a millenniumnak, eme or3zág-áldom ásos

1895. Április 21.

jeléül, mikor tudtára adta, hogy Boldizsár Béla nejévé 
óhajt lenni.

Miért állana közzéjük — gondolta magában —  
azzal a kijelentéssel, hogy kárhozatos viszonyukat rég 
tudja. Legyenek boldogok, ha azok lesznek; anélkül, 
hogy megtudnák, mi vitte a sírba szeretett leányát. 
Ennyivel mégis tartozik másik gyermekének. Maradjon 
az az emésztő titok kizárólag az övé.

Andó Kristóf nagyot nézett leányára, mikor hozzá 
fordult kérésével. Nyers, egyenes szóval mondta el 
véleményét.

— Megbolodultál te kis lány? — Mindig úgy 
hívta ifjabbik gyermekét. Te akarsz Béla feleségévé 
lenni? Te? No, az furcsa lesz. Két kalap egy főn; két 
parancsoló egy táborban; két tűz egy tűzhelyen! És 
melyikőtök fog a másiknak engedelmeskedni?

— Amelyikünk a másikat jobban szereti.
— Vagy a melyikötök gyengébb lesz a másiknál. 

Jól van kis lány. Mancin már most mondok még egyet; 
el ne felejtsd. A  ti szeretkezésiek egy pár hónapig tart. 
Tudom, hogy amint Béla rendelkezni akar veled, fel
támad benned az Andó vér, apád vére és vége lesz az 
idealizmusnak. Menj hozzá. Hanem ha közöttetek kitör 
a kutya macska barátság, hozzám panaszra ne jöjj. Ilka 
hozzá való lett volna, mert az tudott volna tűrni, szen
vedni, mint a te anyád. De te a durva szót hasonló 
nyerseséggel vágod vissza s Béla az az ember, aki, 
ha ingerled, ennél az aranyszőke hajadnál fogva húz 
ki a szobából — — és ha én azt megtudom, hogy



16. szára. Turóc-Szent-Márton,
szédelgésnek — kell a mi üdvözítőnknek s üdvünk I Ságról beszélni?!
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S vájjon hol van még itt u

tengelyének s horgonyának lennie! Szép rend! Másutt I következetesség ?! A millennium kérdésénél ismét az 
e széles világon előbb dolgoznak s azután lakmároz-' 
nak. Nálunk előbb vendégeskednek, hogy azután ne 
kelljen dolgozniok, hanem víg kacenjamerben tovább
élhessenek.

Eljő a m illennium ! Mily vigasztalás! Mintha 
bizony némely bolond dőzsölés valami teremtő, valami 
hasznos dolog volna. Hisz ezek csupa kiadások, 
luxuszok, parádék, a melyek iszonyú pénzt nyelnek 
el. Talán azt gondolják, hogy eljő majd egész Európa 
pénzt szórni nekünk. Jaj annak, aki idegen lelkese
désre számit. S a mellett az egész millennium nem 
országos ünnep, de csupán egy népfajnak, a magyar
nak ünnepe; nekünk többieknek a millennium csupán 
sérelem s véres gúny. Mi nem jöttünk Ázsiából; sem 
bőrökkel Tarnopolból; a reklámok szerint csak ilye
neknek van joguk jubilálni. Nekünk nincs okunk 
valami Árpád-féle ostoba hazug históriai mende
monda, mint őseink földjének konkvisztádora fölött 
örvendeni.

A mit BáníTy a nemzetiségekről mondott, 
minden kritika alatt van: durvaság, párosulva rövid
látással s tudatlansággal. Szeretnők tudni, hogy pl. a 
Tótságon hol kell a bírónak avagy szolgabirónak hat 
nyelvet tudnia? Ez már csakugyan butaság. A jó 
biró s szolgabiró az egész tót földön beéri egy nyelv 
ismeretével, no de miután a magyar nyelv hivatalos 
nyelvvé van erőszakolva: tehát keltővel. Hol van 
egész Magyarországon olyan pont, ahol a bírónak 
vagy adminisztrátornak hat nyelvet kellene tudnia?
H ol? No ime, igy beszélnek minálunk nem értetlen 
zsurnaliszta-inasok, Kóbik, felriadt soviniszták, de a 
miniszterelnök.

