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E lm élk ed és a k iá llítá s  után.
Soha nemzet oly nemesen lélekemelő, sőt 

mondhatni:  büszke önérzettel nem tekinteti 
bevégzelt alkotására, mint az ezeréves állami 
fennálását ünneplő magyar nemzet, midőn a 
felséges királyi szó megnyitotta kapuit annak 
a meseszerű tündérországnak, mely élőképe 
ezeréves küzdelmeinknek, minden szándékolt 
eltiprás fölött győzedelmeskedő kitar tásunknak 
s minden vonalon bámulatot keltő kulturális 
haladásunknak. Azóta, félesztendőn keresztül 
valóságos zarándokhely volt az az aranyos 
kupoláktól ragyogó város, a haza testéből 
alkotott test, nem hiányozva annak csodahatá
sához varázsereje sem.

A kinek talán aggályai voltak nemzetünk 
jelenlegi létjogosultsága iránt, annak csak futó 
pillantást kellett vetnie történelmi kiállításunk 
felhalmozott, fejedelmi kincseket érő ereklyéire, 
melyek őseink dicsőségéről oly ékesszólóan 
regélnek, s izmaiban mintegy duzzadni érezte 
az újult erőt a lankadatlan kitartásra, a min
den akadályt  legyőző küzdelemre. S ha az 
aggódó honfiszivet kétely fogta el nemzetünk 
jövő sorsa iránt, elegendő volt egyetlen tekin
tet a jelenkor kolosszális, mondhatni sokban 
korunkat is felülmúló alkotásaira, hogy 
kétség helyére megnyugvás szálljon aziránt, 
hogy a kard hatalmával biztosított ezer évnek 
méltó párja legyen a kalapács, a toll, a véső, 
az ecset, s a tudomány és művészet egyéb 
eszközeinek nem kevésbbé ellenálhatatla n 
hatalmával biztosítandó újabb ezerév.

Ez alatt a féleszlendő alatt az idegen 
nemzetek ajkai is az ezeréves magyar nemzet 
dicsőségéről zengedeztek, jó akaratú barátaink 
legnagyobb örömére, s a mi nekünk szintén 
elismerés, ellenségeink legnagyobb irigy ke
désére.

Elzarándokoltak hozzánk seregestül távoli 
országok kiváló férfiai, élvezték magyar ven
dégszeretetünket, bámulták korszakos alkotá
sainkat, s hírül vitték a világ minden taja 
felé, hogy Magyarország nemcsak a Hortobágy- 
ból áll, hanem például székes fővárosa világ

városi jelentőséggel bir, s a magyarok nemcsak 
csikósokból, gulyásokból s cigányokból álla
nak, — hanem a tudomány és művészet elért 
zenitjén álló illusztris férfiakkal büszkén 
dicsekedhetünk.

Ezek valának kiállításunk megfizethetet
len, örök becsű s hatásaiban egyelőre talán 
ki sem számítható eredményei kifelé, — most 
azonban, midőn a miniszteri búcsúzó szóra 
bezárultak a tündérország kapui, csak futóla
gos áttekintéssel is nézzünk utána, hogy cso
daszép kiállításunk meghozta-e a kívánt ered
ményt befelé?

Nehezünkre esik a. súlyos ítéletet kimon
danunk, s még ajkunkról is szerelnők vissza
űzni a lesújtó szót, — de a szomorú tények, 
a már is jelentkező sajnos következmények 
felmentenek az elfogult önbíráskodás vádjá
tól, s nekünk lenne örömünk legnagyobb, ha 
ez egyszer rósz próféták lennénk.

Azt már bizonyítani is meddő fáradozás 
volna, hogy produkáló iparunk pang már 
évek óta. De az utolsó években az iparágak 
művelői mindent elkövettek, anyagi erejökel 
a lehetőkig megfeszítették, hitelképességüket 
teljesen kimerítették, csak azért, hogy tönkre- 
jutásukat elodázhassák, alapjában megrongált, 
egészségtelen üzleti állapotaikat prolongálhas
sák az ezredéves kiállítás megnyitásáig, — 
mert egyedül ettől várták bajaik orvoslását, 
a mostoha idők által ütött sebek gyógyítását.

Most ütött a leszámolás órája, s a hal
doklókat elhagyta még a gyógyulás reményé
nek éltető ereje is. Eddig csak reméltek, de 
most már annak is vege. Itt állunk a legszo
morúbb valóság előtt, s leplezetlenül ki kell 
mondanunk, hogy a kiállítás fent részletezett 
erkölcsi diadala mellett is nemcsak nem volt 
hasznára a kisiparnak és kereskedelemnek, 
hanem határozottan kárára.

Ezen sajnos körülmény fölött pedig nem

tevékenységével részt és helyet követelt magá
nak a kiállítás keretében, akkor keserűen 
ábrándult ki vérmes reményeiből, s valóban 
csak plátói értelemben jöhet most már ember 
számba. Ha pedig iparának fellendülését a 
kiállítástól, illetve az ezzel kapcsolatosan 
remélt emberáradatlól várta, akkor alaposan 
csalódott feltevésében, számításaiban.

Az ember-áradat, a valóságos népvándor
lás, — szívesen konstátáljuk, —  ha nem is a 
vérmes reménynek megfelelőleg — de mégis 
részben meg volt, sőt éppen ez a körülmény 
a Budapestre felránduló közönség szükségle
teinek fedezését elvonta a vidéki kisipartól 
és kereskedelemtől, de korántsem a székes
fővárosi ipar és kereskedelem javára, mert a 
következmények sajnos tanúsága szerint ezek 
is megrövidültek.

Mi nyelte el tehát annak a rengeteg, 
kiállítást látogató közönségnek pénzét?

Elnyelte az a néhány zsebelő vállalat, 
mely az ezredéves kiállítás cégére alatt a 
tisztes ipar és kereskedelemnek határozott 
rósz akaratú megrontására szemérmetlenül 
űzte manipulációit és intézte merényleteit a 
gyanútlan közönség zsebe elien.

Mindezekben már csak az a Ingsajnosabb, 
hogy ezeknek az állításoknak valódiságát nem 
lehel letagadni, s a kiállítás utáni kellemes 
közhangulatot erősen megzavarja a tönkre
ment iparosok és kereskedők kétségbeesése, 
s önkénytelenül is ajkunkra száll az a mondás :

Még egy ilyen győzelem és veszve vagyunk.

Ipartelepeink földrajzi elhelyezése.
Irta : Sugár Ignác.

A gyárak földrajzi, terüietbcii elhelyezésének kiváló 
fontosságát vitatni nem szükséges. Az allami és társa
dalmi élet elvaiaszthatatian szálakkal van ezzel össze
függésben. A  nép sűrűsége, megélhetése, közmivelődése, 
erkölcse, politikai és gazdagsági súlya függ a gyárak,

lehet könnyedén átsiklani, mert éppen ezen I ipartelepek mikénti megoszlásától.
kereselforrások képviselői képezik a nemzet 
testének egyik legagilisabb zömét.

Ha valaki rászánta magái arra,

E nagy jelentősége folytan szinte fellehető volna,
| hogy a földrajzilag arányos elhelyezésre a kormány 

hogy és társadalom kiváló gondot fordítotc. Azonban, mint

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCÁJA,
A boldogság.

