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Felvidéki Híradó.
E L Ő FIZ E T É SI ARA : (

Egé»* évre 4 frt. Fél évre 2 írt. T
Negyed évre 1 frt.

*’
A felvidéki városok 

életjelenségei.
ív.

(F.) A XIX. századnak mindent ál- 
alakitó ereje a Felvidéket sem hagyta 
érintetlenül. Erre is rányomta a ha
ladásnak s az eszmékért való küzde- j 
lemnek bélyegéi.

A felvidéki városok 181-8 óin nagy ! 
haladáson mentek át. Ennek a ha
ladásnak nyomai észrevehetők ezen 
városok külső alakján épp úgy, mint 
lakosain. Mert mig a városok régi 
bástyafalai eltűntek, hogy helyet ad
janak a modern építkezéseknek, ad
dig lakosai uj társadalmat alakítottak, 
mely — miként egyik tekintélyes fő
városi lap mondja —  nem ismer 
többé karokat és rendeket s nem a 
vármegyét tekinti hazájának, hanem 
Magyarországot.

A fiatalabb generáció ebben nem 
lát semmi különöset, mert benne szü
letett ezen korszakban, csak a roha
mos haladást és az eszmékért küz
dött harcot látja maga körül kora 
gyermeksége óta. A/.ónban nem igy 
van a régi idők embere. Ezektől nem 
egyszer hallhattuk már említeni, hogy 
a régi idők hasunlühatlanul jobbak,
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szebbek és kedvesebbek voltak folyó 
napjainknál.

A letűnt idők emlékein elmerengő 
határozottan állítja, hogy a múlt idők 
társadalma sokkal összetarlóbb és te
vékenyebb volt, mint a mai. S mi, 
midőn eféle állítások felett gondol
kozunk, ama következtetésre jutunk, 
hogy könnyű volt nekik, mert akkor 
az eszmék és igények kevésbbé zak
latván az embereket, a szükebb csa
ládi, vagy baráti kör alkotta társas 
éleiben feltalálhatták mindazt, mire 
szükségük volt. De azt is gondolhatná 
az ember, hogy az ilyen szűk körre 
szorult társadalom aztán nem mindig 
az eszmék köteléke által egyesitelt 
egyénekből állott, hanem sokszor a 
rokonság, barátság, ismeretség és 
a helyi körülmények terelték őket 
egybe. Az olyan társadalom, mely ki
zárólag valamely eszme közössége 
által tömörült össze s céltudatosan 
működött egy bizonyos cél felé, azok
ban a régi időkben a ritkaságok közé 
tartozott. Az eszmék után való tö
rekvés a magasabb körök tulajdo
nául tekintetett.

Azonban a haladó kor nem álla
podott meg a régi megyéknél. Neki 
eszmék kellettek. S mivelhogy az uj

idők eszméi váratlanul tűnnek fel a 
! láthatáron s rohamosan iparkodnak 
! seregeket toborzani, nem lehel cso- 
1 dálkozni, ha a régi idők embere nem 

tudja magát beletalálni az uj hely- 
1 zelbe, ha nem lúd megbarátkozni az 

egyesülések eszméjével, vagyis azon 
nagyobb társadalom fogalmával, a 
melyet nem rokonság, sem a helyi j 
körülmények, hanem egyes magasz- 
losabb, a távol jövőbe vetett hit fűz i 
egybe. Hinc illáé lacrimael 

A mai korban a társadalmi tévé- j  
kenvség a szükebb mederből kilépett I 
s a felkarolt eszmék dimenziója sze- I 

! rint választja meg határait. És mivel 
a mai kor eszméi nem akarnak ha
lasztást tűrni, a régi állapotoknál 
mozgalmasabb jelennek kell létrejön
nie. Ez okozza, hogy különösen a na- 

j gyobb vidéki központokul szolgáló 
! felvidéki városokban, elementáris erő- 
| vei lüktető, helyiyel-közel lázas tévé- í 
j kenységű társadalmi forrongást ész

lelhetünk.
Az ilyen vidéki városok valóságos 

gócpontjai a demokráciának. Ezekben 
a városokban feltalálhatjuk az egy- 

; szerű földiniveslől kezdve a néposz- 
tályok minden faját. És mivel e vá
rosok nem tulnépesek, a gyakori 
érintkezés a szerencsének hullámzása
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100 «xóig 2 frt.. ezentúl minden megkezdett 
száz szónál 50 krritl több.

és az iskolák hatása folytán az osz- 
tálykülömbségek, a nélkül, hogy fel
tűnően észrevetők volnának, lassan
ként elsimulnak. A baj, ha ugyan 
ilyenről lehet szó, csak az, hogy a Fel
vidéken gyéren vannak a nagyobb 
városok s igy nem fejlődhet ki kö
zöttük az a verseny, a mi az alföldi 
szomszédvárosok közt mindenkor ész
revehető volt.

Nemzeti vagy nemzetközi?
M g mielőtt a kormány a miilénium ügyé

vel foglalkozott volna, a magyar ip:»r lel
kes pártolój-i, az orsz tg »s iparegyesület el
nöke, Z chy Jenő gróf muralmat indított 
mê ' egy, a mii énunn alkuiméval rende
lendő nemzetközi jellegű kiállítás tárgyá
ban

A grófnak sok lelkes támogatója akadt, 
ámde egészen más véleményen volt a ke- 
reskedelmi miniszter, a kine k a kiállításra 
vonatkozó törvényjavaslatát már a múlt 
hetekben meg is ösmertük.

A nvniszlrr javaslata egy áltaános nem
zeti kiállítás mellett szól. Egyik fővárosi na
pilap ha ábján tő b fővárosi kereskedőt és 
iparost nyilalkozattetélre hivott fői aziránt, 
vájjon célirányosabb volna-e egy nemzet
közi kiáibtas rendezése A fölszólítottak csak
nem kivétel nélkül a/, országos nemzeti ki- 
álli'ás cs/.méje nie lett loggiáitok állást.

Itt harcot vívni az iránt, hogy milyen 
jellegű legyen a kiállítás, teljesen meddő

T Á R C A

A pünkösdi rúzsa-
Hű szerető szívnek 
Volt egy szép rózsája.
Mint szemefényére,
Úgy vigyázott rája.

Pünkösd vasárnapján 
Kivirult hajnala,
És pünkösd hétfőjén 
Este meg volt halva.

Ott feküdt sárgultan, 
Fonnyadt levelekkel.
Hej, pedig de szép volt 
Tegnap kora reggel!

Szerető szív nézte 
Szomorún, megtörve. 
Kicsordult, kicsordult 
Levelére könnye.

Nyílt szebb rózsa is tán, — 
Nyílhatott miatta !
O csak azt az egyet 
Siratta, siratta!

Rudnyántzky Gyula,

Ej?y patak története.*
( H o c lu s  „ L  h lo to ir o  d 'n n  r u i s o c m r '  

c . m ü v e  u tó n .)

I. A források.

Fgy régi keleti rege szerint a siva'ag 
egyik forrásának partjain történt meg az 

* Ab Andi közlönyből

az eset, hogy az ó-világ három emberfaitáiá- 
nak ősei megszűntek testvérek lenni és ellen 
.-.égek lettek. M nd a hárman, kifáradva a 
homokon keresztül való utazásban nagyon 
sz-envedtek a bőségtől és a szomjúságtól. 
A forrás megpillantására örömmel teltek el, 
s futottok, hogy benne megfűrödhessenck. 
A legifjabb leghamarabb érte, megfürdött. 
s egész megváltozott. Hőre, mely azelőtt 
épp oly fekete volt, mir.l testvéreié, fehéres 
rózsás szint öltött és szőke fürtök omlot 
tak valiara.A második testvér már csak fé
lig merülhetett a forrásba, mert ezalatt fe
lére apadt csak homokos iszapot képezett, 
Ettől bőre arany-sárga arnya'atot kapót:. 
Mikorra a harmadik is oda ért, egy Csepp 
víz  se vo t már a medencében ; nem vol 
miből innia, és íelüditeni testet. Csak a talpa 
és tenyere talalt még egy kis nedvességre, 
ezek azért gyenge fehér szint kaptak.

