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H irdetéseket felvesz la 
púnk k iadóhivatala  és az 
Á ltalános Tudósitó  Vi
déki lapok központi h ir
detési osztálya Budapes, 
VII., E rzsébe t-köru t 41.

A szeretet ünnepén.
A mai nappal a karácsony hetébe 

léptünk. A keresztény világ hitéleté
ben fontos mozzanatot jelent ez, de 
jelentőségét ennek révén átvitte oly 
terekre is, amelyek a hitélettel vajmi 
kevés kapcsolatban állnak. A keresz
ténység révén átment az a közfölfo
gásba úgy, hogy ma már valóságos 
fogalmat jelent. Azt a magot látja 
benne mindenki, mely tisztára a sze
retetnek van szánva.

Ez alkalommal sok ember igyek
szik félretenni gyarlóságát, mely 
máskor önzővé, számítóvá s a köznapi 
élet ezer visszás helyzetében talán 
szívtelenné is tette és ellensúlyozni 
törekszik azt olyan cselekedetekkel, 
melyeket a szeretet diktál, azt hívén, 
hogy lelkiismeretének megbillent mér
legét igy kiegyenlíteni sikerül talán. 
Szóval, ott is szeretetet teremt ez a 
nap, ahol hosszú idő óta ismeretlen 
volt.

És mégis úgy érezzük, hogy a mi 
karácsonyunk: a magyarság kará
csonya nem lesz teljes, hogy az örö
met, békét, szeretetet hirdető napok 
testvéreink szivét nem ihletik meg s 
a mi igazunkba vetett hitünk, remé
nyünk, vágyunk továbbra is eddig 
tapasztalt türelmes várakozására lesz 
utalva.

Múlnak az idők, változnak az em
berek ; de nemzeti gondolatunk nyo
mában a remény és csalódás, a siker 
és sikertelenség, a győzelem és ve
reség most is ott jár egyformán. — 
Ennek a hatalmas éltető erőnek sok
szor ültük meg örvendetes karácso
nyát ugyan, de sajnos, előbb ugyan
annyiszor azt föltámasztani kellett.

Karácsony 1 A mennyi örömmel 
üdvözölt téged az emberiség első

hajnalán, annyi édes reménységet 
gyújtottál összevéve a szivekben 
eddig, talán ennél is több szeretettel 
üdvözölnénk mi, ha egykor úgy kö
szönténél be hozzánk, hogy megjele
nésed valóban a haza minden fiának 
kölcsönös rokonszenvét jelentené,— 
hogy hajnalod, mely a szivekbe re
ményt, örömet önt, ne csak azért 
tűnnék föl egyszer, hogy a népet 
vigye, vezesse oda, ahol újabb csa
lódás vár reá, hanem a valódi szere
tet felé.

Mert talán egy igazságnak sincs 
annyi ellensége, egy eszmének sincs 
annyi gyűlölője, mint — éppen most — 
nekünk.

A megpróbáltatás nehéz napjait 
üljük mi majd karácsony örömünne
pén is. A legutóbbi napok szomorú 
tanúságainak hosszú sorozata mutatja, 
hogy azok a széli, mek, melyek esz
ménk fényét áthatlau, sötét árnyék 
gyanánt kisérték és sokasodnak, 
erősbbödnek, gyűlöletes működésűk
ben szünetelni egy pillanatra sem 
fognak.

És ilyen terhes viszonyok között, 
ahol a megértés, engesztelődés szinte 
áttörhetlen akadályokat találnak ma
guk előtt, vájjon remélhető-e, hogy 
nemzeti eszménkhez fűződő vágyain
kat, reményeinket beváltja a kará
csony? Ki tudja, hogy a napok, a 
melyek a hívőknek örömet és békét 
Ígérnek, a mi számunkra nem-e egy 
újabb küzdelem kiinduló pontját je
lölik ?

A múlt minden tanúsága is mu
tatja, hogy életünk talajában a béke 
fája csak nagyon ritkán s akkor is 
rövid időre volt képes kizöldelni, alig 
engedvén annyi árnyékot, hogy a 
nemzet a jövő küzdelmeihez uj erőt 
gyűjtsön benne. Most alig lehet ma

gyar, akinek lelkében újabb küzdel
mek sejtelme föl ne merült volna. 
Es hátha a mi nagy gondolatunk su
gallata ez?

A béke és szeretet ünnepén arról 
kell beszélnünk, hogy készülnünk kell 
újabb és fokozottabb küzdelemre azok 
ellen, akiknek békénk, szeretetünk 
nem kell.

De azért csak jövel Karácsony! 
Látogasd meg ellenségeinket is, ih
lesd meg szivüket meleg szeretettel 
az igaz, a jó, a szent iránt, hogy a 
mikor mi szeretetet, engesztelést kí
nálunk, amikor minden javunkat, jo
gunkat, szabadságunkat megosztjuk 
velük, ne fizessék azt gyűlölettel 
vissza.

Mi pedig eszménkbe vetett erős 
hittel és bizalommal üljük meg a 
napot. Merítsünk erőt, ha kell, annak 
erejéből, kitartást és törhetlen aka
ratot egyaránt. Az ákarat'ád erőt, az 
erő kitartást; ez a három pedig min
den akadályt legyőz. Es ha nemzeti 
nagy ideáljaink érdekében valóban 
küzdenünk kell, úgy édesitse azt meg 
a biztos győzelem reménysége, a hit, 
a törhetlen, erős hit szent törekvé
seink sikere iránt.

Vcnasszónyoij-
Az osztrák képviselőház a múlt 

héten olyan határozatot hozott, a 
melyről országszerte azt beszélik, hogy 
a magyar alkotmányt sérti. Mi is el
ismerjük, hogy e határozat a magyar 
nemzet függetlenségével össze nem 
fér, de azt állítjuk, hogy nem fér 
össze az osztrák parlament méltósá
gával és tekintélyével sem.

Nem bírjuk elképzelni — ámbár 
sok okunk volna rá —, hogy felté
telezzük, hogy az osztrák parlament
ben csupa műveletlen és minden jogi 
tudás híján lévő úriember ül. Külö-
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nősen pedig lehetetlen, hogy az 
osztrák parlament vezérei ne legye
nek tisztában a magyar állam jogai
val és a nemzetközi joggal.

De ha feltételezzük azt, hogy az 
osztrák képviselőház ismeri Ausztria 
és Magyarország egymáshoz való vi
szonyát, úgy a múltkori határozatho
zatalt nem minősíthetjük egyébnek 
gyerekségnél. Az osztrák parlament 
igenis tisztában volt vele, hogy semmi 
köze sincsen Magyarország belügyé- 
hoz, tudta, hogy a magyar nemzeti
ségi törvény végrehajtása, vagy végre 
nem hajtása oly ügy, amelyben neki 
hallgatnia kell. És tudta azt is, hogy 
az egész ügyben hozott határozata 
sohasem járhat eredménnyel, — uta
sítását miniszterei nem hajthatják 
végre és fenyegetésein a magyar 
közvélemény mosolyogni fog.

Ha tehát az osztrák képviselőház 
mégis meghozta ismeretes határoza
tát, úgy tett, mint a hatesztendős 
gyermek, aki feladatot vesz a kezébe 
és kint a kert végén holmi ökörfark
kórókat szabdal össze abban a biztos 
tudatban, hogy ő most nagy hadvezér 
és a fél világ reszketve lesi, hogy 
mit tesz és hová indul az ő félelme
tes hadserege.

És ha a gyermek gyermek, úgy 
mosolyogni fogunk rajta, mert termé
szetéhez ez illik és egyéb erényeket 
nem is keresünk benne. De ha egy 
parlament gyermek, úgy sajnálnunk 
kell, mert bizony annak komolyságá
nak, törvénytudásának és meggon- 
doltságának is kell lennie és egyéb 
feladatai is vannak, mint éppen az, 
hogy komolytalanságokkal mosolyt 
ébresszen az emberek ajakán.

T Á R C A . _

Vá&ár.
Irta : Bródy Sándor.

Itthon, falun, kevéssé van kifejlődve a 
hotel-élet. Vásár volt és a két kocsmában az 
egyetlen vendégszobát már elfoglalta valami 
előkelő idegen; a házigazdám, egy festő, 
nem adhatott éjjelre szállást, hacsak a fiókos 
dívány fiókjában nem akartam hálni. A dívá
nyon magán két külföldi növendéke alud t: 
egy bajor titkos tanácsos leánya és egy orosz 
hercegkisasszony, szintén művésznő, öreg és 
puklis.

A nagy magyar községben, amely nyáron 
müvésztelep volt, kevés ur lakott. Különben 
én miattam lakhatott volna sok is, én egyet 
sem ismertem és mert éjjelre mégis ott 
maradtam, barátom, a festő, átüzent a szom
szédba egy parasztasszonyhoz, hogy hozzák 
rendbe a tiszta szobát, hálóvendég lesz:

— Amerikai asszony. Érzéke van a pénz 
iránt. Már másszor is küldtem neki vendéget, 
egy korona jár az ágyért. Tiszta, szép a 
szobája, az asszony is kellemetes! — mon
dotta a barátom.

— No azért kár volt visszajönnie, hogy 
egy koronáért kiszálljon az ágyából! — 
jegyeztem meg én, nem is törődve az asszony
nyal, az ágygyal, az éjszakai nyugodalommal,

W Mi tehát ahelyett, hogy felhábo
rodnánk, sajnáljuk az osztrák parla
mentet. Hogy egyes tagjai asztalfió
kokat vagdosnak egymás fejéhez, az 
még csak hagyján — ez az egyes 
tagok dolga, de hogy egy egész par
lamentnek ne legyen egyéb dolga, 
mint hogy életlen fakardokkal szab
dalják a levegőt, ez már szomorú 
dolog. Szegény — parlamentnek ne
vezett — osztrák testület!

De mi sajnáljuk az osztrák parla
menten kívül a mi nemzetiségi vezér- 
férfiainkat is.

Ha az átcasarkon vénasszonyokat 
látunk összebújni, mosolyogni szok
tunk rajtuk. Hiszen haragudni nem 
lehet rajtuk. A vénasszonyoknak ren
desen kevés a hatalmuk, tehát tehe
tetlenek. Ha pedig akaratukat tehe
tetlenségükben nem tudják keresztül 
vinni, nem csodálatos, hogy átsétálnak 
a szomszédasszony kerítéséhez és neki 
panaszkodnak, —- ez nagy elkesere
désükben, ha segíteni nem is tud, 
legalább együtt bőg velük.

De ha nem vénasszonyok, hanem 
komoly férfiak, akik politikai vezér
férfiaknak szeretik címezni magukat, 
teszik meg, hogy tehetetlenségüket 
tudva, a szomszédasszony kerítésén 
keresztül zengik el szivük vágyát és 
sóvárogva lesik, hogy a szomszéd- 
asszony is kontrázzon siralmuknak, 
úgy ezek a férfiak nevetségességük 
mellett sajnálátraméltók is.

Mi legalább nem szeretnők, ha 
férfi létünkre nem tudnánk egyebet 
tenni, mint hogy utcasarkokon pana
szoljuk el teljesületlen vágyainkat. 
Mi tenni szeretünk, de idegenben 
panaszkodni nem. Ha jogunkat véljük

amely ugyan várhatott, hajnalkor, magyar 
szilvórium mellett még a francia akadémiku
sokat is szidtuk, pedig azok igazán nem 
vétettek kettőnknek, éjfélkor elhatároztuk, 
hogy újra kezdjük az egész művészetet, de 
most már igazán. Hófödte fejünk — a festő 
is ősz, én is az vagyok — égett a tervtől, 
a reménységtől, az újra való kezdéstől és 
nagyon lenéztük a körülöttünk hadarászó 
ifjúságot, amely az italtól volt mámoros. Mi 
magunktól az álmainktól voltunk részegek. 
Már derengett, mikor szállásomra mentem. 
A piktor elkísért, hogy a szomszéd kutyának 
bemutasson.

