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A család feladata.
A családnak egyik feladatát az képezi, 

hogy a kebelében élő gyermekeket a jövő élet 
számára előkészítse, hogy azokból olyan embe
reket neveljen, kik képesek legyenek megáliani 
az élet harcában rendületlenül, mint a szikla 
a hullámverések közepette, hogy eszméket és 
erkölcsöket sajátítsanak el, a melyeket utó
daikra örökségképpen hagyhassanak.

A modern nevelés elvei szerint vannak 
bizonyos feladatok, a melyeket a társadalomnak, 
és feladatok, a melyeket a családnak kell 
betöltenie.

Az általános és elemi műveltség megszer
zése a társadalomnak —  lélezhetése okából — 
élelcéljál képezvén, az elemi ismeretek elsajá
títását kötelezőleg írja elő minden kebelében 
élő egyénre egyaránt. Ezért vannak felállítva 
a legalsóbb fokú iskolák, a hol az irás és 
olvasás mesterségének megtanulása a főcél és 
nehány oly alapismeretnek elsajátítása, a melyek 
nélkül a mai korban még a legigénytelenebb 
és legegyszerűbb ember sem élhet egy ren
dezett társadalmon, egy országon, egy államon 
belül, a mely a közműveltségnek egyik része
ként, vagy éppen zászlóhordozója gyanánt 
akarja magát a világtörténelem lapjain meg
örökítetni.

A társadalomnak, vagy mondjuk az állam
nak — a mi egyre megy körülbelül, meri hiszen 
az állam nem más, mint testületileg elhatárolt 
és poziliv, tételes törvények alatt álló társa
dalom —  mint említők, feladata az alapisme
reteknek a néppel való kötelező elsajátítása ; 
de feladata egyszersmind az is, hogy amennyi
ben az elemi műveltséget kötelezővé tette, 
arról is gondoskodjék, hogy azt az egyén 
érvényesíthesse.

A családnak most az a kötelesség jut 
osztályrészül, hogy tagjainak hajlamait, tehet
ségét, akaratát, szellemi képességét és anyagi 
erőit kipuhatolva, mérlegelve, megállapítsa azt 
a szerepet, a mely részére kijelöltetett.

A társadalom megadja az eszközöket, 
melyekkel életét minden egyes tagja fenntart

hassa és a melyekkel erőit érvényesíthesse, a 
család válassza ki ezeket az eszközöket úgy, 
hogy azok a család tagjának megfelelők 
legyenek.

Sajnos ez az, a mit a család legtöbb 
esetben nem akar, vagy inkább nem képes 
megtenni, vagy ha akarná és képes volna rá, 
áltekintelek által félre hagyja magát vezettetni.

így támadnak az úgynevezett modern 
gyermekek, a kik alatt azokat értjük, kik szülőik, 
elfogultsága, magasra látása vagy tudatlansága 
folytán, magasabb hivatásra vannak kiszemelve, 
mint a mely annak szellemi és lesti képessé
geivel összeegyeztethető volna.

Hogy csak egyetlen példát hozzunk fel 
a társadalom teremtett egy pályát, az iparos 
pályát, a mélyé a jövő és a mely igen sok 
derék és hasznos embert adott a társadalom
nak, s a mely hivatva van a jövő korban 
az emberiség nagy részének foglalkozást nyúj
tani. S ime mi történik ! Még ma is, a fel
világosodás korában, igen sokan szégyenük 
gyermekeiket erre a pályára adni és ahhoz 
elkészíteni. Az úgynevezett szellemi pályának 
több becset és előkelőséget tulajdonítanak, s 
akár van ahhoz elég szellemi képessége a 
gyermekeknek, akár nincs, minden áron ural 
akarnak belőle faragni.

Igaz ugyan, hogy itt maga a társadalom 
is hibát követ el, mikor elnézésből, egyesek 
iránti engedékenységből könnyű utat és módot 
nyújt arra, hogy tehetségtelenek is ráléphes
senek arra a pályára, mely a közönségnél 
nagyobb szellemi tehetséget kivan s a melyben 
az, a ki ilyennel megáldva nincs, többnyire 
szégyennel bukik el.

Pedig a mindennapi élet tapasztalása azt 
látszik igazolni, hogy a lelki tehetségeket 
igénylő életpályák mindenütt lúlnépesek.

Az orvosi, ügyvédi, bírói, közigazgatási 
szakra készültek mindig többen vannak a 
keresetnél. Ellenben a munkás, iparos és keres
kedői pálya mindig hiányt szenved alkalmas 
egyénekben.

Mi észszerűség van már most abban, Ölyan 
életpályára nevelni a gyermeket, a mely lúl

van zsúfolva és elvenni olyantól, a hol hasz
nát lehetne venni, s a honnan ő is hasznot 
szerezhetne. Kivált, hol az észszerűség 
mikor a gyermeknek az előbbihez hián-yZÍiMs 
a tehetsége, holott az utóbbira — meglehet — 
hajlandósága volna ?

E hajlandóság helyes irányítása legyen a 
család legfőbb feladata.

A  mezei gazdaság érdekében.
A mindennapi elet szemüvegén s felületesen, a mezei 

gazdászatot, mint foglalkozást, igen sokan alárendelt 
szerepnek és pályának szeretik tekinteni. De ez az ítélet 
hibás, s téved az, ki a mezei gazdaságnak fontosságát) 
úgy a magán, mint az államélet keretében nem méltá: 
nyolja, vagy fontosságát alábecsüli, mert a mezei gazi 
daság tápláló anyja a nemzetnek, fentartója az iparnak 
s részben a forgalomnak és kereskedelemnek is. Ez a. 
dajkája a nemzeti jólétnek s forrása a legjobb, leg
nagyobb s legallandóbb jövedelemnek; — nélküle semmi 
más ágazat nem haladhat, nem boldogulhat.

Igaz ugyan, hogy országonként s viszonyok szerint 
majd fontosabb, majd gyengébb szerepet visz a termelés 
a közélet terén : de mindenütt a népesség táplálója lévén, 
a létezhetéshez az alapot ez szolgaltajta.

Hazánkban mindenkor a mezei gazdaság volt és 
lesz is azon alap, melyből élünk, melyen nemzetünk 
jóléte fölemelkedhetik, melyből erőinket a fenmaradás- 
hoz és megerősödéshez meríthetjük, mert helyzetünk 
a népek között, országunk föld- és természetrajzi összes 
viszonyai bennünket a mezei gazdaság gyakorlására 
utalnak.

Társadalmunk valódi alapja a mezei gazdaság. 
A mint ez fejlődik és erősbül, aszerint nyer közéletünk 
is az erőben. Ez azon ér, melyből a haza anyagi és 
ezzel együtt szellemi ereje nyeri táplálékát; ez a haza 
főjövedelmi forrása, mely ha némely évben nem ereszt
heti elég bőven áldása hullámait: nehéz helyzetbe jut 
összes államháztartásunk.

Azért tehat általános követelmény gyanánt mond
hatjuk ki hazánkban, hogy elkezdve az államférfiaktól 
— minden a mezei gazdasággal érintkező körök egyé
neinek, e foglalkozási ág fejlesztésére, gyarapítására kell 
törekedniük.

Hazánk mezőgazdasági állam; mezőgazdasági ügyei
nek jó  szolgálata s fejlesztése életkérdés e hazára s csa-
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Ravatal mellett.

Irta: Vértessy Gyula.
Balázs Marcell úrral, ezzel a büszke, gőgös ember

rel ugyancsak hamar elkészült a halál. Mintha csak 
megakarta volna mulatni, hogyha mindenkinek tud is 
parancsolni, neki nem tud, és, hogyha mindenkit meg
vásárolhatnak tart, hat, őt próbálja megvásárolni.

