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Felvidéki Hiradó.
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iriienu részét illető közlemények a szerkesztőséire, hirdetések és t 
kiadóhivatalra czimezve Turocz-Szt -Mártonba küldendők.
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A v árm egy ék  hivatalos  
közlönyei.

Mindenek elüli Üldözünk azon ki
jelentéssel. hogy egyáltalában nincs 
szándékunk politikai cikket írni, 
habár a közigazgatás és az önkor
mányzat rendezéséről szóló törvény- 
javaslat egyik szakaszához fűzünk is 
egv-két megjegyzést.

Elvitázhatlan tény, hogy a vidéki 
hírlapirodalom mostani föllendülését 
és elterjedtségét nagyban elősegítette 
az. hogy a hivatalos hirdetések rész
ben a vidéki sajtóim ; adattak által. 
9 igy az ezen hirdetésekből befolyó. 
9 helylyelközzel jeletékenyebb jöve
delem is a lap szellemi értékének o- 
melésére fordítható.

Az ez idő szerint általánosságban 
tárgyalt s fentebb megnevezett tör
vényjavaslatnak a közigazgatási bi
zottságban módosítás és észrevétel 
nélkül hagyott 25-ik szakasza intész- 
kedik arról, hogy minden vármegyé
ben »V á r  m e g y e i  H i v a t a l o s  
K ö z l ö n y *  szervezendő, melyben 
a járási és községi hatóságokkal köz
lendő rendeletek foglaltatnának-

Ily hivatalos közlöny az összes 
vármegyékre nézve a minisztérium ál
tal megállapítandó ügyviteli szabály
zat alapján volna szervezendő.

A megállapítandó ügyviteli szabály
zatot még elveiben sem ismerjük, s igy 
nem is sejthetjük, mily intézkedéseket 
fog az tartalmazni a vármegyei hi

vatalos közlönyt illetőleg, s ki által 
és mily módon fog az szerkeszteni s 
előállittatni.

A törvényjavaslat szövegének egy 
másik szakasza azt mondja ugyan, 
hogy ezen közlönyben csak a több, 
vagy összes községeket érdeklő, vagy 
pedig elvi fontossággal biró rendele
tek közültetnének ; egyebekben azon
ban a törvényjavaslatból mit sem kö
vetkeztethetünk.

És éppen azért, inért :i törvényja
vaslat ilyen szűkszavú, bizonyára an
nál tüzetesebben fog a közlönynyel 
foglalkozni az ügyviteli szabályzat.

Nincs kizárva tehát annak lehető
sége. hogy az ügyviteli szabályzat 
majd azt is ki fogja mondani, hogy 
az árverezi s egyéb hivatalos hirdet
mények. a helyi lapok mellőzésével, 
a Vármegyei Hivatalos Közlönybe u- 
tasiltassan »k. mely esetben a vidéki 
sajtó nemcsak anyagi károsodást szen
vedne, de egyszersmind föllendülésé
ben is erősen korlátoztatnék.

A vidéki sajtónak nem lehel kifo
gása a szervezendő vármegyei hiva
talos közlönyök ellen, sőt inkább 
csak előnyére szolgálhatna, mert a 
tiszlviselőseg hivatalos működésébe 
és a községek beléletébe szabadabb 
pillantást engedne ; de érdekeiben és 
föllendülésében volna megtámadva, 
ha az összes hivatalok oda volnának 
utasítva, hogy o magán lelek pén
zén közzéteendő hivatalos hirdetmé
nyek azokban jelennének meg.

Meglehet, hogy e lekinlelbeni ag- 
! godahnaink alaptalanok, de ismétel

jük. hogy nincs kizárva annak lehe
tősége. hogy e közlönyük idővel ezen 
hirdetményeket is-felölelnék.

Még most segíthetünk az ügyön 
azzal, ha a törvényjavaslat részletes 
tárgyalása alkalmával a megfelelő 
szakasz akként szövegeztetik. amiként 
a vidéki sajtó érdekei követelik.

Érdekeink első sorban is azt kö
vetelik. hogy azon szellemi nívót, 
melyre az utolsó évtizedek alatt vi
déki hírlapirodalmunkat juttattuk, to
vábbra is ne csak fentartsuk, de sőt 
amennyire módunkban és tehetségütv 
ben van, fokozzuk is.

Mert nem fölösleges hangsúlyoz
nom; azon általánosan ismert körül
ményt. hogy vidéki hírlapirodalmunk 
manapság nemcsak éppen a vidéki 
tehetségek számára szolgál találkozó
ul. hanem egyszersmind országos ne
vű irodalmi és publicistaijtekintélye- 
mk is szívesen munkálkodnak köz
re abban, hogy a vidéki hírlapiroda
lom emelkedjék.

A szellemi nívó továbbra való fen- 
tartása pedig feltétlenül megköveteli 
azt. hogy a vidéki hírlapok anyagi 
jólétnek örvendjenek, s hogy eddigi 
jövedelmi forrásai meg ne szűnjenek, 
sőt ha lehetséges inkább emeltesse
nek.

A ki a vidéki sajtó feladatát ezen 
szempontokból Ítéli meg, az bizonyá
ra nem is gondol arra, hogy a több
szőr említett törvényjavaslat, s a 
majdan keletkezendő ügyviteli sza
bályzat a veszély magvál hordozná 
magában.
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De nem szabad optimistáknak len
nünk. —

Résen kell lennünk minden eshe
tőséggel szemben. A vidéki sajtó ér
dekeiért el kell követnünk minden 
lehetői, mindaddig, mig csak a re
ménynek egy sugara dereng felénk.