E monda valószínűleg leplezetten azt 
akarja kimutatni, hogyan boldogul ak az em
berek. Európa lakói nem azért értelmesebb 
bek s szerencsésebbek, mert vaiamely kivaló 
tulajdonsággal rendelkeznek, hanem, hogy 
folyók és völgyekben földjük gazdag.bb s fo- 
1> óik nagyon szerencsésen vann..k elosztva. 
A/sio ellenben, hol ugyanaz az arja fajta 
uralkodik; mint Európában és sokkal régibb 
története is van, mégis hátrább van a mű
veltség terén, nem is uralkodik anyny.ra a 
természet fölött* mert nincs anynyi vize, s 
a termo völgyiket nagy puszták vnla ztják 
cl egymástól. Végre Afrika, az ő pusztái
val, íönsikjaival a hőségtől kiégett alföld
jeivel, mocsaraival, sokáig a kitagadott fold 
volt, mert hiányzanak tolyói és forrásai. De 

I a folytonos harcok és küzdelmek dacára is 
I népei lassanként mind jobban megvetették 
j labukat s napról-napra érvényesíteni kez

dik ö ökségükhöz való jogukat Most már 
annyira mentek, hogy onnét is tudnak for
rást lak isz ani, ahol őseik nem tudtak bol- 
noguini, s nem tudták öss ekötni az cgymá.- 
tól messze eső folyókat. A három első em
ber Vis a v-íoirasá rai ellenségül vált el 
egymástól, és egykor — tartja a legenda, — 
találkozni fognrk az Egyenlőség forásránál 
s ezentúl testvérek maradnak.

A naptól hevített vidékeken, hol a regék 
és hagyományok a nemz ti műveltség esi 
ráit keresik, mindig az. élet első főtétele, a 
íotrások körül kellé csopoi tosulniok az em
bereknek. A puszta közepette egyes törzsek 

I mintegy be vannak bőrtönözve oázisaikon,
I ennek a listára ott van; hol az. utolsó vi* 

zér s a fák végződnek. A füves puszták, mar 
nem zárják úgy el az embert; s a nomád 
pásztorok nyajaikat nuguk előtt hajtva, az 

i évszakok szerint a ííítenger egyik végétöl 
a másikig vándorolnák; de találkozó pont • 
juk azért mégis a forrás s a törzsek kisbb- 
n gyobb lutalma forrásuk bőségétől függ. 
A szémi nupek s egyeb néptörzsnél a pairi- 
árchális szervezet legnkabb a gyéren föl 
bugygyanó forrásoknak tulajdonítható.

A  büszke görög varos s vele együtt a 
bamula'os hellén műveltség: mely a történe
lemnek Őrökké fénypontja marad, hasonlóké- 
pen Hedas földjének alkatából magyaráz- 
kató ki , a sok kisebb-nagyobb elszigeteli 
medeneze mindenikenek meg van a maga 
kis csermely családja. Lehet-e képzelni Sp.r- 
tat az Eurotas, Olympiat az Aiphacus és 
Athént az. llissus nélkül ? Különben is fel
ismertek a görög köitók, mit köszönhet ha- 
zajok a gyenge vizercknek, melyket Ame
rika öslakója egy tekintetre nem méltatna. 
Az uj világ indiánja lenézi a csermelyt, 
mert ő a Madeira, lapojoz és Amazonhoz

hnson'ó hatalmas lolyökat iái 1 Innál höm
pölyögni; bár ö ma;a sem tudja hatalmu
kat fölfogni s biz.ouyos ámulattal tekint re- 
ájok. A görög ellenben, eltelve hálával a 
legkisebb vizét iránt, mint természeti erőt 
istenítette; templomokat, szobrokat :me!t, 
érmeket veretett tiszteletére. A művész ki 
az isteni jellemvonásokat megörökítette, anv- 
nyira átérezte a forrás belső erejet. hogy a 
bámuló néző rögtön ráismert.

llellas és Kis-Ázsia mily nagy számú cser
melyét örökítették meg ckképen a szobrá
szok és a költők ! Az utazó partra szálltán 
a llellespont azon részén, hol Odysseus és 
Achilles tár.,ai halóikat partra vonták, mi
kor meglát a azt a fönsikot, hol egykor 
Trója falai emelkedtek, s a kis Scamander 
vagy Simoisban képét megpillantja, nagyon 
szegény képzületünek, kemény szivünek kell 
lennie, ha nem érez magában meghatottsá
got azon habok láttára, melyeket Homér 
egykor megénckclt! Mit kell neki akkor érez
nie, ha meglátja Görögországban a Callir- 
hoét, Mnémosynét. Hyppokrenét é« a Casta- 
liát ? A bennük csergedcző viz ugyanaz, 
melyből a költők ihletőket merítették ; ezek 
tiszta vizét ittak, mikor halhatatlanságról ál- 
madoztak, mikor müveik sorsát akarták ki
olvasni rcdöik s a kis i-zellök hullámaiból.

Melyik az az utazó, kinek gondolata nem 
örömest tér vissza hozzájuk, ha egykor sze
rencsés volt őket szinröl színre láthatni! Én 
magam, valóságos i/.gatottsagal gondolok 
vissza azokra az órákra, mikor, mint a for
rások buzgó tisztelője, szemeimet a görög 
Sicilia forrásain legeltettem s a nap fény
nél kivehettem Acis és Atncnanos sellöit, Cy- 
anc és Arcltusa átlátszó habjait. Hizonyára 
e források mind szépek, de czerszertc szeb
beknek láttam arra a gondolatra, hogy mii-



dolog volna, mert hisz az már cl van in
tézve.

A városi kiállítás volt elnöke is hozzá 
szólott emez ügyünkhöz, és teljesen igazat 
ad a miniszter akaratának. A t  mondja, 
hogy a nemzetközi kiállítások k rszaka le
tűnt, mert ma a közlekedő eszközök cso 
dalatos fejlettsége mellett mi szükség van 
nemzetközi kiállításokra? Történhetik-e az 
ipar bármely ágában olyan haladas vaiy 
fölfedezés, a melyet a kü'füldi nagyobb há
zak levelezői vagy képviselői és ügynökei 
azonnal be nem jelentenének megbízóiknak 

Találjon ki valaki bármilyen újdonságot, 
egy szöget vagy egy csavart, vagy bármily 
jelentéktelen újítást, ruv;d idő alatt az 
egész világ ösmerni fogja. így ti.hat ma 
már nagyobb vonzó erőt előidézni alig le
het és csakis nemzetközi s p e c i á l i s  
kiállításokkal lehet még célt elérni.

Magyarországon, sajátos nemzeti viszo
nyainknál fogva jó  talaj kínálkozik egy nem
zeti kiállításra, mi bizonyára nagy vonzerőt 
gyakorolna a nyugati népekre.

Ha bele vonjuk kiállításunkba a balkán 
uépek érdekeit, nem les/, okunk panaszra.

Hogy mi a külföldi produktummal ékes- i 
kedjünk kiállításunkon, nemzeti tradíciónk 
örömünnepén önérszetünkcl homályost'* 
taná el.

A magyar ipar ma már tud önön magá
nak ékes csarnoknl építeni, a mely megér ; 
demli, hogy levett kalappal iepje at küszö
bét az idegen.
Csak egy még a bűnünk, ésc/, az. hogy nem 

a saját piacunkon veszszük a portékánkat, 
és hogy a pénzünket nem itthon költjük el.

A fohibánlc, hogy kevés a tőkénk, a fő- 
szerencsétlenségünk, hogy nincs pénzünk.

fparo>aink mind szegények, raktárra nem 
dolgozhatnak, a mi épen hasznot hozhatna, j 
de azért a nemzeti k iá llá sró l el ne ma
rad on senki, inért ennek meg lesz a maga 
erkölcsi és anyag' haszna.

A  H É T  T Ö R T É N E T E .

