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A magyar tanítóság.
Időnkint, midőn a tanítok országos érdekű, 

nagyobb akcióra gyülekeznek, az egész sajtó a 
legnagyobb elismerés hangján szól a mai tanító- 
nemzedékről, annak hazafias, ideális törekvé
seiről.

Hogy ezen a helyen alaposabban szóljunk 
a mai magyar tanítóságról s más tényezőkhöz 
való viszonyáról, érdekében áll mindenkinek 
tudni, kik s milyen viszonyok közölt nevelik 
a nemzet zömének jövő generációját.

Három évtized munkálkodásának az a 
legkiemelőbb eredménye az ország népoktatás
ügyi terén, hogy megteremtődött a mai tanítói 
kar, mely intelligenciában, kötelességtudásban 
s eszményi törekvésekben nem áll mögötte 
egyetlen nemzet tanítóinak sem ; és a mely 
hatalmasan kiveszi a maga részét a közügyek 
fejlesztésének nagy munkájából.

A hol csak uj alkotásról, valamely nemes 
cél megvalósításáról van szó, a tanítók mun
kaerejét, agilációját, sőt anyagi támogatását is 
mindenütt olt lehet látni. Közművelődési egye
sületekben, jótékonysági intézményeinknél, nép
könyvtárak, társadalmi körök szervezésében és 
fenntartásában a tanítók mindenütt első sor
ban serénykednek. A sajtó nagy területén pedig 
— leszámítva a professzionátus Írókat — , egyet
len intelligens osztály sem foglal cl annyi és 
oly fonlos helyet, mint a tanítóság. A vidéki 
lapok munkatársai, a fővárosiaknak pedig leve
lezői, vagy direkt megbízatás nélkül is tájéko- 
zói jórészben a tanítók sorából valók. Egy szó
val az iskolán kívül igen sokoldalú tevékeny
séget fejtenek ki. Önzetlenül, anyagi haszonra 
való számílás nélkül, egyedül a közügyeknek 
való használási készségből. Pedig még minde
zekben nincs is érintve az a tevékenységük, 
melynek színtere a lanitó-egyesüleli élei, a 
tanügyi sajtó. Az, a init itt végzell. ezen a téren a 
magyar tanítóság,- arról csak olyan, kötetekből 
álló tanulmányban lehetne beszámolni, a milyent 
most készít a tanító-egyesületekről az országos 
bizottág.

Csak arra mulatunk még reá, hogy több,

igen fontos törvényünk ott szeletelt a tanító
egyesületekben s onnan folyt a legerősebb agi
táció azok meghozatala érdekében. Mindezek 
mellett az ifjúság nevelése s oktatásának min
den nagy és kis kérdéseit állandóan igyekeznek 
fejleszteni abból a célból, hogy az új nemze
dékek minél hazafiasabbak, műveltebbek, önál
lóbbak és liumanusabbak legyenek.

A közügyeknek ezt a lelkes szolgálatát, 
az önzetlen, ideális, nemes törekvést látva, egy
ben bizonyos lehet a magyar társadalom: abban, 
hogy a népnevelés jó kezekben van, a mai 
magyar tanítóság kezeiben.

De éppen azért érthetetlen és szomorú 
jelenség más oldalról az, hogy az iránt a taní
tóság iránt, igen-igen sokan még ma is a leg
nagyobb elfogultsággal, sőt egyenes rosszaka
rattal viseltetnek. Vannak sokan és pedig a 
hatóságok körében is, a kik a magyar tanító
kat *félművelt«, »bárdolatlan népségnek* mon
dogatják, a kik jobb társaságokba nem valók, 
akiket hivatalosan is igyekeznek vas-zabolával 
fékezni s kiknek legnemesebb törekvéseit is 
úgy igyekeznek feltüntetni, mint >érellen hiú
ságból,* »feitűnési viszkelegségből* származó 
»népszerűség hajhászat«-ot. Az ország minden 
részében minden semmiségért, máshol is létező, 
apró-cseprő emberi tévedésekért zaklatják, üldö
zik a tanítókat; sőt nem ritkán csupán hatalmi 
litogtalásból képesek tanító családokat tönkre 
tenni, elzüllésbe kergetni.

Mindez pedig onnan származik, hogy réges- 
régen a társadalom megszokta az akkor elzül- 
lölt ekzisztenciákból toborzott » mesterek«-ét, 
>rektorok«-at, mindenki szolgájának, sőt bolond
jának tartani, s a mai kor tanítójában sem akar
nak egyebet látni. És ha a mostani tanítónak, 
a kinek műveltsége, képzettsége van legalább 
is akkora, mint bármely érettségit telt emberé, 
az önérzete nem engedheti, hogy vele, mint 
mindenki rabszolgájával bánjanak, akkor 
megindul a hajsza, hogy »megmutassák* neki, 
»ki az úri*

íme igy állunk ma. A magyar tanítóság a 
roszul díjazott, nehéz körülmények által nyomott 
magyar tanítóság, a legmagasabb célok önzetlen

szolgálatában törekszik előre; s jutalmul min
den oldalról roszakarattal találkozik. Pedig, ha 
a magyar tanítóság szép és nagy munkáját a 
maga érdeme szerint nem tudjuk megfizetni, 
legalább erkölcsi elismeréssel feledtethetné a 
társadalom a saját mulasztását.

Kivándorló magyarok.
A nép érdekének előmozdítását hangoztatjuk foly

tonosan anélkül azonban, hogy az erélyes cselekvés 
terére lépnénk. Magyarországot boldog országnak tartja 
a külföld, sőt magunk is szeretjük ezt hinni, mégis azt 
tapasztaljuk, hogy sok minálunk az elégületlen, a bol
dogtalan ember, mint ez legvilágosabban és legmeg
győzőbben az Amerikába való tömeges kivándorlásban, 
meg a munkás zavargásokban nyer kifejezést.

Egyaránt foglalkoztatja a kérdés a törvényt és 
társadalmat, de olyan biztosan ható eszközt még sem 
tudnak teremteni, mely a maroknyi nemzetnek az 
Amerikába való kivándorlás által való apasztását meg
akadályozni tudná. A  hányán gondolkoznak e kérdés 
fölött, annyiféleképpen vélték azt megakadályozni és 
annyiféle okot képzelnek, mely a kivándorlást szüli.

Többé-kevésbé minden vármegyéből mennek az 
új hazába a szerencse-keresők és mert az eitávozókkai, 
bármi részéből menjenek is az országnak, a haza népe 
fogy, méltó és szükséges ezzel foglalkozni.

Olyan kérdés ez, melyről írni, beszélni, melynek 
orvoslását kutatni soha sem felesleges, kivált mikor 
fajdalommal tapasztaljuk, hogy rohamosan nő a kiván
dorlók száma és hogy más nemzetekkel összehasonlítva, 
legijesztőbb mérvben nálunk magyaroknál nő a kiván
dorlási szám. a mint szomorúan igazoljak az egyes 
vidékekről érkező statisztikai adatok.