Azt hisszük, hogy közös érdekeink 
szempontjából nemsokára lényekről 
is vehetünk majd tudomást: azonban 
addig is, mert a tizenketedik órát be
várni talán csak éppen nem akar
juk, legcélszerűbben tesszük, ha a 
vidéki sajtó hasábjait igénybe vevő 
országos képviselőket, mint szemé
lyes ösmerősöket felkérjük arra, 
hogy a szöveg módosítása iránt a 
részletes tárgyalás alkalmával megfe
lelő javaslatot nyújtsanak be arra 
nézve, hogy a vidéki sajtó anyagi 
érdekei és szerzett jogai megvédve 
és biztosítva legyenek minden irány
ban.

A vidéki sajtó a »Pápai Lapok* 
országos nevű szerkesztőjén, Feny- 
vesy Ferencen kívül, aligha van 
más által képviselve a magyar par
lamentben ; de azt határozottan mer
jük állítani, hogy a képviselők nagy 
része érdeklődik a vidéki sajtónak 
úgy jelene, mint jövője iránt.

Őszintén kívánjuk tehát, hogy fi
gyelmeztető soraink a vidéki sajtó
ban visszhangot keltsenek, s óhajtott 
sikerre vezessenek !

CORYDON.

T Á R C A

Szeretlek . .

Szeretlek, édes angyalom !
Megint csak ezt kell vallanom ;
Mint egykor, zsenge lanykorodban, 
Nevedre szivem vágyva dobban.

De most szc. elmem még nagyobb. 
Százszor szerclmescbb vagyok ;
Tíz év minden tüzet - egészen 
Megifjodón - egyszerre érzem.

Sóvárgom első csokodat 
És szivem hűséget fogad,
Ábránd vilaga, tiszta égbolt : 
Föléled újra mind, nu szép volt

Latiak mint méla arva lányt ;
Nem kérdezem : uu faj ? mi bánt ? 
Megértelek, szivemre zárlak 
És búcsút intek a világnak

Van kis szentélyem, otthonom —
És te velem josz, angyalom ! 
Megnyílhat az örvény alattam 
Oltárom lángja olthatatlan.

Kapocsnak a gyönyör kevés; 
Csalódás, banat, szenvedés 
Korrasztnak ugy két lelket össze. 
Hogy nincs a szárnyuk megkötözve.

Ah, én használtam s/arnyamBt!
Ha jött a Kéjes pillanat;
Égi múzsát, földi szereimet 
EgyUtt talaltam cn tebenned.

Szerelmem és költészetem 
Te voltai és te vagy nekem ;
Asszony, te mennynek folytatása ! 
Eszmény, te múló perc varázsa !

Szeretlek, a tied vagyok,
Szivedben élek fis halok ;
Örök szerelem mámorának 
Habján nyíló rózsáin, csodállak!

Oh édes ajkak ! szép szemek !
Vérem lobog, szivem remeg ;
Ugy érzem, a hegycsúcsra értem : 
Nem juthat magasabbra éltem

Nem. nem lehetek boldogabb ! 
Melyről álmodtam ez a nap , 
Szeretnék most megsemmisülni, 
Lángok közt az égbe repülni,

Rudnyanszky Gyula

Juur lix.
A Folv. Híradó eredeti tárcája.

.*\ nagy teremben meg van gyújtva a 
Csillár s a consol fehér márvány lápján is, a 
lampa világító tornyocska alak jáb an  ter
jeszti fényét. A buíTclbcn fe lh a lm o zva  sora
koznak aranyozott tálcák tele toriakkal, 
cukorkákkal, gyümölcscsel. (túl közepén 
fris cseresznyével). Egy pár legfinomabb 
etiqucttc-ü likőrös palack üli az egyik nyílt 
fiókban körülvéve kecses poharkákkal mig 
a másikból eleven ibolya vánkos kan 
diká l ki s elvegyiti illatat az ambraiulos le
vegőbe. A  padlózaton végig vastag szőnyeg 
terül. Az ablakról tOinpaszinü loinbrequinok 
lógn ak  le, hogy visszaü/Zek a tél lictoia- 
kodo lagyos leheletét. A nyuzsgö külvilág

zajából egy hang sem fér be a szentélybe.
Az egyik bársony pamlagocskán fiatal nő 

ül s idegesen forgat egy vercstablás képes 
1 albumot, belepillant, félredobja s újra fel- 
! kapja. Majd a kis japáni tükörhöz lép s 
* igazit egyet fekete homlokán tjein. Majd az 

álló tükörhöz siet s öltözetének bodrain ta
lál rendezni valót. Ebbe is beleun. Egy 
bonbont kéz i morzsolgatni. I hitelen kiemeli 
.íz iboiyavankost s hevesen magába szívja a 
violctte parfllmc-t.

Most az ajtó hasadékhoz támasztja fejét 
s hallgatózik. Semmi nesz! Odajut az ab
lakhoz, felszakitja deszkáit s összeszoritott 
fogakkal, merev várakozással vonásain ki
tekint. Hiaba! Száz kocsi robog el kapuja 
előtt, de egyik se all meg. A  fiatal no mind 
türelmetlenebb, mind boszusabb lesz. becsen
geti szobaleányát.

Elvitte mind a meghívót ? kérdi nyersen. 
Nem vesztette cl ? Vigyázzon !

Nagyságos asszonyom, hogyne vittem 
volna cl. Még soha se mulasztottam el 
semmit!«

Az ifjú hölgy rcstclte, hogy elragadtatta 
magát.

»Mchet!« szólt lágy abban »Ugylatszik
tévedés van a dologban. Talán rosszul ír
tam a napot.<

beszaladt a másik szobába. Előszedi iró- 
mappáját. Nem! Ma van 1 5 -ike. S itt van 
még egy elrontott meghívó. Ezen is a hó 
l$-ike van megnevezve d. u. ő óiakor. T á
lán még korán van ! I Iátha ? A cseppnyi 
aranyóra kérlelhet lenül fel 7  után járt.

