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Kép a mai társadalomból.
A »le bon Ion* a francia divattal Páris- 

ból jött hozzánk ; ott azt mondják rólunk, hogy 
a magyarok »barbárok« ; és jóllehet francia 
nevelőnö van házunkban, mégis hiányzik belő
lünk a műveltség illatszere.

Műveletlen a »monsieur bon ion* előli 
nyelvünk is, mert ők nem értik;  műveletlenek 
vagyunk, mert nem tudjuk gondolatainkat oly
• elegánsan* rendbeszedni és a mit el kell rejteni, 
nem tudunk löm jénezni ; kegyes mosolvlyal 
nem bírjuk embertársainkat lekötelezni.

Illatszer a nyelvben, illatszer a zsebken
dőben. a »chic« , a »psütt«, melyei mi hely
telennek tartunk, épen nem tartoznak a »nob- 
lesse obIige«-hez, de a melylyel minden francia 
fennen kérkedik.

Óh, hányat kábít el a » kedves cliic*. 
Hányszor csinál leányainkból, kik egyszerű 
természetességüknél fogva üde életkedvvel 
vannak felruházva, félluclós, blasirt lényeket 
s a gyógy terem számára készült park-ültet
vényeket. Amig »monsieur bon tón* tartja 
kezében a vezénybotot, addig a mi kedves 
házi tündéreink valóságosan szerelmesek a 
párisi bálványba.

A társaságoknak úgynevezett >crém«-je, 
melynek nem szabad hiányozni »jó családnál*, 
s mely kétségtelenül azt vonja maga után, 
hogy »nagy házal* kell vinni, megszerezte a
• francia nemzet«-nek hírét (látattuk legutóbb 
a *Panamánál«), s mert Paris a jó ízlés hazája 
és innen terjed szél a »művellség« , ez az 
idegen szellem honosodott meg nálunk, láthat- 
lanul fonja fonalát a társaságokba, melyek 
után nagy ügyességgel gombolják fel a fonalat. 
A ki hibázik, az hibázik és nevetségessé válik.

A fiatal ember csupa félelemből, nehogy 
vélsen a »ch ic« ellen, miután hálál alaposan 
hozzávágta az ajtóhoz s frizurája is megbom- 
lotl, toiletljét az előszoba tükre előtt még egy
szer rendbe hozza s ugv megy he a szalonba. 
Egy vén kisasszonyt meghívlak ebédre, de üres 
gyomorral volt kénytelen távozni, nehogy a

világ a prózai és a köznépnél sz<fl<ásos »)ó 
éívágy«-at vesse a szemére. A »le bon tón* 
még azt is tanítja, hogy a finom úrnők, ha 
elejtik zsebkendőjüket vagy kötésüket, azt fel
vegyük, de egy szegény, öreg, beteges asszony
nak, ki a lóvasúton ülőhelyei többé nem kaphat, 
fel ne keljünk, mert ez határozott merénylet 
a *le bon tón* ellen és még ki is nevetik az 
embert.

Hogy ez milyen kárára, hátrányára van a 
magyar társadalomnak, azt tömérdek élő példa 
bizonyítja. Az úrhalnámság ördöge, a dicsfény 
sugaraiban való fürdés nemcsak az egyéni 
szabadságot és kényelemszeretetet, de sokszor 
vagyont és lelki nyugalmat tép szét. A *noble 
passión* a »le bon tón* egyik főkelléke, s a 
§-ok száma, melyekkel az alantasokat győzik 
meg és imponálnak nekik, valóságos légió. Az 
a fő, hogy hibát ne ejtsünk és az illem rab
szolgái egy jellel sem árulják el butaságukat, 
nem engedik arcukba szökni a demokratikus 
vér hullámait, miközben sima nyelvükről csak 
úgy ömlik a szóár, a válogatott hazugság, mert 
ez » rangjukhoz illő*. Aztán »mit is szólna a 
világ!* Ez a rendes felkiáltás, mely gyakran 
igazság, a jog hangja és mily gyakran az emberi 
érzelmek hű lükre.

A légköre is nyomasztó, bár a zászlót 
fonnep lobogtatja a természetes érzék előtt, 
s az 'é le t  iskolájában kiképzett finom érzéke 
van, mégis látszólag biztos útmutatója vala
mennyi szituációnak. Ép olyan, mint minden 
formaiság, mint a gép csavarja és igen gyakran 
elárulja gyámoltalanságát, h a . önálállóan akar 
eligazodni. Vannak emberek, kik túlságos 
udvariasságból a nagyságos asszonynak meg
ígérik, hogy tiszteletüket teszik ; továbbá alá
írják émelygően udvarias leveleik alá, hogy 
szerelő barátja vagy barátnője, slb. de az utcán 
elkerülik egymást és hátuk mögött egymásra 
kígyót, békát kiáltanak. Egymást még nem 
ismerik jóformán, már is »jó barátok*. Mily 
kevés becsű az ilyen egyének barátsága, mely 
telve van túlhajtott bókokkal, olyanokkal, 
melyeket önkénylelenül kerget ajkukra a 
• bon tón*.

A nagyvilági életnek ezen szélhámosságai 
azonban ne ejtsenek bennünket zavarba. Tart
suk meg magyaros egyszerűségünket; adja 
meg barátságunknak fényét és zománcait a 
nyíltság. Ha az élet komoly perceiben bará
tunkon segíthetünk, adjunk neki jó  tanácsot, 
óvjuk őt és csak akkor várhatunk hasonlót.

Legyünk természetesek, szavainkban kere
setlenek. Hallgassunk a szív szavára, tartsuk 
meg udvariassági formáinkat az igazság és 
egyszerűség határai közö t t ; mert ez a társa
ság, hol" magunkat jól érezzük olyan mint az 
üde zöld természet; nincsenek festett díszletei, 
színes falai, nem cicomázzuk fel szép frázisokkal. 
Ekkor, de csakis ekkor maradhat érintetlenül 
a »bon Ion* hamis aranykelyhe.

Hazátlanok.
Tradicionális vágya a magyarnak az ősháza kere

sése; ebben fáradozott valamikor Julián szerzetes, 
Kőrósi-Csoma Sándor és sokan, akiknek álmait folyvást 
háborgatta ama föld felkeresésének kiolthatatlan vágya, 
ahol hajdanában őseink táboroztak. Most Zichy Jenő 
gróf és társai kutatják ezeket a nyomokat, persze 
modernebb felszereléssel ellátva; nem gyalog, nem 
zarándok-csuhába öltözve.

Nem tehetünk semmi kifogást az ellen, hogy, a 
kcgyeletes érzésnek és a tudvágynak engedve, a sport 
és a tudomány emberei eme nem egészen gyakorlatias, 
de mindamellett tiszteletreméltó céf érdekében fáradoz
nak, de amidőn érdeklődéssel olvassuk ama közlemé
nyeket, amelyek a sejtelmes <nyomok» feltalálására 
vonatkoznak: nem jut-e eszünkbe, hogy mig mi az
őshazát keressük, vagy legalább érdeklődünk azok 
kutatásai iránt, akik keresik, addig sok jó magyar új 
hazát keres és, mert ezt meg nem találja, hazátlanná 
lesz az idegen földön ? Pestmegye közgyűlésén csak a 
napokban jelentették be, hogy c megye területéről 
rendkívül sok földműves vándorolt ki az elmúlt és a 
jelen év folyamán Amerikába, tehát — nem is említve 
a Dunántúlról kivándorlók nagy számát — megértük, 
hogy Magyarország egyik legtermékenyebb megyéjében 
már szintén nem képes a nép megélni s itt hagyva 
ősei nyughelyét, fájó szívvel, de vérmes reményekkel 
telve útnak indul, hogy jobb hazát keres .en. Ezek a 
boldogtalan emberek azonban sejtelmével sem bírnak

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .
E r d ő .