És miért van ez így? Hát a magyar nem szereti 
oly mértékben a hazáját, mint a más nemzetbeli ? Nincs 
meg keblében az a soha ki nem alvó szikra, a mit 
lángoló haraszcrctetnek neveznek ? Nem lehet ez ok, 
mert ha végig tekintünk dicsőséggel teljes történelmünk 
lapjain, oly megrázó, oly lélekemelő példákra akadunk, 
hogy lehetetlen vádként hangoztatni a nemzet haza- 
fiatlanságát.

De hol is keressük, micsoda körülményeknek 
tulajdonítsuk e szomorú jelenség okát ? Aki megakarja 
ezt tudni, ne sajnálja a fáradságot, nézzen szét a nép

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó ” T Á R C Á J A .
Üres szeretkezés.

Irta: Okolicsányi Károly.
— A »Felvidéki Híradó* credeli tárcája —

Vasárnap délután volt-e, arra mar nem emlékszem, 
de — hogy egy kellemes nyári délután künn sétáltam 
a Hernád partján, amikor vele megismerkedtem — arra 
nagyon jól emlékszem. Egy lombos hársfa árnyában 
teli tüdővel szívtam a felséges hegyi vidékek (ide, bal- 
zsomos levegőjét, midőn apró gyors léptek zaja köze
ledett felém. Karcsú, szép szőke fiatat leány volt. 
rózsaszín ruhában széles hosszú szalagokkal, nefolejcscsci 
díszített kalap a fején, mely alól aranysárga froufrouja 
kandikált alá. Hal kezében szinte egy rezcdás-nefelejts 
csokrot, a jobbikban pedig napernyőjét tartotta. Kebléről 
egy nagy marechal rózsa mosolygott felém.

Amint elsuhant mellettem, a szellő arcomba simított 
egy libegő szalagot. Ezt használtam fel okul s »icy- 
szőlltottam.

— Kisasszony, a szalagja . . .
Felém fordítja égszin kék szemeit és sajnálkozva 

raqndja ;
— Bocsánat, de a szé l........... megfordul s tovább

megy.
Felálltam, utána menve kérdem :

— I tóvá siet oly nagyon ? Engedje, hogy elkísérjem.
Nagyon unatkozom itt egyedül. Különben az én utam 
is erre vezet ..........

— S honnan tudja, hogy az enyim is ?
— Csak gondolom, hogy haza siet. Nekem pedig 

mindegy, akar merre megyek is. Nos, hát elkísérem, 
ha megengedi ?

Csak annyit szólt, hogy — köszönöm s lesüté 
szemeit.

Onnan tudom, hogy nem hétköznap történt ez, 
mert csend volt körülöttünk. Túlparton a munkásnép 
nem dolgozott a mezőn. Csak a pacsirta danája hallat
szott a magasból. No meg a távolból cgy-cgy nyáj 
tarka hangú kolompjai zúgtak.

így haladtunk egymás mellett rövid ideig szót
lanul a llcrnád sétányon, mig végre én jegyzém meg, 
amint egy szerelmes pár halkan suttogva ment el 
mellettünk :

— Milyen boldogok ezek !
— Kik azok ?
— Nem ismerem.
Újra csend lett. Tovább haladva már gyakrabban 

találkoztunk cgy-egy magányt kereső szerelmes párral. 
Egy-cgy hegedűhang is hallható volt már a kioszkból.

— Honnan jön kisasszony ?
— Künn sétáltam egéssen a fasoron, a/, erdő 

szélén.
— Szereti a magányt ?

— Nagyon.
— Ezalatt a fősétányra értünk, a hol egy halvány-

arcú barátnőjével találkoztunk. Úgy láttam, mintha 
kerülni akarná őt. De késő volt már; más irányba nem 
fordulhattunk. Köszönték egymást. Amaz fürkésző tekin
tetet vetett reám, mialatt valami mély bánatot olvastam 
le vonásaiból. Siettem is kérdezni társnőmtől, ki ez a 
leány ? — Egy jó barátnőm ; —  inondá. — Szegény 
leány . . . . .  együtt jártunk varróba. Én járok most is, 
de ő ..........

— De ő ?
— Ezelőtt egy  hónappal utolsószor beszéltem vele 

s azt mondta, hogy nem jön többé varróba mert . . : .
— Miért ?
— Férjhez megy.
— Ah úgy, tehát férjhez ment é s ..........
—  Nem ment — vágott szavamba s elbeszélte 

barátnője csalódását.
— Lássa, ilyenek az emberek.
—• Ön is csak olyan volna — válaszolt és oly 

kedves ártatlansággal, oly őszinte tekintettel nézett 
azokkal a ragyogó kék szemekkel a szemembe, hogy 
szinte valami megmozdult a szivem tájékán.

Észre se vettem, hogy a sétányt már elhagytuk 
s a malom-utcába vezető hidon vagyunk. Mikor a hídról 
letértünk jobbra fordult, monda :

— Köszönöm, hogy elkísért, sietek haza, Isten 
önnel.



között, vizsgálja figyelemmel gondolkodását, tegye 
behatóbb tanulmányává a nép életét és csakhamar 
megdöbbenve értesül azokról a karhozatos elvekről, 
melyek lelketlen emberkufarok áltál a tapasztalatlan pór 
hiszékeny leikébe csepegtetve, megmételyezik életét, 
romlásba döntve, alaassak boldogságát.

A  kivándorlás karhozatos elve az, a mit a kiván
dorlási hiénák terjesztenek. Nem ataljak ezek az emberek 
ezen aldástalan munkából háramló csekély haszonért 
romlásba dönteni hiszékeny embei társukat. Oly szép 
szavakkal ecsetelik, oly megragadó jelenetekben tarjak 
a szerencsétlen áldozatok szemei elé az ottani gyönyör
teljes életet, hoey valóoan azt gondolná, Amerikában 
minden ember boldog és gazdag.

Persze szomorú példák igazolják, ennek ellenkezőjét. 
Csekély azoknak szama, kikre a szerencse mosolyog. 
A  legtöbb kivándorló szivében őszinte bánattal, bol
dognak érezné magat, ha imádott szülőföldjén lehetne 
ismét. Mint az éltető nap melegét nélkülöző virág, 
lassan hervad el s végsóhajával is szivének szerettei 
körében időzik. Egyedül az Üdvözítőbe vetett rendületlen 
hit menti meg a kétségbeeséstől. Természetesen meg 
lehet elégedve.

Ez megcáfolhatatlan igazság. De e puszta tény 
szomorú konstatálásával, nem elég, ha a szerencsétlen
nek helyzete iránt szivünkben keletkezett szánalommal 
véljük leróni emberbaráti kötelességünket. Cselekedni 
kell, ki kell emelkedni a tétlenségből, hisz oly tág tér 
nyílik ezen minden nemesen érző ember előtt kedves 
kötelesség teljesítésére. A magyar nemzetnek úgyszólván 
létkérdése forog itt szóban és a haza érdeke van koc
kára téve, melynek, a többi nemzethez mérten, a haza
fiúi vérből úgy is aránytalanul kevés áll szolgálatára.