Kel 7 -rc még senki sincs itt! Megfogha
tatlan . . Máskor (óval a szokásos időpont 
előtt már itt voltak mind. Vidám trécsclés 
túlié be a levegőt Javaba folyt .1 pletyka. 
Szisszent az éle. Csengeti a kacaj. Szik

ráztak a szemek. Ilyenkor már hivó hangja 
hangzott. Kinek hogyan tetszik : Kávé, théa, 
csokoládé, limonádé, fagylalt ! S m a! Néma 
csend, Üres terem, unalmas, gyilkos egye- 
düliség. Egy se jött el ! Egyik sem men
tette ki rnagat. Még egy árva szóra sem 
érdemesítették.

Gőgje felébredt. Maradjanak! Talál ő 
egyébb szórakozást is.

Kérje ?! Megvető mosoly torzította el aj
kat. I la ha ! Pompás ! Kérje majd megvigaz- 
talja! Kérje ! 1 iát térj az, a ki reggeltől 
estig vállalatai után jár, üzérkedik, perpat- 
varkodik, piszkos ágensekkel értekezik 1 
Kérj az ki ebédkor az újságot olvassa, este 
nagy kegyesen homlokon csókolja nejét s 
futólag kérdi *hogy mulattál édesem?*

! és a feleletet meg se várva szobájába zár
kózik és számol, számol számol. Uh azok 
az utálatos számok. U az a csúf rideg szá- 

j mológép!
j De mért maradtak el. Mért! Mért I 
! Mert!

Asszonykánkban forrt 1 vér. Minden izé- 
1 ben remegett s haragosan dobbantott a lá- 
I baval. Tálán megsértett valakit ? Talán nem 

elég bőséges uzsonnát találtatott fel ? Le
hetetlen ! Hisz o is csak úgy csacsogott 
kacérkodott, tereferélt mint a többiek! Hisz 
uzsonnái fényéről városszerte beszélnek. Hát 
akkor mért nem jelentek meg azok a ven
dégek, kik mindenkor bókkal, csókkal s 
ajándékkal h .ónozták el ? Kik vetélkedtek a 
szerencséért, hogy hozza meghívót kapja
nak O ha ncvcleticnek, hálátlanok, csa
lárdak !

Ha most belepnének, hogy lobbantaná 
szemükre csúf nuvclctöket!

S meg a férjé se jó ma! Ma megint el 
kellett utaznia fontos ügyben! Fontos! Fon-



Reflexiók az „Iskolai évzáró 
vizsgákéról szóló cikkre.

Figyelmesen olvasván üt az : »Iskolai
évzáró vizsgák* cimü cikket, úgy vettem 
ki, hogy annak írója senkivel és semmivel 
sincs megelégedve Azt tartja, hogy a Felv. 
Híradó nem sokat foglalkozik a tanügvgyel, 
a közönség, a szülők mitsem törődnek az 
iskolával, a lelkészek nem tesznek köteles
ségüknek eleget, a tanítók kevésbé lelki- 
ismeretesek kötelességeik teljesítésében, 
pontatlanok, röviden, nem igen értik dol
gukat : sok helyen keveset, másutt gvmna- 
siumi ismereteket tanítanak, sok helyen a 
vallást a többi ismeretek rovására tanit- 
nitjak, az ág. evangélikusoknál . . pláne 
siralmas a helyzet, a vizsgák nincsenek 
szerinte a tanítók áltál jól előkészítve stb. 
stb.

Ha cikkíró úr figyelmesen olvasta- 
légyen Felv. Híradó hasábjait nem élt
jük miként lehet-éges. hogy ő csak a vricz- 
kói és jezerniczi iskolákról vett tudomást 
— tehat Csak azokról a cikkekről, a me- 
melyek to Iából fo vtak s a többiekről 
nem ? Mi több helyű.t megtartott viz -ák 
eredm nyét olvastuk >a azokról közlőnek 
minden olvasót az el.enkezőről győzhették 
meg mint a mit nevezett cik Írója ál
l í t ! . .  .

Nem tartjuk tapintatos ejárásnak hogy 
megyénk minden egyes tanítójának műkő 
dése e Lapok hasáoiain birálta-<ék m g. 
Nem hihetjük, hogy paedagogiailag he y-s- 
nek tanja a cikkíró ú: ezen eljárást: azt 
meg kereken ti gadjuk, hogy ennek üdvös 
eredménye volna mert a társadalom csak
hamar megunni a cifrábbnál — cifrább 
szavakba öltóztetet’ dicshymnusoka- ?!

A tanügy gazdátlan m--zó. a hol sáfar- 
kodhatik mindenki c-akhogs ez keveset 

lendít annak el r> ha adásán. Az igazi szak
értő nem i hervadó, csinált virágok u án 
ítéli meg a tanító működését, hanem tan
évköz en Az elemi vizsgák gy-két óráig 
tartanak rend- sen tekintélyes számú nö
vendékkel. a melyekre elő lehet készíteni 
a gyermekeket s ha alapos oktatásban is 
részesültek, c ak felületesen lehet őket ki
kérdezni. Innét van. hogy sokan a vizsgák 
eltörlése mellett küzdenek, s nem akarjuk 
tőlük elvitatni, hogy alaptalanul Megyénk
ben, a hol a tanulók java már az első fecs
kével kiszárnyal az iskolából, sok esetben 
csak a gyöngébb tanulókkal lehet vizsgát 
tenni, méltányos volna-e. hogy ifyen álla-

tosabb neki mint egy mosoly, melyet neje 
arcára csalhat I Egy sikerült kalkuláció éde
sebb neki, mint neje boldogsága.

Óh bár jönne valaki, kit megbánthatna, 
kivel éreztethetné szive keserűségét, kin 
boszút állana a sérelemért, melyek untala- 
nul sújtottak ! Óh ha most itt volna az az 
öntelt úr. ki őt a múltkor ostromolni merte! 
Azért, mert neki is meg másoknak is jó 
arcot mutatott, s mert nem restelte kimon
dani, hogy nem szerelmes férjebe! Mintha 
ebből az következnék, hogy mást kell sze
retnie, s hogy éppen ő volna az. ki karpó
tolna mindenért, mindenért! Bezzeg most 
nem ki kacagna, de porig alazna, Nem nyúj
tana neki kezett kibékülésre, de arcul ütné 
örök megvetés jeléül. Kilökctné az a t«n s 
még a lépcsőn utana kiáltozna : szemtelen 
pimasz !