A nem zetközi h ely zetrő l KáinokV gróf 
külügyminister, november l i -én  tar
totta meg expozéját a magyar dele
gáció külügyi albizottságába.! Rész
letes felvilágosításai mcgnyiigtalólag 
hatottak a delegációra. Fejtegetései 
szerint a monarchia jelenlegi hely
zete, a mennyiben a békekilátá-

' sokról lőhet szó, kedvezőnek mond- 
; ható. Kálnoky gróf egyetlen politikai 
1 kérdést sem ismer, mely attól való 
I félelemre adhat okot, hogy a béke 

hosszú epohája most megszakítást 
szenvedhetne. Viszonyunk valamennyi 
hatalomhoz általán békés természetű. 
Egyetlen oldalról sem szándékoltalik 
valamelyes támadás valamelyik szom- 

I szód ellen.

A hármasszövélség kérdéséi illető- 
j lég a miniszter kijelentette, hogy vi- 
j szonvunk Németországhoz változatlan, 

Olaszországgal pedig meghosszabbil- 
tatott a szövetség az évek hosszú 

1 sorára. A hármasszövetség valamen- | 
. nyi tagja abban a meggyőződésben ( 

van, hogy a már fennálló szövetség ! 
jó s fennállása az európai béke ér- |

[ dekében kívánatos:

Keleti politikánkra nézve a kül- j 
ügy miniszter ezeket jelentette ki. >A 
Balkán területén minden állami indi- i 
vidualilásnak szabad fejlődés biztosi- 1 
tandó, a berlini szerződésben meg
vont halárakon belül, s állami és 
anyagi fejlődésük, a mennyiben ez 
hatalmukban áll, előmozdítandó, hogy 
mindinkább a többi kullurállamok 
szinvolára emelkedjenek s ekkép a 
nyugateurópai népcsaládhoz mindig j 
közelebb jussanak. A mi különösen 
Romániát illeti. Romániában lassan- 
kinl kedvező fordulat észlelhető a mi 
Hányánkban is. A legértékesebb biz
tosítékot erre nézve Károly király 
felséges személyében bírjuk. A mi 
Szerbiát illeti, a miniszter javulást 
konstatálhat Szerbiához való viszo
nyukban. A miniszter nem érzi ma
gát hivatva arra, hogy Szerbia népé
nek tanácsot adjon, de azt hiszi, hogy 

Kimondhatja ama véleményét, hogy 
jó volna, ha olt több figyelmet fordí
tanának a belállapolokra, a közigaz
gatási és matüriális feladatokra és nem 
csinálnának annyi nagy politikát. E 
tekintetben Bulgária ellentéte Szer
biának s ezért elismerés illeti meg.

1 Isy á lm á t  n ap  <» bécsi börzén . IC hó 14-én
I a béc»i börzét oly csapás érte, a melyhez 
I lógható még nem pusztított a börziánerek 

közt az 1873-iki krach óta. A pörze már 
ió idő óta nagyon ideges volt és olyan hi
székeny hogy a legképlelenebb híreknek is 
hitelt adott, s ennek következtében a ne
vezett nip>n elraaradhatlannak hitték a 
krachot. A nagy zavart s az ezzel járó ki- 

i sebbszerü kruchot a Wiener Tagblattnak 
j egy szenzációs hire idézte elő. Az állíttató* t 
| ugyan is ezen lapban, hogy a király Ja - 
; vorszki, a lengyel klub elnöke előtt, a kül- 
[ ügyi helyzetet igen komolynak jelei.tette ki 

s egyúttal ebbeli nézetének adott kifejezést,
! hogy az oroszországi Ínség növeli aháború 
, veszedelmet : IC hírre mindenfelé tombolva

és kiabálva ajánlottak u papírokat eladásra, 
i de hiaba, mert a vctel egyálialaban nieg- 
! szűnt. A kurzusok forintonkint estek ; a vesz

teségek óriási volta iszonyú kétségbescsbc 
sodorta a bürziánerckct. Sokan keservesen 
sírtak, jajgatlak, hogy koldus botra jutottak. 
Az egész pánik két teljes óráig tartott, mig 
meggyőződtek a hír alaptalanságáról. S  ki 
hinné, ezen rövid idő a la tta  kurzusdineren 
ciák száz millió forintra rúgtak, a kész vesz
teség pedig, melyet a bécsiek szenvedtek, 
meghalad,a a húsz m illiót!

A tren csén i J ö isp d n sd y .  Zichy József gróf po- 1 
zsonvmegyei föisp.ui elfogadta a trencséni 
fóispanságot. s december elején lesz meg
tartva az installáció.

H Í R E I N K

T .  o l v a s ó i n k n a k ,  a  m ag yar
n y o m d a  I x i r e o l k o d á s a  K ü v e t k e / t é -
bei) a  m u ll h éten  1tem  .jelenhetett
n x xj la p u n k  e lm a ra d t s z á m  h e-
ly ctt a  K a r á c s o n y i ü n n e p e k  a lku i-

m á v n l  k e t t ő s  s z / i m » t  a d u n k  s  i<jy 
K á r p ó t o l j u k  1 <>l v a s ó i n k a t .

Báró Révay Simon a múlt szombaton ér
kezett meg nejével Szapáry Ilma grófnővel 
Jíis-Selm ecre. A szuesányi állomáson báró 
Révay Gyula és neje Berchtold Róza gróinö 
várták az. ifjú part. A tűzoltóság ki volt 
rukkolva V ad.ir Imre parancsnok vezetése 
alatt, mely a kimenetnél kettős sorfa
lat képezve állapodott meg. S/ucsány intel
ligenciája teljes számban je le n : meg, hogy 
a közkedvcltscgü ifjú bárót s valaszlotjat 
üdvözölhesse. Volt is tolongás midőn a vo-

iónyi, manap már altünt ember éppen úgy 
bámulta, mint én. Gyermeki kegyeletem osz
tozott azok éizclmében, k k a bő c» Ody.se- 
us óta megállották e vizek partj tin, hogy 
szomjokat enyhítsék, vagy csak azért, hogy 
kristálytiszta, sülé|kék vizöket csodálják. Az 
egykor a íorra.ok körül összec oporto.ult 
népek emléke kiknek pa'otai és tempóm 1 
visszatükröződtek c források tükrében, ü.sz- 
•zetegvult a lava kü. iil kiszabadult forrás 
mormola.-.ával. IC népek kiirtattak emelkedő 
és sülyedö műveltség vallotta föl egym ást, 
de azért a forrás az. ő tiszta hangjavai uem 
szűnik meg elbeszélni a r.-gi görög .árusok 
történetét; sőt még inkább, mint a komoly 
történet, azok a mesek, melyekkel a köl
tők a fonalukat foldiszitetlek, elevenítik fői 
szemünk előtt az cgykoii nemzedékekét. A 
kis Acis folyo, melynek izoigalutara állottak 
Galatéa s az erdei nymfák, ameiyct Folytéin 
óriás felig eltemetett a sziklák ala. az Aetna 
egy régi kitöréséről beszel, arról a rcttenc- 
tcs óriásról, melynek homlokán mint eve- 
lopsnak szeme tündóklik a kigvtiló tűz; 
l'yana vagyis a »Kck«, ki epper. virágok
kal díszítette föl feje:, mikor l’iuto Rersep- 
honét a mezőről elragadja, hogy vele a il- 
vilag üregébe eltűnj.k, elénk varázsolja azt 
az idol. a mikor a fiatal istenek, .1 meg szűz 
földdel hazassagra léptek; a bajo . Ar.Thusa, 
kiről a legenda azt mondja, hogy Görög
országból jö tt  a :  ioni tengeren, beszel ne
künk a hellén gyarmatosok vándorlásáról s 
művelődésüknek fokozatos nyug.v.r.t vándor
lásáról. Alphcus. Olympia folyoj 1, hasonló- 
képen tengerbe szökött a srep Arothusut 
üldözve, cs Szicíliában hullámait oss/eke- 
verte, ez utóbbi draga habjaival. Némelykor 
—  mint a tengerészek mondják — még 
most is láthatni, amint folbugyog az Alp-

heus Svracusue közelében a tengerből és 
ária magúval hozza Görögország fainak le
velét, v:rágát és gyümölcsét. Az egész ter
mészet, folyói és növényeivel együtt követte 
a hellént uj házájba.

