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A vidéki városok.
Nográdvármegye törvényhatósága nem régi

ben mozgalmat indított meg arra nézve, hogy 
a vidéki városokban az uj építkezésekre vonat
kozó eddigi 10 évi adómentesség 15 évre 
emeltessék fel a törvényhozás állal.

Tizenöt vármegye törvényhatósága azo
nosította magát a mozgalommal s most a tör
vényhozó testület asztalán vannak a kérvények. 
Ezek a kérvények lelvék panaszokkal a vidéki 
városok érdekeinek háttérbe szorítása tekin
tetében és e panaszok. — valljuk meg őszin
tén — sok tekintetben, különösen pedig a 
Felvidéken úgy nemzetiségi mint gazdasági 
szempontokbólriiagvon is jogosultak

A kormány adott néhány nagyobb vidéki 
városnak kir. táblát, másoknak vasúti üzlet- 
vezetőséget, tanintézeteket slb., de a gazdasági 
élet tevékenységét a székes-fővárosba összpon
tosította. Mi örülünk a főváros emelkedésének, 
de olykor bizonyos aggodalom fog el, midőn 
látjuk, hogy ezzel a gyarapodással az ország 
egyetlen vidéki városának a fejlődése sem halad 
párhuzamos, sőt egyes városok, a melyek vala
mikor a gazdasági élettevékenység jelentékeny 
gócpontjai voltak, visszaesést mutatnak.

A kormány dicséretre méltó kedvezménybe 
részesítette a .Felvidék néhány gócpontnak 
kiszemelt városát is, sőt lehet mondani, hogy 
az Alföld iparkodó magyar városait kisebb 
nagyobb mértékben, ezek rovására el is hanya
golta. Nem volnánk őszinték, ha rá nem mutat
nánk arra, hogy a kormány bizalma ilt-otl 
terméketlen talajt talált. Mert. mit használ a 
kormánynak legjobb akarata, ha emberei részint 
a csökönyös megálalkodollsággal, részint a 
nemzetiségiek bizalmatlanságával szemben nem 
képesek a haladás zászlaját a küzdelemben 
előbbre vinni? Mit használ a legjobb akarat, 
ha a felvidéki városok egyiTémeivike nem 
akar, vagy nem tud előbbre menni ? Igaz. 
hogy kellemesen lehet élni a falukban is, söl 
talán kellemesebben, mint valamely alacso
nyabb fokú közigazgatási rendezettséggel biró 
városkában, de azért kár volna azt hinni, hogy

nincs szükség a rendezett viszonyok közt fejlődő 
városi életre.

A vidéki városok fejlődését komolyan 
akarja a kormány. Erre mutat ama törvény- 
javaslat. mely a városokban épülő házak 15 
évi adómentességét fogja lárgyazni. És ez első 
lépésnek feltétlenül helyes lesz. De csakis első 
lépésnek. Itt nem szabiul megállapodni, mert 
ha ez a kormányintézkedés elő is fogja moz
dítani valamelyes módon a fejlődést, nem adja 
meg egészen az egészséges fejlődés minden 
feltételét. De nem is adhatja meg a fejlődés 
minden szükséges kellékét, meri hiszen nyil
vánvalóan, minden kis városnak magának kell 
első sorban arra törekedni, hogy a hasonlók 
között érdemessé tegye magát a nagyobb fokú 
decentralizáció majdani elérkeztekor, az elsőbb
ség elnyerésére. Mert, hogy példával szolgál
junk, Turóc-Szt.-Márton, a szomszédos Nyitra-, 
Trencsén-, es Zólyomvármegyék székhelyétől, 
csupán arány lagos szempontból nézve, távolabb 
áll, mint Makó Jeruzsálemtől. Azokban a váro
sokban meg van az egészséges törekvés arra 
nézve, hogy vidéküknek központjaivá legyenek; 
és már most, ha be fog következni a decentrali
záció a gyárvállalatok terén, bizonyára nem 
az utolsóké lesz a versenyben a győzelem, 
hanem azoké, a melyek arra már eddig is 
érdemessé tették magukat.

Itt az ideje, hogy r. vidéki kis városok, 
különösen azok, melyek tudatával bírnak elma
radottságuknak, iparkodjanak a mulasztottakat 
helyre ütni. A millenáris év küszöbét képezi 
egy új korszaknak, s nagy szégyen lenne,

hogy az előbbi példával éljek, — Turóc- 
Szt.-Márton városára is, ha az egészséges fej
lődés első feltétele nélkül, heti piac nélkül 
ballagni át abba az uj korszakba.

Országszerte azt hangoztatják, hogy eljött 
ideje annak, hogy a kormány a vidéki váro
sok gyarapodását gátló okok elhárításának 
szentelje figyelmét és a gazdasági politikát 
akként irányítsa, hogy a fejlődésre képes 
sa gazdasági élettevékenységben kisebb-nagyobb 
szerep betöltésére hivatott vidéki városok hivatá
suknak megfelelhessenek. Az őstermelés közép

pontjait képező városainkat el kell látni mind
azon kellékekkel, a melyek ezek terménypiacait 
emelik s azoknak nemcsak a vidéki, de országos 
szempontokból is jelentőséget adnak, rnig más 
városokat, a melyek fekvésük és egyébb viszo
nyaiknál fogva erre alkalmasak, a gyári, kézmű 
és háziipar központjaivá, ezek termékeinek 
lerakó piacaivá kell tenni.

Valóban szép gondolatok ; méltók arra, 
hogy az elmaradt vidéki városok elöljáróságai 
és ezek felettes hatóságai megszívleljék és 
bizonyos konzequenciát vonjanak le magukra 
és működésükre nézve. Ha képesek megérteni 
az országos jelszót, s a kormány üdvös inten
cióit, akkor a 15 éves adómentesség 10 15
év múlva teljesen új alakban fogja bemutatni 
a mostani vidéki városokat. Az idő meghoz 
mindent, embert és intézményt egyaránt. Ezen 
reményben üdvözöljük a 15 éves adómentes
séget is.

„O  t tli o n .“
Folyó évi október hóban Turóc-Szent-Mártonban 

> Otthon, magyar asztaltársaság* címmel egy uj klub 
alakúi. Ennek érdekében f. é. október hó 2 -án tartatott 
meg az első értekezlet, mely kimondotta a megalakulás 
szükséges voltát, az ügyek ideiglenes vezetésére egy 
hangúlag Dr. Lax Adolf urat kérte fel, egyúttal az ő 
elnöklete alatt Révész Lajos urat s c sorok íróját bízta 
meg a klub céljának, szervezetének és ügykörének 
megállapításával. A  három évi tagsági kötelezettséggel 
járó aláírási ívet eddigelé mintegy harmincán Írták alá.

Célja e klubnak : a magyar irodalom és művészet 
pártolásával, magyar jellegű társas összejövetelek ren
dezésével Turóc-Szent-Mártonban s lehetőleg Turóc- 
megyében is a magyar irányú társas életet és hazafias 
magyar közszeilemet fejleszteni. Tagja lehet minden 
magyar érzelmű, kifogástalan jellemű, önjogú egyén, ki 
a klub által szótöbbséggel feivétetik. — Ennyit egye
lőre röviden a klub szervezetéről. E kevés szóval kör- 
vonalozott cél már is elég világot vet az uj klub tervbe 
vett munkásságára ; mindazonáltal alkalommal ugyan
ezen lap hasábjain bővebben is fogjuk kifejteni a klub 
egész pro grammját.

Mint minden uj intézményről, úgy erről is sok

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .
V i s s z  fő n y.

— Elbeszélés. —1 
Irta: Molnár Gyula.