Dúlt benne az indulat Tele volt fullánk 
kai a lelke. Valami csillapítót 1 Valamit a 
mi élvezetet ád fajdalma ellenébe.

A likörös üvegekre esett tekintete Kitik- 
kat nyelvére egy pár cseppet öntött. Feje 
zúgott Testén tüzfolyam cikkazott át Le
tépte a >o]yavankost s szálanként szórta 
a szőnyegre. \ iampához rohant s lecsa
varta b e i  Bántotta a világosság! Hódító 
mámor -t , «-| Kszre s m vette, hogy újra 
a likŐrhö tivul . egyik palackot mar fe- 
nékig ürítette Támoly patt. Ive te, hogy 
keblén U oldódott a c upkeíátynl, de nem 
hozta rendhi Minek 5 Miért ?

Egyetlen egy erős érzés uralkodott 
benne. \ - -sertett hiúság ’ Lelkének o.sz- 
szes eltöltött rejr összegyűlt s kitörni vá
gyott r --n I- lovant <a mást n« m
lehetett, nrnagat Valami b rjnyt a min 
aa cg ■ nagyvaros szórnyulkodm fog Öt

pót melleit szállítsuk le Ítéletünk értékét? 
Pedig a vizsgára megjelent közönség ren
desen nincs a tényálladékről informálva : 
mert nem is lehet.

Panaszkodik a cikkíró úr, hogy a vizs
gák nem mentek a sok tafrangtól. s mé
gis ünnepélyessé óhajtja tenni azokat ? ! 
No már a népiskolában helyet kell adni 
sok tekintetben a nópizlósóuek is, ezt egy- 
szere annak személyéből kiküszöbölni le
hetetlenség s nem is célszerű, mert mind
hiába. tehetünk sok mindenfélét, nem nyer
jük meg az iskolának. Pedig ezért szoin- 
júhozunk ! Hisz éppen a cikkíró úr arról pa- 

; naszkodik, hogy Jezerniczén nem jellentek 
j meg a szülők, pedig sok helyüti alig fo

gadhatta be az iskoia a közönséget. S vuj- 
jon az általa említett virúgfüzérek, virág
osokról és sok más egyéb hozzá lartoznak- 
e a puszta próbatétel jel.égéhez ? ! Nem 
hihetjük !

A táj-adalom közönyösségét nem tagad
juk s erről más alkalommal bővebben be
szélünk. annyit azonban előre is ki keli 
emelnünk, hogy mi a baj forrását másutt 
latjuk, a pus/ta indiíTerentismusbau S na- 
gyo-' óhajtottuk volna ha a cikkíró úr 
eriöl megemlékezik vala. A? érdek.ődcst 
az iskola iránt a nép vezérfórfiainaK kel- 
.ene lobogta-ni, azoknak, kik a társadalom 
élé i állanak ! A nép szépen indulna a 
példák után s meglenne teremtve általán 
az iskola ir nt va ó érdeklődés Sajnos igen 
-ajnos, hogy ez inasként van. Addig azon
ban mig zen aera változik, a tan.lóság
nál. kel a erdek ődcst fölébreszteni s a 
társadalmat sz Merni eg újjá nevelni! E- 
gyen* sen fölneveini a nép fölfogását, ta- 

i nü y barátokat s nem ostorozó bírálókat
—  nyerni az iskolának s főleg megyénk

1 ben hangsúlyozzuk újból és újból —  
i inkább nevein mint taniiani. S nevelésünk 

l< gy-n egy éges, nemzeti. Jól tudják ezt a 
l Német or zi bán nüködő tanítók s a mi 

nap Mannh imban tartóit aliaános tanító 
gyű esen a nemzeties érzület a lég rösebb 
f irmában nyilatkozót’ . Kimondjuk az iga
za', tannjuk és tanitiatjuk a magyar nyel- 

, vet s még sincs áldás munkánkon azért 
mert elmulasztottunk ineette magyar ér
zelmeket neve ni ! Óhajtandó voina ennek 
konstat Masa —  ha mar ennek szellőzteté
sét helyesnek találjuk egyáltalán ily aiakban
— mert e tekintetben még a jeies tanerővel 
rendelkező iskolákban is raegiehetos hiá
nyokat észlelünk. Kénytelenek vagyunk e 
tekintetben mi is erősíteni, ho *y feláldoz
zuk az a apismeretek becsét a sokat-tudás

igy megszégyeníteni! Öt semmibe venni! S 
minden ok nélkül. Vagy ha igen, mi az ! 

j  Kivele! Bátran ! Őszintén !
S dühében felzilálta kontyát, földrevetette 

t gyémánt tűit s gazolni kezdett rajtuk. Sírni 
akart de melléből csak görcsös fuldoklas 
emelkedett.

Lekuporodott a kerevetre s mint vércse 
leste a férget kit elpusztítson.

Lépések közeledtek . . .
A szobalcany volt levéllel kezében. Meg 

ismerte legjobb barátnéja Írását. Felugrott. 
Fclhasitofta. Végig futott a sorokon Mind
jobban elhanyvanyult s végül harsány ka
cagásba tort ki Mát ezért ! Hat ót is ér
hette a gyanú arnyeka ! A  ragalom öt is 
bészenyezte ! Őt, ki oly ártatlanul fogadta a 
férfiak udvariasat, mint nap a törpe virágok 
tömjenezeset. anélkül, hogy hozzajok leha
jolt voina !

S most ő is elkerülve, lealcazva, elítélve, 
megsemmisülve mielőtt meghallgattak, mie
lőtt figyelmeztettek voina! Mintha neki is 
okvetlenül el kellett volna buknia, mert az 
alku lom s ok náia sem hiányzott! Jo ! 
Ám legyen !