Sötét erdő, mért csalogatsz ?
Szomorúság lakik benned . . .
S mégis ég szivem a vágytól 
Hogy újból megnézhesselek.

Valahányszor újból látlak 
Mindig szebb vagy mindig nagyobb : 
Valahányszor hozzád jövők 
Ujjálcszek . . . boldog vagyok . . .

Méla csended, komolyságod 
Az én sötét természetem . . .
Mint valami szép leányhoz 
Vonz tchozzád a szerelem . . .

Titokzatos szép fenyőid,
Rám borulnak, védnek engem,
S megértetik velem, mért kell 
Mindig szomorúnak lennem . . .

Merengések.
Irta: Burtlia .Miklós.

A m a g á n a k  v a l ó .
Gazdag ember volt, de mint a nép szokta mon

dani: magának való. Senkit sem szeretett; családtalan 
magányban élt, mint egy redves fűzfa az útszélen.

Házát nem látogatták vendégek; szívét nem töl
tötték be baráti érzelmek. Háza és szíve egyaránt üres 
volt. Nem volt senkije.

De mégis . . . Emberi lény nem élhet egyedül. 
Kell, hogy valakit szeressünk!

Volt egy kutyája.
O nevelte, ö gondozta, ő tanította. Okos állat 

volt. Együtt lakott gazdájával; együtt jártak-keltek, 
együtt étkeztek, együtt aludtak. Ha ez az állat beszélni 
tudott volna: czimboraság fejlődik köztük. így azonban 
csak a barátságnál maradtak.

Az a vihar, mely végig ingott a nemzet fölött, 
elsöpörte a magának való vagyonát is. Szegény lett. 
Öreg volt, koldus vált belőle.

Kapuról kapura, ajtóról ajtóra járt alamizsnáért. 
Ő, ki senkit sem szeretett, most a közszeretetből él. 
De csak ott boldogult, a hol nem ismerték. Panasza 
azonban nem lehetett, mert nem mondhatta, hogy 
mindenki elhagyta. Hiszen senkije sem volt az emberek 
között. A  kutya pedig nem hagyta cl.

A  mit a vén koldus keresett, annak fele mindig 
a kutyáé volt. Némán kisérték egymást faluról falura. 
Valóságos életközösségben éltek.

Egyszer ismerős faluba értek.
Az emberek felismerték a »magának valót* s 

megtagadták az alamizsnát.
— Neked nem, de a kutyádnak adok —  monda 

egy régi ismerős és penészes kenyeret dobott a földre.
A  kutya mohón kapott a zsákmány után.
Az éhező koldus szintén lenyúlt a földre, hogy 

egy darabot fölvegyen.
A hű kutya ezúttal éhező kutyája volt; rámor

dult a gazdájára és megharapta elaszott kezét.
A »magának való* úgy érezte, hogy ez a marás 

nem a kezén, hanem a szivén ejtett sebet. H ogy szíve 
is van, arra most tanította meg a fajdalrm.

Nehezen tudott tovább vánszorogni. /V falu végén 
összeroskadt, szemei elhomályosultak, tagjai hűlni 
kezdtek. Meghalt.

Halála perezében így szólott a kutyához:
• Igen sokat voltál az emberek között.*

1852.
Ez az esemény inkább csak sejtelmemben él, mint 

emlékezetemben. Olyan formán hat reám, mint az a 
rossz álom, a melynek egy-egy részlete kidomborodik 
a homályból s a mely annál rémesebb, minél kevesebb 
az összefüggés a részek között.



annak, hogy reménykedésük hiú, hogy hontalanokká 
lesznek amaz idegen földön, mert az amerikai Egyesült 
Államok népe mar megsokalta a betelepülök nagy szá
mát s különösen a munkásosztály a leghatározottabban 
állást foglal az idegen invázió ellen, amelytől kenye
rét félti.

Mi ezekre a hazátlanokká lett honfitársainkra 
gondolunk, amidőn a Zichy gróf «sikereiről> érkező 
híreket olvassuk. Miért nem teszik azok, akik hivatva 
vannak rá, ambíció tárgyává azon feladat megoldását, 
hogy a magyar ne legyen kénytelen hontalanná lenni ? 
Ennek a problémának a megoldása tudományos szem
ponttól is érne annyit, mint az Ős hazában fellelhető 
«nyomok» megörökítése, nemzetgazdasági szempontból 
pedig sokkalta hasznosabb lenne az eredmény még 
azon nem csekély históriai becsű felfedezésnél is, ha 
Zichy grófnak vagy másnak, Álmos vezér sátrának egy 
oszlopát sikerülne felkutatni.

Mivel azonban nincs reményünk árra, hogy egyes 
vagyonos fóuraink a hazátlanokká lett magyarok vissza
telepítésére vállalkozzanak, kénytelenek vagyunk a 
kormányhoz és a törvényhozáshoz fordulni a kérdéssel: 
meddig nézi tétlenül a kivándorlások évről-évre tapasz 
talható szaporodását ?

Mi az állami gyámkodásnak soha sem voltunk és 
nem is leszünk barátai. Elvünk az, hogy abba, amit 
egyesek és a társadalom a maguk erejéből megtehet
nek, az állam ne avatkozzék, azaz ne vallalja magára 
a társadalom kötelességeit. A kivándorlás meggátlása, 
jobban mondva szükségtelenné tétele azonban nem 
sorozható a társadalmi feladatok köze, mert erre nézve 
a társadalom rendelkezésére álló eszközök elégtelenek. 
Itt tehat csak a kormány és a törvényhozás segíthetnek 
a bajon és ha van ügy, amely sürgős megoldást igé
nyel, úgy ez első sorban az.

Nehogy félreértessünk, ki kell jelentenünk, még 
mielőtt a kérdés fejtegetésében tovább mennénk, hogy 
a kivándorlás meggatlása érdekében eddig alkalmazott 
eljárást mi nemcsak hogy célszerűnek nem tartjuk, de 
sőt azt hisszük, hogy ép ez az eljárás az egyik oka 
az Amerika-felé való vágyakozás nagymérvű kifejlődé
sének. A kivándorlási ügynökök rendőri üldözése, az 
úri ruhába bújt tót kivándorlók visszatoloncolása csak 
arra lehet jó, hogy a rendőrség foglalkozzék valamivel, 
de arra egyáltalán nem, hogy a kivándorolni szándé
kozókat meggyőzze arról, hogy itthon is feltalálhatják 
azt, amit az idegenben keresnek.

Hogy miképen lehetne a kivándorlást meggátolni, 
arra a felelet igen egyszerű: hárítsd el az okot és
megszűnik az okozat. De amily könnyű e feleletet 
kimondani, ép oly nehéz a tanácsot végrehajtani, mert 
a kivándorlásnak tömérdek, részben oly oka van, ame
lyet törvényhozás és kormány semmiféle intézkedéssel 
el nem háríthat. A közterhek folytonos szaporodása, 
a megélhetés követelményeinek ki nem elégithetése, az 
alacsony terményárak mindmegannyi okai az altalános 
elégületlenségnek, amelyeket semmiféle varázsige meg 
nem szüntethet. De vannak okok, amelyek elháríthatok 
és, ha csak egyetlen ok is megszűnik azok közül, ame
lyek a népet még a termékeny országrészekből is a 
haza elhagyására kényszerítik, azonnal csökkeni fog a 
kivándorlások elijesztően nagy száma.
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Egy ok a sok közül az, liogy a (elszaporodott 

népesség a föld hozamából már nem képes megélni. 
Régebben a legkisebb parasztbirtok — a negyedtelek • 
minden időben eltartotta birtokosát, de ma már e 
negyed telek hozamából két-három népes családnak kell 
megélni, s míg régebben a fuvarozás is jelentékenyen hozzá 
járult a jövedelem szaporításához, ma, a vasutak korsza
kában ettől a nép sok helyen teljesen elesett, jövedelme 
tehát csökkent, ellenben terhei szaporodtak. A dunán
túli kivándorlások okait fürkészve, ép ezen okra buk
kantunk rá mindenütt: a föld kevés a megszaporodott 
népesség eltartáséi a. És nem vélünk csalódni, midőn 
azt hisszük, hogy a pestmegyei kivándorlók számának 
felszaporodása is ezen okban gyökerezik. A felvidéken 
már más az ok, de ez az ok sem fekszik messze a 
fent felemlítettől, mert, ha Magyarország földműves 
népe megtalálhatná a hazában a kenyérrel való ellátás 
céljából szükséges és elégséges földterületet, bizonyosan 
a felvidék lakossága sem venne vándorbotot a kezébe, 
mint nem vett akkor,midőn az Alföld népe jómódban élt.

