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A magyar társadalom közmű
velődése.

A magyar társadalom közművelődése érde
kében kifejteit tevékenységnek számtalan irá
nya a szó szorosabb értelmében nem vezet
hető messzibb vissza, mint az alkotmány 
helyreállításának idejéig. A szabadságharctól 
az 1867-ig évig terjedő időszak alatt tartóz
kodók voltak az emberek az egymással való 
érintkezésben. Alig jutott eszükbe, ha keblük
ben honolt is, hogy egyik-másik nemzeti ideált, 
— lett légyen az az akkori felfogás szerint 
teljesen ártatlan, — nyilvánosan érvényre 
emeljék. Az alkotmányos korszak beálltával 
azonban rohamos haladásra szánta el magát 
a magyar társadalom, mintha csak egy pár 
esztendő alatt lehetett volna helyreütni az 
előző évtizedek lomha, de nem szándékos 
mulasztásait.

És ha ma, több mint huszonöt évi mun
kálkodás után végig tekintünk társadalmunkon, 
lehetetlen, hogy szemünkbe ne tűnjenek egyes 
visszás állapotok, melyeket a közművelődés 
terén éppen ez a röhamosan megindult ipar
kodás és fejlődési vágy idézett elő.

Nem kell hosszasan bizonyítani, hogy 
nem nevezhető egészséges közművelődési fej
lődésnek, ha az emberek kebeléből nemzeti
ségi-, rang-, osztály- és vagyonkülönbség nélkül 
kiveszőiéiben van minden ideál, minden komoly 
törekvés amaz eszmények felé, melyeket az 1867 
után következett idők ideálistái felállítottak.

Már most csak az a kérdés, képzelheló-e 
igazi értelemben vett közművelődés idealizmus 
nélkül? Erre a kérdésre a mindennapi élet 
társadalmi eszményei habozás nélkül adhatják 
meg a *nem« szócskában foglalt kedvezőtlen 
feleletet. Azonban mindennek dacára küzködik 
társadalmunk, haladni kiván a közművelődés 
útján, de meglátszik törekvésén, hogy az nem 
természetes törekvés és haladás, hanem modern 
affektálása az őszinte emberi barátságnak, 
szeretetnek, összetarlásnak és egyetértésnek.

Ha fokról-fokra, rang- és osztálykülönbség 
szerint vizsgáljuk társadalmunkban ezeket- a

jelenségeket, arra a meggyőződésre jutunk, 
hogy ámbár az újjáébredés óta az alsóbb 
rangosztály óriási lépésekkel törekedett utól- 
érni a rangban magasabb társadalmat és 
bejutni vágyott minden áron annak rétegeibe, 
sem idealiter, sem materialiter igazán át nem 
változott, csak bizonyos külső mázfélét öltött 
magára; erkölcseiben pedig határozottan inkább 
hanyatlott, sem mint erősbödött.

Talán még szivósabban állta meg helyét 
e tekintetben az a magasabb rangosztálybeli, 
a ki az alantabb álló osztály kegyét anyagi 
okok miatt hajhászta, mivel ez közművelődési 
tekintetben a vagyon menedéke alatt inkább 
emelkedhetett, semmint sülyedetl; de magya
rázható ez a szellemi felsőbbség vívmányának 
is, az anyagi dolgok felelt.

Ha a szó teljes értelmében vett nép köz- 
művelődési viszonyait tesszük vizsgálódás tár
gyává,mégkedvezőllenebb eredményeket tapasz
talunk. Közöltük éppen nincs egyetértés, csak 
a rósz iránt, az is csak elvétve, a mi még 
elég szerencse. A magyar paraszt-nép közmű
velődése az uj alkotmányos korszak óla fejlő
dött ugyan általánosságban, de óriási mérték
ben sülyedt a nép erkölcsi magatartás tekin
tetében. Azok az elemek, a melyek a magyar 
paraszt-nép kis faluiban apostolokként terjesz
tették a polgárosodást, úgy látszik nem igen 
viselték sziveiken az erkölcsi-, — hanem csak 
az anyagi eszközöket s a nép fokonkint való 
anyagi romlása megteremtette ugyan bizonyos 
nemét a közművelődésnek, de elhintette mag- 
vát az erkölcsi sülyedésnek is!

Kihalt az ideál a nép szivéből is, pedig 
e nélkül magától érlhetőleg, nem képzelhető 
egészséges közművelődés. Igaz, hogy a népre 
nézve inkább hátrányos, semmint előnyös volt 
az is, hogy a 28 év előtt még nyers és gon
dolkozásában korlátolt elem hirtelenében olyan 
jogokat nyeri, a melyeket érvényesíteni csak 
ferde értelemben tudott s tud többé-kevésbbé 
még ma is, s ha hozzávesszük, hogy ezeket a 
jogokai még ma is illetéktelen oldalról magya
rázzák neki, részint pedig a túlszabad, — de 
lelkiismeretlen — Írott betű elcsavarja fejét,

képet alkothatunk magunknak népünk egész
séges közművelődéséről.

Önként következik mindebből, hogy társa
dalmunkban a beteges jelenségek természetes 
okokon alapszanak. Az a társadalom ugyanis, 
a melynek szellemi fensőbbsége kiküszöböli 
kebléből mindazt, a mi ideális, nem méltó 
arra, hogy diadalmaskodjék a materiális eszmék 
fölött; már pedig évezredek tesznek róla tanú- 
bizonyságot, hogy az anyag kincse múló, —  
mig a szellemé örökké tartó.

Nehéz lesz kiegyenlíteni társadalmunk 
közművelődési életében ezeket a kontroverziá- 
kat mindaddig, míg szellemi felsőbbségünkkel 
ugyancsak közművelődési tekintetben imponálni 
nem tudunk.

Hiába való minden törekvés, minden 
anyagi és szellemi fáradozás mindaddig, a míg 
társadalmunk műveltebb rétegében bizonyos 
visszafejlődés be nem következik. És éppen 
azért, mert műveltebb társadalmunk vissza
fejlődése kétséges, még hosszú ideig nem lesz 
képes kitárni keblét az eszményinek s hódolni 
fog továbbra is az anyaginak. Le kell tehát 
még mondanunk egy időre a szellem fénsőbb- 
ségének diadaláról, de azért már most kell áz 
utat készítenünk az eszmény diadalához. S e 
tekintetben csakugyan mutatkoznak is már a 
kedvező előjelek. A társadalom szellemi har
cosai elől hordják már a zászlót s bizonyára 
hozzájuk fognak csatlakozni mindazok, a kik 
képesek a kor intő szavából a saját tevékeny
ségük elé irányvonalakat állítani.

A Hurban-féle mozgalom 1848— 
49-ben.*)

Tudjuk, hogy a kamarilla a Felvidéken is felszí
totta a lázadás tüzéf. Csakhogy itt sokkal nehezebben 
ment a dolog, mint a horvátoknál, avagy a szerbek
nél. Hurbán, Stűr, Hodzsa a legféktelenebb bujtogatást 
fejtették ki ugyan, de vajmi csekély eredménynyel. 
A békeszeretö, jámbor tót nép nem sokat adott izga
tásaikra. Egy pohár rozspálinka bizony nagyobb becs-

*) >Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története* utolsó 
füzetéből.
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Andó Kristóf, valahányszor egy-egy levél érke
zett a nagy világból leányától, hitetlenül rázta a fejét.