Kevesen vagyunk kivándorlás nélkül is. Találóan 
mondja a költő. »Valamint egy csepp a morajló tenger 
hullámaihoz, úgy aránylik nemzetünk fiainak száma, a 
többi nemzetek fiainak számarányához.* És ebből az 
következik, hogy nem szabad elveszítenünk sokat és 
hogy az őrült kivándorlási láztól meg kell mentenünk 
minden elámított áldozatot.

2 Turóc-Szent-Márton,________

Az ezredéves kiállítás.
Híre érkezett, hogy a magyar miniszterelnök már 

közölte az ezredéves ünnep országos bizottságának 
elnökével azon programmot, amelyben a magyar király
nak az ezredéves ünnepségeken való részvételének 
módozatai is megvannak állapítva.

Az egész programm még nem fekszik előttünk. 
Az eddigi közlemény meglehetősen szűkszavú. Az van 
benne mindössze, hogy a magyar király, az uralkodó
ház tagjaival s a külföldi diplomatákkal jelen lesz az 
ünnepségek fontosabb mozzanatainál. Ilyenekül jelzik a 
kiállításnak május 2-án leendő megnyitását, a koroná
zási évforduló napjat junius 8-án, továbbá a vaskapu 
csatorna ünnepélyes megnyitását.

Minden igen szépen hangzik, hanem ha csupán 
ennyi lesz a fejedelmi szereplés az ezredéves ünnepsé
geken : akkor azt mi határozottan kcvescijük, mert

— Engedje, hogy házáig elkísérjem.
Nagyon nehezen beleegyezett.
Mire a fő-utcába értünk, mar csacsogott, mint a 

kis raadar. Elmondott mindent és folyton a szemembe 
nézett. 1

Ott künn a kálvária utcában laknak. Apja rég 
meghalt, anyja varr, ő pedig a nagy-téren egy divat- 
árusnal dolgozik. Egy kis húga meg még iskolába jár. 
Naponta négyszer jarja azt a nagy utat ; üzletbe és 
haza. Uiközben mint mondá — mindig kellemetlenségei 
vannak. Harman-négyen is megszólítják; olyan szem
telenek.

— Hiszen én is csak azt tettem.
— Ön . . .  ön finom, udvarias . . .  de azért még 

sem jól tette, hogy meyszólított.
— Miért ?
— Majd meglássa.
Egy sápadt kis virágárus-leány jött velünk szemben. 

Vettem egy rózsát s odaadtam neki, kerdém : — szereti 
a virágot ?

Ram pillantott ragyogó tiszta kék szemeivel, 
amelyekből valami csodalatos melegség aradt felém, 
— megköszönte s a nagy marechal rózsája mellé tü/.te.

— Most két rózsám van.
— S nem mondana meg, kitől kapta a másikat ?
Mintha megbánta volna azt, amit mondott.
— Ezt út ? E z t .......... e z t .............Kap.............tam,

hebt-gé zavartan. De nem ostromoltam tovab • Láttam, 
éreztem, hogy egy artatian titkot titkol.

Ez alatt befordultunk a kalvaria-utcaba s inieiött 
elváltunk, kérdém tőle :

— Mikor találkozhatunk megint ?

F B l ¥ l B t K l  H l  fi-.-
Magyarországot mindig, de különösen ezen alkalommal, 
ennél sokkal több illeti meg.

Nem elégedhetünk meg csupán azzal, hogy ő 
felsége s a nélkülözhetetlen kiséret a fontosabb moz
zanatok alkalmából itt időzvén, nyomban eltávozzék a 
magyar király. Óhajtandó volna, hogy az egész idő 
alatt hű magyarjai köréoen időzne az apostoli király* 
hogy ezen idő alatt lehetőleg egészen magunkénak 
lathassuk s így lássa ezt a külföld is.

Az ezredéves ünnepségek egész időtartama alatt 
itt szeretnők látni Budapesten a teljes magyar királyi 
udvartartást a magyar testőrséggel s egész fényével és 
pompájával együtt. Óhajtanók, hogy az uralkodóház 
tagjai is necsak szálló vendégek legyenek, hanem 
állandó lakosai a fővárosnak. Mindez maga után vonná 
természetszerűleg azt is, hogy a külföldi hatalmasságok 
követei szintén itt tartózkodnának állandóan az udvar 
körében.

Csakis ekként lenne kifejezve a magyar királyi 
méltóság teljes önállósága. így győződnének meg a 
külföldiek is, — akik hazánkról oly téves fogalmakkal 
bírnak, — hogy Magyarország habár nincs is minden 
jogainak élvezetében, mégsem tartománya az egységes 
Ausztriának.

Mert hiszen abban a szerencsében, hogy a király a 
kiállítást megnyisson, hidat felavasson, zárókövet helyez
zen el stb. részesült már több tartományi főváros is. 
sőt kisebb város is.

Ily szemponton messze felül emelkedik az ezred
éves ünnepségek alkalma s Budapest állása, azé a 
fővárosé, amelynek maga a király engedte meg a 
»székesfőváros* cím használatát. Legalább egyelőre az 
ezredévi évforduló alkalmával legyen hát Budapest, ne 
csak névleg, de tényleg is székesfővárosa a magyar 
királynak.

Azt is mondja a hír, hogy a vaskapuhíd megnyi
tásához meghívjak a szomszéd államok fejedelmeit, t. i. 
a román és szerb királyokat. Elvárjuk, hogy ezen nem
zetek törvényhozásáról sem feledkezzenek meg. De hát 
a vaskapu áttörése nem a mi s a románok és szerbek
nek belső ügyünk, hanem legalább is egész Európáé. 
Hiszen hogy ez igy áll, azt legjobban mutatja az a 
körülmény, hogy a Vaskapu létesítése a berlini kon
gresszus határozatában leli alapjat.

Ha a hatalmasságok határozata folytán végzi 
Magyarország ezt az óriási munkát: akkor valóban
érthetetlen a meghívást csupán a román és szerb kirá
lyok személyére szorítani. Miért ne fogadhatná ez alka
lomra vendégül a magyar király a hatalmasságok fejeit 
is itt Budapesten s innen vezetve őket a vaskapui 
csatorna megnyitására ?

Az nem lehet kifogás, hogy a királyi palota még 
nem kész s igy nincs hely fejedelmi vendégek befoga
dására és méltó ellátására. Hadgyakorlatok alkalmával 
s egyébbkor is, midőn nagy a vendégek száma, laknak 
fejedelmi vendégek nem királyi palotában is. Fejedelmi 
vendégek szamara bizonyára legnagyobb készséggel 
engednék át főuraink budapesti fényes palotáikat.

— Nem tudom . . . . Esténkint járok erre haza,
— mondá halkan. —  S aztán elváltunk.

