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A földbirtok kérdése.
Báró Bánffy Dezsőnek érdeméül tudjuk be, 

hogy az alföldi munkáskérdést legalább a pil
lanatnyi orvoslás céljából kezébe vette. A kabi
netnek egy tagja pedig, Wlassics Gyula kul- 
lusminiszter, még egy általánosabb és igen 
helyes irányt is megjelölt, midőn elrendelte,! 
hogy a nyomorgó munkások közt 1000 hold 
közalapítványi birtok apró bérletekben kiosz- 
tassék. Az apró bérletrendszernek e felülről 
való kezdeményezését a legmelegebben üdvö
zölhetjük, de szükségesnek tartjuk, hogy sokkal 
nagyobb méreteket érjen el.

Oly országban, a hol a kincstárnak közel 
három millió hold birtoka van s a hol a vallás- 
és közalapítványi birtokok holdszáma nem 
kevesebb, mint 248 869, ott az apró bérletekre, 
a melyek pusztuló parasztságunk egyrészél 
megmenthetik, még elég tér nyílik.

Sőt egyenesen kötelessége az államnak a 
parcellás bérletrendszer nagyban való alkal
mazása. Épp azokon a vidékeken, a hol paraszt
ságunk nagy veszélyben forog, mint az Alföldön 
és a Dunántúl, ha magának az államnak nincs 
elég földbirtoka, vásárolnia kell oly célból, 
hogy apró bérleteket vagy apró földbirtok- 
rendszert teremtve, megmentse parasztságunkat 
a végenyészettől. Megdöbbentő gondolat, hogy 
ide jutottunk. De még semmi sincs elveszve. 
Anglia példájából okulhatunk. Ennek paraszt
sága a mienkhez hasonló viszonyai miatt elve
szett, s most az állam a legnagyobb erőfeszí
téseket teszi, hogy rekonstruálja földbirtokos 
parasztságát. A mi parasztságunkat még meg 
lehet menteni; de a munkál nagy és széles 
alapokra kell helyezni.

A földbirtok-kérdést nyíltan és határo
zottan fel kell venni a nemzeti politika pro- 
grammjába. És ebben nemcsak a parasztság, 
hanem egyszersmind a közép-földbirlokosság 
megmentésének is kell szerepelnie. De nem 
reakcionárius rendszabályokra van itt szükség, 
hanem épp ellenkezőleg, a liberális és demokrata 
elvek érvényesítésére a földbirtokban. Az agrá
rius eszmék veszélyesek voltak a múltban s 
veszélyesek maradnak jövőre, a mennyiben

korlátozó rendszabályokat tartalmaznak. Ám 
ellenkezőleg, le kell dőlnie minden mesterséges 
korlatnak, hogy a földbirtok-viszonyokkal kap
csolatos bajok orvosolhatók legyenek, s hogy 
az e viszonyokban gyökerező nemzeti prob
lémát megoldhassuk. Magyarország határozottan 
azon az úton halad előre, a melynek végere
dője gyanánt Dáliára vonatkozólag Tacitus 
feljegyezte: latifundia Haliam perdidere. Azon 
az utón vagyunk, a melyen Anglia jutott 
parasztságának és középföldbirtokos-osztályá- 
nak elvesztésére. A nagybirtok, hitbizomány 
és egyházi vagyon megeszi parasztságunkat és 
középföldbirlokos - osztályunkat, hogy aztán 
tönkretegye magát az országot.

A legjellemzőbb és a magyar politikát leg
inkább kompromittáló lény az, hogy a kötött 
és nem kötött földbirtok közt levő arányta
lanság éppen a magyar faj ellen önti ki pusz
tító mérgét, ezt öli és irtja; ellenben oláhnak, 
tótnak békét hagy. Egész Erdélyben alig van 
10,000 hold hitbizomány és egészen jelenték
telen az egyházi vagyon; ellenben a Dunán-túl 
több mint 1000,000 holdra rúg maga a hit
bizományi birtok s óriásira megy a holt kéz
birtoka. Baranya-inegyében az összes szabad
földbirtok csak 59°/o, a hitbizomány 20*/o s az 
egyházi vagyon 7%. Sopron-megyében a hit
bizományi birtok közel 28°/o, az egyházi vagyon 
közel 4°/o, ugv, hogy a szabadforgalmu föld
birtok csak 53°/o. Somogy-vármegyében a hit
bizományi birtok százalékaránya megközelíti 
a 17-et, az egyházi vagyoné túlhaladja a 8*Voa-t. 
Az egész Dunán-túlnak szabad-földbirtoka csak 
66°/o, s ennek is roppant hányadát képezik a 
hitbizományilag meg nem kötött, de azért a 
forgalomból tényleg mégis kivett nagyuradalmi 
birtokok. Magában Somogy-megyében az egyet
len Széchényi-familiátiak közel 100,000 hold 
hitbizományilag meg nem kötött latifundiuma 
van, úgy, hogy a Dunán-túl tényleg igen csekély, 
majdnem elenyésző a szabad-forgalmú birtok 
hányada. De ugyanez mondható az Alföld nagy 
részéről is. Csongrád-vármegyében a hitbizo
mányi birtok nem éri el a 13°/*-ot s a községi 
a 20-at; a szabadforgalmu birtok mégis kevés 
és épp azért méregdrága. Nem csoda tehát,

ha Csongrádmegye a munkászavargások s az 
agrárius bajok egyik főfészke, a miből meg
ítélhető a mélyen gyökerező bajok jellege s 
azok orvoslásának módja.

A magyar nemzet konszolidátiója nem 
történhetik meg a földbirtok-kérdés gyökeres 
rendezése nélkül. Franciaország eltörölte a hit
bizomány okát, és oly radikális örökösödési törvé
nyeket léptetett életbe,a melyek bonlólaghatottak 
a szabad-nagybirtokra is, úgy, hogy ma Francia- 
országban legnagyobb a világon a közép- és 
kisbirfok aránya s ennek köszöni nagy nem
zeti erőit és hatalmát. Angliának pedig összes 
ipari és kereskedelmi nagysága nem képes 
kiegyenlíteni azt az óriási hátrányt, a melyet 
a földbirtok egyensúlyának kizökkenése, a kis- 
és középbirtok tönkrejutása okozott.

Nekünk nincs nagyiparunk és kereskedel
münk. Nemzeti erőink forrása a földbirtok. Ha 
itt elbillen az egyensúly — és már-már elbil
lent —  mi hozhatja azt ismét helyre? Mily 
kárpótlást adhatnak a nemzetnek egyes főúri 
családjai és felekezetei azért a szinte kataszt
rófával egyértelmű csapásért, ha parasztságunk 
tönkremegy s a középföldbirlok úgy enyészik, 
mint enyészett a legutóbbi évtizedek alatt, 
úgy, hogy csak 1880 és 1890 közt nem keve
sebb mint 2%>-al fogyott.

Meg kell tehát rendszabályozni a hitbizo- 
mányokat és a köteles rész terjesztésével gyor
sabbá kell tenni a nagybirtok oszlását; ilyen 
és más elveket fel kell venni a nemzeti poli
tika programmjába. Eddig ezek nem voltak 
programmon, oda kell helyezni őket most. Az 
egyházpolitikai programra végrehajtása után 
elkövetkezendő nemzeti konszolidáció korszaka 
nem nélkülözheti a földbirtok-kérdésnek c 
programmszerű felállítását. Ha kizökken a 
nemzeti súlypont a maga hagyományos helyé
ről, kizökken egyszersmind vele a nemzeti 
politika súlypontja is. A magyar államot csak 
úgy konszolidálhatjuk, ha konszolidáljuk társa
dalmunkat s ennek belső egyensúlyát. Kúlöm- 
ben felbillen először társadalmi s aztán állami 
egyensúlyunk. A mi erre következik az csak 
a katasztrófa lehet.
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— Elbeszélés. —
Irta : K évés*  Lajos.
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Apjának békéltető szavai egészen lecsendesítették 
a felizgatott asszonyt. Jót sétált a park havas utján, s 
kipirulva a csípő februári széltől, lehiggadva a tréfás, 
enyelgő szavaktól, melyekkel apja mulattatta, egészen 
megnyugodva feküdt le. hogy férjét mosolygó arccal 
fogadja, ha majd ebédre haza érkezik.