— A »Felvidéki Híradó* eredeti tárcája —
Egészen izgatottan ugrott le a fiakkerről. A kocsist 

csaknem elfeledte volna kifizetni, ha ez nem kéri a 
pénzt: »Nagysága a fuvardíjat alásan instálom ! . . . .« 
Oda dobott neki egy forintot, aztán idegesen körülnézett, 
vájjon nem látja-e befordulni utána azt az embert. 
Megkönnyebbülten lélegzett fel, nem látta sehol azt az 
arcot. Körülötte, mint gazdag méhkas dolgos népe 
hullámzott alá és fel a mindennapi élet tevékeny 
közönsége.

Felszaladt a lakásuk lépcsőjén az első emeleti 
lakosztályba és bezárkózott, mintha félne attól, hogy 
valaki nyomon követi. Egész testében didergett még és 
mikor a tükör előtt elment úgy rémlctt neki. mintha 
arca fel volna dúlva és csinos, hajfürtjei rendetlenül 
lógnának a szemeibe. A szép asszony ideges mozdu
lattal dobta le magáról a felöltőt, £4 kacér kis kalapját 
durván röpítette az ágyra.

Óvatosan, szinte lábujjhcgyen ment az ablakhoz 
és tekintett a függönyök mögül a zsibongó utcara. A 
láz gyötörte testét és a bolond felelem még mindig 
lenyűgözte. Nem látott újra smkit. k  inn a niozg.iiin »s 
utca népe futott a mindennapi kenyér után. Az atellem 
ház előtt egy szegény kintornás nyekgette a regi. clko 
pott melódiát: »Ah!  én ót esik csupán . . .  Mellette 
egy suszterinas ingerkedytt a kintornással es duettet

fütyült a verklivel. A rozzant szerszám fájdalmas sóhaj
tásait túllicitálta a fütty, az idétlen fütty.

Teréz nem gondolt reá. Mint valami haliucinált 
vak, szemei elé iebbeut egy arc, melynek lálása ijede
lemmel tölté el szivét. Elment az ablaktól és lenit a 
diváura. Figyelt, ébren figyeit. Semmi nesz. Nem hallott 
senkit sem a lépcsőn följönni.

Fejét a kezeiben rejtette el és elkezdett sírni. 
Könnyei patakként folytak végig elegáns ruháján és 
ujjain. Úgy érezte, hogy morzsányi tehertől szabadult 
meg a szive. Valamivel tisztábban tudott gondolkozni. 
Eszébe jutott minden, minden. Egész élete legapróbb 
részletein viilámgyorsasággal futott át gondolata. Latta 
magat, mint fiatal leányt, kinek szépségét annyira dicsér
tek. Egy vidéki városban apja tanító volt. Anyja rég 
elhalt, azt nem is ismerte. Apja az öreg Kalaber bácsi, 
mint nevezték, nem igen törődött sokat leánykájával, 
a ki pedig nagyon szépen nőtt és fejlődött, mint buja 
talajban gondozotlanul hagyott virág. Az öreg apja 
szenvedélyes kártyás volt, minden szabad idejét a kávé- 
házban töltötte cl, hol ramslizott. Teréz magara maradt 
odahaza és üres idejét olvasással töltötte. Gyakran 
unatkozott és kinézett lakásuk ablakán. Nem sokat 
látott az utca népe közül. Egy pár iparos cammogott 
nehéz csizmáiban a dolga után. A meszet áruló gyerek 
visongatása tölté be olykor félrehagyott utcájuk leve
gőjét. Egy-cgy koldus erőszakoskodott olykor a ház 
kapuján, de azokat Terez ki nem álhatta.

Egyik enyhe májusi estén, egy csinosan ÖltozStt 
fiatil ember haladt cl lakásuk előtt. Nagyon rokon 
szenvos arca voit, Teréz szinte megremeg, amint újra 
maga elé idézi annak a férfiúnak az arcát. Nagyon 
erősen nézett be az ablakon. A fi ital leányka boszan- 
kodott eleinte, később fel sem vette a tolakodását.

Pedig az a fiatal ember sokszor, nagyon sokszor haladt 
el a házuk előtt. Egyszer pláne gyönyörű virágcsokrot 
dobott be a nyitott ablakon.

A leányka első pillanatban arra gondoit, hogy a 
szemtelen ember küzeiedését erélyesen vissza fogja 
utasítani és többé nem fog *az ablaknál mutatkozni. 
Tervét pár napon keresztül végre is hajtotta, hanem 
aztán a kíváncsiság mégis megint az ablak mellé szól- 
lította.

Hanem észrevette azt, hogy a fiatal ember pár 
nap óta nem mutatkozik. Miért ? nagyon tanakodott 
rajta Teréz. Beteg volna avagy elutazott ? . . . Eleinte 
örült, mint egy iskolás-gyermek, később bánkódott 
miatta. Egy oly csinos fiatai embert csak nem veszíthet 
cl egy tizennyolc éves leányka oly könnyen, főleg akkor, 
mikor amúgy is kevés az udvarlója. Már pedig a fiatal 
hölgyek szeretik, ha szépségük valakit annyira lebilin
csel, hogy az illető megsem lehet anélkül, hogy naponta, 
habár egy pillanatra is, ne látná ideálját.

Terézt is boszantotta az a ludat, hogy az ifjú 
férfi, ki pedig annyira látszott bűvös szépségének hódolni, 
oly hamar megfeledkezett róla. Megpróbálta reá sem 
gondolni, de bizony ez nem sikerűit. Eleinte magát 
vádolta azzal, hogy talán még sem illett oly kegyet
lenül bánni vele és ignoráini. Nagy üresség támadt 
Teréz szivében, úgy érezte.

Nem volt senkije, a kivel kifecseghette volna 
magát, pedig az jól esett volna a szivének. Voltak 
pillanatai, a mikor keserves síiásra fakadt. Máskor 
felszáradtak könnyei, bolond gondolatai támadtak és 
örömében kórüivalcereztc az asztalt.

Feltette kacér kis kalapját, elővette keztyűjét es 
a tükör előtt valamit igazított tm gái. Úgy taiáUa



mindenféle hír kering. A közönség egy része meglehe* 
tős merev álláspontra helyezkedik az uj klubbal szem- 
ben s a következő három pontban ad aggodalmának 
kifejezést: I. Vájjon egyáltalán szükség volt-e az uj
klubra ? 2. Nem fog-e ez a turóci magyarság között 
szakadást előidézni? 3. Nem létesül-e azon célzattal, 
hogy a »Turóci magyar olvasóegylet és társaskör* 
munkásságát bénítsa vagy gyöngítse?