S azért, mert hat nyelvet kell tudni, a nemzeti
ségeknek nem lehet igazságot szolgáltatni, a nem 
magyar nemzetiségeknek azért kell szolgaságban s 
szellemi nyomorban szenvedniük.

Látnivaló, hogy a politikai gondolkozás ilyen 
szervezete mellett önámitás lenne, valamilyen okos 
rendszerjavulásról álmodni. A hol ilyen vakság, vagy 
pedig oly erős látni nem akarás, oly süketség, vagy 
pedig oly erős hallani nem akarás uralkodik, ott 
kárbaveszett volna minden megkísérlése a tanácsnak 
vagy kérelemnek, javaslatnak vagy pedig óvásnak. A 
reális viszonyoknak ilyen fantaziálására s fumigálá- 
sára nem jöhet m ás: mint rom lás! Hisz liánffy így 
m ondja: jövőre eljő a millennium — s azután hadd 
történjék akármi. Már valami csak fog történni 
Dőzsöljünk csak nagyokat s amellett köpjünk test
véreinknek az arcába, a többi majd mutatkozik! Apres 
nous le deluge !

fáj elleneinknek, hogy ez a magyarságnak szellemi s 
anyagi haladásáról fog tanúbizonyságot lenni ! Ezen 
ünnep, kell, hogy minden honfira nézve ünnep legyen, 
mert aki annak kötelékéből kivonja magát s részese 
nem ukar lenni annak az eszmének, a melyet az 
képvisel, az hiába veri a mellét, hogy ilyen meg 
olyan testvére a magyaroknak, ilyen meg olyan hü fia 
a hazának, az a magyar állameszme határozott ellene. 
Ilyen érzelmű elemek számára persze nem lesz soha 
ünnep a millennium, de ilyen elemeknek nem is 
lenne voltakép helye a magyarok hazájában. Nem a 
költségekről, nem a kiállítás mikéntjéről van itt a 
szó, a melyre nézve a legkomolyabb hazafiak is 
eltérő véleménynyel lehetnek, hanem azon magasztos 
történeti tény megörökitésőről, megünnepléséről, hogy 
a magyarság meghódította e földet, ennek ura s 
rajta szellemileg s anyagilag más nyugati országok
hoz képest miként prosperált. Hogy pedig a történeti 
tényt egyesek kétségbe vonják, az nem bizonyíték 
még arra, hogy igaz az, amit ők állítanak. Éppen 
ellenkezően, ebből a szempontból is meg kell tartani 
az ezredéves ünnepet, hadd lássa az egész világ, 
hogy a magyarok távolról sem olyanok s azok, a 
milyeneknek s a kiknek ádáz elleneik szüntelen fel
tüntetni igyekszenek.

Noshát ismét kibújt a szög a zsákból. íme : 
azok, a kik folyton a testvériséget, barátságót, békét 
hangoztatják s tőlünk magyaroktól megkívánják, hogy 
elismerjük testvéreinknek, ugyanazok s ugyanazon alka 
lommal hangoztatják, hogy ők nem ünnepelhetnek 
velünk, mert nekik a millennium csak sérelem s 
véres gúny ! Ök — úgymond — nem ismerhetik el 
testvéreiknek azokat, akik Ázsiából vagy Tarnopolból 
jöttek ide, mert ez a föld senki másé, mint az övék 
S ezek után nem átallanak ezek az urak komoly

h í r e i n k .
—  A mosóéi magyar kasinó megnyitása. Régebb 

idő óta, de különösen a Kollár-féle ünnepély óta, rossz

a vendégekül érkezett testvéregyesületek küldöttségét. 
Ezután felolvastatván az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve, 
az ülés véget ért, a vendégek azonban ott maradtak a 
késő esti órákig, a mi azt mutatja, hogy igen jól érez
ték magukat. —  Távolmaradásukat a vidékiek közül 
többen levélileg jelentették be, de a magasztos ünne
pélyen lélekben jelenvolt a megye minden igaz hazafia, 
a ki ismeri a körülményeket, melyek között a magyar
ság ezen kis oazisa létre jött. Nyugodt és szép virág
zást kívánunk az uj egyesületnek.

Eljegyzés. Fetés István a turóc szent-mártoni 
áll. polgári- és középkereskedelmi iskola tanára, jegyet 
váltott Nagy-Szőllősön Bohn Gizella kisasszonynyal.