Csakugyan igaz volna hát, amit leánya ír? Annyi 
idő elmúltával is még mindig annyira szeretné egy
mást az a két vad lélek ? Csakugyan nem vesztek ösz- 
sze még ? Hát csakugyan megfér egy kalap alatt két fő ?

Csóválta a fejét s hmgetett magában. De csak
hamar elvonta figyelmét e tépelgéstöl leánya levelének 
utolsó néhány sora :

»Addig maradunk Párizsban, ameddig maradhatunk, 
amig hazamennünk muszáj nem lesz. Hosszú ideig nem 
tarthatjuk már ki; de ameddig lehetséges, itt maradunk 
ebben a kedves, aranyos modern Habiionban, ahol a 
feltűnő figura is feltűnés nélkül járhatkclhet az utcán...*

Megütődött Andó Kristóf. A  mondat végének 
nem volt semmi hatása reá, mert már az elején kevély 
ráncokba húzta szemöldökét,

— Amíg haza jönniök muszáj nem lesz ?! Dór- 
mogte magában megbotránkozva, Hát kifogyott a 
pénzük ?

Felugrott a kerevetről; csibukját idegesen dobta 
az asztalra, hogy a Sultán flór parazsa sziporkázva 
repült ki belőle, teleszórva hamuval a pamlagot sa vastag 
szőnyeget.

— Meglehet, hogy a Boldizsár Béla feleségének 
meg kell ismerkednie a » muszáj c-jal ; de Aranka félig- 
meddig Andó Kristóf leánya s mig az lesz, nem 
engedem, hogy e nyomorult német indigenával megis
merkedjék.

Azonnal íróasztalához ült s ükölnyi nagy betűk
kel megírta mérges levelét.

»IIa Boldizsár Bélánénak nincs elég pénze, hogy 
végtől végig élvezze Párizs minden gyönyörét, Andó 
Arankának tudnia kell, hogy nem igazi Andó az, aki 
megtagad magától valamit, amikor kedve van élvezé
séhez. Még egyetlen Andó sem volt abban a megalázó 
helyzetben, hogy ne lett volna elég pénze bármely 
kedvtelése kielégítésére. Andó Kristóf leánya nem lesz 
az első koldus a családban. E hitellevéllel a párizsi 
Rothschild házban annyi pénzt találsz, amennyi való
színűen elég lesz addig, amig belecsümöröltök az élve
zetekbe. De Andó Arankának nem szabad azt a szót meg
ismerni, hogy »muszáj*.

Egy temérdek ezer forintról szóló hitellevelet mel
lékelt soraihoz s nagy dohogva pecsételte be levelét, 
mint a ki a legjobban intézte el dolgát.

Nagy volt aztán ámulata, mikor nyolc nap múlva 
megkapta e levelére a választ leányától.

Az első, ami a borítékból kihullott, az ő hitelle
vele volt.

Azután mikor végig olvasta leánya sorait, meg- 
sodorintotta tömör bajuszát; körül nézett, hogy csak
ugyan hallja-e leánya pajkos kacagását, vagy csak kép
zeli ? És még egyszer hozzá fogott elolvasásához a 
levélnek, miközben kifakadt belőle a régi kedveskedő 
szólás :

—  A  kis leány! A selma kis leány !
»Édes bolondos Apuskám ! — így szólt a levélke.

— Hát te csakugyan azt képzelted, hogy Boldizsár 
Béla fiatal feleségének lehetne olyan kívánsága, amely 
teljesítetlen maradjon ? Hát te azt képzelted, hogy egy 
nyolc hónapos asszonynak csak pénz kérdés miatt muszáj 
viszavonulni az emberek elől ? Oh, te édes, bolondos 
Apuskám! Ha majd nemsokára — pár hét múlva már!
— meglátod leányodat, szemrehányással fogadsz, tudom, 
hogy nem átallottain ennyi ideig emberek közt járni! 
De mikor annyira imádom ezt a világ-várost. Mikor 
tudom, hogy az a jövendő cseppség annyi ideig el fog 
vonni az emberek közül . . . Oh, te bolondos, aranyos 
Apuska! Ezt a rengeteg kincset visszaküldöm. En 
tudom, hogy szereteted mellékelte leveledhez; de mér
ges leveledet nem mutattam meg Bélának. Pá édes 
Apuskám! Mamát is csókolja imádó leányod — Aranka.*

Andó Kristóf egészen neki pirult a levél másod
szor való elolvasására. Szinte öntudatlanul nyomta meg 
a villamos csengő gombját, hogy komornyikja ijedten
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csel bírt előtte, mint az egész képzeletbeli Szlávbiro- 
dalom. Arra még szívesen vállalkozott, hogy földes
ura vagyonán osztozkodjék, de már háborúskodáshoz 
nem volt semmi hajlama.

Az udvari-párt valamelyik tagjának az az ötlete 
támadt, hogy talán jó  volna a Felvidékre néhány 
száz cseh-önkénvtest küldeni, akiknek csalogató pél
dáján majd csak harci kedvre buzdul a csöndesvél ű 
tótság is.

Hurbán Bécsbe idéztetett, ahol felsőbb utasí
tásra, — azonnal hozzáfogott az önkénytes-csapat 
toborzásához. Sikerült is összeszednie mintegy ötszáz 
cseh kalandort, akiket aztán az osztrák hadügyminisz
térium annak rendje szerint fölfegyverzett.

Az ekként összetoborzott csapat élén színpadias 
zajjal vonult Hurbán a pánszláv-üzelmek anyafész
kébe: a nyitramegyei Brezovára. Megérkezvén, nyom
ban megfujta a harci kürtöt. A környék falvai ilyetén 
szövegű felhívásokkal árasztanak e l:

* Parancs a szláv nemzethez.
Üdvözlet a . . . község lakóinak. Siessetek sza

badságunk védelmére fegyvert ragadni, gyorsan, amint 
csak lehet. A fölfegyverzett nép Brezovára csoporto
suljon. A szláv nemzet tanácsából. Hurbán, s. k. 
Jarosláv, s. k. (Pecsét helye.)

Hurbán aláírásánál, a nagyobb tekintély kedvé
ért, ott díszlett a »szláv nemzeti tanács* pecsétje 
is: hármas halom, kettős kereszttel: köriratja pedig 
ez : »Národna Rada Slovenská.*

De hiába ment szét a pöcsétes parancsolat, a 
tót nép sehogy sem akart gyülekezni a brezovai 
táborba. Nagy nehezen, mindenféle ígéretekkel alig 
tudtak összeszedni 2500—3000 embert: ezek is leg- 
nagyobbrészben züllött csavargók, renyhe munkake 
rülők valának, akiket nem annyira a pánszláv-eszme 
iránti buzgalom, mint inkább a szabad zsákmányolás 
ösztöne vezetett Hurbánhoz.

A honvédelmi bizottmány, báró Jeszenák János 
nyitramegyei főispánt bízta meg a csírázó zendülés 
elfojtásával. Jeszenák, támogatva Zmetrich Károly 
orsz. képviselő által, élénk buzgalommal fogott a haza
fias munkához. Mindenekelőtt azon volt, hogy a 
veszélyes mozgalom lehetőleg elszigeltessék. A felvi
dék ezen a részén tehát megszervezte a nemzetőrsé
get. S jellemző, hogy épp azok a községek, mint 
Ö-Tura, Szenice, Lubina, Hradek, amelyekre Hurbán 
leginkább számított, a nemzetőrség lobogói alá vonul
tak. A becsületes tót nép az ő természetes eszejárá- 
sával ugv gondolkozott, hogy ha már katonáskodnia 
kell, inkább szolgál a magyar kormány alatt, mely 
felszabadítá őt a jobbágyság igája alól. mint Hurbán 
táborában, ahol csak Ígérnek, azonban mitsem adnak. 
De elhatározására az is nagy hatással volt, hogy a 
sorkatonaság, — legalább még akkor : a mozgalom 
kezdetén, — segítőkezet nyújtott a magyar kormány
nak a rend helyreállításában.