Senki sem állíthatja, hogy az »Otthon* céljában 
vázolt munkásság Turóc-Szt.-Mártonban és Turócmegye 
területén felesleges volna, még azon esetben sem, ha a 
már évek óta létező és virágzó >olvasóegylet« mindezt 
a maga működési programmjába is felölelné. Mondom, 
még akkor sem. Hiszen minél több egyesület áll egy 
nagy eszme szolgálatában, annál gyorsabb és biztosabb 
lehet a siker. De az »Otthon* céljával szemben a 
» Turóci magyar olvasóegylet és társaskör* célja — 
az 1880. évi március hó 25-én jóváhagyott alapszabá
lyainak 2. §a  alapján — ekkép van megállapítva: »Az 
egylet célja a társadalmi műveltségnek könyvtár alapí
tása és fentartása, hazai és külföldi lapok tartása, 
nemkülönben társas-összejövetelek által való előmoz
dítása.* Ebből világosan látható, hogy — habár a cél 
eléréséhez vezető eszközök úgy az »olvasóegyletben*, 
mint a »klubban* meglehetősen rokonok, maga a cél 
mégis más. Az >olvasóegylet« a társadalmi műveltség 
előmozdítását célozza, a »klub« pedig a magyar irányú 
társas életet, a hazafias közszellemet s ezek mellett a 
magyar nyelvet óhajtja terjeszteni. Könnyű belátni ebből, 
hogy e célok majdnem egészen különbözők. S ha már 
azon esetben sem volna fölösleges a »k!ub« szervezése, 
ha a célok azonosak is volnának : annál inkább szük
séges az, mert egészen mások a céljaik. A két külön
böző célból következik az is, hogy mindkettőnek más 
a munkaköre; a mi az egyikben nincs, megvan a 
másikban; a kinek kedve van hozzá, bátran lehet tagja 
mind a kettőnek, mert itt is, ott is a magyar eszme 
szolgálatába áll; s itt is, ott is — ha dolgozni akar — 
tág működési tér nyílik számára. Reményiem, hogy 
ebben meg van a válasz azon kérdésre is : Nem fog-e 
ez a turóci magyarságban szakadást előidézni ? Ezzel 
a váddal az uj klubot illetni nem szabad. Várjunk leg
alább fél évig, s csak ennek lefolyása után nyilatkoz
zunk. Az uj klub minden erejével oda fog hatni, hogy 
a turóci magyarságban a jó egyetértés a legkisebb 
mértékben sem zavartassák meg; oda fog hatni, hogy 
minden, a mi a legcsekélyebb súrlódást idézhetné elő, 
a leggondosabban kerültessék. Célunk erősíteni s nem 
gyengíteni a megyei magyarságot, célunk építeni s 
nem rombolni.

Lássuk most a harmadik kérdést. Nem létesül-e 
a klub azon célzattal, hogy a »Turóci magyar olvasó- 
egylet és társaskör* munkásságát gyengítse, vagy 
bénítsa ? Mindenek előtt tudvalevő, hogy a klub tagjai 
közül ez ideig egy sem lépett ki az »olvasóegyletből«, 
s remélhetőleg nem is fog kilépni. Az >olvasóegylet« 
anyagi erejét tehát senkisem gyengíti. Igaz ugyan, 
hogy az »olvasóegylet* színügyi bizottságának több 
tagja tisztségéről lemondott; hefyöket azonban nem
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lesz nehéz betölteni. Senkisem pótolhatatlan mai nap- 
ság, s az »olvasóegyletnek« közel 1 5°  ta&Ja bűzött 
okvetetlenül akadni fog öt olyan lelkes egyén, ki a 
lemondott színügyi bizottsági tagot helyét készs gge 
elfoglalja, s így az .olvasóegyletnek* ez irányú mun
kássága sem lesz gyöngítve. Sőt lehetséges, hogy az 
.olvasóegyletnek* a műkedvelői színi előadások rende
zése ügyében kifejtendő munkássága uj kezekben sike
resebb és szerencsésebb is lesz, mert a régi bizottság 
a hétévi munkásságban már csaknem lankadni kezdett. 
Ebből kifolyólag tehát helytelen volna, ha az uj klub 
bármily téren versenyezni akarna a régi .olvasóegylet
tel*. Meg lesz a klub tagjaiban annyi tapintat, hogy 
ugyanabban az időben, midőn az .olvasóegylet* vala
mely társasmozgalmat rendez, tartózkodni fognak minden
nemű társas-összejövetelek rendezésétől. Ez aztán tény
leg ketté szakíthatná az amúgy se nagyszámú magyar 
társaságot, s ezt mindenkép el kell hárítani. Meri az 
uj klub nem akar túltenni a régi egyleten , nem akar 
ugyanazon úton haladni, melyen az .olvasóegylet* már 
évek hosszú sora óta szép sikereket ért el, mert ez 
tényleg hasztalan igyekezet is volna : de előmozdítani 
óhajtja azt, a mi eddig az .olvasóegylet* ügykörébe 
nem tartozott, s a mi egy nagyobb egyesület ügy
körében nehezebben, egy kisebb — de egytől-egyig 
dolgozni akaró tagokból álló — klubban könyebben 
is vihető keresztül.

E szerény cikk őszinteségéhez tartozik az is, 
hogy ne hallgassuk el azt sem, mi hozta létre az uj 
klub eszméjét. Hiszen a kedélyek már jobbára le van
nak csendesedve, a felizgatott indulatok megnyugtatva, 
s így ezt is elmondhatjuk egész tárgyilagossággal. 
Tudvalevő dolog, hogy az .olvasóegyletnek* azon 
tagjai, kik az .Otthon* eszméjét megpendítették, az 
.olvasóegyletnek* mindenkor hű és munkás tagjai 
közé tartoztak. Akár munkáról, akár anyagi áldozatról 
volt szó, ők sohasem riadtak vissza. 1888. évi február 
hó 19-étől, vagyis a turóc-szt.-mártoni magyar műked
velői színpad megnyitásától kezdve készséggel áldozták 
fel idejüket és tehetségüket az .olvasóegylet* által 
rendezett magyar társas mozgalmak érdekében. Vala
hányszor az .olvasóegylet* valamely magasztos célt 
akart anyagilag támogatni, valahányszor az Ínségesek 
könyeit akarta felszárítani, valahányszor a saját pénz
tárának szüksége volt reá, csak ki kellett adni a jel
szót : s e kis csapat mindenkor kész volt dolgozni.
Ezzel — ments Isten — nem akarunk azzal dicsekedni, 
hogy e munkásság valami nagyszabású lett volna, de 
tény, hogy néhány száz forintot szerzett jótékony 
célokra. íme egy kis statisztika. Ez idő alatt közre
működtek 9-szer a turóci jótékony nőegylet-, 4-szer 
az .olvasóegylet*, i-szer az alföldi vízkárosultak, 
i-szer a klicsini-, i-szer az ivánkófalvi és deákfalvi 
tűzkárosultak, i-szer a F. M. K. E., i-szer a turóci 
éhinségcsek, i-szer a .Jókai alapítvány* javára s 3-szor 
egyéb jótékony célokra. Tekintsük meg csak az előt
tünk fekvő 20 műsort s azonnal tisztán áll előttünk az 
egész eddigi munkásság. Emberi természetünkben, vagy 
ha úgy tetszik emberi gyöngeségiinkben rejlik, hogy

"az, a ki dolgozik, szereti, ha nézete, kívánsága érvé
nyesül. .Homo sum, humani nil a me alienum puto.< 
A .Turóci magyar olvasóegylet és társaskor, közgyű
lésein azonban következetesen az ellenkezőről kellett meg
győződnünk. Természetesen nem vonhatjuk kétségbe a 
többség jogait, de ismét emberi természetünkre, vagy 
ha úgy tetszik gyöngeségünkre hivatkozom, midőn fel
említem, hogy az ily dolgok elkeserítik az önzetlen 
munkást, a ki saját lelkiismeretén kívül úgy sem része
sül más elismerésben s rendesen végleg visszavonul a 
további munkától. Ezt az .Otthon, tagjai nem akarják 
tenni. Tudjuk, mivel tartozunk a magyarság eszméjé
nek; tovább akarunk dolgozni, éppen úgy, mint eddig, 
sőt a küszöbön álló milleniumi évben buzgóbban, mint 
valaha, — s hogy ezt nyugodtan, minden keserűségtől 
menten megtehessük, felszinre hoztuk az .Otthon, 
eszméjét.

Értsük meg egymást. Vajha sikerült volna ez 
őszinte szívből fakadó szavakkal a helyzetet némikép 
megvilágítanom. S ha ez nem sikerült, úgy, miután 
mindén szónál ékesebben beszél a tett: várjunk az ítéle
tekkel addig, míg az uj klub a cselekvés terére lép.

BoldÍ8 Ignác.

