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Felvidéki Hír
KI.ÖPIZKTKST Ara

E|fé«z évre 4 irt. Pél évre 2 frt. 

íiotry«d övre 1 Irt.

Válasz a  ,,Megjegyzé
sekére.

A Felvidéki Híradó ma egy heti 
számában »Megjegyzések«-et irt Dr. 
Moskovics Ervin ur ugyancsak a Felv. 
Híradóban megjelent »A felvidéki vá
rosok életjelenségei« cirnü cikksoro
zatomra.

Rövidre szánt válaszomnak mind
járt a kezdetén ki kell jelentenem, 
hogy elmélkedésem megírásához a 
legjobb szándékkal fogtam hozzá. 
Rontani azon, a mi úgy is jó, a mi 
elismerésre méltó, nem lehetett célom. 
Pe természetes, hogy ha felemlítet
tem azt, a mi társadalmi, vagy haza
fias szempontból az általános felfogás 
szerint célhoz vezető, úgy ezzel szem
ben kellett állítanom azt is, a mi ez 
idő szerint még kívánni valót hagy 
maga után. így tehát megtörtént, 
hogy a társadalom egyes hibáinak 
felsorolásával a közügynek akarván 
használni, félre lettek értve leg
jobb intencióim. És a mi különös, 
éppen ott, azon társadalmi osztály
ban, a honnan a hibák éö gyengesé
gek szüntetésére az iniciativát és a 
segítséget várni lehetne.

Pedig, ha nagy általánosságban 
vesszük a dolgokat figyelembe és ál
talános vonatkozásokban tesszük meg 
észrevételeinket egyik, vagy másik

TÁRSADALMI és KÖZMŰVELŐDÉSI HETILAP.
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társadalmi állapotról - legyenek 
azok dicsérők, vagy elitélők, a felett 
egyeseknek alig lehet joguk örven
deni, avagy elkeseredni. Ez régi do
log. Sőt, ha nem kedvező az Ítélet, 
még akkor is az a hazafias köteles
ség kell, hogy előtérbe lépjen, mely 
fiz írónak megbocsát inkább tájéko
zatlanságáért mindent, csak az ügy 
és a lelkesedés ne szenvedjen rövid
séget. És itt nagyon figyelemre mél
tatható körülmény az is, hogy a fel
vidéken minden magyar embernek 
még akkor is el kelleni nézni téve
déseit, ha ezek egyáltalán nem vol
nának javíthatók.

A jelen cselben azonban ilyen eset 
nem forgott fenn. Az inkriminált ál
lítás az volt, hogy az iparostanoncok 
mai oktatása azért nem felelhet meg 
a törvényhozás által az iparoslanon- 
cok oktatásához kötött várakozásnak, 
mert a felvidéki városok hatóságai mai 
állapotukban itl-ott nem felelnek meg 
az idevágó törvény intentiúinak. En
nek egyik okát én abban láttam, 
hogy a magyar intelligencia azért 
nem megy a dolog javításának mó
dozataiba, mert nem támogattatik az 
izraeliták állal. Azt is állítottam, 
hogy az izraeliták egy része zavar
ba kerül, ha arról van szó, hogy a 
magyar vagy a lót társadalomhoz 
csallalkozzék-e és hogy egy harma

dik kasztot képez, melynek legfőbb 
célja a pénz.

Ezek voltak nagyjából, a mint ki
vehettem a Megjegyzésekből, azon ki
tételek, melyek a turóc-szt.-mártoni 

! izraelita hitfelekezetü fiatalabb ge- 
' iterációnak egyik kiváló — általam 
! nagyrabecsüll — tagját megjegyzései 

írására ösztökélték.
Megvallom, senki nem örült volna 

jobban annak, ha személyi vonatko
zásoktól ment és nyomás argumen
tumokkal — logice — be tudja vala 
bizonyítani Moskovics ur, hogy az 
izraeliták az egész felvidéken éppen 
olyan részesei s kitartó támogatói a 

i közügynek és a hazafias térfoglalás
nak, — mint Marionban. Ha ilyen 

; »Megjegyzések* követik az én sze- 
1 rény következetlenséggel s logikai 

fogyatékossággal összetákolt elmélke
déseimet, a melyeknek éppen nem 
vindikálom a csalhatatlanságot: ak
kor határozottan láttam volna, hogy 
tájékozatlan vagyok a felvidéki álla
potokkal szemben s hogy 15 éven 
át a felvidéken szerzett észleleteim
mel már akkor felhagyhattam volna, 
midőn egy évtizeddel ezelőtt tollat 
ragadtam a társadalmi bajok ostoro
zására.

Ha, mint mondám, olyan Megjegy
zésekkel lép M. ur a világ elé, melyek 

; az én egy pár - -  mondjuk tájéko-
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zallanul — odavetett állításomat tel
jesen raegállhatatlanná teszik: akkor 
igazán hálára kötelezi vala hítsorsö- 
sainak azon részét, melyről én oly 
általánosságban nyilatkoztam. De leg
többet köszönhettem volna én, a ki 
a komoly irányú társadalmi tanul
mányoknak véghetetetlen kedvelője 
vagyok.

E helyett azonban M. ur igen 
szépen, szivrehatóan argumentált a 
mártoni zsidók javára, a kiknek leg
feljebb egy részéről csak annyiban 
állíthattam valamit, a mennyiben — 
véletlen — a felvidéki izraelitákról 
is szólottám. Tudvalévő dolog pedig, 
hogy Turóc-Szt.-Márton még nem a 
felvidék, hanem annak csak egyik 
részecskéje.

S igy az egészből valóban kevés 
szellemi hasznot húztam. Csak annyi 
a való, hogy egy tanulsággal gazda
gabb lettem. S ez a z : hogy — mint 

j már századokon át annyiszor történt 
! Magyarországon —  magyar embert 

még ma sem érti meg a magyar 
j ember.

Isten velünk!

í —  F-
Éppenséggel nem az a szándékom, hogy 

| szerkesztőtársam ezen soraihoz magyará- 
| zattal járuljak; önmagáért igen szépen meg

felelt ö.
Hogy mégis hoz/á szólok a dologhoz, 

i teszem azért, rnett provokálva vagyok rá

T Á R C A

Szomorú nóták.

i.

Is te n  veled .

Isten veled szép kedvesem ! 
Nézlek, nézlek szerelmesen.
De ha leged mar nem látlak, 
Búcsút mondok a világnak.

Mit nekem az égés/ világ 1 
A szivem csak leged kívánt. 
Másé lettél, nem szerettél,
Árva bújdósáva tetté; !

Isten veled ! Egyet mondok : 
Légy igazan áldott, boldog I 
S ha rám gondolsz hébe korba ; 
Gyere ki a sirhalmomra 1

II.

M e g  v a g y o k  ó n  v e r v e .

Meg vagyok én verve,
Az Isten kegyelme 
felém soh'sc fordul, 
fcám emeli fejét a féreg a porból.

El vagyok átkozva 
Csupa búra, rosszra ;
Nincs a ki szeressen,
A boldogság révét hasztalan keresnem !

Mért nem -zakad vége '■

A sok szenvedésre

I Jönne sir nyugalma,
Bar volnék mielőbb kiterítve, kialva.

Kár se lenne értem !
Ki örült, hogy éltem ?
Most csak bánt mindenki,
S ha meghalok, tudom nem sirat meg senki I

III.

S z ü lő fa lu m  . . .

Szülőfalum, szellős tanyám,
Cifra szűröm, kis furulyám,
Kis angyalom —  Isten veled !
Itt maradnom már nem lehet.

Hej. az utam de keserves !
Szél sikongat, vihar verdes,
Mintha temetőbe mennék,
Mintha kósza lélek lennék !