Az egész vagyonáért sem engedett volna neki 
egy percet sem az életből.

Tegnapelőtt a kamarás ur még a legjobb egész
ségben vacsorázott kint a Park-klubban és ma már a 
temetkezési intézet szolgái neki fúrnak, faragnak és 
kalapácsolnak.

A ravatalt a nagy szobában állítják fel. A  falak 
már be vannak vonva gyászposztóval, a sarokban elhe
lyezett délszaki növények fölé ezüstrojtos drapériákat 
emelnek, a Balázs-citncrt, a farkast fogó, ezüstsisakos 
vitézzel kiakasztják a fekete falra, a kuszorúkat szépen 
felrakják az álványokra, aztán meggyujtják a nagy 
kandelábereket a ravatal mellett s a fekete magyar 
ruhás szolga, mintha csak az jelentené, hogy tálalva 
van, kitárja a nagy szárnyas ajtót és jelenti a másik 
szobában összegyűlt rokonságnak, hogy Balázs nagy
ságos úrral készen vannak.

Igen, készen vannak. A kamarás ur méltóság
teljesen és komolyan várta be a halálát. Nem úgy, 
mint holmi burger népség.

S most is olyan szépen, olyan nyugodtan fekszik 
ott a ravatalon, — akárcsak a Daudet Montpassou 
marquis-ja. a ki élete utolsó percében is még kihúzta 
a manzsettáját a kabatja álól és megigazította a — 
parókáját.

Csak azt sajnalta, hogy a rokonainak ilyen alkal
matlan időben csinálta a meglepetést. Szanaszét für- 
dőztek és egyszerre csak haza kellett jönniök az öreg 
ravatalához.

Bizony igazat gondolt abban az utolsó percében, 
mikor az eszébe jutott, hogy ezért aprehendalni fog
nak rá.

Aprehendáltak i s ! Csak persze nem mutatják. 
Urak és hölgyek olyan komolyan állnak ott a ravatal 
mellett, mintha isten tudja, micsoda nagy fájdalmat 
okozott volna nekik az öreg a halálával.

Pedig hát ezek nem igen ismerik az effajta fáj
dalmat. Ostobaság is lenne tőlük, ha ismernék. Csak 
nem siratják meg azt, a ki után örökölnek !

S mig az urak elmondogatják egymásnak a rava
tal mellett a fürdőző pletykákat, egyikük-másikuk való 
ságos gyűlölettel néz a halottra s mintha mondaná :

— Te miattad szakadt meg a viszonyom a szép 
asszonynyal. Minden a legjobban ment s neked most 
kellett meghalnod. Mire visszamegyek, bizonyára kiüt

a nyeregből valaki. Te, te vén haszontalan, nem vár
hattál legalább egy-két napig!

Szende arcú szép leányok, büszke tartású szép 
asszonyok úgy állanak a ravatal mellett, mintha nagy, 
mély gyász költözött volna a szivükbe, pedig hát ezek 
a jó  hölgyek, mig letérdelnek a ravatal zsámolyára és 
imát morzsolnak ajkaik között — arról gondolkoznak, 
— hogy a fekete ruha meglehetős kényelmetlen így 
nyáron.

A gyászoló családot ellepi a részvétet kifejezők 
egész raja.

— Fogadd kedvesem legőszintébb részvétemet!
— A  csapás valóban nagy!
— Erőt e fájdalom elviseléséhez.
Látszólag megindultan hallgatják végig eme chablo- 

nos kifejezéseket s csak mikor magukra maradnak, akkor 
kezdenek elvégre arról a themáról beszélgetni, a mely 
érdekli őket, arról, hogy az öreg tulajdonképpen, hogy 
is végrendelkezett.

— Még szerencse, hogy még a nyár elején meg
csináltattuk vele a végrendeletet, mikor kerülgette 
a szél !

— Bizony, mert most aligha lett volna rá ideje 
és még az az ostoba Márta is örökölt volna velünk 
együtt. Ámbár majd csak lemondattuk volna valahogy I

Balázs Pál főhadnagy ur is vidáman crcsztgQti a 
füstött a cigarettájából.



lódás nélkül elmondhatjuk, hogy valamint a rómaiak 
a gazdát már csupán foglalkozása után is »jó emberi
nek nevezték: úgy hazánkban a jó gazdát egyúttal a 
>jó hazafi* címe is megilletheti. A  szeretett hazai föld
nek művelése, míg egyike a legszebb, addig egyike a 
legszükségesebb foglalkozásoknak is, mert a mit a mezei 
gazdaságból elmulasztunk, azt nálunk államunk javára 
a még eléggé ki nem fejlett ipar és kereskedelem he 
nem hozhatja, meg nem térítheti — még ez idő szerint.

Nem idézhetek nyomatékosabb szavakat érvül a 
hazai mezei gazdászat és földmívelés fontosságának 
indokolására, mint felséges urunk, koronás királyunk 
szavait, melyekkel a >legelsö magyar ember* a hazai 
mezőgazdászat fontosságáról egy alkalommal követke
zőleg nyilatkozott: »Magyarország legdúsabb kincstára 
a fö ld ; a termés képezi jövedelmének leggazdagabb 
forrását. Azon férfiak tehát, kik a gazdászat észszerű 
emelkedésének szentelik éietöket, nagy horderejű mun
kára vállalkoznak, mely az ország lakóinak minden 
osztályát legfontosabb életérdekében érinti.* Ezek ime 
a legmagasabb ajkakról elhangzott szavak a mezei 
gazdaság méllánylatára nézve.

Csak egy pillantás hazánk életére, csak egy tekin
tet fekvésére: és elmélkedés nélkül kell hódolnunk e leg
magasabb szavak megdönthetetlen igazságának s el kell 
ismernünk, hogy ez ország, édes hazánk mi által sem 
erős, gazdag és nagy, mint csupán mezőgazdasága által.

Oly országban tehát, minő a mienk, hol a nemzet 
főfoglalkozását, főjövedelmi forrását a mezei gazdálkodás 
képezi, életkérdés az, hogy mennél többen elsajátítsák 
azon gazdasági ismereteket, melyek által a gazdának 
tevékenysége gyümölcsözőbb, hasznosabb leszen. Úgy 
az egész nemzetnek tájékozva kell lennie tehát hivatá
sáról és léteiének főbiztosságú föltételeiről s meg kell 
ragadnia minden eszközt arra nézve, hogy a hazai 
mezőgazdálkodásban rejlő előnyöket sajat hasznára fej- 
leszsze s kiaknázza. Nem tekinthető tehát az egyes 
gazda szorgalma, képzettsége csupán csak az egyéni 
előmenetel föltételének; mert hazánkban a mezei gaz
daság terén való buzgalom, törekvés egyúttal hazafias 
célt is szolgál s igaz azon mondás, hogy valamint, 
egyénekből állván a nemzet, ha az egyes nemzettagok, 
a polgárok, jólétnek örvendenek, gazdag és hatalmas 
lesz az egész nemzet, épp úgy, ha az egyesek szegény
séggel, nyomorral küzdenek: képzelhető-e, hogy a nem
zet egyeteme gazdag lehessen s elfoglalhassa azon helyet 
a művelt európai családban, mely népünket jeles értelmi 
tehetségénél és egyéb kiváló tulajdonainál fogva méltán 
megilleti ?

Hogy azonban a célt megközelíthessük s elérhessük, 
— mindenek előtt azon eszközök megszerzésére kell 
törekednünk, melyek által az előttünk álló hazafias 
leladatunk urai lehetünk, mint minden egyéb téren, úgy 
a földmívelés mezején is. Ez eszköz pedig nem más, 
mint a földmívelési szakértelem.