Látványosságok a kiállításon.
— Fővárosi levél. —

Budapest, október 11.
A messze külföld neves lapjainak képviselői járták 

a napokban Budapesten. Apróra megnézték az ezred
éves kiállítás bekerített területét, hogy a maguk két 
szemével lássák, mit, hogyan és minő hajlékban mutat 
be Magyarország ezredéves ünnepén. S amig ők sorra 
vették az épülő és nagyrészt már elkészült pompás 
palotákat, amig ők bámulattal tele jártak egyik csar
noktól a másikig, s folyton gyarapodott az érdeklődé
sük, egyre hangzott ajkukról az elismerés, — addig 
mi próbáljuk meg egy pillantást vetni a jövendőbe, 
hogy meglássuk azt is, ami még nincsen, ami csak 
készül, ami csak tervben vagy papírra tett elhatározá
sokban van meg.

Ne nézzük most Magyarország produktív erejének 
leendő megnyilatkozását, mellőzzük pár pillanatra a 
nagy munka komoly részét, amelyet úgy is látni, meg
vizsgálni, tanulmányozni kell majd mindenkinek; hanem 
lássuk, minő szórakozást, mulatságot, látványossságo- 
kát nyújt majd a nagy közönségnek az ezredéves 
kiállítás.

Itt lesz elsőbben a megnyitás nagy napja. A 
király és az egész királyi család és vele a nemzet 
sorsának intézői legelőbb a Mátyás király templomába 
mennek imádságra. Az ország első főpapja imádkozik 
velők a hazáért, újabb dicső ezer évet kérve az egek 
urától ennek a sokat megszenvedett népnek. Innen 
pompában és díszben átvonulnak az uj parlament épü
letébe, széles e hazának legnagyobbszerű, leghatalma
sabb palotájába, hogy a király a maga személyében 
megnyissa az országgyűlés két házát. Most ezer éve 
Pusztaszeren is azzal kezdték meg a honalapitást, hogy 
fejedelem és nemzet hűséget fogadtak egymásnak, s a
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jai után a megosztott szerelőm boldogságában lelheti 
fel gyönyörét. A jövő alig érdekelte, a jelenért pedig 
kockáztatott mindent. Otthon mintha kicserélték volna, 
dalolt, mint egy madár, majd zongorához ülve, álmo
dozott, mint egy szerelmes iskolás leányka. S mig ő 
boldogságban szerette volna keblén ölelni az egész 
világot, addig apja idegesebb lett napról napra, arca 
pedig beesettebb. Kevesebbet adott most már az öltöz
ködésre is, ősz haja mindinkább kúszáltabb lett.

Egy nap vendéget hozott a házba, ki előtt nagyon 
hajlongott és kit dr. Vass Géza táblai biró gyanánt 
mutatott be leányának. A nagyságos úr olyan negyven 
év körüii csúnya, vézna ember volt, kiálló pofacson
tokkal, beesett fekete, szívós szemekkel, melyek kuta- 
tólag fürkészték Teréz vonásait. Úgy látszik, hogy a 
leány megtetszett neki, mert csettentett egyet a nyelvé
vel és komolyan a kurizáláshoz látott. Egy kicsit nevet
séges volt, de Teréz később megszokta és nem kacagta 
el magát.

Ettől a naptól kezdve rendes látogatója a táblai biró 
a házuknak s bár gyakran alkalmatlankodott, Teréz 
talalt mindig alkalmat arra, hogy kedvesével találkozzék.

Boldogságukat a táblai biró jötte egy cseppet 
sem zavarta, de megzavarta azon körülmény, hogy a 
fiatal erdészt, a hivatalos teendők a szomszédos vár
megyében szóllították, hol egy hónapra való munkája 
akadt.

Nagyon fájdalmas volt búcsúzásuk. Teréz sirt, 
zokogott, a fiatal ember pedig dobogó szivére szorítva 
a leánykát, biztosította nagy szerelemről és arról, hogy 
távolléte alatt gyakran fel fogja keresni.

Teréz rendesen kapta levelét az ifjúnak, mely nagy 
szerelmét, megnem szűnő imadását tolmácsolta.

A leányka válaszolt reá.
Borús szeptemberi napon történt, ah I jól emlékszik 

reá. Apja este izgatottan jött haza a kavéházból. Alig 
evett valamit. Mielőtt lefeküdtek volna, megcsókolta 
leányát és megkérdő :

l — A nagyságos úr meglátogatott-e gyermekem ma ?

maga is, hogy szép, kibe érdemes volna akármelyik 
férfiúnak beleszeretni.

Aztán kinézett a konyhára, hol a cseléd a vacsora 
készítésével foglalatoskodott.

— Anna ügyelj, mert elmegyek . . . Ha apa előbb 
megjönne mint én és kérdezni találná, hogy hol vagyok, 
mondd, hogy sétálni mentem ! . . . Kiment és maga után 
óvatosan húzta be a nagy ajtót. Kívül szép nyári este 
volt. A távoli toronyban hét órát kongott a harang. 
Végig ment a rosszul kövezett utcán és befordult egy 
másik utcába, mely a fáival szegélyezett sétatérre visz. 
Egyszerre csak szemben találta magát azzal a fiatal 
emberrel. Első pillanatban meghökkent és érezte, hogy 
elpirul, mint egy kis leány. A fiatal ember nem jővén 
zavarba, kellemetes hangján mondá:

— Mily szerencsés véletlen, kisasszony, hogy 
találkozom kegyeddel . . . De hogy ösmeretlenül ne 
maradjak, engedje, hogy bemutassam magamat, Orlóssy 
Ferenc erdész vagyok . . .

Teréz a fiatal emberre pillantott és lebilincselte 
annak kellemes modora. Alig hallhatólag mormogta, 
hogy örvend a szerencsének.

A fiatal ember cngedelmct kért tőle, hogy sétá
jában kisérhesse. Mikor Teréz engedélyét megkapta, a 
fiatal ember ajkán megeredt a beszéd. Elmondta lelkes 
szavakban neki, hogy régóta ismeri, hogy vágyott az 
alkalomra vele közelebbről megismerkedni és a távolból 
néma tisztelője lévén, soha sem hitte volna, hogy eme 
kívánsága valaha teljesedésbe menjen. Aztán beszélt 
foglalkozásáról, annak kellemes oldalairól. Az erdőről 
valódi költői ihlettel szóit.

A leányka érezte, hogy szokatlan érzés ébredt 
fel szívében, szeretné, ha ö is ily közvetlen benyomá
sokat szerezhetne maganak az erdőről. Roppant kelle
mesen telt el az idő a társaságában. Az égen egymás
után tünedeztek fel a csillagok és ők észre sem vették, 
hogy telik az idő. Egyszere csak eszébe jutott az, 
hogy apja tálán már hazaért. Ijedten kérdé meg, hány 
óra van.

Az idő féltízre járt és Teréz búcsúzásra nyújtotta 
kezét, melyet az ifjú tiszteletteljesen csókolt meg. Teréz 
érezte, hogy kéjes melegség fakadt a csók nyomában. 
Talán félt, mikor a hazuk ajtajához ért; talán apja 
már régóta várakozik reaja és bosszús lesz. Ki fog 
kapni, gondolta. Nagyot lélegzett, mikor a szobába 
lépve, apját még nem találta a terített asztal mellett. 
Letette kalapját és keztyűit, aztán kibámult a csillagos 
égbe. Valami bódító boldogság volt az, a mi lényét 
áthatotta.

Nemsokára megérkezett az öreg Kaláber, ki úgy 
látszik, hogy veszített, mert ingerült hangulatban volt. 
Teréz hallgatagon ült az asztal mellett, öreg apja pedig 
némán evett.

Vacsora után Teréz még sokáig nem tudott 
elaludni, kezét dobogó szívére szorítva, soká soká gon
dolkozott, álmodozott.