—  A csendórsóg szaporítása. Turócmegye tör
vényhatósága egyik közgyűlési határozatából folyólag 
.zzal a kérelemmel járult felsőbb helyre, hogy két uj 

őrsállomás szerveztessék a megye területén. Mint érte
sülünk a kért őrsalloraások szerveztetni fognak és pedig 
a törvényhatóság felterjesztése értelmében az egyik 
Mosócon, a másik Turánban lesz felállítva, Turóc-Szt.- 
Mártonban pedig — a hol a legénységi állomány sza
porít tatni fog — , szárnyparancsnokság lesz egy tiszt 
vezetése alatt.

—  Oltalmat keresünk. Turóc Szent-Márton város 
elöljáróságánál oltalmat keresünk a csavargók és kol
dusok ellen. Úgy tudjuk, hogy a helybeli szegényeknek 
heteként egyszer, pénteki napon, volna szabad kére- 
getni, azonban a város közönsége naponként ki van 
téve a zaklatásnak, a mihez járul még, hogy a csavar
góknak se szere, se száma nincs. Tudvalévő dolog 
pedig, hogy az ilyenek sokszor kihívólag viselik magú-

hírnévre tett szert Turócmegye ezen félreeső kis város- kát, sőt ha lehet a kezük ügyébe eső dolgokat
kája. Lakosai bele dobták magukat a pánszlávizmus 
karjaiba s minden ellen ökölbe szorított kezekkel argu
mentálnak, — a mi magyar. Mégis néhány magyar érzelmű 
intelligens hazafi szükségét érezte egy közös helynek, 
a hol összejöhetnének s így jöttek arra az elhatározá
sára, hogy kasinót alapítanak. Ámde az alakulásnál 
kitűnt, hogy bizony Mosócon kevés igaz találtatik, a 
kik úgy erkölcsileg - mint anyagilag síkra mernének 
szállani a trikolor alatt, a magyar eszme szolgálatára. 
Úgy értesülünk, hogy a község dúsgazdag kegyura, 
báró Révay Férése úr ő méltósága sem vesz még részt 
ez idő szerint a magyar kasinó támogatásában. A vidék 
azonban igen szépen támogatja a mosóéi hazafiak 
merész vállalkozását, a mennyiben részint mint kültagok 
részint mint alapítótagok már eddig is szép számban 
jelentkeztek, úgy hogy a tagok összes száma már a 40 
felé jár. A kasinó helyiségeinek ünnepélyes megnyitása 
április hó 15-én délután volt, melyre küldöttséget menesz
tettek a tnróc-szt.-mártoni és znióváraljai testvér-egye
sületek ; előbbit Fekete Miklós kir. táblai biró, utóbbit 
pedig Akantisz Rezső közalapítványi erdőmester vezette 
be a magyarság ezen kis mentsvárába. Mosev Tivadar 
esperes-plébános 4 órakor nyitotta meg a díszülést hazafias 
lendülettel gazdag’beszédével, melyet a szép számmal egy- 
begyült helybeli és vidéki tagok többször megszakítot
tak élénk heiheslésük- és éljenzésükkel. Beszédében kie
melte, hogy az egyesület megalakulása körül a tagok vala
mennyien odaado buzgóságot fejtettek ugyan ki, de az 
oroszlánrész a faradságból Mész Lajos pénzügyőri biz
tost illeti, a ki agilitásával összehozta a tagokat s annak 
propagandát tudott csinálni. Meleg szavakban üdvözölte

Boldizsár Béla Andó Kristóf leányát egy újjával is meg
érinti, úgy lövöm keresztül, mint egy paraszt kuvasz
kutyát. Ezt el ne felejtsd kis lány. Soha el ne felejtsd.

Mosolygott magában Andó Aranka, mikor atyjá
nak azt az erélyes, kevély mondását végighallgatta. A 
lényeg az, hogy beleegyezett házasságukba. Hogy béké
ben éljenek, az az ő  gondja.

— Megtanul az ember engedelmeskedni, ha szívesen 
engedelmeskedik! gondolta magában.

És miért is ne tudna Bélának engedelmes felesége 
lenni, mikor atyjának is szófogadó leánya volt? Vagy 
általában, bizonyos-e az, hogy Béla tőle engedelmes
séget követel?