Eleinte csak Nyitra-Szenicén szállásolt némi 
haderő : két század Wallmoden-vasas, Vojnics Lajos 
őrnagy parancsnoksága alatt. Később aztán a Felvi
dékre rendeltetett Knöhr tábornok is, egy egész 
gyalogezreddel.

Hurbán ezek dacára támadáshoz látott. Nyilván 
meg akarta mutatni, hogy őt terveinek kivéletében

legkevósbbé sem zavarja a katonaság. Fölhasználva 
az éj sötétjét, ádáz dühhel, mint az éhes lenevad, 
legelőször is Jablonicára tört: de sikertelenül, mert 
martalóc serege, mely csaknem kétezer ember ó 
állott, egy század gyalogos elől, a legelső puska o- 
vésekre gyáva módon megszaladt. Épp így járt Szem 
cénél is, ahol Vojnics őrnagy űzte el.

Hurbán. ezen újabb veresége után futárt menesz
tett Bécsbe: valószínűleg azzal a kérelemmel, hogy a 
sorkatonaság tiltassék el az ellene való küzdelemtől.

Mit végzett a pánszlávok küldöttje a császár
városban, -  nem tudjuk: de annyi tény. hogy
Vojnicsot, aki bácskai származású magyar ember vo t, 
a parancsnoksága alá rendelt vasasokkal Morvába 
helyezték át. Knöhr tábornok pedig jóakaratulag 
kezdett viselkedni a hurbanisták iránt.

— Nem megmondtam, — kiáltott fel dicsekedve 
Hurbán a vasasok távozásakor, — hogy a katonaság
nak nem szabad ellenem működni, mert én császár 
embere vagyok.

Azt hitte, hogy most már nyert ügye van, s 
legott udvarlására siet a Felvidék. És újra kitört 
rajta a dicsvágy. Szeptember 27-én indult második 
hódító útjára. Mindenekelőtt a vakmerő Szenicét, a 
hol a minap puskatussal fogadták, szerette volna 
példásan megfenyíteni. Alig ért azonban a város alá, 
midőn néhány száz fürge nemzetőr eléje sietett és 
megint derekasan elpáholta. A nagy hadvezér Ó-Turára 
hátrált, hogy nevéhez mégis fűződjék valamelyes dicső 
haditett: a védtelen községet lölgyujtotta. Másnap, 
szeptember 28-án ugyanezt akarta tenni Kosztelna 
nevezetű faluval is, de ekkor már talpon volt az 
egész nemzetőrség, amely a védelemből a támadásba 
csapott át. Hurbán tanácsosabbnak vélte, ha megerő
sített táborhelyére : Brezovára húzódik. A nemzetőr
ség azonban nem hagyta immár békén. A következő 
napon — szeptember 29-én — oly erőteljes rohamot 
intézeti ellene, hogy néhány óráig tartó viadal után 
az az egész hurbanista-fészek elpusztult. A hős ármá
dia rémülten menekült a miavai hegyek közé. A cseh 
diákok futottak legjobban. Midőn Húrban látta, hogy 
ezúttal sem termett számára babér, megszorítá apró 
rusznyák lovát és úgy eltűnt az erdők sűrűjében, 
hogy napokig hire veszett.

A híres ütközetről egy szakolcai polgár így 
emlékezik meg :

Szakolca. október 3-án Hurbán Szenice alól 
szeptember 27-én Ó-Turának vezette táborát. A köz
séget, miután ott seregünknek csak igen csekély 
része vala, felgyújtotta. Másnap szeptember 28-án 
Kosztelna ellen vonúlt három ezernyi hadával. De 
itt, valamint másnap szeptember 29-én Brezova-Miava 
körül seregünk kompakt erővel támadta meg Hurbán 
táborát, s azt annyira szétverő, hogy vitéz ellenfele
inknek nyomára sem lehetett akadni.

Hurbán népe a lövöldözésben gyakorlatlan lévén, 
amint megtámadtatva többeket soraiból leteríttetni 
látott, be nem várva tökéletes körülfogásukat, neki 
rugaszkodtak a tenger erdőségnek, melyből nagyobb 
része Morvaország felé menekült.

Hurbán. Stúr, Hodzsa, Zsiska és Zách fővezérek 
lóháton kommandirozván embereiket, amint futásnak 
eredt népüket látták, ők is elugrottak.
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rohant a dohányzóba e hosszas csillingelésre, valami 
nagy vihar kitörésére lévén elkészülve.

— Az egyik lovász azonnal vágtasson át Számos- 
telekre — ez volt Boldizsár Béla birtoka — s a k a 
csáménak vigye meg parancsomat, hogy a kastélyt 
szellőztessék, a kandallókat íűtsék s készüljenek, mert 
az uraság egy hét múlva megérkezik. A belső cselédek 
itthon is, Szamostelken is, ünnepi vacsorát s fejenként 
fél liter bort kapjanak ; a majorságokban minden tíz 
ember számát a egy birkát vágjanak s majoronként 
egy-egy akó bort vitess. A  mai napot mindenki ünne
pelje meg, aki a Boldizsár vagy Andó udvarhoz tartozik!

Némán hajtotta meg magát a kitünően fegyelme
zett komornyik és sietett, hogy ura parancsát pontosan 
végrehajtsa ; csak, mikor már az összes rendelkezéseket 
kiadta, kezdett elmélkedni urának e ' rég tapasztalt 
nagylelkűségén és meg volt győződve, hogy valami 
nagy öröm érhette ma ő méltóságát, a kamarást.

Valóban, nagy volt Andó Kristóf öröme. Mikor 
feleségéhez benyitott s elmondta, hogy már készülődnek 
haza a gyermekek (először mondta Boldizsár Bélát 
gyermekének!) nem vette észre a szomorú asszony 
arcán a rémületet, hanem mind csak azon a >jövendő 
cseppségen* járt az esze

Föl s alá járkált neje szobájában s bajuszát sodor- 
gatva képzelte el, hogy miként neveli majd ö sok szá
zados családja ezen legújabb sarját! Eszébe sem jutott, 
hogy az voltaképen Boldizsár Béla gondja lesz. Annak

okvetetlen Andónak kell lenni. Bizonyosan el volt hatá
rozva lelkében, hogy adoptálja.

E boldog merengése közben nem látta meg, hogy 
neje a térdeplőre ereszkedve, milyen buzgalommal 
imádkozik a Szűzanyához — meghalt leánya lelki
üdvéért!

Nem is tudott kibontakozni többé ezekből a lel
kének kedves ábrándokból Andó Kristóf. Ez tartotta 
lebilincselve lelkének minden indulatát az alatt a tíz 
nap alatt, míg »gyermekei c megérkeztek. Mert a leánya 
által pár hétre szabott terminus ennyire olvadt le 
végre is.

