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Orvosi kamarák.
A belügyminisztériumban elkészüli az orvo

si kamarák szervezéséről szóló löivényjavaslat. 
Az ország orvosi kara és mindazok, akik érdek
lődnek az ország ezen legintelligensebb osztá
lyai iránt, örömmel üdvözlik e javaslatot, amely 
azt jelenti, hogy az orvosi kar tekintélye növe
kedni fog és immár lesz egy testület, aip''ly 
orvosaink érdekeit megvédi és amely meg- 
nyilatkozhatik az orvosi kart érdeklő kérdé
sekben.

Örömmel üdvözöljük mi is a javaslatot s 
nagy vonásokban az alábbiakban ismertetjük.

Az egymáshoz közelebb eső megyéket 
csoporlosíva, ugyanott, ahol most ügyvédi kama
rák vannak, lesz az uj orvosi kamaráknak 
székhelye. Azonkívül Budapesten a budapesti 
orvosi kamarán kívül.szervezik majd az orszá 
gos o r vos i  kamarát, amely az érintkezést 
az egyes kamarák közt fenntartja és egyik 
fofeladata lesz, hogy egyes orvosi kamarák 
állal felvetett és az összes kamarák állal meg
vitatott eszméknek propagandát csináljon, más
részt azonban az orvosokat megillető kérdé
sekben a belügyminiszter felkérésére, mint 
taná csa d ó tes t ü let szerepeljen. Ebbe az orszá
gos orvosi kamarába az ország összes orvosi 
kamarái két-kél tagot választanak, amely kamara 
azután saját kebeléből választja meg elnökét. 
Ezáltal lesz a magyar orvosi karnak egy oly 
választott testületé, amely a leghivaloltabb lesz 
csakugyan arra, hogy a belügyminisztériumnak 
segédkezzék a közegészségügy javításán s főleg, 
hogy figyelemmel kisérje, felszínen tartsa és 
ki is vigye a közegészségügy államosítását.

Az orvosi kamarának tagja minden orvos,  
aki az illető vármegye területén működik. A 
hivatalos orvosok, a megyei, városi, községi 
és körorvosok szintén tagjai az orvosi kama
rának. amennyiben prakszist folytatnak. Ter
mészetesen a közegészségügy államosítása 
után, amikor a hivatalos orvosokat el fogják 
tiltani a magánprakszistól. ezek megszűnnek 
majd.a kamarák tagjai lenni.

A kamara az orvosokat nyilvántartja, a 
letelepedő orvos köteles diplomáját a kamara 
elnökségének bemutatni. (Eddig az orvos a 
megye, illetve város törvényhatósági bizottsá
gának mulatta be diplomáját.)

A kamara költségvetését önmaga állapítja 
meg. A tagdíjat a kiadásokhoz mérten hatá
rozzák meg.

A kamara tisztviselőit három évre választja. 
A tisztviselők újra választhatók.

Ezek az általáns határozatok. Akik a kama
rák elvi ellenségei, azok épp azért ellenzik a 
kamarák szervezését, mert szerintük a kamara 
egy olyan színtelen intézmény lesz, amely 
megalakulva, évenkint közgyűlést tart, azt 
bankettel megünnepli és ezzel a kamara egy 
esztendei működése be van fejezve. Hogy ez 
mennyire nem áll, legcsaltanosabban bizonyítja 
a törvényjavaslat második része, amely a 
kamarák fegyelmi hatáskörével foglalkozik. 
Minden kamara választ egy fegyelmi bírósá
got, amely a kamara elnökének vezetése mel
lett fog ítélkezni mindazon ügyekben, amely 
orvosi kibágási ügyekben eddig kizárólag csak 
a bíróságok ítélkeztek.

A bírósági tárgyalások élőit az orvosok
ból álló fegyelmi bizottság fog Ítélkezni ; tehát 
az orvos eljárása felelt első sorban az orvo
sok fognak Ítéletet mondani, amely az orvosi 
kihágás vagy vétség minősége szerint 15 — 
500 frtig terjedhető pénzbüntetésből, vagy az 
orvosi diplomával való visszaélés súlyos ese
tén, amely visszaélés emberáldozalot is köve
telt, a pénzbüntetésen kívül a diplomától való 
megfosztásból is állhat. Időlegesen természete
sen az orvosi gyakorlattól nem függesztenek 
fel senkit.

A kamara határozata ellen felebbezésnek 
van helye, a másodfokú fegyelmi bíróság : a 
királyi kúria lesz, amely végérvényesen dönt 
a fegyelmi ügyekben. A minimális büntetés nem 
felebbezhető.

A törvényjavaslat életbeléptetése előtt a 
miniszter rendelelet bocsát ki, amely azt a

nevezetes intézkedést fogja tartalmazni, hogy 
az orvosoknak nem szabad tudományukkal 
vásárt csinálni, illetőleg az újságokban nem 
szabad hirdetniük, ami nagyon gyakran a 
betegek félrevezetésére szolgált. Ez és több 
más apróbb dolog, amit manapság orvosaink 
mindennap elkövetnek — tisztelet a kivételek
nek —  kihágásnak lesz minősítve és'mini, Hy-efi 
az orvosi kamara fegyelmi hatósága ala tar
tozik.

Mindez egyszerre be fogja szüntetni az 
orvosi kar parasitáit és az orvosi kar sok
szor meghurcolt tekintélyét egy csapással helyre 
fogja állítani. Mindentől eltekintve, már e cél
ból is szüksége van az orvosi karnak kama
rákra, amelynek ellenségei nagyon hamar, 
mihelyt belátják majd az uj intézet életreva
lóságát, jóbarátaivá válni. Az a rendszeres izga
tás, amely hivatalos és nem hivatalos orvosok 
között hosszabb idő óta folyik, egy sztrájk 
érdekében, amely mindenre jó lesz, csak nern 
az orvosi kar reputációjának emelésére és 
érdekeihek istápolására, egyszerre meg fog 
szűnni, mihelyt lesz hely, idő, ahol az orvosok' 
megnyilatkozhatnak.

A törvényjavaslat 1896. január 1-én lép 
életbe; a szervezési formalitásokra négy hónapi 
idő van hagyva, úgy hogy 1896. május e l s e 
jén, tehát a milleniumi ünnepségek megnyitá
sakor a modern közegészségügy egyik első
rendű intézménye is meg fogja kezdeni műkö
dését.

Tanítói  közgyűl és .
A »Turócvármegvei Ált. Tanítóegyesületnek* f. é. 

június hó 4-ón Turóc-Szt.-Mártonban megtartott köz
gyűlése igen élénk részvét mellett folyt le. Mondhat
juk, hogy a vármegye színe-java jelen volt a megye 
tanítóinak ezen különben igen sikerült gyűlésén. 
Megjelent maga Juslh Kálmán úr O méltósága, 
Turócmegye főispánja, Beniczky Kálmán alispán, 
Szüllő Géza kir. tanácsos-tanfelügyelő, Lehoczky 
Vilmos orsz. képviselő, Csepcsányi Ferencz tiszti 
ügyész, Záthureczky Tamás árvaszéki elnök, Buucz 
Károly megyei ellenőr, Akantisz Rezső kir. közaíap.

A „ F E L V ID É K I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A .
Mózes, egy zsidó jellem*

Részlet Ilcrzog Emil »A zsidók története Liptó-Szt.-Miklóson* 
című müvéből.

Mózes liptó szent-miklósi zsidó volt, kinek atyja 
Tausnitz vámosából költözött oda. Voltak emberek, kik 
talmudistának tartották, inig mások azt hajtogatták, 
hogy Mózes csak »könyvhöz értő* egyén. Bármikép alit 
is a dolog, annyi egész bizonyossággal mondható, hogy 
magas szekrénye tetejét vaskos könyvek díszítették, 
melyekből, ha otthon tartózkodott, olvasgatott, valamint 
igaz az is, hogy ilyenkor a beth-hamidrásba is eljárt, 
hói a tudományos vitatkozásokat éber figyelemmel 
kisérte anélkül, hogy ö maga is részt vett volna a 
vitatkozásban.