Foiy a könnyem, csak úgy szakad, 
Szegény szivem majd megszakad !
Mért is nem öl meg a bánat ?
El nem hagynám szép hazamat !

lludnydnszky Gyula.

Az ón olsö honoráriumom.
Irta Viharos.

Val hányszor írói honorárium jut osztá
lyomul : mindig eszembe jut első iroi tisz- 

. teletdiiam. Se nagysága se kicsinysége, csa
kis a formája emlékezetes. Nagy idő múlt 
cl azóta, mégis érzem minden édességét, 
mindé i keserűségét.

Húsz esztendő nagy idő, ha az elejét gye- 
Toksorban tölti az ember, a végen perig a 

, legény vágyakozását érzi. [

Húsz esztendő alatt, hogy megváltozik a 
világ, lám tcbclőled is, én szép fővárosom, 
magyar metropolist csinált az idő, félredo
batta veled a lerchcnfeldi gúnyát !

Azelőtt uton-utfólen német szó járta, s az 
utcai nóta is idegenből került.

A kintorna s nem a Blaháné nótáit fii- 
tyőrészte a varga-inas ; akinek dalos kedve 
volt vagy a >Flöte« melódiáját dudorászta, 
vagy cgyebb Bécsben termett nótára gyúj
tott. T íz évvel később már a >piros, piros, 
piros borról* énekeltek, hogy benne van 
az üvegben, akkor még az a nóta jarta, 
hogy : »Rőtbe, rothe, rothe, das ist die 
Rőtbe !«

Még a kortcsvilág is német Pegazuson 
nyargalt. Csak amolyan kocogó gebén, 
amely a poétát nem viszi se magasra, se 
messzire. A magyar kortes borral itatja szár
nyas paripáját, a német árpalevél biztatja. 
Amaz olyan vidékekre szárnyal, a hol ki
nyílik a :

Bazsarózsa, tulipán,
Követünk lesz Nagy István !

emez almával, száraz mazsolyaval is mege- 
lckszik :

Ápfcl und Zweben 
Jókai soll lebeu !

De ha német volt is a szó, magyar vólt az 
érzés A nagy Terézváros a baloldali Jó
kaiért rajongott.

A regényeit nem olvasták, a szavazatu
kat ö ra adtak, mert magyar, azaz ellem* 
zéki volt. A  jobbpartot a németek is pe- 
csovisnak mondtak s valahány inasgycrck 
volt, mind az énekelte, hogy :

Ápfel und bún'
G ............sOil krepirn !

A  múlt követválasztáskor a Terézváros is 
magyar szóval hirdette, hogy :

Tisza Kálmán azt üzente,
Busbach Péter a követe.

Versnek rossz vers, hanem amazok se 
voltak jobbak. Húsz esztendő csak a köl- 
emények nyelvét változtatta meg, a tech
nikájuk megmaradt döcögősnek.

Hat bizony a magam munkája is, a mely
ért első honoráriumomat kaptam, német 
füleknek szolt. Gyenge volt a németségem, 
csak három esztendős volt szegényke, ha
nem az ambíció nekiinditott a dér die dasz- 
szal való küzdelemnek. Odahaza, azaz Bara
nyában magyar szóra neveltek ; hat eszten
dős fiú még az eleven emberekről sem igen 
tudja, mért is van küiönbözőncmük, hogyan 
tudja az élettelen tárgyakról, milyen nembe 
sorozza őket a német géniusz ? A  Ilim- és 
nőnemmel még valahogy megbarátkoztam 
volna, hanem a semleges genus sehogy sem 
fért a fejembe. Máig sem értem, hogy pél
dául >das Hcrz,« a szív mért halad azon 
a/, arany középuton, mely a neutrura járó- 
utja f Vagy . . . vagy ! Uram, uram, Kislar 
aga uram, ugy-c, hogy igazam van ?

Három év alatt valahogy megtanultam 
azt a német nyelvet, a melyet a debreceni 
János beszél a i écsi előlapokban. Ennyit 
pedig én is, a pajtásaim is elégnek tartot
tunk. hogy verses drámát írhassak. Meg is 
cselekedtem, meg is emlegetem.

Vagy tizen lehettünk golyózó, pccézŐ 
játszótársak, A sétatérből kifogytunk, többre 
vágyakoztunk. Ha tenger közelében laktunk 
volna, neki indultunk volna a világnak ro- 
binzonosdira, hanem az óceán vcgctlen tá
volságban apadt és dagadt, a gyalogjarás 

j pedig nem volt ínyünkre Ha nem mehetünk



amennyiben az Észrevételek tisztelt írója 
határozott megütközésének ad kifejezést a 
fölött írásban is, élőszóval is, hogy az ál
tala kifogásolt sorok közlését össze tudtam 
egyeztetni a lap liberalisinusával.

Erre szabad legyen kijelentenem, hogy 
Turóc-Szentmárton zsidó intelligenciájának 
nem egy tagjától hallottam azon hataro- 
aott kijelentést, hogy szerkesztőtársam cikk
sorozatának neheztelt sorai »azon cikk so
rozat keretében* nagy részben igazak. S 
ha vannak azok ellen kifogásaik, csak 
egyes kifejezések ellen vannak. De ettől 
eltekintve, vájjon akkor üilana a Híradó a 
valódi liberalizmus szolgálatában, ha vala
kinek — aki nem személy, hanem társa
dalmi osztály —  hibáját szándékosan el
hallgatná, a helyett, hogy azt nyíltan ki
mondja? Szerintem a hibák előtt szemet 
hányni nem liberalizmus.

És ha azok a hibák csak olyan mérték
ben vannak is meg, mint amilyen mérték
ben létezőknek maga az Észrevételek tisz
telt írója elösmerte, — akkor is nem tett-e 
szolgálatot a Híradó, hogy alkalmat adott 
a hibáktól menteknek a maguk tisztaságá
nak kimutatásara ?

Azt [hiszem ennélfogva, hogy a kifogásolt 
cikksorozat közlésével sem a liberalizmus, 
sem a vidéki hirlap jól felfogott érdeke 
megsértve nem volt, —  s engedje az Ész
revételek tisztelt írója kijelentenem, hogy 
azt annak csak is az egy kissé túlzott ér
zékenység vehette.

Külömbcn biztosítom dr. Moskovits ba
rátomat, hogy a társadalmi hibák felsoro
lását, —  sőt ostorozását tartalmazó cikkei 
számára lapunk mindenkor nyitva á ll! 

Legyen béke közöttünk !

Révész Lajos-

Millenniumi szobrok, képek és 

monográfiák.

E napokban említette fel egyik napi la
punk, hogy a honfoglalás ezeréves megün
neplésének kérdésével, Mednyánszky Ala
jos báró, a kiváió történetiró, már mint
egy hetven év előtt foglalkozott.

E tárgyban irt s reánk, fájdalom, csak 
csonkán maradt levelének minden egyes

f során az igazi kegyelet s a  valódi hazafias
érzület ömledez.

Mednyánszky az ezeréves ünnepélyt fő- 
képem az által akarta megülni, hogy lát
ható jelekben mutassa be dicső múltúnkat, 
ki való alkotást) művészi szobrokban és ké
pekben óhajtva bemutatni történelmünk ki
magasló nevezetes férfiait.

A magyar Duna mindkét pártját törtó- 
| neti vonatkozású szobrokkal akarta elá

rasztani Dévénytől kezdve egészen Zimo- 
j nyig.

A szobrok, tervezete szerint, olyképpen 
| lettek volna elhelyezve, hogy nagy királya 
I ink és jeleseink éppen oly pontokra jutot

tak- volna, hova különben is a történelem 
í fényes lapjai sorakoztatják.

| Szobortervezetcinek felsorolása nagyon 
érdekes, térszüke miatt azonban, legalább 
ez alkalommal, mellőznünk kell 

Csak például hozzuk föl, hogy Pozsony
im! a búvár Zuár, Győrnél PaifTy Miklós.