Nem elég tehát csupán a megszokott fogásokat 
tartani a gazdasági ismeret és gyakorlat lényegének. 
Ezen foglalkozás és termelési ág kiterjedt mezején sok 
elemmel van dolgunk, melyeknek fölismerésére s elő
nyeik kihasználására, vagy hátrányaik clmellőzésére a

2 Turőc-Szent-Márton,_____ F E L  V I p.  .  . .  í  K  I  H  *  «  *  "
minden oldalú vizsgálódások, fürkészitek segítenek csak 
bennünket, sót elmondhatjuk, hogy a meze, « » « « “ * 
minden más foglalkozás kozott az, mely legtöbb értel
met és ismeretet igényel; mert nagy körben forogván 
üzlete: a közreműködő sok tényezőnek teljes ismerete 
és uralása szükséges a gazda javára; mert a ataso', 
úvy a jók, mint a rosszak, egyszerre nagy t ren n>i 
latkozván, a cél- és sokszerü intézkedésnek egyszerre 
nagy lesz a jutalma.

A mai, igen gyorsan haladó korban, midőn mii 
den ágban évről-évre óriás horderejű vívmányok tűnnek 
és sarjadzanak fel a vizsgálódó szellemek nagy mun 
kajának nyomain, a szakértelmesség vezérletének jogo 
sultságát, de elkerülhetetlen szükségét is, bar a lég- 
gyakorlottabb pályán is vitatgatni, vagy épen tagadni

S épen azért sajnálhatjuk hazánkban még ama 
nagy számát a gazdáknak, kik a gazdai szakértelme* 
képzést nem méltányoljak és az ellen ellenszenvvel 
viseltetnek. Nem barátja, de ellensége az a gazdászat- 
nak, a ki a szakértelem szükséget e pályán el nem 
ismeri. Szakértelem nélküi még nem történt haladás 
sehol. A  gyakorlati fogásokat, vagy azoknak véletlen 
fölfedezését is csak a szakértelem helyeselheti, illetőleg 
az mutatja ki értéköket. Ha az ész, értelem, valamint 
az ismeret nem vezetné a kezet, bizony nem jutottunk 
volna ki a homály korszakából és nem haladtunk volna
előbbre. Az oly elvűekre, kik a gazdasági szakértel- 
mességet megvetik és attól iszonyodnak, borzadnak, 
felnek, ma mar méltán száll az elitélés a felvilágoso- 
dottak részéről s a haladas arja áltál el is sodortatnak. 
S bar nyugati szomszédainkkal szemben a gazdasági 
fejlettség alanti fokán aliunk, még is láthatjuk már 
hazánkban is legnagyobb vonásokban a fejlődést, hala
dást, melyre mindenesetre indító okul szolgáltak első 
sorban megváltozott köz- és nemzetgazdasági viszo
nyaink, de hatalmas lendületet nyújtott a gazdasági 
ügy fejlesztésére hozott intézményeink által terjesztett 
szakértelmes képzettség is.

Kétségtelen tehát, hogy a gazdának is tanulnia, 
sokoldalú ismereteket gyűjtenie s ezek mellett a népélet 
mozgalmaiban megfigyelések áltál szerezhető ember
ismeretet kell szereznie, hogy oly sokirányú, sokigényű 
és sok elemmel érintkező pályán és körében megállhas
son. Minden mozgalma között a sajátlagos szakismeret 
azon iránytű, mely a gyakorlat mesterségének az utat, 
melyen haladnia keli, minden körülmény között kimu
tatja. A gazdasági tudomány feladata, hogy a gazdat 
cselekményeinek öntudatára hozza. Ugyancsak hazánk
ban a mezőgazdasági ismeretek elterjedésének szükségét 
még azon szempontból is óhajtjuk, mert a haza összes 
gazdáinak számából még mindig elenyészőleg kicsiny 
azon rész, mely a gazdasági palya szakértelmes részé
nek nevezhető.

S ha tekintjük hazánkban a mezőgazdasági ágban 
foglalkozók helyzetét, ha nézzük a birtokok állapotát 
— bárha a korábbi évtizedekhez képest nagyobb moz
galmat látunk e körökben, mégis az ez idő szerinti kép 
legkevésbbé sem megnyugtató. Szorultság a gazdák 
nagy részének, romlás abirtoknak majdnem általánossorsa.

Korántsem mondhatjuk azért azt, hogy a nyo
masztó külviszonyok. kedvezőtlen kereskedelmi s f0r. 
galmi körülmények s mindenesetre az anyatermészet 
mostohasága nem járult a közjóiét leszállításához, ezek 
és még más hatások is nyomtak és nyomnak bennün
ket; de mindenesetre tagadhatatlan érv marad az js, 
hogy hazai gazdáink szakismerethiánya igen nagy rész- 
ben járult bajaink fokozásához s épp azért ma is egész 
joggal idézhetjük egy jeles és értelmes szellemű gaz. 
dasagi szaktudósunknak már több évvel ezelőtt kifeje
zett meggyőződését mezőiparunk fejlesztése, föllendí
tése érdekében mondván: csak a szakértelem mielőbbi 
s általános kifejtése mentheti meg vagyonúnkat az. 
elpusztulástól; legyen ez alapja minden egyéb, átnéző- 
gazdaság érdekében tenni kellő intézkedéseinknek.

Kétségkivüli dolog tehát, hogy az oly egyszerű
nek, csupán mechanikai, gépies fogásokból .állónak 
hirdetett mezőgazdaság űzéséhez a szakismeret vezér
fénye nem nélkülözhető, sőt elkerülhetetlenül szükséges 
a gazdasági pálya emberének, az e pálya tudományos 
oldalaival is épp oly bensőleges megismerkedés, mint 
a külső munkák sorában a gyakorlat fogásaival. Nem 
egész, hanem csak fél ember marad az, ki e pályá két 
képzettségi követelményéből csak az egyiket teljesítette 
és teljesíti.

Korszellemünk, társadalmi életünk s anyagi érde
keink egyaránt megkívánják ma már a gazdasági szak
értelmet, azért hazai gazdáinknak mindinkább töreked
niük kell szakértelmcsen áthatni üzletüket; mert a kár 
mellett szégyen is az, ha az ember arról, a mit tesz, 
magának okot adni nem- tud. Kecskés M.

Egy könyv előtt.
A magyar népnek két kedves olvasmánya volt : 

a história és a Corpus juris. Az első tárta elénk a múlt 
dicső emlékeit s az utóbbi tanította a jog  tiszteletére.

Ezredéves múltúnk ünneplésének a küszöbén a 
história elevenedik meg. A  régi dicsőség fénye meg
csillan minden magyar ember kebelében s önkénytelenül 
kérdi mindenki: miért e lelkesedés, miért e nagy ünnep ?

Ezer esztendős létünkért, ezer esztendős nemzeti 
becsületünkért! Felelik rá mindenünnen. És áhítattal 
nyúlnak a históriához. Olvasni, tanulni, tudni akarja azt 
mindenki.

Úgy érzi, hogy ezt ismerni kell minden magyar 
embernek, hogy e nélkül lehetünk bármilyen okos 
emberek, de magyarok soha, mert magyar embernek 
elmaradhatatlan szellemi tápláléka a-históriar r

Kiadók százezreket áldoznák ma históriára. A gaz
dag részvénytársaságok, a magánkiadók versenyre kelnek 
s mind mind csak azon törekednek : mivel tegyék’ emlé
kezetessé az ezredéves ünnepét a nemzetnek.

