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Isk ola i évzáró vizsgák.
Megyénkben május és június hónapok 

azok, a melyekben úgy a felekezeti, vala
mint az államilag segélyezett községi és a 
tisztán állami iskolák is évzáró vizsgáikat 
megtartani szoktak.

Május vége fele a legtöbb, június elején 
pedig a háiraraar.idt nehány elemi iskolá
ban mar is megtartattak a vizsgák, de saj
nos, ezeknek lefolyásáról, a tanítás eredmé
nyéről, kivéve a vrickoi ull.iuu iskolát, —  
e lapok hasábjain mit sem olvastunk. Miért 
van ez igy ? Ti'an nincs mit mondanunk 
iskoláinkról? Talán mar oiy fejlettek, 'oly 
tökéletesek, hogy beszélni akarvan róluk, a 
feltétlen dicséret émelygő hibájába esnénk ?

Avagy talán visszaesés tapasztalható s 
nem akarjuk ezt bevallani s nincs bátorsá
gunk sajat nemzeti érdekeinkből a hibákat 
és fogyatkozásokat elősorolni ? Mely ország 
vagy nemzet az, melynek iskoiai egy vagy 
más irányban fogyatékosak nem volnának ? 
Szerintem ily ország, ily iskoia nincs, mert 
a mi emberi mű, az nem lehet tökéletes, an_ 
nak javitasra van szüksége. Azt is gondo
lom magamban, hogy *lula» azért olvasunk 
oly keveset ez évi vizsgáinkról, mert c köz
löny olvasó közönsége nem szeret ily dol
gokról olvasni, mert az iskolai ügyek nem 
érdeklik, azok iránt közönyös ? Ez utolsó 
ok volna a legszomorúbb, mert hisz ez 
esetben népünk nem ismerné legszentebb 
érdekeit, labbal tapodná gyermekeinek jövő
jét, sírját ásná hazája felvirágozasának. Szi
vem összeszorúl c gondolatnál, nem akarom 
ezt hinni, és mégis valami súgja, hogy sok 
igazam van ama föltevésben. Magam is ta
pasztalom a közönyt az iskolaiigy iránt. A

szülék őszszcl mindent elkövetnek, hogy 
minél később küldhessek iskolába gyerme
keiket, tavaszszal pedig alig varjak, hogy 
onnan kivihessék. Semmi sem esik oly ne
hezére a szüléknek, mint a tandijat fizetni 
és néhány krajcárért könyvet, papirost és 
tollat vásárolni gyermekeik számara. Az, 
hogy a szülék szeretettel, gyöngéden kikér
deznék gyermekeiket, mit tanultak az is
kolában, mivel foglalkoztak ma vagy teg
nap ? —  a legnagyobb ritkaságok köze tar
tozik.

Hogy a szülék buzdítanak gyermekeiket 
a tanulásra azzal a pár szóval, hogy mi
lyen szép az, ha az ember ezt is tudja, a- 
mazt is érti, leginkább csak a legintelligen
sebb csaladoknál fordul elő. Ellenben, hány j 
családnál ráförmednek a gyermekekre, ha ! 
könyvre, papirosra pénzt kérnek, ha elmon- i| 
dani akarják, hogy mi szépet tanultak az ) 
iskolában! Hogy a szülék- igazi érdeklődés
sé! kérdeznék a tanítót, hogy miként visel
kedik. tanul gyermekük a iskolában, mi
hez volna legtöbb hajlama? — úgy tudom,

' azzal sem szoktak igen terhelni a tanítókat, 
— sőt számos helyen feltűnően kerülik a 
tanítót.

így és ehhez hasonló módon nyilatkozik 
a szülék közönyössége az iskoia iránt. De 
legfcitünooben nyilatkozik a vizsgáknál. Öt- 

| ven, hatvan, nyolcvan, kilencven gyermek üi

Íaz iskolában s a vizsgához 5, 6, lo  szüie 
jő el, hogy iássa, meggyőződlek, hogy a 
tanító tanít és hogy gyermekei valamit meg 

I is tanultak és tudnak. A  lóavatas a csikó- 
kiállítás jobban érdekli a szülékét. Ily kö
rülmények cs tapasztalások folytan talán 
mégis feltehettem, hogy a vizsgák leírása 
vajmi kevés embert erdekel ? A  közönyús-

1 ség a/onban az iskolai elöljáróságokat is 
terheli. Született és első elöljárója minden 
elemi iskolának az illető lelkész. Ezt állít- 

1 iák magok a lelkészek is. E gondolattól át
hatva aztan sietnek is minden lépten-nyo- 
mon fölényüket éreztetni a tanítóval. De 
hogy ne csak a vallástani órákban, hanem 
azokon kívül is bejárogatnának az iskolába, 
szelíd szavakkal, apostoli szeretettel buzdí
tanak a gyermekeket, tálán magát a taní
tót is egyben másban tapintattal, ügybuz- 
gósagból kifolyó jóakarattal figyelmeztetnék, 
vezetnék, —  erre is, úgy hiszem, kevés pél
dát tudnánk felmutatni. Tisztelet és hala a 
kivételeknek, mert hogy mégis ilyenek is 
vannak, tagadni nem akarom. Különösen 
merev eljárást és magaviseletét tanúsítanak 
igen sokan az. állami iskolákká! szemben s 
nem restellik kürtölni, hogy az allami isko
lák vallástalanok, holott ők tanítják azok
ban is a vallást. Közönyösség jelentkezik 
az iskolaszékek és gondnokságok részéről 
is. Vájjon pontosan betartjak-e a tanítók 
óraikat, nem tartanak-e vakációt olyankor 
is, a midőn ahhoz fontos ok nincs ; vájjon 
tisztán van-e tartva az iskoia, annak kör
nyéke, vájjon jól fülik-e a tanterem, van-e 
miből fűteni ; vájjon van-e elegendő ti nszer, 
jói érz.i-e magai a tanító és a tanítvány az. 
iskolában és ha nem ? —  vájjon mi lehet 
ennek az oka, hogyan lehetne az akadalyt 
elhárítani ? vájjon a vállalkozók, a kik épí
tik és javítják az iskolákat, —  lelkiismere
tesen végzik-e munkáikat ? —  Vájjon, hány 
iskolaszék és gondnokság van olyan, a 
mely ily irányban gyakorolná jogait, telje
sítené kötelességeit ?

Az iskolai ünnepélyek és vizsgák a leg
többre nézve egészen közönyös, gyermekek

nek való dolgok. A gondnoksági és iskola
széki tagok is legtöbbnyire unalmasoknak 
találják a vizsgákat. Hogy mily hatassal 
vannak ezek a gyermekekre és igy az isko
lára ? mi tudjuk és érezzük, mi tanítók. — 
Azonban bennünk is sok hiba van. Sok
szor megeresztjük kantárszarainkat, nem va
gyunk eléggé pontosak, lelkiismeretesek ma
gasztos kötelességeinkben ; az alaposságot 
sokszor feláldozzuk a dicséretet hozó lát
szat kedvéért ; nem tudunk eléggé gyöngé- 
dek és méltányosak lenni a gyermekek iránt, 
mert nem akarjuk kiismerni, kitanulmányozni 
azok családi s más viszonyait ; elhanyagol
juk azokat a nevelői eszközöket alkalma
zásba venni, melyek a tanuló lelkét és tes
tét felüditik. mint az ének, játék, zene, test
gyakorlás. túlságos sok elmélettel spékal- 
jük meg a gyermekek agyat, kifárasztjuk, 
elkedvetlenítjük őket ; nem keressük fel 1 
szüléket s nem tanácskozunk velők gyer
mekeik felett stb. Szóval ne higyjuk. hogy 
mi tökéletesek vagyunk s ne keressük az 
iskola fogyatkozásait csak is magunkon kí
vül, megtaláljuk azok okait minmagunkban 
is. A vizsgák rendesen roszul vannak elő
készítve a tanítók áltál.