Esztergomnál a költő Balassa, Visegrád- : 
nal Nagy Lajos, Vácnál a mogyoródi csata 

| emlékére Szent László, Budapestnél egye
bek között Szilágyi Mihály, a rákosi vezér, 
mig a Duna további mentén Szapáry Péter. 
Festetich György, Széchenyi György, To- 
mory Pál. a két Zrínyi, a szigetvári Leó 
nidás és a költő, Kapisztrán János, Hu 
nyady László, Savoyai Jenő s végül Zi 
monynál HunyadyJános szobrai álltak volna 

Második terve egy nagy nemzeti képtá 
felállitasa volt. melyben nádoraink s ha- 

, zánk jelesebbjei foglaltak volna helyet a 
történeti eseményeket megörökitő képek 

; mellett.

' Szép tervei és nagy eszméi bizonyára so
kat foglalkoztatták a tudós történészt s ha 

i feledésbe nem mentek volna, havai festé- 
i szetünk és szohrászatunk is még virágzóbb 
' lendületnek indulhatott volna.

Eszméit azonban érdemes még most is 
i föleleveniteni s ha fólelevenitettük, azt hisz- 

szük, hogy sok helyen, kellő lelkesítés mel- 
i lett, egy vagy más részben még foganatba 

is mehetnének.
A jeles történész egyebek között arra , 

számított, hogy a még élő családok lefog- j 
ják festetni nádor-őseiket, s hogy a főbb , 
családok megküldik jelesebb őseik arcké
pét a képtar számára Számított a min- 1 
denkor áldozatkész főpapságra, nemkülön
ben a vármegyékre is. Így például számi- ' 
tolt arra. hogy a sajói és mohácsi vész- ! 
napokat ábrázoló képek lefestctésérc Bor- |

sód, illetőleg Baranya váiímgyék vállal
koznának.

Szóval a nemes bárónak eszméi megva
lósítására már határozottan körvonalazott 
tervei voltak, s ezeket felújítani s részben 
foganatosítani most már a mi feledatunk.

Az ezeréves jubileum megünnepléséhez 
mindenféle terveket hoznak fel, de egyik 
sem gyakorlatibb, mint Mednyánszky báró 
röviden vázolt tervezete.

Még egy van. a mivel szintén méltóan 
ünnepelhetjük meg ezeréves fennálásunkat.

Ezek az úgynevezett monográfiák, me
lyeket egyes vármegyék és városok lelkes 
közönsége ad ki a honfoglalás ezredik év- ! 
fordulójának emlékünnepére.

Ily monográfiáktól nemcsak azt köve
teljük meg. hogy szakszerű tudományos mö 
legyen, hanem egyszersmind népszerű ol
vasmány is, mely a tudományos buvárlat 
eredményeit oly modorban tárgyalja, me
lyet mindenki megértsen.

Ily monográfiák irása és szerkesztése 
már több helyen megindult s a munka se
rényen folyik mindenfelé, hogy az ezeréves 
jubileumra készen legyen.

De sok helyt még e téren se indult meg 
a mozgalom.

Pedig még mostan sem késő, mert hi- * 
szeu 1895 évig még teljes három évünk 
van.

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy 
egy nagy monográfia alapos és kifogásta
lan megírásához a három évet nagy idő- 

| nek tartanánk, sőt ellenkezőleg, igen ke- 
1 vésnek, de mégis elégnek arra nézve, hogy 

azt egyesült erővel többen irják meg.

Az egyes vármegyékben fenálló törté- | 
neimi és régészeti társulatok a szakszerű 
terzezettel bizonyára szívesen szolgálnál 
s ha a beosztás kész, azon szellemi mun- , 
kások felhasználása mellett, kik a megfe- ; 
lelő téren működnek, a monográfia a még 
rendelkezésre álló iJő alatt, el is készül- I 
hét.

A monográfiának földrajzi részét öten- 
hatan is írhatják. Más-más toll dolgozhatja 
fel a népességi adatokat, faj, nyelv, vallás 
és foglalkozás szerint. Az ásvány-, növény 
és állatvilágot szintén többen ismertethetik, 
s a termelési ágakkal is többen foglalkoz 
hatnak. A múlt és jelen politikai és köz
igazgatási felosztásának kifejtését is töb
ben oszthatják föl maguk között. A  tör
ténelmi részt korszakok szerint felosztva, 
önértbetőleg is többen írhatják. Arról meg 
éppen szólanánk, sem kell hogy a művelt-

rég történelmi fejezeteket egészen ünálló’ag 
és egymástól függetlenül Írhatjuk meg. A 
földmiveiés-, ipar- és kereskedelem, épít
kezések, népviselet, úthálózatok, vasutak 
és a többi megannyi önálló, s külön külön 
feldolgozható s tárgyalható fejezőteket ké
peznek. A szclemi kultúrával foglalkozó 
résznél éppen igy vagyunk. Az egyes val
lásfelekezetek fejlődésének fejtegetése elég 
gé igénybe vehet egy-egy szakavatott to
lat. s hasonlóképp a nép , közép és sza 
koktatas ecsetelése is szétosztható, a kul
turális és emberbaráti intézmények, társu
latok, gyűjtemények, könyvtárak, tudomány 
művészet, irodalom, festészet es a többi 
fejezetenkint tálai hat hivatott szellemi erőre.

A monográfiák ezen hézagosán ismerte
tett beostasát és részét csak azért hoztuk 
fel, hogy kimutassuk, hogy ezek egyesült 
férővel, többek közreműködésével js létre
hozhatók.

Szükség esetében akár húsz-harminc 
szakember és iró is neki foghat, csak a 
szerkesztő bi/ot:s-g álljon olyan szellemi 
táborból, amelynek rostáján keresztül hull
jon. mind a mi nem a monográfiába való, 
vagy nem állja ki a legszigorúbb kritikát.

Csak azért ismertettük e rövid beosz
tást. hogy megmutassuk, tnikép a >viribus 
unitis* alkalmazása mellett még mos'an 
sem késő. ha várm< gyeink s városaink meg- 
inditj.ik a mozgalmat monográfiáik megí
rása és szerkesztéséhez.

Csak meg keii alakítani a közgyűlések 
nek ininélelőbb a monográfiái bizottságot, 
s ha lelkes férfiak veszik kezükbe az ügyet, 
a munka gyorsan megindulhat minden 
rányban.

A mi a költséget illeti, meg van az is, 
a 15— 20,000 frt, mibe ily monográfia ke
rülhet. azon mérsékelt, talán csak csekély 
örtben kifejezhető pótaóban találja fede
zetét, melyet kultáráhs címen minden vár
megye, minden törvényhatóság jogosítva 
van megszavazni és kivetni.

Ezeréves fennállásunk ünnepét szebben, 
méltóbban meg nem ünnepelhetjük, mint 
az által, ha a képzőművészetek alkotásai 
mellett, monográfiákat h igyunk az utókorra

Sz.

világgá, induljunk neki azoknak a deszkák
nak, melyek a világot jelentik ! Dicsőség 
is terem rajtuk, pénz is.

Pénz ! Én istenem, talán megvehetjűk az 
iskola-kapunak támaszkodó mandolettis 
olasz egész sárgarézz tálcáját cukrozott gcs 
tenyestül, égetett dióstul, talau . . . többre 
!B jut, tiltott gyümölcsre : cigarettafüstre is. 
Csábitó szép kép volt, valamennyien láttuk, 
valamennyien éreztük, valamennyien lelke
sedtünk érte.

Utána indulunk. Szinbázasdit, játszunk, 
igazi szinhazadist. színpaddal íüggönynycl, 
közönséggel és belépti díjjal.