Úgy kellett felébreszteni a jóízű álomból,
Mikor komornaja felöltöztette s átsietett az ebéd 

lobé, férje ott várta, meglehetősen zavarban lévén, hogy 
miként kezdje a mentegetőzést.

— Ugy-e, hamar vissza adtam a kölcsönt ? kérdé 
az asszonyka mosolyogva. Az este maga várakoztatott 
meg engem ; most meg reánv kellett várakoznia, hogy 
ebédet kapjon.

— Oh. te édes jószág! Hát ncin haragszol rám 
igen nagyon ? Legényköri pajtásaimmal jöttem össze 
véletlenül. Többet ittunk, mint kellett volna s nem 
akartam azzal a zavart fejjel eléd kerülni, édes. Azt 
gondoltam, hamarább megbocsátasz így, mintha úgy lát
tál volna.

Egészen úgy volt, amint apja mondta. Hogyne 
bocsátott voina meg neki a fiatal asszony ? Oda nyuj. 
tóttá üde ajkát férjének, ki azt a bűnbánó gyöngédsé
gével csókolta meg, — s aztán elfelejtették mindketten, 
hogy az egyik nagyot hibázott s a másik nagy indulatba 
jött e miatt.

Mikor délután Andó Kristóf ismét hozzájuk jött, a 
legjobb barátságban, enyelegve taialta őket. S ez neki 
is igen jól esett. Tartott tőle, hogy a heves vérű asz- 
szony, kivált ebben az állapotban, jelenetet kezd a fér1 
jével. No, és hogy az liová vezetne e között a két 
indulatos teremtés között — arra gondolni is félel
mes volt.

így aztán hamar feledésbe ment az izgalmat keltő 
esemény.

De sajnos, nem hosszú időre.
Boldizsár Béla igazán szerette nejét s mintatérj 

volt abban az idegen világban, ahol az ő hiányos nyelv
ismeretei mellett egészen rá volt utalva nagy művelt
ségű feleségére. El sem mozdult m ellőle; egy lépést 
sem tett nala nélkül. K* dicséretére legyen mondva, 
egyetlen egyszer sem jutott eszébe unalmasnak találni 
azt az örökös együtt léteit. Soha nem jutott eszébe viha
ros ifjúságának hűséges cimboráira gondolni. Aranka 
szenvedélyes odaadása, végtelen kedves társasága és 
az az örökös valtozatossag az idegenben, elfcledtették 
a közelmúlt idők emlékeit.

Hanem, amint újra benne volt legénykora légkö* 
rében, amikor összejött egykori kalandjainak részeseivel,
— attól kezdve mindinkább erőt vett rajta a vágya
kozás nem is oly régi korlátlan szabadsága után.

Alig múlt el egy hónap — pedig akkor már 
minden napot sejtelmes félelemmel várt az asszonyka
— Boldizsár Béla ismét elmaradt — s megint csak más
nap ebédre tért haza.

Ismétlődött a múltkori jelenet. A  férj igazi bűn- 
bánattal mentegette magát s kérte a bocsánatot keser
vesen sírdogáló feleségétől — s ez végre ismét csak 
megbocsátott a hízelgő bűnbánónak.

— Mi lett volna velem, ha azalatt érkezik meg 
az én félve várt nagy órám ? Mi lett volna velem nálad nélkül ?

— Üh, te drága ! S megsápadt az erős férfi erre 
a kérdésre. Nem hagylak el többé, ígérem 1 És e pil
lanatban csakugyan igaz volt ez az elhatározás lelké
ben s olyan gyöngédséggel csókolta meg a megvigasz
talódott asszonyt, mint talán soha azelőtt.

Meg is tartotta ígéretét hűségesen. Bár igaz, hogy 
nagy próbára volt téve állhatatossága.

Alig tíz nappal ugyanis ez eset után rászállott a 
»gólya* Boldizsárék házára s egy erősen síró kis babát 
hozott valahonnan tündérországból. Ez a hangos 
lárma azonban Andó Kristófnak is, Boldizsár Bélának 
is szebb volt az angyalok énekénél, mikor az orvos 
bejelentette nekik, hogy »a fiúcska ép és egészséges !«
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Mezőgazdasági bajaink.
Lévai Henrik főrendiházi tag, az Első magyar 

általános biztositó társaság igazgatója, a magyar köz
gazdaság ügyének egyik elismert előkelő munkása, 
hosszabb idő óta nem szólalt fel a nyilvánosság előtt. 
Akik Lévay kitartó, vasszorgalmú munkásságát s minden 
közügy iránt éber érdeklődését közelebbről nem ismerik, 
már-már azt hihették, hogy a kitűnő férfiú az alkotó 
munkába belefáradt s ifjabb erőknek engedte at mind
azon eredménynyel működő intézmények továbbvezeté
sét, melyek alapköveit nagyrészt ö rakta le. őrömmel 
vettünk azonban tudomást arról, hogy Lévay még 
korántsem faradt bele az alkotó munkába és kész mély 
belátását, munkaerejét, lankadatlan tevékenységét fel
ajánlani minden nagyobb szabású oly vallalat létesíté
sére, amely valóban közszükséget pótol. A többek közt 
a mezögazdazági válság szanálásának nagyfontossagu 
kérdése hosszabb idő óta foglalkoztatja Lévayt s e 
csendes, de annál gyümölcsözőbb vizsgálódás eredménye 
ama tanulmány, amelyet Lévay Henrik >Néhány szó 
mezőgazdasági bajaink orvoslásáról* cím alatt a napok
ban közrebocsátott.

Lévay abból .indul ki, hogy a szinte minden euró
pai államban érezhető mezőgazdasági válság okai nálunk 
nem teljesen azonosak azon okokkal, amelyek a nyugat
európai országokban panaszolt agrár-bajokat előidézték, 
minélfogva csak oly gyógyszerrel leszünk képer.ek a 
mezőgazdasági válságot elhárítani, amely a magyar 
mezőgazdasági elemek sajátos jellemének és az egész 
magyar közfelfogásnak megfelel. Ez okból szerző az 
agrárbajok megszüntetése végett eddig javaslatba hozott 
tervek egyikét sem helyesli, és azon nézetének ad kife
jezést, hogy alkalmas intézmény létesítésére a magyar 
társadalom és közélet legjobb elemei érdeklődésének 
felköltése útján kellene törekedni és nem kell attól 
tartani, hogy az intézmény pénzügyi tekintetben gyönge 
lesz, ha nem a modern spekuláció révén létesül.