Nem valószínűbb-e, hogy leendő férje is el van 
szánva neje gyöngeségének szerető elnézésére, épen 
úgy, mint ő  ?

Szóvál az engedelmeskedés kérdése nem foglal
koztatta tovább egy pár percnél. Annál inkább lekö
tötte aztán a készülődés a boldognak remélt jövőre.

Az az ezer és egy apróság, melyről nekünk férfiak
nak fogalmunk sincs, de amely nélkül egy vérbeli leány 
be nem tenné lábát férje hajlékába, jobban is elfoglalja 
a leányt minden másnál. Andó Aranka leány volt; 
tüzesebb, szenvedélyesebb, a legtöbbnél, de annál inkább 
megnyilatkozott benne az örök n ő !

Eljegyzésüket egészen csöndben tartották meg, 
mikor a szigorú gyász hónapjai leteltek. Azután repült 
az idő addig a szépséges, áldott májusi napig, amikoi

kastélyuk kápolnájában a lelkész rájuk adta az áldást 
s ők elmondhatták a holtomiglan-holtodiglant.

Csak igen kevesen voltak az esküvőn; épen csak 
a legközelebbi rokonság; hanem, a ki látta, el nem 
felejtette soha a boldogságtól piruló menyasszony bájos
ságát; azt a szoborszerű, gyönyörű termetet, azt a 
kedves mosolyt piciny ajalcán; szemeinek lángját, melybe 
szinte nem jó volt belenézni még öreg embernek sem.

Későbben is, mikor az a nagy boldogság örökre 
elrepült, emlegették a rokonságban, hogy milyen szép 
volt, milyen boldog volt Andó Aranka akkor, amikor 
nénje örökébe lépett.

Esküvő után nászútra indult az ifjú pár.
Nem azt a convcntionalis utat választották Velence 

felé. Nem kellett nekik az olasz ég mosolygása, derűje; 
elég derűs, elég mosolygó volt az ő világuk egymás 
szemében. Nem akartak elbújni, elrejtőzni a maguk 
boldogságával valamelyik kihalt olasz városka hang
talan szállójába. Neki indultak a zajnak, az emberek 
sokadalmának.

Párizs, London izgatott, lüktető élete felelt meg 
igazán az ő lelki világuknak. Ott érezték magukat igazán 
boldogoknak, ahol emésztő szenvedélyüknek élhettek 
anélkül, hogy valaki törődött volna velük; anélkül, hogy 
mérsékelniük kellett volna érzelmeik magasan lobogó 
lángját.

(Folyt, kiivekezik.)

kímélik meg. Ezekre a rendellenes állapotok kívántuk 
ezúttal a tisztelt városi elöljáróság figyelmét irá
nyítani.

—  Amerikába szökött. Sonnenschein Dániel mosóci 
lakos, báró Révay Gyula bérlője, múlt héten Amerikába 
vitorlázott, a hová hír szerint adósságai kergették. A 
terhektől megkönnyebbült ember családját itthon hagyta.

—  Talált hulla. Teszák Hrcsu János mosóci lakos 
holttestét találták meg a minap az erdőben egy fára 
felakasztva A  szerencsétlen embernek nyaka is át volt 
vágva s igy most nem tudni, hogy öngyilkosságról, 
avagy, gyilkolásról lehet-e valóban szó. A hatóság 
erélyes nyomozást indított.