És talán akkor sem érzett olyan megelégedettsé
get, mikor valaha, régen, menyasszonyát először magá
hoz karolta, mint mikor »kis leányát* a vasúti kocsiból 
olyan vigyázó gonddal kiemelte. Úgy tette le a földre, 
mintha valami szerfelett drága kincs volna, melytől 
lelkének minden üdvössége függ. Alig merte megcsó
kolni; félt. hogy kárt tesz benne. Csak mikor a piruló 
asszonyka odaugrott nyakába — sokkal hevesebben, 
mintsemhogy e mozdulattól atyja meg ne rémült volna 
- -  s azt kérdezte tőle:

— Ugy e, hogy megszólasz, amért ennyi ideig 
jártam emberek között így!

Csak akkor ölelte magához hevesen. De el is 
bocsátotta azonnal, nehogy fájdalmat okozzon gyer
mekének.

A rablók fészkei: Brezova, Miava, Verbó üresek 
I voltak, többnyire csak asszonyok találtatván hon. E 
helységek most embereink által foglaltattak el, az 
elfogottak felett — a rendelt statarialis bíróság itól.

Vidékünkön tehát a szent béke malasztja virulni 
kezd . . .  De ki fogja megtéríteni az ó-turaiak és 
kosztelnaiak roppant kárait, mely helységeket Hurbán 
rablócsordája porrá égetett és végig kirabolt ? . . .

Valóban gyalázat, egy nemzettel ily játékot 
űzni! Mindenből kitűnik, hogy egy eladósodott luthe
ránus prédikátor, kinek rossz leikénél és hitvány 
testénél egyebe sincs, ily szerepet maga erszényéből 
nem játszhatik. Különben is más becsületes magyar 
ember, ha Bécsbe, vagy onnan utazik, annyira meg- 
motoztatik és ha legkisebb gyanúba találtatnék, any- 
nyira zaklattatik, hogy az embernek kedve múlik 
Bécsbe utazni és Hurbán uram 400 cseh diákjával 
és menykő nagy ládába pakkolt 1500 darab cs. kir. 
gyárbeli puskával és munícióval minden motozás és 
harmincadolás nélkül szabadon járhat Ausztria-, 
Morva- és Magyarország határain ki és be. Hej uraim, 
ebben csak a vak nem látja az ármányt, melyben 
körülvétettünk ! . . .

A pánszláv-mozgalom a brezova-miavai deré
kon tört. A bocskoros vitézek úgy szét rebbentek, 
hogy alig lehetetett őket ismét összeterelni. A cseh 
önkéntesek zöme hazatért. Azt mondták, hogy a 
magyarországi tót nép éretlen még a szláv szabad
ságra, ők tehát a nemes cseh vért nem pazarolják 
érte. No, nem is pazarolták.

Hurbán viszont a cseh tanulókat szidta, akik 
csak a boros-asztalnál hősök, de ha ellenség elé kell 
állni, mindjárt azt nézik, hogy merre tágasabb. Szóval, 
teljes volt a zűrzavar.

A »tót nemzeti tanács* végső kétségbeesésben 
egyenest Knöhr tábornokhoz fordult, oltalmáért ese
dezvén. A könyörgő levél, amely szintén egyik igen 
jellem ző adaléka a bécsi reakció akkori tízeimének, 
a következőleg hangzik :

Tábornok ú r !
Van szerencsénk tudomására hozni, hogy mi 

ő felsége császárunk és királyunk, az uralkodóház 
és az osztrák birodalom épségben tartása mellett 
vagyunk. Épp ezért léptünk fel a magyar szakadárság 
ellen, amely a birodalom szét darabolását, s a nem 
magyar ajkú népek leigázását tűzte céljául.

Mi tótok köteleségünknek tartjuk, százados 
elnyomatás után, jogainkkal és szabadságunkkal élni, 
amiket ö felsége minden nemzetiségnek egyforma 
mértékben legkegyedelmesebben megadni méltózta- 
tott. A nemzetiségek egyenlőségét kell követelnünk, 
hacsak nem akarunk megvetendő nép maradni.

Törekvésünket, érzelmeinket különben maga ö felsége 
ismeri. Ezért volt lehetséges, hogy önkéntes csapatunk, 
fegyverrel és lőszerrel bőven ellátva, külön vonaton kato
nai díjszabással indult f  hó 17-én Becsből.

Mindezekből, úgy hiszük, tábornok úr meg fogja 
érteni, hogy mi ő felsége a császár és király iránt 
rendületlen hűséggel viseltetünk, a cs. kir. katonaság
gal pedig egyetértésben akarunk működni.

A nemzeti tanács biztosítja önt tábornok úr, 
hogy a tót nemzet föltétlenül csatlakozik Önhöz.

1895. április 28.

— Kár, hogy ennyi ideig elmaradtatok kis leány! 
De nem azért. Hanem, hogy én régebben élvezhet
telek volna.

Ettől a naptól kezdve minden reggel átlovagolt 
Szamostelekre; — dédelgetni leányát. Gyönyörködött 
abban, ha az a szolgáló-személyzettel rendelkezett — 
amihez küiötnben minden Andó kitünően értett — ; 
ezer apró szeszélyét Boldizsár Bélával együtt nagy 
lelki gyönyörrel tűrte s mosolygott, mikor egyszer 
arra a gondolatra jött, hogy ő , környezetének zsar
noka, ime, milyen rabszolgája lett egy nálánál is hatal
masabb zsarnoknak.

De mikor örökösen az a tkis jövevény* járt az 
eszében !

Egy reggel — körülbelül négy héttel Boldizsárék 
megérkezése után — szerfölött ingerült haugulatban 
találta leányát. Egyedül ült férje dohányzójában ; arca 
halavány, szemei körül sötét gyűrűk s körülötte egész 
halma a földhöz vágott apróságoknak.

Andó Kristóf azonnal tisztán látta, hogy leányának 
valami szokatlanul heves izgalma volt s csak azon 
csodálkozott, hogy férje nincs közelében, hogy mér
sékelje heves kitöréseiben — ami külömben egészen 
természetes az ő  körülményei között.

Nono, kis leány ! Koszát álmodtál talán az éjjel ?
Nem, nem álmodtam semmilyent! s ajkai rész* 

keltek az asszonykának, mialatt c rövid szavakat 
elmondta.



A legnagyobb örömmel maradiunk tábornok úr 
alázatos szolgái.
1848.'Szept. 30.

A tót nemzeti tanács: Hurbán M József, Hod- 
zsa M. Stur Lajos, Zack F., Rozsau Tirnot.

(Vége következik.)