Ezek előrebocsátása után Lévay, kiemelve azt, 
hogy a mai mezőgazdasági válság nem csupán a nagy- 
és középbirtokosokat sújtja, de sújtja az Alföldön azon 
földműveseket is, a kik maguk főiddel nem rendelkeznek, 
de a mezőgazdaságból élnek : oly hitelintézet létesítését 
tartja a mezőgazdasaggal foglalkozók minden rétegében 
pusztító baj elenyésztetésére egyedül alkalmasnak, amely 
képes a földbirtokosok tökéletlen hitelviszonyaiból 
eredő sűrű földbirtokos pusztulás megszüntetésével 
a kisbirtok-szerzés végtelen nehézségeiből eredő 
agrárszocializmust is orvosolni. E feladatának meg
oldását 3 kontemplált hitelintézet azon ismert körül
ményre alapítaná, mely szerint nálunk a föld hitel
képessége az egész földbirtok értékének csak 
feléig terjed, miniléltogva, ha pld. az iooo holdas 
birtok tulajdonosa földhitelét teljesen kimerítette, azaz, 
ha birtokát 500 hold értékének megfelelő jelzálog terheli, 
földje révén megszűnt hitelképes lenni és legfeljebb 
még személyi hitelt élvezhet, noha 500 hold meg nem 
terhelt földnek még mindig tulajdonosa. Az ily föld- 
birtokos aztán gyakran ki van téve a tönkremenésnek. 
A létesítendő hitelintézetnek első sorban az ily birto
kosokat kellene gondjai alá venni, akként intézve annak 
ügyeit, hogy részére a birtoknak még tehermentes fele
részét minden körülmények közt megmentse. Ezt a 
feladatát az intézet csak jelzálogteher összegének meg
felelő birtokrész megvásárlása útján oldhatna meg és 
itt lépne előtérbe az intézet második főfeladata, t. i. 
az. hogy azokat, kik földbirtok szerzésére vágynak és 
arra képesek, eme óhaj iriégvalósításához éljuttassa s 
ekként a ma elégedetlenkedő agrár-szóciaíistákat szor
galmas birtokosokká avassa. A nagyobb birtokosoktól 
adóssági terheik megszüntetése yég£tíj .megvett birtok-
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területeket ugyanis parcellákra osztva az intézet eladná , 
földet vásárló klientéla minden kétséget kizárólag bőven 
állana rendelkezésre, miután az agrar-szociahzmusnak 
ép az az egyik főoka, hogy a földmivelo-osztaly olcsóbb 
rétegeiben meg van a vágy, sőt a vagyoni képesség 
is a birtok-vásárlásra, de eladóvá tett kisebb területek 
hiánya miatt e kívánság nem teljesülhet.

Ezekben szerző az altala kontemplált mezőgazda
sági hitelintézet célját gyakorlati irányban megismertetve, 
rámutat azon figyelemreméltó ellenvetésre, hogy az 
intézet a jelen körülmények közt ép ott nem fejthetne 
ki a jelzett irányban sikeres működést, hol arra a leg
nagyobb szükség lenne. A mondottak szerint ugyanis 
az intézet célját azzal oldana meg, ha a parcellákban 
való birtokeladásokkal a földmivelő proletariátus azon
ban ép az Alföldön van leginkább elterjedve, ott, hol 
a földobtok nagy része szilárd kezekben van s ezektől 
a hitelintézetnek vajmi kevés alkalma lenne birtoktes
teket parcellázás végett magahoz váltani. Eredeti, zseni
ális és a tanulmány legfontosabb pontját képezi az az 
eszme, melyet szerző a végből vett fel, hogy az intézet 
közhasznú tevékenysége az Alföldön is lehetővé tétessék. 
Rámutat nevezetesen ama nagy földbirtok-komplexu
mokra, melyek ma a nagy alföldi városok és községek 
tulajdonában és kezelésében vannak s amelyek ezen 
helyzetükben sem állami, sem községi fiskális szem
pontból kellően ki nem1 használhatók, nemzetgazdasági 
szempontból^pedig az ekkora tőkékhez fűzhető legkez
detlegesebb igényeknek i-s alig felelnek meg. Érdekes 
illusztrálására szolgál ezen állításnak a következő példa :

»Szeged város földbirtoka 72.5 14 kát. hold, mely
ből 32.910 kát hold 4347 bérlőnek van bérbeadva; 
26.318 kát. hold legelő", 6155 kát hold erdő; 6141 
kát. hold rét stb. A várös földbérjövedelme 1892. évben 
költségelőirányzata szerint 408.539 frt 22 krra rúgott. 
Ezen földbirtok rendes költségei, 162.014 írt 23 krt 
tettek ki. E szerint a város tiszta földbérjövedelme 
1892-ben körülbelül 215.393 írtra rúgott.

Ellenben, há Szeged város földbirtokait parcellázva 
eladja s ha földjének holdját atlag 200 forinttal lesz 
képes értékesíteni, a város akkor eddig soha nem 
tapasztalt s nem is remélt kedvező anyagi helyzetbe 
jut. A földbirtokkal járó rendkívüli kiadásoktól meg
szabadulva s a földek eladásából begyűlt tőkét pupil 
Iáris biztosítékokkal biró értékpapírokra fektetve, sokkal 
biztosabb és jóval nagyobb évi jövedelemmel és jelen
tékenyen megcsökkent adminisztratív költséggel köny- 
nyebben felelhet meg kötelezettségeinek.*

A mi áll Szeged károsra, az a többi alföldi váro
sokra nézve is hasznos;1 -ha ezen városok, az előnyök 
felismerésével, földbirtokaiknak parcellazva eladásra 
határoznák magokat s ennek közvetítésével oly illeté
kesebb tényezőt, ay.: a célból létesítendő mezőgazdasági 
hitelintézetet bíznák meg, az az Alföldön képes lenne 
közérdekű misszióját teljesíteni.

Ezekben ismertetjük meg Lévay általános figyelmet 
érdemlő tervezetét..Záradékul felemlítjük még. hogy Lévay 
nemcsak eszmét ajánl, de késznek nyilatkozik tettekkel is 
közreműködni tervének megvalósítása érdekében.

A Lévay által propagált eszme megvalósítása érde
kében ugyanis a nagybirtokos-osztály és a pénzügyvi
lág több előkelő tagja ;— köztük Lévay Henrik, gróf 
Nádasdy Ferenc, gróf Andrássy Gyula, gr. Zichy Nán
dor, Burchard-Bélaváry'. Kónrad, báró Nikolics Fedor, 
stb. — több értekezletet tartott, amelynek konkrét 
eredménye, hogy az uj‘ hitelintézet alapítása nemcsak 
elvben határoztatott el, hanem annak létrejötte anyagi 
tekintetekben is biztosíttatott. Az uj bank alaptőkéje 
10 millió írtra s cége »Magyar mezőgazdasági hitelin
tézet mint részvénytársaság*-rá van tervezve.

f K I, T  I  n  t  K  1 H  I  H A  P  d.  ...

— Tehát fiúJ 'S' a két aggódó férfi melegen szorí
totta meg egymás kezét; aztan szótlanuí jártak föl s le a . 
teremben egymás mellett; Andó Kristóf bajszát sodor- 
gatva s egészen belemerülve ábrándjaiba ; Boldizsár Béla 
meg attól a forró vágytól izgatva, mikor mehet már 
be a másik szobába nejét és f a i t  összecsókolni!

Nagy volt az öröm a két udvarban,
Jöttek a gratulátiók özönével. Csak a n a g y m a m a  

nem jött el első unokája üdvözlésére. Megmaradt abban 
a gyászos visszavonultságban az ürömnek e napjai alatt 
is; csak annál többet imádkozott az élőkért és meg- 
haltakért!

Mégis, mikor két hónap múlva, június elején, az 
egész Boldizsár család behajtatott az Andó udvarba s 
a gyászos öreg asszony meglátta a dajka kezén azt a 
család szemefénye oseppséget, felébredt benne .1 nagy
mama; kivette a dajka kezéből az alvó bábát s gyön
géden szivéhez szorítva vitte be sietve, nehogy a szellő 
megfúja rózsapiros arcát.

Mikor az első csókot rálchelte s a baba arcát 
egy bajos mosoly ragyogta be, majdnem sírva fakadt 
attól a kimondhatatlan édes érzéstől, mely lelkét e 
mosoly útán eltöltötte. Megölelte leányát is, vejét is, 
aztan oda vette maga: a kicsike mellé és leste, mikor 
ébred? hogy ő legyen az első, aki szemének sugarat 
felfogja.

Mikor aztán a kis gyermek felébredt s rávetette 
nagy szemeit, Andónó egészen qieg volt rendülve. Azok 
a nagy szemek meghalt leányának méla szemei voltak.