Másnap céltalanul bandukoltam ugyanazokon a 
sáros utcákon s folyton csak az a szőke kis leány járt 
az eszemben. Amint az egyik utca sarkan befordulok, 
távolról felismertem Margitot, — úgy hívták — amint 
a nagy-téren egy divatárú ház kapujaba befordult. De 
a nagy marechal rózsát már nem láttam keblén feltü/.ve. 

*
Az idők múltak. Mindennap találkoztunk. Eleinte 

csak házáig kísértem. Vasárnaponkint elmentem vele 
templomba, később a szabadoa is. Nagyon, nagyon 
összeszoktunk és nagyon szerettük egymást. Sokszor, 
ugyan sokszor hitt, hogy látogassam meg őket, nagyon 
szívesen látnak. Vonakodtam. Azért, hogy vele szívesen 
voltam együtt, egy cseppet sem vágyakoztam mamája 
tarsasaga után.

Egy szép vasárnap délután ugyanazon hársfa 
tövében ültünk kettecskcn s hallgattuk a Hernád habjai 
csendes moraját, mikor Margit hozzam fordult s kérdé :
— Ugy-e azért nem jön hozzánk, mert szegények 
vagyunk ?

— Ugyan már hogy mondhat ilyet? Tüstént
hírbe hoznak..........

Ram nézett azokkal a nagy nefclejtskék szemeivel 
és egyetlen szót sem szólt. Ezután megpillantott egy 
sarga virágot, letépte s a gomblyukamba tűzte.

Ujjai remegtek s izgatottan folytatá :
— Tegye el em lékül.......... Isten tudja, mikoi

kerülünk megint ide.
— Margitkám, mit jelentsen ez ? !

t — Megmondom..........

Szóval nincs akadály, ha az ember valamit komo- 
lyan keresztül akar vinni. Hanem persze, midőn az 
irigyek egész serege azon van, ho.»y Budapest valahogy 
ne tűnjék fel többnek, mint tartományi fővárosnak s a 
nemzeti ünnep, egy nemzetiség erőlködésének : akkor 
bajos mindezeket megcsinálni.

Az uralkodó részvételének mikéntje, szerintünki 
oly fontos ügy, a mely nemcsak az országos bizottság 
elé tartozik, hanem az országgyűlésen is — habár tapin
tatos, de azért kimerítő — megbeszélés tárgyát kell, 
hogy képezze.

Hiszen igy is csak töredékét kérjük annak, a mi 
bennünket Isten s ember előtt joggal megillet.

H Í R E I N K .
—  Negyed milliós — alsónadrág. Liptó-Szt.-Mik- 

iósról írja levelezőnk : Rövid idő óta itt lakott a Sze- 
pességről idekerült gyermektelen Herz Fülöp magánzó. 
Hogy Herz vagyonos ember, azt mindenki tudta ; de 
hogy mennyire rúg vagyona és hogy hol van pénze 
letéve, azt titokban tudta tartani. Herz a feleségével 
nem tudott egyetérteni és nem is éltek egymással. 
Midőn Ilerzet betegség fenyegette, magához hivatta 
feleségét és különféle Ígéreteket tett neki ; de midőn 
az adott szót be kellett váltani, mindig akadt valami 
ürügy, melynek alapján a nő üres kézzel távozott 
gazdag férjétől. A gazdag ember nagyon egyszerű élet 
módot élt. Pénzéi nem fitogtatta, hanem mindig alsó 
ruhájába bevarrva hordta magával. Ezt halála előtt 
nem tudta senki és igy történt, hogy midőn Herz 
hirtelen halállal múlt ki és midőn kiderült, hogy az 
elhunyt a helybeli kir. körjegyzőnél Matuska Jánosnál 
nyolc évvel ezelőtt végrendeletet tett le, melynek 
értelmében összes vagyonát annak a hitközségnek 
hagyja, melyben meghal, nőm tudták megállapítani, 
hogy mennyi pénz maradt és hol létezik az. Az elhalt
nak felesége és rokonai a halálhír vétele után azon
nal idejöttek és jogi képviselőről gondoskodtak. A nő, 
ki a Szepességben lakik, hol Herz számos pénzüzle
teket csinált, Kullman képviselő kíséretében jött. Az 
ügyvédek most fölkeresték a szomszéd városok taka
rékpénztárait, megtudni a hátrahagyott összeget és 
az erről szóló takarékpénztári könyvecskék birtoko
sait. De minden keresés hiába való volt, mivel a beté
tek nem voltak névre szólók. Már beszélgetni kezd
ték, hogy az elhunyt a pénztári könyvecskéket, előbb 
tett végrendeletét megbánva, rokonainak adta, midőn 
egy szerencsés véletlenség következtében a könyvecs
kéket a hitközségi szolga Stein Vilmos, egy eldobott 
flanel nadrágba bevarrva megtalálta. A könyvecskék
230.000 írtról szólanak, mely összeg nyolc pénzinté
zetben van elhelyezve. A helybeli takarékpénztárban
57.000 frt, a rózsahegyiben 62,000 frt van letéve. A 
többi, szepesmegyei pénzintézetekben van elhelyezve. 
Herz Fülöp temetése a lehető legegyszerűbb volt, mert 
a rokonok haragudtak reá, a gazdaggá tett hitközség 
pedig nem tudta, hogy a gazdag öreg ember oly fényes 
hagyatékban részesítette. A könyvecskéket azonnal 
bírói zárlat alá helyezték.

1895. október 27. 43. szám

Alkonyodott s kékes köd borult a vidékre. Édesen 
suttogtak a lombok. Megszólalt fölöttünk egy csalogány, 
fütyürészve bús melódiáját s közbe-közbe halk cigány
zene foszlányai vegyültek bele. Én mindenütt csak a 
tömjén illatot éreztem s folyton Mefiszto járt eszemben.

— Már régen jár hozzánk egy fiatal kereskedő. 
O hozta nekem azt a nagy marechal rózsát i s ; —
emlékszik reá ? .......... Egy héttel ezelőtt eljött s néhány
szép rózsát hozott ismét számomra. Anyám kiküldött, 
nézném meg, mit csinál kis húgom odakünn. Mire 
visszajöttem, a mama boldogan mosolygott és össze
vissza csókolt, a kereskedő pedig hebegett valamit 
boldogságról, örök hűségről..........

— Megkérte kezét ?
— Igen.
— És . . . . ?
— És . . . .  ? Kosarat adtam ..........
Mikor ezt kimondta, megölelt és szinte könnyes 

szemekkel mosolyogva nézett rám.
Én pedig elég durva és kegyetlen voltam s azt 

feleltem :
— Elég rosszul cselekedte.