— Tisza! Tisza! gyere ki. Jó ember, 
pesti, pénze van, fizet! — mondotta a kutyá
nak, aki értette a szót, bekísért egészen a 
pitvarig. Éppen csak hogy az első szobának, 
azaz a konyhának az ajtaját nem nyitotta ki. 
(Ezek a magyar komondorok nagyon elpol- 
gárosultak, mások már egészen mások!)

Két óra lehetett, hajnal, nyáron és az 
amerikai asszony aludt. Fontos tudni, hogy 
ő maga sohasem volt az uj-világban, 
hanemha ott volt két ura is. Az egyik ott 
halt meg valami ólombányában, miután 
kétszer már pénzt is küldött haza. A máso
dik ura is kiment, mint favágó működött ott 
és annyi pénzt küidött haza minden hónap
ban, mint amennyit nálunk egy katonatiszt 
keres. (A faluban sokat álmodoztak arról,

védelmezni, bíróhoz megyünk és nem 
olyanhoz, akinek ügyünkhöz semmi 
köze sincs.

De a mi tót vezérférfiainknak 
más a jelleme és mi sajnáljuk mind
azokat, akik siralmaikat meghallgat
ják és kontráznak nekik.

Mert azok is vénasszonyok 1

A kivándorlottak hazaérkezése.
A kivándorlottak hazaérkezéséről Írván, 

nincs szándékom általánosságban, hanem csak 
speciáliter vármegjebeli véreinkkel s első
sorban a vrickóiakkal „foglalkoznom, mert 
megyénkben Vrickóról aránylag a legtöbb 
munkaerő vándorolt ki Amerikába. Körülbelül 
300, azaz háromszázon felül voltak kint. 
Közülük az első raj már megérkezett.

Leginkább 35—40—50 évesek, de van 
köztük fiatal is. A fiatalság javarésze még 
kint van, mert ez remél, ez számit arra, hát 
ha megváltoznak a viszonyok, vagy jobban 
mondva, megszűnik a „krach" s akkor tovább 
is kereshet. A vrickói különben is utolsó lesz 
a hazatértek közül. Ha az összes kivándor
lottak itthon lesznek, a vrickói csak azután 
fog jönni, amikor semmi keresni, semmi vesz
tegetni valója nem lesz Amerikában.

A vrickói ragaszkodik a hazájához, a 
földjéhez! Panaszkodik ugyan raosloha sorsa 
felett, amit nem kell csodálkozni, de soha 
sem zúgolódik! Az alföldi vagy dunántúli 
alyafi, ha a szükség kényszeríti, elmegy 
idegen hazába, de a házát, a földjét is eladja 
s soha viszont nem látja azt a földet, amelyen 
bölcsője ringott. Nem igy tesz a vrickói. 
Mielőtt búcsút mondana, mielőtt elmenne, 
megkéri szomszédját, avagy rokonát, hogy 
viselje gondját házának, földjének, azután

hogy milyen borzasztó fain és keményfa 
lehet az, amit ott olyan drágán vágnak.)

Az első szobában olajlámpa égett, alkal
masint azért, hogy el ne bukjam, ha haza
jövök és betaláljak a másik szobába, az 
ágyamhoz. Fölvettem a kis lámpát, hogy 
megnézzem a háznépet, mifélések? Az asz- 
szony erőteljes, kedves, nagyon édesdeden 
aludt, mintha az álom mellét gyönyörködve 
szívná. Az ember, ha sokat élt és az ember- 
ismeret kenyérkeresete, mint nekem, egy 
látásra csaknem mindent tud az ilyen egy
szerű teremtésről. Jó, puha asszony, nem fél 
a gyönyörűségtől, de nem is keresi. A ren
des természet, amilyen a legtöbb. A három 
gyerek — akiket szintén megnéztem, — 
valamicskét hasonlítottak hozzá. A legidősebb, 
a leány, aki vele feküdt egy ágyban, alap
jában idegen, komor arc, ez az aknamunkás 
leánya alkalmasint. A második egy kedves 

. kis fiú, — a padkára volt vackolva az ágya, 
— az urától való érzelem, egy komoly 
parasztember arcát láttam a most még finom 
vonásain. Leánynak, fiúnak lenszinü ritka 
haja volt. Annál sűrűbb és szénfekete a szo
pós, aki az anyja mellett, a dagasztó teknő- 
ben feküdt, mint egy ur hanyatt, a két 
karocskájával megtámasztja a fejét I Fölébredt, 
amint néztem, rám mosolygott, aztán hátat 
fordítva aludt tovább.

Ez más vére! — gondoltam magamban,
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„in Gottes Name“ : Isten Derében elindul a 
bizonytalan útra. Ha szerencsésen megérke
zett uj hazájába, dolgozik, táradozik, mint a 
hangya, arcának verejtékével összegyűjti a 
dollárokat s ha már szert tett egy kis 
összegre, vissza jön! Vrickói ember 10 érnél 
tovább nem marad Amerikában. A  hazához, 
a földjéhez való ragaszkodásának ilyen spon
tán megnyilatkozása eléggé jellemzi a 
Triókéi embert s ezt a jellemvonását csak 
dicsérni, becsülni kell benne I

Dint már a fentiekben Írtam, úgy előőrs
ként megérkezett az első raj és pedig azzal 
az Üzenettel, ha a pénzválság tovább tart, 
akkor uj évre valamennyien itthon lesznek.

Érdekes képet ölt már most is ez a köz
ség. Ha az ember végigmegy az utcán s 
elballag egyik-másik ház előtt, úgy ott. találja 
az ablaknál a hazatért apát, mellette hitves- 
társát, körülötte az apróságot. Az apa mesél, 
regél küzdelmes életéből, az idegen hazáról, 
úgy cseveg a neki bámészkodó hallgatóságá
nak, akárcsak az eresz alatt levő fészekben 
a  fecske dókáinak. Szavai, ugylálszanak, mély 
hatást gyakorolnak a körülötte levőkre, 
amennyiben majd vidámság 111 az arcukon, 
majd könyeket sajtolnak ki szemeikből. Mert 
hát a vrickói ember sokat szenved, nemcsak 
azon hosszú, végtelennek látszó ut befutása 
alatt, melyet megtesz Brémától—New-Yorkig, 
hanem ha megérkezett, folytatja a szenvedések 
valóságos kálváriáját. Ezek a szenvedések 
meg is viselik. Csupa sárgaszintt, kiaszott, 
elvénült, őszfejü embert lehet látni; elsatnyult, 
elkorcsosult alakokat, kikbe a lélek csak 

aludni jár. Fizikailag egészen tönkre vannak 
téve, de erkölcsileg is!

A vrickóiak Brémától—New-Yorkig hajóval 
az utat 12 nap 7 óra alatt tették meg. Tekin
tettel arra a körülményre, hogy talán életük
ben először utaztak hajón, életükben először 
látták a hatalmas tengernek a szélvész által

de nem fűztem tovább, a pehely-barlangban 
elaludtam nyomban. Óriási lármára, többre, 
valóságos földindulásra ébredtem föl. Az 
ablakon át úgy láttam, hajnal van ismét, 
bizonyosan egy másik, vagy egy egészen 
másik? Nem tudtam, hová kerültem, hol 
vagyok. A kis ablakok zörögtek, csörömpöl
tek? Népvándorlás volt aluttuk, odakint. 
Fehér tulokfejek százai vonultak el, az egyik 
a másikhoz nyomva, a szarvaik összeakadnak, 
az élő gomolyag megmegáil egy pillanatra, 
aztán meg rohan újra, eszeveszetten, bőgve, 
ordítva száguld mind előre; hová? Alkal
masint — Utődött fejembe a gondolat, — 
visszakerültem, visszaaludtam egy éjjel alatt 
néhány ezer évet, a nagy népvándorlás kor
szakába és most valamelyik hun vagy gót 
fejedelemnek a csordáját hajtják. Embereket 
nem láttam, csak bikacseket, fonott szijostort, 
barmot kormányozó szerszámokat. Később 
egy-egy emberi báránybőrkucsma mozgott 
tovább az ablak szintjén. Tetszett nekem a 
dolog igy és nem akartam megtudni az igazat: 
félig ébren, fekve néztem tovább a menetet. 
A gulyába belekeveredd a ménes is, hosszu- 
szőrü, sovány kis lovak, kötőféken vezetve, 
szőrén ülve; öt paraszt és muzsikát nem 
látott cigány hajszolta szegényeket. Jöttek 
tehéncsordák, az elmaradhatatlan asszony
néppel, szomorú Uszőborjukkal, rekedthangu 
kutyák kíséretében. Kora ősz volt és szikrázó

felkorbácsolt hullámait, elgondolható az az 
óriási félelem, az az aggodalom, az a sok 
izgalom, melyeken keresztül mennek. New- 
Yorkon kiszállnak, ahonnét a szélrózsa minden 
irányában elviszi őket a vonat. Csapatonkint 
indulnak el a nehéz útra, jobban mondva a 
mészárszékre! Egy csapatban legkevesebb 
15—20 ember van. Egy részük Clevelandba, 
l’ittsburgba, egy másik csapat az AUégkany 
hegyek közé vonul, mások ismét Alsókalifor- 
niába vándorolnak, egy csekély részük pedig 
Délamerika különböző helyein telepedik le. 
A  vrickói embert s z í v ó s  természeténél fogva, 
erős szervezeténél, munkabírásánál s kitartá
sánál fogva a legnehezebb munkába fogják. 
Amerika bányáinak legmélyebb rejtekhelyein 
a* vrickói dolgozik. Eveken át magába leheli 
a testet-lelket ölő mérget, a gázt. Amerika 
üveggyáraiban ott találjuk a vrickóiakat, mert 
ezeknek szervezete eltűri, elszenvedi még a 
legelviselhetetlenebb forróságot is. A legekszpo- 
náltabh, a legveszélyesebb helyen ott dolgozik a 
vrickói, kockáztatja egészségét, életét s min
denét. Ezért van köztük a legtöbb nyomorék. 
Merem állítani, hogy az összes kivándorlónak 
közül a legtöbb nyomorék a vrickóiak között 
található. A mostan hazaérkezettek közül 
egynek a kezefeje, másiknak a lába, a har
madiknak az ujjai hiányzanak, a többi pedig 
lábaikon alig képes megállani, mórt tönkre 
vannak téve ! Néhány közülök két évig teküdt 
a kórházban s csak embertársaiknak jószívű
sége s könyörületessége révén juthattak haza, 
különben ott vesznek. Hogy néznek ki majd 
a többiek ? A kivándorlottak e szánalomra 
méltó képét általánosítani is lehet 1 Es bizony 
önkénytelenttl is kitör az emberből az az 
elkeseredett hang: .- ,

Ha az első ezer évet karddal szereztük s 
tartottuk meg, vájjon a második ezredévet 
mankókkal fogjuk megvédeni és fenntartani?

A liberté et égalité hazájában sem mind

nap-porban ragyogott és füstölgött az egész, 
egy teljes óráig, mig igazán reggel nem lett. 
Akkor aztán az állatrohanás meg-megszünt 
egy-egy pillanatra, és messze-messze múltból 
való, ősrégi keleti hangon, de magyar nyel
ven kelten is éneket sírtak arról, hogy: 
„vaknál vakabb, világtalannál világtalanabb 
vagyok. . .  azok !“ Dicsekvés és páthosz volt 
e siralomban, mig a másikban düh és köve- 
telődzés: „A lábam elszáradt, elszáradt a 
két lábam !“ Fölállottam az ágyamban, hogy 
megnézzem a két nyomorékot, aki e roppant 
sokadalomban olyan szörnyű lármát cselek
szik. Nem voltak már sehol, ugylátszik, 
kocsin-koldulók voltak és elvegyültek a 
vásárban.