Ráhajolt az öreg asszony, lecsókolta azokat az 
édes-édes szemeket s az övéből két öreg kö.inyciepp 
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kisbaba, mintha a nagymama (elolvadt szivének áldása 
lett volna az a két könnycsepp, újra elaludt édesen, 
boldogan.

Ettől a pillanattól vissza volt Andóné adva a való 
világnak; megfeledkezett a túlviiágiakról, mert volt, ami 
ide láncolja. Az a picinyke teremtés; leányának gyer
meke; egykori kedvencének drága hasonmása. Meg
találta most már élő kiadásban, akit örökre elveszett
nek hitt s olyan igazi megnyugvást talált sokat zaklatott 
lelke, ha az alvó unoka agyacskája mellett mondhatta 
el imáját. Soha, soha azóta a rettenetes nap óta nem 
szűnt meg kétségbeesése, csak most, mióta azokat a 
vigasztaló szép szemeket láthatja; mióta a gödrös arcocska 
elbájolo mosolyában gyönyörködhetik.

fis minden nap ott volt Szamostelken, ha Boldi- 
zsárék náluk nem voltak. Andó Kristóf alig tudta estén 
ként hazacsábítani feleségét onnan s kettőjük között 
egészen sajátságos viszony fejlett azokból a mindkettő
jüknek jóleső beszélgetésekből, melyekkel a mosolygó 
kis baba végtelen kedvességéről áradoztak. Benső, 
bizalmas viszony, amilyen csak közös érdek által ősz- 
szckapcsolt emberek között lehet.

És olyan boldogak voltak ebben a bizalmas együtt- 
létben mind a ketten.

Boidizsárék böldogsága talán még nagyobb volt, 
mint egy évvel azelőtt. Boldizsár Béla, ki tavaly csupán 
ifjú neje szépségéi élvezte, most majdnem elolvadt a 
a boldogságtól, ha síró fiacskáját sikerült megbékítenie. 
Ez. a nyers, ez a mindenki által vadnak ismert ember 
a leggyengédebb apa 'lett; úgy, hogy Andó Aranka 
nem egyszer indulatba jött, hogy őt gyermeke miatt 
elhanyagolja.

Lapszemle.
A .Národnie Noviny* f. évi május hó 9-én kelt 

száma »Gyermekeink nagy szerencsétlensége* cím 
alatt vezércikkezvén, a következőket Írja:

Az iskolai óv befejezéséhez közeledik. Egy-kót 
hónap múlva hazajönnek gyermekeink. Vigan-e, szo- 
morúan-e, az szorgalmuktól, tehetségüktől s szeren
cséjüktől függ. Az már úgy van az egész világon. A 
szülőknek csak egy nagy rétege nem örülhet igazán 
egy esetben sem, szorgalmas, tehetséges s szerencsés 
gyermekeinek. Szomorúan küldte gyermekeit az isko
lákba, reszketve s nagy gyásszal várja őket vissza. 
Ez a tót szülő.

Jóságot, szépséget s igazságot szív magába az 
ember gyermekkorában. Erősen hiszem s ebben mély
séges igazság rejlik, hogy az ember becsét a gyer
mekévek képezik. Legalább azt az egyet apodiktikus- 
matematikus hűséggel tudom: hogy a teremtő-alkotás, 
a poelikus s művészi érzés alapjai a legifjabb, nagy
részben iskolázás előtti időkben gyökeredznek. De 
nem csak ez: hanem a szeretet, jóság és igazság
ihletével körülvett gyermek igazságszerető, tisztességes 
s nemes egyéniséggé való fejlődésének záloga, sőt 
úgyszólván biztossága van letéteményezve ebben. A 
szeretet, jóság és igazság levegője megerősíti benne 
a gonosznak való ellenszegülés érzelmét. Örömre is 
van szükség, hogy a gyermeknek az éltetősugarak 
készletét szolgáltassa, a melyek gyakran a sötétben 
vezérelnek bennünket, akárcsak a sötét éjben kihúzott 
világító mécs. Az első években keserűségben növe
kedett, szeretetlenséggel agyonsanyargatott s hamis
sággal körülvett gyermekek, az elzüllós, ocsmányság 
vagy éppen haszontalanságnak s erkölcsi romlott
ságnak néznek elejébe.

A tót gyermeknek van a mai időben az egész 
müveit világon a legkevesebb kilátása arra, hogy 
igazsággal, jósággal, szeretettel s örömmel bánjanak 
vele. Ha csak a szülő vassáncokkal nem veszi körül, 
már a gyermek-szobában reá leheli a hazugság s 
hamisság a maga hideg leheletét. A tót gyermektől 
elveszik azt, a mi az egész világon mindenütt szent, 
Istennek s a természetnek első adománya, — s a 
hol el nem veszik, ez csak azért történik, mert a 
ragadozóknak nincs erejük, úgymint a kertet fogai
val, lábaival és szarvaival pusztító kecskebak agyon 
nem tiporhat minden növénykét. minden gyökerecskét. 
Növényke s gyökerecske sok, igen sok van. Csak az 
a sokaság védi meg itt-olt épségben a gyönge 
növénykéket.

Eljő az iskola. A tót gyermek bele van vetve 
egyszerre a hamisság, hazugság s szellemi kínok 
igazi poklába. Tudjuk, el nem hiszik nekünk a művelt 
világban: hogy a tót gyermek az iskola küszöbén
elveszíti anyanyelvét, törvényileg veszíti el, mert a 
valóságban mégis álhozza a küszöbön. S hogy által 
viszi, ezért nyomorúságos, gúnytárgyává, az előreha
ladás akadályává s a szülői tekintélyt pótlandó tanítói 
tekintély baílastjává lesz. (Jegyzet. A hol ez nem 
történik, az csak némely katholikus s evangélikus 
iskolában van meg, de itt is csak akkor, ha a tanító 
véletlenül nemcsak jó, értelmes s önmagához hű, 
hanem jellemileg s anyagilag is elég erős arra, hogy 
ellentmondjon a csábitgatásoknak, panaszoknak s 
ellentálljon a jutalmaknak s dicséreteknek. Ilyenek 
persze vannak még s ezeket kivesszük a csoportból.)

Nem hiszik s ez mégis igaz. Már a gyermek- 
kertben (óvodában) kiszakítják a gyermeknek anya
nyelvét. Az állami iskolákban a tót nép között az 
ABC-től kezdve minden tótul megy. Merészelje'valaki 
azt mondani, hogy ez hazugság! Helyt állunk. Meré-
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— Úgy latszik, egészen kiábrándultál belőlem s 
fiadba szerelmesedtől! mondta egyszer, mikor hiában 
volt minden hízelkedése, hogy férje figyelmét elvonja 
magára attól a kibontva rugdalódzó piciny gyermektől.

— Bohó vagy, Aranka! Mintha lehetne te belőled 
kiábrándulni! Hanemhogy fiunkba bele vagyok szerel- 
mesedve. az bizonyos. S azzal újra oda fordult a gyer
mek felé, hogy szúrós bajuszával megintcsak előidézze 
azokat a csodalatos fintoritásokat azon az édes kis 
arcon, melyek őt olyan kacagásra ingerelték, hogy a 
könyc kicsordult tőle.

A fiatal, az elkényeztetett, a szerfölött hiú asszony 
összevonta sűrű szemöldökét s ebben a pillanatban 
támadt föl lelkében az a természetellenes érzés, hogy 
fia elszakasztja őt férjétől!

És ez volt a forduló pont az ő tragoediájában!
Napról-napra idegenebb lett a gyermeke iránt s 

napról-napra türelmetlenebb, küvetelőbb férjével szem
ben, ha az őt látszólag elhanyagolta.