Két dologra nézve azonban nem konstatálható, 
hogy a vélemények eltérők lettek volna. Az egyik 
dolog Mózes becsületessége, a másik pedig a szegény
sége volt. Mindenki tudta, hogy szava szentség, telte 
erkölcsös ténykedés és összes vagyona azon nagy

* Ezen esem ény kútfejét egy Jeszenszky Jánosnak. 1776-ből
eredő és egy R u t t ............. (a többi elolvasballan, valósziniileg
Rutlkayhoz) intézett levele képezi, mely nz eseményt az itt e lő 
adott részletességgel tárgyalja és melyet J. J- arcképével cgyitll 
IH7(5-ban egy hasonló nevű utódjánál láttam, a ki a nevezett 
évben Turóc-Szt.-Mártonban kis megyei hivatalt viselt. K levél 
megadta nekem az első impulzust arra. hogy anyagot gyűjtsék 
a liptó-szt -m ik lósi zsidók történetének megírására. H. E.

szekrénynek foglalatja voit, melynek súlya alatt görnyedt, 
valahányszor a megye területén vagy a szomszédos 
megyék nagyobb helységeiben megtartandó évi vagy 
heti vásárokra indult, hogy szekrénye foglalatját, por
tékáját áruba bocsátva, családját becsületesen eltarthassa. 
Éveken át folytatta üzletét; a vevő közönség ismerte 
és bízott benne. Turóc-Szt.-Márton azon helységeknek 
egyike, melyeket a jó Mózes különösen szeretett fel
keresni, mert számtalanszor tapasztalhatta, hogy évi 
vásárai rendesen igen látogatottak, minek folytán árui 
nagy kelendőségnek örvendtek.

Az 1775. év nyarait ismét volt Turóc-Szt.-Már
tonban évi vásár és mint rendesen, most is felkereste 
Mózes a várost. Már késő este volt, midőn oda érkezve, 
azon becsületes, keresztény korcsmároshoz szállt, kinek 
rendesen vendége lévén, most is, mint azt régóta meg 
szokta, lefoglalta számára azon keskeny, de hosszú és 
a kemence mellett álló padkát, melyre fáradtan leült, 
szekrényét melieje állítva. Aztán megmosta kezeit és 
előszedte úti készleteit, egy darab száraz kenyeret, 
melyet még jó neje sütött volt, mielőtt útjára indult. 
Éhes volt és jól esett a kenyere. Egy pohár sört is 
rendelt, melyet szívesen nélkülözött volna ugyan, de 
melyet rendelnie kellett, hogy a korcsmában megtűrjék. 
Vacsoráját elköltve, halkan végzé az étkezés utáni imát, 
kiment az udvaira, hol a hold halavány világánál esti 
imáját mondta el, aztán visszatérve a szobába, padká
jára feküdt és lelkét istenének ajanlva, elaludt. Eáradt 
volt, azért nem zavarta a jelenvolt parasztok hangos

társalgása, kik a csendesen félrevonúlt vendéggel nem 
törődtek. Miután ügyes-bajos dolgaikat megbeszélték, 
ok is lefeküdtek a széles asztalokra, padokra vagy a 
szalmával behintett földre.

Egyszerre éktelen zaj támadt, mely a jó Mózest 
mély álmából felkölté. Már hajnalodott. Csakhamar 
megtudta a zaj okát. Egy síró kezeit tördelő paraszt 
panaszkodik, hogy övéből húsz forint, összes vagyona, 
hiányzik, melyen a vásáron tehenet szándékozott venni. 
Az őt kürülálló parasztok maguk is szegény emberek 
lévén, megkárosult társukat s/ivük mélyéből sajnálva, 
egyúttal csakhamar abban is megegyeztek, hogy a gaz 
tettet csakis a kemence melletti padkán ülő zsidó 
követte el, ki e pillanatban oly ártatlan képet váltott, 
mintha az egész dolog nem is őt illetné. A  parasztok 
fenyegetődző állást foglalva, felszólították, hogy az 
ellopott pénzt visszaadja. A  szegény megtámadott 
mentegetödzik, de hasztalan; a parasztok megmaradnak 
vádjuk mellett, hogy csakis ő  a tolvaj, ki zsidó létére 
minden gonoszságra képes. »Üssük agyon!* szólalt fel 
az egyik paraszt, a ki megkárosult társának ügyét 
magáévá téve, kifogyhatatlannak bizonyult oly bizonyí
tékokra nézve, melyek szerinte a zsidót terhelték. »T i . 
ne bántsátok a zsidót !< vágott közbe a korcsmáros,
♦ vigyétek a szolgabiró elé. Ismeritek Jeszenszky Jankót, 
kemény legény ő. Ha ti bántalmazzatok a zsidót, nektek 
gyűlik meg bajotok a szolgabiróval. A mcgbantalmazás 
az ő dolga.*

A rettegett név hallatára elhallgattak a parasztok .
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erdőmester, ifj. Bulyovszky Simon megyei pénztáros, 
Schwartz Vilmos kir. mérnök, Trskó János nyug 
mérnök, dr. Lax Adolf ügyvéd, Ruttkay Sándor szol- 
gabiró, Beniczky Ákos megyei aljegyző, Cserei Emil, 
Benisek Imre, róm. kath. plébánosok, Erdődi György 
kir. erdőgondnok, Fáy Lőránd, stb. stb. A vármegye 
tanárai, tanítói, tanítónői, pedig szintén a legszebb 
szómban jelentek meg.

Maga a közgyűlés 10 órakor vette kezdetét 
Boldis Ignác elnök megnyitó beszédével. A szép 
beszéd, mely az ideális tanító tulajdonságairól tartott, 
magas színvonalon álló elokutió volt. méltó figyel
met keltett. Majd egy sürgős indítvány értelmében

szerinti kultusz-miniszterét: Dr. YVIassics Gyula Ö 
nagyméltóságát. A miniszter úr szívélyes köszönetét 
mondott a közgyűlésnek. Az elnöki megnyitó beszéd 
után Beniczky Kálmán megyei alispán üdvözölte a 
közgyűlésre egybegyűlt tanítókat a vármegyei közön
ség nevében. Ö — úgymond — kedves kötelességének 
tartja, hogy a vármegye székvárosában közgyűlésre 
megjelent tanítókat igaz érzelmekkel üdvözölje. Teszi 
ezt azon tiszteletnél fogva, melylyel a tanítóság, mint 
a magyar közművelődés terjesztői iránt viseltetik. 
Biztosítja a tanítókat, hogy Turóevármegye közönsége 
rokonszenvvel kiséri működésüket, a mi azonban 
buzdításul szolgáljon magasztos feladataik teljesíté
sében. A tömör magyarsággal, klasszikus előadással 
elmondott, szívből fakadt beszéd mély benyomást 
tett a hallgatók sziveire.