A ház előtt már javában állott a técsői 
vásár; ezt tudnom kellett volna. Kinyitottam 
az ablakot, hogy élvezzem az életnek ezt a 
legklasszikusabb zaját, a legszebb színeket, 
amelyek magyar szemnek csak lehetnek a 
földön. Itt vannak a kis falvak, a hegy, a 
tanya, mindenféle faj és vidék. Magyar, oláh, 
német, tót, orosz, még rác is, mind a jelleg
zetes, évezredes arcukkal, ősi ruhájukban, a 
jellemző állataikkal és a saját nemzeti izrae
litákkal, akik a meleg napon is olyan erősen 
föl vannak öltözve, mintha a hüs bibliából 
most léptek volna ki. Csupa festmény mind, 
de nagy lármával illusztrálja magát. Irányítja 
földijét a sokadalomban és közülük egy ime,

arany, ami fénylik. Munkásaink nagyon 
mostoha viszonyok közt tengődtek. A lakások 
egészségtelenek, vékony deszkákból vannak 
összetákolva, mely ben Ja felszaporodott egerek 
s patkányok társaságában piheni ki napi 
fáradalmait a szegény munkásnép. Sokat 
szenvednek e lakásokban. Nyáron a nagy 
forróság, télen pedig a nagy hidegek miatt.

Ami az élelmezést illeti, az is nagyon 
silány. A  munkások azon panaszkodnak, hogy 
az étel majdnem élvezhetetlen. Reggelire 
kávét, ebédre levest, húst főzelékkel kaptak. 
A leves édes ize miatt ehetetlen, a marha
hús mégesak megjárta, de a disznóhus össze 
sem hasonlítható itthoni kimérttel. Dacára 
eme silányságának, mégis nagyon drága. A  
mindennapi életszükségletek felemésztik a 
munkások keresményeinek felét. Naponta 
kapott egy munkás 1 dollárt s 60 centet. 
Leszámítva ebből az életfentartáslioz szük
séges kiadásokat, alig marad valami a taka
rékban. Sokan kevés pénzzel jöttek haza s 
sokan talán pénz nélkül fognak hazatérni, 
részint azért, mert nem állott módjukban 
félretenni, részint pedig, mert közülük sokan 
pénzüket az amerikai bankokba helyezték, 
de ezek sorra buknak s velük, a szerencsét
len munkásoknak a pénze is odavész. A 
vrickóiak közül nem egy pénzét a „Borough“- 
bankba helyezte el. A bank bukásával a pénz 
is elveszett. E munkásoknak helyzete a leg- 
szánalomraméltóbb. Oda van az egészségük 
és a pénzük i s !

Eveken át küzdöttek, dolgoztak s fáradt
ságuknak, munkájuknak gyümölcsét, termését 
tönkretette a könnyelmű íj emberek rosszul 
kiütött spekulációja I Embereink különben 
is csak egy jó oldalát ismerik Amerikának, 
t. i., hogy a hazaküldött pénz értéke itthon 
felszökkenik.

Társadalmilag a munkásnak jobb helyzete 
van, mint nálunk. A tőkepénzes, a gyáros,

az egyszerű nép naivságát nyilván kihasz
nálva, megfeji az eladó teheneket; ljugyis 
elapad a tejük, amikorra az uj gazdához 
hazakerülnek. A zsidó arca ragyog a bol
dogságtól, amint a teli zsétárt nézi, de 
abban a pillanatban, amikor dicsekedve örül, 
egy kis növéstehén kirúgja kezéből a zsétárt 
és nagy nevetség közepette a tejet megissza 
az ember kaftánja és a föld. Ez az ! . . .

A nagy szarvasjószág rohanása beáll; a 
vásár elhelyezkedett. Csodálatos, ezt még 
sohasem láttam : csupa hősnő tartja az eladó 
marha kötőfékjét. Valami román falu külön 
vásárja lehet itt elől, öles asszonyok, erős- 
mellü lányok, kámeákról ismerem az arcélü- 
ket. Szégyenük a beszédet, de a szoknyájuk 
oldalt meghasitva, ha a szél meglebbenti, a 
húsok látszik; meleg lázi márványból való, 
fehér és rózsaszín. Vad nők, elpirulnak, amint 
a kupec megkérdi a tehén árát. Nem volna-e 
jó egy ilyen nőt megvenni az anyjától, kine
velni és elvenni feleségnek?

Egyelőre, úgy gondoltam, jobb lesz fel
öltözni, azután ki a vásárba. Kikiabáltam, 
hogy az amerikai asszony hozzon mosdóvizet. 
Nem felelt senki, alkalmasint kint voltak a 
vásáron. A szopós beszélgetett a macskával 
és amikor kimentem hozzájuk, tudtomra akar
tak valamit hozni, nem ők tehettek róla, ha 
én nem értettem meg, mit. Az asztalon 
kenyér volt és tej, kínálás nélkül ettem belőle,
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ki milliókkal rendelkezik, nem tartja magát 
az egyszerit munkásnál különb embernek. A 
gazdag gyáros roggeltől-estig munkásai között 
jár-kel s hozzá dolgozik is. Nem jár négyes 
fogattal, hanem gyalog.

A korcsmák vasárnap zárva vannak s igy 
nincs alkalma a munkásnak, hogy ott egész 
heti keresményét 'elprédálja. Amorikában 
minden munkás szombaton szerzi be életszük
ségleteit, mert vasánap nem kapható semmi.

A nők a férfiakkal egyenlőjoguak. Ezen 
jogokkal azonban vissza is élnek. A nő 
Amerikában valóságos „nebántsvirág". Ok 
viselik a „nadrágot1*, a férfiak pedig a 
„szoknyát”. A férfiak ott igazi papucshösök, 
kik a nők akarata ellenére, Isten mentsen, 
hogy mernének valamit tenni. Egy vrickói 
munkás összeveszett egy ottani növel, mert 
ez nem volt hajlandó tartozását a férfinak 
megfizetni. Emberünk dühében mellbe lökte 
a nőt. Ez rögtön bepanaszolta az ipszét a 
hatóságnál, mire 100 dollár pénzbüntetésre 
Ítélték.

A vallással édes-keveset törődnek. Az 
Amerikából hazatért vrickói" már nem 
olyan vallásos, mint annak idején, mikor 
elment. A vallás iránt közönyösök, nem sokat 
törődnek vele. Ennek egyrészt az az oka, 
hogy a munkás, ki egész héten dologba van 
fogva, testileg annyira kimerült, hogy vasár
nap egész nap inkább hever, semhogy 
templomba járna. Másrészt pedig a vrickóiak 
azt beszélik, hogy Amerika azon részein, 
ahol dolgoznak, sok a tót templom. Ennek 
papjai a vallóé cégére alatt kufároskodnak, 
pénzekkel mdnipulálnak, mint hajdan a farizeu
sok, kiket Krisztus korbáccsal kergetett ki az 
Ur szentélyéből. Aki ilyen tót templomba jár, 
annak beléptidijat kell fizetnie, azután sok 
mindenért kell fizetni, még a gyónásért is 1 
Az ilyetén módon szerzett pénznek egy része 
a papok zsebébe vándorol, egy része pedig

amibe a gyerek is, macska is belenyugod
tak, természetes, részt kértek maguknak is. 
Azután tudtokra adtam, hogy én megint 
elmegyek aludni. Úgy éreztem, most egyben 
kipótolom az utolsó évek álmatlan éjjeleit. 
Befordultam a meszelt fal felé és megint 
aludtam hajnalig. Nagy éhségre és arra 
ébredtem föl, hogy a másik szobában beszél
getnek.

— Hát kend hazajött, hazajött kend ? 
Nagy hajóval jött? — szólott egy asszony
hang.

— Azzal, azzal.
— Mért nem irt kend, hogy gyön ?
— Alkalmasint az a hajó hozza, amivel 

gyöttem.
— A gyerekekre nem kérdez kend. Engem 

meg nem csókol kend?
— Látom, hogy alszanak. Nappal csak 

nem akarsz. . .  vásárkor. . .
— Ez a nagy lány. . .  Nem szép lány. 

Ezt már beküldhetted volna Szigetre, pesz- 
trának.

— Beküldőm, be én 1
— Hát ez a szopós. . .  Mit néz ez 

engem a szemivei, hogy én ki vagyok ? Te 
ki vagy?

— Ez az, akiről kiírtam. Akivel az a 
szerencsétlenség történt, hogy a Rózái húgom
nak lett. Aj, aj, lányfejjel. (A fejét már be
kötötte.)
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agitacionális célokra fordittatik. Nem kell 
csodálkozni azon, hogy ilyesmi után a ncp- 
nok is elmegy a kedve a tomploinbajárástól s
otthagyja a templomot papostul s mindenestül.

Kérdeztem az egyik vrickóit, hogy hány
szor volt tomplomban ? Feleletül azt adta, 
hogy 3 év alatt háromszor. Do annál többször 
fordult inog az egyesületekben, ahol mohón 
beszedte a maszlagot, annál többszőr ment 
azok társaságába, kik teljesen megrontották 
gondolkodását, józan, természetes eszét.

A szelidlelkü, türelmes, vallásos vrickói 
átvedlett pökhendi, rendet, tisztességet nem 
tudó, tekintélyt nem ismerő, internácionális 
alakká, ki fényes kaucsukgallérral s kopott 
keménykalappal, keztyüs kézzel végigfeszit 
az utcán s egyébről sem beszél, mint dollárok
ról, centekről I Lebecsül, lekicsinyel minden
kit s mindent, szűk neki Macedónia és csak 
az „Unitens States Of Amerika” nagyságáról, 
dicsőségéről gesztikulál. Igaz, hogy van kivétel, 
de ez vajmi kevés. S ahogy ez Vrickón van, 
úgy másutt is csak igy lesz. A kivándorlás 
ezer és ezer rossz bajánál a legnagyobb, a 
legrosszabb, következményeiben kiszámítha
tatlan bajnak azt tartom, hogy a hazajöttek 
az idegen eszmékkel, idegen tendenciákkal, 
idegen szokásokkal magukkal hozzák egyszer
smind a jövendő társadalmi forradalmak 
csiráit!

A hatalmas Róma csak addig állott nagy
ságának, dicsőségének, hírnevének magas
latán, amig tradícióihoz, az ősi római eré
nyekhez hü maradt. Mihelyt ezektől elfordult 
s befogadott idegen szokásokat, Róma ledőlt 
s rabigába görnyedt!

Tanuljunk a „tuagisztra vitae"-ből, a tör
ténetből és mások szomorú példájából okul
junk, az indítson bennünket a cselekvésre!

ckl.

— Jó, jó, Juli. Csakhogy ezt a pockot 
vigyék, vigyétek ahhoz, akié. Nekem ne 
irkáljanak levelet, ne beszéljenek a fülembe, 
hogy így, hogy ,’ugy. Tudod te, hogy én 
nem szeretem az ilyent.

— De én rám csak nem pletykálhatnak!
— No, rád nem 1
Elhallgattak. A nappal dacára talán mOg 

is cuppantottak egy csókot az egymás ajkára. 
Azután pénzt olvastak: két év alatt, azon- 
fölül, amit hazaküldött, annyi pénzt keresett 
az ember, hogy tehenet, lovat, két disznót 
és talán még két rossz tinót is vehetnek. 
Úgy számitgatták az iskolás lány tábláján. 
A gyerekek is fölébredtek, volt nagy ijedelem 
és öröm, hogy megjött az ember. Én is 
szépen felöltöztem és ebből az alkalomból 
megismerkedtem az egész családdal. Az 
asszony büszkén mutatta az u rá t:

— Ilyen favágót tessen látni, aki annyi 
pénzt. . . :

Csakugyan gyönyörű szál férfi volt, maga 
is mint egy kemény, daliás cser. A két nagy 
gyerek félelemmel nézte, de a sürühaju, úri 
arcú szopós vidáman, elfogulatlanul kacagott 
az arcába. Azután együtt kimentünk a vásárra, 
erre a mindennél szebb, mindennél tarkább, 
hasonlithatatlan magyar vásárba 1

Vármegyei élet.
— Közgyűlés. —

Vármegyénk közigazgatási bizott
sága a folyó hó 16-áu tartotta ez 
évben utolsó rendes közgyűlését.