—  Az államvasutak visszkereseti szolgálatának 
összpontosítása. A  kereskedelemügyi miniszter intézke
dése folytán ez évi május i-ével az összes —  eddig a m. 
kir. államvasutak egyes üzletvezetőségei, illetve a fiumei 
forgalmi főnökség hatáskörébe tartozott visszkereseti 
ügyeknek elintézése, a m. kir. allamvasutak igazgató
sága kebelében említett napon működését megkezdő 
uj visszkereseti és szállítmányozási szakosztály munka
körébe utaltattak át. A budapest jobbparti, a budapest 
balparti, a budapest déli, továbbá a miskolci, debreceni, 
szegedi, kolozsvári, aradi és zágrábi üzletzevetőség, végre 
a fiumei forgalmi főnökség a podgyász-jármüvek, élő 
állatok és árúk hiányából, végre kézbesíthetlenségéből 
eredő minden kérdést, illetve az ezekkel kapcsolatban 
álló kártérítési felszólamlásokat, továbbá az utánvételek 
késedelmes befolyásából eredő visszkereseteket, végre 
pedig az elhagyott tárgyak iránti tárgyalásokat illetőleg 
működését tehát említett napon megszünteti és minden 
ily tárgyban való felszólamlás vagy közvetetlenül a 
posta, vagy pedig a m. kir. államvasutak igazgatósága 
visszkereseti és szállítmányozási szakosztályának Buda
pesten lesz beküldendő. A polgári menet- és podgyász- 
dijak valamint az árúszállítási mellékilletékek és bírsá
gok helytelen megállapításából eredő felszólamlások 
ez intézkedések által nem érintetnek s úgy mint eddig, 
az illető üzletvezetőségnél érvényesítendők. Hogy azon
ban —  különösen a csekélyebb összegű károknál — 
a közönség lehetőleg gyorsan kielégíttessék, a m. kir. 
államvasutak nagyobb állomásai egyidejűleg felhatal- 
maztattak, hogy hiányok, sérülések és sulyveszteségekre 
vonatkozó bizonyos egyszerűbb természetű és korlátolt 
kárösszegig menő felszólamlásokat saját hatáskörükben 
a károsult féllel közvetetlenül lebonyolíthassák és a 
szabályszerű kártalanítást azonnal kifizethessék.

—  Gazdasági egyletek ezredéves kiállítása. A  kol
lektív kiállítást rendező gazgasági egyesületek múlt hét 
folyamán Budapesten a Köztelekben közös értekezletet 
tartottak, s ez alkalommal a képviselt gazdasági egye
sületek a legnagyobb lelkesedéssel járultak hozzá az 
impozánsnak ígérkező csoportos kiállítás tervezetének 
megvalósításához. A kiállításban való részvételét eddig 
52 gazdasági egyesület jelentette be, tehát a kiállításon 
a gazdatársadalom tevékenységének képviselet jut Magyar- 
ország minden részéből. A  kiállításnak több, a laikus 
közönségre nézve is igen érdekes pontja lesz. Ilyenek: 
a szarvasmarha és ló modellek, melyeket kitűnő állat
szobrászunk, Vastagh fog készíteni egy ötöd kicsinyí-
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tűssel, színezve. Továbbá egyes vidékek gazdasági 
életére jellemző gazdasági objektumoknak domborzati 
képekben s modellekben való bemutatása. így p. 
Szolnok-Doboka és a Nógrád m. gazd. egyletek szőlő 
és minta telepüket, kertjüket stb., modellekben állítják 
ki, utóbbi ezenkívül egy palóc házat, — a debreceni 
gazd. egyesület a Hortobágy képét mutatja be, gémes 
kutakkal, szárnyékkal s vasalóval stb. Ép ily érdekes 
lesz Magyarország különböző vidékein használt gazd. 
kézi eszközök gyűjteménye, fényképfelvételekkel együtt, 
melyek illusztrálják az eszközök használatát, — továbbá 
a főbb miveleti növények s talaj nemek gyűjteménye 
stb. Ez a kiállításnak általános része, — a másik része, 
a melyben a gazd. egyesületek működésének eredményei 
jutnak kifejezésre, térképekből, grafikai táblázatokból 
s müvekből fog állani, melyekben a gazd. egyesületek i 
történetük s tevékenységük: ezzel együtt gazdasági IJ;

két szám jelenik meg. jó lélekkel ajánljuk olvasóinknak. 
Bolti áron minden nagyobb könyvkereskedésben kap 
ható. Kedvezményes előfizetéssel a »Korrajzok« kia 
hivatalában, Budapest, Andrássy-út 25. szám alatt ien 
delhető meg.

életünk társadalmi fejlődésének tanuságos és maradandó c" ] { meggörbíti, 
emlékeit fektetik le. A  kiállítás tárgyainak előkészítését 
a gazd. egyletek megállapított terv szerint az ország 
minden részében megkezdték.