De hol vegyük a földet, amelyre letelepedne a 
felesszámu lakosság, amelynek az ősi telek elég kenye
ret adni nem képes ?

Csak a vak nem látja, hogy van Magyarországon 
föld elég; sokkal több, mint amennyit a földmíves- 
osztaly művelés alá venni képes volna. Óriási birtok
komplexumok terülnek el egyes vidékeken és ■— nem 
szólva a magántulajdont képező nagybirtokokról — 
ott látjuk elterülni az állam, a municipiumok, alapok 
és alapítványok nagy birtokait, amelyek közül némelyik 
5— 6 község népét képes lenne eltartani. Valamikor, 
midőn e birtokokat a fiskus, a municipiumok erőszakkal 
vagy törvényes alapokon, a jóiékonycélú vállalatok 
pedig adományozás utján megszerezték, bizonyára senki 
sem gondolt arra, hogy jöhet idő, midőn ez állami, 
községi és alapítványi birtokok egyéb célra is jók lesz
nek, mint nehány bérlő és gazdatiszt hizlalására és a 
messze híressé vált trakták és ünnepségek költségeinek 
fedezésére. Ma ez az idő elérkezett. Ha ezek a köz
vagyont képező birtokállományok telepítési célokra 
használtatnak fel, jól jár az allam, jól a községek, 
jól az alapítványok, de jól jár az elszegényedett föld
műves népesség is, amelyet az éhség hazátlanná tesz. 
Előbbiek jelentékeny tőkéknek jutnak birtokába, amelyek 
célszerűen elhelyezve a fejlődés magas fokara emel
hetnek egyes községeket, utóbbiak pedig nem lesznek 
kénytelenek Amerikában keresni azt, amit itthon is 
megtalálnak.

Hogy a magyar nép ne legyen kénytelen kiván
dorolni nem elég csak emlegetni, hanem tenni is kell 
valamit, hogy panaszra és sopánkodásra ne legyen ok. 
A kérdés felette fontos és el nem odázható, mert — 
és erre különös súlyt fektetünk — ép a legjobb 
munkaerőket, az ország legszorgalmasabb lakosait vonja 
el tőlünk a kivándorlás.

íme, itt az ok a komolycélu lelkesedésre. Nagy 
örömmel hoztuk be a csángókat, áhítattal keressük 
őseink nyomait és, ha valahol «atyafiakra» lelnénk, 
bizonyosan készek volnánk azokat is diadallal letelepí
teni Árpád földjére ; tegyünk hát már valamit azon 
célból is, hogy ittlevő véreink se legyenek kénytelenek 
hazátlanokká lenni.

1895. július 28. 30. szám .

H Í R E I N K .
— Táncmulatság. A znióváráljai magyar ifjúság 

f é augusztus hó 4-én jótékonycólú táncmulatságot 
rendez Szkalicskán. Kezdete d. u. 3 órakor, folytatása 
este 9 órakor a vendéglő nagytermében. Belépti díj : 
családjegy 2 frl. szemóljegy 1 frt. Kedvezőtlen idő 
esetén a mulatság este 7 órakor kezdődik a terem
ben. A kik véletlenségből meghívót nem kaptak, azok 
forduljanak e célból a rendezőséghez.

_ Pályázat 84 frtos AT/«c/*-féle ösztöndíjra. Ezen
Ösztöndíjért pályázhatnak nemes szülőktől származó 
turóemegyei illetőségű tanulók. Előnyben részesülnek 
a kath. vallásra áttért szülők fiai ; úgyszintén a kik 
kath. vallásban neveltetnek, ámbár szüleik akatho- 
likusok. A folyamodványok Vissnyovszky László 
bbányai kanonok ő nagyságához folyó évi augusztus 
20-ig küldendők.

—  Meghivó. A Ks.-Oderbergi főműhelynek mun
kásai a ruttkai határban lévő ligetben f. ó. augusztus 
4-én nyári mulatságot rendeznek. Beléptidíj : uraknak 
1 korona. Kedvezőtlen időjárás mellett a mulatság 
augusztus 15-én tartatik meg.

—  Halálozás. Kelemen Gusztáv kir. erdőfel
ügyelő július hó 18-án meghalt Ungvárt 54 éves 
korában. A boldogultat özvegye és három gyermeke 
gyászolja.

—  A bisztricskai önkényt, tűzoltó-egylet f. é.
július 28-án a »Kucserkovoc-ligetben júliálist rendez. 
Belépti díj : tetszés szerint. Tiszta haszon az egylet 
javára. A mulatság este folytattatik. Külön meghívók 
nem küldetnek.

— Értesítés. A tiszai ág. evang. egyházkerület 
eperjesi Collegiumának jogakademiáján az 1895— 96. 
tanévre a beiratások f. évi szeptember 1— 8-ig esz- 
közlendők; az előadások pedig szeptember 9-én veszik 
kezdetüket. Azok az egyéves önkéntesek, a kik tény
leges katonai szolgálatukat folyó évi szeptember hó 
végén lejezik be, október 1 — 8-ik napjain iratkoz
hatnak be. A vizsgálatok szeptember 1 — 15-ig tar
tatnak. A jogakademiai hallgatók vallásfelekezeti 
külömbség nélkül részesülhetnek a Collegium kebelé
ben fennálló tápintézet kedvezményeiben; (az erre 
nézve megállapított félévi díjak a következők : ebéd 
és vacsoráért 31 frt ebédért 19 frt). Az erre érde
mesek igényt tarthatnak a Collegium által évenként 
kiosztani szokott ösztöndíjakra; valamint a szegény- 
sorsúak a jelentékeny alaptőkével rendelkező »Jogász 
segély-egylet* támogatására számíthatnak. Megjegyez
tetik végül, hogy úgy a jogakademiai ifjúsági-, mint 
a collegiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelke
zésére fog állani. Mindennemű felvilágosításokkal 
szívesen szolgál a jogakademia igazgatósága.

—  A körmöczbányai kath. legény-egyesület aug. 
hó 4-én, az egyesületi házalap javára az alsó-lövő 
helyiségében nyári-táncmulatságot rendez. Kezdete 
délután 4 órakor. Belépőjegy 60 kr., családjegy 1 frt 
20 kr. Jegyek előre Paxner János egyesületi jegyzőnél, 
Joerges Á. özv. és fia könyvkereskedésében és a 
táncmulatság napján a pénztárnál válthatók. Kik 
elnézésből meghívót nem kaptak és arra igényt tar
tanak, szíveskedjenek az egyesület jegyzőjéhez Paxner 
János úrhoz fordulni.