2. A malom.
A derék patak nemcsak termékenyíti 

földünket, hanem ha már vize elegei öntöz
te rétéin két másképen is hasznát veszik. 
Míg a magúval hozott teicvény evenként 
bam dalos vegyi utón gabonava válik, ad
dig vize a g .bona lisztté őrlésére szolga', 
talán még kenyérré is dagasztaná, ha ked
vünk kerekednek rabizni c munkát. Ila c. 
lég bo vize van. a patak az eberi munkát 
helyet* - öli s elvégzi azt a dolgot, melyet 
egykor a ia!nzolgak, vagya vadnépek asz- 
szonyai vége ztek raegörli a gabonát, ősz- 
szezuzza az ásványokat; vele keverik a homo
kot es mcszet az épületekhez, benne áz
tatják a kendert, ö színi a szövőket Ép 
pen azért a mohhal födött romba dőlt ma
lom, mindig tiszteletet ébreszt bennem. Neki 
köszönhetjük, hogy az emberekkel ezreivel 
nem bánnák többé úgy. mint teherhordó ál
lattal bánni szokás; most mar fölemelt fő
vel járhatnak, mert méltosagoan é* jó llé t
ben sokat nyertek.

Mily kedves emléket költ bennünk a mi 
falunk kis malma. Ott voh. m integy fi-zrk  
ben elrejtve, a nagy fák között, tálán még 
most is ott van; már messziről lehetett 
hallani adandó kclepélését, de a bozóton 
at :: m lehetett iátm a kis hazat. Gsak té
len kandik.dtak ki fch<r falai a lombtalan 
agak között; de máskor, mar bejutottunk 
udvarba, mar küzdöttünk a sziszegő hidak
kal, már fölvertük ólában u ház éber őrzőjét, 
cs ik azután pillantottuk meg mag it a mai 
mot. A molnár fia iskola-és játszó társnak

volt vele tehát közeledhetünk az örökké J 
morgó cerberushoz, sőt szájúba mertük 1 
tenni kezünket, s mcgciróg: ttuk óriás fe
jét. A szörnyeteg végre is mcgengcszteiő- 1 
dött. s szivvs vendéglátása jeléül Csóvál 
gáttá farkát.

Kedves játszóhelyünk volt egy kis sziget | 
melyre vagy a malomházon keresztül, vagy j 
a patakon keresztül fektetett gerendán I 
úszva juthattunk el. Ezen sétált napon
ként keresztül a molnár fia. hogy a vizet 
szabályozza. Magatói értetődik, hogy ez volt 
legkedvesebb utunk. ICgy pór ugrassál ked
ves szigetünkön voltunk, egy nagy tölgyfa 
árnyékában, melynek repedezett héjjá ne
künk lépcsőül szolgá l. Innen nézve a ma
lom, a fák, a patak, a szellők, a mohlep- 
te fal a legszebb színben tűntek föl. Közt
iünkben a patak fő ágat nagy tüskökből 
készült gat zarta cl ! a gát fölött vize.-és- j 
ben tort á - a víztömeg, s habzó rohano hui- 
lamái egyik paritól a másikhoz csapódlak 
Más olda ról a maiom régi falait foglaltak 
helyet, s a par'tól egész a szigetig min- j 
denütt fák emeikedtek. A fal alsó részén, j  
mint egy hatalmas torokból rohant elő a viz, I 
s a torok belsejében láthattuk a mohos osz- 

1 topokat, a hatalmas kereteket, amint nehéz 
| késen mozogfak, mint egy t£rt szárnyú madár 

a vízbe mélyedö keréktalpakat, melyek : 
minden bemerülése egy-egy vízesést idézett ! 
elő. A torok fölött sürurepkény borította 
a falat, s lölkuszott egész a tetőig, körul- 

i fonta a gerendákat, s falak fölött dús für- 
fökben csüngött lefelé.

Hat még a malom belsejében menynyi 
minben feltűnt nekünk, kezdve a filozófus 
számáron, mely a gabonás zsákokat hordta 
egész a lisztes kabatu molnárig! Köröt
tünk nem volta egyetlen egy tárgy sem mely

nat berobogott s a tűzoltóságnak ugyan, 
csak meggyűlt a dolga, mig rendelt tudott 
csinálni u kiváncsi néppel Minden ázom <>da 
tapadt, honnan az ifjú párnák kiszállania 
kellett. Végre feltűnt báró Révay Simon 
délceg alakja s látható lett Szapár.y Ibim 
grófnő bájos megjelenése mire lelkesült 
éljen kiálltás viharzott cl. Az ifjá  part 
báró Révay Gyula és neje üdvözölte. A ki 
menetelnél Ifi fehérbe öltözött leányka vi
rágú* szórt az útra s a kimenetelnél Vrn- 
dár Imre rövid üdvözlő beszédet intézett 
az i'ju párhoz, mire báró Révay Simon 
ige 1 sziveiyesen válaszolt. Ezután éljen k i
áltások között hintókra szállták az ünnepel
tek s diadalkapuk alatt —  melyek mind
egyikénél zenekar üdvözölte az jjjú  párt — 
robogtak Kis-Sehnccre — Adja az Ég,

| hogy a közszeretetben álló ifjú pár teljes 
; földi boldogságot leljen újonnan alapított 
I családi tűzhelyénél !

Mély gyász erte Boldi.í Ignác állami polg. 
és keresk. iskolai igazgatót, amennyiben 
apósa, Dubovszky István modori polgár

1 hosszas szenvedés után o hó 24-én 77 eves 
korúban meghalt. Kegyen az elköltózöttnek 

| könnyű a fold s a gyászolók bánatát eny
hítse a közré-zvét.

Glück8thal Samu doktor, fővárosi ügyvéd, 
ma délutun 4 urakor vezeti oltárhoz Sei- 
fensieder Sárika kisasszonyt Szegeden. Szív
ből kívánunk teljes boldogságot az új pár
nak.

A turoc szentmartoni keresk. iskoia ifjú
sági önképzö körének első szépirodalmi 
estéj - igen szép közönséget vonzott a ke
resk. isko'a erre szogáló termébe 21-én 
Hold s Ignác*, mint a kör elnöke, szép 
m égnyró beszéddel nyitotta meg az iskola 
ezen újabb ténykedésés; Mórán Fülöp ta
nár Sakespear-rol s ennek Coriolanjárol 
olvasott fel igen érdekes tanulmányt ; a 
többi számot az ifjúság sziva 'a la  töltötte 
ki. Az est általában igen szépen sikerült s 
akik ott vol ak bizonyára je len  lesznek a 
február hóra tervezett második ilyen e s 
télyen is.

A líptószentmiklósi au. polgáriskola O 
Felsége a királyné nevenapja alkalmából szép 
és m eghat) ünnepélyt rendezett. Az tinep- 
ség fénypontját a Felséges pár igen sike
rült arczképeinck leleplezése képezte, mely 
képek az intézet ügyes rajztanárát, öoen- 
dóri Gusztávot va Iják mesterükül. Kezde
tét az ünnepség a mindkét nembeli ifjúság

ne mozgott volna a lathata:l.m vizesé 
ereje folytán; mely ott zugott labink alatt 
és csak egy-két futó habot láthattunk be
lőle. A faiak, a paddó zat, a boltozat, m nd 
rengett a rejtett erű lökései alatt. A malom 
egyik szögletében forgott a fő tengely, 
forgott szüntelen, mint valami szellem, fogas 
kerekek, kifeszetett szíjak átvezetek a 
mozgást a garathoz. A garatból kiömlött 
liszt egész felhőket képezet, mely belepett 
mindet f nora porává’; a malom gerendáján 
függő pókhálók felig leszakadtak súlya 
a'att, nyomunkat a fehér deszkán szépen 
meg lehetett olvasni.