És csodálatos, mintha egy szívvel éreznének, egy 
fejjel terveznének : históriát nyomtatnak mind.

Az Athenaeum nagy tízkötetes miileniuini történe
tével egyszerre árasztotta el a Lampel cég is a Szalay- 
Baróti >Magyar nemzet történeté* vei a könyvpiacot.

Egy hatalmas, nagy munka mellett egy kisebb. 
És én ebben is összhangot látok. A  gazdag emberek 
megveszik a drága könyvet, a szegényebbek az olcsóbbat.
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Kelemen báró, a nagybátya, észre is veszi nagy 
jókedvet:

— Hej, kópé, te is örülhetsz ám! Ha most csinál 
végrendeletet az öreg, hát alighanem a köteles részre 
szorít téged. Mert tudta ám ravasz terveidet a kis 
Lola körül. S elvégre nem is járta, hogy az unoka 
konkurenciát csináljon a nagy apjának! Pláne mikor 
örökölni is akar utána.

Pál ur mosolyogva pödörgeti kis szőke bajuszát.
Hát bizony jól járt! Mert az öreg mar csakugyan 

kezdett sokat sejteni a dologból! S kár lett völna 
ezért a szamárságért elszalasztani az örökséget. No, 
de így pompásan ütött ki a d o log ! S éppen jókor, 
mert Deutsch Salamon nem igen akarta már a váltót 
prolongálni. Hanem most, majd prolongálná a kótnivaló. 
Ez az örökség nagyot fog lendíteni a dolgán.

De nagyot am ! Most végre beválthatja az Ígére
tét is. Mert csakugyan régóta Ígérgeti már Lolának, 
hogy mihelyt az öreg csataló — az ő kedves nagy
papája — elköltözik az árnyékvilágból, hát rögtön 
vesz neki egy u] négyes fogatot!

Most már vehet!
S a kedves fiatal urak mindnyájan arra gondolnak 

ezekben a temetés előtti órákban, hogy az élet mennyi 
élvezetét megszerezhetik majd újból ennek a mozdulat
lan sárga holttestnek a révén, a szép hölgyecskéknek 
pedig, az jut az eszökbe, hogy mennyi uj ruhára fog 
telni az örökségből és hogy mennyi uj hódítást lehet 
csinálni a megnagyobbodott hozományokkal.

S ilyenkor ők, gyöngéd, jó szivükre vallólag némi 
részvétet is kezdenek érezni a bácsi iránt, sőt meg is

bocsajtják neki azt a szörnyű bűnét, hogy nem kegyes
kedett vagy hamarább vagy később meghalni, hanem 
éppen ilyenkor a fürdősaison közepén !

— Bánom is én, akár mikór, csakhogy meghalt! 
— mondja az egyik szerető rokon.

Hanem egyszerre csak valamelyikük egy kelle
metlen themát pendít m eg;

Hátha a Márta, az öreg egyik leánya részt követel 
magának. Elkergette ugyan a házától, mikor azzal a 
rongyos hivatalnokkal viszonyt kezdett s ki is tagadta, 
mikor megszökött vele, de hát elvégre, mégis csak a 
leánya s talán volna is valami kis joga az örökséghez?

Dr. Balázs Gábor ur, az örökösök jogi képviselője, 
a Márta nagybátya, büszkén húz elő a zsebéből egy 
írást. A Márta lemondási oklevelét, melyben két tanú 
előtt kijelenti, hogy az örökségnek reá eső részéből 
nem kér részt; még a köteles részről is lemond.

— Az ostoba Libácska! De hát hiába, ilyenek 
ezek az úgynevezett idealisták. Férjhez megy egy telek
könyvi igtatóhoz és lemond az örökségéről. Ostobaság. 
Duplán ostobaság. Hallgassátok meg csak a szenti
mentális befejezést.

— Atyám elkergetett magátol s az ő akarata 
volt, hogy semmibe se legyen részem. Én engedelmes
kedem az ő akaratának.

— És mibe került ez a lemondás? — kérdi gúnyo
san az egyik rokon.

—  Semmibe !
— Ú gy? Hát büszke a kicsike ? Küiömben az 

ily filiszterek nem is tudnák hová tenni a pénzüket. 
Hanem azért egypár száz forintot mégis illő volna

adni nekik. Úgy odacsusztatni valahogy, tudjátok, hogy 
meg ne sértsük vele. Hallom úgyis, hogy nagyon 
szegények !

És míg az egyik szobában folyik a családi tanács
kozás, a szalonban, a ravatal elő ’ t ott térdel egy 
magas, sápadt arcú asszony, csókolja a halott hideg 
arcát, könnyeit meg ráhullatja a selyem térítőre.

Mellette áll egy nyúlánk, barna fiú. Félig gyer
mek, felig ifjú. Dacos büszke tekintettel néz a sápadt- 
fényü gyertyalángokba, a komor gyászdíszitésekre s 
mikor pillantása a halott arcára esik, idegesen, bosz- 
szusan harapja össze az ajkait.

— Szegény nagyapádat megsem siratod? — kérdé 
szomorúan az anya.

—  Miért sirassam ? A  ki téged megbántott, azt 
én nem szerethetem.

— De fiam, mégis a nagyapád volt 1
— Eh, a ki engem nem szeretett sem tégedet, 

az nekem senkim !
A szomszéd szoba ajtaja halkan megnyílik s kilép 

Dr. Balázs Gábor ügyvéd ur. Lassan, csendesen oda- 
lopódzik a fiú háta mögé :

— Öcsém, fogd, egy kis zsebpénz neked — s a 
markába nyom egy csomó bankjegyet.

A fiú elvörösödik, szeme tekintete meg elkáprázik s 
minden szó nélkül lecsapja a pénzt a földre. Azután 
lehajol az anya mellé, szelíden felemeli s úgy mondja neki:

— Menjünk anyám, mert még azt hiszik, hogy 
mi is pénzért jöttünk ide. Hiszen ravatalhoz úgy is 
csak pénzért szoktak járni . . .
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S m ii amazok 80 frtot költhetnek, addig a szegényeb
bek 3° frlírt kapnak egy nem kevésbé díszes és tar
talmas könyvet. A  két kiadó jól számított. Nem vetély. 
társak ók a piacon, hanem egymásnak a kiegészítői s 
téngleg : jó üzletet csináltak.

Az első nagyobb helyet foglal el a könyvespol
con, az utóbbi kisebbet! de a lelkesedés, mely e kisebb 
könyv lapjairól csak úgy hevíti a lelkeket, mint ama 
nagyobbról, egyenlő.

A hazaszeretet fénye árad szét e körül is s azok 
az arany sugarak, melyek a díszes táblán a koronából 
szórják szerte a fényt, elérnek a honfi kebelbe s ott 
megrezgetnek egy húrt, a minek hangját a legédeseb
ben csak a magyar ember élvezheti s a mely azt 
susogja szüntelen: »Ez a föld, mely annyiszor...*

Ha egy históriát látok, szentségtörésnek tartom a 
tudákosság mérlegére tenni. Előttem végtelenül közönyös 
dolog, hogy melyik histórikus theoriája az igazi, sőt a 
nép és az ifjúság kezébe adott könyvekből a poklok 
fenekére szeretnék kergetni minden rideg boncolgatást. 
Ezek előtt a história legyen egy panoráma, mely a 
múltat megeleveníteni, a nemzet nagyjait megszólaltalja.