Úgy történt, hogy a naptól kezdve mindennap 
találkoztak. A kölcsönös és gyakori érintkezés az cgy- 
másiránt táplált érdeklődést lázas szereimé érlelte meg. 
Teréz kimondhatatlanul boldog volt szerelmében. Apja 
mindjobban és jobban elmerült kartyaszenvedélyébe és 
leányát teljesen magára hagyván, most gondtalanul 
átengedhette magát a szerelem boldogító mámorának.

Oh miiy fenséges volt az a nap, a midőn egy
másnak bevallották kölcsönös érzelmeiket. Körülvette 
őket a bükkös erdő zöld lombsátora. A rigók kellemes 
trilláikat énekelték és távolról kakuk búgása hallatszott.

Teréz keze gyöngéden simult az erdész izmös 
kezéhez. Fejét szerelmesen hajtotta a fiatal ember vál
lára, ki gyöngéden szorította magához a karcsú alakot. 
Mily boldogok voltak e pillanatban mindketten ! . . . . 
Teréz a gyönyörtől ittasan kérdé kedvesétől :

* — És szeretni fog mindig . . örökké ?
A fiatal ember csókba fulasztotta feleletét
— Örökke!
Teréz maga észre sem vette, hogy túl ment a 

határon. Végtelen boldogsága feledtetett vele mindent, 
örült annak, hogy a múlt unalmas és kellemetlen nap
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legdrágább kincset, az alkotmányt biztosítottak. Ezer 
évvel utóbb ismét hűségi esküt tesznek egymásnak: 
az alkotmányos király és az alkotmányszerető nemzet.

Ezután lesz az ezredéves kiállítás megnyitása. 
Maga a legmagasabb védnök, ő felsége a király nyitja 
meg a kiállítást a történelmi csarnokban, az épületeknek 
ama részében, amely legjobban emlékeztet Árpád korara, 
a hol a honfoglaló magyarok emlékét mutatják be. S 
a királyon kívül ott lesznek a királyi hercegek, az 
udvar, az országnagyok, mindenki, akinek rangja, neve, 
dignitása van.

S mind bejárják a kiállítást, amit összehord egy 
nagyratörő, nagyratermett nemzet, hogy bemutassa 
ezeréves dicső múltját, újabb ezer évre jogosító fényes 
jelenét.

De itt csak a látványosságokról akarunk ezúttal 
beszélni. Szóljunk hát pár szóval Vágó Pál hatalmas 
tervérői, amelyet a nagy közönség bizonyára meg fog 
valósítani. A  megelevenedett história, ezer év eleven 
történeke fog előttünk elvonulni. Mind, ami csak nagy 
és emlékzetes, dicső és példát mutató a nemzet múlt
jában, kacagányos Árpád délceg leventéitől a közel
múlt nagy férfiainak és nagy tetteinek koráig: az ott 
lesz előttünk híven, pompában és a múltak dicsőségé
vel. Nincs nemzet a világon, amely hasonlót mutathatna !

Azalatt a félesztendő alatt, amig a kiállítás tart. 
száznál több országos és nemzetközi kongresszust ren
deznek. Ezeknek javarésze olyan, a mely a nagy közön
séget is közelről érdekli, amely látványosságokkal, fel
vonulásokkal, versenyekkel, mutatványokkal jár. Hogy 
csak többet ne említsünk, ilyenek a tűzoltók, torná
szok, vasparipások, atléták, lövészek találkozói. S a 
sportünnepek egész hosszú sora fűződik hozzájuk. 
Lovas-, atléta-, torna-versenyek lesznek. Kocsikorzók 
és kocsiversenyek, lovasjátékok, harci játékok s ki 
győzné felsorolni mind, mikor majdnem minden hétre 
esik majd kettő három.

S mindezekhez csatlakozik az állandó látványos
ságok egész sora. Csak a javát említsük ;

A  kiállítás korzója már 1885-ben a nagy közön
ség legkedvesebb tartózkodó helye volt. Hat még jövő 
esztendőre! Egy eleven virágkiállítás lesz ez a korzó, 
ahol nem cserepekben, hanem a szabadban, bokréta- 
szerű csoportokba ültetve mutatják be a legpompásabb 
dísznövényeket, amiknek termelésére a hazai mükerté- 
szet képes. S e pompás helyen, gyönyörű kis pavillon- 
ban, egyre szól a zene. S mikor a sétáló közönség a 
villamos lámpák nappali fényében járkál a csodaszép 
kertben, egyszerre elsötétedik a lámpások fénye s tün- 
déri szinpompában gy.úl ki a fontamé lumineuse, az 
elektromos szökőkút. Toronymagasra szöknek fel a 
vastag vizsugarak s ahogy csillogó, gyöngyszemekben 
újra lehuilanak, ezer pompásnál-pompásabb színre festik 
a rejtett villamos gépek. Messziről ugyanekkor elek
tromos tűzijáték gyönyörködteti a& embereket, egy uj, 
még pedig magyar találmány, amelyet csak a kiállításon 
látunk meg legelőször.

0 még hány látnivaló lesz? A ballon captiv, a 
melyet napjában egyszer-kétszer feleresztenek a szédítő 
magasba, a hol katonai gyakorlatokat végeznek a bal 
Ion kezelésére kirendelt katonák. Az óriás kerék, a 
mely egész vasúti vaggonokat emel háromszáz méter 
magasra s onnan látják majd az emberek a kiállítás 
varosát, parányi méretekben, mint a madár a messze
ségből. Az aquariám, az ideszállitott tenger fenék, a 
hol a valósághoz híven, elevenen látjuk majd a tenger 
csodálatos életét, a soha nem látott állatokat, húsevő 
virágokat, s azt az elképzelhetetlen világot, a mely a
tenger mélyében él, mozog. Közel lesz ehhez a kine-
toskop, Edison mesés találmánya, a mely megeleveníti 
a képeket s a mozgást fotografálja le a villamosság 
hatalmával. Vonatok vágtatnak, bennük eleven, mozgó, 
cselekvő emberekkel ; egy lóverseny játszódik le előt
tünk, a hogy a starter indít, a lovak lábra kapnak, 
szédületes hajszában vágtatnak, hogy izgató végküzdelem 
után diallal vezessék be a nyertes lovat az ujjongó
tömeg közt az istállóba. S ezer más ilyen jelenet,
mind elevenen, színesen, természetes mozgásban.

Említsük-e még a kiállítás faluját, ezt a miniatűr 
Magyarországot minden népével, minden vidékével? A 
hol benne látjuk az embereket tájék, nemzetiség, vidék 
szerint ; a házukat, szokásaikat, viseletöket, bútorukat, 
ruhájukat. Ahol lakadalmak, búcsújárások, torok lesz
nek; szüret, tollfosztás, tengeri-hántás, fonó, csakúgy, 
mint a nép életében a valóságban. Ahol nemcsak mi 
ismerjük meg, s ha érdemes, eltanuljuk a más vidékek 
szokásait, hanem megmutatjuk a külső országoknak is, 
az idegeneknek: milyen a magyar nép, milyen az élete, 
milyenek a szokásai, erkölcsei.

Még nagyon sok ilyen felsorolni valónk akadna, 
de talán egyszerre elég volna ennyi. Jövőre szólunk a 
többiről

H Í R E I N K .
—  Bánki Gyula kir. főmérnök a múlt héten eltá

vozott városunkból s új állását Trencsénben már 
elfoglalta. Trencsénvármegye közigazgatásának októ
ber hó 14-én tartott ülésén Szalyavszky Gyula főispán 
üdvözölte a főmérnököt új állásában.

—  Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi minisz
ter Mayer Janka okleveles tanítónőt a ruttkai állami 
elemi iskolához rendes tanítónővé nevezte ki.