Szeme k a p razo it Sz ve örült mámorban 
sa jg ó : Oh na ino • *. volna Ő. ki módot
adna mi i ,  hogy fittyet hányjon az igazság- 
taian rút v iA g n a k

A .-. iv’- . ' t o  perecén fel nken belépő :ér- 
fiu' hi t i’orro kéz ragadta meg ajkaira egy 
1 gó ajk táp dt -» a fiatal nó oly lángoló 
szerelemmel vúzon ta .» ooidogsagaoan 
rántorrul.- nyilatkozata?, mely bősz gyűlöle
tet érzett a többi nagykepü erkölcs-embe
rek ellen

Lenkei Henrik.

csalékony fényéért ! S no vegyük rom né
ven. ha a nép fiaiban kik csu < azután in
dulnak - és nagyon jogosan tud-« 
gyermekük első sorban írni és olvasni jól.

meghűl az érdeklődés, ha látják, hogy 
gyermekeik sok mindent tanulnak csak azt 
nem, vagy roszul, a mi az életbe minde
nekelőtt szükséges ? ! íme. az indilTerentia- 
mus szülőanyja ! . . .

A vallás-tanitast jogosan követeljük min
den iskolában mi is, mert e? nemesen ter
mékenyíti a zsenge sziveket, áldásai meg- 
szátnláihailanok, de nem hihetjük hogy ep 
megyénkben oly nagyon viszás lenne az 
állapot e tantárgy tanításában. A katholi- 
kusoknál-úgy tudjuk, mint az evangéliku
soknál, legújabban hivatásukat értő férfiúk 
ailanak az egyházfelügyeiet élén s üröm
mel jelcnthethetjük, hogy mindenkor buz- 
dulunk buzgalmukban. Olvastuk e Lapokban 
is. hogy az iskolában a vállastanból is meg
tartattak a vizsgák s a hitaktató urak az 
iskola igazi hurutjainak mutatták be ma
gukat. A/J meg egyáltalán nem értjük, mi
ként lehetséges, hogy a jezernic áll. isko
lában a vallástan a többi tantárgyak ro
vásara tamttatik. a hitoktató urnák privi
légiuma bizonyára nincs több órát adni a 
magas kormány által meghatározott órák
nál azt pedig sajnálattal gondolnék, hogy 
a működő tanító nem tudna a miniszteri 
tan tervben kiszabott keretben annak elien- 
suiyozására mozogni ! ? E tekintetben is
mét odaszügellik tehát véleményünk, hogy 
a hivatásuknak óiö tanítókban a leikész —  
ha igazi apostol — csak buraijait fogja 
föltalálni s tán nincs jeleni g megyénkben 
oly nevetséges büszkeséggel kérkedő lel
kipásztor ki fö fuva kodottsagáoan mégis 
az ellenkezőt tenné ? ! . . . .  S ha volna, 
aksor az —  semmikép sem értene hiva
tását! . . A tanítóknak sxoro. köteleségük 
e barátságos viszonyt linóm előz kény-ég
gel. de nem szolgai alazatossággal viszonoz
ni s általában azon lenni, hogy az iskolá
nak barátokat szerezzen : a műveltebb kö
rökben 1 Újabban figyelemre méltó n egá
lom indu.t meg e tekintetben, s a vidéki 
hírlapirodalomban úgy mint a fővárosi ia 
pókban e hang helyeslésre talált! S na 
gyón h .-iye--en ! Csak így lészen elérhető 
kedvezőbb javulás ! Eddig csak a tanítók 
tettek va amit a tanítókért, itt az ideje, 
hogy maga a társadalom is tegyen valamit 
értök ! S főleg azok tegyenek, kik a nép 
vezetői, a tunügy felügyelői !

Van azonban egy fölötte elszomorító tény 
s ez az, hogy az iskolák szervetése, illetve 
az iskolai lakok állapota seramikép sem 
felel meg a törvényszabta követelések leg
primitívebb kívánalmainak sem. Itt egy fe
lekezeti iskola még a legelemibb eszközök
kel sincsfelszerelve, a kályha füstös rom- 
jaibban hever, a tanítói lakról restellünk 
szólni. - amott egy állami iskolai épület 
bedőlésse! fenyeget s annak egy bizonyos 
része már be is dőlt, a tanterem felszere
lése még kínosabb látványt nyújt az 
előbbinél, egy másik helyen meg nincs 
is tanterem vagy ha ez van. nincs lakóhe
lye. stb. Szóval ez az a szomorú állapot, 
a mit mi megyénkben az évzáró vizsgák 
alkalmával észleltünk- Már most kérdem, j 
ugyan hogvnn működjék a tanito minden
kinek tetszésére, hogyan nyerjen az isko
lának barátokat, ha maga restell bemenni a i 
tanterembe ? Hiába könyörög kellő or
voslásért, kévés történik -  vagy legtöbb- 
nyíre semmi ! Iiy értelemben konsiaLljuk 
mi is a nembánomságot, melyben a taní
tóknak nincs részük S mégis ily szomo
rú tényálladek közepette is eleget tesznek 
a tanítók legnagyobbrészt kötelességeiknek! 
Nagyon jól tudják, hogy a tanév végével 
eredményt vár mindenki s ez ellen a ren
des viszonyok között nem is volna semmi
nemű ellenvetésük. Csak az illetékes té
nyezők. kiknek különb-n hivatásbeli köte
lességük ez hatnának valahára oda, hogy 
tan -vkőzben a tanítás lehetősége biztosítás
o k  s a tan t<>nak. a haza c napszám >sának a 
törvényben kiszabott cseké>), semmis ja- 
vadaimazása î  megadassák ! Addig kár 
korholni a -zeg ny népet, a szülőket k-x a 
fen.illő : élda után indulnak : tapintatlan 
eljár.-,, a bírálat szigorával suj ani a nyil
vánosság elolt a tani'.ók működését, kik
ben az lyen eljárás elfojthatja a nemes | 
l'-lkesedés lángját.