A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása 
után Zsorna Rezső bel Iái községi tanító olvasta fel 
ez alkalomra irt értekezletét: »Mikép ünnepeljük meg 
méltóképen a milleniurnot Turócmegve népiskolái
ban ?« Az értekezlet igen gondosan s csinosan ösz- 
szeállított kis munka, mely dicséri megiróját. A 
hallgatóság meg is jutalmazta zajos éljenzéssel a) 
szerzőt. Az értekezlet a következő határozati javas
latokat ajánlotta elfogadásra: 1. A millenium meg
ünneplését Turócmegve minden népiskolájában szük
ségesnek tartja; — 2. az ünnepély hálaadó istentisz
telettel kezdődjék ; - -  3. az iskola tanítója ismertesse 
az ünnepély jelentőségét egy a növendékekhez inté
zendő beszédben; — 4. gondoskodjék a tanító arról, 
hogy ugyanakkor egy magasabb állású egyén a 
közönséghez intézzen beszédet; — 5. az iskolák 
növendékei hazafias dalok és szavalatok előadása 
által működjenek közre az ünnepélyben; — 6. a 
a milleniumi iskolai ünnepély gyermek- s nép-mulat
sággal záródjék

A közgyűlés egy-két módosítással hozzájárult 
ezen indítványokhoz. Nevezetesen megkeresi a vár
megye illetékes egyházi főhatóságait aziránt, hogy 
az egyesület által ajánlott javaslat értelmében ren
deljék el a főhatóságaik alatt álló iskolákban a 
millenium megünneplését.

Majd a választmány indítványa a tagsági díjak 
felfüggesztése tárgyában került napirendre. Előadója 
ühlyárik Szende volt. Az előadó hangsúlyozva azt, 
hogy ő privát meggyőződése alapján per absolute

nem ajánlhatná a tagsági dijak felfüggesztését, meg
okolt beszéd kíséretében ajánlotta a választmány 
indítványának elfogadását. A közgyűlés azon módo
sítással fogadta el a javaslatot, hogy a felekezeti 
hatóságokhoz intézett feliratainak sikeréhez képest 
majd a jövő közgyűlésen határoz végleg e tárgy 
érdemében.

Majd ühlyárik Szende főjegyző tett több életre 
való indítványt, a melyet a közgyűlés el is fogadott. 
Jelesen: A tanító-testület tervbe vette, hogy a mille
nium emlékére megiratja a vármegye tanügyi mono 
gráfiáját s annak megírásával ühlyárik Szendét bízta 
meg. Felír az Országos Tanítói Bizottsághoz, hasson

a közgyűlés táviratilag üdvözölte Magyarország ez idő oda, hogy a tanítói oklevél absolut becse emeltessék
s értékében a középiskolai érettségi bizonyítványokkal 
járó kedvezmények s jogok élvezetére is képesítsen. 
Azállami tanítóktól elvont gyűlési-, fuvar- és napidíjak 
helyett e címen bizonyos évi átalányt fog szorgal 
mazni, a mely célból a vármegyei közig, bizottság 
útján indokolt kérelmet nyújt be a vallás- és közokt. 
miniszterhez. Az egyesület felkéri a vármegye kir. 
tanfelügyelőjét, hogy a »Turócmegyei Ált. Tanító
egyesület* működését különös támogatásában része
síteni s a törvény szellemének megfelelően odahatni 
szíveskedjék, miszerint az egyesület kötelékébe belépni 
minden tanító kötelességének ismerje. A közgyűlés 
Lakits Vendelnek, mint az orsz. tanítói bizottság 
volt nagyérdemű elnökének a tanítók érdekében 
kifejtett önzetlen fáradozásaiért meleg köszönetét 
szavazott. Végül a tanítók, tanárok jogaiért, anyagi 
helyzetének javításáéit küzdő, független irányú tan
ügyi politikai hetilapnak a »Nemzeti Iskoládnak 
működése iránt is meleg hangú elismerésének adott 

közgyűlés kifejezést s ezt jegyzőkönyvileg is meg
örökíteni elhatározta. A jövő  évben a »Tanító-egye- 
ület* Ruttkán fogja megtartani közgyűlését.

Megemlítjük még, hogy a közgyűlés előtt 8 órakor 
isteni tisztelet volt a róm. kath. templomban, mely 
alkalommal a turóc-szt.-márloni áll. polgári iskola 
tanulói énekeltek. Emelte a közgyűlés fényét azon 
kiállítás, melyet Kertész János rajztanár s Gaál 
Sarolta kézimunkatanítónő rendeztek. Az igen sikerült 
kiállítás meleg elismeréssel találkozott minden rész
ről. A közgyűlés után közös ebéd volt az állami 
tanintézetek tornatermében, a hol majdnem 80 személy 
volt jelen. Persze a bankett alkalmával felköszöntök 
is mondattak. Az első lösztől Beniczky Kálmán 
alispán mondotta a legelső magyar emberre, Ö fel
sége, dicsőn uralkodó királyunkra. Lehoczky Vilmos 
orsz. képviselő a vármegye tanítóit, Somogyi Géza 
tképezdei igazgató Wlassics Gyula kultuszminisztert, 
Csepcsányi Ferenc tiszti ügyész Szüllő Géza kir. 
tanácsost, Boldis Ignác a vármegye közönségét, 
ühlyárik Szende Turóevármegye lelkes magyar nőit, 
honleányait, Cserei Emil Somogyi Gézát, Moliar 
József a turóemegyei tanítónőket éltette. Az ebéd 
alatt Csonka Pali zenekaru játszott.

Asztalbontás után a társaság kirándult Pács 
Ignác vendéglős Turóc folyó melletti kerti helyiségébe. 

Midőn a »Turócmegyei Általános Tanítóegye

sület* közgyűlésének lefolyását ekként registrál- 
juk, kötelességünknek ismerjük, hogy Turóc-várme 
gve lelkes magyar közönségének, tisztviselőinek meleg 
érdeklődését e helyütt is forrón megköszönjük. Nem 
csalódtunk, midőn azt hittük, hogy a vármegye élén 
álló férfiak drága hazánk kultúrájának emelését mun
káló tanitók-tanárok, tanítónők munkája iránt kellő 
elismeréssel viseltetnek. Isten éltesse őket! Lehetet
len azonban elhallgatnunk egy körülményt, hogy t. i. 
ezen fényes közönség, tanügybarátok soraiban alig 
láttunk egy-két egyházi férfiút, az ág. ev. lelkészek 
közül pedig egy sem volt jelen. Sajnáljuk, hogy az 
egyház, mely tanító hivatásánál fogva is, ilyen példá
val jár elő. A tanitó-egyesület, mint ilyen semminemű 
egyházpolitikai érdekek szolgálatában nem áll, tisz
tán tanügyi kérdésekkel foglalkozik, kulturális mis
siót teljesít magyar, hazafias szellemben. Ezen 
kibontott zászló alá tehát sorakozni nemcsak szép, 
de kötelesség.

A közgyűlés emelkedett, tanulságos módon folyt 
le, meggyőzhette a jelenvoltakat, hogy e vármegye 
csemetéinek nevelése jó  kezekbe van letéve.

Ühlyárik Szende.

Lapszemle.
A »Národnie Noviny* f. évi május hó 30-án 

kelt számában a következőket olvassuk :
Szerénytelenséggel, túlbecsüléssel, önmagunk s 

a világ előtti hazugsággal s kérkedéssel lehet ered
ményeket elérni, no de ezeknek egyszer tönkre kell 
menniük, ha mindjárt maradandónak bizonyulnának is.

A » Budapesti Hírlap* sokat írt Mihály román 
érsek installációjáról. Vezércikkei s referádái bővel
kedtek magyar dicsekvés- s kérkedéssel : öndicsek
véssel s arrogánssággal s azután való szörnyű vágy 
után, a mi a másé, mert ilyen magyar sovinista csak 
akkor alszik jót, ha terveket kovácsolt s a közön
séget s a kormányt más nevének, dicsőségének, 
vagyonának s lelkének eltulajdonítására utasította. 
De a magyar sovinista orgánum a balázsfalvi érsek 
installációja alkalmából mégis tovább ment a követ
kezőkben : a balázsfalvi ünnepségek alkalmával kép
viselőjét megkérdezték aziránt, mily véleményben 
van a román nemzet históriáját illetőleg, »A fölöttünk 
emelkedő hegyre mutattam* olvassuk a »Budapesti 
Hírlap* vezércikkében. Egy román pásztor volt a 
maga juhaival, s botjára támaszkodva a városra s az 
a körül fekvő völgyekre nézett le. Nézzétek — mond
ván — ez a román nép históriája. A román nép a 
hegyekről nézett le a völgyekbe s messziről hallgatta 
a harci zajt. S mi lent éiet-halál harcot vívtunk az 
ellenséggel, ősapáink Erdély minden arasznyi területű 
földjét vérükkel áztatták meg.