—  A szuesányi tűzoltók táncmulatsága, melyet 
az egylet tisztikara október 13-án rendezett, minden 
tekintetben szépen sikerült. Ez alkalommal felülfizet
tek : Tomaschek János úr 5 frtot, Schulz Lajos úr 
8 frtot, dr. Maaz Simon, Hudák Endre, Hodzsa János 
és Pivkó András urak 1— 1 frtot, Vladár Imre úr 
1 frt 50 krt, Fercsek József. Pletrich János, Mester 
János és Lux János urak 50—50 krt. A jótékony 
adakozók fogadják az egylet szívélyes köszönetét.

—  Falsőmagyarorszagi Kerékpárosok Egyesülete 
címmel új egyesület van alakuló félben a felvidé

ken ; a szervezést a kerékpározásnak két lelkes baj. 
noka, Cluaaen Vynand és Fehér János vették kezükbe. 
A szervezők az alábbi felhívást küldölték meg a fel
vidéki kerékpározóknak: »Igen tisztelt Kartárs U r! 
Áthatva a kerékpározásnak az ember testi és szel
lemi képességeire gyakorolt előnyös hatásától, elha
tároztuk, hogy ezen hasznos sport alapos kihasznál- 
hatása érdekében mozgalmat indítunk. És erre, — 
több kartársunkkal történt előzetes megbeszélés alap
ján — legcélszerűbbnek mutatkozik a Felvidék külön
böző városaiban és községeiben elszórtan élő és egy 
másról mit sem tudó sport-barátainknak és egyesü
let keretébe leendő egyesítése. Elhatároztuk tehát, 
hogy »Felsőmagyarországi Kerékpárosok Egyesülete* 
címmel egyesületet alakítunk, melynek célja lenne 
az emberre gyakorolt általános hatásán kívül: 1 . 
Gyakori összejöveteleket létesíteni a szomszédos váro
sokban. 2. Lehetővé és kellemessé tenni a nagyobb 
kirándulásokat. 3. Kedvet ébreszteni — versenyek 
által is — nemes sportunk iránt, hogy az minél szé
lesebb körökben elterjedjen. 4. A Felvidék különböző 
vidékein történendő megjelenésük által, a magyar 
hazafias szellemnek lépten-nyomon kifejezést adni. 
A továbbiakra nézve — december hó elsejéig — a 
t. Kartárs Ur szives támogatását és véleményét kérve, 
maradtunk Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi október 
hó közepén. Hazafias üdvözlettel Fehér János, Clas- 
sen Vynand.

—  Vonat alá került kocsi. Folyó hó 13-án a 
reggeli órákban Turóc-Szt.-Mártonból egy teher-vonat 
indult Körmöcbánya felé, a mely a Kostyánon túl 
lévő őrháznál egy teherkocsit oly szerencsésen met
szet ketté, hogy a kocsiban ülő gazdának és fiának 
kisebb sérüléseken kívül nagyobb baja nem történt. 
A kocsi hátulsó része izzé-porrá zúzódott, az elejével 
pedig a lovak tova rohantak. A kocsiból kilökött 
tulajdonos és fia csak akkor vették észre a végzetessé 
válható eseményt, midőn a földre terülten eszméle
tükhöz tértek. A megsérült gazda az első orvosi 
segély után legott egyezségre lépett az államvasutak 
kiküldötteivel. Mint értesülünk, a szerencsétlenség 
úgy történt, hogy a vonat jelzés nélkül indult ki az 
állomásból s innen van, hogy az őr nem zárta el az 
átjárót, a kocsin ülők pedig valószínűleg szundikáltak 
azért nem vették észre a vonat közeledtét.

—  Hó Turócmegyóben. Október 17-ére virradó 
éjjel zord északi szél dúdolt keresztül a megyén s 
reggelre a környékező hegységek téli köntösükben 
mutatkoztak be. Szomorú látvány ez a szabad ter
mészethez szokott turisták előtt, nemkülönben azok 
előtt is, a kik a télhez még nincsenek kellőképen 
elkészülve. Az egyedüli vigasztalás csak az, hogy 
öreg emberek állítása szerint csak a hetedik hó szo
kott kitelelni a havasokon.

—  Veszedelmes praecedens. A fölmüvelésügyi 
miniszter egy korona-uradalmat terhelő patronátusi 
kötelezettség kérdésében kimondotta, hogy a »cano-

Teréz csodálkozva tekintet apjara és azt mondta :
— Meg, apus 1 . . .
— Nem szólt semmit, Teréz ?
— Nem, atyám !
— Tőlem megkérte a kezedet Teréz cs én körül

ményeimet tekintve, oda is Ígértem azt, tudva azt, 
hogy te mint engedelmes gyermek, atyád akaratát 
követni fogod. A  táblabiró Budapestre van áthelyezve 
és jövőjét tekintve, nagyon szép kilátásod lehet arra, 
hogy méltóságos asszony lész.

Teréz elsápadt, majd összeroskadt e hír hallatára, 
s kénytelen volt a széken megfogódzani, hogy el ne 
essék. Apja csodálkozva nézett lányara és kérdé :

— Téged meglepett ez a hir, Teréz.
— Meg atyám ! — nyögte a leányka vergődve.
— Remélem nincs kifogásod ellene és megteszed 

akaratomat, te hozzá mégy . . . holnap lesz az eljegy
zés és két hét alatt meglesz az esküvő is . . .

Teréz szemei előtt forgott a világ, színes pontok, 
majd karikák vonultak el káprázatosán előtte, sírni 
akart, de nem tudott, szólni próbált, de mintha valami 
a torkát fojtogatta volna. Hosszú csend uralkodott a 
mig végre ki tudta mondani :

— Lehetetlen az. atyám !
Apja ingerülten dobbantott a lábával és durván 

megrázva karját, rekedt hangon kérdé:
— Miért, mondd 1
— Mert mást szeretek! —  zokogta Teréz.
— Lári-fári az egész . . . Ostobaság . . . Nőül 

mégy a bíróhoz . . . érted . . . mert kell . . . életem, 
becsületem követeli . . .  Ne kérdezd miért . . .  a ház 
felettünk nem a miénk . . .  a bücscletem a kezeibe van 
letéve. Szeret téged és neked az övének kell lenned. 
Érted, az övének . . . Szerelem ide, szerelem oda . . . .  
Az érdekünk azt így követeli. Akarom, hogy minden 
úgy történjék, mint én parancsolom. Holnap meg lesz 
az eljegyzés.

Teréz csak az esküvő után irta meg a valóságot 
az erdésznek. Maga sem tudta mit hazudott össze 
levelében. Talán apai kényszert emlegetett, mely előtt 
nem lehetett kitérni.

Azóta egy évnél több idő telt el. Terézből mél
tóságos asszony lett, ki állását elég jól tudja a társa
ságban reprezentálni. Az ura bolondul szereti, ő pedig 
már kezdi megszokni nyájaskodását, melyhez alig tudott 
eleinte hozzászokni. A szerelem a mit a másik iránt érzett, 
az most szunnyadozik. A méltóságos asszony néha a 
múlt emlékein merengve, azon gondolkozik, hogy jobb 
lett volna, meghalni akkor. Vájjon mi lett belőle ? 
Egyszer hallotta azt, hogy a fiatal ember beteg lett 
és hosszú külföldi útra indult. És most találkozott vele. 
Látta és azt hiszi, hogy a fiatal ember észrevette őt. 
Alig volt annyi ideje, hogy egy fiakkerbe ugorjék, 
menekülni akarvan előle, félvén a találkozástól. A 
miniszteri tanácsosáé varakozhatik reá; betegségével, 
hirtelen rosszuiletével ki fogja menteni magát.