Mennyivel szebbek, élvezetesebbek vol
nának ezek, ha azok az igazan szükséges 
dolgok elóadasara szorítkoznának csak. ha 
a sok cafrangtól. melyek hatashajhaszasból 
alkalmaztatnak, megmenekülnének Sok he
lyen. úgyszólván, gymnasiumi ismereteket 
fitogtatnak az elemi iskolák.

Ez túlkapás es karos. A gyermeki kor 
csak gyermeki korhoz mért mennyiségben 
kapja és bírja az ismereteket. Megyénkben 
különösen az ágostai hitv. evangélikus isko
lák vizsgái mutatnak siralmas képet. Elő-

T Á R C A

A fürdőváros.
— Eredeti levél. —

Hudapest. m áj. 28.

A napsugár még mmd g kemény harcot 
folytat a felhővel. Ho verő ényb-n sütké
rezünk, hol zuho.'.o z p r elöl mene ülünk ; 
a szép nyári idő eddig n m tudót; megszi
lárdulni Önök a vidéken örülnek ezeknek 
a változásokná l  sőt közülünk .s azok. akik 
sajat tulajdonukul ismerhe nek va amely 
darabkát ebből a szomorú földgoi óbisbói, 
mert az eső nagy áldás az egész növény 
világra. Ámbár tudjuk jól itt ebben a nagy
városi an is. hogy az o szag jó részt a 
földnek e ö áliai táplált terményeiből él, 
azért mégis rosszkedvűek va yunk. vala
hányszor elborul az cg s tmgnyinik csa
tornái. Mert a nagyvárosi ember minden 
nyári mulatsa ;a a idő szeszélyeitől függ, 
sót a főváros egész nyári forgalma az idő 
járáshoz van kapcsolva: s-ép nyáron a 
vidék bekö tözik a fővárosiak áltál elha
gyni! Budupe-lrt* és itt költi pénzét g ö- 
nyórködik .-zépse .ciben, gyarapítja Mpasz- 
talalait, vagy gyógyítja beteg-égét

Valóban csodalatos ellentmondás ! Amdy 
rosszaknak hircszte ik Hudapest általános 
egészségi viszonyait, épen olyan illeghet: .hi
hetetlen az a kincs, a melylyel gyógyfor
rásaiban hír. Budapest (ulajdonképen arra 
is van hivatva, hogy világhírű fürdőváros 
legyen, mert nincsen több metropolisa 
Európának, ahol a nagyvaros összes elő
nyeivel olyan hatalmas fürdők lnnének 
élvezhetők cs haszná hatók, mint Budapes
ten. A külföld kezdi is jói ban, és jobban

megismerni rendkívüli gyógyító erővel bitó 
hévvizeinket és mind sűrűbben fordulnak 
elő esetek, hogy híres külföldi professzorok 
Budapestre kü.dik bctegeiKet A vidéki be
tegek. akiknek baját a kénes hévviz.-k 
használása orvusoiha ja meg épen ertei- 
mellenül cseiekesznek, ha Budapest heiyett 
külföldre veszik utjokat s olt sokkal drá
gábban, kevesebb kényelemmel, gyakran j 
kisebb ercdmcnynyel végzik füidőzösükct.

Most, amikor beköszönt az utazó soison, 1 
úgyis minden magyar ember vágyik utána, 
hogy megláthassa Magyarországnak roha- i 
mosan fejlődő fővárosát, amely évről — évre 
más, folytonosan szebb képet tár a szem
lém ele. —  A szegény beteg egészsége ro
v á s ra  természetesen nem elégítheti ki ezt 
u Kíváncsiságát, de miért ne tenné, amikor 
összekötheti betegségének sikeres gyógyí
tásával V Van Budupe-ünek egy paratlan 
szépsó,,ü nyári fürdőhelye : a M a r g i ;- 
s z i g e t ,  ame ynek hévforrása Than K 
egyetemi tanar elemzése szerint a landó 
kéntartalmánál és nugas homérsékénél 
(3.'* R.) fogva a kén«-s hévvizek közé so
rozandó. Vegyaik.it..ná . különösen pedig 
magas hőfokánál é- az eddigi gyó .̂  ered
ményekből merített tapasztalatnál fogva a 
margitszigeti forrás nagyhatású a kővet
kező bánta maknil; 1 a k<>szvény és csúz 
kü ömbféle alakjain.il és azoknak utóbán- 
talmainal a) i zadmányokná! h) kóros lera- 
hodasoknái c zsabaknál (ncuralgia) d 
hűdésrkné ; csontbantalmaknái, csonthar- 
tyamhnál; 3. izlobok és külsértések után 
bekövetkezett elváltozásoknál; 4 bórbdog- 
• égeknél ; húgyhólyag és méhbántalmak- 
n ái; 0. belsőleg is kedvező eredmenynyel 
li .szná látott idült gyomorluirutnál és al- 
hasi pangásoknál; végre 7 mint szájöblintö

gége és garatbántalmaknál. A rendes 35* R 
hévfürdíkön kívül a gyógycélok elérése j 
tekintetéből még iszap, maláta, fenyőlevél, 
franzensóadi lap (Moor) és kreuznachi 
lugfurdők kaphatok, szintúgy elektromos 

j fürdő is ^Barda rendszere szerint), mely 
a sziget kénes hévvizével a köszvényes, 
csuzos és ideges óánlalmak, valamint 
hüdések és az ischiás kezelésénél igen 
hatható-, segédgyogyeszközt képez.

J ó z s e f  főherceg, a sziget tulajdonosa 
páratlan bőkezűséggel, szenvedő embertár
sai iránt érzett nagylelkű szeretettel, az 
egykori vadont valóságos tündérkertté 
varázsolta. így a főváros egyszerre pom
pás kiránduló helyhez és nagyhatású für
dőhöz jutott.

Szórakozásra ,és. gyógyulásra egyaránt 
alkalmas hely a főherceg gyönyörű szigete.
A fonseges ur magyaros .szokásaival, szi
vének és lelkenek fényes tulajdonságaival, 
valam ni azokkal a megbecsülhetetlen szoi- 
gá a-okkal, amelyeket, mint a honvédsereg 
főparancsnoka telt Magyarországnak, regen 
kitörölhetetlenül belevéste nevét minden 
magyar ember s/ivébe, de a főváros hálá
jára kü önös n is eicvulhetetlen érdemeket 
szerz.tt a margitszigeti fürdő megterem
te.-e álla-.

Csodás gyógyulások évenként fordulnak 
ott elő, B a n c r Antal dr. fürdőorvosnak 
a főherceg udvari orvosának hathatós 1 
segéd kezese mellett.

A vendégek befogadására hotelekben és 
kü ön kisebb-nagyobb villákban 300—400 
teljes komforttal berendezett szoba ad 
kés/en; telefon, táviró, posta van a szige
ten. az árak jutányosak, a külföldi hasonló 
rangú fürdőkhöz képest olcsók, a kiszol- 

! gálás kifogástalan, az elegáns, gyorsjáratú !

gőzhajók nehány perc alatt fé óránként vi
szik az utast a Lipótvárosi állomásra, 
ahonnan elektromos vasúton lehet tovább 
röpülni. Cigány és katonazene. gazdagon 
felszerelt olvasóterem, jókedvű mulatságok 
szolgainak a közönség szórakoztatásara

A sziget Libits Adolfnak, a föhercegi 
uradalmak igazgatójának fölugyelete alatt 
áll, aki a szigeti tisztviselők buzgó támo
gatása mellett, a világlátott ember ízlésé 
ről es a katonatiszt szigorúságával gon
doskodik róla, hogy a Margitszigeten a 
főherceg kívánságához képest semmi ellen 
jogos panasz emelhető ne legyen.