— A >Felvidéki Hiradó« eredeti tárcája. —
A mint e napokban az Andrassy-úton mély gon

dolatokba merülve sétálgattam, hallom, hogy valaki 
keresztnevemen szólit. Megfordulva, egy fiatal-kori bará
tomra, Kiss Bénire ismertem.

Még a gimnáziumban barátkoztunk meg egymás
sal és barátságunk az évekkel csak erősbüdütt. Mikor 
elhagytuk az egyetemet és sorsunk más-más irányba 
vetett bennünket, néhány évig még leveleztünk egymással. 
Úgy hat évvel ezelőtt a levelei gyérülni kezdtek, míg 
végre egészen elmaradtak. Akkor sejtettem, hogy barát
ságom helyét más, édesebb érzelem foglalja el. És nem 
is csalódtam, mert ime, a mint beszélgetésünkbe mele
gedve tréfás-haragosan szemére vetettem elhanyagolta - 
tasomat, boldog mosolylyal mentegete magát azzal, 
hogy akkor ismerkedett meg szive egyetlenével, kedves 
kis feleségével.

Azután elmesélte, hogy mint lett a megye legszebb, 
legjobb, legbájosabb lanya a himlő-helyes, csúnya ember 
felesége.

Tudod, — igy kezdé, — a te legutolsó leveled, 
melyben megírtad, hogy Margittal eljegyezted maga
dat, nagy fájdalmat szerzett nekem. Azért fajdalmát,

mert akkoriba én is megkértem egy imádatra méltó, 
szép, fiatal leánynak, Béldy Gizinek kezét, kit szivem 
egész hevével szerettem. Kosarat kaptam.

Ekkor elgondoltam, milyen boldog leszel te. Lesz 
édes kis feleséged, lesznek kis gyermekeid, lesz csaladod, 
mely szeretni fog, imádattal csücg majd rajtad. Mig én 
örömtelenül leszek kénytelen életemet végig szenvedni. 
Tudtam, hogy nem leszek képes e leányon kivul más 
nőt szeretni. Szerelem nélkül pedig nem akartam nősülni. 
Elgondolni, hogy nem lesz senkim, aki szeretni fog, mikor 
szivem oly elienállhatlanúi áhítozik a szeretet, az igaz, 
a mély, a mindent átható szerelem után. keserű érzés 
ez édes barátom, s százszorta keserűbb annak, ki érzi 
magában a képességet másnak önzetlen boldogithatasaia.

A kapott kosár után elhatároztam, hogy irodámat 
Pestre teszem át. Nem akartam szomorúságom szín
helyén tovább maradni. Bántott minden ismerős arc. 
Azt hittem, ha valaki szomorúan nézett ram, hogy engem 
szán, ha vígan, hogy rajtam mulat, — s ez elviselhetet
len volt.

De úgy latszik a jó Isten boldog embernek szánt !
A mint Béldy irodájába lépek abból a szándékból, 

hogy a még köztünk lévő hivatalos ügyeket elutazásom 
előtt lebonyolítsam, hát édes Istenem az atya helyett a 
leányt látom egyedül a szobában. A nagy felindulástól 
és meglepetéstől nem tudtam szóhoz jutni. Csak néztem 
őt, láttam mint válik szép arca hol égő pirossá, hol holt 
halvánnyá. Nem tudta mit tegyen. Adjon-e kezet vagy

sem ,— mig végre egy alig hallható »Isten hozta Kiss 
úr* üdvözléssel felém nyújtotta gyönyörű kezecskéjét.

Kedves barátom, hogy mit éreztem én akkor, 
midőn az imádott lény kezét az enyémben tartottam, 
az kimondhatatlan. Azt hiszem ujjai tündérujjak voltak, 
meit megnyitottak ajkamat. Beszelni kezdtem. Feltartani 
előtte mérhetlen fájdalmamat.

— Édes mindenem, — kezdém rebegve vallamaso- 
mat, — miért nem akar az enyém lenni! I l i  tudna, 
mennyire szeretem, mennyire imádom, nem taszítana 
el magatói. Mit ér az én életem az Öné nélkül ? Gon
dolja meg, édesem, ha ön szeretne és az akit annyira 
szeret nem viszonozná szerelmet csupán azért, mert 
arca uem olyan sima mint niás fiatal leányé : nem jaj- 
duln.4-e fel erre az ön szive is? Vájjon nem akarna-e 
mindenki a legszebb lenni, hogy annak, akii a világon 
legjobban szeret, osztatlan tetszését biihassa? Tehetne-e' 
ön arról, hogy a Teremtő szép lelkét csúnya külsőbe 
rejtette?! De ön nem értheti keserűségemet egész való
jában, mert ön szép, üde, akit mindenki I amui!

Szavaim a leányt mélyen meghatottak. Rövid ideig 
gondolkozni látszott, azutan, mintegy a pillanat hatása 
alatt felém nyújtva kezét, monda: » A felesége akarok lenni !<

Ez idő óta kimondhatatlanul boldog vagyok. Gizi 
szeret. Vannak gyermekeim.

E szavak közben Béni lakasanak kapujához értünk. 
Kért, jöjjek fel hozzá. Becsöngetett. Az előszobán at 
beléptünk az ebédlőbe.
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a fejlemények igazoltak, a gyaripar-politika e része 
iránt csak újabban kezd a figyelem fordulni, amikor 
az aránytalan megoszlással kapcsolatos allami s társa
dalmi hátrányok nagy mértékben jelentkeztek.

F. figyelem fokozása s gyakorlati tényekben való 
érvényesülése azonban olyan szükségesség, melynek ki 
nem elégitése a hátrányok óriási fokozásával jár. S 
mivel gyáriparunk most van fejlődésben, a földrajzi 
arányos elosztás hazánkban különösen aktualitással 
bir, mert itt nemcsak társadalmi s vagyoni okok. 
hanem nemzeti politikai szempontok is játszanak közre.

Önként előtérbe tolul a kérdés, vájjon tisztán a 
magán tevékenységnek fentartott, a magán tapasztalaton 
és meggyőződésen alapuló tevékenysége közben bir- 
hat-e ingerenciával az allam vagy bármi más befolyás ? 
Vájjon akkor, midőn jelentős anyagi kockázat forog 
kérdésben, megengedhető-e más befolyás érvényesülése, 
mely a kockázat szeszélyeit nem viseli ? Vájjon a ter
mészetes fejlődési folyamat nem leend-e mesterkéltté s 
igy életképtelenné a beavatkozás által ?

E kérdések feltevése jogosult, üs ezekre a válasz 
nem lehet más, minthogy kerültessék minden olyan 
beavatkozás, mely a vállalat létérdekeibe ütközik.

De nyomban kérdhetjük, hogy minden iparág 
minden gyár elvalhatatlan kapcsolatban van-e egy föld
rajzilag fixirozott ponttal, hogy ettől érdekeinek felál
dozása nélkül el nem vonható.

E kérdésre választ adni nehéz, mert számos iparág 
s gyár életképességének s fejlődésének alapjai nem 
gyökereznek egy földrajzilag meghatározott pontba, 
hanem érdekeik minden sérelme nélkül létesíthető más 
szintén alkalmas pontokon, annná! ikább, mert a köz
lekedési eszközök s berendezések enormfs fejlődése a 
tényleges távolságokat redukáltak s akkor, midőn vasút, 
gőzhajó, táviró s telefon áll rendelkezésre, lényegesen 
más a szituáció, mint ezen intézmények meghonosítása 
előtt.