Egy kicsit fellélegzett, hogy sikerült elillani 
Orlóssy elől.

E pillanatban kopogtatás hallatszott a szalon 
ajtaján és pár pillanat múlva felnyílott az ajtó, melyet 
Teréz elfelejtett volt bezárni.

A  fiatal asszony egész testében reszketett és férje 
dolgozó szobájában úgy állott, mintha lábai a földbe 
gyökereztek volna. Az ajtón csendes léptekkel jött be 
az ifjú és egy pillanatig szótlanúl nézett ra. Aztán kar
jait széttárva :

—  Teréz! végre megtaláltalak ! —  kiáltá és kar
jaiba fogva a vergődő asszonyt, ajkat ajkára tapasztotta.

A szerelem boldogító érzése újra felfakadt szivé
ben, megfeledkezett egy pillanatra magáról, de a másik 
pillanatban újra eszméletre ébredt. Ha a férje most itt 
találná a másikat ! Durván bontakozott ki a férfi ölelő 
karjai közül. . . .

—  Hagyjon e l ! — kiáltá.
— Teréz, — csengett az ifjú, tudom, hogy szeret,

hiszen most is elárulta, hogy a régi vonzalom még nem 
aludt ki szivéből. Teréz őrülten szeretlek . . . hagyd el 
fényes lakásod . . .  jer velem . . az erdő magányában
boldogságot találsz és szerető szivem üdvösségedet adja 
újra vissza.

A  fiatal asszony most, mikör latta, kogy a ked
vese újra tárt karokkal megy feléje, ijedten rebbent

az ablakhoz, melynek egyik szárnya nyitva voit. Aztán 
parancsolólag mutatott az ajtóra :

— Távozzék, Ferenc, könyörgöm, felejtsen el 
engemet. Ne közelítsen hozzám, mert leugrom az ablak
ról az utcára. Férjem minden percben haza jöhet és 
jelenléte csak boldogtalanságomat fokozhatná.

—  Hallgasson meg, T eréz! könyörgött az ifjú.
—  Nem hallgathatom, Ferenc. Férjes nő vagyok. 

Hagyon kérem magamra, hiszen megőrülök.
Oly különös fény villant meg a fiatal asszony 

szemeiben, hogy a fiatal ember meghunyászkodott, látva 
Teréz izgatottságát.

—  Isten önnel Teréz, örökre ! — mondja a fiatal 
ember.

— Úgy — úgy ! . . . Ferenc . . . Isten önnel . . . 
sóhajtja az asszony fájdalmasan.

Teréz némán figyel, vájjon csakugyan távozik-e 
az ifjú, kinek léptei alig hallhatóan kongnak végig 
a lépcsőházban. Aztán zokogva borul a pamlagia, gör
csös sírás vesz erőt rajta, hogy egész teste vonaglik belé.

Ismerős lépteket hallott meg az előszobában. 
Hirtelen összeszedi minden erejét, letörli könyeit és 
mosolyt erőltetett ajkaira, mikor férje belép a dolgozó 
szobájába.

— T eréz! te sírtál kincsem ! Ugyan mi bántott 
annyira !

Eszembe jutott apus betegsége és attól félek, 
hogy oly rég kaptunk hírt felőle, hogy azóta meg is 
halhatott!

Bohó gyermek — mondá a kúriai biró, mosolyogva 
simogatván meg a felesége selymes arcat — minek 
tépelődöl ily gondolatokkal. Látod, jó  lesz, ha kime
gyünk ma a lóversenyre . . . egy kis szórakozás nem 
fog ártani neked . . .

—  Oly jó vagy te, Géza ! — Mondja az asszony.
—  Csak téged szeretlek ! — felelt a férje meg

csókolva őt.
Valami különös fény villant meg újólag az asszony 

szemeiben. Egy fény, a mely éppen nem volt a bol
dogság visszfénye . . .



Turóc-Szent-Márton,
nica visitatio a fennálló gyakorlat szerint nem tekint
hető kétoldalú kötelező szerződésnek* s ez alapon 
megtagadta a canonica visitatio alkalmával megálla
pította patronátusi jogok egyikének, az iskolafentartás 
kötelezettségének teljesítését.

— Leszámolás késsel. Folyó hó 14-én, szokása 
szerint megjelent Wittmann turóc szt.-mártoni pék 
inasa kosarával a vasúti állomáson, hogy süteményeit 
elárúsílsa. Ezen foglalkozása közben összejött az 
állomás kisegítő, lerakó szolgájával s figyelmeztette, 
hogy süteményekért esedékes tartozását egyenlítse 
ki. Erre az önérzetében megsértett adós oly dühbe 
jött, hogy kését előrántva az inast mellbe szúrta. 
Szerencsére a kés nem hatolt mélyen az inas mellébe 
s igy komolyabb következése nem lett a leszámolás
nak. jóllehet bajnak elég baj az, a mibe a megsér
tődött adós igy is belekerült.

—  A vidéki városok fejlődésének előmozdítása 
érdekében tizenöt törvényhatóság járult a képviselő
házhoz azzal a kérdéssel, hogy az új házak adó- 
mentessége vármegyei székhelyeken s esetleg más 
városokban is törvény által tíz évről tizenöt évre 
terjesztessék ki. Rámutatnak a törvényhatóságok 
eme kérvényei mindazokra a körülményekre, melyek 
a vidék fejlődésének útjába állanak: mindannyian 
rámutatnak a törvényhatóságok arra, hogy az adó- 
mentesség szóban forgó kiterjesztésében hathatós 
módot látnak nemcsak a tisztviselők anyagi sorsának 
méltányos figyelembe veendő enyhítésére, hanem arra 
is, hogy a megyei székhelyek csak ez úton válhatnak 
igazán az egészséges kulturális, társadalmi és gazda
sági élet gócpontjává. — Turóc-Szt.-Márton közön
sége is örömmel látja a mozgalmat, mert a lakbér 
itt is oly magas, hogy az itteni állami alkalmazottak 
csaknem kivétel nélkül jóval nagyobb szállásbért 
kénytelenek fizetni, mint a mennyi a részükre meg
állapított lakbér-illetmény.

—  Puffok alkonya. Gyász borúi a puffokra, 
női ruhák e hatalmas oldalhajtásaira. Berlin felől 
fujdogál a szomorú szél, mely arra készülődik, hogy 
elsöpörje a föld színéről a puffokat. A berlini divat
lapok megkezdték a harcot ellene és ha a hölgyek 
ellenakciót indítanak is, a férfiak bizonyára a divat
lapok mellett foglalnak állást. Hogyne, hiszen ez az 
újítás óriási szövetmegtakarítást jelent, a mi a fér
jekre és azokra a többi urakra nézve, a kik a hölgyek 
számláit rendezni szokták — nem egészen jelenték
telen dolog. Sőt még azok is hálásak lesznek, a kik
nek a szövetek nem kerülnek pénzükbe. Ugyanis 
azok a fiatal urak, a kik a puffok miatt eddigelé 
sohasem ülhettek óhajtott közelségben az imádott 
hölgyek mellett — és azok a kis öreg urak, a kik 
eddig, ha két hölgy között ültek — férfiasságuknak 
meg nem felelő módon eltörpültek, elvesztek a puffok 
között. Szóval sokan fogják hozsannával fogadni a 
puffok alkonyát, csak a sovány hölgyeknek nem igen 
fog tetszeni a divat ez újabb szeszélye.