Lapszemle.
Érdekes, hogy a »Národnie Noviny* a Hentzi- 

szobor ellen elkövetett merényletből kifolyólag milyen 
konklusiókjcal traktálja olvasóit. íme a cikk:

Midőn a magyar soviniszta hazafiaskodás ezen 
bűntényét választottuk mai bírálatunk tárgyává, előre 
kijelentjük, hogy a kérdéses emlékszobor nem ösztö
nöz bennünket sem bizonyos haragra vagy gyülöl- 
ségre, sem útban nem áll nekünk ; más részt azon
ban nem tölt el lelkesedéssel s nem sarkal valami 
mohón megkapó tettekre, a melyeket bizonyos érde
meknek szoktak tartani. Egy negyed század lefolyása 
alatt volt túl sok alkalmunk arra, hogy feljegyezzük 
amaz eseteket, hogy bizonyos érdemszolgálatokért 
milyen köszönetét s jutalmat szoktak adni. Ismételjük 
Bismarckkal, hogy nekünk az Hekuba, vájjon Hentzi 
tábornok szobra a Szt.-György téren áll-e József 
főherceg, a miniszterelnök s a honvédelmi miniszter 
palotái előtt, vagy valahol másutt: a temetőben, 
az arsenálban vagy pedig valamely múzeumban. Az 
egyenlőtlen harcban elesett 400 horvát ifjú hősi 
halála az, véres betűkkel Yan feljegyezve a világtör
ténelem lapjain, a honnét sem a történeti »tudomány,« 
sem a magyar soviniszták összes epéje, bombái s 
dynamitja ki nem törli. Az emlékszobros köszönet- 
nyilvánítások amint nem használnak az elesett hősök
nek, épp úgy nem ártanak nekik bizonyos hálátlan
ságok, Az emlékszobros hála vagy köszönet eredmé
nyéről s káráról csak az ekkép dicsőitett hősök utódai 
s rokonai beszélhetnek. Nem erről akarunk tehát 
beszélni. Kárbaveszett ott minden szó, a hol a tettek 
a sanyargatott s a kérlelhetetlen zsákmány-hajszára, 
kíméletlen erőszakra s határtalan önkényre kárhoz
tatott népnek arcába vágódnak.

A merénylet lefolyása azonban s a mellette 
felmerült körülmények kihívják a kritikát. Első tény 
az, hogy a merénylet elkövetője : a féktelen, az állami 
iskolákban, az óvodától az egyetemekig, mestersége
sen nevolt s ápolt magyar sovinizmus. Magának a 
merénylőnek neve mit sem nyom a latban. Valamint 
az sem jöhet a tekintetbe, vájjon a merénylő tényleg 
összeköttetésben állott-e a Kossuth-féle ünnepélyek 
rendező bizottságával. A fődolog az, hogy a bűntény 
elkövetője a magyar sovinizmus, az a bizonyos sovi
nizmus, amely tizévszázadon át büntetlenül pusztít 
a mi tót vidékünkön is, megfertőzteti atyáink emlé
két, elbutíija s fölfalja tót gyermekeinket. Ez nagyon 
természetes dolog. A magyar sovinizmus teljes követ
kezetességgel halad előre.

Legelőször is megengedte magának nyíltan azt 
hirdetni s irni, (a vallás- és közoktatási minisztérium 
közegei által szerkesztett »Nemzetőr«) hogy a »pán- 
szlávokat* azaz az öntudatra ébredt tótokat fűzfákra 
kell akasztani s más egyéb ehhez hasonló magyar 
soviniszta óhajokat. Erre államügyész nem volt. A 
sovinisztáknak fejük hajszála sem görbült meg.

17. szám.________ Turóc-Szem- Már tón,
Erre kedvet s étvágyot kaptak. Egész serog 

ártatlan tót gyermeket — árvát — fogdostak össze, 
s jelekkel nyakukon hajtották őket a »kultúrára«. 
Láttunk egy néhány példányt, az e módon »kultúra- 
lizált«-akból ! Olvastuk azt is, hogy a magyar sovi
niszta kultúra némely áldozata a szégyen elöl az 
öngyilkosságban keresett menekülést, más része pedig 
a börtönökbe került. A bűnösöket nem büntették meg, 
sőt még dicséretben részesültek ilyen hazafias érde
mekért felülről s a »közvélemény« részéről.

De nemcsak ez van a dologban, a magyar sovi
nizmus oly helyekről is kapott bátorítást, hogy az 
már hietetlen volt, csaknem rémítő. Vájjon azután 
csoda-e, hogy az ekként elkényesztetett sőt túlkényesz- 
tetett magyar sovinizmus nem ismer határokat, sem
minemű tekinteteket, csak a saját vágyait s önaka
ratát? Vájjon csoda-e, hogy dynamit-bombákhoz nyúl, 
csakhogy önakarata szerint történjék ? Ma az emlék
szobor reá nézve az ingerültség vörös posztója s 
aztán már felingerülten azt kiáltja dühében, s e 
szerint tesz: le vele, ha másként nem, dvnamit segít
ségével ! De vájjon ki kezeskedik azért, hogy holnap 
már nem szobrokra, de vágyainak s törekvéseinek 
élő akadályaira veti magát ? Erre feleljenek meg 
azok, akiket illet, s a kik ezért felelőséggel tartoznak 
Isten s emberek előtt.

Jellemző a tettes nyomozása is. Kezükben v o lt ; 
rendőri felügyelet alá helyezték ; azután mégis nyom 
nélkül tűnt el előlük; végtére 2000 korona jutalom
díjat tűztek ki annak részére, aki elfogja. Nem volna 
csoda, ha maga a tettes jelentkeznék ezen jutalom
díjért, magához venné s azután ismét eltűnnék.

A milyennek nevelték s fölnevelték a magyar 
sovinizmust, olyannal bírnak most. Ha valakinek, úgy 
a magyar sovinizmus ápolóinak lehet Moherrel teljes 
joggal odakiáltani: »Vous 1’ avez voulu !«

* *♦
Minden józan gondolkozású embernek el kell 

ismernie, hogy a Hentzi szobor ellen elkövetett 
merényletért még gondolatban sem lehet a magyar
ságot felelőségre venni. A magyarságnak, mint ilyen
nek, ezúttal semminemű érdeke nem lehete-ott arra 
nézve, hogy magát csak némileg is azonosítsa a 
merénylet elkövetőjével. Ezzel tisztába lehet mindenki. 
Csodálatos azonban, hogy még ily dolgokban sem 
tudnak elleneink komolyan gondolkozni s a tényeket 
pártatlanul megbírálni. .A cikkíró kijelenti, hogy 
kritikát akar mondani a merénylet fölött s azután össze 
hoz füvet-fát tücsköt bogarat a tényállás mellé, a mi 
absolute oda nem tartozik. S ez ismét nagyon je l
lemző. Mert képzeljük csak el, hogy jön a merénylet 
tényének megbírálása mellé ismét a »tót árvák * 
neheztelt ügye? Ilyen dolgokban elvárná már az 
ember, hogy még elleneink is a kérdés lényegéhez 
szóljanak, s ne akarjanak a kákán gyermekes, beszá
mítás alá nem eshető erőszakkal is csomót keresni.

S azután bármint álljon is ezen ügy, hamis azon 
állítás, hogy az iskolákban a magyar sovinizmus 
ápoltatnék s a sovinizmusnak ilyen vagy olyan irány
zata fejlesztetnék ? Hamis, nagyon hamis azon állítás, 
mintha csak a »magyar iskolákéból kikerült ifjak 
között találtatnék gonosz szellemű s ferde nevelésű
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— Talán bizony nem jól fésült meg Mari ma 
reggel ? enyelgett vele Andó Kristóf, azt remélve, hogy 
másfelé tereli leánya gondolatát.

— De hát ne gyötörj édes apa 1 Nem látod, hogy 
milyen szerencsétlen vagyok ? És kitört belőie a gör
csös zokogás.

Andó Kristófnak egyszerre fejébe szaladt e nem 
várt fordulatra heves vére. Nem enyelgett többé.

— Mi bajod van ? kérdezte nyersen. Durva volt 
hozzád férjed ?