A midőn aztán a küzdők elestek, a pásztorok 
leszálltak a hegyekről s elfoglalták hideg tűzhelye
inket.*

íme, egy magyar kiadású történet. Nem elég 
annyi, a mit róla Horváth István és Mihály s többé- 
kevésbbé valamennyi történetirók Thuróczitól kezdve 
összefantaziáltak s kigondoltak. Fél század óta oly

és senki sem merte többé a zsidót bántalmazni. »Jó 1 
beszél a korcsmáros, vigyük őt a szolgabiró elé, 
Jeszenszky Jankóval nem jó  tréfálni !* »Nem bántjuk 
a zsidót, ha önkényt követ a szolgabiróhoz*, mondták 
többen.

— Megyek, — szólt halkan Mózes, —  de én 
ártatlan vagyok.

A  szegény zsidó nem tudta, vájjon kitől kell 
jobban (élnie, a parasztok dühétől-e, avagy a szigorú 
ember hírében álló szolgabirótól. >Istenem légy velem,* 
mormogó halkan és elhagyta az őt körülvevő parasz
tokkal együtt a rideg vendégszobát.

Jeszenszky János, ez idő szerint a turócszent- 
mártoni járásnak szolgabirája, kit a kerületben tanyázó 
cigányok és nyakatekert jogtudású parasztok zsarnok
nak tartotta, délceg alak volt, megtestesítője a magyar 
típusnak. Kifejezésteljes arca komoly, méltóságról és 
nem mindennapi értelemről tett tanúbizonyságot. A 
figyelmes szem rögtön kifürkészte, hogy hatalmas tes
tében hatalmas lélek, crély lakik, melyet azonban, 
mint a vele érintkezők egyértelműen állították, meg- 
hamisíthatatlan jogérzület szabályozott.

Ez volt azon férfiú, kitől a szegény Mózes annyira 
rettegett, mert csak a parasztok leírása nyomán 
ismerte őt.

A  szolgabiró nagy figyelemmel hallgatta végig 
annak a parasztnak vádbeszédét, a ki már a korcsmá
ban is kíméletlen vádlónak bizonyult. Az éleslátású biró 
csakhamar átlátta, hogy a zsidó az egész dologban 
teljesen ártatlan és több mint valószínű, hogy a vádló 
maga a tolvaj.

A  többi parasztokhoz fordulva, szolt rövid szünet 
után a biró :

— Ez az ember erősen állítja, hogy a zsidó 
követte el a lopást; azt mondja, hogy meg van róla 
győződve, hogy a zsidó a tolvaj ! Vigyázzatok, jaj 
nektek, ha olyat állíttatok, a mi későbben valótlannak 
találna bizonyulni; de neked is jaj, zsidó, ha kiderül, 
hogy te vagy a tolvaj!

A szolgabiró szigorú hangja megfélemlítette az 
egybegyűit parasztokat, kik a mcgkárosúlt és vádlónak 
kivételével remegve és fejvakarva kijelentették, hogy 
ök mégsem tudjak egészen határozottan, vájjon a zsidó-e 
a tolvaj, vagy más. Mózes hallgatott. A  biró csenge
tésére belépő hajdúnak megparancsolta, hogy a parasz
tokat a szomszéd szobába zárja, a mi nyomban meg 
is történt.

Erre a biró Mózest kezdé vallatni, miközben a 
következő párbeszéd fejlődött:

— Hogy hínak és hová való vagy, zsidó ?
— Nevem Mózes, mikulási zsidó vagyok és becsü

letes ember, nagyhatalmú szolgabiró úr.
Majd elválik. Biztos lehetsz benne, hogy én 

megkerítem a tolvajt! Könnyű dolog mondani : én nem 
vagyok a tolvaj. A legnagyobb gonosztevő tagadáson 
kezdi védekezését. A tagadás mitsem bizonyít. Nem 
hallottad a vádat, mely téged felette terhel ?

Nagy uram, a paraszt vádja nem terhelheti 
azt, ki teljesen ártatlan és teljes életében becsületes 
ember volt. A paraszt hazudik.

Szavak, üres szavak, mitsem bizonyítanak, 
Zsdó mersz-c a téged terhelő váddal szemben esküt

tenni arra, hogy nem te vagy a tolvaj ? Hallod, zsidó 
esküről van a szó. Jehovádat kell tanúnak szólítani, az 
tegyen tanúbizonyságot ártatlanságodról. Hallod, zsidó 1

Mózes elhalványult és szivéhez kapva percnyi 
hallgatás után rebegé :

—  Én nem tehetek esküt . . . nagy uram, én ártat
lan vagyok, ártatlan . . . ártatlan . . . esküt nem tehe
tek . . . nem . . . inkább meghalok . . . igen, meghalok.

A  szolgabiró szúró tekintetet vetett a reszkető 
zsidóra, mintha lelke mélyében akarta volna olvasni 
azt, amit úgyis érzett, a zsidó ellen intézett vád alap
talan voltát. Aztán inondá :

— Nem vagy egészen elvetemedett, zsidó. Érzed, 
hogy esküd hamis volna. A  hamis eskü ejt rettegésbe. 
A dolog világos, te vagy a tolvaj. Az ártatlan nem 
retteg vissza az eskütől. Csak eskü képes megmenteni. 
Ila nem teszed, szigorú, de megérdemelt büntetés éri

Mózes szótlan maradt. Fénytelen szeme messze 
távolságban látszott tévelyegni, más határon, hol 
ártatlansága nem szorul bizonyítékokra. Egyszerre meg
rendül egész valója és töredező hangon szó lo tt:

— Nagyhatalmú szolgabiró ú r i . . .  én . . . ártat
lan . . . vagyok . . . ártatlan . . . teljesen ártatlan . . . 
Esküt. . . esküt tenni . . . nem . . . istenem . . . nem 
nem . . .

Mózes kimerültén elhallgatott; de mintha egy 
láthatatlan hatalom összes erejét fölkorbácsolta volna, 
lázas gyorsasaggal imigy folytatá beszédjét:

Nagy uram . . .  én ártatlan vagyok . . .  mondom , .  . 
Engedje meg, hogy négy napra haza távozzam . . . 
Elhozom a pénzt . . . mondom, elhozom . . . négy nap



23^szám._______ Turóc-Szenl-Márton,
tendenciózus történelemre tanítják az ifjúságot az 
iskolákban, hogy valamennyi nagy történeti esemény 
s a haza iránti érdem maguknak a magyaroknak 
tulajdonlttassék; azoknak az iskolai könyveknek címe 
csakugyan : ‘ Magyarok története* s netn — ‘ Magyar- 
ország története.* Most még itt vannak a hírlapi Magyarország 
sovinisták. Ezek annyira meghamisítják Magyarország 
történetét, a mint azt az öregebbek még sem meré
szelték ; ezek szerint ebben az országban csak a 
magyarok tűntek ki béke idején szellemi munkájukkal, 
veszély idején éltük kockáztatásával: a tót, román s 
mások csak kocsiskodtak, az erdőkben nyájakat legel
tettek, s aztán érdemetlenül élvezték mindazt, a mit 
a magyarok szellemi s kézi munkájukkal teremtettek.