—  Milleniumi történet. Az Alhenaeum kiadótár
sulat a tízkötetes .Magyar Nemzet Története* című 
műből a harmadik kötetet még ez évben készül kibo
csátani, mig e második kötet megjelenése csak az 
1896. év elején várható. A sorrend ezen megváltoz
tatása azon okból volt szükséges, mert a millenium 
alkalmából, főleg az Árpád-kor történetére vonatko
zólag annyi sok fontos kutatás történt, hogy dr. 
Marczali egyetemi tanár, ezen korszak (2-ik kötet) 
Írója, ki minden a mai napig felszínre került legkisebb 
adatra is kiterjeszti figyelmét, a könyv megírásában 
lassan kénytelen előrehaladni. A mű negyedik, hatodik 
és kilencedik kötele már kéziratban közel van a 
befejezéshez és igy minden valószínűség szerint a 
millenium évében a mű felerés/.e a közönség kezébe 
kerül.

—  Szerényen bútorozott szoba (kiszolgálással) 
kerestetik fiatal ember részére. Cime megtudható a 
kiadóhivatalban.

í r o d  a lom.
A Hét, Kiss József szépirodalmi hetilapja, a szá

zad végén modern szellemet jelenti irodalmunkban. 
Két törvényt szabott magának. Az egyik negatív ter
mészetű : kerülni mindazt, ami üres és nagyképű, ami 
kopott, elcsépelt és banális, ami bornirt és izetlen, ami 
hamis és hazug ; kerülni a formatianságot, költőietlen- 
séget, tartalmatlanságot. A másik pozitív törekvés min
dennek ellenkezőjére mutat. Keresni az eredeti gondo
latot, az uj eszmét s csak az igazi tehetseget juttatni 
szóhoz, de tért nyitni a szellemi erő minden érdekes 
és elmélyedésre ösztönző nyilvanulásának. Szóval : A 
Hét nem kivant ócska kereskedni, hanem igazan becses 
anyagot hozott a forgalomba. Az egyszerű lelek nemes

és örökszép poézise és a bonyolult lelkek poétikus tar
talma egyaránt vonzó tárgya e lapoknak ; csak az együ- 
gyüség van kizárva A Hér birodalmából. Különösen sze
rep azokat az érdekes, mély problémákat, melyek a kort 
Jelzik s az é o legnagyobb gondolko-ókat foglalkoztat
ják. Mindezzel első sorban és mindenekfó ött a magyar 
iroda'om érdekét kívánja szolgálni ami természetes 
oly lápnál, melynek szerkesztője maga poéta és segítői 
oly nagytehetségü emberek, mint A Hét munkatársai. 
Pszikológiailag lehetetlen, hogy ily talcntumos emberek, 
ily öntudatos, komoiy irók, egyenként véve is kicsinyes, 
önző célt kövessenek s hogy egyesülve ne nagy dolgot 
szolgáljanak. Az irodalom szentsége A Hétnek s a tehet
ség halványa neki, abban gyönyörködik, az előtt leborul, 
bárhol találja fs. Nem titkolódzik, nem prüdériás, min
dent elmond becsületes őszinteséggel ; csak talentum 
legyen, aki elmondja s előkeiő, finom, irodalmi a hang, 
amelyen szól. Rendkívül finomra csiszolt ízléssel őrzi 
irodalmi színvonalát és — amennyire viszonyaink 
között csak lehetséges — valóban több ambícióval, 
mint számítással, igazán becses közleményekkel szolgál 
közönségének. A belletrisztika és kritika mellett hétről- 
hétre pompás politikai .Krónikákat* közöl A Hét. 
Ezek régen kivívták politikai nagyságainak tetszését, 
Ép oly figyelemben részesül a lap Innen-Onnan rovatja- 
melyet sokszor próbálták már utánozni, de a halovány 
másolatok csak annál jobban dicsérik az eredetit. Érde
kes e lapnál, kicsi keretében mindig élénk visszhangja 

hét eseményeinek és tájékozást nyújt a hangulatáról. 
Hatodfel évi fennállása alatt tekintélylyé fejlődőt. A 
Hét irodalmi kérdésekben és meghallgatják véleményét 

politikában. A Hét előfizetési ára egész évre io írt.1

F M I i T I P t f H I H » H A P 6.
Beöthy ZáOlt-ról terjedelmesebb monographia jelent 

meg Dr. Kőrösy László fővárosi iró Korrajzok című 
nagybecsű irodalmi vállalatának 15., 1 6 . és 17-ik füze
teiben. Beöthy Zsolt irodalmunk egyik legelőkelőbb alakja 
s igy a müveit olvasó örömmel fogja lapozgatni a vas
kos kötet következő fejezeteit : Beöthy ifjúsága. Szép
irodalmi munkássága. A Kisfaiudy-Tarsaságban. Az 
Akadémiában. Mint szerkesztő. A tanügy szolgálatában. 
Mint irodalmi szónok. Mint essay-iró és eszthetikus. Az 
irodalomtörténeti becsű füzetet Beöthy arcképe s a 
kötet számára irt kéziratmása díszíti. — Megrendelhető 
90 krért. — A Korrajzokban eddig megjelentek: 
XIII. Leó. Ferenc József. Kossuth Lajos. Jókai Mór. 
Vaszary Kolos. Vadnay Károly és Beöthy Zsolt. Az 
előfizetők fele áron kapják a szép kiállítású köteteket 
és pedig harminc számot kilenc frt helyett öt frtért. 
Ajánljuk a derék hazafias és tudományos vállalatot 
olvasóink szíves rokonszenvébe. Megrendelhető Buda
pesten, Andrássy-ut 25, a Kórrajzok kiadóhivatalában.

1896. október 20. 42. szám.

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

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként — sima, 
csikós, kockázott, mintázottakat, damasztot stb. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban stb) 
postabór és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: l l e i i n e h e r j c  C í. (cs. k. 
udvari szállító) s e ly e m g y á i 'A  X ü ric i ih e i i .  — 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elintéztottnek 1
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A  kőbányai
ZE^irául^söríőző részv.-t.
lisz lelet tel értesíti a n. é. közönségei, hogy s ö r  gyártmányainak 

megkezdte és azokat:

Ászok, Király, Márcziusi, Korona és Bajorsör
elnevezéssel hordókban és p a la c ko k b a n  hozza forgalomba. 
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Előfizetési felhívás

A HÉT
Po li t ikai  és iro d alm i  sz emle  hat od ik  év fo lyam ára .

Szerkeszti és kiadja

K iss  József.
Főmunkatárs : M ó h o r  T á r n á * .

Belső dolgozótársak: Ambrus Zoltán, Ileltai Jenő. Ignotus, Kozma Andor. Tóth Béla.

T íz választékos, gazdag tartalmú kötetben fekszik A Hét az olvasó közön
ség előtt. Új eszmekor, új irányok, és új irók adják meg neki a maga különleges 
színét és zamatját. Új csapások jelölik útját az irodalomban. Nem műveltünk nagy 
dolgokat; de nagyol akarni is érdem. A szabad gondolatnak voltunk eddig fáklya
vivői és a szabad szó lesz legmagasabb ambíciónk a jövőben. Politikában és iro
dalomban egyaránt.

Könnyű, tetszetős formában adunk számot a hét eseményeiről és a domináló 
mozzanatokkal külön >Krónikák«-ban foglalkozunk. Ezt a műfajt mi honosítottuk 
meg a magyar irodalomban. Szépirodalmi közlemények mindig választékosak. Az 
aktuális részt pedig csupa elsőrangú irók írják. A Hét mögött olyan múlt áll, melyre 

utalhatunk. Ajánljuk lapunkat továbbra is a művelt közönség

m
b

jogos önérzettel 
szereidébe.

Budapest, 1895. évi szeptember havában.

Egész évre 10 frt. Félévre 5
K I S S  J Ó Z S E F .

Negyedévre 2 frt 50 kr.

Turóc-szt.-mártoni Magyar N yom da.— Moskúczi Fereucué.
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