Mint minden organikus lejiődésnek, a gyárak és 
ipartelepeknek is meg vannak a maguk törvényei, Az 
ipartelepek s gyarak elsőbben ott fejlődnek, hol kiter
jedt kézműipar van, amiként a gyarszerüleg űzött ipar 
csupán egy törtenelmiieg fejlődött forma, szülőokát az 
emberi szeilem intensivilásában s a szükségképeni fej
lődésben találván.

Azon földrajzi pontokon keletkezik az iparvállalat, 
hol az ipari fejlettség nagy, képzett és bő munkaerő 
s bő gyártási anyag áll rendelkezésre s a mi nem 
kevésbbé elsőrangú, hol az ipar nyugodt fejlődéséhez 
megkivántató állami s társadalmi intézmények meg 
vannak : jó utak, biztonság, bíráskodás s a földrajzi 
pont kereskedelmi s gazdasági jelentősége.

Az akkori, egyébként helyes alapelveken nagyot 
változtatott a gőzgép, tehát a kőszéntüzelés meghono
sodása, a közutakat háttérbe szorító s hasonlíthatlanui 
teijesítés-képesebb vasutak kiépítése, továbbá rendezett 
állami és társadalmi viszonyok bekövetkezte.

Ezek miatt számos korábbi szempont jelentékte
lenebbé vált, majd meg újabbak léptek helyébe, előse
gítve a találmányok, újítások, a szükségletek sokolda
lúsága s fokozása által, melyek a gyártási anyagok 
sokaságat, fel- és kihasznalhatóságat növelik. A töme
ges szükséglet fedezése azonban nem birt szakítani a
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konzervatizmussal s kevesbbé latjuk a gyáripar terén 
azon jelenséget, mely a kézműipar természete, hogy a 
fogyasztási pontok körül helyezkedjék el. mely a fejlő
dés tanúsagai szerint a gyarszerü ipar keletkezése első 
stádiumának is jellemző vonása, de a mely a későbbi 
fejlemények áltál teljesen háttérbe szorittatott.

Azon szempontok, melyek valamely gyártelep 
felállításánál figyelembe vétetni szoktak, követelmények 
támasztatnak i. a munkáskéz mennyisége és minősége, 
2. a gépek hajtóereinek előállításához szükséges anya
gok bősége és 3. a feldolgozáshoz és gyártáshoz 
szükséges anyagok gyors, olcsó s megfelelő minőségű 
beszerzése, 4. kielégítő közlekedés tekintetében. Az 
allami és társadalmi rendezettség feltéltelei civilizált 
világrészekben ma már meglévőn, e tekintetben a 
kívánalmak külön támasztása felesleges. Mind e szem
pontok döntök a földrajzi pont megállapításánál.

Ámde számos ipartelepnél s számos gyártási ágnál 
a termelési s értékesítési viszonyok o'yak, melyeknél 
egyik vagy másik szempont hiányossága másik áltál 
fedezendő. S ilyenkor lép előtérbe az ipartelep helyé
nek szabadabb választási joga s lép előtérbe azon 
nagy ailami s társadalmi érdek, mely a gyáraknak az 
allam terülelén való arányos megosztását köveleli. S itt 
van aztan helyén az allam s íaisadaimi beavatkozás, 
melynek jogosultságát ma már a lcgiiberálisabb gazda
sági iskola cs theoria is elismeri s megengedi.

A jelzett viszonyok tekintetében a közlekedési 
eszközök és berendezések szaporodásának és tökéle- 
tesbbitésénck hatása a kívánható mérvben nem követ
kezett be, ami csodalatos, de ami hátrányos magukra 
az iparvallalatokra, melyeknek produktivitása a kellő
leg kezelt s nyújtott vasúti és hajózási díjszabások 
dacara is szenved a szállítási díjtételek miatt.

És e tekintetben nem oszthatjuk azon felcsigázott 
követelményeket, melyek a díjtételek tekintetében han
goztatnak, mert elvégre is a földrajzi distanciák telje
sen nem szüntethetők meg, de még azért sem oszthat
juk e követelményeket, mért éppen a díjszabások 
követelt mcgaliapitása a termelési és gazdasági ténye
zők és viszonyokban olyan eltolásokat eredményez, 
melyek a természetes fejlődéssel s igy az állam és tár
sadalmi érdekekkel össze nem egyeztethetők.

Azon körülmény, hogy a gyárak földrajzi elosz
tásánál merőben az előbb felsorolt szempontok s kon
zervatív irányok voltak dominálok, eredményezték azt, 
hogy ma számos vállalat létkövetelmc nem all egyéb
ből, mint a földraj/.i távolságokat kifejező díjtételek ellen 
való harcból, aminek súlyosságát tetézi az egyes álla
mok sajat tarifapolitikája, minek célja a kivitel lehelő 
fokozása s meiynek ellenében áll a másik állam, mciy 
egyéb akadályok felallitasa mellett díjszabási intézmé
nyekkel is igyekezik éppen ellenkező irányban hatni.

A gyártelepek aránytalan megoszlása a termelési 
költségeket közvetve és közvetlenül fokozza, mert a 
fogyasztási területektől való távolság jelentékeny. 

v.Folyt. kövj

Utúhaugok a s/.ucsáiiyi képviselő
választásról.

Az országos képvisclo-valaszlást megelőző estén 
öten-hatan ültünk egy vendéglőben s olyan tárgyak fo-

rogtak a szőnyegen, mintha masnap nem legszentebb 
jogunk gyakorlásának napjára, hanem csak valami közön
séges napra ébrednénk. — A postamester, bodor füs
töket eregetve koronkint szivarjából, — egyik-másik 
ifjúkori kalandját beszélte el, mikor egy szőke fiatal 
ember, a segédjegyző, ront be a vendéglőbe s lihegve 
kérdi a társaságban levő bírótól :

— Nem látta, kérem, a jegyző urat ?
A biró tagadó válaszara elmondja, hogy az egész 

falut bejárta már s nem találja sehol, majd pedig valami 
papirost nyújt a bírónak, valami sürgönyfélét, avval :

ím e!
Mialatt a biró a sürgönyt olvasta, elhalványodott, 

arca hosszúra nyúlt, száját félig kitátotta, szemét a 
kövér betűkre mereszté . . . egyszóval a meglepetéssel 
párosult ijedtség jelei voltak észrevehetők arcán, mi 
kiváncsivá tett bennünket. Ha ez egy évvel ezelőtt 
történik, hát szentül hiszem, hogy a jegyző ur nyerte 
meg az osztálysorsjátékon a főnyereményt, melynek a 
biró is részese ; vagy ha nem Ruttkán, hanem a fővá
rosban, vagy annak közelében vagyunk, még azt is 
gondolhatná az ember, hogy tán a jegyző urnák a 
felesége valami titkos udvarlójával kereket oldott s most 
tudomására hozzák . . .  de hát ilyen csak nem történik 
Ruttkán, aztán nem is történhetik még Pesten sem ő 
vele, hisz nőtlen. A társaság többi tagjai mit gondol
tak, arról fogalmam sincs, de hogy nem a másnapi 
választásra vonatkozónak tartották a táviratot, minden 
kétséget kizárja.