Az utcánkbaű sok üres telek volt, egyik
nek kőből volt a kerítése, elhatároztuk, 
hogy ott ütjük színpadunkat. A tulajdonosa 
öres petroleumhordokkal kereskedett, szép 
felesége is volt, deszkái is voltak. A desz
kák újak voltak, az asszony ingatag volt 
(a nótából tudtuk), bennük reményeked- 
tünk.

Deputációt küldtünk a szép asszonyhoz, 
megkérleltük, adjon koncessziót és deszkát 
színpadunkhoz Megadta, mosolygott is 
hozza, meg is simogatta a szónokot. Nem 
én voltara ; máig is erzem ezt a szónoki 
babért, melyet nem én kaptam. Feltámadt 
bennem az irigység s abban a percben — 
férfivá lettem. Megfogadtam, hogy nem ayug- 
szom addig, mig azok a puha fehér kacsók 
az én arcomat is meg nem simogatják. Mind 
e mai napig ne-n tették meg, ne tegyék meg 
ezentúl sem I Húsz esztendő megszegte a 
szépségüket, a kis puha kacsókból ráncos 
kceck lettek, a szép aszony és a deszkák 
és a férje hordói isten igazában megvé- 

nültek, ki tudja, jar-e még valaha értük ké 
relmczo deputácio ?

A színpad megvolt, már most csak drá
mára és közönségre volt szükségünk. Az 
egyiket ram bíztak, a másikról pedig azt 
hittük, hogy majd csak akad.

Nekifeküdtem a költésnek. A  naturalizmus 
még csak gyerekcipőkben járt, de nekem 
nein kellettek gyermekcipők, szégyeltem 
voina bennük járni, s inkább a kitaposol 
romantikus csizmákba bújtam. A  hősom 
grófi fajzat volt, a ki borbélylegénynek sze
gődött, hogy a kedvesének közelében lehes
sen. Ebből ugyan azt következtethetnék so
kan, hogy a leány borotválkozni szokott, ha
nem igy csők a hyperromantikusok követ- : 
keztethetnek. míg a nagy közönség bízó- j 

! nyára azt találgatta, hogy az imádott hölgy,
| vagy a lánya vagy a szolgaiója volt vala- 
, melyik borbeiymestcrnck. S a nagy közön- 
: ségnek igaza van : Eli/ egyetlen lánya a 
| kegyetlen fodoritómüterem-tulajdonosnak. A 

fodoritómütcrem-tulajdonos pedig azéit ke- 
i gyetlen, mert a lányát nem adja másnak fe

leségül, csak gazdag embernek. De a gróf 
1 földhöz ragadt .szegény-legény, mert az ap

ját az ellenség megölte, a vagyonát pedig 
lefoglalta. A  szerencsétlen kilencágu bor- 
bólylcgény ki akarja maganak az apai ke
gyet borotválni s ezért reggeltől estig ha
bot ver és arcokat kapargat. Egyszer azon
ban véletlenül az egyik semmit sem sejtő 
vendégnek a nyasába vágott, a mire a ven
dég jónak latta a rögtön való meghalás in- 
scenálásását. A borbélylegény börtönbe ke. 
rül, ott kitudódik, hogy grófi rangban le
ledzik ; időközben az is kisül, hogy a meg- | 
gyilkolt még él és mar gyógyulófélben fan, 
hogy szórakozott gyilkosának nagylelkűen 
megbocsát és hozományul egy kerek milliót 
ad neki. A apa beleegyezik a házaságba 

1 és a függő.iy legördül.

Mikor társaimnak a >Gróf mint borbély, 
vagy a házasságszerző beretva* cimü ver' 
sesdramámat felolvastam, a fiuk egyhangú- 
gulag kijelentették, hogy olyat egyikük sem 
tudna elkovetui. BüszKén tekintettem körül, 
én voltam a vörös róka-utca legnagyobb 
drámailója! Ez is gradus ad Parnassum.

Kiosztottuk a szerepet. Nekem a meggyil
kolandó miliiónárus jutott. Elizt senki se 
ájtszotta. Csak beszeltek róla. A drama: 
technikának első foka !

Mindenkinek jutót szerep, csak a sánta 
Salamon pajta nak nem került. Megtettük 
direktornak. Az igazgató sántikálhat is, a 
hősöknek lépegetniük kell, még pedig büsz
kén. Hanem azért Salamon közénk illett: va- 
ósagos eleven jambus volt. Egyik lába hosz- 
szabb volt a másiknál A különbséget ren
geteg magas cipősarokkal pótolta. Felemás 
tabuval végigjárta valamennyi ismerősének 
házat, hogy az előadásra közönséget cső- 
ditsen. Mi megtartottuk a próbákat, tanul
tuk a szerepeket és éreztük a lámpalazat. 
írói jovöm forgott kockán, érthető volt az 
izgatottságom.

Végre becsótétedett a dicső nap estele, 
az udvar megtelt közönséggel, s a függöny 
felgördült Nagyszerűen játszottunk, a ver 
sek pattogtak, a közönség mulatott, a fel 
nőttek kacagtak, a kicsinyek bámulták, de 
mindannyian tapsoltak. Odakint azon kezd
tünk ratko/ni. hogy vajon kinek szól a 
taps ? Valamennyi maganak vindikálta ; én 
úgy tudtam, mert hisz én voltam a szerző, 
a másik máskép tudta , ot illeti, mert ő volt 
a íohő', a beretvalo amoroso. Kimentünk a 
függöny ele valam nnyicn Viharzó taps,

| fogadott, én csak azokat a puh i fehér ka

csókat néztem és tudtam, hogy a csatto
gásuk a költőt ünnepli. Világszép asszo
nyom a tied ... érdéin, a te inspirációdnak 
köszöni lelkem, bog;, bclemerü.hetett a szap
panos tai | oesisébe !

Előadás után a direktor köré csoporto
sultunk. Lársui. a bevetek! Sok volt, tá
lán két forintra is rugóit. Sohase volt ennyi 
pénzünk, de becsületesen megérdemeltük 
A direktor egyenlően akarta közöttünk fel
osztani, hanem én tiltakoztam az egyenlő
ség ellen. Hogy is ne, ok csak közreműkö
dők voltak, én közre is működtem, költöt
tem is ! Uraim, nekem két rész ju t, egy a 
színésznek és egy a poétának !

A direktor azonban és a színészek nem 
akartak az írói dijat megszavazni. Olyan 
nincs, éljen az egyenlőség I En sem enged
tem, ők sem, megkezdődött tehát közöttünk 
a harc. Eleinte szóval győztük, de később 
áttérünk a konkrét harcmodorra. Mi tűrés- 
tagadás, a poétát derekasan megraktak, vé
gül pedig a direktor a magas cipő
sarkával olyat rúgott a gyomrom tájékára 
qogy ájultan rogytam a világot jelentő dcsz- 
kaalkotmanyra. ügy vittek haza édes anyám
hoz, ők meg a magara szimpla jutalékát is 
elsikkaszttak.

Felgyógyultam, de a német múzsa —  el
vesztett. Az az eleven jambu , a felemás di
rektor, elvette kedvemet az írott jambusok- 
tól.

•Szerkesztő uram. ez a története az én 
első honoráriumomnak



C SA R N O K .

Zilahy Ágnes szakácskönyve.
Közli Reciikoy László.

Valódi magyar Szakácskönyv címmel 
Zilahy Ágnes, a 00-as m i  hírneves kri
tikusának, Zilahy Kar-ívnak a növ. re szak
munkát adott ki, a mely m.i ha ; a el a 
sajtót. E könyv megjelenése a ír agyar gasz 
tronomiai irodalom (erén már csak azért 
is esemény számba m- gy, mert olyan vilá
gos és jó magyaros stílusban van Írva, 
hogy ahhoz hasonlót s; akácskönyvben nem 
találunk. Minden receptje olyan, mintha va
lami újdondász rakta volna papirosra ; uta
sítását megértheti még az is. aki soha éle
tében fózőkanalat nem fogott a kezébe.