Veritai.

h í r e i n k  /.

Vöröskereszt. A vöröskereszt TurótMfec-
mugyei választmánya a közel múltban 
terjesztette föl számadásait a kóóp&ti 
igazgatóságnak, Ez alkalomból az igazgió- 
ság Hévay Róza bárónéhoz intézett levjjlé- 
b n elismerő eg szól a turóczmegyei választ- 
mány működéséről s különösen az idbn- 
nan a akult rutlkai és szuc ányi liúioakr- 
letekről. A levél idevonatkozó rés/.ét szó 
szerint közöljük: »Úgy a rutlkai, mint a 
szucsáuyi fiókegyietek rövid működésük 
időtartama a.att bebizonyították életképes
ségüket s reméljük, hogy a megyei választ
mány bölcs vezetése mellett mint buzgó 
harcosokat mindig magunk me lett latjuk 
az egyleti eszme megszilárdítására irányult 
törekvéseinkben. Kedves kötelességünknek 
tekintjük ezúttal a kivívott siker ’ fölort 

I meleg elismerésünknek kifejezést adni, 
kérvén egyúttal úgy a megyei választmányt, 
mint az ügyvezetése alatt ál ó liókegyjete- 

: két, hogy ügyünket továbbra is nagybecsű 
támogatásukban részesíteni szíveskedjenek! 
Hazafias üdvözlettel. Budapest. 1H91. évi 

■ május hó .11 -én. Ur. Csekomcs. Darányi.*

Évzáró vizsgalat. A kis-selmeczi ősrégi 
kastély díszes nagytermében julius hó 2 -án 
báró Róvay Gyula két gyermeke, László és 
Margit tették le évzáró vizsgálatukat'.

• Előbbi a IV. V. és VI. elemi osztály tantár
gyaiból. utobt i II. < sziály tantárgyaiból 
vizsgázott!. Minők i n kitűnően v dtak el
készülve s minden egyes tantárgyból meg
lepő eredményt tanúsítottak s szabatos 
talpraesett feleleteikbe zép szavalata
ikkal úgy a -zü.ek. valamint u vizsgálat
hoz meghívott hív.,la o? személyik teljes 
megelégedését nyertek ki Különösen a kis 
bárónak Ma jyarors'ág történelméből adóit 

. feleletei általános tetszést keltettek, midőn 

. egyes királyok uralkodását egész páthoaéL 
szal adta elő és talá ó jelzőkkel magasz
talta Pázmány Pét r bö csességét és jelle
mét. Igen jói esett tapa.ztalni, hogy a Révay 
család nevelője nemcsak a ház M történelem
nek merő ludasat s orgalmaz/a, hanem a 
hazafias érzü.e: apó ásara is kiváló gon
dot fordít s történelmi nagyj .ink iránt való 
lelkesedésre es s ereiéire oúzditja növen
dékeit. E körülmény rcméoylenünk engedi, 
hogy a Révayak hagyományos honszerelme 
az utódokbau is fog ragyogni.

A znióvaraljai ovoda múlt hó 2 5 -én &
, 2 7 -én ünnepélyek színhelye volt. Ugyanis 
! 2 5 -én a kicsinyek majálist tartottak, melyet 
1 minthogy változékony, esős és hideg idők 
i is jártak, az óvodai helyi égben kellett meg

tartani. A  kisdedek arcai sugározták az 
örömtől, midón a zenekar ráhúzott a lassúra 
meg a csárdásra M,g peri g lehetett volna-e 
jobb zenekart szerezni az óvodásoknak, 
mint ama végzett képezdeszeket, kik ép 
ezen napon letevőn a tanképesitő vizsgála
tokat a miniszteri biztos : Suppan Vilmos úr 

: jelenlétében, immár okleveles tanitóitnak 
jelentettek ki. Nemcsak a táncoló kis sereg 
mutatott nagy örömet, de a utuz -iKiisok ij 
egvtól egyik s oly édes ér/.ó ékkel húzták 
a nótákat s lelkűk íö < I venedve a nagy fa
radság után egy üt: tancoit es vigadott a 
kisdedekkel. Szülök és iskolabarátok nagy 
számmal vettek reszt az ünnepélyben. Tanc- 
kozben meg lettek vendégelve a kicsinyek ; 
kávéval, kalacscsal, cseresznyével. No a 
nagyok is gondoskodtak magukról, azoknak 
is volt egy kis harapni valójuk, no meg a 
mivel leoblogcthették a .-.zaraz szomjazó 
torkokat. Ilyképcn elmullattak a kicsinyek 
s mcllctük a nagyok is lel nyolcig este, a 
mikor aztán a kisdedek is, meg a nagyok 
is haza oszoltak. A  házigazda szerepét kellő 
gondoskodással és szive lyességgel Éder 
Borbála óvónő, meg Mdialitska István óvo
dai gondnok vitték. — 2 7 -én megint ünne
pély volt az ovodaban. K nap délutánján a 
szülék es gyermekbarátok jelenlétében vizsga 
tartatott a kisdedeit kel, ha az ugyan vizs
gának montható. A ’  ovoda f unalasa óta ez 
volt az. első beszámoló az crcdménynyel. 
Nem produkáltuk magunkat sem üdvözlő, 
magasztaló tanulmányokkái. sem valamely 
bámulatosán okos ívncretfitogtatassal. Ezt a 
dreszurat óvodánk nem ismeri. Egy pár altat
nak a megnevezése, cgypar rövidke gyer
mekversnek . Imondus.t után a többi játék és 
dalból állóit. Tökéletesen eieg arra nézve



hogy a szülők láthassák, miért járnak gyér- f 
inekeik, örömmel az iskolába s a gond
nokság meggyőződjék, hogy a cél nincs j  
szem elől tévesztve és hogy óvadánk biz- j 
tosan halad a cél felé. Mindenki szívesen 
nézte a gyermekek fesztelen, kedves játékait. . 
Mihalitska István gondnoksági alelnük a ' 
gondnokság nevében elismerését fejezte ki 
a sikerért s megköszönte a buzgó fáradó- i 
zást Éber Borbála óvónőnek. —  Mihalitska j 
István.