—  A Staudach-család eredete. A Staudach-család 
ama kevés, még létező őseredetü, német nemes csa 
ládok egyike, a melyek ma már nagyobb részt a 
kihaláshoz közelednek. A staudach-család Ős, germán 
eredetű fejedelmektől szármáztatja magát s hagyo
mánya elég merész ezeket, a germán félistenektől 
származtatni ; a kihalt hatalmas Hohenstaufen-házat 
csak egyik ágának tekinti. A családi hagyomány egyik 
pogány ősét már Krisztus Urunk felfeszítésénél sze
repelteti, mint olyant, a ki a Megváltót elismeri

Anyámmal, a ki gyászt viselt, hosszú utat tettünk 
apám meglátogatására, a ki osztrák rab volt N.-Sze 
benben. Négy éves voltam. A  tájék, a mezők, az erdők, 
melyek mellett elhaladtunk, mind kivesztek emlékemből. 
Háltunk-e meg valahol, pihentünk é valamelyik szállóban, 
ki volt még velünk? minderre nem emlékszem.

Az egész utazás úgy tűnik most fel nekem mintha 
egy végtelen hosszú községen mentünk volna át. És 
mintha sötét éjszaka lett volna. Lassan haladtunk. Az 
útszéli házakban gyertyavilág égett s mindenikbe bele
hetett tekinteni.

Szörnyű látomany nyílt meg előttünk.
Az első házban, mely szegény emberé lehetett, 

melyet egyetlen szál gyertya világított meg kétesen, 
egy ravatal volt fölállítva. A ravatalt gyermekek, nők, 
aggok állottak körül, némán, könnyezve, halkan sut
togva Férfi nem volt egy se. A gyertya hamva magasra 
nőtt, mintha egy fáklyát akarna pótolni.

A ravatalon nem feküdt senki.
Olyan titokzatos voit ez az üres ravatal, hogy 

elfeledni nem ludam. Virrasztók, halott nőikül.
Kocsink tovább haladt cs a szomszéd ha/.nal 

ugyanezt a jelenetet láttám. Aggok, gyermekek, némán 
könnyezve, Üres ravatal körül, férfi nélkül.

Vájjon almodtam-e? Mert a harmadik, a negyedik 
az ötödik háznál és tovább, egészen addig a pontig, 
hol emlékezetem fonala elszakad, minden hazban vir
rasztók voltak, üres ravatal körül.

Végre hajnalodon, a torony felé tekintettem,

csodálkozva, hogy nem harangoznak ily nagy temet
kezés alkalmával. A torony ablakában erősen himbá
lóztak a harangok, de hangot nem adott egyik sem. A 
templom ajtók nyitva voltak s gyászoló gyülekezet volt 
látható. A pap ott állott a szószéken, de egy szavát sem 
lehetett hallani. Ő is néma volt, miként a harang, 
a ravatal és a virrasztók.

A fillér országút úgy terült el előttünk, mint 
egy végtelen hosszú szemfedö. A csűrök tetején mélázó 
gólyák sírból jött árnyakhoz hasonlítottak. A légürben 
hollók és sasok kóvályogtak. Gyász, kétségbeesés és 
némaság mindenfelé.

Évek múltak cl.
Amint nőttem és öntudatra ébredtem, kutatni 

kezdtem c sötét emlékű cs rejtélyes temetkezés okát.
Végre rájöttem, hogy ott nem ragály, nem dög 

vész, nem a fekete halál járt, hanem — — az 
osztrák járt.

A szülőföld.
Hogyan? hát az emlékezet szálait éppen úgy szét 

lehet tépni mint az őszi pókhálót? Hat azoknak a 
fűzfa-természeteknek, kiknek minden ága meggyöke
rezik és sarjat hajt az idegen talajban, nem volt anyjuk, 
hogy emlékezete által megszentelve legyen a szülő
földnek minden porszeme? Nem volt játékszerük a 
szobaszügletébcn ? Hat el lehet feledni az első bánat 
legelső óráját?

Olykor lelkem eltelik vágygyal s szívemnek idegen 
lesz a környezet. Terhemrc van a kötelesség, kerül a

munka, s jó barátaimnak vidám beszédeit nem szívesen 
értem. Egész valómra szürkület borul. Hívogató árnyak 
jelennek eimult napoknak tündérvilágából . . .

. . . Megyek.
Látni a talajt, hol minden ismerős. A  patakot, 

mely habjával locsolt s melynek árnyas partján az első 
ábránd született. A  hegyet, melynek élén állhatatos 
hűséggel bukkant föl a hold ; a mezőt, melynek lekaszált 
rendéi között pacsirtát hallgattam, sáskákat kergettem. 
A völgyet, hol az első nyúl megriasztott; a tavat, 
melynek hínárja először adott képet az életről.

Él-e a dajka, kinek regéjétől először terméke
nyült meg a képzelet? Az ács, ki a vasárnapi vecsernye 
után jármot, szekeret faragott nekem? A  játszótárs, ki 
ostort fonni segített ? A fa, melyet először ültettem és 
a lugas folyondárja, hol annyit álmodoztam? . . . 
Élnek-e még ? Kaimnak nőtt-c nagy lombja, árnyéka? 
Hát a jó emberek bánata, gondja megnőtt-e nagyon ?

Nap nap után jő s mindeniknek története van. 
Az örök változás szomorú törvénye uj házakat emel, 
új sírokat hántol.

Az uj házakban ismeretlen nemzedék költözik.
Az uj sírokba jó ismerősök szállnak le pihenni.
fis telnek a napok, épülnek a házak, szaporodnak 

a sírok — —  — s egyszer csak a hívogató alakok, 
elmúlt napoknak tündérviiagaból nem jelennek meg 
többé előttem, mert itt is idegen leszek.

Rcdvesedő fa, kipusztult erdőben.