S ezek az emberek Mihály érsek installációjának 
alkalmából is frázisszerüen terjesztették elő hogyan 
kellene a román nép vezetőinek a magyarokhoz való 
közeledés, egyetértés s barátság előmozdításán mun
kálkodni. Ugyanazok az emberek, a kik beszédeikben 
hazudnak s meghamisítják a históriát, csakhogy a 
földig alázzák a románokat.

Csak futó tekintetet kell Magyarország történetére 
vetnünk s azonnal feltűnik, hogy itt mindnyájunk 
közös igyekezete, közös munkája által támad minden, 
a kikből aztán az ország lakossága alakult. Igenis, ha 
latba kellene vetni azt, hogy milyen faj milyen részt 
vett a küzdelmekben, melyekkel a legnagyobb vészé 
delmekben is megvédetett ezen ország, ki tudja, vájjon 
ez a magyarokra nézve nem ütne-e ki elég kedve
zőtlenül. Mondhatni, hogy Magyarország megalapítá
sától egész a XVIII. századig minden kultúra pangott, 
fenmaradt s virágzott ez csak az ország Felvidékén.
Hisz az alföldi városok, azok az igazi magyar váro
sok, csak egy negyed század óta, a magyar dicsőség 
ezen periódusában kezdték a nagy falvak jellegét 
veszíteni. A magyarok e tekintetben a török idők 
pusztításaira hivatkoznak ; no a történetben megtalál
hatjuk, hogy városaik, vidékeik olyanok voltak kul
turális szempontból a török járom  előtt is, mint a 
török járom  lerázása után. Nincs azokban egy épület, 
a mely kulturéletre vallana. Művészi fontosságú 
épületek északon vannak, a mi vidékeinken. S a mi 
a harcokat illeti ? A hazáért való vérontást, melyek
kel ők annyira kérkednek, a melyeket egészen önma
guknak tulajdonítanak ? Magyarország legrégibb tör
ténelmének szintere a várak voltak, s ilyenek olyan 
vidékeken is vannak, a melyeken manapság a magya
rok többé-kevésbbé laknak, ilyenek : Visegrád, Cson- 
grád. Több várban, pl. Vajda-Hunyadon, a mai napig 
is fcnmarad a legexponáltabb bástyának neve : »Neboj 
sa!« (Ne fé lj!). Olyan időkből, melyekben a legnagyobb 
veszedelmek tornyosultak Magyarország fölött, mint 
legdicsőbb vitézeket Dugovics Tituszt, Jurisicst,Zrínyit,
Frangepánt említi a történet. Hunyadi János, s dicső 
fia Mátyás király románok voltak, a Rákócziak tót 
származásúak. (Dr. Réthi László: »A magyar nemzet 
s a nemzetiségek* című müvében azt mondja, hogy a 
Rákócziak a cseh Radvár család, egyik ága valának).

Micsoda emberek azok, a kik a történet ilyen 
tanúbizonysága mellett olyan vakmerőén megvetik

» ' U L T I  »  fe H  I  H  ■ H  i n é .
honpolgártársaikat s igy Ítélnek, s igv haznduak ? 
Mennyi ilyen bizonyítékot szolgáltatott nekik nap
jainkban saját Vámbéry-jük is 1 Nagy férfiak, a kiket 
fentebb említénk, s mellettük ezren munkáltak s 
áldoznák fel életüket a hazáért oly időkben, midőn 

lakossága még nem osztályoztatott 
nemzetiségek szerint. S vájjon ez feljogosítja-e a 
magyarokat arra, hogy ők maguknak tulajdonítsák 
valatnennyiüket, mindenkit, a ki csak kitüntette 
magát ? Nem elég-e az nekik, hogy most, midőn 
számukra oly szerencsésen alakultak a politikai 
viszonyok, jó  nekik hánykolódni az országban, a 
melynek felmagasztalására mások annyi észszel fárad
tak, védelmére annyi vért ontottak ?

* *

Igazán nem értjük, hogy lehet ennyi ellenmon
dást összehalmazni ! Ránk fogják, hogy mi hamisítjuk 
meg a történelmet s ime, mire lyukadnánk ki, ha 
elfogadnák a cikkíró állításait! Nem is a magyarok 
foglalták el ezt a hazát, hanem a románok, tótok stb. 
Minket tehát már bizonyosan itt táláltak. így jár az 
ember, ha nagyon megfeszíti a húrt. A cikknek a legérde
kesebb része minden esetre azon passzus, a melyben 
az állíttatik, hogy annak előtte ez csak Magyarország 
volt és senkinek sem jutott eszébe, hogy nemzetiségek 
szerint osztályozza e haza földjét. Ez bizonyára csak 
úgy észrevétlenül csúszhatott a sorok közzé, mert 
fényes tanúsága annak, hogy a mai román, tót s 
más nemzetiségű törekvéseknek létjogosultsága nincs 
s a nemzetiségiek csak újabban kezdik hamis irány
ban magyarázgatni a történelmet s ebből téves jogot 
meríteni.
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H Í R E I N K .
— Tanítók közgyűlése. A  turóemegyei általános 

tanító egyesület folyó hó 4 én tartotta évi rendes köz
gyűlését Turóc-Szt.-Mártonban. Nagyban emelte a köz
gyűlés fényét, Justh Kálmán főispán űr ő méltóságának 
jelenléte ; kívüle ott voltak még Beniczky Kálmán alis
pán úr vezetése alatt a megye főbb tisztviselői, Cserey 
Emil, helybeli róm. kath. plébános, Znióváraljáról Akaii- 
tisz Rezső közalapítványi erdő-mester, Bellisek Imre, 
vrickói róm. kath, plébanös és több tanügybarát. Az 
állami és községi iskolák tanítói, a znióváraljai tanító- 
képezde s a helybeli polgári és közép-kereskehni 
iskolák tanárai és tanítónői csaknem teljes számban, 
továbbá a helybeli katholikus és izraelita felekezeti 
iskolák tanítói, nemkülönben a helybeli ág. ev. elemi 
iskola egyik tanítója. A  közgyűlést Boldis Ignác egye
sületi elnök nyitotta meg tartalmas beszéddel, utána pedig 
Beniczky Kálmán alispán üdvözölte a megye közönsége 
nevében igen csinos kis beszéddel a tanítókat. Ezután 
kezdetét vette a közgyűlés, melynek részletes lefolyá
sáról lapunk egyik előző cikkelye számol be a tanügy 
iránt érdeklődő közönségnek, A közgyűlés után sikerült 
bankett volt az állami iskolák tornatermében, melyben 
mintegy 75-én vettek részt. Az első felköszöntőt Beniczky 
Kálmán alispán mondotta a király ő felsége és a kirá
lyi család egészségére. Utána számos tósztot mondot-

mulva . . . biztosan . . . elhozom . . . kérem, ereszszen el 
. . .  csak négy napra . . .

Ha Mózes képes lett volna az előtte ülő szolga- 
biró arcában olvasni, észrevette volna azon rettenetes 
küzdelmet, melynek színhelye annak nagy szíve volt, 
mely az ezüstgombos atilla alatt oly erősen dobogott.

Jeszenszky János lesüté nagy, kék szemét, mintha 
gondolkodóba esett volna. Szünet után így szóla :

Zsidó, te mikulási Mózes! Meggondoltad te azt, a 
mire kérsz í Lehetetlen, hogy te azt meggondoltad 
volna. Ilyet még nem látott a világ, hogy tolvajt sza
badon bocsátottak volna, ha tolvajlása napnál világo
sabb. Ki biztosit engem arról, hogy négy nap múlva 
visszatérsz ? Zsidó, te eszelős vagy.

Uram, visszatérek . . . mondom . . . moudom . . .
A  szolgabiró percekig tartó gondolkozás után 

szóla: Jól van, legyen! Mondod, hogy vissza fogsz térni, 
jól van, el akarom hinni. Menj nyomban. De, jaj neked 
zsidó, ha meg fogom tudni, hogy ma a piacon árultál.