Sokat tanultam a históriából, de azt a keveset, 
mit a falusi iskola mestere tanított, soha se feledem el. 
A fülembe cseng ma is a lelkesítő szózat s az öreg 
mester rajzából áll előttem ma is a vérszerződés, a 
szent István, a Hunyadi János, a Rákóczy, a Kossuth 
képe. És vitatkozhatnak a történészek akármennyit, 
azokat a kedves naiv képeket szivemben megváltoztatni 
nem tudják soha.

És ez természetes: A históriát tanulhatjuk mindig, 
ebből csak a tényeket ismerjük meg, de a hazaszere
tetre csak olyan könyv taníthat, a mely kevesebbet 
okoskodik, de annál többet lelkesít.

Azt vetette valaki a minap a szemem közé, hogy 
a nemzetiségi agitátorok a magyar egyetemekről kerültek 
ki s ime : még sem a magyar-állameszméért lelkesednek.

Sajátságos, hogy ugyanezen ur azt nem veszi 
észre, hogy az egyetem nem az a hely a honnan az 
iíjú a naiv benyomásokat hozza az életbe. Itt a tudo
mányt mérik, a szivet, az érzést készen hozza mindenki.

Ennek első formáját az elemi iskola tárja a gyer
mek elé s a mint nő, úgy gyarapodik ez is tovább, 
ha gondos kezek ápolják. A hazaszeretetnek tehát a 
főműhelye az első iskola. Itt a gyermeknek kevés his
tóriai tudásra, de annál több lelkesesedésre van szük
sége. De éppen azért, mert kevés kell a tudásból, 
ennek a- kevésnek -valódi esszenciának' kell' lenni.

Tehát a tanítónak sokat kell tudni, hogy e sok
ból a legértékesebb keveset kiválogathassa. És a sok 
tudáshoz tanulás kell. Az iskola nem adhat eieget, 
tehát az élettől kell várni a többet. Erre pedig könyv 
kell. A tanító zsebe rendesen szerény s a könyvre sok 
pénz nem jut, ezért üdvözlöm a Szalai Baróti Magyar 
nemzet történetét igaz szívből.

De ne legyünk igazságtalanok. Nem csak az ára 
ajánlja a könyvet. Ajánlja az igaz érzelme, hű hazasze
retete is. Ez is méltó arra, hogy írója nevét felkapja a 
közlelkesedés s oda ilessze azok közé, akik az ezred 
éves múlt megünneplésére szép dolgokat alkottak.

Szóihatnék még a díszes külsőről is, de hát ily 
nagy ünnepre nem veszi-e fel mindenki a legszebb 
ruháját ? Ezt cselekedte ez a könyv is.

De talán minden dísz még sem az ünnepért van 
rajta. Az a sok illusztráció nem dísz mind. Ezek tanító 
mesterek, amelyek éppen úgy tanítanak, oktatnak, mint 
akar a betű. És ezek összeszedése, összeválogatasa 
szintén fáradságos dolog. A Baróti mester-keze itt is 
remekelt s az ő érdeme páratlanul felülmúlja a kiadóét, 
mert ez csak a köntös szépségéről gondoskodott, mig 
amaz az öltöztetni valót varázsolta élénkbe.

E könyvnek előttem lekszik az első kötete, elné
zem órakon keresztül s gyönyörködöm abban a lelke
sedésben, hogy iró és kiadó igaz magyar szívvel mikép 
alkotnak szép emlékeket ezer éves múltúnk dicsőségének.

És én ezt a magyar kultúra apostolainak azért 
mondtam el» mert ebben a könyvben őket is méltó 
hely illeti meg. Az ő  harcuk is nemes és szent, az ő 
homlokukat is megili a hősök és a vitézek babérja . .

A  honfoglaló hősök életre kelnek, az író asztalom 
fölött hallom, mint suhog a szárnya a turul madárnak. A 
táltosok c szent oltár előtt jövendőt mondanak s egy máso 
dik honalapításról mormolnak és e nagy munka a tietek.

Halljátok tanítók? —  a tietek. Földes Géza.

h í r e i n k .

—  Ffckfyás-menet a znióváraljai új bírónak. Lapunk 
legutóbbi számában adtunk hírt arról, hogy mi módon 
folyt le a znióváraljai biróválaszlás s mily általános 
lelkesedés emelte e közbizalmi állásra Akantisz Rezső 
uradalmi erdőmestert. E hó első napján, vasárnap

este, újból fényes tanujelét adta Znióváralja derék 
polgársága az új biró iránt nyilvánuló szereteiének 
és tiszteletének, mert ennek volt illusztrációja azon 
impozáns fáklyás-menet, melyben Zniónuk osaknem 

minden polgára s összes intelligenciája részt vett. 
Az uradalmi nagyvendéglő előtt gyűlt össze a dísz
ruhában kivonuló tűzoltóság, melynek élén a járás
bíróság és az állami tanítóképző tanári kara haladt 
s melyet nagyszámú polgárság, férfiak, nők és gyer
mekek követtek. Fél kilenc volt, mikor a hosszú, a 
hold és fáklyák összeolvadt fénye által megvilágított 
menet az erdőme3teri lakás elé ért, hol hatalmas 
éljenzés fogadta a nyomban megjelenő uj bírónak 
rokonszenves alakját, kihez legelőször Porubszky 
Gábor intézett tót nyelven ügyes beszédet, melyben 
a meg-megújuló szeretetnek és tiszteletnek s azon 
reményének ad kifejezést, hogy mindez viszonzásra 
talál. A felzúgó éljenzés és: »zsivió«-zás után, a leg
nagyobb figyelem közepette szólalt meg az ünnepelt 
s rövid, de talpraesett válaszában élénken biztosította 
Znióváraljának polgárságát arról, hogy a beléje vetett 
bizalomnak teljes erejéből igyekezni fog megfelelni. 
Ezután Szibner Gyula járásbirósági állami végrehajtó 
kezdett szónokolni. »A lakosság nevében jöttünk — 
kezdette beszédét — hogy e tisztelgés által újból 
megpecsételjük a bizalomnak azon nyilatkozatát, 
mely a mélyen tisztelt és tisztelettel szeretett erdő
mester urat községi biránkká kiáltotta. Egyesek lel
kében talán könnyeben megterem minden nemesebb 
érzelem, s ezen érzelmeknek tárgya lehet talán érdem
telen, mert hisz a szív, a lélek könnyen megveszte
gethető; de midőn egy egész községnek minden lakója 
egyet érez s midőn annyi szív virágos kertjében 
ugyanegv virág virít, akkor ennek plántálója a tisz
teletnek és szeretetnek magvát vetette el azok mind
egyikébe. Mi tehát nem csalódhatunk s csak a mag
vetőt kellett keresnünk ; ide irányított szivünk, lel
künk s most nem teszünk egyebet, minthogy az 
ünnepelt által vetett, gondozott és soha nem hervadó 
virágoknak bokrétáját hozzuk vissza.* Sajnáljuk, hogy 
a szónoki dikcióval előadott beszédből a meg-meg- 
ujuló éljenzés miatt csak ennyit jegyezhettünk fel. 
Ezután Somogyi Géza tanítóképző-intézeti igazgató 
tartott a tőle megszokott ékes szólással, tartalmas 
beszédet. A költői szépségekben gazdag szónoklatnak 
a hazafiasság, a magyar és tót nemzetnek közös 
céljai, stb. voltak sarkpontjai, melyre Akantisz hosz- 
szab beszédben válaszolván, ügyesen fejtegette, hogy 
valamiképen egy országnak érdekei megkívánják, hogy 
a benne lakók közös erővel küzdjenek a nagy célok
ért, azonképen a legkisebb község polgárainak is 
tömörülniük kell, ha valami szépet, jót, vagy nemest 
akarnak létrehozni. A zúgó éljenzés után még Komcsik 
beszélt a tűzoltóság nevében s ezzel a Znióváralján 
eseményszámba menő ünnepély véget ért. — f.