•

Körülbelül egy éve, hogy nem láttam. A minap 
találkoztunk. Feketében volt, az anyját gyászolta. 
Sa; adt, beesett arcán betegség nyomai látszottak. 
Sorvadott. Közönyös dolgokról beszélgettünk. Mikor 
elváltunk, reszkető hangon feisóhajtott :

— Lássa, megmondtam, hogy nem jól tette, mikor
megszólított.........../



—  25 éve* jubileum. A  znióüdraljai állami tani-' 
tdképtö-intézet folyó évi november hó 7-én éri el fenn
állásának 25-ik évfordulóját, mely alkalomból az inté
zet elöljárósága emlékünnepet rendez. Az ünnepélyre 
meghívta az intézet igazgatója az ott végzett növen
dékeket, a társintézetekel s az oktatás-ügy iránt érdek
lődő közönséget. — Az emlékünnep tárgysorozata :
1 . Hálaadó istentisztelet. — 2. Hvmnus. Előadja az 
ifjúsági énekkar. — 3. Megnyitó. Tartja Szüllő Géza 
kir. tanácsos, tanfelügyelő. — 4. Az intézet történe
tének vázlata. Somogyi Géza igazgatótól. — 5. Alkalmi 
költemény. Farkas Sándor tanártól. — 0. Visszaem
lékezés. Ember Károly tanítónőképzö-intézeti igazga
tótól, mint az intézetnek egyik volt régibb növendé
kétől. — 7. Szózat. Előadja az ifjúsági énekkar. Az 
ünnep után közös ebéd lesz, melyre, valamint az elszál
lásolásért jelentkezni lehet f. hó 28-ig Mohar József 
tanárnál. Az ebéden egy teríték ára 1 frt 50 kr. Este 
concert és táncvigalom.

—  Vonatok összeütközése. Folyó hó 25 én a
Ruttka és Budapest közt közlekedő 303. számú gyors
vonat, a rákó-pribóci állomáson a 367. sz. tehervo- 
natba ütközött; szerencsére nem történt sem sérülés, 
sem olyan akadály, mely a közlekedést akadályozta 
volna.

—  Liptóvármegye közigazgatási bizottsága Kürthy 
Lajos főispán elnöklete alatt rendes havi ülést tar
tott. Andaházy Géza alispán havi jelentésének tudo
másul vétele után Borovics Károly pénzügyigazgató 
olvasta fel jelentését, melyben értesíti a bizottságot, 
hogy a közadók behajtása folyamatban van, de az 
eredmény nem épen kielégítő. Egyenes adóban a 
lefolyt hónapban 11,688 frt 71 krt fizettek be; had
mentességi díjban 268 frt 4 krt; követelt adókban 
pedig 148,756 frtot. Pénztári rovancsolást 21 község
ben foganatosíttatott. —  Komor Arnold, az állam- 
épitészeti hivatal főnöke jelentése szerint a megye 
területén levő állami és törvényhatósági utak jókarban 
vannak; a lefolyt hóban az utipénztárba befolyt 
2263 frt, kiadatott 2038 frt, a pénztári maradvány 
5733 frt volt. — A megyei főorvos távollétében dr. 
HoíTmann járási orvos tett a megye egészségi viszo
nyairól jelentést. E szerint a múlt hóban jelentékeny 
javulás volt észlelhető s örvendetes tényként emlí
tette fel, hogy az egyes községekben járványszerü- 
leg uralgott henye-fertőző kórok majdnem teljesen 
megszűntek, csupán Kis-Poruba községbeD uralkodik 
még a himlőjárvány. — Végül dr. Sztodola Emil ügy
védnek, a ki pánszláv érzelmeiről eléggé ismeretes, 
abbeli folyamodása került tárgyalás alá. hogy utasit- 
tatnék a liptó-szent-miklósi biró, községi bizonyít
ványoknak tót nyelven való kiállítására. A közigaz
gatási bizottság Sztodola folyamodványát elutasította.

—  A tanulók előadási képessege. A tapasztalat az 
utóbbi években azt bizonyította, hogy a középiskolák
ban, különösen azok VIII-ik osztályaiban, az érettségi 
vizsgálatokon a tanulóknak nincs előadási képessége. 
Rendesen még azt sem tudták kellőkép előadni, a mit 
tényleg tudtak. W lassics Gyula közoktatásügyi minisz
ter ennek következtében leiratot intézett a tankerületi 
főigazgatókhoz, melyben felhívja őket arra, hogy külö
nös gondot fordítsanak az előadási képesség fejlesz
tésére úgy a tanórákon, mint az önképzö-egyletekben, 
rethorikai gyakorlatok utján.

—  A lengyelek gyászünnepe. Ez évi november 
hó 24-én lesz századik évfordulója Lengyelország utolsó, 
szomorú (elosztásának. Ezt a fájdalmas év fordulót kegye- 
letes ájtatossággal üli meg az egész mély gyászba borult 
lengyel nemzet. —  A budapesti lengyel egyesület elhatá 
rozta, hogy hazafíúi érzelmeit követve, csatlakozik az 
általános lengyel gyászhoz és Lengyelország utolsó 
fölosztásának évfordulóját Budapesten, október hó
20-án gyászmisével üli meg.

—  Érdekes anyakönyvi bojegyzós. Valószínűleg 
az első eset az új rend életbeléptetése óta, hogy 
fogházban született gyermeket vezettek be az állami 
anyakönyvbe. Liptó-Szent-Miklóson történt meg ez a 
bejegyzés, a hol néhány nap előtt Jumiga Andrásáét 
valami vétség miatt bekísérték a járásbíróság fog
házába. Az áldott állapotban levő asszony egy egész
séges fiúgyermeknek adott életet, a kit Jeszenszky 
járásbiró bejelentett az anyakönyvvezetőnél. A bör
tönben született szegény gyermeket a járásbiró neje 
vette oltalmába.

— Anyakönyvi rendelet. A nemzetiségiek tilta
koztak nemrégiben az ellen, hogy az állami anya
könyvvezetők magyarra fordítják az újszülött gyer
mekek neveit. Erre a tiltakozásra válasznak tekint
hetik Perczel Dezső belügyminiszter legújabb rende
letét, melyet a miniszter most küldött meg az összes 
alispánoknak. A rendelet a következő: A születési

i i .  SKám. Turóc-Szenl-Márton.
anyakönyvben a gyermeknek adott utónév vagy utó
nevek bejegyzése tárgyában felmerült kételyek foly
tán kijelentem, hogy tekintettel arra. miszerint az 
állami anyakönyvek az 1894. évi XXXIII. t. c. 20. 
§-ához képest az állam nyelvén vezettetnek, az utó
neveket is az állam nyelvén kell bejegyezni. Hogy 
azonban a személyazonosság iránt később se támad
hassanak kételyek, megengedem, hogy egyes esetek
ben a bejelentő kívánságára a gyermek magyarul 
bejegyzett utóneve után az utónév zárójelben az 
illető vidéken divó nemzetiségi nyelven is beirassék.
A végből pedig, hogy a hazánk területén lakó külön
böző nemzetiségek által használt utónevek megfelelő 
magyar elnevezéséinek az állami anyakönyvbe való 
bejegyzése körül egységes eljárás követtessék, ezen 
utóneveknek és megfelelő magyar elnevezéseiknek a 
magyar tudományos akadémia kiküldött bizottsága 
által 1893-ban megállapított jegyzékén szükséges 
számú példányokban oly felhívással küldöm meg 
tekintetes uraságodnak. hogy abból minden egyes 
anyakönyvvezetőnek egy példányt sürgősen adjon ki 
oly utasítással, hogy az abban foglalt megállapodá
sokhoz az anyakönyvbe való bejegyzéseknél szorosan 
alkalmazkodjék. Budapest, 1895. stb. Perczel s. k.