Népiskolai vizsga Ruttkan. Június hó 2 9 -én 
tartattak meg Blumenfeld Eülöp, nyilvános 
joggal biró izr. népiskolájában az ez évi 
záró vizsgalatok. A közvélemény —  lehet 
mondani ~ nem kötött vérmes reményeket 
ezen iskolához, minthogy ott helyben állami 
elemi iskola is van. Mindazonáltal már az 
első évben beiratkozott tanulók száma ^ 2), 
de különösen a tüzpróbát nemesen kiállott 
iskolafentarto tanító ügyes vezetése remény- j 
leni engedi, hogy jövőre sem fogja kevesebb 1 

tanuló ez iskolát látogatni. A  vizsga délelőtt 
9  órakor vette kezdetét, a midőn egy kis 
leányka üdvözölte igazán korrekté elmon
dott beszédben az egybe gyűlt vendégeket. 
Oly hatással voit a hallgatóságra ezen kis I 
üdvbeszéd, mint a hathatósan bevezetett 
előőrsi harc a hadseregek döntő ütközetére j 
szokott lenni, A hangulat kiragadiatott a 
köznapi várakozásból, s fokozott remény
séggel nézett a történendő!* elé. Természe
tes, hogy ilyen igényeknek kielégítése nem 
látszott könnyű feladatnak, mégis nevezett 
tanitó teljesen kielégített bennünket. A  ma
gyar nyelvben —  mondhatni —  igen szé
pen feleltek a gyermekek. A  tanitas nyelve 
általánosan magyar volt és pedig nem az 
e vidéken —  nem ritkasagszamba menő — 
fülcsikaró, hanem egész tiszta, magyaros 
kiejtéssel. E mellett a német nyelvben is 
szép eredményt tannsítottak a növendékek. 
És éppen ez magyarázza meg, hogy helyes 
módszer s lankadatlan buzgalommal mire 
lehet vinni a népiskolákban. A többi tár
gyakból röviden feleltetett, a ruttkai allami 
iskola gondnokságnak ez idő szerinti he
lyettes elnöke s a vizsgára megjelent minisz
teri iskolalátogató, meg is a szép készültség 
itt is észlelhető volt. különösen a magyarok 
történelmében. Egyszóval az iskola kiallotta 
a szigorú kritikát. Ennek kell mondani, 
mert a bírálatra hivatottak, szakértők vol
tak s nem mentek oda csupán szórakozás 
végett, hanem azért, hogy a közvélemény
nek beszámoljanak az igazsággal. Sok ilyen 
iskolát kívánunk a Felvidéknek.

A rózsahegyi takarékpénztár részéről év- 
végi jutalmazásul a gymnasiumi igazgató
sághoz f. é. junius hó 2 8-án küldetett 20 

frt összeg, melyben Budinszky K., Hiller G.
IV., Radlinszky J. III., Schöníeld L. II. és 
Windisch J. 1. oszt. jóviseletü és igyekvő 
részesültek. — Őszinte köszönet a derék 
pénzintézetnek, mely a magyar szellemű 
köznevelés és oktatásra mindenkor oly szí
vesen hozza meg az áldozatot

A dán turisták, kiknek a Vág völgyébe 
való kirándulásáról lapunk egyik eiözö szá
méban említést tettünk, múlt hó 2 6-án ér
keztek Zsolnára, hol a Karpategyesülct ot
tani tagjai fogadtak ókét. A  zsolnai állo
máson közös ebéd volt, mely cigányzene 
mellett fél ötig tartott. Innen a kies regé
nyes Rajecz-fürdöbe ment a tarsasag. hol 
vacsora után a dánok s a velük icvö an
golok a magyarokkal együtt vidám táncra 
perdültek. Masnap Kajcczről a Vagvölgy 
megtekintésére indult a tarsasag s megiiie- 
tődéssel nézte s tanulmányozta a szép 
völgyet.

A lipto-tarnuezi önk. tűzoltó egylet mind
azoknak, kik a múlt hó 2 9 -én megtartott 
nyári mulatságán résztvettek, de különösen 
azoknak, kik az egyesülettel szemben szel
lemi és anyagi támogatást tanúsítottak : 
mély köszönetét fejezi ki. Az egyesület se
gélyezéséhez járulták a következők I)r. 
Mátuska Péter ur 2 0  írttal. Bohus Péter és 
Bdbrovnic/.ky Kálmán urak pedig 5 —  5 

írttal.

Lipto-Szielniczén junius hó 2 6 -án tűz ütött 
ki, a midón $ ház es melléképületei lettek 
a láng martalékai Hogy a pusztító tűzvész 
nagyobb kart nem tett a köz.cllevő tarnóczi 
tűzoltó egyesületnek köszönheti.

Tűz Moekóczon. A nehány nap óta bekö
szöntött forró nyári napúk, a milyen várva- 
várt vendégei a Felvidéknek ; éppen olyan 
aggodalom nehezedik az. itteni falusi és 
kisvárosi közönségre a tűzvész veszedelmé
ben. Ezer szerencse, hogy a kormány ren
delettel olvasott ra a községekre s a rette
g d  veszedelem elfojtására megalakittata a 
tűzoltó egyleteket. Erre egy példa a múlt 
hó 3 0 -án Moskóczon kifejtett tevékenysége 
és gyors mozgóképességc a falusi tűzoltó
ságnak. Ugyanis kiütvén a tűz, dacára an
nak, hogy erős északi szél szórta a tüzes 
üszköket a község háztetőire, mégis a gyor
san helyszínen termett znióváraljai, jezernici, 
kiacsepcsényi és tót-prónai tűzoltóság loka
lizálta a tüzet annyira, hogy a korcsma s 
kovácsműhelyen és melléképületeiken kívül 
eg>ébb épületek meglettek mentve a teljes 
pusztulástól. A  kár igy is jelentékeny, de a 
község mégis nagy nyomorúságtól van 
megmentve. Elismerés az oltásban részt- 
vett egyesületeknek. Legyenek ezután is 
éberek, hogy nemes feladatuknak megfelel
hessenek !