— Kinevezés. A vallás-^ és közoktatási miniszter 
TUcsch Hérmin okleveles "'tanítónőt a vrickói állami 
elemi iskolához rendes tanítónővé nevezte ki.

— Az új iskolai óv alkalmából tijra megnépesültek 
Turóc-Szt.-Márton utcái is. Szeptember hó 5-én fel
tárultak az összes állami intézetek ajlai. A két hó 
előtt elvonult ifjúság legnagyobb része visszatért, hogy 
tanulmányait folytassa. De nagy számmal vannak új 
s ismeretlen alakok is,a kik felkeresték a jó  hírnek 
örvendő felső kereskedelmi iskolát. Itt a látogatottság 
oly nagy. hogy a tanár-testület szükségét látta annak, 
hogy a közoktatási kormánytól párhuzamos alsó osz
tálynak megnyitására engedélyt kérjen. A felső keres
kedelmi iskolák számára kiadott szervezeti szabály- 
zet életbe lépett itt is, s a tanári testület, mely nem 
egyszer részesült már miniszteri elismerésben, teljes 
garanciát nyújt ezen exponált helyre állított intéz
mény további felvirágoztatására.

— Esküvő. Tóbisch Gusztáv rultkai vasúti hiva
talnok szeptember hó 9-én d. u. 4 órakor vezeti oltár
hoz Majeronowski Adél kisasszonyt. Az esküvő a 
záthurcsi ág. ev. templomban lesz.

— Fáklyás-menet. A rutikai községi tűzoltóság 
aug. 24-én fáklyás-menettel tisztelte meg parancsno
kát, Klacsko Ágostot, névnapja alkalmából. A köztisz
teletben álló parancsnokot egyik tűzoltó altiszt köszön
tötte fel csinos magyar beszéddel.

— Helyreigazítás. Lapunk utolsó számában téve
sen azt irtuk, hogy Mittelmann Jakab a kaposvári 
áll. polgári iskola rajztanárává lelt kinevezve; mint 
későbben értesültünk, nem a polgári iskolához, hanem 
az ottani fögymnasiumhoz történt a kinevezés. Az 
újonnan kinevezett tanár el is utazott már rendelte
tési helyére.

— Fűz. F. hó 0-án reggeli V* 4 órakor tűzi 
lárma verte fel Márton lakosságát. Galanda Lányi 
helybeli földmívesnek mintegy 300 kereszt gabonája 
s több szekér szénával megtöltött csűrje gyuladt ki. 
s égett porrá. — Nem zárkózhatunk el ezen alka
lommal attól, — jegyzi meg tudósítónk, — hogy a 
helyszínén tapasztaltakból egyet-mást meg ne említ
sünk. A városra nézve igazi szerencse volt a szél
csend és tessék jól megjegyezni: a jahodniki, nem 
pedig a helybeli tűzoltó-egylet. Az előbbi * magyart 
vezényszava s azon körülmény dacára, hogy alig pár 
éve áll fenn, képes volt a tüzet lokalizálni; — a 
magyar vezényszó hallatára nem apadtak ki a már
tom kutak. Ellenben úgy lá szik, a 20 esztendős 
márloni egylet ama boldogsága tudatában, hogy tótul 
lesz vezényelve, nem tartotta szükségesnek a kellő 
erővel fellépni. — Annyi fecskendő és oly felszerelés 
mellett, nem kifogás az, hogy minden kútban nincs 
elegendő víz; persze a helyszínéről tömlők után sza
ladgálni, úgy látszik, mártom találmány. Ajánlhatjuk

többet tenni és kevesebbet politizálni egy oly köz
hasznú intézménynél, mint a minő a tűzoltóság —
A messze ellátszott tűz láttára a bisztricskai tűz
oltóság is megjelent kellő felszereléssel és dicséretes 
.buzgalmat fejtett ki a lokalizálás körül A kár több 
ezer írtra tehető; a bennógett termények nagyobb 
részt biztosítva voltak.

—  Nagy hajtóvadászat. Toperczer Lajos az általa 
kibérelt turáni vadászterületen ma nagy hajtóvadá
szatot rendez, ügy halljuk, hogy négy mormogó mackó 
és egy egész konda vaddisznó van a turáni Kriván 
alján. Bizonyára érdekes napjuk lesz a vadászoknak 
a néző vendégekkel együtt.

— Apagyllk08ság. Iszonyú bűntett foglalkoztatja 
néhány nap óta nemcsak Kolodjanka község lakosait, 
hanem az egész Árvamegyét. A különös körülmények 
közt elkövetett apagyilkosság részletei a következők: 
Egy Szavelcsuk nevezetű kolondjankai földésznek 
négy fia közül a legidősebbiket három évvel ezelőtt, 
mint nős embert besorozták katonának. Az öreg Sza
velcsuk, fiának tényleges szolgálati ideje alatt — menyé
vel, t. i. a fiának visszamaradt feleségével közeli 
viszonyba lépett. Hogy azonban a házban e szerelmi 
viszony meg ne zavartassák, az apa a két középső 
fiút elkergette házából s csupán a legfiatalábbat, a 
13 éves Ivánt tartotta meg magánál. Idők múltával 
az elűzött két fiút a fiatal menyecske kipótolta. —
A katonának besorozott fiú soha hírt nem kapott hazul
ról. Leszolgálta három esztendejét s néhány nap előtt 
érkezett Kolodjankára s betoppan az apai házba, de 
úgy találta, hogy távolléte alatt a család két gyermek
kel megszaporodott. — Az atyja nem hagyott neki 
időtt közelebbi felvilágosítás végett kérdéseket intézni 
magához s röviden elmondva mondókáját, őt is elűzte. 
— A katona-fiú fühöz-fához járt tanácsért és felvilá
gosításért. Az egyik szomszédja kezdettől végig elbe
szélte neki a történteket, sőt azt a tanácsot adta, ha 
panaszt emel atyja ellen, úgy ő lehet az úr a háznál. 
A fiú meg is cselekedte azt, beperelte az apját. Az 
öreg Szavelcsuk csakhamar értesülvén az őt fenye
gető veszedelemről, buskomor lett. Minap reggel hir
telen egy puskadurranás verte fel a szomszédokat, 
a kik a Szavelcsuk házába csakhamar összecsődültek. 
Iszonyú kép tárult eléjük. Az öreg Szavelcsuk ágyá
ban vérben fetrengett. Mellette állott Iván fia, kezé
ben a még mindig füstölgő fegyverrel, sápadtan bámész
kodva a történtek fölött. A mikor a fiút a beözönlő 
nép kérdőre vonta, elbeszélte, hogy az apja bírta arra, 
hogy alvás közben löjje őt főbe, mert hogy nincs 
annyi lelki ereje, hogy öngyilkosságot kövessen el s 
így ö csak az apja kívánságát és fiúi kötelességét tel
jesítette. A vizsgálat kideríti a valót.