A mindenfelől hallatszó zajban alig hallot
tam ajat hangom, kulömbeu sem mertem 
beszélni, csak tűnődtem, hogy nem boszor- 
kanymester-c a házi gazda. Fia iskolatársam, 
már nem volt oly félelmes előttem, sőt néha 
nap an volt bátorságom bírókra is szállni 
vele. de azért niég<e tagadhattam meg 
hogy benne valami titokteijes lényt látok, 
aki parancsolni tud a természetőrök fölött. 
Ismerte ó egész titkát a viz mélyének, meg
nevezte névszerint a füvaket és halakat, 
mert vaió«ágos kétéltű volt a mi szemünkben 
s nem i-. nagyon tiltakozott ellene. A pa
tak legmélyebb helyén is teljesen otthonos 
volt, s az utolsó centiméiig biztosra meg
mondta azoknak a helyeknek a mélységét 
melyeket mi alig  tudtunk megmérni. Tudta 
hol gyengébb, hol erősebb a folyás, gyak
ran küzdőit bele úszva is, evezővel i s ;  sok
szor kis híja volt, hogy cl nem kapta a ke
rek . de o, éppen mert ismerte a veszedel
met, dacolt vele, bízott karja créjében, s 
végső esetre a kifeszitett mentő kötélben. 
Egyik nem oly szerencsés testvére, o tt lelte 
halaiét az örvényben, hová a vizáija sodorta. 
Rémülve néztük mi a balvégzetű nyílást,



által rázendített hiinnuszszal vette, mire 
Nagy István igazgató rövid, do velős bc- 
»zédb«n v á o lta  a mai nap jelentőségét s 
az ifjúsághoz intézett lelkes szavaiban rá- j 
mutatott a Felséges pár számos uralkodói ( 
erényére s buzdította a fiatalságot, hogy 
miként azt az egész magyar nemzet teszi 
ök is valóságos imádattal vegyék körül ! 
azok személyeit kiknek arczképeiröl ime 
most hull le a lepel. Lelkes éljenzés után 
magyar népdalt énekelt a kar, mire Péntek 
Farkasné, po'g. isk. tanítónő hosszat) fel
olvasásban s a gyermekek felfogásához 
mért ügyes előadásban szóit a Felséges 
Királynéról, n kinek életéből vett s egy
más mellé áliitott episodok egész sora 
igen alkalmasoknak bizonyultak felébresz
teni a gyermekekben a legelső magyar 
hölgy iránti határtalan szereidet. Két 
alkalmi szaavalat s egy hazafias dal volt 
a lélekemelő ünnepség befejezése. A íclvi 
dókén kettős jelentőségűek az ily iskolai 
ünnepségek. Alig van hatásosabb nevelési 
eszköz a hazafias szellem ébresztésére s ápo
lására ; vajha mindenütt oly férfiú állana 
az iskola élén a ki ennek tudatában van s 
a ki e szent célclérésére sem időt sem farad
ságot nem kiméi. Az ünnepségen Ivszely 
Árpád kir. tanácsos s tanfelügyelő, vaiainint 
a gondnokság szintén részt veit.

A liptó-szent-miklosi dalegylet 1891. évi 
december hó 5-én a »fekete sas* nagyter
mében Dalestélyt rendez, melynek mű
sora a következő : 1. Magyar népdalok, tér - 
fikar Bognártól. 2. Szeretem a nőket, víg 
monolog irta George Lórin. 3. A puszta 
sirja, bariton-magándal zongora ki.-érettel 
Heisertöl. 4. Hynmus az éjhez, férfikar Bet- 
hoventöl. 5. a) Magyar népdal, sopránhangra 
zong. kísérettel *«*. b) Ária, *Ii trovatore« 
című dalműből, zongorakisérettcl Verditől.
6. l’reghiera, »Mosé in Egitto* című orato- 
toriumból, négy vegyes hangra zong. Ros- 
sinitöl. 8. Pepi tant, víg férfikar Geneétöl. 
Belépti dij nem tagok részére számozatlan 

‘ülőhely 1 frt, á'lóhely 50 krajcár. Kezdete 
pontban esti 8 órakor. A dalestélyt ezzel 
kapcsolt tánc követi.

Esküvő. Láng Arnold, liptószentmiklósi 
postatiszt december hó 6-án tartja esküvő
jé t  özv. Mittelmanné szül. VVeiser Irénnel.

A műked/elöi előadásra, mely ma lesz 
a vármegye há^a nagy termében, ugyancsak 
készülnek műkedvelőink. A próbák nagyban 
folynak s azokból Ítélve az előadásnak

nagy sikere lesz. Közönség valószínűleg 
igen nagy számmal lesz. Úgy hallottuk, 
hogy Révay Gyula báróék is bejönnek 
az előadásra s — ha még itt időznek — 
Révay Simon báró i3 elhozza ifjú nejét a 
kulturális mozgalmak iránt melegen érdek
lődő, müveit lelkű Szapáry Ilma grófnőt.

A llptoszentmiklósi önkéntes tdzolto egylet
valószínű, hogy most már végleg meg fog 
alakulni. Az egyesület ugyanis már évek óta 
alakulóban van s 1884 óta megerősített 
alapszabályai vannak, de a működés terére 
mind eddig még nem lépett. A közgyűlést 
c hó 22-érc hívta össze V i t á l i s  Péter 
elnök s abból Ítélve, hogy a  tagok nagy 
számban jelentek meg, biztosan reméljük, 
hogy komoly szándékuk van az egyesüle
tet végleg megalakítani, erre mutat az is, 
hogy a jelen levő tagok nyomban megvá
lasztották a tisztikart is és azóta serényen, 
dolgoznak az egyesület szervezésével. Bevá- 
lasztoitak a tisztikarba elnöknek, id Ballo 
Lajos, aiclnöknek Steiner Manó, jegyzőnek 
Nagy István pénztárosnak Kovács József, 
főparancsnoknak báró Klocli Károly, alpa- 
rancsnoknak ifj. Ballo Lajos, ügyésznek 
Schlesingcr Náthán dr, orvosnak Hofimann 
Adolf pr.

Táncestely. A decemberhó 6. án megtar 
tandó táncestély rendezősége ez utón kéri 
fel azokat, kik meghívót helytelen cím e
zés folytán vagy tévedésből eddigelé nem 
kaptak és ilyenre igényt tartanak, hogy ez 
iránt a rendezőség bármely tagjához fordulni 
szíveskedjenek, hogy továbbá a nők tom 
bolatárgyakat Dr. Moskovics Ervin úr ke
zéhez juttatni kegyeskedjenek. —  Felülfize- 
téseket köszönettel elfogadnak. —

E hó 15-én este 10 órakor Szucsányban 
tűz ütött ki Malko J. gazda csűrében. A tűz
oltóság rögtön a vés/helyén termett s eré
lyesen hozzálátott a tűz lokHizásához. A de
rek tűzoltók fáradozásának volt is eredmé
nye, a menynyiben a csűrrel egy fedél alatt 
lévő épületek is megmentettek a pusztító 
elemtől. Szerencse, hogy szélcsend volt s igy 
a védelem nőm lett gátolva, A tűz keletke
zésének oka állítólag gyújtogatás.

Nagyvadászat volt múlt szombaton Révay 
Gyula báró k.-selmcci vadászterületén. Az úri 
vadászok egész nap a hajtásban állották, de 
a temérdek apró vad mellett alig  akadt 
lövésre érdemes nagy vad. összesen 3 jö tt 
puska végre ; egy hatalmas vadkant Révay

Gyula báróné golyója járt keresztül, egy 
őzbak, melyet Lehotzky Vilmos főszolga
bíró terített le s egy suta, melyet Bossanyi 
Lajos lőtt keresztül Vadászat végeztével 
kedélyes vadászebéd volt a vendégszerető 
báró úri kastélyában.