Boldizsár Béla elejéntc egész gyöngédséggel ipar
kodott megosztani figyelmét kettőjük között. Később, 
mikor már nagyon is szembetűnővé vált a követelés 
Aranka részéről, hirtelen változás állott be s a gazda
ság kezdte lefoglalni annyira, hogy mennél kevesebb 
időt szentelhetett fiának, — feleségének még kevesebbet.

Ha a mezőről haza jött, megcsókolta a szerelmesen 
nyakába boruió asszonyt, kis gyermekét megsímogatta 
— s oda ült íróasztalához, hogy a termés értékesítése 
céljából üzleti leveleket írjon.

(Folyt, követk.)



19. szára. Turóc-Szenl-Márton,
szelje valaki azt állítani, hogy azokban az iskolákban 
létezik tót ABC-s könyv. Nem, még a tisztán tótajkú 
község állami iskolájában sem létezik tót olvasókönyv.
A gyermek meg van fosztva azon fogalomtól, hogy 
anyanyelvén lehet olvasni és írni. Megmérgezik a tói 
gyermek első terjengő szemléleteit a világról, a dol
gokról; csavarják a fiatal észt, összekuszálják az első 
alapos fogalmakat s gondolatokat, a lelket az idegen 
nyelvnek ocsmány materialisztikus hideg fogóiba pré
selik, az emlékező tehetséget mint téli időben a kopasz 
tarló fölött tova iramló szélvész megterhelik fecse
gésekkel s a hideg s puszta hangzóknak rikácso
lásával.

S aztán hazugsággal és hamissággal igy megy 
az tovább és tovább. Midőn már a nyelv megszűnik 
a nevelés első s fő eszköze lenni s megjelennek a 
fogalmak, gondolatok s elméletek; midőn már az 
elsajátított idegen nyelv második természetté lett, 
igaz óriási áron, a közvetlen természetes lelki fejlődés 
árán, akkor aztán megjő a magasabb gondolati, elmé
leti s paedagogiai hazugság, megjÖD a gyermeknek a 
nemzetiségtől, nyelvtől, nemzeti érzelmektől való 
szándékos systematikus elidegenítése. Valóságos lelki 
és lelkiismereti rablás, tömeges elfogatás ez.

Sokat kell szenvedni a tót népnek, sok keserű
séget, megalázást s jogtalanságot kell eltűrnie! Voltak 
idők, midőn a tótok tömegesen szenvedtek mártyr- 
ságot a börtönkben, botok s akasztófák alatt, szám
kivetésben; soknak, igen soknak elvették a kenyerét, 
hivatalát, becsületét. No de mégis a legnagyobb már- 
tyrok, áldozatok a mi apró tót gyermekeink!

Elhisszük, hogy a szülőknek szivében leghama- 
rább olyan szavak találnak helyet, melyek édes gyer
mekeikkel foglalkoznak. Ezt a nemzetiségiek vezér- 
férfiai nagyon is jó l tudják, de nagyon ki is hasz
nálják Midőn csendben, de annál biztosabban végzett 
izgatásukra már semminő okot, lápot nem találnak, 
a szülői szívre appellálnak s gyermekeiket illetőleg 
oly húrokat pengetnek, a melyek csakhamar gondol
kozóba ejthetik azokat, akiknek szánvák. Hiába, 
szülő csak szülő marad s érthető szeretettel csüng 
gyermekén. De épp azért nem volna szabad oly pisz
kos kézzel nyúlni a szülői s z í v  szentélyébe! Nem 
volna szabad oly rémes képeket festeni, a melyek 
látása, ha valók volnának a képek, borzadályt, kiolt- 
hatatl'an gyűlöletet kelthetnek.

Mert olvassuk csak figyelemmel a fentieket. Nem 
vesszük-e rögtön észre, hogy itt — sajtóilag ugyan 
tán megengedett formában s határok között — de 
annál borzasztóbb vád, rágalom, izgatás foglaltatik ? 
Vagy tán van még valami borzasztóbb a szülőre 
nézve, mint azon tudat, hogy gyermekének jövőjéről 
nem gondoskodhatik, azt nem biztosíthatja? Sőt, 
hogy gyermekét szüntelen, ádáz ellenségek, mérges 
Kígyók, halált lehelő skorpiók veszik körül ? ! 
Azok a kik szülök, az apák, anyák tudják felfogni e 
szavak jelentőségét.

Mi a magunk részéről igyekszünk az ilyen bárány- 
bőrbe öltözködött, mézesszájú farkasokat leleplezni. 
Ezen alkalommal is határozottan tiltakozunk azon 
vád ellen, hogy a tót szülők gyermekeivel jogtalanul, 
igazságtalanul, durván bánnak s hogy az állami isko
lák nem szolgálnák azon célt, melyet minden iskola 
hivatva volna szolgálni. Hogy az állami iskolákban 
mindamellett nem ápoltatik a hazaíiatlan. hazaellenes 
szellem, az valami természetes. Hát miért állították 
volna fel akkor ezeket?! Hogy némely iskolában 
nem látszik célszerűnek a tót nyelven irt tankönyvek 
bevezetése, az is valami természetes, mert hisz, a 
cikkíró önmaga állítja, hogy a gyermekek a magyar 
nyelven való kizárólagos tanítás dacára sem felejtik 
el a tót nyelvet. Mindamellett az anyanyelv kellő 
határok s paedagogiai célirányosság mellett az állami 
iskolákban is helyet foglal, főleg az alsó két fokon. 
Hogy mégis vannak kivételek, ez mit sem változtat 
a tanítás helyességének megállapításában, mert nem 
az a fő, hogy mely nyelven — Jóllehet ez a magyar 
királyi állami iskolákban más mint magyar absulute 
nem lehet —  hanem mit és mily eredménynyel taní
tottunk? Már pedig tapasztalatból állíthatjuk, hogy 
az éppen kivétel kép említett felekezeti iskolákból 
kikerült növendék épp annyi százaléka nem tud 
olvasni, mint azon iskoláké, a hol magyarul tanítanak. 
Sőt újabban az állami iskolák által fölmutatott ered
mény jóval fölülmúlja a felekezeti iskolákét. A szülők 
tehát bátran s a legnagyobb bizalommal küldhetik 
gyermekeiket az állami iskolákba. Életre való dol
gokat tanítanak ott nagyon is s csak ezeket sajátítsa 
el gyermekük s nem fogja az életben kárát vallani. 
Persze nem tanítanak az állami iskolában hazaíiatlan 
módon sem érezni, sem énekelni, sem imádkozni, 
hanem tanítják szüntelen azon igazságot, hogy e 
földet, melyen élünk, szeretnünk kell. hogy e föld 
neve Magyarország s azok, a kik benne laknak, kell, 
hogy magyarérzelműeknek vallják mindenkor magu
kat! Mindezeket azonban odaát is tanítani kellene, 
sajnos, gyászos dolog, hogy még sincs így! Azért, 
hogy vannak iskolák, melyek hivatásuk magaslatán 
állanak, absolute nem következik az. amit a cikkíró 
igazság gyanánt állít. A tehetséges, tótajkú gyermekek 
nagyon is boldogulnak ezekben az iskolákban, de épp 
az fáj sokaknak, hogy a szülők figyelnie most mind
inkább az állami iskolák felé fordul, mert belátja, 
hogy azokban mégis csak megállapíthatja gyermekük 
jövőjét s korántsem igaz az, a mit báránybörbe bújt 
jóakarói ezekről állítanak.

m y  i b b k i  h  i  «  a  n  d.

H Í R E I N K .
— Kitüntetett tanítók. A n. m. vallás- és közokt. 

m. kir. miniszter úr f. évi április hó 23-án 17020. szám 
alatt kelt magas rendeletével a magyar nyelv sikeres 
oktatása és terjesztése körül tanúsított kitűnő buzgal
muk elismeréséül Uhlyárik Szende turóc-szt-mártoni, 
Rakitta Samu ruttkai és Keleti Károly felső-turcseki 
állami tanítókat egyenként 50 frt jutalomdíjjal tüntette ki.