Csodálatos dolog, hogy a bizott
sági tag urak érdeklődése a reájuk 
rótt kötelezettség teljesítését illetőleg 
folyton csappan. Ma még a szokottnál 
is kevesebben jelentek meg a köz
gyűlésen. A vármegyeház nagyterme 
szinte kongott az ürességtől. A 120 
bizottsági tag közül alig voltak jelen 
negyvenen.

Ez pedig nincsen rendjén. Igaz 
ugyan, hogy senkit sem lehet kény
szeríteni arra, hogy teljesítse is azt, 
amire a törvény ily esetekben köte
lezi, vagy aminek teljesítésére önként 
vállalkozott, de a választók joggal 
elvárhatják, hogy mindenki ott legyen 
a helyén akkor, amidőn a közérdek 
képviseletéről van szó.

A magyar párt példát vehetne a 
nemzetiségi párttól, mely mindig tel
jes számban rukkol be a közgyűlési 
terembe s ideges nyugtalanság nélkül, 
türelemmel végighallgatja még a leg
érdektelenebb tárgysorozatot is. Mi 
rajtunk meg már 11 óra tájt erőt 
vesz a „mehetnénk” s alig várjuk, 
hogy valami ürügy alatt elszelelhes- 
sünk a pirosposztós asztalok mellől.

A régi bizottsági tagok közül ma 
néhányan bucsulátogatást tettek. Ezek 
közül való Obuch János is, ki hiába 
erőlködött Mosócon, hogy újra bejus
son a törvényhatóság tanácskozási 
termébe, nem sikerült szegénynek. 
Egy kiváló kvalitású szónokkal sze
gényebbek lettünk. Cincinnatus megy

Kiss József.
Irta: Badinyi Ákos.

A Petőfi Társaság, mely az elavult irányú 
Akadémiától és Kisfaludy Társaságtól eltérően, 
olykor a modernebb eszmékkel is foglalkozik, 
e hó 15-én fényes ünnepet ült. Egy korára 
előrehaladott, de lelkületére és világfelfogá
sára rugékony és fiatalos költőt ünnepelt, aki 
szerényen, igaz ideálizmus, ember- és termé
szetszeretettől hevítve él a Múzsának és azért 
életében kevés babérhez jutott. Most, midőn 
a haladó irány, a meg nem alkuvó szabad- 
elvüség ellen összeesküdöttek orgiáikat ülik, 
mikor fékevesztett módon hirdetnek hivata
losan is hadat a kultúra, a civilizáció ellen, 
kellemesen érinthet mindenkit, aki a szép- 
irodalom ügyét komolyan fogja fel, hogy egy 
országszerte elismert, kiváló testület emlék
oszlopot állítva működésének, a költészet 
modern irányának jubileumát ülte.

Negyven éve annak, hogy Kiss József 
az irói pályára lépett. Nyugodtan szemlélheti, 
hogy az az ut, amelyet magának választott, 
a helyes ut volt. Az ö szelíd, béklilékeny 
ielkületével mily közömbösen hagyhatta, midőn 
néhány évvel ezelőtt a Kisfaludy Társaság 
tagválasztó ülésén Fiók Károlylyal szemben 
elbukott. Ki az a Fiók? Kérdezték minden 
bokorban. Kitűnő mesterember, akinek sike
rült szanszkritül megtanulnia és néhány verset
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vissza ökrei közé! Ez inkább neki 
való foglalkozás.

Napokkal ezelőtt azt hallottuk, 
hogy a nemzetiségi párt, elkeseredve 
a legutolsó bizottsági tagválasztások 
kudarcán, teljesen visszavonul és 
passzíve rezisztál. A bejelentésnek 
ezen a gyűlésen kellett volna meg
történnie. De hát nem történt semmi. 
Pedig a magyar párt ugyancsak meg
ijedt ettől a fenyegetéstől.

*
Egynegyedtizenegy óra rolf, midőn Justh 

Ferenc, vármegyénk főispánja az ülést meg
nyitotta és rögtön rátértek a meghirdetett 
tárgysorozatra.

Az alispáni jelentésből kiemeljük a kö
vetkezőket :

Az utolsó közgyűlés óta a  tisztikarban 
változás nem állott be. Bejelenti egyben, hogy 
» jelenlegi tisztikar megbízatása a törvény ér
telmében a folyó év végéről lejár, minek 
folytán felkéri a vármegye közönségét, hogy 
a tisztújító közgyűlés napját tűzze ki.

Bejelenti továbbá, hogy a vármegyei 
pénzek elhelyezése iránti határozat is ez 
alkalommal lesz meghozandó s javasolja, hogy 
jövőben a vármegyei pénzek arányos elhe
lyezése az eddig is érvényben levő határozat 
szerint történjék. Vagyis háromhatod részben 
a Turóci hitelbanknál, egyhatod részben az 
Iparbanknál, egyhatod részben a znióváraljai 
Gazdasági takarékpénztárnál, egyhatod rész
ben pedig a Ruttkai takarékpénztárnál gyü- 
mölcsöztessenek.

Örvendetes tényként felemlíti, hogy a 
Turócvármegyei jótékony nöegylet által kez
deményezett vármegyei uj kórház már épülő
ben van s remélhetőleg a jövő év nyarán 
rendeltetésének már át is lesz adható.

Bejelenti, hogy az általános vármegye
bizottsági tagválasztások m egejtettek, még

ebből a nyelvből, mely az indusok nyelve 
volt, magyarra fordítani. Azt hisszük, ez elég 
érdem a Kisfaludy társasági tagság elnyeré
séhez s nem kell úttörő lángelmének lennie, 
hogy ehhez a pozícióhoz juthasson.

Kiss Józsefet igazolták az idők. Fellépte
kor még a hazafias költészet járta. Töprengés 
a haza sorsán, ostorozása a hazafiatlan ele- 
elemeknek. Kiss ebből az irányból is kért, 
de szerényen

„Mélázó honfibú lágy zengzete bongva 
Bele nem cseng az en útszéli dalomba."

S amint ment tovább az irói ösvényen, 
a balladához került. Vannak, akik Arany 
János tanítványának mondják. Ez csak annyi
ban állhat meg, hogy Arany is irt balladákat. 
Az Arany balladái balladák a szó legmüvé- 
szibb értelmében s Gyulai joggal nevezhette 
a ballada Shakespeare-jének. Kiss balladái 
mint balladák lélektanilag, szerkezetileg s 
mindenképen fogyatékosak. Csakhogy igen 
meghatók s szépen vannak megírva . . .

De Kiss éppen azért a maga utjain járó, 
önálló, eredeti tehetség, hogy magát kimért, 
előirt szabályokkal meg ne zavartassa. Nem 
azt tekinti a költő feladatának, hogy az iskolai 
előírásoknak megfeleljen, hanem hogy eleget 
tegyen a s z í v  és elme érzelmeinek. írói gé
niuszát kicsinyes s végeredményében jelen
téktelen bilincsekkel megrakatni nem engedi. 
Inkább lemond arról, hogy az iskolai olvas-

pedig minden rendzavarás és minden különös 
szenvedélyesség nélkül.

Végül bejelenti, hogy a szokásos tenyész- 
apaállal-vizsgálatok á folyó évre vonatkozólag 
már megtörténtek s a szükséghez képest 
meglétettek az intézkedések aziránt is, hogy 
a hiányzó apaállatok záros határidő alatt be
szereztessenek.

A vármegye alispánjának azon indítvá
nyához képest, hogy a törvényhatósági 
bizottság a tiszlujitó közgyűlés napját lUzzo 
ki, a közgyűlés a főispán ama prepozíciójá
hoz, hugy ezen közgyűlés a folyó hó 30-án 
tartassak meg, egyhangúlag hozzájárul.

Miután a vármegyei pénzek elhelyezése 
iránti indítvány felett a közgyűlés névszerint 
szavazással határoz, a főispán Cserei Emil 
elnöksége alatt szavazatszedö bizottságot küld 
ki, a melynek tagjaiul Epstein Lászlót és 
Reviczky Imrét választják meg.

A megejtett szavazás után a nagy többség 
az eddigi arányos elhelyezést, vagyis az al
ispán indítványát fogadja el.

Csepcsányi Sándor tb. főjegyző bemutatja 
a besztercebányai kir. pénzűgyigazgatóság 
átiratát, mellyel a kedvezményes áru sónak 
küzségenkénti elárusitási módját szabályozó 
vármegyei szabályrendelet megküldését kéri 
s egyidejűleg értesíti a vármegye közönségét, 
hogy a m. kir. pénzügyminiszter ur folyó évi 
október hó 25-én 804G5. számú leiratával a 
stubnyal’űidői bizományos sóáruda felállítását 
megengedte. A pénzügyminiszteri leirat ez 
utóbbi része örvendetes tudomásul vétetett. 
Az igazgatóság ama kívánsága azonban, hogy 
a sóárulás iránti szabályzat megalkottassék, 
tekintettel arra, hogy ily szabályrendelet al
kotása elé szinte átgázolkatatlan akadályok 
gördülnek, a közgyűlés ezúttal eltekinteni 
kívánt. Megbízta egyben a közgyűlés az al
ispánt, hogy az engedélyezett sóáruda (el
állítása iránt sürgősen intézkedjen.

Hiányokban dalait mintakép emlegessék, mint 
hogy kifejezésre ne juttassa érzelmeit. Nem 
tartozik azok közé, akik a verseknek kicsiny
ben és nagyban való gyártását kitünően jö
vedelmező iparágként fogják fel, akik minden 
egyes alkalomra, husvétra, karácsonyra, min
den nemzeti vagy társadalmi ünnepre való
sággal kiráznak egy verset. Kiss József nem 
tartozik ezek közé. Bohém vére, könnyű, léha 
mulatságokba sodorja, de amit ir, finom, 
csiszolt és átgondolt. Nem pályázik könnyű 
tapsokra. Célja nem nagy tömegek játszi, 
pillanatnyi gyönyörködtetése. Mintha első 
sorban saját magára gondolna és nem olvasó- 
közönségére.

Érdemes és érdekes megfigyelni, hogy 
legjelesebb Íróink is mily közömbösen halad
nak el a század uralkodó vagy érvényesü
lésre törekvő eszméi mellett. Pedig a tömegek 
élet-halálharcában, a jogokért és megélhe
tésért vívott küzdelmében mély drámai erő 
nyilatkozik meg. Lelkületűk, vérmérsékletük, 
világfelfogásuk egy jobb kor bekövetkeztének 
előharcosaiként tünteti fel őket. Van eset rá 
(A. Francé), hogy Írók, akik irói pályájuk 
kezdetén nem veszik észre a nyüzsgő, há
borgó életet, amint a férfikorba érnek, el
merülnek a társadalmi élet tüneteinek szem
léletébe, azok gazdag anyagában keresnek és 
találnak ihletet művészetükhöz. A mi Íróink 
közt — tagadhatatlan — rendkívül geniális

Rakovszky Iván dr. tb. aljegyző bemutatja 
a kereskedelemügyi mk. miniszter rendeletét, 
melyben felhívja a vármegye közönségét, 
hogy a gajdéi—pribóci tli. közút 0— 1 km. 
szakaszának gyengébb lejtövei leendő kiépí
tésével járó költségek fedezése tárgyában 
hozzon érdemleges határozatot. A közgyűlés 
a miniszter azon javaslatát, hogy az építkezés 
költségeit egy a miniszter által évenként 
törlesztendő kölcsönnel fedezze, tekintettel a 
jelenlegi súlyos pénzügyi viszonyokra, nem 
teheti magáévá s kimondja, hogy bevárja azt 
az időpontot, midőn az államkincstár abban 
a helyzetben lesz, hogy az építkezés költsé
geit teljesen viselni bírja.