Merengésünkből a jegyző ur megjelenése zavart fel.
A biró halálsapadtan nyomban a jegyző ur elébe 

siet s szó nélkül átadja a táviratot. Ez utóbbira nem 
gyakorolt oly nagy hatást; arcán fagyos nyugalom 
honolt s olyan hangon mondta ki elhatározását, mintha 
valami szegény atyafi ingóságai felett az exekvalás funk- 
tiojat teljesítené :

— Jó ; te itt maradsz, nézed a vonatokat, én 
megyek Zathurcsára és Priekopára s maga — mondta 
a most már nem lihegő segédjegyző felé fordulva — 
maga menyjen Lipócra és Kiicsinbe s meghagyja, hogy 
valamennyi, érti valamennyi választó holnap reggel 7 
órakor itt legyen.

Most mar rajiunk volt a sor : meglepődni. Miért 
citálja össze a választókat, miért lesse a biró a vona
tokat, miért mén ő Priekopára és Záthurcsára ily, nem 
éppen kéjutazásra alkalmas időben ? A homályra csu
pán az az egy szó vetett némi világosságot: választó. 
Tehát valami ellenjelölt, ki titokban csinálta a dolgot 
s csak most, a választás előestéjén sül ki a dolog.

De nem szaporítom a szót. Annyiból állt a dolog, 
hogy a lótok nem elégednek meg a »Narodnie Novi- 
ny*-ban való piszkoiódással, ők az országgyűlésen is 
óhajtanak szerepelni. Az a szégyen pedig rajtunk semmi 
szin alatt sem eshetik meg, hogy a mi kerületünk 
korcsszülöttet küldjön a parlamentbe. Tehát segédkezet 
nyújtottunk a bírónak s nemcsak a vasútnál vártuk a tót 
urakat, hanem a hány vendéglő, korcsma, csapszék 
csak Ruttkán van, valamennyit bejártuk — tótot várni.

S igy többek között egy korcsmában találtunk 
egy néhány tótot. Letelepedve a szomszédasztalhoz a 
látszat kedvéért rendeltünk valami gégenedvesitöt. Öblö
getve a sok beszédtől kiszáradt gégémet, félfüllel hal-
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Az ebédlő ajtajánál két szép gyermek várt mar 
apjára, piciny kezecskéjüket ajkukra téve suttogva 
mondák: »Anyuska alszik.* Azután kéznél fogva és 
halkan lépdelve, nehogy a kedves alvót fölóbresszék, 
oda vezették a boldog apát a kerevethez, a melyen 
egy szép nő feküdt kissé halavany arccal, mellette bölcső, 
néhány hetes kis babaval. A férj gyöngéden felesége 
fölé hajlott, megnézve vájjon alszik-e. Ez mintegy 
érezve a férje küzeilétét, felnyitá szemeit és elhajoló 
lágy hangon, melyben egy egész élet boldogsága rej
lett, kérdé : »Te vagy szerelmein?*

A bemutatás alatt a kicsikék a bölcső mellé tele
pedtek, hol szorgos gondossággá! simiták el a takaró 
egy-egy ráncát, pici testvérkéjük ébredését várva.

Ennyi szeretet láttára mélyen meghatva távozék 
e kedves csalad köréből.

Ezek az emberek valóban egymás boldogitására 
és gyönyörűségére teremtettek.

G Oembitz Regina.

Egy szomorú menyegző.
Irta: Zéró.

— A ‘ Felvidéki Híradó* eredeti tárcája. —
A lempiom előtti tagas tér telve van kiváncsi 

néptömt.ggel, kik szinte lazas türelmetlenséggel várják 
Boross Péter fabiabíro szép Margit leányának díszes 
menyegzőjét.

A templom széles ajtaja nyitva all, a melyen

gyakran látni egy-egy vén kisasszonyt, vagy egy-egy 
fiatal hajadont sietve bemenni, előbbieket a kíván
csiság hozta ide ; utóbbiakat az a vágy, hogy még ideje
korán érkezve, megnézhessek barátnőjük lakziját.

A zsibongó néptömegben elhallatszik néha egy-egy 
sikerült éle, vagy egy tréfás megjegyzés, a mire azután 
élénk hahota tárnád és igy töltik el a lassan múló 
perceket.

Csak egy férfit látni komolyan, szinte elkeseredett 
arckifejczéssel dőlni a templom falához; egy fiatal 
halovány képű, úrias kinézésű ifjút.

Tekintete komor, sötét; elanynyira, hogy a kis 
városi nép, a ki mindent megfigyel, mar kezd is mindeféle 
mesét trécseíni felőle.

Majd azt lehet hallani, a mint egy vén néni meséli 
— a ki pedig senki más, mint e fiatal ember háziasz- 
szonya — hogy bizony az ö lakója: Berki László 
ifjúúr azért kesereg, mert a minap megkérte azt a szép 
hajadont, a kinek most lesz a lakzia, de a leány atyja 
azzal utasította el a kérőt, hogy leányát holmi irnokocs- 
kanak nem adja oda. — Sót a szomszédja, már azt is 
tudja, hogy az éjjel meg akarta őt szöktetni, csakhogy 
a vőlegénye rajta csípte és fgy dudába dőlt a boldog
talannak a terve.

Egy-egy ilyen költött mese után, majd mind a 
búskomor ifjúra vetik tekintetüket, mintegy kérdezve, 
vájjon igaz-e az? De az ifjú nem igen látszik észre 
venni kíváncsiságukat.

De hiszen kivel is törődne ö most mással, mint1

az ő egyetlen Margitjával, a kit elraboltak tőle és a 
ki azt a szerény irnokocskat olyan nagyon szerette. 
— Szíve mélyéből szerette . . . .  nem is szerette, ‘de 
imadta, viszont ő is Margitkáját. Volt hat valami az 
ácsorgók pletykájába!!, azzal a küiömbséggel, hogy még 
eddig meg nem kérte, megszöktetésre meg egyáltalában 
nem volt gondja.

Ott áll az ifjú, szemét földre szegezve, nem hallja 
a körülte tolongok nagy zsibaját, nem érzi azok 
durva érintéseit, csak akkor ébred fel mély gondolataiból, 
a midőn hallja a zúgó néptömeg kiáltásait, hogy »mar 
jönnek.*

Erre szinte borzongás fut végig rajta, felveti 
szemeit, a mibe mintha könnyek látszanának gyűlni és 
csakugyan látja a templom felé közelgő szebbnél-szebb 
fogatokat.

Összeszedi még utoljára erejét, hogy egykori ideálja 
szemébe tekinthessen, ki a helyett, hogy Ígérete szerint 
ot varta volna meg, a kit annyira szeretett, egy mar 
majdnem vén ezredes feleségévé lesz.

iNcm jó szántából. Oh, dehogy lenne ő ezredesné, 
csak ne kényszerítették volna reá szülői; szívesebben 
van volna m áj esztendőkig azzal az édes reménynyel, 
hogy egykor majd egyetlen I.ászlója nyakába borúivá 
azt mondhatja, hogy .szeretlek kedves férjem, c

De hat bele kellett mind kettőjüknek nyugodniok 
a sors kegyetlen akaratába; az az bele kellett volna 
nyugodniok; csakhogy ők még dacoltak is vele. Hogy 
tudtak volna lemondani a szerelemről, hogy tudta'k
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lom ott a másik asztalnál llalassat és Mudronyt emle
getni. Figyelmeztetésképpen oldalba lököm szomszédo
mat, a postamestert s csakugyan hallotta ő is, de most 
már tisztán :

— Daju zse nám Halasa z Mudronyom ! 
Ugyancsak kiváncsi voltam, mi az isten csudáját adja 
majd a korcsmáros. Pedig hát nem isten csudája volt : 
állás rummal.