—  A turóemegyei anyakönyvvezetók kinevezése. 
A hivatalos lap szeptember 3-iki száma közli Turóc- 
vármegye anyakönyvvezetőinek és anyakönyvvezető 
helyetteseinek kinevezését. 1. A turóc-fezt.-mártoniba: 
Thomka Nándor helyettes jegyző csak születési és 
halálozási anyakönyvet vezet, a házassági anyakönyv 
vezetésével a Turóc-Szt.-Márton vidéki anyakönyv- 
vezető van megbízva (Tvroc-Szt.-Márton vidék); 2. a 
Turóc-Szt.-Márton vidékibe Rutlkay Sándor szolgabiró, 
meg van bizva a turóc-szt -mártoni, felső jeszeni és 
neepáli anyakönyvi kerületben a házassági anyakönvv 
vezetésével, h. Dávid Gyula közig, gyakornok (Turóc- 
Szt.-Márton); 3. a ruttkaiba: Uhlyárik Szende áll. el. 
isk. igazgató, meg van bizva a szuesáni anyakönyv 
vezetésével, h. Rakita Samu áll. el. isk. tanító; 4. a 
szuesániba: Vladár Imre körjegyző, csak születési és 
halotti anyakönyvet vezet, a házassági anyakönyv 
vezetésével a ruttkai anyakönyvvezető van megbízva, 
h. Fercsek József postamester, csak szül. és halálo
zási anyakönyvet vezet, (Túrán csak szül. és hal.);
5. a turániba: Bazbvszky Kálmán ág ev. tanító, csak 
szül. és halálozási anyakönyvet vezet, a házassági 
anyakönyv vezetésével a ruttkai anyakönyvvezetö 
van megbízva ( Szucsdn csak szül. és hal.); .6 . a felső- 
jeszenibo: Jeszenszky Ferenc körjegyző; csak szül. 
és hal. anyakönyvet vezet; a házassági anyakönyv 
vezetésével a Turóc-Szent-Márton vidéki anyakönyv- 
vezetö van megbízva, h. Jeszenszky Béla magánzó; 
csak szül. és hal. anyakönyvet vezet; 7. a necpáliba 
Jelinek Bertalan körjegyző; csak szül. és hal. anya
könyvet vezet; a házassági anyakönyv vezetésével a 
Turóc-Szt.-Márton vidéki anyakönyvvezető van meg
bízva, h. Bartos Gyula postamester csak szül. és hal. 
anyakönyvet vezet; 8 a pribóciba Ruttkai Béla kör
jegyző; meg van bízva a blatnicai anyakönyvi kerü
letben a házass, unyakönyv vezetésével, h. Jeszenszky 
Zsigmond ág ev. tanító; 9. a blatnicaiba Kozsehuba 
János ág. ev. tanító; csak születési és hal. anya
könyvet vezet: a házaszági anyakönyv vezetésével a 
pribóci anyakönyvvezetö van megbízva (Mosóc) ; 
10. a mosóéiba: Reviczky Kálmán körjegyző, helyet
tese Klimacsek Mihály községi biró (Blatnica); 11. az 
ivánkafaluiba: Bártos Károly ág. ev. tanító (Tótpróna);
12. a stubnya-fürdöibe: Zaborszky Adolf szolgabiró, 
h. Brüll Adolf körjegyző, csak születési és halálozási 
anyakönyvet vezet, (Felső-Stubnya) (Fclsö-S.tubnya 
csak házasság); 13. a felső-stubnyaiba: Krausz Lajos 
községi tanító (Stubnyafürdő csak házasság) (Stub\iya- 

f ü r d ő ) ;  14. a szklenóiba: Polech János községi'biró, 
csak születési és halálozási anyakönyvet vezet; a 
házazsági anyakönyv vezetésével az alsó-turcsek’i 
anyakönyvvezető van megbízva. Alsó Turcsek csak 
születési és halálozási (Alsó-Turcsek); 15. az alsó-
turcsoki anyakönyvvezetö van megbízva, Alsó-Turcsek 
születési és halálozási (A lsó-Turcsek); 16 a lót- 
prónaiba: Csepcsányi Béla körjegyző, h. Gregorovics 
Bódog áll. el. iskolai tanító (Ivánkafalu); 17. a znió- 
váraljaiba: Volkó János körjegyző, h. Tillesch Károly
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postamester (Vrickó); 18. a vrickóiba Zvnda Antal 
áll. isk. tanitó (Znióudrajn).

— Baross Gábor emlékezete. Trencsén várme
gye közönsége régebben elhatározta volt már. hogy 
Baross Gábor szülőházát Prusztinán emlék-táblával 
jelöli meg. A tábla már el is készült s szeptember 
22-én fogják leleplezni. Az ünnepségre nagyban készül
nek a trencsénvármegyeiek s részt vesz abban a vá i- 
rnegye szine-java. Az alkalmi költemény megírására 
Virág Bélát kérték föl.

—  Nagy lovassági hadgyakorlatok Magyarorszá
gon. Szeptember hónap második felében Dagy lovas
sági hadgyakorlatok lesznek Magyarországon, a melyek
nek célja, hogy a lovasságnak a táborban való fel- 
használását tanulmányozzák. Eddig még nálunk nagyobb 
lovassági hadgyakorlatok nem voltak. A terv az, hogy 
két lovassági hadtestet szerveznek, mégpedigolv módon, 
hogy az egyiknek központja Budapest, a másiké pedig 
Bécs lesz. Á kérdés már most az lesz. hogy egy állam, 
a mely lovassági hadtestét Bécsben mozgósítja, miképp 
képes a másik államnak Budapesten koncentrált lovas
ságát működésében megakadályozni. A gyakorlatban 
résztvesznek a Bécs és Budapest között fekvő összes 
csapattestek, tehát a gyalog és tüzérezredek, valamint 
a honvédzászlóaljak is. A két egymás ellen működő 
hadtest vezérei lesznek báró Wersebe Gusztáv lovas
sági tábornok és a magyar honvédhuszárság főpa
rancsnoka. A király is jelen lesz a hadgyakorlatokon. 
A döntő ütközetek szeptember hó 16., 17., 18., napjain 
lesznek.

—  A hírlapi hirdetési bélyegdij eltörlése érdemében 
Kolozsvár törvényhatósági bizottsága a legnemesebb 
ösztönből feliratot intézeti a pénzügvministerhez s 
hasonló szellemű felirattal való támogatás végett az 
összes hazai törvényhatóságoknak megküldötte. Mig 
egyrészről köszönetét szavazunk Kolozsvár sz. kir. 
város törvényhatóságának helyes kezdeményezéséért, 
úgy másrészről reméljük, hogy a törvényhatóságok 
csatlakozni fognak a felirathoz. — Ez adónem egyike 
a legigazságtalanabb adónak, lenyomja a kereskedelem 
és ipar virágzását, fejlődését, boszanló szekatúra a 
szegényebb sorsú kishirdelőknek, mig a nagyhirde
tők markukba nevetnek, hogy ők is csak annyit fizet
nek, mint a szegényebbek, a kishirdetök. Aztán külö
nösen sújtja a vidéki úgyis tengődő hírlap irodalmat 
pedig attól többet várnak, sőt követelnek általában, 
mint a fővárosiaktól.

—  Osztály-sorsjáték. Az 1896-iki ezredéves kiál
lítás alkalmára a magas kormány a képviselőház elő
zetes határozata folytán osztálysorsjátékok rendezé
sére adott engedélyt, melyek elsője a folyó év októ
ber 16-ától 19 éig egy királyi közjegyző és tanuk 
jelenlétében. Budapesten nyilvánosan megejtendő 
húzásával veszi kezdetét. Az osztálysorsjáték intéz
ménye náiunk még újdonság, de a külföldön már 
évszázadok óta dívik s mindenütt szépen vált be. 
Tény, hogy a sorsjátéknak ez a neme bir a közönségre

! legnagyobb előnynyel. mert mindenki könnyen szá
míthatja ki nyerési esélyeit * oly mérvben vehet 
benne részt, a mennyire viszonyai megengedik.
Az osziálvsorsjáték-vailalat az állam felügyelete alatt 
áll. a sorsjegyek csakis a hivatalos névértékűén átlát
nák el s csupán eredeti sorsjegyek léteznek, melyek 
mindegyikén a magyar címer, az osztálysorsjáték 
igazgatóság aláírása és a gyűjtődé eime áll, mely a 
sorsjegyet eladta. - A sorsjegyek már forgalomban 
vannak és lleintze Karoly vezérügynök által (Budapest. 
Szervita 3.) adatnak el.