Frecskay János irótársunk pár év előtt 
a »Nyeivőr« hasábjain hívta fel a magyar
ság terjesztőinek a ügyeimét arra a min
denesetre figyelemre méltó körülményre, 
hogy a magyar konyhanyelv nagyon el van 
hanyagolva s iépten-nyomon találkozunk az 
olyan kifejezésekkel, mint >lerni«, »sporr- 
herd* stb.

Zilahy Ágnes könyvében ez irányban is 
megtette a lehető intézkedéseket ; a »ler- 
ni«-t sütőnek a sporrhordet tűzhelynek ne
vezve.

Zilahy Ágnes asszony dacára nagy gaz- 
das/.onyi tapasztalatainak cs nem kevésbbé 
figyelemre méltó irénői tehetségének, nem 
volt képes minden konyhai műszót kiirtani, 
mert attól kellett tartania, hogy nem ér
tik meg a magyarázatait; pedig ez volt a 
főcélja. így is mindenütt ott van zárjelben 
az áitalanosan divó kiféjozés:

A  Zilahy Ágnes szakácskönyve koránt 
sem tartalmaz hercegi konyhák asziaiára 
szánt étkeket, a mint az valamennyi, mai 
napsag forgalomban lévő fordított és ösz- 
szeollózott szakácskönyvekben divatos, sőt 
inkább egy magyar középosztálybeli ház
tartás tükrét igyekezett szerzdnő előállítani 
s az sikerült is neki.

•.Ziiahy Ágnes 25 < v óta mint önálló ga - 
dasszony Magyarországnak igen sok részé
ben huzamosb ideig lakott. A Szilágyság 
kies. de a világforgalomtól nagyon is fél
reeső városkájában, Ziiahon kezdte a ta
pasztalatok gyűjtögetését, azután Nagyvá
radon, Debrecenben. Kassán. Eejértempiom- 
bán, Veszprémben. Kolozsvárott és Szege
den ; nem is említve Miskolcot és Egert, : 
még számos városban is folytatta a gaz- 
daszonyi tanulmányokat Mint gazdasszonyi 
szakirónő nehány év előtt tűni fel, meg
nyerve a »Magyar Háziasszony* pályázatát 
Hét esztendeje lakik Budapesten s azóta 
folyvást főzési tudományából mint a 'M a
gyar Nők Lapja*nál a ga asszonyi rovat 
vezetője s min* koszladoné (!) keresi ke
nyerét Középosztályi* li szakácskönyv me
gírásához a felsoroltaknál alig lui lehet jobb 
iskolát képzelni.

A valódi magyar szakácskönyvben néhány 
igen érdekes, ma inár divatból, mint a szer- 
zönö mngjegvzi, kiment -tói ieirásat talál
juk. A többek közt péMául ott van a le 
rclen-süit, amelyről minden nagyobb régi 
lakoma leírásánál tétetik etnutés. A levé
len sültről érdemesnek tartjuk lenyomatni 
a receptet ; ez< két közli róla Ziiahy Ág
nes :

A levclcn-sült (A lekrégibb magyar 
tészta.) Most, a mikor az. idő és a munka 
mindenkinél pénz. meg a gazdag vidéki 
földbirtokosok házaiban sem igen teszik, 
hogy a Jevcicn-sü t kedvv ért két nö cse
lédet fel napig e tészta készítésével ki
zárólag foglaltassanak Pedig a ievclon- 
8Ü<t kiváló, sajátságos jo ize miatt, minden 
magyar úri háznál a legelső sütemény volt.
A icveicn-sultet nem is lehet másképpen, 
csak nagy tömegben készíteni. Készítési 
módja különben a következő: Használjunk 
hozza kissé sürü paiacsinta tésztát, szedjünk 
le frissen a kert *öl vagy száz nagy zöld- 
káposzta levelet. K leveleket mossuk meg 
jól a portól cs a/, apró kerti bogaroktól ; 
tegyük ruhára, türulg ük meg szárazra, 
rakjuk széjjel egy nagy asztalra, minden 
egyes káposzta-levele’, kenjünk be vajba 
mártott tiszta libalollal, azután tegyünk 
minden káposzta leveli •- így nagy fakanal

süni palacsinta tésztát és kenjünk cl rajta 
úgy, hogy köröskörül az egész levelet —  
egy ujjnyi Inján — befedje. A  tésztára felül 
is hintsünk egy ki.; olvasztott vajat. Mig 
ezekkel készülődünk, azalatt egy nagy sütő
id menezébe jó, száraz fából tüzet kell rakni. 
Miután a kemenezóben egy kosár fa elégett 
kotorjuk az egyik oidalra a lángoló üszkü- 
ket, illetve a pazsarat mind és csak kevés 
fával tápláljuk a lüzt. A sülő kemeneze má
sik felében pedig hoszzu kcnyérvető-lapátra 
téve, valaki folytonosan a láng felé télé tartva 
süsse meg a levclcn-siiltekct, a melyeknek 
a szélén a káposzta-levél a nagy hőségtől 
összezsugorodik, de a tészta, ha ügyelünk 
reá, szép piros lesz. így keli a levclen-sül- 
tekeket mind egymás után kisülni égő kc- 
menczetftznél. Kgy nőcseléd a lapátot tartja 
o tűz felé, a másik vegye cl tőle a kész 
tésztát és késsel váltsa |c a zöld levélről : 
az egyszer már használt leveleket többször 
nem lehet használni. A kész tésztákat a tál
ban egymás leiébe kell rakni, a tálat meleg 
helyen kell tartani, egészen addig, a mig 
mind kisült a tészta. Tizenkét személyre 
valót meg lehet készíteni négy óra alatt, 
meg lehet enni liz perez alatt.

Hasonló érdekcsségü reczcptet találtam 
egy régi magyar szakácskönyv nyomán Írott 
regi ga.iztronomai közleményben. Galgoczi 
István uram szakácskönyvet az túrnak szü
letése után* az 16 2 2 -ik esztendőben mondta 
toiiba eg> igen ügyes hódiaknak. Ebben 
ncm/etes Barcsai Sándor szakácsa, kijelenti 
az okórsütésről, hogy »Erről is kell írnom 
egy kicsim, azokért, akik nem tudjak.*

Ideiktatjuk ezt a a receptet, mely »az 
ökörnek egészben való megsütéseről* szól

• Mégis ugyanezen ökör mcgsütéséről —  
mond a szószerint Galgóc/.i —  irok egy 
kev set, a mint én régi jámbor mesterek
től hallottam. Valanak egy úri menyegző
ben negyven avagy ötven mesterek, dolgu
kat ^végezvén, asztalukhoz leültének va'a, 
keidének az mesterség felöl beszélgetni, 
lön ugyanezen ökör felöl a szó közöltek, 
ki mint tudna e.készíteni ez dotgot mondá 
az egyik. M ii óv mester, a ki nagy Bebek 
György szakácsa v oit; én is láttam Primi 
Gábor menyegzőjén, hogy asztaiinester sü
tő t nála egy ökröt, a mely ökörbe csi
nált vaia egy öreg kövér juhot, az kövér- 
juhban egy gyermekded borjut az borjú 
han egy kövér kapp.mt, mikor immár az 
ökör is megsült, No mondának akkor né
mely szakácsok, hogy az lehetetlen volna. 
Mondának a fómesterek közül némelyek : 
Me deliét elméjüket hozzáköszörülvén, mert 
az ökörnek ta 'ja nagy sok sülőst kíván, 
igy be.ü az apróság is megsülhetett az ökör
nek nagy hőségétől, mintha egy meleg ke
mencében leltei; volna.*

Ez a recipe nagyon hasonlít a Bernét 
Gazsi h rdedt ökörszem pecsenyé éhez a 
melyet szintén be kel pakkolni egv pár csir 
kébe rucába, hogy élzczhetö csemege le
gyen belőle. Ennél a Ziiahy Ágnes Valódi 
Magyar Szakácskönyvének a receptjei sok
kal egyszerűbbek * eppen ezért a gazdasz- 
szonyoknak m le gébben ajánlhatók.