—  Nők a gyógyszertárakban. Ismeretes, hogy a 
nőknek a gyógyszertárakban való alkalmazás ügyében 
a magyarországi gyógyszerészegyesület véleményét is 
kikérte a miniszter. Az egyesület, hogy ez ügyben 
helyesen fejezhesse ki a magyar gyógyszerészi kar nézetét, 
elhatározta, hogy közgyülésileg fog tanácskozni és hatá
rozni. Addig is felhívja az egyes járások igazgatóit, 
hogy járási gyűléseket tartsanak s e fontos kérdésben 
állást foglaljanak. A  gyűlésről szóló tudósításokat, eset
leg jegyzőkönyvmásolatokat az elnökség e hó 30-ig 
kéri beküldeni, hogy a kérdés a májusban tartandó 
közgyűlésen tárgyalható legyen.

N y í l t  t é r .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállat felelőséget a azerk.)

Hamisítóit fekete selyem. Égessünk el egy kis
mintát a venni szándékolt selyemből, és a l amtsitás
rögtön kiderül: mert mig a valódi s jól festettselyem 
az elégetésnél nyomban összepödörodik és csakha
mar kialszik, maga után csekély barna hamut hagy
ván ; addig a hamisított selyem (mely zsíros színű 
szallonás lesz és könynyen törik) lassan tovább eg 
(minthogy rostszállal' a festanyagtól telittetten tovább 
izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után, mely 
alódi selyem módjára soha öszsze nem pödorodik,

I r o d a l o m.
A Fővárosi Lapok »Farsangi emléke*. Rendkívül 

érdekes és minden tekintetben eredeti könyv hagyta el 
ily címen néhány héttel ezelőtt a sajtót. Az elmúlt far
sang történetét énekli meg ez a díszesen illustráll kötet 
prózában és versben; gazdag szépirodalmi tartalmán 
kívül pedig közli mindazoknak a hölgyeknek névsorát, 
akik az idén hálóztak. Tudtunkkal ilyen zsánerű könyv 
a magyar literaturában még meg nem jelent, s csak a 
legnagyobb elismeréssel nyilatkozhatunk úgy tartamáról, 
mint kiállításáról. A  könyv első 6 ive tele van a legelső 
magyar belletristák dolgozataival, amelyek valami farsangi 
thémát ölelnek fel, s ugyanitt jelenik meg a »Fővárosi 
Lapok* táncrendje, mely annak idején méltán keltett 
mindenfelé feltűnést. Minden dicsérő szó helyett felso
roljuk itt a kötet szépirodalmi részének tartalmát, mely 
a következő: Az első bál, Vértesy Arnold. Bálban, 
Szabó Sándor. A jövendők embere, Szomaházy István. 
A  rendező sorsa, Sziklay János. Hódítás, Prém József. 
Színek változása, Bede Jób. Kár vo lt! Zempléni Árpád 
A Fővárosi Lapok táncrendje. Csárdás, Ágai Adolf. 
Tipegő, Endrőei Sándor. I. Négyes, Porzsolt Kálmán. 
Keringő, Makai Emil. Mazurka, Lipcsey Ádám. II. 
Négyes, Vértesy Gyula. Szünora, Abonyt Árpád. Csár
dás, Atzél Endre. Keringő, A d u  ján Sándot III. Négyes, 
Buday László. Polka, Palágyi Lajos. Cotillon, Hevesi 
Jószeí. Menuet, Molnár Géza. IV. Négyes, Julius. A 
könyvből körülbelül tiz ivet foglal el a fővárosi és vidéki 
mulatságok többé-kevésbé bő regisztrálása, melyet a bál
ban jelen volt hölgyek gazdag névsora fejez be. A Fővá
rosi Lapok >Farsangi Emléke*, melyet Porzsolt Kál
mán szerkesztett s az Athenaeum részvénytársaság adott 
ki, bizonyára kellemes emléket fog felidézni mindazok
ban, akik az elmúlt farsang mulatságaiban résztvettek. 
A  kötet, amelyet aFövárosi Lapok előfizetői ajándékul 
kaptak meg, két forintért megvásárolható minden könyv- 
kereskedésben.