A difterltis. Szucsányban, úgyszintén Rutt- 
kán is a két ismert rettenele* gyermek be
tegség a torokgyík és difteritiaz pusztít. 
Különösen Szucsányban ugyancsak töme
gesen szedi áldozatait s úgy szólván nincs 
nap, a mikor temetés nem volna

Pompás vadászzsákmány. Révay Simon 
báró a múlt héten egy hatalmas 8 agan- 
csú szarvast e jtett el Révay Gyula báró 
kis selmeci vadászkertjéhen. A hatalmas á l
latnak igen sok nézője volt a terítéken.

A gyászmagyorok szaporádnak Újabban 
ismét ketten folyamodtak megyénkből a 
Ilaynau alapítvány segélydijáért. Ezek 
Div'ák Márton és Makan Márton, a kik 
mint 48-as hovédek s Buda ostrománál 
megsebesültek.

A bolgár ezüstpénzek tömeges előállítá
sát e hó 2-án kezdték meg a körmöczbá- 
nyai pénzverőhivatalban.

UJ távirati dijak Magyarorszg, Ausztria 
és Néiuetórszág egész területén 1892, 
január 1-töl fogva három krajcárban 
m egállapított egységes távirati szódíj lép 
életbe, melynél 80 kr a dij minimuma. A 
tárirati dijak szabályozásához és leszállí
tásához a német biródalmi kormány legu
tóbb járu lt hozzá. A nyárou Baros* mi
niszter és Stephan d r . a német postaügyi 
államtitkár közt történt megállapodásokat, 
melyek szerint az eddigi alapdij megszű
nik és egységes s/ó-dij hozandó be. mi
után Bajorország és VViirtenberg korm á
nyai elfogadtak e megállapodásokat, most 
a német, va'am it az osztr. kormány vég
legesen jóváhagyta. Az osztrák kormány 
kozzájárult a magyar kereskedelmi minisz
ternek abbeli rendelkezéséhez is, mely 
szerint az állomáshelyen kívül a táviratok 
kézbesítési dqat egységesen 40 krban álla
pította meg.

Ki volt első közösügyes poéta? A »Pesti 
H irlap«-lan olvassuk: Csanádi Sándor sze

rint bzonyosan Jókai Mór. Igazában pedig 
még jóval azelőtt, hogy Deák Fcrencz meg
csinálta volna a kiegyezést — Kisfaludy 
Sándor jó  dala látta először a dualizmust 
a jövő messzeségében feltűnni Most, mi
kor a közjogi alap 26 éves institúciója el
len újra megindul a harcz. Jóka; r a k  az 
imént állította oly ékesen szembe az új és 
a régi ‘ nemzeti pártot* —  talán tanulsá
gos lesz eszébe ju ttatni a jung-ungaroknak 
milyen politikai ideáljai voltak félszazad 
előtt egy magyar költőnek. A ‘ Regeköltő 
Hattyú dala* IX  éneke 12-ik strófájában. 
Kisfaludy ekkép anticipálja — a delegaei 
ó k a t :

♦ Magyar ügyét, külön magyar 
Kormány s tanács vezesse,
De fele’ős a nemzetnek,
S  ezt a nemzet fizesse,
Összeülve a némettel 
Vegyes ügyben végezni,
Király lásson igazságot,
Ha nem tudnak egyezni,*

Persze, Kisfaludy még nem ismerte a kö 
zösügy szót mai értelmében ; ezt először 
Kovács Lajos, e régi derék publicista te
remtette és honosította meg. a Kisfaludy 
áltai használt ‘ vegyes ügyek* helyében S 
jó l tette, mert ha nem tette volna, menyi 
fejtörést okozett volna Szilágyi Dezsőnek 
aki a konzuli bíráskodásról szóló törvény
javaslatnál először fedezte föl, hogy volta- 
képen «vegyes ügyeink* is vannak s ezek 
épen nem azonsak a közös ügyekkel. Mek
kora metamorfózisa a politikai terminoló
giának egé z Szilágyi jogászi elm éjéig! De 
denique ami fődolog, azaz, hogy mégis 
csak Zalavármegye volt praedestinálva, 

kezdve Kisfdudy Sán oron, végezve Deá
kon, — a dualizmus intézményének kifej
tésére.

Kitüntetés. Pasai M., a7 általánosan is
mert te-cheni liqueur-gyáros ismét méltán 
megérdemelt kitüntelésben részesült, ameny- 
nyiben az ez évi bécsi kiállítás ju ry-je öt 
által .nos és házi szükségleteknek egészség
tani szempontból való gyártásáért a n a g y 
a r a n y e r e m m e l  jutalmazta.

az apa ugyanis rémületből az egészet elía- 
laztalta.

3. A vizáradás.
Kiég hosszú igéig nézhetjük a viz színét, 

s mégsem tapasztalatunk rajta semmiféle 
változást sem. Azt hisszük, hogy a beleke
rült levelek mindig egy ugyanazon a helyen 
kerülnek bele az örvénybe, ugyanazon he- 
|\cn lassul meg folyása, törnek meg habjai 
s aikotnak sellőkct: ugyanazon a helyen
vannak a egerlák, tiszta vizében állandóin 
egy helyen fürödnek a myosotis virágai.

Pedig a viz tömege szünet 
nélkül változik, ugyanakkor változik az 
örvények helye, a fölszin állása, a soilók ma
gassága, a fák tőve s a növények kulon- 
bonbóző magasságban vannak eleppvc. Köny 
nyen észre lehetne venni mindez aprólékos 
változásokat, ha az tmber a helyett, hogy 
szórakozott szemmel tekintene reá, valamely 
pontos eszközzel mérné meg legalább a víz 
állást. Különben is, mikor vizszin változása 
igen gyenge a derült napokon, éppen akkor 
nem is szeretnek sétálni a folyó pártján, 
chcnke/öleg, ha erős s rögtöni változások 
á Inak be a nagy záporok idején. Ha az 
cső szél ős vihar dacára nem remeg az em
ber egy kissé megállapodni, talán éppen egy 
vihariépte fűz kétes védelme alatt, csakis 
akkor lehet látni, mily óriási gyorsasággal 
dagad föl vize, mint rohan kétszeres gyor
sasaggal, Cfe,ész a széléig meglelik medre, 
sőt tulcsap rajta s elő illik a müveit mező
kön.

A hegyzugokbaii a hirtelen való növe
kedés és vizaradas egészen más természetű 
Itt az cső, melyet a hegycsúcson megsza
kadt felhők ontanak, rögtön lerohan a hegy- 
lejtőn. minden szakadék, minden mélyedés

ből vizcrck, zuhogók rohannak elő, s össze
vegyülnek anagy katlanokban, melyek legtöbb 
természetes völgyben előfordulnak. Az eső 
vi-.é hez vagy pedig a féiig megolvadt hóhoz 
melyet a langyos zápor lemosott a lejtők
ről, sáros törmelékek, sziklák, a hegyekről 
letépett óriási kövek keverednek, abban a 
mederben melyben egykor a tiszta vizű pa
tak ezüstszerii süllőivel zakatolt, most léiig 
folyékony, félig tömör keverék rohan, ez ví
zözön és beomlás egyszersmind. Knnek tu
lajdonítható az a tünemény, hogy idő foly
tán a hegyek lassacskán lekopnak s a sík
ságokra a tenger fenekére rakódnak tör
melék alakban. E  zuhogók végeznek a lég 
magasabb tetőkkel is ; ledöntik egykor az 
Andokat és a Himaláját, amint ledöntöttek 
kevésbbé magas csúcsokat, mint a hogy a 
geolokusok állítják.

Mindig eszemben van az a borzasztó éj, 
melyet a Ghina partján a kolumbiai Sierra 
Nevadaban töltöttem. A nappal gyönyörű 
szép volt, csakhogy fenn a hegység felsőbb 
zugaiban néhány mérföld távolságra vihar 
tört ki, mely még szebbé tette az estét , a 
nap teljes pompájában nyugodott le, a lát 
határon elterülő biborszinü esti szürkület 
még nagyszerűbb lett azon sajátságos ellen
tét folytán, melyet a hegyeket szemünk elöl 
takaró fcihők szolgáltatlak, melyekből á l
landó zugás hallatszott. Végre az éj beáll- 
tiv a l a vihar ereje megtört, a dörgés elhall 
gatott, az utolsó villámlás is elhalt, s nem
sokára a hold, mely a hegygerincen m egje
lent, elszórta a  hegyeken úszó felhőket, mint 
a hogy a hajó orra hasítja a hullámokat.