— Durva volt ? Gyalázatos volt, kegyetlen v o lt ! 
Tegnap délután átment Váraljára, azt mondta, dolga 
van a szolgabirósággal s még most sem tért vissza. 
Itt lesem tegnap este óta ; a vacsora talán még most 
is ott van az ebédlőben s én hiában várom étlenül, 
ébren. És már ekkor nem sírt, de hangja csattogott 
az ideges fölindulástól.

Hanem, amilyen mértékben élesedett a - fiatal 
asszony hangja, olyan mértékben higgadt meg Andó 
Kristóf. Bizonyosan találkozott bent a városban legény
kori cimboráival s a pezsgő mellett megfeledkezett egy 
kissé a szamostelki szép asszonyról - -  gondolta magá
ban. S ez Andó Kristóf előtt semmiképen nem volt a 
beszámítható bűnök közé sorolható. Szerinte legfeljebb 
egy kis figyelmetlenségnek volt minősíthető, amilyent 
ő számtalant elkövetett annak idejében sokkal 
korábban, mint Boldizsár Béla.

— Oh, te bolondos gyermek, hogy rám ijesztet
tél! Szólt hozzá mosolyogva. Hát te azt képzeled, hogy 
a férfiúnak, aki a világot járta annyi ideig, egyszerre 
meg lehet tagadni az egész világot egy pár szép 
szemért.

—  Ha én megtagadtam az egész világot érette, 
tagadja meg ő is !

— Persze, engem sem szeretsz többé kis leány !
— Téged ? De nagyon szeretlek apuska, nagyon 

szeretlek! S érzékeny lelke minden gyöngédségével oda 
rohant apja karjai közé.

— Látod kis leány! Bélának nincs sem apja, 
sem anyja, akiket melletted szeressen. Hanem meg
vannak ifjúkori barátjai, akikkel tegnap bizonyosan 
találkozott. Összejöttek, ittak, amint azt mi férfiak 
szoktuk; talán egy kissé többet ivott, mint kellett 
volna s téged akart megkímélni bizonyosan, hogy úgy 
jöjjön eléd, hogy nem jól esnék meglátnod. Majd délben 
hazajön, ha kialudta magát s megkér, hogy ne hara
gudj rá, amért félnapra magadra hagyott. No jöjj 
velem, forduljunk egyet kint a kertben, a téli szél 
majd eliújja arcodról a gyermekes aggodalom s az 
álmatlanság ezen sápadtságát; aztán feküdj 1c ; ebédig 
aludd ki magadat — s ne mutasd, hogy nagyon fájt 
urad kimaradása, ha majd haza érkezik.

(Folyt, következik.)

s a mi jó  elem van a társadalomban az mind a »tót 
nemzetiség* generálójának gárdájából kerül ki.

Hogy lehet a magyarokat hibáztatni azért, hogy 
akadt egy ember, aki felakarta robbantani Hentzi 
szobrát ? S ha már ez megtörtént, nem merész gyanú- 
sításszámba megy-e annak hangoztatása, hogy hol
nap már élő emberekre kerül a sor ?

Szóval: furcsa az esetnek ilyen tárgyalása, ez 
nem kritika, hanem valami más. Ilyenekkel pedig 
nagyon kár a szegény nép nyugalmát fölzaklatni.

h í r e i n k .
—  Köszönetnyilvánítás. A  Felvidéki Magyar Köz

művelődési Egyesület javára a fővárosban rendezett 
művészestély tiszta jövedelme cimén ő  Nagyméltósága 
Gróf Csáky Albin úr egyesületünk tb. elnöke és buzgó 
pártfogója 1765 frt 62 krt küldött be a F. M. K. E. 
elnökségének. A  tiszta jövedelem gyarapításához felül- 
fizetésekkel hozzájárultak Szmrecsányi Pál, szepesi püs
pök úr 100 írttal; Vigyázó Sándor úr 100 írttal; Jókay 
Mór úr 20 frttal; Darányi Ignác úr 10 írttal; Klobu- 
sicky János úr 15 frttal; a székesfehérvári izr. orth. 
hitközség 10 frttal; Hirsch Jakabné úrnő 30 frttal, 
végül a budapesti áll. villamossági részvény-társaság a 
rendes világítási díj elengedésén felül 15 frt 95 krral. 
Fogadják úgy Ő Nagyméltósága Csáky Albin Gróf úr 
valamint a nemes szivü adakozók, és mindazok kik 
szíves közreműködésükkel az estély sikerét lehetővé 
tenni kegyesek voltak ez útón is egyesületünk hálás 
köszönetét. — Nyitrán, 1895-ik évi április hó 2 i-én. 
Hazafiúi üdvözlettel

Dr. Gyilrky Géyza, tb. alelnök.

—  Közgyűlés. Liptó-Szt.-Miklósról írja levelezőnk: 
A helybeli izr. nőegyesület e hó 21-én tartá Kohn 
fózsefné elnöklete alatt rendes évi közgyűlését. A titkári 
jelentés szerint volt az egyesületnek 679 frt 61 kr. 
bevétele és 638 írt 96 kr. kiadása. Az egyesület ősz- 
szes vagyona 2053 frt 76 kr. A tisztviselők az alap
szabályok értelmében csak minden 3-ik évben válasz
tatnak meg.

—  A mártoni zenészek gyásza. Csonka Pál jóhirű 
zenekarának oszlopa dőlt ki április hó 2 i-én. E nap 
éjelép javában játszotta a zenekar egy kisasszony ablaka 
alatt a szívhez szóló hallgató, nótákat, a midőn Csonka 
Géza karmester kezéből kiesett a vonó. Szélhüdés érte 
a szegény embert s azon időtől kezdve csütörtök estig 
élethalál közt vívódott, mig végre megérkezett a meg
váltó halál. Temetése szombaton ment végbe nagy 
részvét mellett. A  boldogult egyike volt nemcsak a 
vidék jobb karmestereinek, hanem a fővárosban is, a 
hol hosszabb ideig működött, tekintély volt. özvegyet 
és három kis árvát hagyott hátra, a kik a kenyérkereső 
elhaltával jóformán koldúsbotra jutottak. Mint értesü
lünk Turóc-Szt.-Márton közönsége gyűjtést rendezett az 
elhagyatott szegény család felsegélyezésére.

—  Eljegyzés. Dr. Haas Jakab megyei főorvos 
kedves leányát, Berta kisasszonyt április hó 14 -én 
eljegyezte Preis Illés nagyváradi bútorgyáros.

— Halálozás. Révay Nándor turóemegyei nagy- 
birtokost érzékeny csapás érte, a mennyiben István nevű 
fia április hó 26-án meghalt.

—  A trencséni pánszláv pap. Trencsénben az 
ágostai evangélikus egyház tagjai Krizsán ismert 
pánszlávot választották meg lelkésznek. A  magyarok, 
kik kisebbségben maradtak, tiltakoztak a választás ellen 
és Baltik Frigyes püspök nem is hagyta jóvá a pán- 
szlávok erőszakoskodását. Ebből sokféle visszavonás és 
botrány támadt. A  trencséni lelkészlak üresen áll, az 
iskolának sincs felügyelője s a pánszlávok csupa boszu- 
ból, arra támaszkodva, hogy övék a többség, inkább 
lemondanak minden lelkészről, ha Krizsánt nem bírhat
ják. A  paplakot ki is akarták adni bérbe, még pedig 
hat esztendőre. Ekkor közbelépett a konvent, mely Bal
tik püspök elnöklete alatt elhatározta, hogy a választás 
megújításáig adminisztrátort küld Trencsénbe, a ki az 
egyház, község és iskola ügyeit vezeti.