Hogy azonban a turóc-szt.-mártoni tót urak magu
kat abban a boldog öntudatban ne ringatóz.hassak, hogy 
az ő haszontalan mozgolódásuk nekünk, magyaroknak 
mily nagy ijedtséget okozott, bátor vagyok kijelenteni, 
hogy ennek a kis eszmefuttatásnak csak a fele — iga?.

Ruttkai.

H Í R E I N K .
— Búcsúzás. Turóc-vármegve boldogult s köz- 

tiszteletben állott tanfelügyelőjének, Szállá Géza kir. 
tanácsosnak özvegye, szül. Olgyay Berta úrnő ó 
nagysága és Géza fia, f. hó 11 én költöztek el vég
legesen Turóc-Szt.-Mártonból. A búcsűzóra megje
lent a vasúti indóháznól a Jótékony Nőegylet választ
mánya, az állami iskolák tantestülete és számosán 
a család jóbarátai és tisztelői közül. A búcsúzás igen 
érzékeny volt. a mennyiben a távozók megszokott 
otthonukat, jóbarátaikat' s az ö szeretett családfőjük 
nyugvó helyét hagyták el. Szüllőné ő nagysága állan
dóan Budapesten fog lakni s szeretettel kérte fel 
jóbarátaikat, hogy új otthonában alkalmilag felkeresni 
el ne mulaszszák.

— A varos házvótele. Úgy értesülünk, hogy vá
rosunk elöljárósága megvette a Glücksthal Jónás- 
féle házat — 2 5 .0 U0  forinton. Csak igen ritkán tör
ténik, hogy a város ügyeivel foglalkozunk, ezt az 
ügyletet azonban nem hagyhatjuk szó nélkül. Úgy 
tudjuk, hogy a városnak szüksége van kél nagyobb 
hivatali szobára, — vájjon indokolja-e ez a szükség 
egy 2 5 ,0 0 0  forintos háznak a vételét ? Ez a ház az 
átírási stb. költségekkel együtt 2 7  0 0 0  friba fog ke
rülni, s jövedelmez ez idő szerint körülbelül 1 3 0 0  
forintot, amiből a tetemes adót, javításokat, stb. is 
kell fizetni. Könnyen kiszámítható, hogy miért adta 
el a magánzó tőkepénzes e házat. Azért, mert nem 
jövedelmező. Mondják ugyan, hogy vendéglőt csinál
nak belőle. Hát vendéglőre szükség nincs, a meglevők 
is alig tudnak megélni, s a varos mint erkölcsi tes
tület aligha hivatott arra, hog. bárkinek a kedvéért 
is vendéglőnek alkalmas drága épületet vásároljon, 
s ezáltal az amúgy is akut lakáshiányt inég növeszsze. 
mert elvégre a varosnak kötelességei is vannak azok 
iránt, a kik itt jövedelmüket fogyasztják, s a keres
kedelem és ipar gyámolílói, — valamint hogy köte
lessége len ie például arról is gondoskodni, hogy az 
iskola, a vasút felé vezető utak ne mocsárokon ke
resztül és árnyékszékek és ólak mellett vezessen el . . .  
Reméljük, hogy a megye a városnak mivel sem indo
kolható házvételét meg fogja semmisíteni, s a bel
ügyminisztérium azonképen.

— Nyitramegye uj alispánja. Az érsekujvári 
választókerület képviselőjévé megválasztott Crausz 
István alispán ideiglenes utódját valószínűleg egy 
december hónapban tartandó rendkívüli közgyűlésen 
fogják alispáni helyettesnek megválasztani. Az a is- 
pani állásra némelyek Csillaghy György anyakönyvi 
felügyelőt emlegetik s különösen szeretik öt ugv fel
tüntetni, mint Thuróczy Vilmos főispán jelöltjét. 
— A való az, hogy Thuróczy Vilmos főispán senki 
mellett állást nem foglalt s hogy Csillaghy Györgyre 
nézve az anyakönyvi föiügvelőség anyagilag sok
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kai kedvezőbb, mint az alispánság s hogy eme i 
hivatalát a különben is bizonytalanabb alispán
é é r t  elhagyni nem is hajlandó. E szerint valószínű, 
hogy az alispánságra csak egy komoly jelölt van a ez 
Markhot Gyula vármegyei főjegyző, kit mint 2 0  éves 
megyei tisztviselőt előmenetelében a főispán sem fog 
akadályozni.

_ — Bankett. A szucsáni kerület választói folyó 
hó 7 -én bankettet rendeztek szeretett orsz. gyűlési 
képviselőjük, Leliótzky Vilmos tiszteletére. A bankett 
a turóci magyar olvasó-egyiet és társaskör helyisé
gében volt, a melyre szép számmal gyűltek össze a 
választók, különösen a helybeli intelligencia sorúi
ból. A? első felköszöntőt Beuiczky Kálmán alispán 
mondotta Lehótzkvra mint olyan férfiúra* a kiben a 
magyar állameszme terjesztése a a szabadelvüség 
iránti tulajdonságok oly kiváló mértékben vannak 
kifejlődve. A másodikat a képviselő úr mondotta, meg
köszönvén a választóknak beléje helyezett bizalmát. 
Ezután még több sikerült felköszöntőt hallottunk, 
részben a képviselő úr családjának, részben a jelenvolt 
hölgyeknek egészségére sa  szabadelvüség dicsőítésére.
A kedélyes bankett alatt Csonka Pál helybeli zenész
nek, Svédországból a napokban haza érkezett zenekara . 
húzta szebbnél szebb magyar nótákat.

— Csehek, contra tötök. Az ifjúcsehek főlapja a 
Národnie Listy érdekes cikket hozott a magyar sza
badelvű párt választási győzelme alkalmából, a mely
ben nemcsak bevallotta, hogy örül a szabadelvüség 
győzelmének a reakció felett, de el is ítéli a »Národ- 
nie Noviny t,« a tót nemzetiségiek orgánumát azért, 
hogy az a magyarországi néppárt klerikális programúi- 
ját támogatásban részesítette. A »Nar. Eistv* állási 
foglalt azon felfogás ellen, mintha a szlávok és a 
magyarok között elvileg csakis az ellenséges indulat 
volna helyén s teljesen hibádnak jelenti ki a »Národ- 
nie Novinv* politikáját, meri oly pártot részesített 
támogatásban, a mely azzal van gyanúsítva, hogy a 
bécsi kamarillával áll érintkezésben s i gya tót nem-l 
zetiségi pórt éles fegyvert nyomott a magyar szabad
elvű párt kezeibe, mert a magyar szabadság ellensé
gének tüntethető fel a magyarok előtt. — A >Národ- 
nie Noviny* nov. 5 -iki számában feleli az ifjúcseheknek 
tiltakozván a Nar. Lisztv beavatkozása ellen; egyben 
kétségbe vonta, hogy a Nar. Listynek politikai infor
mációi a magyarországi dolgokról olyanok volnának, a 
melyek neki jogot adhatnak a tót nemzet isegi politika 
megleckéztetésére.