.Néhány tájékoztat . szó könyvem érde
kében* címmel szerzőnö könyvében igen 
ügyesen írott előszó félét tesz közé, amely 
valóságos furfanggal van irv a ; Zilahy 
Ágnes bele telte az egész élettörténetét. 
Szószerint így hangzik :

Néhány tájékoztató sor könyvem érdeké
ben.

Hogy e könyv jó és használható iesz-e, 
azt ítélje mega tisztelt közönség; dehogy 
miéit hiszem én jónak használhatónak, azt 
igyekszem 0 néhány sorban leírni.

Rendkívül változatos élettapasztalat után 
írtam le e szakácskönyvet, kizárólag e sa
ját emlékezetemből összeszedve. Nincsen 
c könyvben egyetlen étel sem, melyet ma
gam legalább párszor —  el ne készí
tettem volna.

Egyszerű, középosztálybeli háztartás ke
retébe illők ezek mind: de azért válogathat 
belőlük a vagyonnal hiró, nagyobb mérvű 
háztartás: vezető nö is éppen úgy, mint a 
legszegényebb család, vagy azok a hivatalt 
teljesítő nők. kik egyszerű cselédek gondja
ira kénytelenek háztartásaikat bizni, merte

szakácskönyvből könnyen és olcsón lehet
igen jó ételeket főzni vagy főzetni.

En gazdag földbirtokos családból származ
tam: gazdasszonysagom alapját onnét ha
zulról szereztem. Később mint katonatisztné 
bejártam az ország majd minden vidékét; 
mindenül-, megtanultam a mi jót és takaré
kosat csak észlelhettem. Szenveiulélycs fö- 
zőné létemi e gyönyörűséggel és rögtön meg- 
készítettem a nekem tetsző ételeket. így 
gyűlt fel évek során át az én szakácsnő 
tudoáom. .

Soha életemben másnak a házánál nem 
főztem és mind e mai napig saját háztar
tásomban dolgozom, de mert nagy csa
pások értek, megismerkedtem az. anyagi 
küzdelmekkel is. így lassan megtanultam 
miképen kell és lehet az elképzelhetetlen- 
ségig kevés anyagból a lehető legjobb éte
leket előállítani.

Egészen magyar vagyok, ízlésre, szoká
sokra s minthogy Erdélyben születtem, fő
zési modorom túlnyomóan erdélyies.

Most már évek ói a a főzési tudományom 
adja kenyeremet.

Mindezeket előre bocsájtva —  úgy hiszem 
—  van okom remélni, hogy a tisztelt kö
zönség bizalmát megnyerhetem.

Zilahy Ágnes.*
A Zilahy Ágnes szakácskönyve, rneiy 3 5 0  

oldalra terjedő vaskos kötet, kapható Bu
dapesten, Erzsébet-körut 3 6 . szám alattt, 
Mandl Ida asszonynál, A  »Valódi Magyar 
Szakácskönyv* ára a vidékre utánvétellel 
megrendelve I frt és 20  kr.

A H É T T Ö R T É N E T E .

A képviselőhöz pénzügyi bizottsága c hó 
2 -an a kultusz budget tárgyalását kezdette 
meg E tárgyalások alatt a Csáky Albin gróf 
miniszter több fontos nyilatkozatot tett. A 
primási kinevezést illetőleg, kijelenté, hogy 
a kormánynak csak egy jelöltje volt, a ki 
kinevi-ztetett. A  mi megelőzte ezt, csak a 
kombnació stádiumában volt s azon soha 
túl s- m ment. Az eljárásban semmit se 
történt, a mi a korona kegyúri jogait sért
hetné s általában sem miként se tért el az 
eljárás a múltban követettől. Az elkeresz- 
teié.si ügyet nem latja függőben levőnek, 
hanem teljesen befejezett dolognak, mely a 
prímás kinevezésével semmi összefüggés
ben nem áll. A  kormány változatlanul fen- 
tartja elfoglalt álláspontját. Ismétli, hogy 
tekintetben tavaly is csak ama koncesszi
óra nyilatkozott hajlandónak, hogy ha a 
lelkészek nem látják szívesen az egymás
sal való közvetlen érintkezést, közvetíthető 
az anyakönyvi bizonylatok átadása a ható
ságuk utján —  Az egységes középiskola 
e zméjét a miniszter nem ejtette cl. Az 
egységes középiskola terve fenáll s remél- 
hogy életbe fog lépni. Arra a kédésre, hogy 
mérc nem vett fel a miniszter a költségve
tésben nagyobb tételeket, azt felelte, hogy 
neki oly politikát kell folytatnia, a mely 
az .dtalano kormánypolitika eredményes 
folytatását lehetővé teszi. A  kereskedoimi , 
és ipari szakiskoláknak a kereskedelmi mi- 
nis/-er hatáskörébe való áthelyezése is szóba 
kerülvén, a miniszter jelenti hogy c rész
ben a turgyabisok folyamatban vannak.

.1 hercegprímás. A  hivatalos lapnak ma 
egy heti szama közölte Vaszary Kolozs 
pannonhalmi Szent Benedek rendű fóapáts 
nak, Magyarország hercegprímásává és esz
tergomi érsekké történt kineveztetcsét. A  
magyar nemzet millióinak szeme néz most 
az uj prímásra. Az öröm és megelégedés 
az országban általános, mert mindenki hiszi, 
hogy hivatását be fogja tölteni.

Országos nemzeti kiállítás 1895'ben. Baross 
Gábor kcrcskedeimi miniszter, múlt hó 3 1 -én 
törvényjavaslatot terjeszt be a képviselöház- 
ho\ Magyarorszag ezredéves ün tepén, Bu

dapesten rendezendő országos nemzeti kiál
lításról. A javaslat célja az, hogy ama 
nagy nemzeti ünnep egyszersmind a magyar 
tudós 'ermcsztvénycinek világ elé állítása 
legyen. Ezzel szemben Zichy Jenő gróf a 
nemzetközi kiállítás mellett küzd, mert sze

rinte semmi sem bizonyltja jobban e nem
zet tőlcmelkedését, mint a tény, iia ez ün
nepén az egész civilizált világ kirakodik a 

maga kincseivel. Álláspontja megvédésére 
Zichy Jeenő gróf egy füzetet bocsátott 
közzé, melyben érdekésnél érdekesebb ada
tokkal védekezik a kereskedelmi miniszter 
javaslata ellen.

A protestánsok közös ünnepe. Az 1 7 9 1  évi 
XXVI. te. százados évfordulójának megün
neplésére a két protestáns egyház közös 
ünnepet fog rendezni. A részletek mcgálla 
pitása végett az evangélikus és református 
egyházkerületek püspökei, főgondnokai ős- 
kerületi felügyelők folyó hó 2-án értekezle 
tét tartotak I’rónay Dezső báró ev. egyete
mes felügyelői elnöklete alatt. E szerint a 
tervbe vette ünnepet december 6 -án fog

ják megtartani, miután a két protestáns egy
ház zsinata december 5-én nyílik meg. Ed

digi megálfipodások szerint mindenik hitága
zat a másiknak zsinatára egy körülbelül 
3°— 4° tagból álló deputációt küld, hogy 
egymást kölcsönösen meghívják a közös ün
nepségre. Ez két részből fog állani : az első 
a templomban tart: ndó istentisztelet 10  

órakor, melyet mindenik felekezet a maga 
templomában tart. Innen aztán elmennek a 
közös üunepseg színhelyére, a vármegye
ház nagztermebe Az ülésen, ha egykora és 
egészsége megengedi, Vay Miklós, báró az 
ő akadályoztatása esetében Tisza Kálmán 
és Karsay Sándor győri evangélikus püspök 
elnökölnek, mig az ünnepi beszédet Győry 
Elek orsz. képviselő, evang. egyhazkerületi 
világi főjegyző és Szász Károly dunamel- 
léki reform, püspök mondják.