Sáros, Békés, Fogaras és Máramaros vár
megyék tisztikarának átiratait, mely a vár
megyei alkalmazottak fizetésének az állam
tisztviselők fizetésével leendő teljes paritását 
tárgyalja. Tekintettel arra, hogy a vármegye 
közönsége hasonló tárgyban egyszer már fel
írt a képviselőházhoz, tudomásul vették.

Veszprém vármegye közönségének a fo
gyasztási adónak a városok részére leendő 
átengedése tárgyában, — Szabolcs vármegye 
közönségének az 1848—49-iki honvédek 
nyugdijának országos rendezése tárgyában 
megküldött átiratát, tekintettel arra, hogy az 
első indítvány megyénk közönségét nem érinti, 
az utóbbi ügy rendezése iránt pedig várme
gyénk közönsége már egy Ízben felirt a 
miniszterelnökhöz, a közgyűlés tudomásul vette

Hasonlókép tudomásul vétetett Torontói 
vármegye közönségének Dalmácia visszacsa
tolására vonatkozó átirata is.

Szabolcs megye közönségének a Kossutk- 
muzeum és az 1848—49-iki ereklyerauzeum 
ügyében a kormányhoz intézett feliratának 
pártolása azonban oly hozzáadással, hogy a 
szabadságharc nagy eseményeinek emlékei 
megőrzésére egy országos muzeum építtessék, 
lelkesedéssel elhatároztatott.

emberek vannak. Meseszövésük, lélektanilag, 
szerkezetileg biztosan megalapozott tárgyuk 
érdekfeszitő és irodalmilag is kifogástalan. 
De sehol nyoma sincs annak, hogy ők a 
huszadik századot képviselik. Tudomást se 
vesznek arról, hogy a föld háborog, hogy 
félig ismert, félig ismeretlen erők gigászi 
erővel döngetik az emberiség megváltása felé 
vezető ut kapuit. Hogy létezik még egy másik 
világ is, mely a saját énünk világán kívül 
esik, melyet még voltaképen fel sem fedez
tek. E világ színgazdagsága, szereplő szemé
lyek szerfeletti érdekessége nem egy világra
szóló mü létrejöttéhez adta meg az ihletet. 
Ez a világ nyugtalan és háborgó, de oly 
mély is, mint a tenger.

Egy Herczeg, vagy Ambrus tudomást 
sem vesz róla. Kiss József mélységbe néző 
szeme észreveszi ezt a világot. Nem ront 
neki Ízléstelenül, nem foglal el vele könyve
ket, r’e mindenütt előretör ez az életbölcselet.

„Tüzek" c. verse szubjektív visszaemlé
kezést közöl. Nagy pesszimizmussal sóhajt: 

Az én mezőmön nem értek kalászok,
Az én aratásom egy marék virág,
Az én gyönyöröm az álomlátások,
Az én világom egy álomvilág.

Egy elmés fordulattal a kattogó színre 
tér át s Így szó l:

Haragvó Isten! Mi lesz a világból,
Ha egyszer a kőszén öntudatra jut 
S a buta rög megindul magától 
S a sistergő katlan majd egyszer kifut.
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iparosok országos szövetségének támogatása 
tárgyában hozott határozata egyszerűen tudo
másul vétetett.

A gyengetehetségü gyermekek nevelő, 
foglalkoztató és ápoló intézetének ama ké
relme, hogy a vármegye közönsége alapít
ványi helyeket létesítsen, tekintettel a szük
séges anyagi források hiányára, nem volt 
teljesíthető. A közgyűlés azonban elhatározta, 
hogy a nemes célra a magángyüjtést várme
gyénk területén is megengedi.

Ezek után jóváhagyta a vármegye közön
sége Alsóturcsek község képviselőtestületének 
az iskola telkének az államkincstár javára 
leendő átengedését, valamint Tótpróna köz
ségnek a község tulajdonát képező ingatlanok 
eladása tárgyában kötött adásvételi szerződést*

Nedozor községnek özv. Ursiny Mihályné 
rendes segélyezése végett beadott kérvényét, 
tekintettel arra, hogy az illető állandóan 
Belgrádban lakik s hazatérni nincs is szán
déka, elutasítja.

A legtöbb adót fizető bizottsági tagok, 
valamint a választott megyebizottsági tagok 
1908. évre összeállított jegyzéke a törvényes 
közhírré tétel után tudomásul vétetett.

A számonkéröszék jegyzőkönyve az illető 
szakminiszter úrhoz terjesztetett fel.

Az időközben beérkezett ügyek előadása 
után az elnöklő főispán — a megjelent bizott
sági tagok élénk ovációi között — a gyűlést 
bezárta.

A Budapesti Hírlap a sajtóról.
A B u d a p e s t i  H ír la p  december 19-iki 

számában általános érdekű cikket irt a magyar 
sajtó hivatásáról és szerepéről politikai és 
társadalmi téren. A cikkely, mely egyúttal a 
Budapesti Hírlap programmszeru megnyilat
kozása, a következő:

Ha összeomlik mindaz, ami korhadt,
Mi évezredek véres bálványa volt 
S odúikból elövánszorognak 
A rászedett, a megcsalt milliók.
Látom mozdulni — látom keveredni —
Egy uj Marseillaise gyújtó hanginál 
Az ócska tetőkbe üszköket vetni,
Mig az utolsó is véres lángban áll.

Kiss József nem szapora iró. Utóbbi 
években egy-egy vers esik egy esztendőre. 
Így sikerül elérnie, hogy verseit mélyen át
gondolja, csiszolja, mielőtt nyilvánosságra 
bocsátja. Minden bárminő kis verse irodalmi 
eseményszámba jő. Igaz ugyan, hogy a nemes 
faj nem szapora. De ismerünk egy költőt, 
Petőfinek hívták, akitől, hogy nemes fajta 
volt, nem lehet elvitatni. S mégis rövid 5 — 6 
év alatt mily hatalmas kötetet irt össze.

Nagy magasságban, teljes elszigeteltség
ben él a magyar Parnasszuson. A hivatalos 
szépirodalom be nem fogadta, el nem ismerte 
soha. Nem csatlakozott semmiféle irodalmi 
irányhoz. Ment a maga utján s ezt az utat 
őszinteséggel, nagy Írói vénával, ihletett tollal 
járta meg. Iskolát nem alapított, aminthogy 
ő sem járt a más iskolájába. Úttörő munkát 
végzett, szakított az irodalomban uralkodó 
egyes dogmatikus irányelvekkel, és szamba- 
vehető követője a fiatalon elhunyt Makai 
Emilen kivlil még sem akadt. De elérte azt, 
hogy gyűlölt helyen, az Akadémia nagyter
mében, ahol a múlt bagolyváraiba rejtőzik, 
ünnepelték s rózsákkal elborították.

F E L V I D É K I  H Í R A D Ó

Magyarországon a közérzés ma az elége
detlenség, a nyugtalanság és csaknem a 
reménytelenség tünetei közt hánykolódik. A 
sajtó a maga rikító színeivel e közérzésnek 
szinte torzképét rajzolja meg. E napról-napra 
ismétlődő pillanatfölvételek egyre növelik a 
zava.t az elmékben és szivekben és a nem
zetet sötétlátóvá teszik. Terjedőben van a 
pesszimizmus, mindinkább nagyobb a fogé
konyság a baljóslatok, valószerűtlenségek, 
hihetetlenségek és képtelenségek iránt. A 
rossz könnyebben talál hitelre, mint a jó ; 
a közfigyelem inkább áll a rombolás, a 
vakmerő handabandázás és a kölcsönös 
gyalázkodás szuggeszciója alatt, mint a komoly 
munka, a nemes törekvések és a szeplőtelen 
példák hatása alatt. A nemzet e szokatlan, 
rendellenes lelkiállapotának a sajtó nemcsak 
tükre, de részben okozója is.

E súlyos vádban enyhítő körülmény a 
sajtó komoly részének lelkiismeretes erő
feszítése és közállapotainknak az a tagadha
tatlan bonyolultsága, mely megnehezíti a 
tisztánlátást és próbára teszi a legelfogulat
lanabb itéletmondást is. Politikai égboltoza
tunk nehezen tisztul, még mindig sötét felhők 
kergetőznek, a viharágyuk egyre szólnak, 
nem csoda tehát, ha a nyugtalanság és a 
türelmetlenség is szemlátomást fokozódik.

E nehéz időjárásban a hazafias sajtó föl
adata szembeszállni a mesterkélten szitott 
reménytelenséggel, rémlátással és színlelt 
kétségbeeséssel. A gondviselés a mai nem
zedék vállaira óriási terhet, nemzedékekre 
kiható politikai és társadalmi föladatot rótt, 
Magyarország ujjáteremtése ez a föladat, 
belső szervezetének egészséges megalapozása 
és megépítése, nemzetközi állásának tisztá
zása és tekintélyének föltétien elismertetése.
A Budapesti Hírlap a nemzet e korszakalkotó 
erőmegfeszitésében részt kér és részt vesz; 
biztatója, útmutatója, fegyvertársa mindazok
nak, akik a nemzet sorsa jobbraforditásán 
dolgoznak; üldözője, ellensége mindazoknak, 
akik kishitűségből, tudatlanságból, önzésből 
és gonoszságból az ujjáteremtés nagy mun
káját zavarják, ócsárolják és lehetetlenné 
tenni akarják. Úgy érezzük, hogy a Budapesti 
Hírlapnak, mint teljesen független sajtó 
orgánumnak a pMadata nem a helyzet, a 
dolgok célzatos összezavarása, kiélesitése 
haszonleső érdekből és önző pártszenvedély
ből, nem a nemzet vágyainak kigúnyolása, 
csalódásainak frivol kihasználása, eszményei
nek kifosztása, hanem a valóság, az akár 
kedvező, akár kedvezőtlen valóság becsületes 
föltárása és pártatlan megítélése, hogy egy 
szilárd közvélemény és közitélet képződhes
sen, mert megtévesztett küzérzéssel még a 
mostaninál kisebb föladatokra is hasztalanul 
vállalkoznék a mai nemzedék.

A Budapesti Hírlap politikai magatartá
sának egyetlen szabályozója, egyetlen rugója 
egy céljaival tisztában levő, céljaitól el nem 
tántorítható magyar közvélemény irányítása, 
támogatása és kialakulása. E magunktartásá- 
ban nem feszélyez bennünket senki és semmi, 
legkevésbbé a látszattól való félelem, ha a 
ma uralkodó politikai hatalomról és rend
szerről van szó. A közelmúlt időkben a 
balsors a nemzetet csaknem egy táborba 
terelte; egy súlyos kényszerhelyzetbe sod
ródtunk, melynek agendáit becsülettel le keli 
bonyolítani. Egy önérzetesebb nemzeti lét és 
fejlődés után való sóvárgásunkra és fölhúz- 1

dulásunkra kétségkívül a csalódások hosszú 
sora következett, de végzetes hiba volna, 
ha a csalódás reményvesztetté tenné a nem
zetet. A mi politikánk ebben a helyzetben 
az, hogy amig az uralkodó politikai ténye
zők nem a hatalmi célt teszik politikájuk 
sarkpontjává, hanem becsületes szívvel, fér
fias erővel és kitartással dolgoznak a nem
zeti lét változatlan céljaiért, addig ne engedjük 

- át magunkat a csalódásnak, a keserűségnek, 
a politikai viszálynak. Lehetünk barátai, 
lehetünk ellenségei a most uralkodó rendnek, 
de nem lehetünk kárörvendői a becsületes 
politikai küzdelmek kudarcának, nem lehe
tünk szószólói a lemondásnak, a kétségbe
esésnek, nem mérgezhetjük meg a nemzet, 
újjászületés kutforrásait. A Budapesti Hiilap 
ennek következtéken irtózik minden közös
ségtől a politikai és erkölcsi züllöttség an a 
párt- és sajtóbeli tényezőivel, melyek azor 
vannak, hogy a nemzetet rettegés, kétségbe
esés és teljes anarkia ejtse hatalmába. Az 
országnak észre kell venni, hogy ebben az 
utálatos hóhérmunkában a minden hazafias 
érzésből kivetkőzött újságok egész falkája 
jár legelői. Valóban a pokolnak telnék benne 
kedve, ha a nemzet józan Ítéletét és egész
séges közérzését e nemzetellenes sajtó gonosz 
munkája tévedésbe ejthetné és megbonthatná. 
Éppen ezért a politikai sajtó sülyedtsége 
teljes mértékben kihivja a magyar hírlap- 
olvasó ellenőrző figyelmét, óvatosságát és 
bírálatát. A politika féktelenkedése sehol sem 
olyan veszedelmes, mint a sajtóban, mert 
korlátlan. Az ebben rejlő veszedelmeket: 
nevezetesen a könnyenhivők, a jóhiszemüek 
becsapását, a pártérdek és a pártszenvedély 
elvaditását, a közvélemény idegességét és 
ziláltságát, a meggyőződések megfélemlítését, 
a közélet önfeláldozó harcosainak ineghurco- 
lását és leszerelését semmi más nem közöm
bösítheti, semmi más nem korlátozhatja és 
teheti lehetetlenné, mint a sajtó misztériumai
ban tájékozott közönség világos judiciuma 
és megfölebbezhetetlen Ítélete.