A rózsák szigetének is hívják a Margit 
szigetet. Hogy mennyire indokoltan, meg
győződhetik róla mindenki, mert rövid 
idő múlva nyílik a rózsaerdö és elárasztja 
az egé-z szigetet pompás illatával. Aki a 
vidékről feljön Budapestre, ne is mulassza 
el senki, hogy ellátogasson ebbe a dunai 
paradicsomba Egy séta a Magyar főker
tész művészi keze által rendezett és gon
dozott elragadó virágágyak között, az ár
nyát nyújtó lombok alatt hallgatva a ma
dársereg víg csattogását, élvezve a hfls, 
tiszta, pormentes levegőt, látva a fürdobe- 
rendc/és nagyszerűségét, bizonyosan feled
hetetlen benyomásokat fog hátrahagyni és 
megérteti mindenkivel, mmő fölösleges ha
sonló természetű fürdőért a külföldre 
menni.

Legszebb nyaralóhelye, becses gyógyfür
dője a Margitsziget Magyarorssag főváto- 
sanak, amelyért hogy költséget nem kiméivé 
megteremne, sokáig áldólág fogjak örizm, 
a nagy nádor fiának, József főhercegnek 
emlékét.

_______  (yl)



szőr az a copfos szokás, hogy a templom
ban tartják vizsgáiig  hol is a magas pa
dokból a gyermekek ki nem látszanak, hat
tal ülnek széleikhez, az oltárra bámészkod
nak s ez él a tudat, hogy templomban ül
nek, s látják az oltár előtt luthersrokkban 
illői az elnöklő körlelkészt ; másodszor, a 
falak nineaenek térképekkel, szemléleti ké
pekkel ellátva ; harmadszor, a vizsgaidőnek 
legalább is a felét vallástannal fogyasztják ; 
—  mindannyi kedvezőtlen befolyással van
nak a vizsga menetére és lefolyására. Ide
jén volna, hogy ezen a dolgon változtassa
nak ! A vizsgának kedves, nyájas és nem 
komor képet kell kölcsönözni. Legyen ün
nepélyes, annak érezze a gyermek, de ne 
legyen félelemgerjesztő. E célból csak he
lyeslem, hogy az iskolák legnagyobb része 
ilyenkor ünnepi köntösben jelenik meg, ra
gyognak a tisztaságtól, viragfüzérck ékesí
tik a falakat, virágcsokrok pompáznak az 
asztalokon.

Ily díszbe öltözött május hó 16-au a je- 
zernici allami iskola is, a mely nap délután
ján vizsgáját tartotta. A zuhogó eső nem 
akadályozta a gyermekek megjelenését, nem 
mosta el azok ártatlan örömét. A szülék 
legnagyobb része otthon maradt. Ezt saj- | 
nalattal kellett tapasztalnom. Azonban kár
pótolt ezért az a kedves körülmény, hogy 
a gondnokság teljes szambán végig kitar- i 
tott szintén ünnepi köntösben. Jelen volt a 
miniszter* iskolalátogató, főt. Mozer Tiva
dar mossóci r. kath. plébános úr is, továb
bá Kosza János ivánkafalvi lelkész úr is. A  . 
vjzsga eredményével úgy a szülők, vala
mint az elöljáróság is teljesen meg van elé
gedve. Az iskola tavaly óta is nagyot ha- l 
ladott. Igen szép eredményt mutatott a ma
gyar nyelv tanulásában es a leánykák a 
női kézimunkákban. Túlságos sokat tanul
tak más tárgyak rovásara a vallastanbol 
ezért, mert oly részletekbe is avattattak, a 
melyek a népiskolában nem valók, mert 
megtcrheltetést okoznak ; holott más tár
gyakból. mint pld. a természettan, aranylag 
kevés vétetett. Különben paratlan az a szor
galom, gond, lelkiismeretesség, melyet Masz- 
ny Samu tanító ez évben is kifejtett s nyu
godt lelkiisrnerettel élvezheti i. vakációt, 
mert munkáját jól végezte ! Sok ily tanítót 
óhajtok hazánknak.

Mihalitska István.

Nyár elejéu.

Tűző napsugarak ömlőnek az égről, a 
levegő tikkasztó és az emberek bágyadtán 
mozognak a nyári hőségben.

A  ki teheti, hűvösebb égalj alá, magas 
bércek, szellős erdők közé menekül, vagy 
fürdőhelyet keres fel, hogy testének visz- 
szaszerezze azt a ruganyosságot, melyet a 
nyári nap heve ellankasztott.

Magyarországról pazarul gondoskodott a 
természet és eilátta mindennel, a mi kelle
messé teheti az emberi életet. Vannak égbe- 
nyuló bércei, sürü erdőségei, üdülést nyújtó 
virányai, pompás tavai és egészséget biz
tositó vizei, csodatevő gyógyforrásai. De a 
lakosság legnagyobb része mégis nélkülözni 
kénytelen ez isteni adományokat, melyeket 

I az emberi spekuláció majdnem hozzaférhe- 
| tétlenné tett a szegényebb emberek számára.
I Igenis, a spekuláció, vagyis az emberek 

kapzsisága, mely miután nem tud mértéket 
tartani, durva önzéssel, ki akarja aknázni 
az embertársak kényszerhelyzetét és olyan 
feltételekhez kötik a fürdőhelyek és egyéb 
üdülőhelyeken való tartózkodást, hogy azok
nak csak a vagyonosabb osztályok tehet
nek eleget, és ékként az az osztály, mely 
legjobban szorul a nyári hőség elleni vé
delemre, leginkább ki van téve a nyár 
kellemetlenségeinek.

Innen van az is, hogy Magyarorszag, mely 
kiimája és egyebb hygicaiai viszonyai miatt 
a legegészségesebb országok közé tartozik 
Európában, egyszersmind az emberek halan
dósága tekintetében nem all előnyösebben 
mint a Dobrudsa, a hol a halandóság tudva
levőleg gyakran ijesztő mérveket ölt.

A  magyar fürdőhelyek, melyek gyógyvíz 
és kiima tekintetében páratlanul allnak, a 
legkevésbbé látogatottak és Sziiacs, Korit- 
nica, Harkány, Mehadia, Füred stb- stb. 
együttvéve nem mutatnak fel akkora ven
dégsereget, mint a csehországi Karlsbad, 
vagy a steyerországi Gleichenberg egyma- 
gabau.

Hogy miért van ez igy ? Nos hát meg
mondjuk.

A  magyar fürdőhelyeken —  dicséret a 
kivételnek — többnyire az az oktalan szo
kás dívik, hogy a fürdővendéget fejőstehén
nek tekintik a fürdők bérlői és a ki nem 
tud horrens összeget elkölteni, az legjobban 
cselekszik, ha tájékuk felé sem megy, mert 
mihelyt polgáriasán akar magyar furdőhe. 
lycn élni, kegyetlenül lenézik és ki van ta

szítva az úgynevezett »finomabb társaság
ból «, mely szánakozassai tekint a szeren
csétlenre. Hogy ezt nem igen szívesen 
tűrik el az üdülést keresők az kétségtelen 
és inkább lemondanak az üdülés kelleme
tességeiről, mintsem ki tegyék magukat ilyen 
dehonestáiásnak.