— Esküvők. Dr. H a a s  Jakab megyei főorvos 
kedves leánya, Berta kisasszony, mai nap délután 3 
órakor esküszik örök hűséget Preis Illés nagyváradi 
bútorgyárosnak ; ugyancsak ma tartja esküvőjét L ö w y  

Józsa kisasszony, Bienenstock József privigyei kereske
dővel. — Tartós boldogságot kívánunk az uj házas
pároknak.

— Kirándulás. A turóc szt.-mártoni állami közép
kereskedelmi iskola 80 növendéke, és a polgári fiúis
kola két felsőbb osztályának 70 tanulója tett kirándu
lást — május hó 8-án — Znióváraljára. A fiatalság 
nemzeti zászló lengése mellett vonult a régi várromhoz,

honnan talán a legszebb kilátás nyílik a megyére. A 
hegy lábánál Farkas Sándor képezdei tanár üdvözölte 
hivatalos minőségben elfoglalt kartársai nevében a fiatal
ság élén menetelő tanári kart, s azután átvette a vezetést, 
A felvonulás mintegy ötnegyed órát vett igénybe £ 
fent ugyancsak jól ízlett a villás reggeli. Két órai pihenő 
után lefelé indult a menet, s fél kettőkor végig haladva 
a kis város közönségének kíváncsisága közepett, bevo
nult a vendéglőbe, a hol megrendelt ebéd várta a 
kirándulókat. Itt csakhamar jó kekv fakadt, mert a 
znióváraljai tanitóképezde zenekara is megjelent és 
feledteié a fáradalmat. Víg hangulatban telt az idő ; 
a két intézet tanárai és ifjúsága igen jól érezték magukat 
egymás társasagában, ö t  órakor azonban kiadatott a 
jel a sorakozásra s a hosszú oszlop megindult Pribóc 
felé, hogy a 8 órai vonatot elérve, hazatérhessen ott
honába.

— Mulató-hely megnyitása. A Pátsch-féle nyári 
mulató-hely megnyitása május hó 5-én volt. A meg
nyitás nem sejtett sikerültéhez nagyban hozzájárult a 
a ruttkai tűzoltóság megjelenése, nem különben a kassa- 
oderbergi vasút ruttkai gépgyára 24 tagból álló zene
karának kivonulása. Lehet mondani, hogy a zenekar 
pompásán adta elő darabjait, s igy nem csoda, hogy 
a késő esti órákig kitartottak a nagyszámban megjelent 
vendégek. A gyári zenekar pauzáit Csonka Pali hely
beli zenekar játéka töltötte be. Volt tehát alkalma a 
közönségnek a zene élvezetében. Óhajtjuk, hogy a gép
gyári zenekar ezután is többször átránduljon.

— Ifjúsági előadás. Liptó-Szt,-Miklósról irja leve 
lezőnk : A liptószt. miklósi állami polgári iskola múlt 
héten a *Fekete sas* szálló nagytermében az iskola 
tápintézete és segélyző-alapja javára sikerült jótékony
célú előadást rendezett, melyet díszes közönség hallga
tott végig. Ott volt Kürthy Lajos főispán, Andaházy 
Géza alispán, Kiszely Árpád kir. tanfelügyelő, Jeszen 
szky Géza járásbiró stb. stb. Az előadás sorrendje « 
következő volt : - -  1. Induló, Kiickentöl, énekelte az 
iskola vegyeskara. — 2. Magyar Népdalok, Hoós János
tól, énekelte az iskola vegyeskara. — 4. A Tavasz 
Tündére. Látványos színmű I felvonásban. — 5. A fecske, 
Bognártól, zenekari kiséret mellett énekelte a leányok 
kara. — 5. A gazdag rokon, vígjáték 1 felvonásban.
— 6. Vadászdal, Hoós Jánostól, énekelte az iskola 
vegyeskara. A sorrend minden pontját élénken meg
tapsolták. Az előadás után előbb a gyermekek, aztán 
a felnőttek számára tánc volt. Felülfizettek: Kürthy 
Lajos főispán 1 frt 50 kr., özv. Joób Adolfné 5 frt, 
Kiszely Árpád 2 frt, dr. Mikó Gyula 4 frt, Steier Izidor 
t frt, Kiszely Gyula 50 kr., Sonda József 40 kr., Fülöp 
N. 40., Strausz Mór 40 kr.

— Barátság kutya és macska között. Hogy 
Romulus és Remust farkas szoptatta, azt úgy hiszem 
mindenki tudja, de hogy a kutya és macska egymás között 
olyan barátságban legyenek, mint az én Miiderl kutyám 
és a házbeli cicánk — azt talán kevesen tapasz
talták. Igen, mióta a Madi cica házunkhoz került, Máderl 
állandó őrévé lett és az anya szerepét vállalta el min
den tekintetben ; vele alszik, vele játszik és ha a Csárdás, 
vagy a Vadász — persze ezek mindig gonosz indulattal
— közeledik a cicához, azt hősi ugatással és morgással
kényszeríti hátrálásra, sőt komoly veszély idején meg 
is ösnierteti fogait a támadó bundájával. Az utóbbi 
napokban éppen Csárdás bundája szenvedett folytonos- 
sági hiányt egy meggondolatlan pillanatban elkövetett 
illemtelenségeért. X.—J.

- -  Tüzek. A múlt héten Andrásíalván és Várnán 
pusztított a tűz. Előbbi községben több ház égett te a 
hozzájuk tartozó melléképületekkel, ellenben Várna 
csaknem egészen felemé9ztetett a tűz által.

1896. május 12.
— Baross Gábor exhumálása. A  képviselőház, a 

kormány, a kereskedelmi minisztérium, a főváros s több 
vármegye, iparkamara és más testületek képviselőinek 
jelenlétében, május hó 9 -én helyezték el Baross Gábor 
hamvait a klobusici mauzóleumban. Az újra beszentelés 
szertartását Bende Imre nyitrai püspök végezte fényes 
papi segédlettel.

—  A kereskedelmi iskolák uj szervezete. Egy
budapesti kőnyomatos hozza a hirt, hogy Wlassica 
Gyula kultuszminiszter uj szervezetet fog legközelebb 
adni a kereskedelmi iskoláknak. Az uj szervezet szerint 
a kereskedelmi akadémiák és középiskolák, felső keres
kedelmi iskola nevezetet kapnak s külön főigazgató, 
esetleg főigazgatók felügyeletéle lesznek bízva. A három 
éves tanfolyam megmarad; a második idegen nyelv 
nem lesz szükségképpen a francia, hanem lehet az 
angol, vagy az olasz is ; az áruisme a kémiával kap
csolatban taníttatik. A  rendes tantárgyak sorába lép 
a vallástan, a szépírás és a torna is. A  közoktatási 
miniszter azon van, hogy ez a javaslat már a jövő 
tanévben érvénybe lépjen.

- -  Erdőégés A  rutkai határban lévő közös bükfa 
erdő eddig ismeretlen okból május hó 7 én kigyúladt 
s csak a gyorsan kivonult községi tűzoltóknak köszön
hető, hogy 3 órai erős munka után a tűz további ter
jedése megakadályoztatott.

—  Kréta-rajzok rendelhetők Singer Sándor festő
nél, Turóc-Szt.-Mártonban. Egy képnek ára 6 frt. 
Rendelések Singer Henrik divatárú üzletébe küldhetők.