De nemcsak politikai, hanem társadalmi 
szempontból is a sajtó hivatása, amily fontos, 
hatása is annyira nagy és csaknem kiszámít
hatatlan. Ennek teljes átérzése mellett adjuk 
napról-napra a Budapesti Hírlapot a magyar 
közönség kezébe. Egyetlen társadalom egyen
súlyát sem bolygatja meg annyira a politika 
hullámzása, mint a magyarét. A politikai 
elvetemültség, ha nem tud magán másképpen 
segíteni, akkor ráveti magát a társadalmi 
tagozatokra, a felekezetekre, osztályokra és 
fajokra. Ez teszi nálunk ingataggá a társa
dalmi békét, kietlenné a társadalmi életet. 
Egy megbontott társadalom erkölcsei köny- 
nyen hozzáférhetőkké válnak és nemzeti 
célok szolgálatára mindig csak megosztott 
erőkkel vállalkozhatnak. Egy ilyen társadalom 
csak alig-alig szolgálja a nemzeti egységet. 
És valamint a politika, azonképpen a társa
dalom ösztönei és szenvedelmei is a sajtóban 
és a sajtó által gyulnak lángra. És Itt kez
dődik a sajtó szerepe. A Budapesti Hírlap 
egyik legnagyobb gondja e társadalmi szerep 
lelkiismeretes betöltése. Tudjuk, hogy egy 
eleven, életképes társadalom képe nem hason
líthat egy álló tó nyugodt, sima tükréhez. A 
természetes evolúció utján levő társadalom 
is csupa mozgás, csupa élet. E mozgásnak, 
ez életnek öntudatosnak kell lenni, de nem 
erőszakoltnak. A mi társadalmunk lázas
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tünetei igen gyakran kóros állapotra mutat
nak. És a sajtó a legtöbb esetben nem 
orvosságot nyújt a betegnek, hanem mérget 
és a közönség, sajnos, szívesen nyúl a 
méreg után. Egy társadalom, amelynek 
mindig a gyöngéit, a bűneit firtatják az 
újságokban, nem tud ellenállni a vérmérge
zésnek. Egy társadalom, melynek uj és régi 
elemei nem tudnak összeforrni, mert egymás
nak csak a hibáit tanulják el, erényeit pedig 
lebecsmérlik. Egy társádalom, amelyet napon
ként a legagyafurtabb izgató szerekkel kinál- 
gatnak, nem a békés munkában keresi 
nyugalmát és boldogságát. Az erkölcsi érté
kek oda devalválódnak, hogy a bűnt meg
csodáljuk, az erényben tamáskodunk. Egy 
pompás automobil ma irigyeltebb portéka, 
mint a tiszta kéz és a nyugodt lelkiismeret. 
Eszményünk volna a demokratizálódás, de 
fönhéjázó gőg és szertelen versengés dúl 
köztünk a társas érintkezésben, az életmód
ban, csúfságára a demokráciának. Pedig a 
legreakcionáriusabb elvnél is nagyobb vesze
delme a társadalmi egyensúlynak és egyenlő
ségnek : a provokáló versengés, fényűzés, 
dölyf és hiúság. A Budapesti Hírlap, amikor 
a  társadalmi egység és egy békésen fejlődő, 
virágzó társadalmi élet céljait kívánja szol
gálni, nagyon érzi, hogy a föladat nehezebbik 
részét vállalta. Mert mi nem vállalkozhatunk 
arra, hogy naponként ok és alkalom nélkül 1 
szenzációval kedveskedjünk az eltompult 
idegeknek, nem szórhatunk naponként idegen, 
erjesztő anyagot a világba, nem léphetjük át 
a  magánélet tiltott határát, nem nyújthatunk 
táplálékot a nagyzásnak, az irigységnek, az 
agyarkodásnak, a léhaságnak. Azt hisszük, 
hogy kitűzött célunkat szolgáljuk, amikor 
összhangot hirdetünk vágyaink és helyzetünk 
közt, igénytelenséget, egyszerűséget szoká • 
sainkban, előkelőséget ízlésünkben, kedvet a 
munkához, az élet nemes örömeihez és 
áldozatkészséget a köz javára.

A széttagolt, sokféle nyavalyában sinlődő, 
az ide-oda ráncigáit magyar társadalomnak 
semmitől sem kell annyira óvakodnia, mint 
egy hazug, vagy képzelt ultramodern társa
dalom ábrándjaitól, vágyaitól és kiszínezett 
szenzációitól, melyekről oly sokat olvashat a 
sajtó öntudatlan, vagy nagyon is tudatos 
részében. E romboló csempészmunka tilalmas 
határa a családi küszöb legyen, melyet a 
Budapesti Hírlap mindig tiszta szívvel és 
tiszta szándékkal lép át, abban a tudatban, 
hogy a család kímélése és védelme egyúttal 
a  társadalom oltalma és erőssége.

A lelkűnkből fakadt eme szavak igaz 
voltát és őszinteségét a Budapesti Hírlap 
negyedszázados múltja bizonyítja. De meg 
akarjuk velők világítani a jövendő útját is, 
melyen a közönség bizodalmától kisérve és 
bátorítva akarunk haladni előre és mindig 
előre.

Olvasóinknak és munkatársainknak 
a  közelgő ünnepek alkalmából boldog 
ünnepeket kívánunk.

F Í L V I D E K I  II

H Í R E K .

Karácsonyfaünnepély. A Túróéi 
jótékony nöegylet által rendezendő 
karácsonyfaünnepély a f. hó 29-én 
d. u. fél 3 órakor fog megtartatni, 
melyen körülbelül 70 szegény gyer
mek fog felruháztatok Az ünnepély 
iránt érdeklődők ügyeimét ez utón is 
felhívjuk.

Esdő szó. Magyar szivünk egész 
lelkesedésével tesszük magunkévá a 
szent karácsony előtt azt a meleg 
fölhívást, amelyet a József Kir. Her
ceg Szanatórium Egyesület küldött 
hozzánk. Hölgyeink! Magyar nők! 
Gondoljanak a szegénysorsu tüdőbete
gekre. Sokat megmenthetünk közülök, 
ha a munkát nem sajnáljuk. Csak 
egy levelező-lapot Írjunk a tüdőbete
gekért küzdő József Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesületnek (Budapest, 
IX, Lónyay-utca 47.) s kérjük az 
egyesület ridiküljét. Ez a csinos gyüj- 
tőtarsoly számmal van ellátva, a bel
ügyminiszter engedélyezte és benne 
irgalomadományok gyűjthetők. Az 
emberszeretetnek micsoda nagy dia
dala volna, ha a mi városunkból és 
vidékéről is akadna egy-két jólelkü 
urhölgy, aki egy levelező-lapot Írni 
nem sajnálna s aztán, ami fontosabb, 
összeszedné a jó szivektől a szegény
sorsu tüdőbetegek jóvoltára a szere- 
tetadományokat. Sokat töprengünk 
azon, hogy szeretteinknek mit 
vegyünk karácsonyi ajándékul? A 
legnagyobb ajándékban részesíthetjük 
a tüdőbetegeket, akiknek legdrágább 
kincsüket, életüket adhatjuk vissza. 
Hölgyeim! A szeretet ünnepén gon
doljanak az egyesület esdő szózatára 
s gyámolitsák igaz szivük szerint.

magyar Isteni tisztelet. A helybeli rúm. 
kath. templomban karácsony másnapján, 
vagyis a folyó bó 26-án, röggel fél kilenckor 
magyar egyházi beszéddel egybekötött isteni 
tisztelet fog tartatni.

Buosnest. Jóbarátai és tisztelői kedélyes 
bucsuestélyt rendeztok Jaczkó Luciánnak, a 
brassói cellulosegyár műszaki igazgatójának 
a folyó hó 18-án. A szükebbkörlt társaság a 
Starke-féle vendéglőben gyűlt össze s az 
aránylag rövid idő alatt közszeretetre és köz- 
becsűlésre szert tett igazgatótól itt búcsúzott 
el meleg, szeretetteljes ovációk közt. A tár
saság a hajnali órákig maradt együtt, miköz
ben számtalan felköszöntő hangzott el, melyek
nek nagyobb része a távozó igazgatónak szólt. 
A helybeli cellulosegyár műszaki igazgatója : 
Doktor Tivadar már elfoglalta állását.

Reformátns Istentlsitelet Sedivy László 
református lelkész a f. hó 26-án, kaiácsony 
másnapján fél 10 órakor Turócszentmárton- 
ban, a vármegyeház nagytermében, délután 
fél 3 órakor pedig Ruttkán, az állami isko
lában magyar istentiszteletet tart.

Hammel Árpád kltflntotéso. A Fmke 
legutóbbi rendes közgyűlésén elhatározta, 
hogy Hammel Árpád turócszentmártoni állami 
iskolai tanítónak a magyar nyelt és szellem 
sikeres terjesztéséért elismerő oklevelet állít 
ki. Az oklevél ünnepélyes átadása a f. hó 
19-én, a vármegye alispánjának, mint a Fmke 
választmányi elnökének és Boldis Ignác ügy
vivő alelnökének, valamint az egész tantes
tület jelenlétében történt meg.

Két ember tflchalála. Rettenetes halállal 
múlt ki a folyó hó 19-én Turczer József és 
neje, a zniói állomás mellett levő korcsma 
tulajdonosai. Az erősen fűtött kályhától a 
faház tüzet fogott s a mélyen alvó házaspárt 
a sürü füst megfojtotta. A megejtett vizsgálat 
azt látszik igazólni, hogy a házaspár egy 
pillanatra magához tért, de ekkor már annyira 
el voltak kábulva, hogy menekülni képesek 
nem voltak s a közelükbe pedig nem volt 
senki, ki mentésükre siethetett volna. Teme
tésük a közelfekvő községek lakosainak nagy 
részvéte mellett történt meg a f. hó 21-én.

Az idei farsang, mint értesülünk, igen 
mozgalmas lesz, A következő mulatságok 
vannak kilátásban: Január hó 19-én álarcos 
jelmezbál, 26-án a műkedvelő zenekar és 
férfidaloskör hangversenye, február hó 16-án 
műkedvelői előadás, 23-án ismét hangverseny. 
A műkedvelő zenekar különben havonkint egy 
délutáni hangversenyt szándékozik rendezni. 
— A rendezőség élén dr. Boldis Dezső és 
dr. Rakovszky Iván állanak.