30. szám.____  Turóc-Szent-Márton, F  E L  Y  I  D Ü  H  I  H  1  1 1  A. n  ó ,
istennek , említ továbbá a VII. és IX. században két 
lovagot, a kik legyőzik a sárkányt, ezek egyike Kuno 
lovag. Eztm hagyományok egyik családról átszállónak 
a másikra s a történeti kritikát természetesen nem 
is állják ki, de már a X. századtól kezdve elég hatá
rozottan bontakozik ki a család eredete az ösho- 
mályból. A Staudach-család egyes lúgjai már hatá
rozottan szerepelnek a X. századtól kezdve a lovag
játékokon, továbbá a keresztes hadjáratokban s egvóbb 
a törökök ellen vívott harcokban. A harminc-éves 
háború egyetlen ütközötében 7 századosi rangban 
állott Staudach vett részt, a kik közül fi elesett. A 
család mindenkor hatalmas támasza volt az egyház
nak, a trónnak s maccenása a tudomány- és művé
szetnek. Luther tanának hü követői lóvén, ennek 
érdekében többször síkra szállottak, és mint ilyenek 
Svédországban és a német birodalomban telepedtek 
le. Az osztrák-magyar monarchiában élő Staudachok 
egyik, ismét katholikussá lett őstől származnak. A 
hol a Staudachok, huzamosabban tartózkodtak ; min
denütt vannak a családi nevet viselő várak, falvak, 
hegyek stb. így Bajorországban, honnan a család 
máshová terjedt el, ma is látható a több mint 1000 
éves Staudach* várrom ; Steierországban és Salzburg
ban a Staudach-hegysóg ; Karinlhiában, hol a család 
800 éven át. egészen a század elejéig tartózkodott, 
— vannak : a Staudach-alapok, Staudach Hof, Slau- 
dach-Hube stb.- Hogy mikor kapta a család a bárói 
illetve egyik ága a grófi címet, azt nem tudni, de 
az bizonyos, hogy a hercegi címmel egyenlő »IIerr« 
címet igen régóta viselte. A lurócmegyei Baksa nevű 
községbeu elhunyt Staudach Ferenc, a bárói ágból 
származott, s mint ilyen kitűnő uevelésben részesült. 
Fiatalon lépett be mint hadapród egyik vértes ezredbe. 
Több hadjáratban vett részt, s vitéz magatartásáért 
több ízben dicséretet és kitüntetéseket nyert. Az osztr. 
hadi s a pápai éremen kívül több magas rendjel 
tulajdnosa volt. Részt vett az 1866-iki hadjáratban 
mint őrnagy, az osztr.-magyar katonai expedicónak 
sous-chefje volt. Perzsiában, hol később állampolgárrá 
lett, mint ilyen a perzsa hadsereg szervezésével 
bízatott m eg ; több éven at tanára volt a teheráni 
katonai akadémiának s Nasz-de-Din sálinak bizalmas 
emberévé lett. Beutazta Afrika nagyrészét s az utat 
Teheránból Európába tizenegyszer tette meg. 1887-ben 
vógkép elakarta hagyni Perzsiát s szándéka volt Bécs- 
ben m egtelepedni; ámde családja ekkor áttért a Schú- 
tizmuszra, mohamedánná lett, s így szándéka meg
hiúsulván továbbra is megmaradt perzsa alattvaló
nak. mindamellett megmaradt haláláig kalholikusnak. 
1888-ban veszélyes bajban szenvedvén a budapesti 
vörös kereszt-egyesület kórházát kereste fel s meg
gyógyulván 1889-ben a sahhal visszatért Teheránba, 
honnan 1893-ban családi ügyek miatt újra Magyar- 
országba jött s ezen idő óta haláláig itt tartózkodott, 
A boldogult perzsa táborszernagynak neje nemes 
Baichette Viktória volt, a ki négy fia és két leányá
val együtt ma is Perzsiában van. Fiai valamennyien 
kamarásai a sahnak s khán címet viselnek. A leg
idősebb fiú most 30 éves s altábornagy, a második 
pedig ezredes. Br. Staudach Fereno atyjának négy test
vére volt, u. m. Károly, meghalt 1872-ben; Anna fér
jezett br. Seenus Károlyné, meghalt 1885-ben ; Fran* 
oiska, férjezett Stubenberg Gusztáv grófné meghalt 
1872-ben és Antal, kinek ikladi gróf Szluha Klemen- 
finnel kötött házasságából Adolf nevű fia született, 
a ki mint köz- és váltóügyvéd Budapesten lakik. A 
Staudach családból ez időszerint csak dr. br. Stau
dach Adolf ügyvéd s ennek a bécsi cs. és kir. műszaki 
akadémiában tanuló Adoif nevű fia vannak még 
életben. így tehát az egykor annyira hatalmas család 
közel van a kihaláshoz, mert a Perzsiában élő s ír 
jak nem bárók s mint mohamedánok a családra 
nézve teljesen elveszlek.

—  József kir. herceg a gazdatisztek védnöke. 
A magyar gazdatisztek és erdőtisztek országos egye
sülete védnökségét József főherceg úr ö cs. és kir. 
fensége elfogadta, tekintettel az egyesület hazafias 
és humánus céljaira, melynek tanujelét eddig is bőven 
adta. a tagjai közt szétosztott segélyezés és azzal, 
hogy védnöksége alatt alakítá s tartja fenn a mező- 
gazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíjintéze
tét, mint oly intézményt, mely a haza, e kiválóan 
mezőgazdasági állam-fenntartó osztályának érdekében 
alakult. Alkalmat adunk, hogy a fenkölt gondolkozású 
föheroeg ez irányú értesítését az érdeklődők is ismer
jek s az alábbiakban egész terjedelmében közöljük. 
»Ngos elnök Ú r! A magyar gazdatisztek és erdőtisztek 
országos egyesületének tegnapi napon kelt feliratára 
felelve, József föheroeg úr ő cs. és kir. fensége 
ezennel általam kijelenteni méltóztatik, hogy a fent 
tisztelt egyesület védnökségét, tekintettel a hazafias 
és humánus célra, szívesen és köszönettel elfogadja. 
Fogadja Ngos elnök Űr kiváló tiszteletem nyilvání
tását. Alcsuth, 1895. június 28-án. Vécsey Sándor br. 
s. k. főudvarmester*. Most tehát a gazdákon van a 
sor, hogy azt az intézményüket, melynek élén a leg
népszerűbb főherceg neve fénylik, tömeges részvéte
lükkel anyagilag is oda emeljék, hogy hasznos oéljait 
teljes sikerrel szolgálhassa.

—  Vasúti tisztképzó tanfolyam. Szeptember 1-én 
megnyílik a IX-ik vasúti tisztképzö tanfolyam, mely
nek célja és feladata azon egyének szakszerű kikép
zése, kik a vasúti vállalatoknál a forgalmi, kereske
delmi és távirdai szolgálatban, mint hivatalnokok alkal
mazást kívánnak nyerni. E tanfolyamon a következő 
kötelező tantárgyak fognak előadatm, u. m .: 1 Vasúti 
építmények és berendezések, 2. Vasúti távíró szol
gálat, 3. Vasúti forgalmi szolgálat. 4. Vasúti keres
kedelmi szolgálat, 5. Vasúti földrajz, 6. A vasutak

fejlődésének története, 7. Vasúti jog- és törvényisme, 
8. Vasúti számtan és könyvvitel, 9. Anyag és áruisme, 
10. Német nyelv, 11. Francia nyelv. Az előadások 
hetenkint összesen 30 órára terjednek s d. u. 3 órá
tól esti 8 óráig tartatnak. Tanfolyam-hallgatókul oly 
egyének vétetnek fel, kik eredeti, vagy közjegyzőileg 
hitelesített másolati okmányokkal igazolják, hogy meg
felelő elméleti előképzettséggel bírnak, legalább 18 
esztendős, magyar állampolgárok, a magyar nyelvet 
bírják, íeddhetlen elöéletüek és vasúti szolgálatra tes
tileg is alkalmasok. Az elméleti előképzettség alatt 
középiskola, vagy középkereskedelmi iskola sikeres 
bevégzése értetik. A tanfolyam liz hónapig tart, mely
nek befejezése után vasúti szolgálatra képesítő bizo
nyítványt nyernek a hallgatók. A beiratási-dij 10, a 
tandíj 00 forint, de jeles tanítványok a tandíj elenge
déséért folyamodhatnak. A kellőleg felszerelt és bélyeg
zett folyamodvány átnyújtható vagy bérmentve beküld
hető a tanfolyam igazgatóságához (Bpest, VIII. kér. 
Luther-utca 3.) f. é. augusztus hó 5-töl 20-ig, a sze
mélyes jelentkezés és beik tatás pedig kezdődi kaug. 27-én 
és tart bezárólag aug. 31-ig; a később jelentkezők 
felvételre többé igényt nem tarthatnak. 80 tanítvány, 
kik erre érdemesek, évi 240 frtnyi ösztöndíjban része
sülhetnek, melyeknek elnyeréséért a felvételre való 
jelentkezéssel egyidőben, de külön kell folyamodni.

—  A valósai községi tűzoltó-egylet folyó évi július 
hó 21-én a szlovani völgyben (Brcsna mellett) ren
dezett kirándulását igen kedvező időjárás mellett 
megtartotta. Kivonulás 2 órakor volt. A közönség 
szép számmal jelent meg a mulatságon. A mulatság 
fényéi különösen Nagyságos Beniozky Kálmán alispán 
úr becses megjelenésével emelte. De nem volt hiány 
a szomszédos tűzoltó egyletekben, jelen volt a zniói 
tűzoltó egylet, képviselve voltak továbbá a pribóczi 
és a felső-stubnvai egyletek is. A mulatság folytatása 
9 órakor a tűzoltói örházon volt, mely a legjobb 
hangulatban reggelig tartott. Tiszta haszon 120 frt.