—  Lopás. Folyó hó i8-án virradóra Náthán István 
trebosztói lakos kamaráját feltörték s mintegy 90 frt 
értékű ruhát, továbbá egy sertést loptak el. Szorgalmas 
nyomozás után Gdlik őrmester és Borisz csendőr kide
rítették a tetteseket, a kik nem mások, mint Turóc- 
megye állandóan veszedelmes csendháborítói: a cigá
nyok. A  tettesek részben blatnicai, részben neepáli 
cigányok. Az ellopott tárgyak Folkusfalván találtattak 
meg. Markovics János ismert orgazdánál.

— A sorúm hatása. Dr. Iiammerschmidt Alajos 
járási orvos a múlt héten három várnai kis gyermeken 
végezte az oltást a diphteritis-serummal. A  beoltott 
gyermekek pár napi gyógykezelés után teljesen vissza
nyertek egészségüket.
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—  Felhívás a kereskedelmi társulatokhoz. Az
i 896«iki ezredéves országos kiállítás V. (kereskedelem 
pénz* és hitelügyi) csoportjában külön osztály van 
tervezve a kereskedelem érdekeit szolgaló intézmények 
számára. Ide tartoznak az összes kereskedelmi társu
latok és egyletek, a melyek bármily utón, ha csak 
társas összejövetelek és felolvasások által is, a keres
kedelem érdekeinek szemmeltartasat és előmozdítását 
tűzték ki feladatokul. A csoport programmjn szerint e 
társulatok egy egy dolgozatban ismertetni fognak tör- 
ténetöket, keletkezésük és működésük viszonyait s 
esetleg rajzokban és fényképekben bemutatnák helyi
ségeik külső alakját és berendezését. A  szóban levő 
társulatok közül azok, a melyekről a csoport intéző- 
bizottságának tudomása volt, közvetlenül már föl lettek 
szólítva a kiállításon való részvételre. Meglehet azonban, 
sőt valószínű, hogy több kereskedelmi érdeket szolgáló 
társulat, minthogy címüket a bizottság nem ismerte, 
nem kapott felszólitást. Ez utón hívjuk fel tehát az 
illetőket, hogy a föntebbiek szerint a kiállításban részt 
venni és ebbeli határozatukról a kiállítás igazgatóságát 
folyó évi május hó végéig értesíteni szíveskedjenek. 
Megjegyzendő, hogy ebből semmiféle költség sem az 
igénybe veendő helyért, sem az installatioért és fel
ügyeletért nem fogja őket terhelni. — Budapesten, 1895 
április hó 16-án. Fáik Miksa s. k.. Lukdcs Antal s. k.

F  E  1. V  I  P  H  I  H I B Á K

N y i 111 é v.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Nyersseiyem Bastruhakra való kelmét 8 frt 6b 
krtól Í2 frt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussors- 
és Shantungs-Pongees valamint fekete, fehér és színes 
Henneberg selyem 'i5 krtól 1 í frt 65 krig méterenként 
sima, csikós, kockázott, mintázott, damaszt. s a t 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szín és 
mintázatban) s. a t. postaber es vámmentesen a ház
hoz szállítva es mintákat küld postafordultával: 
i i e l i n 'j í  C*. (cs. k. udvari szallitó) 8eIyc*nijK5»>*a  

Svájcba címzett levelekre 10 Kros, 
levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.

189B. április 28.

H I R D E T É S E K .
6222. tk. sz. 189*.

II.
Árverési hircletméuyi kivonat.

A turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy

Irodalom .
Magyarország Vármegyéi és Városai. (Magyaror

szág monográfiája.) Egy uj ezredév előtt, kultúrái fej
lődésünk teljesen uj korszaka előtt állunk. Nem zárjuk 
le jogosulatlan önérzettel a magyar művelődés történeté
nek első ezredévét ; nem tekintünk jogosulatlan biza
lommal nemzetünk jövő élete elé. A  müveit világ figyelme 
kisér bennünket, fölébresztette érdeklődését múltúnk 
története, jelenünk nagy arányokban fejlődő képe. Álta
lános ismertetések már jelentek meg Magyarországról; 
de oly nagy munka, mely az ország minden vidékét, a 
kulturális élet múltjának és jelenének összes nyilvánulá- 
saiban, mindenkire nézve vonzóan, a gyakorlati élet szem
pontjából is tárgyalja, még nincsen. Ilyen, egyedül 
álló munka iesz a »Magyarország Vármegyéi és Városai*. 
E műben az olvasó meg fogja lelni a megyék, váro
sok történelmi, földrajzi, földtani, természetrajzi képző
művészeti. néprajzi, statisztikai, hadügyi, köz- és mező- 
gazdasági stb. adatait, a közgazdasági, vallás-, oktatás-, 
igazság- és egészségügyi intézményeknek részleteit, a 
régi családok genealógiáját, a közlekedési viszonyok, 
a városok és vidékek leírását, a megyék és a városok 
különböző iparágainak, gyárainak, telepeinek, a keres
kedelmi és pénzügyi viszonyok állását és a társadalmi, 
nevezetesen az egyleti, testületi élet hű ismertetését 
is. Mindezt nem rövid, száraz lexikonszerű modorban, 
hanem könnyen érthető, világos és mindenkinek kelle
mes olvasmányt nyújtó módon kisérve, folyton számos 
szép kivitelű, állandó becsű képekkel, rajzokkal, tér
képekkel stb. A munka egyes részleteit mind oly szak
emberekkel íratjuk meg, a kik az illető vidéknek kitűnő 
ismerői. A  »Magyarorszag Varmegyéi és Városai* 
tehát nem könyvekből összerótt, hanem a közvetlen 
tudás és megismerés alapjan szerkesztett mű lesz. A 
helyi irók mellett a tulajdon felsorolt jeles szakemberek, 
az e mű szerkesztésével megbízott ismert nevű irók 
nem csupán tanácsukkal fogjak támogatni, de az egyes 
részletek szakszerű felülvizsgálásával és kiegészíté
sével biztosítani fogják az ismertetés szabatosságai. 
A  »Magyarország Vármegyéi és Városai* tökéletes
sége és díszes kiállítása szempontjából semmi anyagi 
áldozattól sem riadunk vissza és óhajtva, hogy e 
munka méltó dísze és büszkesége legyen a magyar 
ismeretterjesztő irodalomnak, a mellett, hogy maga a 
szerkesztő és a szakmunkatársak is személyesen sze
reznek minden körülményről tájékozást, külön megbíz
tuk egyik, Magyarország legtöbb vidékét ismerő mun
katársunkat, hogy a leírás sorrendjén levő vidékekre 
utazva, ott személyesen lépjen érintkezésbe az illető 
vidék viszonyait ismerő írókkal és gondoskodjék a 
szükséges eredeti fénykép-fölvételekről és rajzokról, 
melyeknek rendkívüli sokasága és változatossága már 
magában véve is valódi unikummá fogja avatni c nagy 
művet. A »Magyarország Vármegyéi és Városai* egy
szerű vagy kettős negyedrét alakú füzetekben jelenik 
meg és pedig havonként legalább két egyszerű, vagy 
kettős füzet. Az egyszerű füzet ára — a számos 
illusztráció dacára — csupán 36 kr. A teljes mű meg 
jelenése körülbelül 5 — 6 évre van tervezve. — Meg 
rendeléseket elfogad a »Magyarország Vármegyéi éí 
Városai* kiadóhivatala : Budapest Rottenbiller-utca 46 
és az »Apollo< irodalmi és nyomdai r.-t., ugyanott, 
valamint minden könyvárus.

a in. kir. kincstár és 
Kürmöc szab. kir. és főbánva-városnak Jancsik József 
elleni végrehajtás ügyében Szklenó községben fekvő 
a szklenói 181. sz. lljkvben A. I. I., 2., 4., 6— 14., 
16., 17. és 19—24. sorsz. a. felvett és Jancsik József 
nevére B. 6. és B. 8. t. szerint egészben írt ingatlan- 
ságra, közte a 4. sor-, 92—6. öi. sz. házra összesen 
310 frt kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 1895. évi 
május hó ll-ik napjának d. e. 10 órakor Szklenó köz
ségben a község házánál megtartandó nyilvános árve
résen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

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

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi január hó 15-én.