Telve bizalommal és kifáradva a sok já 
rásban, siettem éjjeli szállást keresni. A ho
mokos part csillogott a holdfényben s én 
ezt ejjeii szállásnak szántam, mert ez kelle

mesebb és puhábbnak kínálkozott mint a 
nedves- fii az erdőben, meg a mellett bizo
nyos voltam róla, hogy a sötétben nem te
szem kezemet egy alvó kigyóra vagy más 
allatra, mert a nyilt téren megt udtam 
különböztetni ellenfelemet. Előkészítőm pár
námat, kezemmel késemen elszunyadok. 
Szerencsére a inoszkitók nem engedték, hogy 
mélyen elaludjam, még mindig homályosán 
hallhattam a külső zajt. amoszkitók zúzásat 
a bőgő majmok táncát. Egyszerre c zajjal 
valami zugás vegyül, mely folyton erősebb, 
mintha ezer patak rohanna alá. Fölébrcdck, 
fö'.ugrom, mar nagyon is ideje volt. Szemeim 
ekkor észrevették valamely mozgó falat,mely 
felém vágtató ió sebességével haladt. K viz 
sár és sziklakból álló tömeg ébresztett föl 
engem. Gyorsan összeszedem holmimat s 
egykét ugrassa! túl vagyok a patak partján. 
Mikor visszanéztem az ár már elborította 
fekvő helyemet. A habok utödésük kö ben 
süvöltöttek, az arral óriási sziklak lassan ha
ladtak mint valamely almukból fölijesztetl 
szörnyetegek, a tövcstól kitépett fák nehéz
kesen úsztak s darabokra törlek a görgő 
kövek kövek között, a partok folyton inga
doztak a hozzajok csapódó uszadékok ü e-e 
következtében.

A Ghirna egész éjjel át zúgott, de zúgása 
lassan, lassan elhalt: a törmeléktől fölzavart 
viz tisztulni kezdett; a nehéz sz klák fon- 
akadtuk a viz közepén. Mikor a nap legelső 
arany sugarait árasztá a tá jra, azt hittem 
a patak Heget apadt már, hogy a túlsó 
partra mehessek, s fovtasam  utam at ; ru
hámat. mint valamely turbánt fejem re vet
tem, s nem minden veszedelem nélkül á t
gázoltam. Mikor aztan átgázoltam, csak 
akkor bántam meg, hogy nem tettem  úgy, 
mint az egyszeri paraszt, ki Iculvcna Duna

parton, meg akarta várni, mig & viz telje
sen lefolyik. Átkelésem után néhány óra 
múlva a Ghina egy ke kény vizár volt, 
mely ide-< da kanyargott a nagy kövek kö
zött. szik éról sziklára lépve egy két ugrás
sal künnven átkelhettem volna rajta.

Szerencsére c h'rrelen áradas, melyet 
vizi lavinának is nevezhetünk, a hegy lá 
bánál m egváltoztatja futá/át. A sik földön 
hói a fő d hajlasa enyhe, vagy szemmel 
egyatalan észre sem vehető, a folyó tömeg 
v szt erejéből, s nem görgeti msga előtt a 
törm eléket: a sziklák állanak meg legelő
ször. azután a kövek és kavicsok ; végre a 
csermelylyé lett zuhogó, csakis finom ho
mokot viszi magával. így tölti föl medrét 
lassankin^. s meglehet. hogv a mi patakunk 
is egykor széles, mély folyó volt. A völgy 
melyet ma egész széliében rétek, s szá n 
tóföldek fog ainak el, egykor vizzel vo- 
tak tele, s az átellenes dombokon még most 
is látni az egykori patak nyomait, alá mosva 
a viz által.

Ki tudja, a jövőben a vizér. mely egy
kor folyó és most patak, nem «zükü!-e meg 
annyira, hogy egy madár kiihatja. A par
tok folytonos változása, s magaslatok 
törpülése, a nedves szelek megváltozó útja, 
a mai medencének több részre szakadása, 
végre a földalatti nyílások keletkezése, me
lyekben a vizek eltűntek, kiszáríthatják a 
patakot, s ez teljesen el is tűnhet. A frika 
és Arabia sivatagjain számos lolyó meg
szűnt létezni; medrük homokkal van tele, 
s a benszmőttek csakis bizonytalan hagyo
mányok után ism erik. A keresztények —

1 mondják az arabok, — tüntették el varázs
latukkal a folyókat, s nem is jö n  meg vi
zük. hacs k valamely bűvész nem nyitja 
föl újra a fúrásokat. Sahara ily megátko
zott folyói között vannak többen, melyek 
medre száz, egé-”. ezer kilométer hosszú 
Mily óriás víztömegnek kellet itt folyni 
mely kivájta a t a la jt ; itt most az utas éjjé  
egész bátran alhatik ; de hogy saomját oltsa 
a homokban kell neki dárdájával vitet ke
resni, mely sokszor hosszas keresgé'és után 
sem bugyan föl.



Az uj prim.sról Abból az a kutomból, 
hogy egész Magyarország érdeklődése most 
Vaszary Kolos fele fordul, nem lesznek ér
dektelenek az alábbi sorok. Vaszary Kolos 
szülei Keszthelyen laktak, hol atyja szegény 
mesterember volt. (A ház, melyben szülei 
laktak, a füutuzaban van és jelenleg Macz 
nyug. plébános tulajdona.) Szüleinek a Keszt
helyhez lél óra járásnyira fekve u. n. liye- 
nesdiás hegyközségben egy kis s: ölő,ük volt. 
Kgy napon az uj prímás édes anyja ebédet 
vitt a szülőben do'gotó férjének s mikor 
délután hazafelé indult, a szőlőhegy és 
Keszthely városa kozott elterülő, jeleneg a 
keszthelyiek iegelöjét képező Ámorban hir
telen rosztil lett és itt latta meg az uj prí
más a napvilágot. Miután senki sem jött 
arra, az anya kéntelen volt a kis Kolost 
abba a kosárba tenni, melyben a férjének 
az ebédet hozta és úgy vinni haza. Gyer
mekkorában az uj prímás nagyon csúnya 
volt pajtásaitól sok gúnyolódást kellest 
ellüraie, Lelki tulajdonságai es szellemi 
fölénye azonban mar akkor is imponú-t. 
Rendkívül jó tanuló volt grmnazista korá
ban is.

Jó kalyhatapasz. A hideg idő közéletével 
a kályhák jókarbahozatalaról is kell gon
doskodni. Igen jó kalyhatapaszt következő
kép csinálhatunk: Vegyünk egyenlő menyi- 
ségben agyagot, sőt cs fahamnt, nedvesít
jük meg vízzel, gyúrjuk at jól s tapas szuk 
ki vele a kályhát.

Hányán mennek Amerikába ? Terszc csak 
hozzávetőleg ichet összeszámítani azokat, 
a kik jobb hazat keresni az újvilágba men
nek. De mert az amerikaiak mindenben túl
tesznek rajtunk, szegény ó világiakon, hat 
aem lehetlen, hogy nekik sikerült összeszá
mítani. l'lane ha meggondoljuk, hogy hiva
talosan történt a z ! llzcn hivatalos adatok 
szerint a következő statisztikai közolhötjük 
a kivándorlásokról : Tiz év alatt 11 8 9 1  évi 
június hó 30-aigj kivándorolták Magyaror
szág hói összesen 12 7 ,6 0 l-cn? 6 4 .2 4 ; ícrli 
é 63,3:* nő. 15 evesnél fiatalabb ezek ko
zott volt 18 ,7 8 5 , I4 — 4 0  eves 9 5 .0 3 8 , és 40 

ezenfelüli 13 ,8 58 . —  Sajnálattal latjuk e je- 
elitéiből, hogy az utóbbi tiz. cv alitt foly
ton emelkedett a kivándorlók szama. Jellem
ző. hogy a lajtántuli államokból, nevezete
sen Csehországból sokan kivándorolak. 
Ausztribaból összesen i2ö.o38-an.