—  A marhazárlat alól Turócmegye kivétetett.
Turóc vármegyében megszűnvén a marhavész, a közös 
marhazárlat alól kivétetett, minek folytán igen élénk 
felhajtások vannak úgy a megyei, valamint a tren- 
csénmegyei vásárokra. Szucsányban október hó 14 én 
marhavásár volt, melyen a közepes áron felül 40 
frt tál keltek el a marhák. Felhajtatott mintegy 1700 
drb. marha és elkelt 700 darab. A marhazárlat alól 
való felmentés igen jó hatással a gazdaközönségre, s 
ennek folytán az ipari és kereskedelmi élet is lendü
letnek indult.

—  Pozsonyi kereskedelmi- és iparkamara. Van
szerencsénk figyelmeztetni az érdekelteket a londoni 
Agricultural Hallban f. évi október 21—26-ig tartandó 
nemzetközi kiállításra, a melyben mindennemű ser
főzdéi. maláta és szeszgyári berendezési cikkek, árpa 
és maláta termékek fognak bemutatatni. A kiállítás 
programmja irodánkban betekinthető. A kiállítás 
katalógusa, a mely a fenlemlitett kiállítási cikkekre 
vonatkozólag igen számos érdekes adatot tartalmaz, 
6 a. beküldése e lenében megrendelhető a kiállítás 
titkári hivatalánál Londonban. W. C. Wellington 
Street. Sürgönyeim: »Twenty-four London*.

—  Honvéd zenekarok felállításán erősen folyik 
a munka a honvédkerületi parancsnokságok székhe
lyein, Egyelőre tudvalevőleg csak a hét honvédkerü
leti székhelyen állítanak föl zenekart s hoszabb idő
nek kell eltelnie, mig mind a 28 honvédezred ban
dához juthat. A zenekarok mindenütt a kerület szék
helyén levő ezredhez lesznek beosztva s egy század
parancsnok százados utján az ezredparancsnokság 
alá rendelve. Karmesterekül, ahol lehet, olyanokat 
alkalmaznak, akik a cs. és kir. közös hadseregnél 
már ebben a minőségben működtek, a hol pedig ilyet 
nem kapnak, arra való. kellő szakképzettségű polgár 
emberek. Egv-egy ilyen karmester jövedelme vete- 
kezik az első osztályú századoséval, különösen jó 
állomáson A felállítás nagy költségbe kerül, egy 
zenekar felállítása és fentartása mintegy 14,600 frlba. 
A fentarlás költségeihez, éppúgy mint a közös had
seregnél. a tiszti karnak is hozzá kell járulni. — A 
honvédelmi miniszter a minap jelentette be a kép
viselőháznak. hogy a honvédzenekarok felállítását a 
jövő évben megkezdik s igy a milleniumra már lesz
nek honvédzenekarok Budapesten, Szegeden. Kassán, 
Pozsonyban. Székesfehérvárit, Kolozsvárit és Zág
rábban

—  A nópnevelesellenőrzése. Vlassics Gyula kultusz- 
miniszter, a népneveiés, de különösen a magyar nyelv 
tanítása érdekében a tanfelügyelőségekhez fontos 
rendeletét intézett. A miniszter arra hívja fel ebben 
a rendeletben a tanfelügyelőket, hogy szigorúan ellen
őrizzék a tankötelezettség teljesítését. E végből sza
bályzati tervezetet és ellenőrzési mintát küld a tan
felügyelőknek, és arra utasítja őket, hogy tapasztala
taik alapján javaslatot terjesszenek a közigazgatási 
bizottsághoz, amelynek határozatát aztán mulassák 
be a minisztériumnak. A tanfelügyelők elsőrendű 
feladata — úgy mondja a rendelet — hogy a gon
dozásukra bízott iskolákban a jó  tanítás példaadás, 
buzdítás, lelkiismeretes utánnózés által biztosítsák. 
Az állam nyelvének, a magyar nyelvnek tanításáról 
szóló 1879. évi XVIII. törvény cikk rendelkezései 
sincsenek kellő mértékben érvényesítve. Az 1893—94. 
évben a 7200 nem magyar tannyelvű népiskola közül 
2199-ben a magyar nyelv siker nélkül, vagy éppen 
nem taníttatott. A tanfelügyelőknek nemcsak hivatalos,
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de hazaíias kötelességük, hogy e valóban tűrhetetlen 
állapoton mielőbb segítsenek. Ha a tanítóban van a 
hiba, amennyiben nem bírja oktató képességgel a 
magyar nyelvet, az 1893. évi XXVI. és 1891. évi 
XLIII. törvénycikkek módot nyújtanak kedvezőbb 
előállítására; — ha egyéb körülményekben keresendő 
a baj forrása, a tanfelügyelőség ne mulassza el azt 
a miniszter tudomására hozni. Ügyeljen arra a tan- 
felügyelő, hogy az iskolafenntartók kiegészítették-e 
a háromszáz forint törvényes minimumra a tanítók 
fizetését. A miniszter különös figyelmébe ajánlja a 
tanfelügyelőnek a kisdedóvásról szóló 1891. évi 
törvény végrehajtását. Végül az iskolalátogatás nagy 
fontosságára utal, s felszóllítja a tanfelügyelőket, 
hogy évenkinl legalább egyszer látogassák meg a 
rájok bízott iskolákat.

—  A veszettség Magyarországon. E cím alatt 
tartott igen érdekes felolvasást Aujeszky Aladár 
dr. az »Országos közegészségi egyesület* gyűlésén, 
a melyen Rákosi Béla dr. elnökölt. A fölolvasó bőven 
fejtegette a veszettség elleni védelem szervezetét az 
egész világon s különösen hazánkban s végül konsta
tálta, hogy nálunk még mindig a legnagyobb a halá
lozás. Az utolsó 5 évben Magyarországon átlag 40 
ember halt meg veszettségben s mig a középeurópai 
államokban ez az átlagos szám 30-ra csökkent, nálunk 
az átlag növekszik. Csak 94-ben például 65 ily szo
morú haláleset fordult elő.