Mózes távozott. A szolgabiró azon tudatban bocsátá 
el, hogy nem fogja többé látni. Utolsó szavainak dör
gedelmes intésének csak az volt a célja, hogy a zsidó 
a várost nyomban elhagyja, nehogy a piacon egybegyűlt 
parasztok, kik között a lopás híre bizonyára már elter
jedt, a védtelen zsidót tettlegesen bántalmazzák.

De ki képes a derék szolgabiró ámulatát leírni, 
midőn negyednap hivatalos helyiségének ajtaja kinyílt 
és belép — Mózes, a mikulási zsidó I A szolgabiró 
társaságában öcscse volt, ki Jeszenáról eljött, hogy 
bátyját az ott folyó gazdasági ügyek felől értesítse, 
kire szolgabíróvá való megválasztatásakor birtoka keze

lését bízta. Alázatosan üdvözölte Mózes a két urat, 
az asztalra egy ezüst-pénzzel megtelt vászonzacskót 
téve. ‘ Nagyhatalmú szolgabiró úr, itt a pénz,* szólt 
nyugodtan.

Jeszenszky János nézte, sokáig nézte Mózes becsü
letes arcát és hallgatott. Végre így szólt : ‘ Eljöttél
zsidó, eljöttél és elhoztad u pénzt is. Nem vagy egészen 
elvetemedett zsidó. Lelkiismereted is van, ez nem 
engedte meg, hogy a lopott pénzt élvezzed. Vissza
hoztad. Látod, mégis csak te vagy a tolvaj.*

— Lelkiismeretem tiszta, válaszolt a zsidó, igaz, 
hogy a pénz nem az enyém, de nem is lopott jószág.

—  Te talányt mondasz, zsidó, nem értem beszé
ded értelmét.

— Ha a nagyhatalmú szolgabiró úr megengedi 
elmondom a dolgot.

— Beszélj I
— Midőn négy nappal ezelőtt e helyen álltam és

a nagyhatalmú úr eskütételre szólított fel, melyet nem 
tehettem, az örökkévaló isten, kinek szent neve mind
örökké dicsőittessék, azon gondolatot támasztotta lel 
kemben, hogy nagy uramat megkérjem, miszerint haza
mehessek Mikulásra, hogy a pénzt valahogy előteremt
sem és elhozzam. Nagyhatalmú uram megengedte ezt. 
Haza érkezve, árúba készültem bocsátani bútoraimat és 
felkértem szomszédaimat, hogy vegyék meg azokat, 
mert pénzre, sok pénzre, húsz forintra van szükségem. 
Szomszédaim, nem tudták, mi lelte Mózest, csóválták 
fejeiket és mondák : Mózes bajba keveredett. Van hit
községünkben egy becsületes, Cádok ben Pinkász nevű 
zsidó. (Vége kövekezik.)

tak még egyesek; bankett után a társaság kirándult a 
Pátsch-féle kertbe, a hol a késő esti órákig maradtak 
együtt a népoktatás lelkes bajnokai.

—  Megyei közgyűlés. Liptó-Szt.-Miklósról írja leve
lezőnk : Liptómegye bizottsága a múlt héten Kürthy
Lajos főispán elnöklete alatt igen látogatott közgyűlést 
tartott. Az ülés elején megválasztották rózsahegyi 
szolgabirónak Andaházy Pétert. Matuska Péter orsz. 
képviselő indítványára elhatározták, hogy millenniumi 
emlékül festetni fogja a megye ő  Felsége a király 
arcképét. A szükséges pénz ne pótadó által szereztessék 
be, hanem közadakozás utján. E célra azonnal Matuska 
Péter 500 irtot jegyzett, a főispán IOO, a takarékpénz
tár 100, Kajuch József képviselő 100, Andaházy Géza 
alispán 30, Szentiványi József 50 frtot, stb. stb. A 
gyűlésen 1200 írt lett aláírva. Ung-, Pozsony-, Heves-, 
Sopron , Somogy-, Nógrád- és Csongrád-megye átiratát 
a közgyűlés részben pártolta, részben tudomásul vette. 
A helybeli járdaügy már régóta tartja izgalomban a 
lakosokat. Az elkészítésre szükséges pénz beszerzésének 
módjában nem tudtak megegyezni. Ez ügyben a köz
gyűlés a következőt határozta: Az elöljáróság felhatal- 
maztatik az egész művelet költségeire 25,000 frtos 
kölcsönösszeg bármely hazai pénzintézetnél való felvé
telére, oly hozáadással, hogy a háztulajdonosnak jogá
ban álljon a háza előtt létesített járdának és folyókának 
előállítási költségeit készpénzben megváltani. Az alispáni 
jelentésben mint rendkívüli eset volt felemlítve, hogy a 
műit április hava vége felé, titkos kezek »Hlas ku 
Slovenskému Robotnickému* cim alatt szocialisztikus 
élű, illetve az itteni tót nép között való nagyobb kelen
dőség okáért pánszláv nemzetiségi bujtogatásokkal 
fűszerezett, az állam és társadalom ellenes irányzatú 
nyomtatott röpiratokat osztogattak, különösen Rózsa
hegyen és az ennek környékén fekvő községek lakos
ságának soraiban. A terjesztők kilétét eddig nem lehe
tett felderíteni. E röpiratok indították az alispánt arra, 
hogy a rózsahegyi tót műpártoló fiatalság által e hóban 
tervezett táncvigalommal egybekötött műkedvelői szini 
előadást betiltsa.

—  Áthelyezés. Ma egy hete hozta a hivatalos lap 
Balogh Lajos helybeli állomásfőnöknek Budapestre, az 
gazgatósághoz történt áthelyezését. A  mint szívből örü
lünk Balogh Lajos állomásfőnökkel együtt ezen áthe
lyezésének, éppen úgy sajnáljuk az 0 eltávozását. Tár
sadalmunk egyik lelkes bajnokát veszíti el benne s oly 
űrt hágy maga után, a melyet bajos lesz utódainak egy
hamar betölteni.

—  ‘ Éljen a halál!« A  trencsénmegyei Csácza köz
ségben Kolinek György gazdaember a gyorsvonat elé 
állt s elkiáltotta magát:

— Éljen a halál!
A  vonatvezető, ki ezt hallotta s a hadonázó 

embert látta, rögtön ellengőzt adott ; de a gép megra
gadta Kolinek Györgyöt, a kerekek alá vetette és szét
darabolta. A szerencsétlen ember bizonyára őrülési roham
ban követte el tettét.

—  Agyonütötte a fa. Az Illavával szomszédos 
Lédec községnek néhány lakosa a minap kiment az erdőbe, 
hogy ott vágjon. Egy hatalmas tölgy hirtelen lehasadt 
a vágás alatt s az egyik munkás az eső kolosszus alá 
kerüit. A tölgy betörte a koponyacsontját s a szeren
csétlen embert aléltan vitték be a faluba, hol a község 
orvosa vette ápolás alá; ennek dacára azonban a munkás 
rövid szenvedés után meghalt.

—  A fecsegő Rubinstein. Jellemző adomát beszéli 
cl egy angol lapban Sullivan Artúr Rubinsteinről. Egy este 
felkereste az orosz művészt, aki akkor Londonban tar
tózkodott. Rubinstein kezett fogott vele, megkínálta ciga- 
rettel s leültette egy hintaszékbe. Sokáig hallgattak, fújták 
a kék füstkarikákat, végre Sullivan megkérdezte a mes
tert, vájjon szereti e Beethovent, Rubinstein igent intett 
a fejével. Miután újabb két cigarettet elszíttak, Sullivan 
megismételte előbbi kérdését Wagner Rikardra vonat
kozólag. Rubinstein röviden nem-mcl válaszolt. Újra 
hallgattak. Hosszú idő múlva Sullivan feleraeikedett, hogy 
távozzék, de Rubinstein leültette :

— Maradjon még, uram; hisz oly szívesen fecsegek 
önnel!