—  Kereskedelmi és Iparkamarai értesítés. A 
kereskelemügyi m. kir. minisztérium megbízásából ezen
nel pályázatot hirdetünk az ezen minisztérium által fia
tal törekvő és kellőleg képesített iparosok részére 
szakismeretük fejlesztése céljából alapított 300 frtos 
utazási ösztöndíjra. Felhívjuk Pozsony, Nyitra, Trencsén 
és Turóc vármegyében illetékes s a fönti feltételeknek 
megfelelő iparosokat, hogy e tekintetben folyamodvá
nyukat f. évi május 20-ig a pozsonyi kereskedelmi és 
iparkamarához terjeszszék be. A folyamodványhoz csato
landó a pályázó illetőségi helyét, családi viszonyait, 
erkölcsi magaviseletét, tanulmányait, foglalkozását és 
nyelvismeretét igazoló okmányok és a folyamodványban 
részletesen körülírandó azon út terve, melyet az illető 
meg akar tenni.

I rodal om.
Millenniumi történelem. Az *Athenaeum* r.-társa- 

ság kiadásában megjelenő »A magyar nemzet története* 
című 10 kötetes nagy munkának (millenniumi kiadás) 
első kötetét méltó elismeréssel fogadta úgy a komoly 
kritika, mint a magyar olvasó közönség, mely immár 
tiszta képet bir magának alkotni arról a nagyszabású 
műről, a mivé ez a vállalat, az első kötet után Ítélve 
ki fog fejlődni. Ezen kedvező hangulat hatása alatt 
indul most útnak a második kötet két első füzete, mely 
a sorozatban 22. és 23. számokkal van jelölve. A  máso
dik kötet főcíme »Magyarország az Arpádházi királyok 
alatt*. Irta : Marcali Henrik kiváló történetbuvárunk, 
kit ama kitüntetés ért, hogy időközben Ő Felsége által 
a budapesti tudomány-egyetem magyar történelmi tan
székére rendes tanárnak kineveztetett. Ezt a második 
kötetet rövid előszó nyitja meg, melynek remek iniciá
léját : Egyház alapkövének letétele, Vágó Pál rajzolta. 
Az első könyv: » Küzdelemén nemzeti függetlenségért* 
cim alatt Péter és Aba Sámuel, a pogány lázadás, a 
trónviszályok történetét tárgyalja iehetöleg kimerítően, 
az összes történeti adatokat nagy buzgalommal egybe
állítva és kritikailag feldolgozva. Ezekhez a füzetekhez 
is pompás műmellékletek vannak csatolva : *Szent Mar
git zárdába lép* Székely Bertalan nagyszerű falfestmé
nye a pécsi székesegyházban; a *Morvamezö* látképe; 
* Szent László ereklyetartó mellszobra* a győri székes- 
egyházban ; a » Tatárok betörése* remek hasonmás 
Turóci krónikájának augsburgi kiadásából. A szöveg 
közé pedig annyi sok szebbnél szebb kép van nyomatva, 
hogy csak a főbbek felsorolására szorítkozhatunk. így 
tStrassburg középkori képe*, Schedel Világkrónikájából, 
ugyanonnét *Regens középkori képe, Ménfő falu és A 
ménfői csatatér* és a * Mátraalja Saárnál* látképe 
Cserna Károly eredeti rajzából. A salzburgi bencés 
kolostor misekönyvéből két érdekes kép van bemutatva, 
az egyik a XI. századból egy papot és a másik egy 
püspököt ábrázol egyházi ornatusban. Közölve van F. 
Zanettinek G. S. Gatteri rajza után készült rézmetsze
téből »Szent Qellért vér tanúság a* , mely azt a jelenetet 
ábrázolja, midőn az első csanádi püspök kocsijával 
letaszíttatik a Dunába arról a hegyről, mely most róla 
Gellérthegynek neveztetik: Ezen kívül ezekbeu a füze
tekben be vannak mutatva a bécsi krónikának összes 
képei, a melyek erre a korra vonatkoznak. Egyes füzet 
ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3frt 60 kr., 
félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben,

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

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 36 krtól 14 frt 65 krig méterenként —  sima, 
csikós, kockázott, mintázottakat, damasztot stb. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban stb.) 
postabór és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: H e m ie b e r g  O . (cs. k. 
udvari szállító) y c in g y á ra  Z ü r ic h b e n . — 
Svájcba címzett levelekre 10 kroq és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elinlóztettnek. 1



4 Turóc-Szent-Márton,
886. Ik, sz..18957

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

hatóság közhírré teszi, hogy Franek Tamás végre
hajtatnak és Hrivnák szül. Faczuna Katalin csatla
kozónak Hrivnák János elleni végrehajtási ügyében 
a besztercebányai kir. törvényszék területén Pribóc 
községben fekvő:

1. a pribóci 19. sz. tljkvben A. I. 2 —6. és -f-
2. sorsz. alatt felvett ingatlanokból Hrivnák Jánost 
B. 5. és 8. t. a. V«-od részben megillető jutalékra 
520 frlban,

2. az ugyanottani 117. sz. tljkvben A. I. 1. sor- 
és -|- 1. sor-sz. alatt felveti s Hrivnák János nevére 
Ve-od, Hrivnák József nevére l/#-od és Hrivnák János 
nevére Vo-od részben írt ingatlanokra és azokon 
épült 12. ö. i. sz. házra 160 frt kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanság az 1895. évi május hó 25-ik napján d. e. 
10 órakor Pribóc községben a község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen 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 elösmervényl átszol
gáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1894. évi március 8-án.

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

526. tk. sz. 1895.

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

hatóság közhírré teszi, hogy Pittner szül. Klein 
Máriának, Laczko Mátyás elleni végrehajtási ügyében, 
Szklenó községben fekvő, a szklenói 103. sz. tljkvben 
A. I. 1—20. sorsz. alatt felvett (többi közt 279. hrsz. 
118/d. ö. i. számú házból álló) és Laczko Mátyás 
nevére egészben irt ingatlanságra 547 frt kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanság az 1895. évi május hó 27-ik 
napján d. e. 10 órakor Szklenó községben a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiál
tási 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 szabálysserü elösmervényl átszol
gáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban. 1895. évi február hó 8-án 

M e dz ih rad szky ,

■' F  I. V  I ■> rf K  I II I I* A  n  6 . 1896. mdjus 12. 19. szám.

nyitok s {elhívom a pályázókat, miszerint az 1883. 
évi 1. 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. .

1. Az orvosi körtől íizelés 400 frt. azonkívül 
szabálvrendeletileg megállapított gyógykezelési é» 
himlőoltási dijak, valamint fuvar természetben.

2. A Znióváralja községben lévő állami taniió- 
képezdétől mint intézeti orvos kap évenként -OO Irtot 
s a mennyiben a megválasztandó körorvos az egész
ségtannak a znióváraljai tanitóképezdében való elő
adásra tanári bizonyítvánnyal képesítve lenne (ezek 
előnyben részesülnek) mint ilyennek tiszteletdíja a 
fentebb említett 200 frt betudásával 350 frtra emel 
telik fel.

Stubnyafürdő, 1895. évi április hó 20 án.
Z o r k ó c z y ,

főszolgabíró.
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Ezen Horgony-Pala- 
Expeller nevén is is- 

morolos, igazán népszerű 
lui/.iszor most már 25 ev óta 

legjobb lájdalomcsillapitó bo- 
Vv dörzsölésnek fényesen bebizo-

/  nyúlt köszvénynel.csuznal.tagszag-
A , ' / g á t a s n á l  stb. nel. Á fold m-

/ szágaiban nagy elterjesztést bi/.to-
r  hatása követkoztobon mindon oldalról oly 
elismerést talált, hogy mindon botognok jog

ai ajánlható.
rA  T inct. c a p s ic i com pos.

(Horgony-Pain-Expeller)
kimagasló állnsiit a fájdalomcsillapító bedörzsölő- 
sek között diadalmasan megtartotta, különféle fol- 
bujtás és utánzatok dacára; oz bizonyára a legjobb 
bizonyítók arra nózvo, hogy a közönség igon jól 
mog tudja különböztetni a jót a rossztól.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bevá
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyelendő és minden üveg ozon jegy nélkül, 
mint nem vc.ódi visszautasítandó. A gyógy
szertárakban kapható 40 kr., 70 kr. vagy 
1 frt. 20 kinyi árban üvegenként; Hűd apostoli 
Török J ó z s e f  gyógyszerésznél.