I r o d a l o m .
Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből meg

jelent a 35-ik füzet, mely már a forradalom utáni 
irodalmunk történetével foglalkozik. Az első cikk, 
melyet »A  magyar lira 'a  forradalom után* cím alatt 
Széchy Károly kolozsvári egyetemi tanár irt, egész nagy 
tanulmánynyá bővül; az 50-es évek Petőfi utánzó lirai 
költőin kívül részletesebben szól Lisznyai, Szelestey, 
Tóth Kálmán s másokról; külön fejezeteket szentel 
aztán Gyulay Pál, Szász Károly, Lévay József és Vajda 
János irói munkásságának. A  második cikket: »Jókai 
Mór és a regény*, a vállalat ragyogó tollú főszerkesz
tője, Beöthy Zsolt irta, de e füzet még csak az elbe
szélő stil nagymesterének élete- s költői működésére 
terjed ki. —  A  gazdag tartalomhoz teljesen méltók 
az illusztrációk. A szövegben : Lisznyai, Tóth Kálmán, 
Gyulai ifjú s két öregebbkori, Szász Károlynak szintén 
két, Lévaynak, Vajdának egy-egy, Jókainak ismét két 
arcképén kívül egy címlap, három kézirati hasonmás, 
Gyulainak jubiiáris emléktárgyai s Jókai gyermekkori 
lakóháza; külön mellékletekül pedig : Arany János 
utolsó arcképe (saját verses jellemzésével) s a Tetemre 
hívás első íogalmazású kézirata vannak a füzethez adva.
— A vállalatból már csak két íüzet van hátra s a 
37-ik megjelenése után két díszes kötetben lesz kap
ható a nagy munka, melynek egyes füzetei kezdettől 
fogva a szakköröknek teljes méltanylatával, a nagy 
közönségnek pedig nálunk szokatlan pártolásával talál
koztak. A három ives füzet ára 40 kr., a két kötethez 
vaió bekötési tábla á t frt 40 =  2 frt 80 kr.

Milleniurni történet. Az » Athenaeum* r.-társaság 
kiadásában megjelenő »A  magyar nemzet története* 
című tiz kötetes nagymuukának (milleniurni kiadás) 
harmadik kötetéből, mely az Anjouk korát tartalmazza, 
a 4 1 ., 42., 43. és 44 . füzetek kerültek könyvpiacra. A 
három első füzettel befejezést nyer Pór Antal kitűnő 
történet Írónk nagyszabású monográfiája, az »Anjouk 
kora*, a 44 . füzetben pedig Schönherr Gyula, ennek 
az egész nagy munkának segédszerkesztője, »Az Anjou- 
ház örökösei* cím alatt a Magyarországon uralkodó 
luxenburgi ház történetének megírását kezdi meg. Az 
első könyvben Zsigmond küzdelmeit ismerteti a magyar 
koronáért, majd Zsigmond trónraiépésének körülményeit, 
Bosznia és a délvidéki forradalom történetét írja le, 
rendkívüli széleskörű tárgyismerettel, vonzó előadásban. 
Ez a füzet is számos és igen érdekes szövegképpel van 
illusztrálva, és két szép míímelléklettcl van díszítve. Az 
egyik, »Zsigmond császár és király* arcképe, a magyar 
származású középkori festőművésznek, Dürer Albert 
(Ajtósy) a nürnbergi városházán levő eredetije után; a 
másik műmelléklet pedig ugyancsak két magyar ötvös
művésznek alkotásai tünteti elénk, ez Kolozsváry Márton 
és György ötvösök »Szent György* szobra, melynek 
eredetije Prágában őriztetik. Erről a nagybecsű közép
kori magyar képzőművészeti emlékről hű gipszmásolatot 
vesznek a milleniurni kiállítás számára, hol a másolat 
kiállítva lesz és >A magyar nemzet történeté* nek 
olvasói már mint ismerőssel találkoznak vele. A füzet 
szövegképei közül külön ki kell emelnünk Székely 
Árpádnak remek rajzait: A »Castel deli Ovo Nápolyban* 
~- »Novigrád« — »A Erangepanok várkastélya Zcngg- 
ben* — »A székesegyház Trauban* — »Vrána romjai*
— valamint Dörre Tivadar tanár két rajzat, mely
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Turóc-Szent-Márton,
Mária királyné körmöcbanyai hazának külsejét és bel 
sejét ábrázolja. Ezenkívül még egy szép szövegképpel 
van díszítve ez a füzet, ez »Maria királynő* arcképe, 
mely a runkelsteini vár egykorú falfestményéről van 
levéve. Egy íüzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre 
(12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 7 írt 20 kr.

Második szerelem.
Kettecskén voltak a gazdagon bútorozott szobá

ban. Keresztszegi Aladár és neje, a szépségéről vidék- 
szerte ismert Koronkay Giza.

A férj, egy barna, sötérképü ember, oda támasz
kodott az ebédiő nyitott ajtajának félfájahoz s vádló 
tekintettel, villogó szemekkel nézte a szép asszonyt, 
kinek arcat könnyek áztatták végig, melyeket letörölt 
és felitatott az ablak csipkefüggönyeivel.

A nyomasztóan bántó csendet . . . percekig nem 
törte meg semmi. És mégis — volt valami a légben, 
kis terem virágillattal telt falai között, a mi ráneheze
dett a lélekre s aggasztó, sötét érzelmeket támasztott.

A máskor vígan csicsergő énekes madár hallga
tott, a virágalványokon elhelyezett apró, szárnyas amo- 
rettek pedig ajkaikra tett újakkal mintha arra a mély, 
pikáns titokra figyelmeztettek volna, hogy: »Keresd
az asszonyt!*

Keresztszegi Aladár kereste a — férfit.
Sapadt, félelmes halovány arcán ugyan alig lát

szottak meg belső küzdelmei, de mikor oda lépett 
nejéhez s megszólalt, búsan rezgő hangján észrevehető 
volt a nehéz és kínzó fajdalom, a mely szivében 
tombolt.

— Nos hát legyen úgy, a mint ön akarta, asz- 
szonyom. Elválunk egymástól örökre, mint a kik elő 
szőr s utoljára láttak egymást. Egyikünk jobbra, a 
másikunk balra megy. Kitörüijük emlékezetünkből a 
múltat s mig én csalódásomat ártatlan gyermekeink 
nevelésének fáradságaival igyekszem majd elfeledtetni, 
kegyed megy tovább a megkezdett utón, él és szeret, 
bajhássza a gyönyöröket s mámoros szerelemmel borúivá 
csábítójának karjaiba, soha nem fog visszagondolni 
erre a szerény igénytelen házra, melynek oltáráról 
kíméletlen kezekkel taszította a porba a családi élet 
szentségét! . . .

A szép asszony sírása zokogásba fulladt.
— Aladár !
— Nem vádoljuk egymást, asszonyom, s nem 

fogunk találkozni soha.
— S a gyermekek ?
— Azoknak egykor, majd hosszú évek múltán, 

mikor anyjuk után fognak tudakolni, megmondom, 
hogy kegyed meghalt régen, sírja ismeretlen, elhordta 
a szél, szétröpitette a vihar s az emberek emlékezeté
ből kiölte nevét az id ő ! . . .