A lábtörések szezonja most kezdődött 
meg városunkban. Ebben az elöljáróságban 
ugyanis nincs semmi érzék az iránt, hogy a 
havat a járdákról le is kellene tisztogattatni, 
még mielőtt valaki a síkosra csuszkáit járdán 
a lábát törné. Csak egy kis erély es tapintat 
s a háztulajdonos urak úgy tisztogattatják a 
havat, mint a pinty. És ami a fő, a járdák 
tisztántartásából nem szabad politikát csinálni.

Idill. Hiába, Turócszeutmártonnak nincs 
párja a Felvidéken. Ami meg nem történhet 
másutt, az megtörténik nálunk feltétlenül és 
pedig utókövetkezmények nélkül. Például az 
sem mindennapi dolog más városban, hogy 
a járdán lovat patkoljanak. Nálunk pedig 
bevett szokás. Hisz arra való a gyalogjáró, 
hogy mig a kovácsmester ur rajta elvégzi a 
patkolást, a járókelők térdig gázoljanak az 
utközépen a sárban, ha csak oldalba rugatni 
nem akarják magukat. Akik az ily jelenetek
nek szemtanúi akarnak lenni, sétáljanak csak 
lefelé a lutheránus iskola felé, gyönyörköd
hetnek az ily idillekben.

Ingyen könyv. Aki életerejének felvirá- 
gozásában örömét leli, olvassa el a most 
megjelent „Modern villamos gyógymódról44 
szóló értekezést. — Ebben el van mondva, 
hogy mi okozza az erők elgyöngülését és 
egyéb bajokat, de az is, hogy mikép lehet 
a teljes erőt visszaszerezni villamosság u tján .

Sszterházy-Cognac, jhtbcrt „Gentry Club” pezsgő
eredeti gyári árakon kapható STEINER SAMU-nál Turócszentmártonban.
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E»en érdekes könyvet külön a nők és férfiak 
részére lapunkra való hivatkozás mellett 
ingyen és bérmentve küldi zárt borítékban az 
„Elektro-Vitalizer" orvosi rendelő intézet 
Budapest, Károly-körut 2. félemelet 50. szám. 
A villamos gyógyítás, mint ismeretes, a leg
tökéletesebben az Elektro Vitalizer készülék
kel eszközölhető. Ezen készülék egyenletes 
villamosságot ad, mely megszünteti a fájdal
makat és uj életet nyújt a szervezetnek.

Jótékonyoéln tánomnlatság. A felvidéki 
reformátusok 1907. évi december hó 31-én, 
Sylvesfer-estéjén, a rultkai vasúti vendéglő 
termeiben templom-alapjuk javára műkedvelői 
előadással és tombolával egybekötött mulat
ságot rendeznek. Kezdete esti 8 órakor. 
Tombola a szünóra alatt. Belépti dij : szemé- 
lyenkint 140 korona. Családjegy 3 személyig 
3*50 korona. Felülfizetések köszönettel fogadva 
hírlapi!ag nyugtáztatnak s az egyház ado
mánykönyvében feljegyeztetnek. Műsor este 
a pénztárnál. Jegyek előre válthatók: Gerber 
Frigyes főgondnok, Nagy Dániel algondnok, 
Benkő Albert egyházi pénztárnok es Tóth 
Tamás rendező biz. tag uraknál és este a 
pénztárnál.

Garázda béresek. Vármegyénk alispán
jának benici birtokán Srancz Lőrinc, Andrus 
József és Ossik József béresek, [a f. hó 14-én 
berúgva tértek vissza lakásaikba. Az ispán 
ezért megkorholta Őket. Ezeknek sem kellett 
több. Van dühvei neki rontottak az épület
nek, leszedték az ablakokat, ajtókat s össze
törték darabokra. A béresek garázdálkodásá- 
vak csak a csendőrörs megjelenése vetett 
véget, kik a megszelídült oroszlánokat bekí
sérték a hűvösre.

Akt más kerítéséből házat épít. Ter
mészetesen megint cigányról szól a nóta. 
Gregor János jeszeni cigány úgy találta, ‘ 
hogy a falu végén lévő bódéja nagyon is 
szellös s a cigánynak rendkívül kellemetlen 
szél keresztül-kasul járja. — Gondolt tehát 
nagyot és merészet. Kiszedte Lamos János 
gazda kerítéséből a deszkákat s rozoga bódé
ját úgy kifoltozta vele, hogy cigányvélelem 
szerint, szinte passzió volt benne lakni. Ez a 
hercegi élet azonban nem soká'g tartott, 
mert a csendőrség már másnap nyakán ült 
s nemcsak a deszkákat kellett visszahordania, 
de ezenfelül még be is kaszlizták a szegény 
morét.

Legnemesebb karácsonyi ajándék: Csa
ládunk javára szóló életbiztosítás, minőt a 
legkülönfélébb módozatok szerint ajánl: Wix 
Miksa, a „Triesti általános biztositó társaság" 
(Generáli) helybeli képviselője.

A tolvaj betlehemesek. Szedlarik János 
és társai betlehemezni jártak az elmúlt héten. 
Mig a szobában lévők szép sorjában elmond
ták mondókáikat, addig a künt lévők össze
keresték az értékes holmikat s szépen maguk
kal cipelték. A lopott holmik tulajdonosai 
azonban csakhamar rájöttek a turpisságra és 
feljelentették a betlehemeseket. A csendőr
ség meg is találta az ellopott holmikat.

megtámadott osendőrők. A Rózsahegy
gyei szomszédos Lucski községben vasárnap 
este összetűzött az őrjárattal a fölizgatott 
lakosság. A lucskiiak tudvalevőleg már több 
mint egy éve bojkottálják Smizsár plébánost 
és a templomba sem járnak. Eddig vasárnap és 
ünnepnapokon a temetőbe mentek. Horánszky 
István németlipcsei főszolgabíró intézkedésére 
a községben állandóan !iz csendőr tartózkodik,

amire különösen azért volt szükség, mert a 
csernovai eset óta a lucskiiak nyílt lázadásra 
készülődtek. Vasárnap este az egyik korcsma 
előtt több csoportban álló legény észrevette 
a rendes őrjáratot. Mintegy jelszóra, a sötét
ben a legények a csendőrök után mentek 
azzal a szándékkal, hogy hátulról lefegyve
rezik őket. A csendőrök azonban idejekorán 
észrevették a cselt és szép szóval fölszólították 
az időközben megszaporodott tömeget, hogy 
békésen oszoljon szét. A nép azonban e 
helyett szidalmazni kezdte a csendőröket. 
Véletlenül arra jött egy másik csendőrőrjárat, 
melynek láttára a tömeg csakhamar széjjel
futott. A támadás tervezőinek két vezérét, 
Messiar Ferencet és Siska Józefet a csendőrök 
letartóztatták és a rózsahegyi kir. törvényszék 
fogházába kisérték, ahol a vizsgálóbíró mind 
a kettő ellen elrendelte a vizsgálati fogságot.

A karácsonyi szezon megtermetté keres
kedőink között is azt a természetes versenyt, 
mely ilyenkor fejlődik ki. Mint nevezetes 
tünetet említjük meg itt ez alkalomból a 
jóhirü Láng M. és Fia turócszentmártoni 
divatáru céget, mint aki e hó 31-ig — a kará
csonyi és újévi tömeges bevásárlásokra való 
tekintettel — az árukat tetemesen leszállított 
árakon árusítja el, módot és alkalmat adván 
ezzel a nagyközönségnek, hogy divatcik- 
szükségleteit a vármegye egyik legszolidabb 
cégénél, jutányos árakon szerezze be.

Zsáktolvajok. Kubisz János priekopai 
illetőségű csavargó, a vele vad házasságban 
élő Záborszky Terézzel belopódzott Lówy Mór 
helybeli gabonakereskedő magtárába s egy 
ellenőrizetlen pillanatban elemeitek 28 darab 
üres zsákot s azt-egy jahodniki kereskedő
nek eladták s as értök kapott néhány koro
nát elitták. A csendőrség azonban hamar 
rájött a turpiságra s a zsáktolvajokat letar
tóztatta.

Akik alkalmas karácsonyi és újévi aján
déktárgyakat vásárolnak, azoknak figyelmébe 
ajánljuk Steiner Lajos turócszentmártoni cég 
mai hirdetését lapunk hirdetési rovatában.

Hangverseny és szlnlelöadás. A znió- 
váraljai állami tanítóképző intézet ifjúsága a 
jövő évi január hó 1 1 - ó d ,  az intézet zene
termében, saját önképzőköre javára, tánccal 
egybekötött hangversenyt és szinielöadást 
rendez. A táncmulatság a Magyar Olvasókör 
helyiségeiben tartatik meg. A vidéki vendé
gek elszállásolásáról a rendezőség gondoskodik. 
Belépődíj: személyjogy 2 korona, családjegy 
5 korona.

Elgázolt fuvarosok. A folyó hó 18-án, 
mint guttkai tudósítónk jelenti, a Kiszuca- 
ujhely és Zsolna közt fekvő brodnai megálló
hely előtt, az átjárónál a' kassa-oderbergi 
vasút ogyik személyvonata elgázolt egy kocsit, 
melyen három ember ült. A szerencsétlenek 
közül egy rögtön meghalt, egy másik pedig 
oly életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy 
életben maradásához kevés a remény. A 
szekéren ülők közül a harmadiknak semmi 
baja sem történt. A szerencsétlenül járt 
emberek Nagyrudináról valók.

Elvert agitátor. Rózsahegyről Írja tudó
sítónk hogy Chudovszky János liptóteplai 
gazdálkodót, a tót nemzetiségi párt egyik 
legbuzgóbb vezérét hétfőn este a kisolaszi 
országúton véresre verték. Csudovszky a most 
lezajlott megyebizottsági választásoknál Nagy- 
olaszi községben a tót nemzetiségi párt 
jelöltje volt, de a magyar jelölttel szemben

elbukott. Hétfőn este hazafelé indult az ország
úton és Kisolaszi felé igyekezett, hogy ott 
vonatra üljön. A község előtt négy tót 
parasztember elébe állott azzal a kiáltással: 
— Megállj, pánszláv kutya, most leszámolunk 
veled! — nekiestek, ütlegelni kezdték és 
azután az árokba dobták. Chudovszky csak 
hajnal felé tért magához. Nagynehezen elgya
logolt az állomásig és a vonattal hazautazott 
Liptóteplára, hol most ápolják.

A Ument. Gapslol oomp., a Horgony-
Paln-Expeller igazi, népszerű háziszerré lett, 
mely számos családban már sok év óta min
dig készletben van. Hátfájós, csipőfájdalom, 
fejfájás, köszvény, csüznál stb.-nél a Liniment- 
tel való bedörzsölések mindig fájdalomcsilla
pító hatást idéztek elő; sőt járványkórnál, 
minő : a kolera és bányóhasfolyás az altestnek 
Linimenttel való bedörzsölése mindig igen 
jónak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó 
eredménynyel alkalmaztatott bedörzsöléskép- 
pen az influleuza ellen is és üvegben: á 
80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 korona, a legtöbb 
gyógyszertárban kapható; de bevásárlás 
alkalmával tessék határozottan: Richter-féle 
Horgony-Linimentet (Horgony-Pain-Expellert) 
kérni, valamint a  „Horgony" védjegyre és 
a Richter cégjegyzésre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

A tüdőbaj minden
eseteiben a SCOTT-féle Emulsio azonnal haszná
landó. A SCOTT-féle Emulsio nemcsak a beteg 
testrészeket gyógyítja, hanem egészséget és erőt 
kölcsönöz az egész szervezetnek.

A SCOTT-féle Emulsio specifikus megbízható szer

mindennemű tíidöbaj

f
elien és nemcsak biztos szer, hanem a 
legolcsóbb. Nagyfokú gyógyitó- és táp
ereje annak tulajdonítható, hogy elő
állításához a legfinomabb, legtisztább 
és leghatásosabb anyagokat, melyek egy
általán beszerezhetők, veszik, továbbá 
azon tulajdonságának, hogy az eredeti 
felülmúlhatatlan SCOTT-féle előállítási 
mód folytán nemcsak Ízletes, hanem 

A sfríásánái aá'  rendkívül könnyen emészthető is.