— Liberális kanonok. Abból az osztályból, a 
melybe az annyira meghurcolt Polgár Dénes egyedi 
plébános is tartozik, awadt megint egy derék hazafi, 
a ki kötelességének tartotta nyíltan kijelenteni, hogy 
a katolikus vallas összefér a liberalizmussal es hogy 
a néppárt halálos ellensége annak a ki magyar. Pór 
Antal a neve ennek a derek kanonoknak, aki egy esz
tergomi újságban cikket ir a liberalizmusról és sok 
érdekeset mond el Molnár apátról, a ki egykoron 
káplánja volt. A cikkben Pór Antal éles hangon elitéli 
a néppártot és vezéreit és azt vitatja, hogy a nép
pártiak rossz hazafiak és működésük a katolicizmus 
meggyalázását eredményezi. Leleplezi Molnár János 
apátot, min* volt káplánját, akit előre figyelmeztetett, 
hogy működésével az egyháznak és a hazának rop
pant károkat fog okozni Pór azt bizonyítgatja, hogy 
az egyházpolitikai harcot a papok kezdették és ők az 
okai mindennek; ha újabb csapás jön. annak sem 
lesz inas az oka. Simort is figyelmeztette a bekövet
kezendő veszedelemre de az azr felelte, hogy karjai 
elég erősek az egyház jogainak megvédelmezésére. 
Zelenyákóktöl semmit sem remél és a revízió komo
lyan napirendre sem fog kerülni. Végül izgatóknak 
és rósz hazafiaknak mondja a néppárti papokat.

volna sziveikből a sok szép emléket kitépni és az 
igazi szerelmet elérve azt nem élvezni, ennek hijjan a 
szenvedések mélységes örvényébe fiijdalomtelten hul
lani? — Ily lelki kínok, ily fájdalmas gondolatok között 
azt veszi észre, hogy az első hintóbán ülők mar le is 
szálltak, ép a második kocsiban levőkre, még pedig 
imádottjára és kísérőjére jön a sor a leszállásra.

László szinte önykéntelenül veti föl tekintetét, 
a mely éppen találkozik Margitéval; mindketten halott 
halvanyak lesznek és a leány főidre sütött szemmel 
kénytelen kísérőjének karján annak lépteit követni Mar 
mindenki bent van, csak egy tétovázik a belépéssel, 
— László. De végre is elszántan belép, hogy hadd 
hallhassa imádott Margitja e szavait »holtomiglan, 
holtodiglan.*

A orgona hatalmas zenéje megreszketteti a leve
gőt, a mit az ablakon behatoló napsugár fényében 
ugráló számtalan porszem árul el, azonban hamar elfödi 
e látványt a főoltárról fölszálió fehér tömjén füst.

Szorongva, ember, ember hatan nézik a végbe
menő szertartást, csak László térdepel a mellék oltár 
rideg kövezetén, arccal a szentképnek dőlve, imára 
kulcsolt kezekkel. Igen, imádkozott, hiszen utolsó imája 
volt ez, utolsó, a mit kedveséért és magaért rebegett 
aj:<a. —

Belemerülve imádságába, tompán visszhangzik a 
menyasszony reszketeg hangja, a mint a t holtomiglan- 
és holtodiglant* kimondja, a melyre hirtelen felemeli 
az ifjú a fejét, halavany arcan két könnycsepp gördül

végig és szomorúan, bánatosan igyekszik .elhagyni azt 
a helyet, hol most, a már régen tett fogadalmat imaja
vai megerősítette. —

*
Sötétség leple borult a kis vidéki városra. — 

Az utcák mind kihaltnak látszanak, csak néha látni a 
ritkán felszított gazlampak fénye aiatt, egy-egy emberi 
alakot — csoszogva a jarda kövezetén — végig surranni. 
Mindenütt síri csend uralkodik, csak egy ház fényes 
ablakaiból hallani már messzire az elhaló zene hang
ját, ez a ház a tablaoíró ünneplő haza.

Az idő muiik, a városház lorony-óraja szinte 
rémes hangján kongja el az éjfélt, a 12 órát, a mi 
azonban beléolvad a mulatozók nagy zsivajába, a hol 
teljesen elenyészik. — Senkit nem látni az utcán, csak 
egy gondolatokba mélyedt ifjút a zajos ház fényes 
ablakai alatt. — Kis idő múlva egy hosszú uszalyos 
ruhaba öltöztetett hölgy surran ki a kapun s minden 
tétovázás nélkül a mar régóta ott áilo ifjú karjaba 
kapaszkodva, eltűnik vele a komor éj sötétségébe.

A nagy csendet nem sokara két egymásutánt 
lövés dördiilése töri meg, a mit azonban elfoljt a 
mulatozók zajos éljenzése, a kik a társasagot csak egy 
pillanatra elhagyó menyasszonyt éljenzik.

Borzalmas hírre ébrednek masnap a kis vaios 
lakói, a temetőben egy ifjú és egy höigy egymásra 
dőlt holttestet talaltak, Lászlóét és Margitét.

Ő 1896. november 15. 3
— Sajtópor. A kir. ügyészség a »Národnie Noviny* 

szerkesztősége ellen sajtópert indított a várnai nép 
párti gyűlés proklamációjának közlése miatt.

— Az arcképes vasúti igazolványok. A pénzügy- 
miniszter intézkedésével egyezőleg a többi miniszter 
is elrendelte, hogy azok az állami alkalmazottak, a 
kik féláru menetjegygyei való utazásra feljogosító 
arcképes igazolványokat szerezlek, a hivatalos uta
zások és az átköltözködések alkalmával a kérdéses 
igazolványokat használni is tartoznak, kivéve saját 
személyüket az esetben, ha vasúti szabadjegyük van, 
vagy midőn az illetőnek a szabályok érielmében 
vasúti szabadjegy-utalvány jár és üli számláikban 
csakis az ezen igazolvány alapján váltott vasúti jegy
nek megfelelő menetárat vannak jogosítva felszámítani. 
Megengedte azonban: hogy az arcképes évi iga
zolvány kiállítása alkalmával készpénzben lefizetett 
két frtnyi összeg az igazolvány beszerzése után a 
rnagy. kir. államvasutak vonalain teljesített első hiva
talos utazásról benyújtóit utiszámlában felszámoltas
sák s Jiogy a kérdéses összeg a nevezettek javára 
érvényesíttessék.

— Rendőrség és tanonciskolák. A rendőrség és 
a tanonociskolák közötti viszonyra vonatkozólag ér
dekes határozatot hozott a kereskedelmi miniszter. 
Alapul erre a következő eset szolgá t : Egy kereske
delmi tanonciskola igazgatója egyik rakoncátlan tanu
lót megbüntetendő, megkereste a rendőrkaoitányságot, 
mint elsőfokú iparhatóságot, hogy az illétőt egy va 
sárnapra zárja el. Ezt a kérést a rendőrkapitányság 
megtagadván, a tanács az ügyet elvi határozathoza
tal végett a kereskedelmi miniszterhez terjesztette 
fel, a ki kimondotta, hogy a rendőrkapitányság, 
mint elsőfokú iparhatóság, a törvény értelmében 
köteles a tanonciskola igazgatóságát feladatában 
támogatni, tehát a kereskedelmi tanonciskola igaz- 
g tójának fentebb említett megkeresését teljesíteni 
tartozik.

I — A kiállítás mérlege. Az ezredéves országos 
kiállítás, hir szerint, nem csak nem járt deficittel, 
mint a kiállítások legtöbbje, hanem körülbelől 5 0  0 0 J 
frt pluszszal végződik.