J'ilos a dohányzás. Az egyesült államok
ban olyan törvényt alkottak, melyszerint 16 
éven aiul lévő gyermekeknek dohányozni 
nem szabad. Akit ezen korban dohányzá
son csípnek, megbüntetik ; aki pedig gyer
mekeknek dohányt ad el, érzékeny pénz
bírsággal sújtják. Bizony, bizony nálunk is 
is elkelne ilyen üdvös törvény úgy egész
ségügyi, mint közbiztonsági tekintetből.

Mikor szép a nö ? Hafiz a halhatatlan per
zsa, költő, következőleg határozta meg a 
női szépséget; Négy dolognak feketének kell 
lenni a nőnél : a hajnak a szempillának a 
szemcsiilagoknak s a szemöldöknek : négy
nek fehérnek : a kéznek, a szemtengeré
nek, a fogaknak és a bőrnek ; négynek vö
rösnek : az ajkaknak, a nyelvnek, az arc
nak, és a foghusnak : négynek gömbölyű
nek : a fejnek ,az előkarnak, a lábikráknak, 
a nyaknak : négynek hosszúnak : a derék- 
nek, az újaknak, a kai oknak és lábszárok
nak ; négynek szélesnek : a homloknah a 
mellnek, csípőknek, a szemeknek ; négy
nek finomnak : a szemöldöknek, az orrnak 
a bőrnek és ajkaknak ; négynek kicsinek : 
a füleknek, a kebelnek, a kezeknek és lá
baknak.

h í r e i n k

Graber Samu ügyvéd, megyei t. tisztiügyész 
november hó i-én saját házába tette át la
kását a Dóm mellett levő sarok házba. Ügy
feleit ez úton is kéri, hogy szives megbí
zásaikkal ezentúl ott méltóztassanak őt fel
keresni.

A magyar nyomda. Hoszas vajúdás után, 
mely alatt úgy lapunk, mint általában a 
magyar nyomda ügye igen is kockára volt 
téve, végre — remélhetőleg —  a helyes me-



dérbe jutott a dolog Megnyugvással hozzuk 
tudomásul, hogy a Magyar nyomdát Mos- 
kóci Ferenc vette át . ö fogja vezitni an
nak üzleti vészét, míg a thpografiai részét 
Hajós Ede vallalta magára, aki úgy szakér
telmével, mint finom Ízlésével Moskoci I*« 
renc szakszerű üzleti tapintatta mellett re
mélhetőleg rövid időn virágzásra juttatja ... 
annyira elhanyagolt intézetet. Addig is míg 
a szokásos >jelöniének« szétküldetnének, 
ajánljuk az újjá szervezett nyomdát olvasó
ink figyelmébe.

Tűzoltói nagy gyakorlat. Kohót József, 
a mártoni önk. tűzoltó egylet főparancs
noka, ma egy hete Pribócon nagy gyakor
latot tartott a mártoni és még más 6  köz
ség tűzoltóságával. A gyakorlat megkezdése 
előtt alapos szakszerűséggel megmagyarázta 
a hydrophor szerkezetét s kezelési módját 
s azután mutatóul a mártoni tűzoltósággal 
be is mutatta elméleti oktatását gyakorlat
ban. Aztán ismételten egüttes gyakorlatot 
rendezett a tanult s most tanuló tűzoltóság
gal s bár a rövid nap nem engedte, hogy 
a kezdők mindenben alapos gyakorlatot sze
rezzenek, az ercdménynyel mégis meg van 
elégedve.

A kostyáni vasúti merénylet tetteseit erő
sen kutatja a rendőrség ; a múlt héten 4 

kostyáni embert hoztak be a szolgabirói hi
vatalba, kikre meglehetősen terhelő gyanu- 
nehezedik, hogy ők raktak azt a nagy kö
vet a sinre a vonat elé. Bizonyíték azon
ban nincs ellenük s igy tagadásukkal szem
ben alig ha lesz a gyanú bebizonyítható.

Tánemulat8ag Turoc-Szt-Mártonban. A
helybeli izr. hitközség kebelében >szegény 
tanulók öltöztetésére* fennálló >Malbis Áru 
min* nevű egylet pénztára javara f. évi de
cember hó 6-án tombolával összekötött tánc- 
mulatságot fog rendezni az itteni fiatalság 
egy része. A  rendező bizottság buzgalom
mal fáradozik és nagy előkészületeket tesz 
arra, hogy a maris szépnek ígérkező vigal 
mát minden tekintetben siker koronázza, — 
mit egyéb iránt a jótékony, nemes cél meg 
is érdemel. A megyehaza dísztermének a 
tánchelyeül leendő átengedése iránt a ren
dezőség nevébeu Dr. Moskovics Ervin e na
pokban teszi meg a szükséges lépéseket.

Kneipp a hircs lelkész, kinek -Magyaror
szágon is oly sok tisztelője van. s kine 
gyógymódját mar náiunk is szinte sport
szerűen veszik igénybe, — nehány napon at 
a múlt héten Kassán tartózkodott, hogy a 
bankói fenyvesekben nidegviz gyógyinté
zetet alakítson. K hirt azt hisszük sokan | 
örömmel veszik tudomásul olvasóink közül is ]

300000 téglát akarnak a tél beaiita előtt 
hordatni az építendő iskola helyére Schulz 
és Tomaschck vállalkozók. A száraz ősz ] 
rendkívül kedvező e szándékuk kivitelére ; j 
hordják is olyan erővel, hogy az eddig 
odahordott téglaanyag maga elárulja, hogy 1 

milyen impozáns lesz az állami iskola új 
épülete. Pedig hol van még a többi tégla, 
kő földanyag és a többi szükséges holmi ? 1

Cseléd mizériák Mártonban. Azt se hittük < 
volna soha, hogy erről is Írhatunk : pedig . 
tényleg olyan nagy a cseléd szükség ez ' 
idő szerint a megye székhelyén, hogy nem 
egy ház van ma is cseléd nélkül. Régi cse
lédeink bele ízleltek a nagyvárosi (!) detbe 1 
s most mennek ki Pozsonyba, ki Szabad
kára, ki pláne Kolozsvárra s újak meg alig 1 
akadnak. Úgy hogy nem egy helyre más 
vármegyéből importálták cseledet.

Itt a tél. Igaz, hogy még nem maga tel- i 
jességében, mert az utak hótol tiszta*' , ha
nem a hideg igen erős és a hegyek vastag 
hólcpcllcl vannak borítva ; a hó mind lej
jebb száll s maholnap előszedik a sikamló 
szánokat is, hogy a legelső alkalommal ké
szen legyenek.

November másodikén -  a huicoikodás 
nagy napján — Márton is elénk surgésfor- 
gas színhelye volt. Egymást érték a búto
rokkal megrakott kocsik s volt a városban 
olyan riadalom, mintha a tatar futás nap
jait éltük volna. Az volt a nagy szerencse 
—  ha ugyan »hnrculkodasról« lévén szó,

♦  szerencséről* lehetne beszélni —  hogy az
időjárás a legkedvezőbb volt. Hanem azért 
— akármilyen szép idő volt is, mégis csak 
igazat ad minden hurcolkodó annak a köz
mondásnak, hogy *két hurcolkodás annyi, 
mint egy leégés!*

Október hó 30-an nagy tűz volt András 
falva. I.iptó megyei községben. Littmann és 
Pongrác összes épületei estek a lángok mar
talékává. Szerencse, hogy mind két birtokos 
biztosított. A csűrökben fclhalmazott gabo
nán kívül, nagy mennyiségű szarvasmarha 
égett be.