M e dz ih rad szky , 
kir. aljbiró.

771  mennyiben a megválasztandó kororvoa az egész- 
ségtanuak a znióviraljai tan.téképezdében való elő 
adásra lanéri bizonyítvánnyal képesítve lenne (ezek 
előnyben részesülnek) mint ilyennek tisztelutdlja a 
fentebb említett 200 frt betudáséval 1150 frtra emel-
tetik fel. ... , , .

StubnyafürdŐ, 1895. évi április ho 20-án.
Z o r k ó c z y ,

főszolgabíró.

5959. tk. sz. 1894.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szent-mártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy turóemegye 
öszesített árvapénztárának Izák Gusztáv ügygondnok 
által képviselt Teszák János elleni végrehajtási ügyé
ben a besztercebányai törvényszék területén Turóc- 
Szt.-Márton községben fekvő :

a lurócszt.-m árloni 561. sz. tlkvben A. I. 3 — 5. 
sor-sz. a felvett ingatlanokból s azokhoz tartozó erdő 
illetőségből Teszák Jánost B. 2. és 9. t. szerint V4-ed 
részben megillető jutalékra 391 frt kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanság az 1895. évi május hó 8-ik napján d.
10 órakor Turóc-Szt.-Márton községben

Nem a reklámnak, hanem a sok ezer ember általi 
személyes továbbajánlisnak, — a kik a

m  le r-re le Tinct. cepslcl rnp.-t
(Horgony-Pain-Expellert)

az utolsó 25 évben jó sikorrel használták, — kö
szönheti ezen igazán biztos hatású házisz jr nagy 
elterjesztését és általános kedvoltsegot. Ki a l\nct. 
capsici comv.-t (Horgony-Pain-Expellert) kOU- 
vénynél, czúznál (tagszaggatásnil), keresxtcaont- 
fájásnál, fej- ée fogfájásnál, ctipfájdalomnál, fáj
dalomcsillapító bedórzsölóskónt alkalmazta, abból 
egy üveget mindig készletben fog tartam, hogy 
azt meghűléseknél is, mint levezető, elhárító 
szőrnek alkalmazhassa. Ezen reg jenak bizonyult 
háziszernok ára igen olcsó, tudniülik 40 kr., 70 kr. 
ós 1 frt. 20 kr. üvegenként. — Kajtató a gyógy
szertárakban ; B u d a p e s t e n :  T ö r t)* r  
J ó z s o f  gyógyszerésznél.

Csak a „Horgony" vedjegygyel ellátott 
üvegek elfogadandók.

Rlchter-téle gyár Rndolatadtban, Thür.

• O O O O O O O O O O Q O O O O O O C ?
O  A nagyérdemű közönség b. figyelmébe s 
O  ajánlom Turóc-Szt.-Mártonban, a főtéren levő J

8 cipés:
O  hol is mindig készletben tartok nagy meny- 
S  nyiségü és választékú, saját készltményü férfi-, 
a  női- és gyermeklábbelit, bármilyen alkalomra 
X  és használatra.
Q  Megrendelésre készítek lábbelit, igen gyor- 

san, a legújabb divatu kiállítás szerint. 
q  Munkáimat, melyekhez csakis jó  minő- 
y  ségü anyagot használok, úgy csinos, mint sza- 
y  bályös és tiszta kiállításukért bátran ajánl- 
a  hatom.
g  M ély tisztelettel

g  Matula János,
c i p é s z - m e s t e r .

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

Ez méltán 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.

hivatalban megtartandó nyilvános árverésen a kikiál
tási áron alól is el fog adatni.

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

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1894. évi december 29-én.

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

a telekkönyvi Gyönyörű minták magánvevöknek Ingyen és

Pályázati hirdetmény.
Turóc-vármegye mossóc-znió járáshoz tartozó 

znióváraljai orvosi kerületben lemondás folytán üre
sedésbe jött körorvosi állásra ezennel pályázatot 
nyitok s felhívom a pályázókat, miszerint az 1883. 
évi I. t.-c. 9. §-a értelmében, — annak kimutatásával, 
hogy a magyar-, német- és tót-nyelvet szóban s a 
magyart azonfelül írásban is bírják — fölszerelt s 
magyar nyelven irt kérvényeket, hozzám folyó évi 
május ho 20 ig benyújtsák.

Javadalmazás:
1. Az orvosi körtől fizetés 400 frt. azonkívül 

szabályrendeletileg megállapított gyógykezelési és 
himlőoltási dijak, valamint fuvar természetben.

2. A Znióváralja községben lévő állami tanitó- 
képezdétöl mint intézeti orvos kap évenként 200 frtot

bérmentve.
Bőlarlalmu mintakönyvek, amilyennek eddig 
még nem léteztek, szabók részére bérmen- 

tetlenül.

«
9
8
O
8

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 ise lő -e g y e n ru h á k ra , 
úgyszintén h ad astú n y ok , tű zo ltók  és torn ázók n ak , 
valam int liv ré k  részére. T e k e -  és já té k a szta lo k ra  

való posztók, kocsi-ú th u zatok . 
L e g n a g y o l i b  r a k t á r  slájeri, karinthiai. tiroli stb. 
lodenben féri! és n ő i használatra , e red eti g y á r i 
arak  mellett, o ly  nagy választékban, a m ilyent húsz

szoros verseny sem nyújthat. 
I .e a i i a u j r o l i b  \ á la * < /, lé k  csakis finom, tartós női 
p osz tób ól, a legdivatosabb színekben. M osó-szüv et, 

u ti-p la idok  4— 14 írtig,

, S .  szabó-kellékek
J ^ - ‘ Valódi, tartós, tiszta gyapot-posztó árukat,
és nem holmi olcsó rongyot, mely alig a 
szabó munkadiját érdemli, ajánl jutányos áron

STIK A R O FSK Y J.,
B E t T i T i T S E i T  J S J S S S ).
Legnagyobb gyári posztó raktár 7* millió forint 

értekben.
S W  Szétküldés csak utánvét mellett. * 1

figye lm ezte té s! Minthogy ügynökök és házalók
1 *Stikarofsky« elnevezéssel m ásodminőségü árukat 
szoktak árusítani, félreértések kikerülése végett 
figyelmeztetem a n. é. fogyasztó közönséget, hogy 
ilyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom el 

áruimat.

i

I
Turóc-8zt.-mártoni Magyar Nyomda — Moskóczi Ferencné.

Áruimat. • •
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