Vadnay Károly életrajza jelent meg épen most a 
dr. Kőrösy László országszerte elterjedt »Korrajzok* 
című nagybecsű vállalatában. A  hármas füzetet Vadtiay 
arcképe és kéziratmásban közölt elöljáró beszéde díszíti. 
A  266 oldalra terjedő könyv az első érdemszerint való 
Vadnay-élctrajz irodalmunkban. Megismertet Vadnay 
ifjúságával, katona éveivel, szabadságharci szereplésével, 
külföldi kényszer-szolgalatával; bemutatja azután Vadnay- 
bán a novellaírót, a kritikust, a dramaturgot, a szer
kesztőt s az embert. A rendkívül gazdag adatok fel
dolgozását és csoportosítását ugyanaz az alaposság és 
élénkség jellemzi, mint az eddig megjelent kői rajzokat: 
Ferenc József, XIII. Leó pápa, Kossuth Lajos, Jókai 
Mór és Vaszary Kolos legújabb biográfiáit. Vadnay 
Károly életrajzának bolti ára 30 kr.; de feleárban kapja, 
aki harminc lüzetrc (bolti árban kilenc forint) öt forint 
jával előfizet. A  ki két öt-ötforintos évi előfizetőt gyűjt, 
az harminc füzetet kap ajándékul. A  hézagpótló, sőt 
nélkülözhetetlen irodalmi vállalatot, melyből kavonkint

Ha a valódi selyem hamuját össze
nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem. l l e n -  
u c V i r r g  €«*. (cs. k. udvarszállitó)
Z ü r ic h b e n *  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 
tosan elintéztetnek.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Pollák Józsefnek, Hodzsa 
szül. Izák Nina és társai elleni végrehajtási ügyében 
82 frt 71 kr. töke s járul, kielégítése végeit Túrán 
községben fekvő a turáni 54. sz. tljkvben A. -f- 4-. 
és A. I. 1—47. sorsz. alatt foglalt Izák János, izák 
Gábor, Izák Gusztáv, Izák Lajos, Hodzsa szül. Izák 
Nina, Szontagh szül. Izák Mária és Csergeny szül. 
Izák Jozefa nevére irt ingatlanokra 551 frlnyi kiki
áltási árban a 4051— 1893. és 1416 — 1894. tk. sz. 
végzéssel elrendelt árverés megtartására ujabbi határ
napul 1895. évi május hó 10. napjának d. e. 10 óráját 
Túrán községbe a község házához azzal kitűzte, 
hogy ezen árverésen a fenti ingatlanság a kikiáltási 
áron alól is el fogadatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10% -á t készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol
gáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1894. évi december 27-én.

M e d z ih rad szk y ,
kir. aljbiró.

Nem a reklámuak, hanem a sok ezer ornbor általi 
személyes tovabbajánlásnak, —  a kik a

nmer-fúie Tina. capsici mip.-i
(Horgony- Pain - Expellert)

az utolsó 25 óvbon jó sikerről használták, — kö
szönheti ezen igazán biztos hatású háziszor nagy 
oltorjosztósót ós általános kodveltsógót. Ki a Tinct. 
capsici comp.-t (üorgony- Pain - Expollort) kösz- 
vénynél, czúznál (tagszaggatásnál), keresztcsont
fájásnál, fej- es fogfájásnál, csipfájdalomnál, fáj
dalomcsillapító bodürzsölóskónt alkalmazta, abból 
ogy üvogot mindig kószlotbon fog tartani, hogy 
azt meghűléseknél is, mint levezető, elhárító 
szornok alkalmazhassa. Kzon rég jónak bizonyult 
hnziszernok ára igou olcsó, tudniillik 40 kr., 70 kr. 
ós 1 frt. 20 kr. üvogoukónt — Kapható a gyógy
szertárakban ; B u d a p e s t e n :  T ö r ö k  
J ó z s o f  gyógyszerésznél.