—  Az uj bankjegyek. Az osztrák-magyar bank a 
napokban készítette el az uj bankjegyek mintáit. Min
denekelőtt az 1000 koronáról, 500 koronáról, 100 koro
náról és 59 koronáról szóló uj bankjegyek előállítá
sát tervezik; a kisebb jegyekre vonatkozó tervezetek 
egyelőre nem vétetnek munkába. Az 1000 koronás 
bankjegyek ép oly nagyra vannak tervezve, mint a 
mostani 10 iO frtos jegyek ; a kisebb értékek lénye
gesen kisebbek, minek következtében már nagyságuk 
által is könnyen megkülönböztethetők. Az 50 koro
nás jegyek valamivel keskenyebbek és alig hosszab
bak, mint a mostani 10 frtos jegy. A bank az eddigi 
kék réznyomást könyvnyomdái barna felülnyomással 
megtartani szándékozik, mivel a folytonos kísérletek, 
a melyek magában a bankban tételnek, bebizonyítot
ták, hogy ezek a jegyek még a fényképezés segítsé
gével sem utánozhatok, mert a fényképezés a két 
szint a heliogravirozásra sem képes visszaadni. Az 
1000 koronás jegyek mindkét oldalon ülő női alako
kat tüntetnek fel. Az egyik Magyarországot, a másik 
Ausztriát jelképezi és a négy sarkon az ezres szám 
látható. Az 500 koronás jegyek kél oldalszélén egy- 
egy medaillonba foglalt szép női fej látható, a szem
lélőtől jobbra levő a magyar, a baloldali az osztrák 
koronára emlékeztető diadémmal. A 100 koronások 
a német szöveg fölött egy fekete női fejet tüntetnek 
fel. Az 50 koronás jegyeken, hasonlókép mint az 
100 koronás jegyeken, a jegy mindkét oldalán egy- 
egy ülő női alak látható. A jegyeket kisérletképen 
különböző színárnyalatokban állították elő. Különben 
sem a rajz, sem a színárnyalat még végleg megálla
pítva nincsen.

—  A körmöcbányai magyar-egyesület f. hó 24-én.
esti 8 órakor, a városi iskolák dísztermében igen 
sikerült szavaló- s zenélő-estét rendezett, melynek 
műsora a következő volt: 1. Hypnotismus. Párjele
net. írta Gabányi. Ssemélyek : Margit, Kunvári Fülöpné- 
Dr. Gáti, Eötvös Mihály. — 2. Oh ! jö jj, kének abla
kodhoz. Serenade. Szövegét írta Queyriaux, franciá
ból ford. N. N , zenéje Gregh-töl. Énekelte Antos 
Károly karmester zongorakisérete mellett, Wildmann 
Adolfné. — 3. Rab asszony. Ballada. írta Kis József. 
Szavalta Fekete Miklósné. — 4. Te vagy, te vagy 
barna kis lány. Ábránd. írta Székely Imre. Zongo
rán előadta Szabó Béláné. — 5. Az első szerelmes- 
levél. Magánjelenet írta Thewrewk Árpád. Előadta 
Simon Etelka. — 6 . Magyar dalok. Hegedűn, Antos 
Károly karmester zongora-kisérete mellett, előadta 
Weisz Goméi. A körmöcbányai magy. egyesület tag
jai s az ott nyaraló közönség a szavaló, éneklő és zenélő 
hölgyek és urak által nyújtott pompás élvezetet lel
kes tapssal háláltak meg Az est sikere a közremű
ködők mellett Bellaagh Aladárnak, a körm. magy. 
egyesület faradhatlan titkárának s az est rendezőjé
nek köszönhető. M.

CSARNOK.
Alkony az erdőn.

Összetalálkoztak az erdőn, az árnyas vadon mély
séges csendjében s ez a pillanat elhatározó volt egész 
életükre. Élvek óta kerülték egymást, de most útjaik 
kereszteződtek s a magány felébresztette leikökben egy 
hosszú múlt minden emlékét, minden fajdalmát.

Mikor a gyalogösvény egy merész fordulatánál 
Szikori Aladár köszöntötte a halovány asszonyt, ez meg- 
rebbent, mint a fészkén fogott madar, de azért kezet 
nyújtott az ifjúnak s a nevén szólította.

— Aladár l

Az ifjú ember maga is érezte a pillanat rendkí
vüliségét, nem számított erre a találkozóra s meglát
szott arcán, tekintetén, észrevehető volt búsan rezgő 
hangján, hogy lelkében összetalálkoztak az érzelmek 
viharai, egy eltévesztett élet rengeteg csalódása, gyötrő 
bánata.

Hanem azért szorította görcsösen a szép asszony 
kezeit s nézte hófehér homlokát, melyre szelíd árnyat 
borítottak a fekete haj hullámos fürtéi.

— Évek óta vártam e pillanatra, asszonyom ! . .
Keresztszegi Ottmárné megrezzent s öntudatlanul,

valami kínos, bizonytalan sejtelemtől megkapatva, rebegte:
— Vart?
—  Úgy van, asszonyom, vártam. Kerestem az 

alkalmat s számítottam a véletlenre, hogy mi még egy
szer, valamikor találkozni fogunk. Felkerestem sokszor 
azt az erdőt, a patak forrását, elmentem a régi, avult 
várromokhoz, bolyongtam a völgyben, vadvilágos réten 
s mikor nem találtam sehol, fáradtan borultam az öreg 
hársfának korhadó törzséhez s tanultam — feledni ! . .

A  szép asszony gyöngéden kivonta kezeit az 
ifjúéból.

— Pedig maga tudhatta volna, hogy mi meghal
hatunk egymásra nézve, Aladár.

— Nem, nem asszonyom. Ezt nem tudtam. A  
hitet, a reményt nem ölte ki lelkemből az ön ajkairól 
elrebbent csküszó.

— Tehát azt hiszi ? . . .
— Hogy ön az oltár előtt egykor hazug vallomást 

mondott, hogy azokon a hideg márványkockákon, abban 
a misztikus fényben elmondott > holtomiglan* nem a 
szivéből fakadt a hogy ön a boldogtalanságát szentelte 
meg a viaszgyertyák lobogó lángja mellett . . .  Ne 
tagadja, asszonyom ! Hiszen ez a fekete, sötét csipke
fátyol, mely Keresztszegi Ottmár emlékezetét hirdeti, 
egyébről is beszél.

Keresztszegi Ottmárné olyan lett, mint a halál.
Izgalom, szédülés vett erőt rajta arra a gondolatra, 

hogy ime, még is van egy ember a világon, ki belát 
leikébe, a ki ismeri nehéz, fájó szenvedését s a kinek 
talán szinte fáj az ő bánata, mert . , .

Szinte megijedt attól a mit gondolt.
Gyorsan, hihetetlen erővel nyomta el a szivében 

feltámadó érzelmet s hidegen, a megbántás hangján 
kérdezte az ifjútól:

— Hát azért kereste az alkalmat velem találkozni, 
hogy váddal lépjen elém ? Elégtételt, megnyugvást talál 
ön abban, ha feltépi a múltak sebeit s kíméletlen kezek
kel tépi szét a feledés fátyolát ?

Az ifjú ember letérdelt a könnyező asszony előtt, 
kinek arcát beragyogta a lombok között átszörődő 
napsugarak fénye.

— Jóvá akarom tenni a múltak bűnét, asszonyom. 
Azt óhajtom, azért térdeplek lábainál, hogy hallgassa 
meg szivem verését s ne kínozzon tovább !

A szép asszony sápadt arcát valami derűs, rózsás 
pir öntötte el s csendesen leereszkedett az ifjú mellé a 
bársonyos füle.

— S azután ?
— Engedje, hogy letöröljem homlokáról a múltak 

borús árnyát, hogy elvihessem innen messze, a hol csak 
magunknak s szerelmünknek élünk. Csendes kis faluban 
legyen a lakásunk, virágos domb alján, hol a dallos 
madár tanít szerelemre ! . . .