Richter-féle gyár Rudolstadtban, Thiir.-ban.

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

Ez méltán az én üzletemre vonatkozható, mert 
csakis egy o ly  nagymérvű Üzletnek, am ilyen az enyém , 
lehetnek o lcsó költségei, mely körülmény óriási kész- 
pénzáru-bevásárlásoknak és egyéb előnyöknek köszön
hető s m elyeknek végre a vevőim  veszik hasznút. ^

X Gyönyörű minták magánvevöknek Ingyen és X  
bérmentve. 9

Bőlnrtalmu mintakönyvek, amilyennek eddig IC
még nem létezlek, szabók részére bérmen- fl| 

tétlenül.

í

x
Öltönyeknek való kelmék •

|
X

8
XI s
8 STIKA E.O í'SK Y J„ 8
•  ManschoBter). g

Legnagyobb gyári poszto raktár V* millió forint 2  
értekben. •

^  abet Szétküldés csak utánvét mellett. g

f ig y e lm e z t e té s !  Minthogy ügynökök és .házalók J C  
* ‘ Stikarofsky< elnevezéssel másodtninőségü árukat

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 liatlastányok , 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, k ocs l-á th u za lok . 
i . i - m i a u i  o l t l i  r u lá l n r  stájeri, karinthiai. tiroli stb. 
loilenhen férfi és női h aszn álatra , ered eti g y á r i 
árak  mellett, o ly  nagy választékban, a m ilyent húsz

szoros verseny sem nyújthat. 
l i O K i iu g y o b b  v á l a s z t é k  csakis finom, tarlós nő i 
p osz tób ó l, a legdivatosabb színekben. M osó-szüv et, 

u ti-p la idok  4— 14 frtig,
Úgy- (u j-bólás.gom b,tű ,

szintén I v d l C l V C H  cérna stb.).
Jk?-* Valódi, tartós, tiszta gyapot posztó arukat,
és nem holmi olcsó rongyot, mely alig a 
szabó munkadiját érdemli, ajánl jutányos áron

I
x

X

ofsky 
árusítani,

ásodminöségU <
félreértések kikerülése végett 
é. fogyasztó közönséget, hogy 

lyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom el 
áruimat.

X szoktak 
__ figyelmeztetem

áruimat.

•xtxexextxxtxextxext

A „Dobrovits László és társai tömören hajlított fabútor-gyár Turócz-Szt.-M ártonban“
t. c. részvényesei a f. évi május hó 29 én délutáni 4 órakor Turóc-Szl.-Márlonban, a gyári 
irodahelyiségben megtartandó

r e n d k i v i l i  k ö z  g  j  ü. 1 é s  1 1
tisztelettel meghivatnak'.

I  ÍHiiácüikoKái és lia tá n > 7 ,a lli» /,a ín l ( á r n y a i :
1. Jelentés a .vállalat jelenlegi állapotáról.
2 Választás ,pz igazgatóság tagjainak kiegészítése céljából.

kir. aljbiró.

B iz to s  x y ó jo u lá s  ^
a következő betegségekből : skrophulotikus és tuberkulotikus 
bántalmak, angolkór, mirigyes szervek tömörülése, csont- és 
izületi bántalmak. köszvény. hugykő. idült bőrbajok, idült izom- 
és izületi csúz (rheuma). mindennemű (szem-, orr-, torok-, gége- 
és légutak-)hurul(katarrh. asthma). sápkór. vérszegénység, renyhe 
bélmüködés, mindennemű női bajok, a hol a jóa  és vas együtt- 
léte job b  eredményeket biztosit, mint csupán a vas-fürdőzés, 
idegbajok, hüdések és görcsök.

- A - r T T S t -

Polhora-gyógyfürdő
Általánosan elismert jódbrom-vaslithium és só 

tartalmú gyogy-viz.
Az uj tulajdonosok altul tetemes költség
gel renoválva.

H é i t l ö l d e k r e  ( e r j e d ő  fo i iy v i> M ‘ k  k ö z ü l i ,  l iw z lu  
l u k n n o k .  b u z i  c IIÚ IÚ m.

Teljes pensió lakás, fürdőzés, ellátás slb.l 
14 frtért hetenkint

Egy hazaspar 9 0  frt, egy gyermekkel 9!i frt.
Bővebb felvilágosítással, prospektussal készségesen szolgál

Az igazgatósai*-.
1818. sz.

Pályázati hirdetmény.
Turóc-vármegye mossóc-zniói járáshoz tartozó 

znióváraljai orvosi kerületben lemondás folytán üre
sedésbe jött körorvosi állásra ezennel pályázatot

A közgyűlésen személyesen vagy meg hatalmazott állal részt venni óhajtó t. c. részvényesek részvényeiket 
az alapszabályok 10. § a  értelmében a közyyülés megkezdéséig vagy Turóc-Szt.-Mártonban a gyár irodájában, 
vayy Besztercebányán a ..Besztercebányai takarékpénztár" nál, vayy pedig Sopronban Dobrovits Sándor soproni 
takarékpénztári fökönyyvelö úrnál letéteményezni tartoznak.

Turoc-Szt-Mártonban, 1895. május 10-en. Az igazgatóság.

H I R D E T M É N Y .
<i császári és apostoli királyi felségének f. vi január hó 17-én Budapesten kelt legfelsőbb elhatározása folytán 

ezennel m egindiltalik a

X V III . magyar kir. államsorsjáték,
m ennek  tiszta jövedelm éből a pesti szcgénygvorinek-kói-ház-ogvlct. a púdat nöegylet, vagyontalan állami tiszt
viselők özvegyei és árvái részére gyűjtendő alap, a Mensa akatíemika. a háromszékmegvei árva liu és szere 
iáz. a sikelnémák kolozsvári országos intézete, az aradi siketnéma iskola, a fiumei Mária árvaház egvenl 
gy tized részben és a Hanolder-féle lan- és nevelőintézet, a nagymil.álvi közkórház. a fehér kereszt cgylel

eretel- 
kint

budapesti angol kisasszonyok tanintézete egy huszad részben fognak” részes íü ctn i'* '* ‘ '!eY ,c'1 ís
E sorsjáték összes 3282-ben m cgállapitolt nyerem ényei az alább következő játékterv szerint 100 0 0 0  frtra  

rúgnak , és pedig:
2 nyeremény ogye

20
60

200
3000

ikint — 2000 frt 
—  1000 ■ 
— 600 » 
— 100 * 
—  60 -  
—  10 .

1 főnyeremény 00000 frt
1 » — — - 16000 •
I » — — 10000 »
1 nyeremény - - - - -  i)000 »
I » — — — 4000 »
1 . — — — 3U00 »

az összes nyeremények készpénzher. fizeitelnek ki.
___A húzás vissznvonhAtlanul 1895 ik évi junius hó 26-án Budapesten történik.

— = =  K k ,  noi-mJi-k ,  á r a  «  IYII11I va n  ■■i<-gáli»|>ii va. ~ — __
Sorsjegyek kaphatók a lottó-igazgatóságnál Budapesten (Pest, fövám ház. félem eleti. a hová a megrendelt 

ara postául,-ilvany midiéit olum beküldendő valamennyi lolt*., só- i ,  adóhivatalnál, a legtöbb postahivatalnál 
a bécsi .M erkúr.-nal es minden városban és nevczclesebb helységben felállított egyéb  sorsjegyáruló közegnél

Budapesten. 1896. január 17-én. M kir. lottó-igazgatóság.

Turöc-szt.-inartuni Magyar Nyomda — Moskúcz, Kéretlené.
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