Ezek és ehhez hason ó okok teszik hoz
záférhetetlenné a magyar fürdőhelyeket, 
melyek valóságos paradicsommá válhatná
nak a magyar emberre nézve, ha egys-cr 
valahára a fürdők és üdülőhelyek bérlői 
kissé több házasságtól és kevesebb önzés
től vezéreltetnék magukat.

A H ÉT T Ö R T ÉN ET E.
At állami közigazgatásról szóld törvény- 

i javaslat végre a képviselőház színe elé ke
rült. Mindenki természetesnek talalja, ha a 
nagyon fontos ügy heves küzdelmekbe so- 
dórja a képviselőhazat. Az első napok a 
partok nyilt összecsapását még nem mutat- 

■ j**k, de oly előkészületekről tanúskodnak, 
melyek a komoly harcot rendesen meg- 
szoktak előzni. Apponyi Albert a második 

l napon — május 30-an — tartott beszédében 
elfogadta a javaslatot. Beszédéből határo
zottan kivehető, hogy nem megy fúzióba, 
megmarad ellenzéknek, de a közigazgatási 
kérdések egész sorozatában az államosítás 
hive. Ellenőrizni fogja a kormány terveit, 
javítani törvényjavaslatait, ha a kormány 
a szabadsági garanciákat megadni hajlandó 
s meg fogja támadni és buktatni azokat, 
ha a kormány megtagadna a szabadsagot. 
Apponyi még akkor sem szándékozik fuzio
nálni, ha a javaslat törvényerőre jut, mert 
szerinte még más nagyfontossagu kérdések 
varnak megoldásra. Azt akarja ugyanis, 
hogy az udvartartás, a hadsereg magyar 
részenek magyarsága s a magyar katonai 
nevelés ugye ne a magyar nemzet rovásara 
intéztessenek, úgy mint eddig, hanem a 
magyar nemzet jogos igényei szerint refor
maltassanak. Az eddig tartott ülések egyéb
ként meglehetős simán folytak.

össze. Az értekezlet célja a szolgabirák 
rangfokozata —  és javadalmazasanak ren
dezése.

III. Sándor cár allando lakását Szent
pétervárról Moszkvába szándékozik áttenni. 
Természetes, hogy az udvarral megy a kor
mány is és igy Moszkva az lesz ismét a 
mi volt 1703-ig, t. i. a végtelen orosz biro
dalom fővárosa. A két varos közti különb 
séget a Budapesti Hírlap igen találóan 
ekkép festi le : Szent-Pétervar inkább koz- 
mopolitikus, mint nemzeti. Palotai, templo
mai és szobrai csupa ismeretes modellek 
után. Orosz csak a hivatalos nyelv és az 
autokratikus szellem. Mióta a cár pánszláv, 
a szentpétervári oroszok is erőlködnek 
azokka lenni. Ellenben Moszkva egészen 
orosz és keleti Épületeiben és népében sa
játságos, elütő az európai nagyvárosoktól 
kiuézésben és életmódban. Szent-Pétervar 
tele van nihilistákkal, nyugati forradalmi 
eszmékkel ; Moszkva teie van hittel és ra
jongással a cárért. Nem csoda tehat, ha a 
cár szereti Moszkvát is  nem szereti Szent- 
Pétervárt, hol apjat meggyilkoltak, öt ma
gát pedig üidozik és fogva tartják.

Ortodoxia, autokrácia és nemzetiség. A szláv 
jótékony egyesületnek ünnepi gyűlése volt 
május hó 3°* 1,1 az orosz fővaiosban. E 
gyűlésen Kizejcv tábornok — mint a B. H. 
értesült — dicsérte a szláv idea magasztos- 
sagat. mely oda törekszik, hogy meghatá
rozza ama föltételeket, melyek mellett az 
oroszok és többi szláv népek közötti régen 
vart közlekedés megtörténhetnék. Kizejev 
szerint Európa nyugati részében a vallásos 
ideált mindenütt szétrombolták, Oroszország 
azonban megtartotta vallását és ideáljait az 
ortodoxiát, az autokráciát és a nemzetiséget. 
Ezen jelvények arra mutatnak, hogy a szláv 
kérdés nem pihen, hanem hatalmasan nö
vekszik s hataima nem erejében van, hanem 
igazsagaban és ezért a szlávság győzni fog.

H Í R E I N K

Szolgabirák tartottak értekezletet a fővá
rosban május hó 31-én. Az értekezletnek 
• országos«-nak kellett volna lennie, azon
ban csak tizenöt megye küldven kevés 
számú képviselőit- elhatározta az értekezlet, 
hogy junius hóra újabb értekezletet hiv

Kneipp S eb estyén /
Az orvosi tanácsoknak egy uj forrása 

nyilt me** : Kneipp Sebestyen >Meine Was- 
serkur* című munkájának magyar fordí
tásával. Hogy volna valaki széles ez or
szágban. a ki vagy a könyvet vagy 
legalább szerzőjét névleg ne ismerné 
nehezen hiszem. Német nyelven a könyv 
rövid 3 év alatt 22, mondd huszonkét kia
dást ért: ez nem a legjobb bizonyítvány 
a magyar élelmesség szamára, hogy csak 
most fordították magyarra, mikor már a 
legtöbb csalad ellátta magat a német kia
dással. A könyv tartalma mindennemű 
betegségeknek hideg vízzel, a/, ott leírt mó. 
dón való alkalmazás általi megszüntetés. 
Szerzője egy most 70 éves wörishofeni plé
bános.

Münchentől 2 órányira fekszik Buchioe 
a bajor államvasútaknak egy kisebb gócz- 
pontja. Már itt fogadja az utast a vasúti- 
állomás újságárusa a Knep irodalom ter
mékeivel : kínálja Kneipp mindkét köny
vét.

Azonkívül mindazt, a mit Kneipp mód
szere e« könyvei mellett és ellen Írtak. 
Szolgál a Kneippíéie házi- úietö eg zseo- 
gyógytá»ra> szivartartó alakú zsebtárca. 
telve a Kneipp áltál készített gyógyszerek
kel E fogad -megrendeléseket Kncippféle 
kenyér és kávéra Szóvai a Kneipp aerá- 
nak productumait mar itt kezdi az ember 
ismerni.

Buhloetől egy fél óra alatt Türkheimba 
er az ember, oly jelentéktelen kis vonal, 
mint nálunk p o. egy gyártelep kedvéért 
épült kis egy negyed órányi szárnyvasút

*1 Nem rég közöltük, hogy Rtjec Teplieen a 
Kneipp-féle gyógymódot meghononitotlák. érde
kesnek tartjuk tehát e cikk közlését a Magyar 
Féld f. évi i9. számából.

vonala. De azért minden vonat megtelt 
minden rangú és rendű utasokkal, főleg es 
feltűnően papokkal.

Türkheimban száll ki az utasok legna
gyobb része s bar az indó'naz csak afféle 
harmadrangú, udvara meg is különös ké
pet nyújt. A postaommtnisz >n kívül még 
három tágas nagy társaskocsi vár az uta
sokra, a kik elhelye/.ven csomagjaikat, 
nagynehezen f  lcihelődnck s a kocsi in 
dúl wörishofen felé.