I r o (1 a 1 o in.
Milleniumi történet. Az >Athenaeum« r. társulat 

kiadásában megjelenő »A magyar nemzet története* 
című tízkötetes nagy munkának (milleniumi kiadás) har
madik kötetéből megjelent a 36. és 37. füzet, melyekben 
Pór Antal folytatja »Az Anjou-k kora* nagyszabású 
monográfiáját, Karoly Róbert király családi viszonyainak 
és utolsó éveinek valamint az akkori belső állapotok 
ismertetését befejezvén, áttér >A nápolyi hadjáratok 
korára* (harmadik könyv). Ez a korszak a legfényeseb
bek egyike hazánk és nemzetünk történetében. Ebben 
a korszakban Nagy Lajos uralkodása alatt, volt legna
gyobb és leghatalmasabb a magyar birodalom, mely 
akkor a Középtengertől egész az fiszaki- és Baltitengerig 
terjedt ki. A magyar dicsőség fénykorának ezt a neve
zetes korszakát a kitűnő tollú szerző a következő fejeze 
tekre osztja fel: I. Lajos király uralkodása első évei. II. 
Endre meggyilkoltatása. Zára veszedelme. Ili Az első 
nápolyi hadjarat. Erre a korszakra vonatkozólag a ‘leg
bőségesebb történeti adatok vannak ezekben a füze
tekben, melyeket erre a korszakra vonatkozó számos 
képes ábrázolat díszít. Mint díszes műmellékletek van
nak a füzetekhez csatolva: »A nápolyi SzentJanuárius- 
templom főkapujának* sikerült fénynyomata : a »Libcr 
de septem signis* című kéziratból >Zsigmond császár 
mint nap* cirnü allegória; továbbá >Mária királyné 
kettős pecsétjének* hasonmása aranyozott színben és 
>Az aacheni székesegyház* sikerült távlati képe díszes 
fametszetben. A  számos szövegkép közül ki kell emel
nünk a következőket: »Róbert király síremléke* a nápo
lyi Santa-Chiara templomban ; »Róma középkori képe* 
Benezzo Gozzoli falfestménye után; >Johanna királyné* 
Giotto falfestménye után; >Az udinei városháza* stb. 
Az egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyed évre (12 
füzet) 3 írt 60 kr. Félévre (24 füzet) 7 írt 20 kr. Kap
ható minden hazai könyvkereskedésben. Az előfizetők 
minden szombaton egy-egy füzetet kapnak.

N  y  i 1 1 1  tí r .
(Az <* rovatban foglaltakért nőm vállal felelőséget a szork.)

Honneüerfl-selyem csakis akkor valódi, hu köz
vetlen gyáramból rendelik - fekete, feher és színe
sekéi ."5 kilói 11 Irt 6 ') kiig méterenként — sima, 
csikós, kocka/olt. inintnzotlukat. damasztot stb (mint
egy 240 különböző<minőség és 20(0 mintázatban stb)  
postaüér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: (cs. k.
udvari szállító) Kelyc»in#$yiirtt 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elintéztettnek. 1

224. sz. 1895.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a znióváraljai kir. jbiróság 1895. 
évi -352. számú végzésével Dula Máté luróc-szent- 
mártoni ügyvéd felperes részére Kovácsik Miloslav 
kk. gyermekeinek György és Olga gyámja alperes 
ellen 380 frt követelés és jár. erejéig elrendelt kieló 
gílési végrehajtás folytán a perestől lefoglalt ingósá
gokra, a fentidézett kir. járásbirósági 1057. számú 
végzéssel az árverés elrendeltetvén annak a hely
színén Znióváralján leendő megtartására határidőül 
1895. évi szeptember hó 14. napjának délelőtti 10 órája 
tűzetik ki. a mikor biróilag lefoglalt a turóc-szent- 
mártoni részvénytakarékpénztár egy 28. sz. részvény, 
a turóc-szent-mártom könyvnyomda részvénytársasági 
580. és 9 í l . sz. két részvény szelvényeivel együtt, 
a Zniói kölcsönös segélvzöpénztár egy 30 írtról szóló 
betéti könyvecske, mely tárgyak 250 frtra becsülvék, 
továbbá 6 drb evő-, 6 drb kávés kanál, 6 kés, 6 villa, 
egy aranyóra lánccal, egy karperec egy melltü, két 
aranygyűrű, mely ezüst- és aranynemüek az árverés 
alkalmával megbecsülteim fognak, készpénzfizetés 
mellett a becsáron alul is elárverezletni fognak, 
miről a venni szándékozók értesíttetnek.

Felhivalnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését meg
előző kielégítéséhez tartanak jogot, amennyiben 
részükre foglalás korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb
ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt 
kiküldöttnek vagy írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő hirdet
mények a bíróság tábláján kifüggesztését követő 
naptól számítlatik.

Kelt Znióváralján. 1895. évi augusztus lió 27-én.
S z i b n e r ,

kir. bir. végrehajtó.

Az államilag engedél yezett

Magyar osztálysorsjáték!
. osztályú nyeremények.
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II. osztályú nyeremények.
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Az I. osztályú sorsjegyek 1
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A teljes (mindkét osztályra érvényes) sorsjegyek á ra i: 
____________1 t________  1 10____________ V;o teljes sorsjegy

80.— 8. 4. korona.
Valamennyi sorsjegyek falragaszok által 

kaphatok.

Budapest. 1895. augusztus hóban.

megjelölt eladási helyeken

Magyar csztálysnrsjáték-igazptóság.
Andrássy-út 5. szám.

Sorsjegyek eladásra való átvétele iránti megkel sok hozzánk intézendök.

— 'i J P M

m Államilag (jgi) engedélyezett

Magyar

osztálysorsjáték
az ezredéves kiállítás alkalmából Budapesten, 100.000 sorsjegy,

31,499 két osztályba beosztott pénznyeremé
nyekkel és egy pénzjutalommal.

5 millió 6 0 0 ,0 0 0  korona összértékben
3 !* ~  m inden levonás nélkül készpénzben fizetendő.

Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

1 W  egy millió korona.
Első lníztís l(s»5. október Ki i» . |s  Budapesten.

Kszerint ajánlom és utánvét mellett küldök szét
eredeti sorsjegyek az I. osztály részére:

1Í! V. V . V10 Vso
■IO. -o . *•— ■*•— korona,

eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a két húzásban 
érvényesek:

1,1 1/2 V10 ■/,»
**«. 4 0 . — IO . I. korona..

, leljes sorsjegyek, a melyek az első osztályban nyercménvnvel kihúzatnak 

k « r « í ! j r  k postautalvány nlján lob.főleg a ele, igen „em e.

HEI1TTZE KÁHOLY,
fo o h u  im íió . I I I  I I .I P K N T .  «*€*■•% i m -t é r  3

ni.-ívmvSl0.Í ?,aK-var takarék pénztár 8060. — Süraönv-rim
■ na s ű s ? n ^ r

szíveskedjenek k ü l ö n  mellékelni. V J * y 2  é * 4  r 1
Lottogyüjtódök, viszontelarusitok és ügynökök mindenhol felallittatnak.

Turóc-sil.-mártoni Magyar Nyomda — Muskúcsi Ferenc né."
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