Keresztszegi Ottmárné odaborult az ifjú vállára s 
s engedte, hogy az lecsókolja sötét szemét, piros ajkát. 

*
Az öreg hársfa lombjai között keresztülverődött 

az alkonyi fény s bearanyozta a szép asszony vonásait, 
melyeken még most is ott ragyogott két csillogó köny- 
csepp.

A szomszédos bokorban pedig két csalogány kez
dett feleselgetni egymással. Az erdőn titokzatos, sze
relmes zsongás áradott széjjel. Bibó Lajos.

Irodalom .
A magyar helyesírás és a helyes magyarság című 

müvem sajtó alá rendezésére a szükséges anyagi esz
közök híján ez úton fordulok mindazokhoz, akik érdek
lődnek édes hazánk nyelve iránt. Könnyen forgatható 
és használható könyvet szerkesztettem azok számára, 
akik törődnek azzal, hogy írásuk cs beszédjük helyes 
és magyaros legyen; hogy felvilágosításul, útba
igazításul szolgáljon. Külösen az ortográfia és a stílus 
rosszul értelmezett, téves vagy vitás és nehezebb pont
jaival foglalkozom, hozzácsatolván egyes fontosabb ide 
tartozó gramatikai dolgokat is. A mű ára egy korona 
és 1895. szeptember i-én fog megjelenni; ugyanekkor 
küldöm meg az egyes példányokat az .előfizetőknek. 
Kérem a szives megrendelőket, hogy a könyvnek a 
kellő időben való mcgjelenhetése tekintetéből az előfi
zetésre szánt pént nevemre címezve Felső Rajk ra (Zala- 
megye) postautalványon mentül előbb megküldeni szí
veskedjenek. Budapesten, 1895. június íjén . Beldi 
Mihály.

_________________ 1895. július 28. 3



Turóc-Szent-Márton,
Kérelem. Másfél esztendeje múlt már annak, hogy 

a Nemzeti Iskola első száma megjelent. És ez a más
fél esztendő éppen elég volt arra, hogy lapunk a tan
ügyi közvélemény hü képviselője legyen. Nem hirdet 
ez sem uj eszméket, nem akarja felforgatni az ország 
nyugalmat, de azoknak az elveknek, melyeket addig 
csak itt-ott s mintegy ütlegszcrüleg hangoztattak az 
iskolák emberei, központja lett. És ma már a Nemzeti 
Iskola a magyar tanítóknak, tanároknak közkincsc. Ide 
jönnek eszméikkel, ide panaszaikkal, örömükkel s keser
veikkel. A Nemzeti Iskola viszi a világ elé a tanítóság 
és az iskola ezer baját, a Nemzeti Iskola festi a minisz
térium elé a tanítóság sanyarú helyzetét, az iskola rab
ságát. A  Nemzeti Iskola küzd nemes hévvel, igaz lelke
sedéssel a tanítóság anyagi s erkölcsi érdekeiért s mind 
ezekért nem kér egyebet, csak tömeges pártolást. A 
Nemzeti Iskola ma az iskola szellemi munkásainak a 
találkozó helye. Sok szép eszme pendült meg már 
eddig is e lap hatása alatt s ezek közül egy sem tűnt 
el nyomtalanul. Például csak a Földes Géza múlt évi 
♦ Egységes törvénykönyvet !* című cikksorozatát említ
jük, mint olyant, mely a tervezett népoktatási tárvény 
revíziónál ma is különös ügyelem tárgya. Avagy nem 
nevezhető-e sikernek már maga ez a száraz tény is, 
hogy a Nemzeti Iskola egyesítette valamennyi iskola 
embereit egy közös célban: az erkölcsi és anyagi
érdekek harcában? És mi, midőn ezeket elmondani 
bátrak vagyunk, tisztelettel kérjük a magyar tanítósá
got : támogassanak nemes törekvésünkben. Mi tudjuk, 
látjuk, hogy a magyar tanító szegény, de még szegé
nyebb : nyomorult lesz, ha önmagát is elhagyja. A
tömörülésben van az erő. A Nemzeti Iskola kitűzte a 
zászlót, sorakozzék alája minden tanító. Harcolja velünk 
a magyar kultúra harcát és segítsük diadalra azt a 
zászlót, melynek győzelme a tanítók diadala. Hozza 
meg a diadal érdekében minden tanító a maga áldo
zatát. Tisztelettel kérjük a magyar kultúra minden 
egyes emberét: terjesszék a lapot! Mert csak így
mondhatjuk el: a mi szavunk a tanítók hatalmas szó
zata, amely többé senkitől sem kunyorál semmit, 
hanem követeli az őt is megillető jogokat! Eleget 
hajlongott már ez a tekintélyes testület, próbálja meg 
a követelést is. Mi hisszük, hogy ezzel többre megyünk. 
Kiváló tisztelettel a Nemzeti Iskola szerkesztősége.

N y í l t t ó l - .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 35 krlól 14 frl 65 krig méterenként — sima, 
csikós, kockázott, minlázottakat, damasztot stb. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban stb.) 
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: llc iiiic lic i'tf  <>. (cs. k. 
udvari szállító) st^lycm gyúra /i i r i c l i l in i .  — 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elinléztottnek. 1

Hirdetmény.
♦ Dobrovits László és társai tömören hajlított 

fabúlorgyár részvénytársaság Turócz-Szt-Mártonban« 
1895. junius hó 20-án tartott rendkívüli közgyűlé
sében (elszámolás általi feloszlását határozta el. 
Minek következtében ezen részvénytársaság hitelezői 
ezennel felhivatnak, hogy követeléseiket jelen hirdet
ménynek harmadszori közzétételétől számított hat hó 
alatt érvényesítsék.

Turóc-Szt.-Márton, 1895. jú ius 15-én.
„Dobrovits László és társai

tömören hajlított fabútorgyár részv.-társaság 
T u róc-S zen t-M árton ban “ 

i k a #. k a  l ó  n á k i l a  kJ a  I
mint felszámolók.

Árverési hirdetmény.
♦ Dobrovits László és társai tömören hajlított 

fabúlorgyár részvénytársaság Turócz-Szl-Márlonban* 
f. évi junius 20-án tartott rendkívüli közgyűlésén, 
felszámolást határozván el, ezen 1889. évben felál
lított teljes működésben levő és naponta 600 darab 
bútor készítésére berendezett fabútorgyár tartozékával 
együtt f. évi szeptember 9-ón d c. 10 órakor a gyár 
irodájában, Turóc-Szt.-Mártonban, a helybeli kir. 
közjegyző által megtartandó nyilvános árverésen fog 
a legtöbbet ígérőnek eladatni. Az árverés feltételei 
a gyár irodájában Türócz-Szl.-Márlonban megte
kinthetők.

Turóc Szt.-Márton, 1895. július 15-én.
„Dobrovits László és társai

lö mören hajlított fabúlorgyár részv.-társaság
iv-Ssenl-M ártonbun1* 

iKHXKaiÚNÚKi i n k J a i
mint felszámolók.

F JE  I ,  V I  ■> F ü l  ■■ « H A  I> f» .
317. sz.

Hirdetm ény.
A nagyméltóságu kereskedelemügyi magy. kir. 

miniszter úr 1895. évi július hó 9-én kelt 12 58i 
számú rendeletével a Divék—Moskóci törvényhatósági 
közút kiépítését illetve kiszélesbilósől 18,883 frt 07 kr. 
összeg erejéig enge dél y ezle.