Aiig öt percnyi út után cgv kis cso
portot vélek felismerhetni az országúton s 
c.ak közelebb érve latom, hogy urak és 
hölgyekből összesen mintegy fi személyből 

■ álló társaság Ezt ugyan látni bármely or
szágúton De utitársam. ki élesebb szemű 
mint én. felismeri, hogy minden úr es 
hölgy kis c-.omagot ^isz kezében. Én per
sze csak egész közelről látom, hogy az a 
csomag —  egy pár czipö. Még meg se ba 

* rophattam eléggé a vidám társasagot, mi
dőn szomszédom megjegyzi, hogy ezek wö
rishofeni betegek »Nem latja, hogy mezít
láb járnák ?« Az arr : utczai touetteben, 
kalappal és —  mezítláb, a cipő kezükben. 
Ily csoportot láttám mintegy ötöt, a mig 
egy órai döcögés után megérkeztein wo-
rishofenba.

A társaskocsik ailomas-helyén 3 egyen
ruhás ember ajánlja fel szolgálatát az ér
kezőnek ; sapkáján diszeieg a rángj» :
• Quartiermacher N. I. « Jaj annak, a ki 
lakást egy héttel előbb nem re.idelt: az 
mehet a szomszédfalvakha tanyai kere.ni s 
aztan ugy jarhat ide naponta, úti figura 
docet: Az utasok jó ré-.ze visszafordult s 
ment Kirchdorfba, Tiirkheimba stb lakást 
neani.
Wörishofen tele van idegenekkel. Maga a , 
falu semmi érdekeset nem mutat Egyebe ' 
sincs, mint nagy zárdája. melyből az apá
cák, a mindenfelől érkező s ideszalló 1

ng a/, ugyne.

papság kedvéért lassanként kiszorultak. Az 
utcák mozgalmasak. Falusi népet vajmi 
keveset, de úri népet annal többet látni. 
Csak ugy hemzseg az utca. Haliam itt 
minden nyelvet: a németnek harmincféle 
dialektusát, franciát, angolt és nem rit
kán — magyart is. A  jó földiek egy kor
csmában verődnek össze, ez az ó‘ ka -zinó 

i juk.
Hogy az orvos-plébános elé juthassak, 

jelentkeznem kellett a .Kneipp-egylet. 1- 
rodajaban. Az obulus lefizetése után m eg- 
kaptam kis könyvemet, melynek zárna sze
rint bocsát atik az idegen a főtiszlelendő 
úr színe ek -  <• nélkül senki fia. A váró
teremben- a folyosón délelőtt atlag 10 1. 
délután ; 0 beteg varakozik mi 
vezeti rendelésre keiül

A rendelő szoba a papiaknak egy na
gyobb szobija. Ott ül a pamlagon. hos-zu 
szé cs asz al me lett, körülvéve egy kis se 
reg orvostól Kneipp Sebestyén wörishofe- 
plébános.

Magas, vállas termet, galamb-sz hajjal, 
a 70 esztendőnek, a mely val.it akarna 
nyoran . oda se né/. Mély. de erős, érce> 
hangja tulharsogja a körulte hallatszó 
nyüzsgést, z.j: Azt mondjak — s kedé
iycs beszélge e> közben o maga is dicsek
szik vele -  hogy 2fi éves korában 
lek e,ak halni járt beié, oly 
yéz;,a ember volt .s csak mikor pap” lett. 
34 eves korában tartotta primináját, kezdte 
testet edzeni s így jutott mai szívós szer
vezetéhez. Saját magan tett megfigyclése- 
ket s így vonta te a következtetései: 
párodnál kapva gyógyította a közsegbcii 
betegeket, szaporítva mindegyre tapasz
talatait.

(Folyt kAv 1

lé
gyenge és

A kiscsepcsenyi vizsga. Lapunk e számá
nak első c kkében keserű szemrehányást 
tesz igen tiszteli munkatársunk ama közö- 

! nyösség miatt, nidylyel a nagy közönség 
1 a tanügv iránt viselkedik. Magunk is oszt

juk reflckszióit, mert ez irányban magunk- 
j  »ak '3 vannak elég keserves tapaszta ata- 

ink. Annál nagyobb örömmei teszünk 
azomban jelentést arról a valóban szép is
kolai ünnep.lyröl, melynek ma egy hete 

j tanúi válunk a kiscsepcsenyi állami elemi 
I iskola vizsgáján ; nemcsak azért, mert a 
j vizsga tárgyi sikere teijes mérékben kic.é- 

gdo volt, hanem azért, mert alkalmunk 
I volt tapasz.alni, hogy ama bizonyos közo- 
I nyosseg a nevezeti iskolával szemben 

ugyancsak nem á 1 fenn. Csepcsanyi Fe- 
1 renc gondnoksági elnök úr szívélyes meg- 
! lovasa folytán mentünk Kis-Csepcsénybe s 
| ' -azán örvendünk, hogy várakozásunkon 

M l -ikerüit vizsgáról keli sz.mot adnunk, 
bá a légi ietekes b . fórum . lőre biztosí
tott. hogy a legszebbnek leszünk tanúi, a 
mit osítatan fi osztály ti vegyes iskolával 
produkálni lehet A vizsga d 11. 2 óiakor 
hittannal kezdődött, mely alkalom nal Ko
sza Janó-, ivánkofa vi ev. lelkész úr ült az 
e nöki széken s ige i szép beszédben ndott 

j kif -jezést teljes elismerésének a apasztal- 
| t..k fölött. Aztán a többi tárgyak kerültek 
j sorra osztályonként; az első osztályban 

tis tán tóiul , a másodix-harmadikban már 
j i:t-ott magyarul is. a negyedikben felváltva 
1 magya ni és tótu', az ötödik rs hatodikban 
j csas Ilt ott tótul a s üiok kedvéért, de 
1 egészben véve magyarul történt' k a fele- 
! letek. E z t eredményt valóban nem 
I menük rémé ni. Magyar njelvtanbó', föld- 

rajzból, történelemből. természetrajzból 
olyan szabatos f- leleteket hallottunk fo
lyékony magyar n>o.ven. hogy 1 heteden 
elismer.* se nem adóznunk a tanító úr 
paedagógai kép ss g nek. hazafia>ságának 
és bámulatos türelmének egyaránt. Már az 
e l s ő  os/ialyban egyforma biz ossággal 
írnak a kicsinyek t t é-. magyar mondato
kat s amit leírna*:, értik i* ; persze c -sk 
is  így lehel aztan hogy a felsőbb osztá
lyokban kevés kivétellei minden növendék 

j beszél magyarul A szomszédos közsé'ok
ból mintha búc^u lett volna — jöttek



az érdeklődők Kie-Csepcsénybe s az iskola
tagas terme annyira megtelt hallgatósággal 
hogy oda csakugyan bajos lett volna még
5— fi embernek bes/orongani. A szép fele
letek mellett leginkább meglepett bennün
ket a mintaszerű fegyelem s pedig, hogy 
nem szigorú eszközökkel kierőszakolt fe
gyelem- mutatja az, ho ;y vizsga után csak 
úgy rajzott a gyermeksereg a tanító kö
rül, mint ahogy a dolgozó méhek a királynő 
körül szoktak Öt óra után vö t vége a 
szép ünnepnek, a gondnoksági elnök szé
pen átgondolt beszédével, ki a szülők ne
vében is megköszönvén a tanitó fáradozá
sait, továbbra is hasonló sikerű munkás
ságra buzdította s a gyermeksereget figyel
meztette, hogy azt a sok szépet és jót, 
amit az isko áb.m tanul ok, az életben ha. 
szunkra fordítani iparkodjanak. Mi nem kí
vánhatunk jobbat, minthogy adjon Isten 
mennél több ilyen tanítót s ezeknek men
né' több olyan lelkes támogatót, gyámoli- 
tót. mint amilyent a kis csepcsónyi iskola 
tanítójával együtt C s c p c s á n y i  Ferenc 
gondnoksági elnök úrban bir. —  Még csak 
azt teszem e tudósításhoz, hogy mi márto- 
niak a gondnoksági elnök úr úri házának 
voltunk igaz magyar vendégszeretettel e - 
latott vendégei s a szellemi élvezetek után 
anyagiakkal is bőven ellátva, késő este tér
tünk meg otthonunkba.