Sullivan maradt, viszaült a hintaszékbe és szívta a 
cigaretteket tovább. Nem szólották egymáshoz egyetlen 
szót sem, amig csak odakünn szürkülni nem kezdett. Akkor 
Sullivan újra búcsúzott. Rubinstein megnézte az óraját, 
mosolyogva rázta meg a fejét és megelégedetten 
mondotta :

— Három óra ! Csodálatos, milyen hamar múlik 
az idő kellemes társaságban . . .

Irodalom.
Röptében a nagyvilág körül. Ez a címe annak a 

páratlan díszműnek, mely 256 eredeti fényképben bemu
tatja az egész világot. Ezt a müvet a »The Werner 
Comp.« című chicagói milliomos kiadóvállalat bocsá
totta közre s eddig három nyelven, úgymint angol, 
francia és német nyelven Északamerikában, Angolor-



Turóc-Szent-Márton, F  E L T  I  I I  £  H  I 'H  I  B  A  I»
szágban, Franciaországban és Németországban nem 
kevesebb, mint 16 millió példány lett eladva s meg 
vagyunk róla győződve, hogy a most megjelenő magyar 
kiadás, melynek kizárólagos elarusítási jogát az > Egyet
értés* kiadóhivatala váltotta meg a kiadó cégtől, 
aránylag ép oly kelendőségnek fog örvendeni. A magyar 
kiadás szövegét Tímár Szaniszló ismert tárcáid és 
aestetikus szerkeszti, meglehetünk tehát az iránt nyu
godva, hogy a szöveg olvasása ép oly élvezetet fog 
nyújtani, mint a képek szemlélése. Már az első füzet 
megtekintéséből is meggyőződhetik mindenki, hogy 
ez a fényképgyüjtemény páratlan a maga nemében. A 
képek nagy költséggel beszerzett eredeti fényképfelvé' 
telek után Amerikában készültek és oly művészi kivi
telűek, hogy bátran mondhatjuk, hogy a technika mai 
eszközeivel ennél tökéletesebbet nyújtani nem lehet. A 
magyar szövegen kívül, mely egy fővárosi műintézetben 
készült, az egész művet külföldön állítják elő. Az egész 
munka 16 füzetből fog állani, melyeket az Egyetér
tés* kiadóhivatala füzetenkint 30 krjával bocsát az 
Egyetértés* előfizetőinek és számonkénti vásárlóinak 
rendelkezésére oly módon, hogy elfogad előfiizctéseket 
4 füzetre 1 frt 20 krjával, 8 füzetze 2 frt 40 krjával 
és 16 füzetre 4 frt 80 krjával. Postán való küldésért 
füzetenkint 5 kr. külön fizetendő. Az egyes füzetek 
hetenkint jelennek meg s az egész műhöz díszes és 
olcsó bekötési táblák fognak készülni. — Érdekesnek tartjuk 
felemlíteni, hogy az »Kgyetértés< kiadóhivatala ezt a dísz
művet saját lapjában valóságos amerikai módszer szerint 
hirdeti, anélkül, hogy e hirdetések, melyeket mint érdé 
kés tanulmányt minden érdeklődő figyelmébe ajánlunk, 
ízléstelenekké válnának. Itt lehet megtanulni, hogyan 
kell hirdetni, s éppen nem csodálnék, ha e hirdetések 
révén is óriási mérvben terjedne el a »Köptében a 
nagyvilág körül*.

Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből (szerk. 
Beöthy Zsolt) ismét egy vaskos füzet jelent meg, a 
33*ik, az előbbiekhez hasonló gazdag tartalommal. 
Ebben Rákosi Jenő befejezi a 40 es évek drámairodal
máról az előbbi füzeiben kezdett cikkét, itt Hugó 
Károlyról, Obernyikról és Kúthyról szólván részlete
sebben. A 2-ik cikkben Baráth Ferenc, a jeles aesthe- 
tikus, Eossuth Lajos mint szónok és iró* ciin alatt sok
kal többet ád, mint a címben igér; bevezetésül átte
kinti a magyar politikai szónoklat történetét, aztán 
Kossuthtal kapcsolatban egész korképet rajzol, elkíséri 
hősét a száműzetésbe is, vázolja amerikai diadalutját, 
londoni és olaszországi működését stb. Baráth tanul
mánya mindenesetre a legjobbak közé tartozik, amit 
Kossuthró! valaha írlak mind tartalmassága, mind fel
fogása, mind stylusa tekintetében. A 3-ik cikkben 
Vadnai Károly »A forradalom költészetéről* ir, melynek 
maga, még mint gyermek ifjú, karddal állt szolgálatában, 
s melyből újabban pedig naplójegyzetei alapján annyi 
érdekes jellem- és korképet alkot. Itt a cikknek csak 
első fele van, melyben a forradalom irodalmi hatásáról, 
a közkeletű katonadalokról s általában a forradalmi 
lyrai költészetről szól. A füzet ezúttal is gazdagon van 
illusztrálva : crcképek vannak Hugó K., Kossuthról (3) 
és Sárosyról, továbbá Kossuth szülő- és turini lakóháza, 
egy-egy allegorikus kép Kossuthról és 1848. március 
15-ről (egykorú rajzok után). Az ! 848-iki országgyűlés 
megnyitása, Sárosy Aranytrombitájának első lapja; külön 
meilékietük pedig : Petőfi és nejének arcképe s a Nem
zeti dal, a szabadsajtó első terméke. A díszes vállalat 
a legközelebbi két-harom füzetben már be lesz fejezve, 
azért újólag felhívjuk rá a nagyközönség figyelmét, 
i'-gy-cgy fűzet ára 40 krajcár.

Milleniumi történet. Az Athenaeum részv.-társulat 
kiadásában megjelenő »A magyar nemzet története* 
cimü tízkötetes nagy munkának (millenniumi kiadas) 
26. es 27. füzete most került könyvpiacra. Ezekben a 
füzetekben Marczaii Henrik profeszor folytatja Szent 
László királyságának történetét külön fejezetben ismer
tetvén László király törvényhozását, Horvátország mecr- 
hóditását, a székelység történetét és a kunok betele
pítését, mind megannyi nagyobb korrajzokat László 
király életéből, és megkezdődik Kálmán és Álmos korá
nak, valamint a keresztes hadjárat történetének ismer
tetése. A 26-ik füzethez egy olyan fényes mümelléklet 
van csatolva, mely ennek a vállalatnak még eddigi 
pompás műmellékletcit is felülmúlja pazar kiállítására 
nézve. Ez a mümelléklet a hírneves Gutkeled-biblia egy 
lapjának hasonmása, melynek iniciáléja Mózes prófétát 
ábrázolja, midőn a Szinai hegyen az Úrtól átveszi a 
tízparancsolatot. A kép alsó részén Izrael fiai láthatók, 
arcukon a várakozás és csudalat kifejezésével. Az iniciálé 
rendkívüli finom megrajzolása, különösen pedig élénk 
szinvegyülete egyaránt becsessé teszi ezt az ősrégi 
irodalmi műemléket. Ugyancsak ennek a füzetnek másik 
mümeliéklcte a Tihanyi altemplom belsejét mutatja be
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I. Endre síremlékével Dörre Tivadar eredeti rajza után. 
A 2” -ik füzethez két ősrégi magyar kódex hasonmása 
van csatolva. Az egyik >Kézai Simon krónikájának 
első lapja* szövegolvasással és szövegfordítással 
másik pedig a legrégibb magyar nyelvemlékünk, 
haiotti beszéd és könyörgés*, színes hasonmása 
szerinti olvasással, akkori és mostani kiejtés szerinti 
szöveggel kiegészítve. Ezekben a füzetekben is repro
dukálva vannak a bécsi képes krónikának, a 1 huróczy- 
íéle krónikának erre a korra vonatkozó képei és Szent 
László I. törvénykönyvének hasonmása a bécsi udvari 
könyvtár XV. századbeli codexéből. Igen érdekes az a 
két kis kép is, mely Herrad lausbergi apátnő >Lust 
garten«-je után a XI. és XII. századbeli zsidókat és 
izmaelitákat ábrázolja, valamint a horvát nemzeti dinastia 
korabeli oklevéltöredékeknek hasonmása a zágrábbi 
országos levéltárban őrzött eredetiek után. Egyes füzet 
ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., 
félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Az előfizetők minden 
szombaton egy-egy füzetet kapnak.