Söprik a mártoni utcát- Tudniilik, h gy 
nem az elöljáróság emberei, hanem a sivitó 
szelek, melyek olyan erővel zúgnak végig 
Turócmegye hosszú völgyén, hogy nincs 
az a lelkiismeretes napszámos, aki olyan 
tisztára söpörné az ország útját, mint ez a 
szél vihar, mely még hideg is amellett, 
mintha egyenesen Szibériából fújna. Bezzeg 
elővettük a téli kabátokat, sapkákat s fütünk 
olyan erősen, mintha csakugyan Szibériá
ban voinank.

állapított kikiáltási ron alól is fog eladatni |

fog.
Árverezni szándékozók tűi toznak az in- ] 

^ lanság kikiáltási áranak 10 •százalékút : 
vagyis 25 frt 70 kr. illetve 7 frt 20 krt 
készpénzbtn va-v az 18K1 1-X l- c ',-- 
§-ábau jelzett árfolyammal számított és az j 
1881. évi november hó i-én 0333. sz. a 
keit igazságügyminisieri rendelet 8. §-aí- 
bau kijelölt óvadókképcs értékpapírban a |

kiküldött kezéhez letenni, avagy az Í881 
LX tcz. 170. 3-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előieges elhelyezéséről 
kialiiiott .s.ahályszerű elismervényt atszol- 
gáitatni.

Ke l L/ptoszentmiklóson, 1891. évi októ
ber hó 7 napján a kir. jai igbirósag mint 
tikvi hatóságnál,

<3 a 11 a s z
kir. aljárábbiró.

Van szerencsém 11 t. 
tudomására hozni, hogy a

0 . közönség becses

a t u É z - s z t - i

Felelős szerkesztő 

Tarsszerkesztő :

: Révész Lajos. 

Fehér János.

Árverési hirdetményi kivonat.

A turócz-szt.-mártoni kir. j‘bíróság mint 
tikvi hatóság közhírré teszi, hogy Vrocz- 
laver M. J. ezégnek Cservény János elleni 
végrehajtási ügyében a Blatnicza község
ben fekvő

a blatniczai 394. sz tjkben I. sor sz 138 
hr. sz. a. foglalt Cservény János blatniczai 
lakos nevére irt 114. sz. a. ház udvar kert 
és melléképületre 160 frt kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlunsag az 1891 évi november 
hő 18-ik nádján d. e. 10 órakor Biatnioza 
községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatianság kikiáltási aranak 10 százalékát 
készpénzben, vagy óvadékképes érték pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, vtygy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett elő
ieges elhelyezéséről kiállított elösmervényt 
átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tikvi hatóság.
Turócz-Szt -Mártonban, 1891. julishó 1-én

D á v id .
kir. aljbiró.

e héten átvettem s azt ezentúl s a j á t  v e -  
's z é 1 y e 111 r e fogom vezetni. A midőn biztosí
tanám a t. közönséget, hogy fő törekvésem 
leend a lehelő legolcsóbb, legizlóse- 
sebb és legpontosabb kiszolgálás; 
van szerencsém jelenteni, hogy a nyomda ty- 
pographiai vezetését H a jó s  Ede árra bíztam, 
kinek e szakba vágj ÍLusszas g",'!™ '!:!1.:'. ÍS 
ízlése kellő biztosítékot nyújtanak arra nézve, 
hogy az általam vállalt munkák nemcsak 
olcsón., de nyomdailag is  tökélete
sen lesznek kiállítva.

A t. közönség hazafias tám ogatását 
kérve, vagyok

kiváló tisztelettel

Moskóczi Ferencz.____________________________
ix x y a cx x x x k x x x x k x x o x x cx x tx x x x x x x x x x x *

3662. sz.
tik. 1891.

Árverési hirdetményi kivonat.

A iiptoszentmiklosi kir. járásbíróság mint 
tikvi hatóság közhírré teszi, hogy ifj. Chlebo 
János és Mihály végrehajtatnak Kovács 
szül. Moraucsik Mária és kkoru Moraucsik 
Pál végrehajtást szenvedő elleni 45 frt 30 
kr. tökekövete.és és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a rózsahegyi kir. tör
vényszék (iiptóujvári kir. járásbíróság) te
rületén levő Vavrisso községben fekvő a 
vavrissói 27. rz. tjkvben A I urb. tel*
4— 5. 9. 11— 14. 18— 46 sor sz. a foglalt 
ingatlanból B 11 és 14 alatti Kovács sz. ' 
Moraucsik Máriái megillető V. rész juta- 1 

lékra 267 frt kikiáltási árban : valamint a 
vavrissó 230 sz. tjkvben A I urb. tel. 1 
sor 1565 hrsz. a. foglalt s B 5 alatti Ko
vács az. Moraucsik Mária nevére 'I. — és 
az 1881 évi LX tcz. 156 §-a érte mében 
következő tuiajdonostarsak u! m. B 1 Ma- 
jerik János nevére '.a d  — B 2 Majerik 
Mátyás nevére V öd —  B 1 Tam isik Já
nos nevére Vöd és B 6 Kovács János ne
vére Vöd részben s igy a vavrissói 236. I 
gz- tjkvben 1 sorsz. a. foglalt egész ingat- 1 
lanra az árverést 72 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási arban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1891. 
évi dcezember hó 18-ik napján d c. óra- 1 
kor Vavrissó községben a község iuzanál 
megtartandó nyilvános árverésén a me •-
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12. November bis 1. Dozember Ubcrniinmt.
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Melyik lapra fizessünk elő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az

„EGYETÉRTÉS4
.1 mely az u évvé. immai z : , k ' \ f Iyamaba lopott. Kz a magyar olvasó közön
ség lapja- Hitel* forrásokból zármazó srtesuloseinek gyorsasága, alapossága es 
sokas,iga, rovarainak v n llo z .v o --a  kitűnősége. a kuüjlthözó olvasmányok gaz- 
. ag tarhaza teltek az .í \ oiár■ : . nej' .., ,,, ve Az országgyűlési tárgyalásokról
» *-••• " ...... I« t  tál 0  ha ■ z'ifj Írást egyedül az cE Íyetértéa .
ki,. „ Gazdasági rovata vimnert r ■ tek,melynek örvend." A magya, kereskedő 
s Gazdaki,zönseg Uvm -zoru; ;ü ,oe idegen ae.óvu lapra, mert ar .E g yetértés.
kereskedelmi . tőzsde, tudósit,sa,na i ..... -revei alapossagaval ma mar nem
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az 
■ Izgycter, ,en. amire szökne,/,: van. \ zltozatosan ,/crkesztelt tárcájában, anv- 
•V* a>, m egy l.,p sem. Kot három regényt kozol egy-

I  <v '‘Í j ’ i? -4 0  köl tni regényt, részint eredetit, részint *  
k,„r,..,!i legjeie.no!, t e , *  rgeket mngy o , fordít.,»l*n kannak az .Kgvetér-
........... l,kl ni valót ke......  t viltg föl) , árúi (yoraan e« hitelesen

■ fii I : ira ■ ry ,. ra
j f  , 8 ,,k.r ' "• ,ézr'  5 lr- '  w  * " •  A l lófizetési énzek ar .Egyetér-

‘ ■ • küldendők. Mutatványszámot kiadóhi
hétig Ingyen ■ , bérmentve küld. 'ivatal kívánatra egy

Turóei-uL-mártom magyar nyoma* — Moskóczi F,u


	45