A 8 zliftC8i választás, ügy hal-ottuk, hogy 
június 1 1 -én lesz meg a m nd szélesebb 
hullámokat fölverd választás dr. Huszágh 
és Radvánszky között Szliácson- A  függet
len elem —  értesülésünk szerént —  dr. 
Huszágh István körül csoportosul bár az 
ellenpárt minden eszközt felhasznál saját 
jelöltje érdekében. Ilyen kortesfogás volt 
a többek között az Egyetértésb-n világgá 
bocsátott ama tendenciózus híresztelés is, 
me.y Huszágh Istvánban a legújabb pán- 
sláv aglatort mutatta be a viágnak. Erre 
ugyancsak ama lap hasábjain ig n csatta- 
nós válasz volt a százhúsz a túrássá1 ellá
tott azon n ?i atkozat, hogy a vármegye 
volt főjegyzője van olyan jo hazafi, mint 
bárki Zólyom varmegyében. Természetes, 
hogy e'iben maga a tendenciózus hir bekül
dője sem kételkedett. —  de a műit évi hec
cek u án ki ütköznék meg ez 'állításon —  
pláne korteskedés közben, am ikor minden 
szabad! Ránk —  őszintén megváltjuk —  
azt a benyomást teszi a korteskedésnek ez 
a módja, hogy nagyon félhetnek Zólyom 
vármegyében Huszágh Istvántól, ki ma bi 
zonyara egyike azoknak, akik leginkább 
hivatva vannak Grünwaid nyomdokaiba 
lépni. A  választás elé fesz ült érdeklődéssel 
nézünk annál inkább is. mert .-zeréntünk 
Zólyom varmegyének most van alkalma 
elégtételt adni volt főjegyzőjének. Vájjon 
megadj i-eV Mi az ö érdekób n is kívánjuk.

Ritka szép természeti tünemény volt lát
ható Mártonban június hó 1-én. Dél
után 2 órakor egy kis nyári zápor 
keletkezett; mielőtt megnyíltak volna 
az ég csatornái, verőfényes napvilág 
melleit egy vakító nagyot villámlotl; 
csakhogy a villám fénye a napfény 
melleit valósággal kénsárga színű 
volt ; olyan ritka szép látvány volt 
ez, hogy sajnálhatja, aki nem lát
hatta.

A rajec teplici fürdőben május hó 31 
napjáig 70 állandó vendég volt, eze
ken kívül több napi vendég is meg
fordult.

Ruttka község az ott felépítendő állami 
iskoiáia 400') forintot szavazott meg a 
műit heten, ugyan e céira a magy. állam- 
vasútak 1 2  ezer s a kassa oderbergi 8 ezer 
forintot ajánlott fő t; ily módon a közok- 
t&’asi kormánynak nem nagy áldozatába 
kerül egy megfelelő all. iskolai épület eme
lése. Rt-rnélni lehet hát, hogy minél eiöbo 
fel is rpül mar most.

Zemplenmegye főjegyzőjét — mint a 
B. H- értesült — a közte és saját fő
ispánja közö»t fennállott egyenetlen
ségek következményeképpen, a köz
igazgatási bizottság 12 szóval 2 el
lenében fegyelmi vizsgálat alá vonta, 
egyszersmind 9 szóval 5 ellenében 
felfüggesztéséi >s kimondta.

A kassa-oderbergi vasúton f. é. június
1 -ével új menetrend lép életbe, melyből a 
lényegesebb változásokat az alábbiakban 
közöljük. Oderberg és Poprád között mind
két irányban egy uj nappali gyorsvonat fog 
közlekedni, melylyel a Budapestről reggel 
induió gyorsvonattal Rultkára, úgyszintén 
a Berlinből estve és Uoroszlóbol valamint 
a Krakkóból reggel induló gyorsvonatok
kal Oderbergbe érkező utasok több mint 
egy órával korábban (d. u 5 óra .‘10 pkor) 
érkeznek Poprádra mint az utána közle
kedő személyvonattal ; s ellenirányban Pop- 
rádról csaknem két órával későbben d. e. 
11 óra 45 pkor indulhatnak, s hogy Rutt- 
kán mint Oderbergben elérik azon csatla
kozásokat a melyeket az előre menő sze
mélyvonat elér. A  m. kir. államvasutak 
kassai gyorsvonataihoz egészen Oderber- 
gig éjjeli csatlakozások létesítettek, me
lyek különösen az átmeneti forgalomban 
Zsolnán át Budapestre es Budapestről va
lamint Bécsbe és Bécsből kedvező éijeli 
csatlakozásokban és Odcrbergen át Német
országba és Németországból valamint Gács- 
országba és Gácsországból gyors nappali 
csa 'lakozásokban találnak folytatást. Az 
abos-orlói vonalon az eddigi vegyes vo
natok helyett tisztaszemélyvonatok fognak 
közlekedni s e vonatok a fővonal vonatai
tól elválasztva már Kassáról indu’nak il
letve egész Kassáig fognak járni. A  Kassa 
és Eperjes közötti személyforgalom élén
kítése céjábói az uj menetrend azon felül 
egv egy délelőtti háromnegyed 12-kor Eper
jesről és Kassáról induió helyi személyvo
nattal szaporittatoK, melyeknek Eperjes fe- 
lö a Szepességbe s a Szepességi.ől Eper
jes felé is le^z kedvezőbb csatlakozásuk-s 
igy az eddigi abosi hosszú várakozás el
esik. A  güln cvölgyi va-.út személyszállító 
vonatai Margitfalva és Gölnicbánya között 
egy vasár és ünnepi napi vonattal szapo
rítanak, a melylyel lehetővé tétetik, hogy 
a Kassa  és Eperjes felöl reggel Turzófü- 
redre kirándulók az esti .személyvonattal 
haza jöhessenek.

Fényes majális. Május hó 31-én a 
treboszlói önk tűzoltók egylete igen 
fényes mulatságot rendezett, a me
lyen a hiszi ricskai, pribóci s szt.-pé- 
teri tűzoltói egyleteken kívül még 
igen nagy intelligens vendégkoszorú 
gyűlt össze. A mulatság oly fényben 
s jó hangulatban folyt le, hogy an
nak csak a késő éj vetett véget. E 
nap hősei: Révay Nándor és Mich- 
nik Vilmos urak voltak, a kik nem
csak a tűzoltóság megalakítása s 
annak vezetése körül szereztek érde
meket, hanem e mulatság is csak az 
ő szives áldozatukkal sikerülhet úgy. 
hogy senki semmiben sem szenvedeti 
hiányt Révay, Eekele jbiró és Mich- 
nik urak lelkes beszédeket tartottak 
a tűzoltósághoz. Az egvbegyült tűz
oltók nevében — mint ezek legöre
gebbje köszönetéinél nyilvánítom 
ugv a rendezőknek buzgó fáradsá
gukért, valamint a t. közönségnek 
szives megjelenéséért és óhajtom, 
hogy a többi luróci tűzoltói egyletek 
mulatságai is ily fénynyel végződje
nek. Ganparik Mihály.