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

Nyersselyem Bastruhákra való kelmét 8 frt 65 
krtól 42 frt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussors- 
és Shantungs-Pongees valamint fekete, fehér és színes 
Henneberg-selyem 35 krtól II frt (55 krig méterénként, 
sima, csikós, kockázott, mintázott, damaszt, s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szin és 
mintázatban) s. a. t. postabér és vámmentesen a ház
hoz szállítva és mintákat küld postafordultával: l l c u -  
i ic h e r ; ;  C*. (cs. k. udvari szállító) « e ly e m s i j á r a  

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

Pályázat isko laszolgái állásra.
(A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisztériumnak 1895. 

évi 19,982. számú rendelelc alapján.)

A znióváraljai m. kir. állami tanítóképző inté
zetnél betöltendő szolgai állásra, melylvel 300 frt 
fizetés, szabad lakás és szabályszerű nyugdíjra való 
jogosultság van összekötve, pályázat hirdettetik.

A kinevezendő szolgának kötelessége lesz az

Nem a reklámnak, hanem a sok ozor omber általi 
személyes továbbajánlásnak, — a kik a

RícMer-féle Tinct. capsici rnp.-t
(Horgony- Pain - Expellert)

az utolsó 25 évben jó sikerről használták, — kö
szönheti ezen igazán biztos hatású háziszer nagy 
elterjesztését és általános kodvoltséget. Ki a Tinct. 
capsici comp.-t (Horgony-I’ain- Kxpollort) kÖ8Z- 
vénynél, czuznál (tagszaggatásnál), keresztcsont
fájásnál, fej- es fogfájásnál, osttffájdalomnál, fáj
dalomcsillapító bodörzsolÓBként alkalmazta, abból 
egy üveget mindig készletben fog tartani, líogy 
azt meghűléseknél is, mint levezető, elhárító 
szornok alkalmazhassa. Kzon rég jónak bizonyult 
háziszornok ára igen olcsó, tudniillik 40 kr., 70 kr. 
és 1 frt. 20 kr. üvegenként — Knplmtó a gyógy
szertárakban; B u d a p e s t e n :  T ö t ö k  
J ó z s o f  gyógyszerésznél.

fsak a „Horgony" védjogygyol ellátott 
üvegek olfogadandók.
Richter-féle gyár Rudolstadtban, Thiir.

intézet épületét, annak környékét, a tantermeket s 
más helyiségeket tisztán tartani: egyéb teendőit az 
igazgató fogja részletesen megállapítani.

Ezen állásra az említett miniszteri rendelet alap
ján csak oly egyének pályázhatnak, kik az 18(18. évi 
XL. t -c. 38. §-ában megkívánt altiszti minősítéssel 
bírnak s a lót nyelvben némileg jártasuk.

A folyamodók okmánnyal tartoznak igazolni,
1) hogy testileg épek és munkabírók;
2 ) hogy tudnak magyarul beszélni. Írni és olvasni;
3) hogy magyar honpolgárok;
4) akik katonai szolgálatban nem állanak, tar

tózkodási helyük elöljárósága által kiállított bizo
nyítványban józan és erkölcsös voltukat, továbbá 
családi állapotukat.

Folyamodók ily módon felszezelt s a nagymél
tóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter 
Úrhoz címzett folyamodványaikat 1895. évi július 15-ig 
a znióváraljai áll. tanítóképző intézet igazgatóságá
hoz nyújtsák be és pedig a katonai kötelezettségben 
nem állók közvetlenül; a katonai vagy más állami 
szolgálatban lévők pedig illetékes hatóságuk útján.

Znióváralja, 1895. évi június 5-én.

Az igazgatóság.

1895. június 9. 23. szám.
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A tapasztalat azt oktatja, hogy : J
Mindig a helyes forrást keresd, ha vásárolsz. •

Ez méltán az én üzletemre vonatkozható, mert 
csakis egy o ly  nagymérvű üzletnek, am ilyen az enyém , A  
lehetnek olcsó költségei, m ely körülm ény óriási kész- 
pénzúru-bevásárlásoknak és egyéb előnyöknek köszön- 
IictG s m elyeknek végre a vevőim  veszik hasznát.

Gyönyörű minták magánvevöknek ingyen és
bérmentve. #

Bőtarialmu mintakönyvek, amilyennek eddig X  
még nem léteztek, szabók részére bérmen- £  

tétlenül.

Öltönyeknek való kelmék •
Peruvien és dosking a magas klérus részére, szabály- 
szerű kelmék cs és kir. tisztviselő-egyenruhákra, ^  
úgyszintén hadastúnyok, tűzoltók és tornázóknak, 
valamint livrék részére. Teke- és játékasztalokra 

való posztók, koesi-átliuzatok. 
l<«‘ giiairy«»lil» r a k t á r  stájeri, karinthiai, tiroli stb. 
lodenben fért! és ijöi hiiszn/iliitru,eredqti gyári 
árak mellett1, oly nagy választékban, a milyent husz- 

' ' •" szőrös verseny, sém nyújthat.
L e K n n R y o h b  v á lR M Z lck ’ csakis finom,, tartós női 
posztóból,, a legdivatpsabb színekben. Mosó-szövet, 

uti-plrtídok-4—14 frtlfc, '*•

szintén  ̂5 z a b ó - k e ( t l q k e k ' ' ^ í * S ^ ' ,# -
It e ' Valódi, tartós, tiszta gyapot posztó árukat,
és nem holmi olcsó rongyot, mely alig a 
szabó munkadiját érdemli, ajánl jutányos áron

STIKAHOFSKY J.,
B E t T N - N B E N -
Legnagyobb gyári poszto raktár V2 millió forint 

értekben.
Szétküldés csak utánvét mellett.

pigye lm eztetés ! Minthogy ügynökök és házalók 
■ »Stikarofsky« elnevezéssel másodminüségü árukat 
szoktak árusítani, félreértések kikerülése végett 
figyelmeztetem a n. é. fogyasztó közönséget, hogy 
ilyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom el 

áruimat.
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Még csak néhány napig! Még csak néhány napig! 
Húzás már 1895. junius 26-án.

NI. kir. jótékonycélu államsorsjáték
főnyeremény 6 0 ,0 0 0  forint.

-A-z összes nyerem ények összege 160.000 frt.
Sorsjegyek k *  l i ' l c i ' l  kaphatók a lottó-igazgatóságnál Budapesten (Pest, ffivámház, félemelet), 
a hová a megrendelt ára postautalvány melleit előre beküldendő, valamennyi lottó-, só- és 
adóhivatalnál, a legtöbb postahivatalnál, a bécsi . M erkúr.-nál és minden városban és neve

zetesebb helységben felállított egyéb sorsjegyáruló közegnél.

Budapesten, 18»5. január hó 17-én.

M. kir. lottó-igazgatóság.

Turóc-szt.-mártoni Magyar Nyomda — Moskúczi Kerencné.
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