A fentemlílett munkálat foganatosításának bizto
sítása céljából az 1895. évi augusztus hó 10-ik napjá
nak d. e. 10 órájára a Turócvármegyei m. kir. állam- 
épitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati 
versenytárgyalás hirdetlelik.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fenn- 
tebbi munkálat végrehajtásának elvállalására vonat
kozó, az engedélyezett költség után számítandó s a 
részletes feltételekben előirt 5% -nyi bánatpénzzel 
ellátott zárt ajánlataikat kitűzött nap d. e. 10 órájáig 
a nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem 
fognak vétetni.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki 
művelet és részletes feltételek és szerződési minta a 
nevezett magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a ren
des hivatalos órákban, naponkint megtekinthetők.

Kelt Turóc-Szt.-Márlonban, 1895. évi július 22.

Turócvmegyei kir. lUliimépHészcti hivatni:
IBúnky f - j u l a .

hivatal-főnök.

(896. július 28. szám.

Lóversenyek
T á t r a - N a g y - L o m n i c - o n

1895. jullus 28 és 30-án augusztus 1, és 4-én.
A »Magyar LovaregyleH által rendezve, kezdetük m in 

d ig  d é lu tá n  £  óra  15 p m k o i -
A legkényelmesebb vonat a Budapestről éjjel 

11 órakor induló rendes gyorsvonat; érkezik Nagy- 
Lomnicra 8 óra 18 perckor reggel (a vonalok egé
szen a versenytérig közlekednek), vissza 9 óra 12 perc 
este, érkezik Budapestre 8 óra 10 p. reggel.

Ezen felül minden futatási napon Kassáról, 
Eperjesről, Lőcséről, Podolinból és Szepes-Bélából az 
összes közbeeső állomások érintésével, de rendes 
zóna-díjtétel mellett különvonatok indulnak a verseny
térre és vissza, a melyeknek menetrendéi az egyes 
indóházakban kifüggesztve lesznek. A versenyek végével 
külön vonatok indulnak vissza minden irányban

l lc ly á r a k  a v e r s e n y té r r e : l-só hely 
3 frt, ll-ik hely I frt, lll-ik hely 20 kr.

Jegyek kaphatók 1 nap a versenyek előtt: Uj- 
Tátrafüreden Kertész Todor bazárjában, Ó-Tálrafü- 
reden Maurer Adolf urnái, Késmárkon Genersich E. 
kereskedő urnái, Tátra-Lomnicon a fürdőpénztárnál, 
Poprád-Felkán Ehn József vendéglősnél. Kassán Kissvári 
Sándor úr ezukrázdájában és a versenynapokon Tátra- 
Lomnicon a versenytéren. —• Restaurációk az I. es II. 
helyen, szintúgy totalisateurök.
liü s h e e s ó  n a p o k o n  T á tru -l.o n in io # .o n

galamblövészet.

Ezen Horgony PaiU' 
Expeller nővén is is- 

-  / 4 , v  ^  \ T  S  morotos, igazán népszerű
\ C \  S  háziszor most inár25évóta 

QSéf? '/ le g jo b b  fájdalomcsillapító be- 
*  cv *s r  dörzsölésnek fényesen bebizo

nyult köszvénynél.csúznál, tagszag- 
, gátasnál stb. nél. A föld összes or
szágaiban nagy oltoi'josztéat és biztos 

r hutása küvotkoztóben minden oldalról oly 
elismerést talált, hogy mimlon botognek jog

gal lyánlhntó.
T in ct. c a p s ic i  co m p o s .

(Horgony-Fáin- Expeller)
kimagasló állását a fájdalomcsillapító bodörzsölé- 
sok között diadalmasan megtartotta, különfólo fel
hajtás és utánzatok dacára; oz bizonyára a legjobb 
bizonyítók arra nézve, hogy a közönség igen jól 
inog tudja különböztetni a jót a rossztól.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bevá
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyelendő és mindon üveg őzen jegy nélkül, 
mint nem ve.ódi visszautasítandó. A gyógy
szertárakban kapható 40 kr., 70 kr. vagy 
1 frt. 20 krnvi árlmn üvogonként; B u d a pesten  
T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél.

Ricbter-íéle gyár Rndolstadtban, Tliür.-bnn.

Van szerencsém a l. közönség b. tudom ására hozni, hogy
Turóc-Szt.-Mártonban,

R o l k o - f ú l e  h á z b a n  (a z  iz r . tem plom  á te llen éh en )

kosár  fonodát
nyitottam.

Állandóan készletben vannak: kisebb-nagyobb k é z i -  
Ií o n u i 'u K m inden m inőségben, K J - I í of mí H teljesen 
felszerelve, i i ll - , p a p ír -  és l’a -l* o N iu a U . y ir a u  aN f.tal 
K u li . K u r o N -N z é k e K , a m e r i k a i  k iu t a k ,  s z e l t é l -  
k a s u k ,  stb., stb.

Minden a szakmámba vágó munkát a  le g o lc s ó b b  árak  
m ellett és a le g jo b b  k iv ite lb e n  szállítok. — Megrendelések 
gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

K iváló tisztelettel

Holko Pál,
t d f c á t á c á t á f c á c A á t d t á t á c á c á f c á f c A A A j í

Somogyi B ern it £
sörnagykereskedő

I I i m I i i |>(‘ k I .  v á c / . i  I t ö v ú l  fl. s x h i i i
Átmeneti p in cé i: K ö k á i iy á n  

szállít naponta vasúttal vagy hajóval

k ő b á n y a i  sört
bordókban és ládákban 50 nagy-, vagy 60 
kis üvegként jutányos árban és a legjobb 

minőségben.
(OV* Kívánatra árjegyzéket küldök **WB 

V iszon te la dók  á rk e d v e z in cn y b e n  részesü ln ek .

ooooooooooooooooooooocoooooooooeooooooooo “ o
Az 1896.iki ezredéves országos kiállítási igazgatóság pártfogasa alatt*' lévő Q

©  n .  t  O  0? E l l á t á s i  V á l l a l a t  o
E pártfogást

j i »  l  M i : i .  i : i i \ o  |
. kir. keresk. min. ur 

I < > nagy inét t- lő 12-95. sz.
J leiratában biztosilolla. |

Elszállásolás: Saját uj i 
szállóhelyeinken. J 

3 Étkezés a főváros és a 
állítás elők előbb  ét

termeiben. J

Budapest  k e r e p e s i - u t  22. sz.
az ezredéves országos kiállitásl látogatók számára 
kibocsájt 42 frt értékben 1 frt heti, vagy 4 frt 20 kr. 

havi befizetés mellett
„Ellátási K önyvecsk ék et"

melyek a kiállítás egész tartama alatt 7 napra szóló

szoba-, étkezés-, közlekedés-, kiállítás- és szórakoztatási-szel
vényeket., I kiállítási tombola-jegyet,

végül egy 2000  koronás b a le se t  b iz to s ítá s i  h a rcá t  tartalmaznak. — légy ilyen könyvecskét 
2 személy is használhat, í -I napra, ha 6 frt 50 krral pótolva lesz.

Előfizetéseket csakis korlátolt számban (az első részlet beküldése mellett) már most elfogad
nak, valamint bővebb (elvilagosilússal szolgálnak :

.»  ■IlMluiicHt-Fi'XNl-llnlv u i 'IihI Iliink — A  .,♦!<■ u tó i— F ilú liix i V á l la ln i .  
Dr. Morzsányi Károly Ehrlick V. Gusztáv Hozta Lajos

országgyűlési kény. mint t. elnök. röv. láz. Ug, gyáros, m ini élnék . igazgató,
Httjtd.lt ,•Sándor Takács Zsigmoml Stadler Károly

___  lltl4r- az 1!' 4IL bizt. társ. közp. föfclUgycl. röv. biz. tag, ház- és szálloda-tulajd .

Pxospectust kívánatra in.g'37-en. és Isérmeiitve.

_ qpooqoooooopoooooooooőooooooooooooooooooc
Turóc-szt.-mártoni Magyar Nyomda — Moakóczi Ferencné. _
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