Megmórgezte magat egy Jurányi Mária 
nevű csdédleány. ki gardájától: Lilgo kék 
festőtől egy vég vásznat ellopott. Gazdáj i 
rájött a lopásra a csendőrökért küldött . 
mire ezek megérkeztek, a szégyentől félő 
leány a festő gyárban használt kénsavbol 
jó nagyot ivo t t ; úgy, hogy nem a bör
tönbe. hanem a korházba került: hol. bar 
Strauss Adolf doktor mindent elkövetett 
megmentésére, hosszas és szerfölött kínos 
vergődés után meghalt.

A tavirdadijak reformja A kormány a 
távirdadijak és a táviratok kézbesí
tése ügyében reformokra szánta el 
magát- Az eddigi alapdij és szódíj 
megszüntetése mellett egy szó dijat 
három krajcárban állapította meg. 
Alapdij e szerint nem lesz; de a mi
nimális dij csak 30 kr- (10 szó) le
het. A kézbesítési dijakat már ez évi 
julius 5-én léptetik életbe, a távirat- 
dijakat legkésőbb 1892 jan- 1-én.

Baross ói a magyar nyelv. Baross Gábor
kereskedelemügyi miniszteri körrendeletét 
intézett valamennyi alája rendelt hivatal
hoz és hatósághoz, melyben utasítja a hi
vatalnokokat, hogy a hivatalban való érint, 
kezósben kizárólag a magyar nyelvet hasz
nálják. Csak a közönséggel való érintke
zésben. a mennyiben szükséges, engedi 
meg más, az országban dívó nyelvnek 
használatát.

A rózsahegyi gymnasium ifjuságsegélyzö 
egyesületének áldásos misszióját, a nemes- 
szivü helybelieken kivül. elismerésre mél
tóan karolja immár föl a vidék is. Ez úton 
kapott a jótékony alap főt. Blcha J. plé
bános úrtól Gombásról 6  frtot, ft. Rovder 
J. plébános úrtól Luzsnáról 3 frtot. a né 
met-lipcsei evang. hitközség elöljáróságát. 1 
5 Irtot. ft. Radacsovszky R. tarnóci p lé 
bános úrtól 3 frt, ft V lossák J. téplai plé
bános úrtól 2 frt. ft. V in isch F. bicskei 
plébános úrtól 1 frtot, ft. Kosztka K. n - 
lipcsei plébános úrtól 1 frtot Isten fizesse 
m eg!

Orosz tolerancia. A  Kreuzzeitung cimrt 
német újság értesülése szerint, két kur- 
landi ev. lelkész, kiket a legfőbb i élőszék 
a protestantizmus terjesztése miatt nyolc 
havi börtönre ítélt, a cárhoz folyamodott 
kegyelemért, de e beívelt inkább súlyosbí
tották büntetésüket, a mennyiben a cár 
megvonta tőlük a jugo», hogy a keleti ten
geri tartományokban tovább is lelkészked- 
jenek.

Lóallitá* volt e héten Turócz-Szent- 
Márlonban ; érdekes látvány volt mi 
kor a kiküldött dragonyos főhadnagy 
s a megyei állatorvos sorra vizsgál
ták a megyeház elé vezetett lovakat. 
Volt közöttük igen sok szemrevaló, 
de volt bízott sok selejtes is. A nagy 
néző közönség hangos kacajjal foga
dott egy-egy gebéi, inelv búsan lesü
tött fejjel engedte magát elővezet
tetni, mintha szégyelné, hogy nyomo
rék testét ennyi ember szeme előtt 
kell mutogatnia. Viszont vóltak olya
nok is, melyek szikrát rúgtak a liő- 

! vezetőn szilaj ugrándozásaik közben. 
Az ilyeneket persze mind alkalma
soknak jegyezték be a hadi szolgá
latra.

Expedíció a magyarok óshazajaba. Z ic h y
Jenó gróf, egy ázsiai expedíció szer
vezéséhez készül, mely 1898. március 
havában indulna útnak. Útirányuk 
ez volna: Budapest — Fekete-ten
ger -  Kaukázus — Kaspi tenger — 
Aral-tó s Nyugat-Sziberián át egészen 
az Altai hegységig. Az expedíció visz 
magával egy geográfus;, egy etnográ
fust s egy irót. A kirándulás azon
ban nemcsak tudományos, hanem 
nemzeti célokat is szolgál, a mennyi
ben főcélja a magyarok őshazáját ke
resni az Altaihegyek közt s egyéb 
helyeken, melyeket a tudósok kombi- 

I nációba hoznak.

Kiadó lakások. Két szép utcai lakás ki
adó novembertől kezdve Mezny Filip- 
pine asszony házában; egyik az eme
leten (áll 3 szoba, előszoba, konyha 

' éléskamarából), másik földszinten (áll 
2 nagy és 2 kisebb szobából, min- 

j den más mellékhelyiségekkel). Érte
kezni lehet a tulajdonosnővel-

követ meg fogja szerezni, s ezzel a 
bankár visszatér a rablók által meg
nevezett helyre.

Elfogytak a bikák Abból a húsz da
rab inntháli teli vér bikából, melyei a 
Gazdasági Egyesület a vármegyei 
marhaállomány nemesítése céljából 
beszerzett, már csak egyetlen egy áll 
a megyeház istállójában, a többit szél
kapkodták a saját érdekeiket jól fel
fogó községek.

Nyíl tté r .

F u r liia e  SeldeuMtoirc von
6 0  k r .  bis fi. 7 .6 ; per Mcter "i.it' 
•■••mustért ca 2 5 0 0  verseli. Farbeit und 
Dessins) ( —  vers. roben- und slucRkvei - 
Porto- und Zo liim  das Irabrik-Dep6 : G 
Henneberg (K. u. K. Hoflieferaní Zűr ich 

1 i Muster umgehend. Briefe kosten .0  
I Porto.

Feleiös szerkesztő : Révész Lajos 
Tarsszerkesztő: Fehér János
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Árverési hirdetményi kivonat.
A  I.-szt -miklósi kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy K rcs- 
mery Józsefnek —  Kohut András és kk. 
Kohút András német-lipcsei lakosok cileni 
318 frt s jár. iránti végrehajtási ügyében 
a rózsahegyi kir. törvényszék területen 1 • 
vő Nemet Lipcse határában fekvő és a né
met-lipcsei 44. sz. tjkvben A  I 3|16 polg. 
ház 25|3 sz. ház és gazdasági épületek 
1 - 6  ssz- a. foglalt, jelenleg Dropna sz. 
Zbevitel Annára. Kohut Máriára. K öb ü l 
Andrásra és kk. Kohut Dánielre mint a 
A  2 alatti Zoavitel sz- Kohut Anna jogutó
daira irt ingatlan egy fél részére Ifit’, írt
ban, továbbá c község (518. sz. tjkvébcit A  
t  alatt fog ait 3428. hsz. egész ingat aura 
Ki frtban, —  a község 977. sz. tjkvében 

1 A  f  1. ssz. a. foglalt egész ingatlanra fi 
1 frtban és e község 1071. sz. tjkvében A  

1 1 — 6  ssz. a. foglalt erdőségekből végre 
i hajtást szenvedőkre A 297 illetve B 

2127— 2130 a. és B. 1662. a. irt 1 170192 
quaent n erdőre 352 frtban megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a lennebb megjelölt ingatlan az 1891 
évi június hó 15-ik napjnn d. e. 9 órakor 
Neme Lipcse község házában megtartandó 

; nyilvános árverésen a megállapított kikiai.
1 tasi a:on alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozok tario/nak az in
gatlan becsárának 10  százalékát vagyis Ifi 

j ír. 60 kr., —  1 frt 60 kr.. —  fit) kr. es 35 
frt 20  krt készpénzben vagy az 1881. LX. 
t. c. 42. §-aban jelzett aifoiyainínai szám í
tott és az 1881. évi november ho " 1 -cn 
3333. sz. a. keit igazsagügyministeri rende
let 8 . §-aban kijelölt óvadékképes értókpa- 

, pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. c. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál eloleges felhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt álszoigallatni.