Csak a „Horgony" vódjegygyol ollátott 
ivégok olfogadandók.
Rlohter-iéle gyár Rudolstadtban, Thiir.
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Árverési hirdetmény.
A turóc-szent-mártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a turóc- 
szt.-mártoni takarékpénztárnak Seben András és neje 
elleni végrehajtási ügyében Szucsány községben fekvő:

a) a szuesányi 26. sz. tljkvben A. I. 1. sorsz. a. 
felvett ingatlanból Seben Andrást B. 14., 16., 18. sz. 
a. 16/4o részben megillető jutalékra 19 írtban,

b) az ottani 63. sz. tljkvben A. I. 6 . sorsz. a. 
felvett ingatlanból Seben András és neje sz. Matula 
Annát B. 3., 15. és 16. sz. a. %  részben megillető 
jutalékra 18 frlban,

c) az ottani 608. sz. tljkvben A. -f- 1- sorsz. a. 
felvett ingatlanból Seben Andrást B. 4. sz. a. V10 
részben megillető jutalékra 27 írtban és

d) az ottani 618. sz. tljkvben A. I. 1— 6 . sorsz. 
a. felvett Seben András és neje szül. Matula Anna 
nevére írt ingatlanokra 519 írtban ezennel megálla
pított kikiáltási árban az árverést elendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanság az 1895. évi április hó 
26-ik napján d. e. 10 órakor Szucsány községben a 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10% -á t készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös
mervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi december 14-én.

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

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

Ez m éltán az én üzletem re vonatkozható, mert 
csakis egy o ly  nagymérvű üzletnek, am ilyen az enyém , 
lehetnek o lcsó  költségei, m ely körülm ény óriási kész- 
pénzáru-bevásárlásoknak és egyéb előnyöknek köszön
hető s m elyeknek végre a vevőim  veszik hasznát.

Gyönyörű minták magánvevöknek ingyen és 
bérmentve.

Bőtartalmu mlntakönyvek, amilyennek eddig 
még nem léteztek, szabók részére bérmen- 

tetlenül.

Öltönyeknek való kelmék 5
P eru v ien  és d o sk in g  a magas k léru s  részére, szabály
szerű kelmék cs és kir. t is z tv is e lő -e g y e n ru h á k ra , 
úgyszintén ha ilastá ny ok , tű zo ltók  és to rn á zók n a k , 
valam int liv ré k  részére. T e k e -  és já té k a s z ta lo k ra  

való posztók, k o cs i-á th u z a lo k .
I . i 'u n a u v i i l i l i  r a K  ( á r  s táj éri, karintliiai. tiroü stb. 
lodenben féríl és női h aszn á la tra , e red eti g y á r i 
á ra k  mellett, o ly  nagy választékban, a m ilyent húsz

szoros verseny sem nyújthat, 
l e g n a g y o b b  v á l a n s t é k  csakis finom, tartós nő i 
p osz tób ó l, a legdivatosabb színekben. ."Mosó-szövet, 

u ti-p la idok  4— 14 írtig,
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g  ST IK A E O F S K Y  J., 8
B E t T l T N - B E l T  M ânschester). 8  

*  Legnagyobb gyári poszto raktár Va millió forint £  
^  értekben. "
? ?  EKT- Szétküldés csak utánvét mellett. 5

ugy- c / n h n - k o l l ó k ő k  (u j-béiés ,gom b,tű , szintén ö / j d U U  K U l lU U L / lV  cérna stb.).
Valódi, tartós, tiszta gyapot posztó árukat,

és nem holmi olcsó rongyot, mely alig a 
szabó munkadiját érdemli, ajánl jutányos áron

F igyelm eztetés! M inthogy ügynökök és házalók 
• Stikarofsky* elnevezéssel músodm inőségü árukat 

szoktak árusítani, félreértések kikerülése végett 
figyelmeztetem a n. é. fogyasztó közönséget, hogy 
ilyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom  el

X
X

^  áruimat.

•XSXSXSXSXXSXSXSXSXf

S o 0 o 0 o 0 o 0 o o 0 o 0 o 0 ° 0 o Í
0 o 
0 

o  
0 o

ö

?
o
0

?o
0o
0

Kitűnő padló-máz puha padlóra!
LINÓLEUM

p a d l ó  - s o m . '

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

a ©
3 árnyalatban

Eisenstádter testvéreknél
B écsben .

Teljesen használatra kész, csinos és a 
célnak megfelelő Vi kilós dobozokban.

Linóleum padló zománc egy óra alatt 
megszárad, pompás fényű, sima és repedé
sektől ment marad.

Linóleum padlo-zománc közvetlenül a 
dobozból mázolható fel.

Linóleum padló-zománc használatra sok 
kal olcsóbb, mint a többi padlófénymáz. 
K n p im ió  m in d e n  n a g y o b b  fe n le k -  én 

gyögyáru-uB lethcn.
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