Egy eredeti üveg ára Z K SD fillér.
figyelembe^ Kapható a gyógyszertárakban.

ven,,i- @@@©@@@©©g)®®@©©£)e®@@ss@b

KÖZGAZDASÁG.
A vidéki pénzintézetek és a kormány.

A vidéki kereskedelmi es iparkamarák 
együttes küldöttsége tisztelgett kedden dél
előtt Szabó Kálmán debreceni kereskedelmi 
és iparkamarai elnök, orsz. képviselő veze
tésével dr. Wekerle Sándor miniszterelnöknél 
és Kosuth Ferenc kereskedelemügyi minisz
ternél. A küldöttség szónokai Siposs kassai 
és Uhlein soproni kamarai elnökök voltak, 
akik mindkét miniszternek előadták a vidéki 
kamarák kérelmét, mely abból áll, hogy a 
kormány az állami betéteket ne kizárólag a 
budapesti pénzintézeteknek bocsássa rendel
kezésére olcsó kamatra, hanem a nagyobb 
vidéki pénzintézeteket is részesítse ezekből, 
különösen azokat, amelyek arra érdemesek 
és feltétlenül jó fizetésképos intézet hírében 
állanak. A budapesti pénzintézetek ugyanis a 
vidéki pénzintézetek helyzetét a mostani
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szűkös pénzviszonyok között meglehetősen 
kihasználják és a kormánytól kapott pénzt 
▼ agy vagyon drágán adják csak a vidéki 
pénzintézeteknek, vagy egyáltalán megvonják 
tőlük a hitelt. Kosuth Ferenc kereskedelem
ügyi miniszter fogadta először a küldöttséget 
és kijelentette, hogy az ügy a pénzügymi
niszterhez tartozik és ő csak mint a kor
mánynak egyik érdeklődő tagja, hallgatta 
meg kérésüket. Ezután Wekerle Sándor 
pénzügyminiszternél tisztelegtek, aki kijelen
tette, hogy az egész mostani helyzet rend
kívüli, amely az állandóságnak semmiféle 
tünetével sem bir. Azonban az adott viszo
nyok között is gondja lesz rá, hogy a vidéki 
pénzintézetek kérelme teljesüljön és hogy 
azok a vidéki pénzintézetek, amelyek tényleg 
jó fizetésképesek, részesüljenek a kormány 
betétjeiben, de minden egyes esetben ő maga 
fogja megvizsgálni az illető pénzintézet fize
tésképességét.

Az aoetyléngáz használata. A pozsonyi 
kereskedelmi és iparkamara értesíti az érde
kelteket, hogy az 1903 évi március hó 
15-dike előtt felállított és jelenleg is használat
ban levő acetyléngázfejlesztő készülékekre, 
valamint az 1902. évi október hó 4-ikén 
64.792. (1902. bm./48.795.) 1902. km. sz. a. 
kelt rendelettel kiadott és az acetyléngáz 
gyártása és felhasználása körüli eljárás sza
bályozásáról szoló szabályrendelet hatálya 
alatt szerkezetükre nézve engedélyezett, de 
a  méretek tekintetében eltérő készülékekre 
nézve a jelenleg érvényben álló s múlt évi 
julius hó 28-án 73.357./1906. bm. sz a. kelt 
körrendelettel kiadott szabályrendelet 16. és 
29. §-ában foglalt ama rendelkezés végrehaj
tását, melynek értelmében az ily készülékek 
engedélyezés céljából az acetylénipari vizs
gáló bizottságnak bemutatandók, illetve ezek 
a  készülékek külön engedélyezendők, a keres
kedelemügyi miniszter ur, egyetértőleg a 
belügyminiszter úrral, további intézkedésig 
felfüggesztette.

Az építőiparosok, gyárosok, és fake- 
roskedők figyelmébe. Az építőipar terén 
működő mérnökök, építészek, építő- és kömi- 
vesmesterek, téglagyárosok, nemkülönben a 
fakereskedők és az épitőfaanyag eladásával 
foglalkozó kereskedők, bérlők és szállítók 
üzleti tevékenységük kifejtésénél a leghasz
nosabb útbaigazításokat a „Vállalkozók Lapja** 
cimü Budapesten 28 év óta megjelenő szak
lapban találhatják. E szaklapban, melyet 
Lakatos Lajos, Sós Izor és Komor Marcell 
építész szerkesztenek, mindaz megvan, ami 
szakembereinknek tevékenységük kifejtésénél 
szükséges. Közli e lap az összes állami, 
megyei, városi és községi építkezéseket, 
szállításokat és az ezen ügyekben megtartott 
versenytárgyalások eredményeit. Előkelő 
szakemberek tollából eredő cikkeken kivül 
közli a Vállalkozók Lapja az összes várható 
építkezéseket, közszállitásokat és a műszaki 
téren betöltendő állásokat, beszámol a terv- 
pályázatokról, tagosításokról és a mérnöki 
munkákról. Előfizetési ára félévre 8 korona. 
Mutatványszámot díjmentesen küld magyar 
vagy német nyelven a Vállalkozók Lapja 
kiadóhivatala, Budapest, VII., Erzsébet-körut
8. szám.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Tltus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

Rheuma és vértisztitás!
Tisztítani a vértl Egy vértisztitókura úgy az 

egészséges, mint a beteg embernek feltétlenül szük
séges! Egy kitűnő, a széles világban közismert 
vértisztitószer Grundmann P. gyógyszerész (Berlin, 
SW., Fridrichstrasse 207.) antireumatikus vértisztitó 
teá ja . Mint háziszer ajánlatos rom lott savak, ki
ütések, bőrviszketeg, reuma, hólyag és vese
bajok, vértolódás stb. esetén és ezért nem szabad 
egy családban sem hiányoznia. A tea beszerezhető 
Grundmann P. gyógyszerésznél Berlin, SW., Fridrich
strasse 207. P róbát és képes brosúrát ingyen küld. 
Eredeti csomag 1, 2 és 4 korona. Magyorországba 
vámmentes.

Valódi prágai sonka!
Kilója 2 korona 4 0  fillér.

f  Kapható

HEDA B.
fűszer- és csemegeüzletében Turócszentmárton.
Asztali borok; rón,- és likör- 

külö̂ iegességek.

i)agy Választékba!).

Legolcsóbb fűszeráru-bevásárlási forrás!
Koestlin-féle legfinomabb teasüte
mények ; Fürth-, valamint Helier- 
féle cukorkák. ■ Déligyümölcsök.

Van szerencsém a n. é. közönsé
get értesíteni, hogy áruházamban a

karácsonyi 
v á s á r=

leszállított árakon
még mindig tart. Kitűnő tisztelettel:

Bindfeld Ármin.

K A L O G É N
B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
F O G K R É M  A I E O J O B B

3—4 középiskolt végzett fiú

fa t to ttc tt l
felvétetik MOSKÓCZI FERENCNÉ 
könyv- és papirkereskedésében 

Turócszentmrtonban.

Álljon a feje búbjára!
j i p i i e i p i a  asazaBang ss mn\m\ A h j 5J0pi[|3pU3jS3UI 

)SOUI J ? U I  5(3if[3UI

(n|0pü9npín ‘p^njonuivjp ‘njsoaq)
(nuqíuio S9 ||9 J E i^  '||9}zsvd ‘t ío t ) I fO ig u tá e i i i to l i j to a j

;uyjn djnXujj sti| e !)3qq3zs33[ uqzqh ^szg
'uequoiiipiuazsspiinj, o sa p s^ ss jrq ru u  SDCUIU3H13IS W U1 ‘m ep u ezs

T A p f n  S 9  l Á u O S O p j
0}E)pe§Bj|3 S3 rugAiioXS X[o ssdo>( inas jo^ b ‘í| ]u a J J i iq u o q  8

Lsekély haszon! Nagy forgalom!

Karácsonyi és ujéVi ajándéljolj!
Fali-, iQga- és zsebórák; araijy- és ezüst ékszerek;

Valódi ezüst és kipaezüst tárgyak Stb.

Kitűnő precíziós órak kezesség mellett!
TESZÁ E s.

órás é& ékszerész TúrócSzei)tti)ártoQbai).

O l c s ó  á r a k !  Nagy választék!
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TurócszentmáPton.
F ű s z e r ,  csem ege, karácsonyi 
és újévi ajándékok raktára.

Prágai sonkát folyó hó 
23-ától 31-éig K 220 

árban árusítok.

(előbb SOLTÉSZ L.)

• Védjegy: „ H o rg o n y t  *

rafai^^iiiiiiiiiiiiiHiiiBBaiajiiiiiiniiiiHnir™™^!

PoftOFF
LEG ELŐ K ELŐ BB

ORQSZ5 I
I F A M A R K A .é

W tT Eladó
egy Benczur-féle Budavár be
vételét ábrázoló, színes nyo
mat. Bővebbet a kiadóban.

Hirdetmény.
Alulírott igazgatóság közhírré teszi, 

hogy f. é. december 16-tól a pénztár 
hivatalos órái egyelőre:

d. e. 9— 12. 
d. u. 3— 7.

Vasár- és ünnepnapokon a pénztár 
be van zárva.

A munkaadók felkéretnek, hogy 
eme hirdetményről alkalmazottaikat 
értesítsék.

Turócszentmárton, 1907. december 
15-én.

Turócmegyei kerületi munhásbiztositó pénztár

ALiniment. Capsici comp.,| 
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka I
! egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
' sok év óta legjobb fájdalomcsillapító s/.omek 
1 bizonyult köszvénynél, osúznál es meghűlé

seknél, bedörzsöléskóppen használva.
F ig y e lm e z t e t é s . Silány hamisítványok 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
| olyan üveget fogadjunk el, mely a „Hergony11 

védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá- 
tott dobazba van csomagolva. Ara üvegekben 

[ K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 
| den gyógyszertArbaa kapható. — Főraktár: 

Török József gyógyszerésznél, B u d ap e st
Dl  Richter síöiyszBrtiri az „Arany oroszlánhoz",

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. ^ 
Mindennapi szétküldés.

Turócvárm egyei rak tá r : Schönaich Viktor gyógy
szerésznél Znióváralján — és T operczer Sándor 

gyógyszerésznél Turócszentm ártonban.

• ■  ■  ■  ■  Teljes nyeoyaSSzoiyyi berendezések! B ■  ■  ■ m
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kárpitos és díszítő, Turócszentmárton. “TS
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A közeledő karácsonyi ünnepek alkalmából ajánlom a n. é. közönség
nek dúsan felszerelt raktáramat, u. m.: divánpárnákat, szobaszőnye
geket, függönyöket, ablakvédőket, szivarasztalkákat, képeket, tükröket, 
olajfestményeket, fali- és álló etazsereket, kottatartókat, gyermek
kocsikat, gyermekszánokat, író- és sakkasztalokat stb. — Elvállal: 
tekeasztalbehuzásokat, szoba- és teremdiszitéseket és a legdivatosabb 

kárpitosmunkákat ízléses kivitelben.
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• B fl B B Teljes njenyasszonyí berendezések! b  b  b  b •

r Mindenkinek 
egyaránt legszebb

k a r á n o m i  a já n d é k
a  H ő n y i !
Nagy választék

ó m  F a n n i m é
KönyVHcrcsH^désében 

Turócszentmártonban

Ob Jaj !

M egfojt ez az átkozott 
köhögés!

Köhögés, rekedtség
és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatású

az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek.

Doboza 1 és Z borona. Próbadoboz SO fillér.
Fő- és szétküldés! rak tár:

„N flbO R " gyógyszertár
Budapest, VI., V ád-köru t 17.

E ijen!

E gger m ellpasz tlllája 
ham ar m eggyógyíto tt!

Kapható Turócszentmártonban: Toperczer Sándor gyógyszertárában
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turócmentmárton, 1907.
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