K-.r. jbiróság mint Lk vi hatóság.
Liptó-Szt.-Miklóson. 1891. évi april ho 

, 2  án.
G a lla s z ,
kir. aijbiru{ '.

Vasúti emberrablás. Május hó 31-én, 
Adrianápoly és Konstantinápoly kö
zött, mintegy 50 főnyi rablóbanda ki- 

| rabolta az este 8 óra 15 perckor 
Konstantinápolyból elindított személy- 
vonatot. A vakmerő banditák felszag
gatták a síneket s az ennek következ
tében kisiklott vonatot megrohanták 
s a szegényebbeknek látszó utasokat 
kifosztották s olt hagyták a vonat 
mellett. A gazdagabbakat magukkal 
hurcolták A foglyokért a rablók 
200,000 frank váltságdíjat követel
nek- Ez összeg megszerzésére egy el
fogott berlini bankárt szabadon bo
csátónak. a ki megérkezett Konstan- 
tinápolyba s jelentkezett a német 

I nagykövetnél A váltságdíját a nagy
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Egyszeri kísérlet mindenkit meg fog győzni, hogy

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen.

Ezen kiváló szer meglepő erővel és gyorsasággal pusziit e 
minden kártékony rovart.

Legcélszerűbb a Zacherlin-féle takarékoskodóval 
bepoi'ozni.

A Zacherlint semmiféle más rovarporral összehasonlítani 
nem szabad, a Zacherlin egy különlegesség, mely sehol és so
ha másként el nem árusiltatik, mint

lepecsételt Üvegekben Zacherl J. névvel.
A ki Zacherlint kér és papircsomagban vagy skatulyába 

kap valamiféle port, s azt elfogadja, biztosan megcsalatott. 
VALÓDI KAPHATÓ:

TuróczSzt.-Mártonban Soltész L Kábrv J' zsef, Órabér M. és fia. — L.- 
Szt:-Miklós : Palka Péter — Mossocz: Perl János fia- —  Ruttka: Schulz 
Adolf, Gaál Emil. — Zsolna : Paradovszkv Rób. Waldapfel I , i. Tordy I., 
Meizer. A., Hecht M. — Tót-Próna : Skálák G . Tinkó György. —  Turóc- 

Turán : Messinger II.
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o  oM elyik lapra fizessünk elő ?
Gazdag tartalmánál, nagy' terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az

„ E G Y E T É R T É S * 4
a mely az uj évvel immár 2;-ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból szármázó értesüléseinek gyorsasaga. alapossága és 
sokasaga. rovatainak valtozatossaga kitűnősége, a kulünbözö olvasmányok gaz
dag tárhaza tették az «Egyetértés»-t népszerűvé Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hü tudósítást egyedül az ‘ Egyetértés* 
közöl. Gazdásági rovata elismert regi tekintélynek örvend. A magyar k reskedö 
8 Gazdaközönség nem szorul többé idegen nyelvű lapra, meic az >Egyetértés< 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével s alaposságával ma már nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos 8 a mezőgazda megtalálja mindazt az 
• Egyetértés*-ben. amire szükségé van. Változatosán szerkesztett árcaiaban. any- 
nyi regény olvasmányt ad. mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy
szerre, úgy hogy egy év alat 30—40 kötetni regény., részint eredevt. részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jó magyars^gu forditr.-ban kapnak az •Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni va.ót keres és a világ folytsaról gyorsan es hitelesen 
akar értesülni, fizessen e'ő az »Egyetértésre*, me'yrek előfizetési ara egy hóra 
r frt 80 kr., '/, évre 5 fi; s egy évre 20 frt Az előfizetési pénzek a/ /Egyetér
tés* kiadóhivatalaba küldendők. Mu'.atványszamot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.

MOOOOOCOOOOOOOC 3 0 0 0 0 0 0 0 * 0 * 0 0  • • • «

N aponta m egjelen Budapesten
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Horváth Gyula. Mikszáth Mikszáth.
Helyettes szerkesztő: F E N Y Ő  S Á N D O R

A »Magvar Hírlap* belső dolgozótársai, külmunkatársai és levelezői az írói kar leg
kiválóbb tagjaiból állanak.

A „Magyar Hírlap" előfizetési ára :
egész évre 14 frt., fél evre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr., egy hónapra I frt 20 kr.

A *HÉT« kiadóhivatalával sikerűit megállapodásra jutnunk arra nézve, hogy e vá
lasztékos kedvelt szépirodalmi hetilapot előfizetőinknek olcsóbb.n adhassuk 

így a »MAGYAR HÍRLAP* és a /HÉT* előfizetési ara együtt : egesz evre csak 20 frt, 
fel evre 10 frt, negyed évre 5 frt.

M - u - t a t v a n y s z i m o k a :  Iz i - v á z ia t r a ,  i n g - y e n .

É lő  fizetések  a ..M a g y a r H irla p “ k ia d ó h iv a ta lá h o z : 

Budapest, IV, Granatos-utca 16. sz ala küldendők.

••OOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOÖÜÖOOÖCI©.*

§ BIRTOK ELADÁS. $

I
O Znióváralján (Túróén m.i '|, órányira vasúti

állomástól 91) kát. Imid elsöminóségü szántóföld, kitűnő 
rétek, nagyemeletes ház gazdasági épületekkel, éveakint 
70 fuvar fairá-si joggal, szép kert patakvizzel, tégla gyár
tásra kitűnő főiddel, gazdasági s mindennemű üzleti cé
lokra alkalmas birtok haláleset következtében jutányos 
áron szabadkézből azonnal eladó. Bővebb felvilágosí
tást ad Rátskay János tképzöintézeti tanár Znióváralján.
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■ f/1; S relier A ntal-féle k iv iteli p alaczksör

D I E T R I C H  és  C O T T S C H L I f í
B U D A P E S T

vagy DREHER ANTAL Kőbánya.
Csa.)S teljesen leülepedett, tehat tükortiszta kiviteli sör szétküldése, folytoo friss 

üvegtóliésben. a minőség hamisítatlan volta mellett kezesség vallaitatik

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Á r j e g y z é k e k  m i n d e n f e l e  I n g y e n  é *  b e e m e li !  v e .

Figyeimeztetes ! Miután gyakran megtörténik, hogy idegen ke innenvü es gvön- 
gebb minőségű sörök *Dreher Antal kiviteli sor* cint alatt fory .lomba hozatnak a 
t. c Dreher-fcle kiviteli sói fogyasztóknak .1 hatóságilag oltalmazott üvcgcimkct, 
melyen a Dietrich es Goltschlig név okvetlen kell. hogy rajta iegyen, kivaió figyel
mükbe ajánljuk.

<XX:tóKXXXXXXX>OÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

A  turóc2-s2t.-mártom „MAGYAR NYOMDA11
kiadásában megjelent:

A magyar középosziály házi nevelése napjainkban.
Irta-: Lajos.

Á R A  80 K R.
XŰST Kapható a Magyar Nyomdában. 'líD S
«»oooocootxxxxxxxxxxxxxxxxwxxwx)ooooo<x«xxxxxxxxxt

Turóc-izt.-mártom magyar nyomda -  Roien/eld lgnácz
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