— Utazási kedvezmény kiterjesztése. A állami és 
törvényhatósági alkalmazottak részére rendszeresí
tett utazási kedvezményt a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter f. évi október hó 1 0 -én 5 8 8 3 0  szám 
alatt kelt rendeletével a járási orvosok és állator
vosokra, a közigazgatási gyakornokokra, továbbá a 
központi és járási Írnokokra is kiterjesztette.

—  Szabad Izrael. Érdekes felhívást vettünk, mely 
a zsidóság körében bizonyos feltűnést fog kelteni. 
Uj zsidó felekezet van alakulóban Budapesten. A zsi
dók közt már eddig is igen sokan voltak, a kik a 
talmud konzervatív parancsait az életrendre nem követ
ték. Csakhogy ezek eddig nem alakultak felekezetié. 
Ez a felhívás, mely Szabad Izrael cimén toborozza 
hívei'., felekezetié akarja szervezni azokat a zsidókat, 
a kik a talmudot elvetik és pusztán a biblia alap
jára állanak. Egy neme a hitújításnak ez a mozgalom, 
melynek máris 3 0 0  hive van a fővarosban. Megala
kulásukért hitközséggé (az uj törvények értelmében) 
immár megtették a lépéseket. Irodájuk van a Király- 
utcában 1 1 0 . szám alatt, mozgalmuk élén Kondor I. 
József dr. volt megyei főrabbi all. Ideiglenes elnökük 
Witz Mór, ideiglenes alelnökük Kramer Samu, aláír
tak még a felhívást, melynek a cime Szózat izraelita 
bitrokonainkhoz: Smolka Salamon, Eischer Jakab és 
Schreiber Mór. Szervezeti szabályzatukban, melyet a 
kormányhoz jóváhagyás végeit föllerjeszleltek, benne 
foglaltatik, hogy a Szontirásnak hívei, de nem a 
Talmudnuk. hogy istentiszteletük, iinájok. énekök, 
hitszönoklatuk magyar, és hogy a vegyes párokat 
egyházi szertartásban, ludniliik rendes esketésben 
részesítik.

— Az osztálysorsjatók deficitje. Néhány nap előtt 
számolták el végérvényesen a Heintzeféle magyar 
osztálysorsjátékot. Az elszámolás szerint Heintze 
Károly, noha a saját sorsjátékán számos főnyereményt 
csinált, végeredményében több mint ötszázezer forin
tot veszített. Tényképpen beszélték, mikor Heintze az 
osztálysorsjáték konceszsziól megvette, hogy a német 
vállalkozó az osztálysorsjátékot egyenesen veszteségre 
vállalta el. mert ily módon akarta magának a kislottó 
helyébe állítandó végleges oszt ilysorsjatékot biztosí
tani. Ha tehát ezt akarta a messzelató német speku
láns, ezt elérte ; de azért megsem valószínű hogy a 
rendes osztálvsorsjátékol, melyet intézményszerüleg 
fog a kincstár létesíteni, szintén német kezekbe fogja 
adni.

— Hogyan élnek az uralkodók? Viktória angol 
királynő az éleiben nagyon válogatós. Ritkán Ízlik 
neki valami. A mit ma megdicsér, ahhoz holnap 
hozzá sem nyúl. Minthogy az udvari illem szabályai 
szerint nem szabad hosszabb ideig enni. mint maga 
a királynő, ennélfogva a királynő vendégei nem rit
kán éhen maradnak. Az angol urak östnervén király
nőjük szokását, ha udvari ebedre hivatalosak, otthon 
előre jóllaknak. A királynő bort nem iszik. — A 
muszka cár nagyon egyszerűen, egész polgáriasán 
étkezik családja körében. Még kiszolgáló inas sem 
szokott étkezesénél jelen lenni. — Umberto olasz 
király egyetlen húsétellel megelégszik. — A mi k irá
lyunk ö felsége igen mértékletesen étkezik s az egy
szerű, polgári koszt bará'ja.

— fizkoronae bankjegyek. Az osztrák képvise- 
lőház október 2 2 -iki ülésében Menger képviselő 
felemlítette, hogy a forgalomban nagyon őrzik a 
bevont ötforintos államjegyek hiáuyát. Erre Bilmsky



Turóc-Szt.-M árlon , F  K  I ,  V  I  I I  K H  ■ I I  I  H  A  I I  O
pénzügyminiszter azon megnyugtató választ adta, 
hogy a két kormány közt már megállapodás jött létre 
az iránt, miszerint a jegybanknál 8 0 — 9 0  millió frt 
éitékü aranyat oly célból deponálnak, hogy ennek 
fejében a bank lizkoroná* bankjegyeket bocsás* 
són ki.

—  A kis lutto megszüntetése. A kis lottó eltör
lése tudvalevőleg régi vágva az egész magyar közvé
leménynek és hogy ez a kormány ismételt ígéretei 
dacára sem mehet teljesedésbe, annak Ausztria volt 
az oka, a mely vonakodott a kis lottó révén befolyó 
tekintélyes jövedelemről lemondani. Most azonban 
úgy látszik, az osztrák kormány is megtért. Bilinsky 
pénzügyminiszter az osztrák költségvetés pénzügyi 
bizottságában bejelentette, hogy a kis lottó megszün
tetésére irányuló törekvést bizonyos mértékben 
támogatni fogja. Nevezetesen apasztani fogja a lót- 
tógyüjtödék. valamint a húzások számát. Az 1 8 9 7 -iki 
budgetben már csak <r2 8  millió frtot irányoztak elő 
a lottó jövedelme fejében, holott 1 8 9 0 -ben 8 0 9  m il
lió frt volt a jövedelem.

I r o d a l o m .
A monumentális alkotások nem utolsó helyét fog

lalják el azok, melyeket a szellemi munka a magyar 
irodalom emelt az ezredév emlékére. Ilyennek mondhat
juk méltán — mert az is — a Szalay-Baróti »Magyar 
nemzet történetét*, melylyel a Lampel Róbert (Wodia 
ner F. és fiai) budapesti kiadócég kívánt hozzájárulni í 
millenium emlékének megörökítéséhez. Mert hiszen 
nyelve mellett történetében él egy nemzet! Jelzett emlék
szerű nagy munkából most vettük a 42-ik füzetet, mely 
különösen köti le figyelmünket. Felgördül benne hazánk 
egyik legdicsőségcsebb korszaka, eseményeinek történeti 
függönye. Thurzó György, a Báthoryak, Bethlenek és 
Pázmányok héroszi szereplésével egészen II. Mátyás 
király haláláig. Mily gazdag s érdekes tartalom ; mily 
dús képdísz ismét. Az utóbbiról következő felsorolásunk 
tanúskodik : Thurzó György arcképe és aláírása, II. Mátyás 
király, Khlesl Menyhért bíboros, Báthory Gábor alaírása, 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem, II. Mátyás mint római 
császár, Pázmány Péter arckepe és alaírása, Thurzó 
György nádor, II. Mátyás a ravatalon. A cseh helytar
tók kidobása.

1896. novem ber 15. lé t s z á m

Kimutatás
Dobrovits László és társai tömören hajlított í'abútorgyár felszámolás alatt álló

rész vény társaság' ügy ei n ek 1 ebo ny o 1 itásaro 1.