Ministeri rendelet A közoktatásügyi mi
niszter legközelebb kimondta, hogy azok 
az iparos és kereskedő tanunezok, kik a 
gymnasium. reál- vagy poigári iskola négy 
osztályai vagy pedig a felső népiskola 3 
osztályát elvégezték, atanoncz sko'a lató- 
gatásátói felmentendok.

A zónatarifa két első éveinek eredményére
vonatkozólag a következüket közölhetjük: 
Az 18HSiki évben, melyben a zónatarifa még 
nem voit érvényben az eia'adott mentje- 
gyek száma volt ő,681. 845 frt. Bevétel sze
mélyek után 9.046. 0Oi frt. 18SH—89-iki 
első zónaarifas év: Szállított személyek 
száma lő,570.600 frt Bevetel személyek után 
11.729 300 frt. Révé é! podgyász után G21 .- 
000 frl. 1890-02-iki második zóna* tarifa- 
év: Szamtott személyek száma 18 197.700 
frt. Bevétel személyek után 12,806 9000 fit 
Bevétel podgrasz után 6,174000 frt.

A vetesek allasá október 17-élői 30 ig 
a földmiveiésügvi minisztériumhoz beérne- 
zett jelentések szerint a következő volt:
A hoszszantarto s mar eddig is két hóna

pig terjedő szárazság a szántásra, de i>ü- 
lőnöscna vetési munkaiatokra nagyon ked
vezőtlen hatással van. E ső cső szórványo
san volt, igv az elvetett vetések híjával 
vannak a ta aj nedvessé .ti k nem fejlőd
nek. sőt lHyenkint már egé.z.n elcsenevé- 
sztdtek, CiCké'v kivétellel áltaiabm véve 
országszerta gyengék. A  veién sok helyen 
még most sem fejezték be. a gazdák nem 
merik a magot elvetni, attól való félel
mükben, hogy az. egerek és férgek, melyek 
nagyon sok helyen clszaporodtak tőikre 
fogjak tenni mielőtt csírázhatna. De külön
ben a főid annyira hantos kökeménvségU, 
hogy az elvetett késői vetés, in .g a homo
ki talajt kivéve, ki sem kelt. A korai ve 
lések, a hol ki is kelt k. egyetlenül álla
nak cs túlnyomó részben színtelenek, hi
deg fagyos idöjaiásis megviseli, néhol már 

*e is perzselte, zö.d vetést r.tka bolyén la 
lálni. A repce is mindjobban tengődik, 
helyenkint meg meglehetős, a felfö'di része
ken azonban gyenge, részben már ki is ve
szett. Tavasziak aia szórványosan szán
tanak. -T ra gva és fahordás s takarmány 
répaszedés, szölőbcíedés folyamatba van. 
A jószágálloraány az ugarleg jökről*istál- 
lóhazra .szorult.
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Csak Horgonnyal valódi!
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Kr.kl.es nélkiilözhetlen játék 
nak akkor valódi, ha a nyári j

1 hosszú téli estékre A 
dvénnyol, a Horgonnyal

2 ezer szülő dicsén
uftt>p*vv ”
éiUétUMét 1 "í» ÉPITŐSZEKEÉNYEH

ilési ■•rtékét jobb játék m-in létezik gyermekek és felnő! 
l<-k szám ára! Itész'etesebbet ezekről, valaminta -Körrejtélyröl* képi-* 
árjegvzékí nkben tnjá ni. melyet minden szülőnek m> g kellene ren
delni hogy kellő időben gyermekeik számára igazán alkalm as kar i- 
•■M»nvi ajándékot kiválaszthassanak >■> megrendelhetnek. Az árjegyzé
kek mgyeri és h- rirn-ntesen küldetnek szí t Minden köépitöszekrV-nv 
« •Horgony* 1 . ; y nélkül közönséges es kiegészítésre nem alkal 

n > utánzás ennélfogva mindig

Richtar-feíe Horgriy-Kóépitószekrény--------------
kérendő t i  csak ilyen  fogadan dó <■ '. —  Minden finom jót* k*z"r-kereske-l<M»en 3ő krtól 

frtig és fe ljebb  kaphatók
itieliter F. Ad. c -  társa. el-ő osztr. inagy. csás/ -s kir szabad. kőépilőszekrénvgyár 

Bécs, I. .Nibeluiigvnga -se 4. füleli. Hollerdam. London E ('■. Xew-York 310 Broadway.

ÜZLET-MEGNYITÁS.
\ íiii szcrciic.sóni a n ó. közönsóg'iiok szives 

tudomására hozni, hogy Turóc-Szl.-Márloiiban egy

fűszer* és csemege-üzletet
és ezzel kapcsolatban italmérési joggal felruházott

vegyes-kereskedést
nyitottam. -  Amidőn biztosítanám, hogy minden te

kintetben igyekezni fogok a n. é. közönségnek és ve

vőimnek legnagyobb megelégedését kiérdemelni, tisz

telettel kérem, hogy kegyes jóindulatúval és bizalmá

val megtisztelni kegyeskedjék.

Tisztelettel és szolgálatkészséggel maradok

Schwarz Kálmán.
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Van szerencsém a t. c közönség becses 
tudomására hozni, hogy a

a tüPócz-szt-máríoni
e héten átvettem s azt ezentúl s a j á t  v e 
s z é l y e  i nr e  fogom vezetni. A midőn biztosí
tanám 11 t. közönséget, hogy fő törekvésem 
leeud a lehető legolcsóbb, legizlése- 
sebb és legpontosabb kiszolgálás; 
van szerencsém jelenteni, hogy a nyomda ty- 
pograpliiai vezetését Hajós Ede úrra bíztam, 
kinek e szakba vágó hosszas gyakorlata ás 
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.
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8 Melyik lapra fizessünk elő ? •
^  Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fog legolcsóbb magyar lap az a t
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a mely a7. ui évvel immái 2 5 -ilc évfolyamába lépett. Kz a magyar olvasó közón- J  
seg lapja, Hiteles forrásokból származó értésül őseinek gyorsasága, alapossága es W  
sokasága, rovatainak vahozaiossaga kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz- 
«'ag tarhaza tették az. *Kgyctcrtés»-t népszerűvé. Az orsz -ggyülesi tárgyalásokról Q  
a Icgr.-zlctescbb s c mellett tárgyi).agns htí tudó utast egyedül az «Kgyclértés» X  
kö/oi. Gazdasági rovata elismert reg' tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 7  
s Gazdakozunseg nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az »Egyetértés* 
Kereskedelmi .•> tőzsdei tudósításainak bőségével s alaposságával ma mar nem w  
ve rsenyezhet más iap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az Q  
• Kgych-r: ..-:,en. amire .szüksége van. Változatosán szerkesztett 'aroaiahan, any- Q  
nyi regény olvasmányt ad. mint egy lap sem. Két három regényt közül egy- Q  
szerre, ugy hogy egy év al it 30  4 0  kötetni regényt, részint eredetit, rcszint’ a j t
külföldi legjelesebb termékekét jó magyarsat-u fordítási an kapnak az .Kgyetér- X  
tes« olvasói. A ki olvasni valót keres es a világ folyásáról -yorsan es hitelesen O  
akar értesülni, fizessen c.ő az .Kgyct értésre*. melynek eh fiz k-M ara egy hóra Q  
1 frt 80  kr, >, évre 5 Irt s egy évre 2 0  frt Az előfizet-,t t.enz k az »Kgyetér- Q  
tés. kiadóhivatal ,ba küldrndők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy X  
hétig ingyen cs bermentve kuld. ^

) 0 ® 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « ® « ® 0 ® 0 0 0
Trouex-sit-m ártoni magyar nyomda. — Moskóczi Ferencz.
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