Végtelenül szomorú, meginditóan fájók voltak 
ezek a szavak.

A  házasságtöréssel vádolt asszony szivét pedig 
ezerszeres kínnal jártak át, de azért volt ereje, hogy 
bűnbánattal, fekete hajfürtéitől körülarnyalt arcaval 
oda lépjen férje elé, leboruijon a megbántott ember lábai
hoz s átölelve annak térdeit feikönyörögjön hozza :

— Megerdemleném ezt a sorsot, Aladar, de maga 
jó és nemes s nem fog annyira kegyetlen lenni hozzam, 
hogy örökre elszakítson gyermekeimtől.

— A  mi utaink kétfelé szakadtak, asszonvom.
— Ne szóljon igy hozzám, Aladar. Bevallom 

bűnöm és elismerem hibám, melyei ön elien vetettem 
hogy pillanatokra megfeledeket.ve az oltár eiőtt tett 
fogadalmamról, hiszékenyen hallgattam az Erősdi Gaoor 
csábitó szavára, de — és itt a sápadt, zokogó asszony 
felegyenesedett -  esküszöm önnek, hogy artatian 
vagyok, hogy becsületem . . .

A terem ajtaja hirtelen feltárult s két picike, 
mosolygó gyermekarc jelent meg a küszöbön.

A nagyobbik gyermek, egy szőke, fürtöshaju 
leányka, repdesve szaladott az apjához s megragadva 
annak kezeit, elkezdett beszélni hozza. Mikor a/tan 
latta, hogy hiaba beszél, mert nem válaszol neki senki 
kérdéseire, ő is elkezdett pityercgni.

— Az apa megint haragszik a m-ma pedig sír...
A kissebbik fiú pedig e/.aiatt anyja nyakaba kapasz

kodott, összecsókolta sötét szemét, piros ajkat s hívta, 
hogy menjenek a kertbe, virágokat szedni, a miből 
csokrot kössenek a papanak, a ki mindig haragszik s 
mindig szomorí'.ja a kis mamat is

Az erős, viharedzett ember megrendült s a kis 
fiú szavaira tagadólag razta meg a fejét.

— Töbőet soha!
— Soha? ismételte a kérdést a bűnbánó asszony. 

— Még akkor sem, ha gyermekeink boldogságáért 
kérem bocsánatodat, ha labaidral vezckick a bűnért, 
melyiyel engem ártatlanul vádolsz?

F  K  I ,  X  I  »  l í  K  I  H I B A  I *  * • _
Keresztszegi Aladar tekintete hosszasan pihent ; 

két kis szőkefürtű angyalon s mialatt szeméből kicsor
dult egy könycsepp, oda nyújtotta kezét egy barátságos 
kézszoritasra szép asszonyának.

A halovány asszony hirtelen lehajolt s megcsó
kolta a barna férfi kezét.

Mikor Koronkay Giza késő este férje szobájából 
távozni akart, az Íróasztalon egy kis ezüstösmivű buldog
revolvert pillantott meg.

— Látja, rossz ember, most ezt a gyilkos szer
számot is elviszem magától, — szólott férjéhez, — 
mert a milyen indul?cos es a milyen heves még meg
gondolatlanságot is képes volna cselekedni.

A  barna ember mosolygott.
— Azután nem fél maga a fegyvertől, Giza ?
— Én ? — válaszolt a szép asszony nevetve s

kezébe szorítva a revolvert, — dalolva ment lakosz
tálya felé.

Akkor éjjel szíven lőtte magát.
Asztalán egy papírdarab hevert, melyre ráírta, 

hogy sem a szivében feltámadott szerelemről, sem 
gyermekeiről lemondani nem tud s azért meghal.

Bibó Lajos.

sima, csikós, kockázott, rnintázottak, damaszt s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szín és 
mintázatban s. a. t. postabér és vámmentesen a ház
hoz szállítva; mintákat postafordulóval küld : l l e n n e .  
iM i jH im. (cs. kir. udvarszallito) M e ly e iu g y Á r it  
/A m IcIiIm i i . Svájcba címzett levelekre 10 kros. leve
lezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintóztettnek.

1896. október 27. 43. szám.

N  y  i  1 1 1  é r .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Báli selyemszöveteket 35 krtól 14 írt 65 krig 
méterenként — valamint fekete, fehér, színes. Henne- 
berg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként

323, sz. 1896.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 

102/  §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1895. évi 
2991. számú végzése következtében Dr. Stein Rezső 
ügyvéd által képviselt Glasel Jakab javára Wittmann 
Dávid ellen 110 frt s jár. erejéig foganatosított kielé
gítési végrehajtás útján lefoglalt és 432 frtra becsült 
540 drb. jegenye és lúcfenvő szálfából álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tek. turóc-szent-mártoni kir. 
jbiróságnak 3038 — 1895. számú végzése folytán 110 
frt tőkekövetelés, ennek 1894. évi november hó 15-ik 
napjától járó 6°/o kamatai és eddig összesen 61 frt 
19 krban bíróilag már megállapított költségek erejéig 
Priekopa községben leendő eszközlésére 1895. évi 
november hó 4-ik napjának d. e. 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. LX. évi t.-c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. október 17-én.
Zathureczky Jenő,

kir jbirősági végrehajtó.
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A  kőbányai
ZE^iraul^íSÖrfózó részv.-t.

X
X
•X
X
X

tisztelettel értesíti a n. é. közönséget, hogy sör 
megkezdte és azokat:

gyártmányainak elárusítását

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

K ív á n a tr a  á x j e g -y & é iz  in g y e n  és  b é im e n tv e .
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Előfizetési felhívás

A HÉT
Pol it ikai  és iro d alm i  szemle h a to d ik  évfo lyamá ra .

Szerkeszti és kiadja

K iss József.
Főmunkatárs: K ő h o i *  T im is t *

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

liz válaszlékos, gazdag tartalmú kötetben fekszik A Hét az olvasó közön
ség előtt. Új eszmekör, 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 nagyot 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 számol a hét eseményeiről és a domináló 
mozzanatokkal külön >Krónikák«-ban foglalkozunk. Ezt a műfajt mi honosílolluk 
meg a magyar irodalomban. Szépirodalmi közlemények mindig választékosak. Az 
aktuahs reszt pedig csupa elsőrangú irók Írják, A Hét mögött olyan mull áll, melyre 
jogos önérzettel utalhatunk. Ajánljuk lapunkat továbbra is a művelt közönség 
szeretetébe.

Budapest, 1895. évi szeptember havában.
K I S S  J Ó Z S E F .

Előfizetés: Egész évre 10 frl. Félévre 5 frt. Negyedévre 2 frt 50 kr.

M u ta tv á n y s z á n io k  in.g'iyen. I

A HÉT kiadóhivatala,
Budapest VII., Erzsébet-körut 6. szám.

__________ S_SS
Turóc-szt.-mártoni Magyar Nyomda _  Moskóost KerencíéT
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