Tartozik Követel

(A;
N y i l t t é r .

c rovatban foglaltakért nem vállal felelőségei a szerk. )
Hamisított fekete selyem. Égessünk el egy kis

mintát a venni szándékolt selyemből, és a hamisítás 
rögtön kiderül : mert míg a valódi s jól festett selyem 
az elégetésnél nyomban öxszepödörödik és csakha
mar kialszik, maga után csekély barna hamut hagy
ván ; addig a hamisított selyem (mely zsíros szinü 
szallonás lesz és könynyen törik) lassan tovább ég 
(minthogy rostszállal a festanyagtól telittetten tovább 
izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után. mely 
valódi selyem módjára soha öszsze nem pödörödik, 
csak meggörbül. Ha a valódi selyem hamuját össze
nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem. — I l c i i -  
iicIici’k I-. (cs. k. udvarszallito) s e l y c n i g y á r a  
Z ü r i c h b e n .  házhoz szállítva, postabér- és vám
mentesen szívesen küld bárkinek is mintákat, akár 
egyes | öltönyökre való, akar egész végekben levő 
valódi selyem szöveteiből. Svájcba címzett leve
lekre 1 0  kros és levelezőlapokra 5  kros bélyeg 
ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pon
tosan elintéztelnek.

Fbknyv

92 Kamat
Szállítási költség 
HrUsseli raktár 
Fakczelési előleg 
Gyár 
Költség
bizományi áru 
Küldvény
Veszteség áthozat 1894— 
Hitelezők

48 92
23 76, 3 i 09, 652 61

(577 (57 i
1733 0 7 ;
5194 48

942 20!
20(5213 12

4C0 3(51

-

Tartozik M é r l e g - s z
Füknyv.l

25 j Óvadék 
74  • Takarékpénztár 
94 | Klőleg 

102 Tátra-bank 
105 bútorgyár-részvénytársaság 
10(5 Turóci kereskedelmi- és hitel-intézet 
lOU Váltó beszedési 
107 Dobrovits László
107 Perköltség-előleg
108 Adósok

80 Krausz ZsigmonJ 
105 Veszteség

Turócz Szt.-Márton. 1896. augusztus hó 31-én.

Dobrovils László és, lársai tömören hajlitolt fabúlorgyár részvénytársaság felszámolás alatt
Turóc-Szl.-Múrlonban.

Friedmann Gyula s k. Mudron Pál s. k. Dr. Lax Adolf s. k. Glücksthal Simon s. k. Graber M. s. k,
A társulat könyvei alapján megvizsgáltuk és lielyesnok találtuk:

A  f e l l i i r y e l ö  b i z o t t s á g i
Hoffmann Ede s. k. Soltész L. s. k. Kompié Péter s. k.

•XOXXXOXXXOXXXOXXXOXOXOXXXOXXXOXXXXXOXXXO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kincs többé szükség vegyi íestészstrs.
Mindenki otthon festhet minden színben és árnya

latban ruhát é s  fehérneműt

TÍZ PERC ALATT.
Korszakalkotó találmány 5 0 0 % megtakarítással.

M A Y P O L E  S O A P
angol festő szappan.

L e g ú ja b b  ta lá lm á n y  h á z i  le s lé s re .  F e s t m in d e n  s z in b e n  
és á rn y a la tb a n .

Tizenöt perc alatt mindenki egy kevés forró vízzel 
és ezzel az angol festő szappannal ruhái, blúzt, füg
gönyt, zsebkendőt, selyem- es cérna keztvüt, inget, 
harisnyát, gallért, selyem szöveteket, szalagot, csipkét, 
atlaszt, bársonyt, slruc-lollat. háncskalapokat stb. 
megfesthel. A festes színtartó és el nem fakul ! Min
den ruhát újjá és modernné varázsol. Méregmentes 
és a szövetet nem rontja. Egy darab ara 40  kr. 
M-e îC*e ^  s ezze* e8Y női blouse megfesthető. 
Minden darabhoz használati utasítás van mellékelve.

Szabadalmazott az egesz világon !
Vezerképv. Aumria-3lagyaror«zág, Balkán államok. 

Görög- és Törökországban 
H r c 'N h c ii Mariahilferstrasse 1 0 5 .

Sonnenschein  Lipót, v ».
M indenül! k ap h ató .

Egy mintadarab 4 5  kr (bélyeg) beküldése ellenében 
bérmenlvc küldetik.
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H I R D E T M É N Y .
Ő cs. és apóst. kir. Felsége f. é. október hó 4 -én Budapesten kelt legfelső elhatározásával legkegyelmescbbcn 

megengedni méltóztatott, hogy a f. év végével rendezendő

l \ U l m, ki r , ,  á l l a m i
remélhető tiszta jövedelme akként osztassék fel, hogy 1- a vagyontalan állami tisztviselők özvegyei és árvái 
részére létesítendő alap. 2 . a kézdi vásárhelyi »Stephánia« menedékház, 8. a budapesti első gyermekmenhely, 
4  a kolozsvári >Mensa Akadémica«, 5 . a szünidei gyermektelep egylet, (5. a fehér kereszt-egylet. 7. a Cirkvencia 
mellett létesítendő tengeri gyermekkórház és 8. az első budapesti szegény gyermekkert-egylet egyenként egy 
tized; mig 9 . a budapesti »Krzsébet« kórház-egylet. 10. a győri nádorvárosi leány-árvaház és 11. a budapesti 

VII. kerületi népkonyha egyenként egy huszadrészében részesittessék.
K sorsjáték összes 3282-ben megállapított nyereményei az alább következő játékterv szerint 

1 6 0 . 0 0 0  forintra rúgnak, és pedig:
1 főnyeremény — — — ■ 
1 
1
1 nyeremény

2 nyeremény egyenkint — 2090  frt
4

20

200
3000

1000 
— 600 
—  100
— 50
—  10

- (50090 frt
- 15000 >

• ------ 10000 »
--------- 5000 >
---------1000 »

1 »   3000 »
az összes nyeremények, készpénzben fizettetnek ki.

A húzás visszavonhatlanul I S t M l  é v i  d e c e m b e r  l i ó  £ f t - á n  Budapesten történik.
Egy sorsjegy ára 2 írttal o. é. van megállapítva.

Sorsjegyek kaphatók a lottó-igazgatóságnál Budapesten (Pest, fővámház, félemelet;, a hová a meg
rendelt ára postautalvány mellett előre beküldendő, valamennvi lottó-, só- és adóhivatalnál, a legtöbb 
postahivatalnál, á bécsi »Merkur«-nál és minden városban és nevezetesebb helységben felállított egyéb 
sorsjegyáruló közegnél.

Budapesten, 1 8 9 6  október hó 1-én.

M. kir. lottó-igazgatóság.
F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O l

0 0 3

tö rv é n y e s e n  m.eg'ean.grod.ett

S O R S J E G Y E K N E K  
£ £ £ á h avi r é sz le t le f iz e té sr e

va ló  eladására
betőlthelők egy elsőrangú bankháznál (részvénytársaság) m a g a s  

j u t a l é k  és f i x u m mellett.
Ajánlatok „K iváló erö“ jelige alatt

hirdetési irobájába
H n d a p c M l.  F ü r d ő - u t c a  4 . mz. intézendők.

= o o o = = o 'ü '
Turóc-sxt.-mártom Magyar Nyomda — Moskóczi Ferencné.
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