Az évzáró vizsgák a ruttkai állami is- 
lákoan junius hó 22— 25-én tartattak meg. 
Az isk. gondnokság testületileg vett a okon 

. részt. A szülők s tanügy barátok szinte ne- 
' mcs érdeklődést tanúsítottak a vizsgák i- 

ránl. A női kézi munkák egyik teremben 
voltak kiállítva, melyek mint tudósítónk ír
ja —  a szakértőket bámnlatra ragadtak. 
26-án volt a tanév ünnepélyes bezárása a 
vasúti állomás egyik nagytermében, a mi
dőn kiosztattak 2 2  frtnyi összegen s vásárolt 
vegyes jutalomdijak. A jutalomdijak bcszer 
zési költségéhez járultak : Boczan Elemér 8 

frttal, Eder Róbert, Epstein László, Petri- 
csek János, Rámpei József felügyelő Schwö* 
dér Emil, Saager Ferencz 1 —  1 frttl. 
Szentmiklóssy Elekné Debieczenből 2, és a 
ruttkai társaskör 5 frttal. Fogadják az a- 
dakozók nemes célra szolgáltatott adomá
nyaikért, a tantestület köszönetét. R. S.

A villámcsapás áldozatai. Folyó hó 2-án 
két emberélet esett áldozatul a villámcsa
pásnak Turócmegyében : egy férfi és egy nő.

Irodalom .

A ..BUDAPESTI H ÍRLAP"

előfizetési felhívása.
Főszerkesztő: Rnkonl J e n ő ,

Felelős szerkesztő C'najlliay F e r e n c ,

Dolgozótársak: Balogh Pál. Báláin Ig-
núcz, Baknai/ Sándor. Béla Henrik. B-réngi 
László, Barna Izidor, ('sajthág Ferenc/, 
Csapodi István dr. , Flammarion Kamill. 
Herceg Ferencz, E. Illés Karoly, Kaas Ivor 
báió, Osvald Sándor, őszi Kornél. Protf 
Sándor báró. Rákosi Jenő Rákosi Viktor. 
Golder Hugó, Teleki Sándor Gróf, Tóth Bé 

j la, Vasskó Elemér 
| A kiadóhivatal feje: Zilahi Simon.
1 A Budapesti hírlap jun 15-én tölti be 

fenállásn tizedik évét. Ez Évek alatt a ma- 
i gyár közönség legnépszerűbb legelterjed

tebb lapja lett és a mai idösznki sajtó 
1 kellékeivel a magyar hírlapirodalom első- 
| rangú tagjává küzdötte föl magul.

A nemzeti irány nn-rész és elszánt kul
tusza úgy a politikában, mint az irodalom
ban. a művészetekben és a társadalomban 
biztosították neki a hirlapolvasó közönség 
rokonszenvét és tömegeit.

Alig volt ra eset Magyarországon, mió
ta az alkotmány helyreállt, de ritlkan kül
földön is, hogy hírlap oly vezérlő szeret 
játszék egyes kérdések sorsa megalakítá
sában, mmore a Budapesti Hírlap arány
lag nem hosszú fennállása óta ismételve 
adott példát : nem kell csak a vederó vitá
ra emlékeztetnünk, a melyben két hónapon 
keresztül azt lehet mondani a Budapesti 
Hírlap táplálta a vitát, a közérdeklődést, a 
kö,szellemet. Újabban pedig a kezigazgata- 
si javaslat első és döntő bírálata e lap 
hasabjairói indult ki. hogy az elméket meg
termékenyítse

Ily sikerekhez pedig kettő szükséges : el

sői ben is rz f i leírni tőke párosulva az i- I 
rói tehetséggel: másodszor az abszolút i 
függetleni g minden párttól és hatalmas- j 
sugtól. Ezek nélkül lehetetlen azt az erkül- 
esi erőt fölszabadítani s munkássá tenni a j 
közérdek javára, a minő a tisztességes saj
tóban és munkájában rejlik. Ha pedig va- I 
laki e helyen a hol az újság kénytelen ma
gáról beszólni, ezt dicsekvésnek venné an
nak megengcsztölésérc készséggel teszszük 
a vallomást, hogy láváiról sem tartjuk ma
gunkat csalhatatlanoknak. Tudjuk, hogy 
minden vigyázat és megfontolás mellett is ; 
botlunk mi is. De botlásunk is csak szabad i  
meggyőződésünkből ered nem egy harma
diknak. akkár egyénnek, akár társaságnak, 
akár pártnak akár felekezeteknek, akár 
osztálynak sugalmazásából vagy egyoldalii 
érdekéből.

Bízvást tehetjük hat olvasóinknak azt az 
Ígéretet, hogy ugv mint eddig, újságírói 
kötele regeinkben és lelkiismeretűnkön ki- , 
vili más ural magunk felett el nem isme
rünk.

A politikai vezetést, a vezércikkek rova
tát Balogh Pál, Kaas Ivor báró és Rdkosij j 
Jenó látják el rendesen. Jogi szakcikke
inket. általában jogi szakkérdések fejtege- 

! lését, rovathoz nem kötve Ed ni Illés Ká- 
! roly kitűnő tollából veszik e lapok olva- i 
j sói. Orvosi 8 természettudományi kérdések- | 

ben Írónk és tanácsadónk Csapodi István 
doktor, a jeles fővárosi orvos és szakíró.

| A többi rovatok megoszlanak kipróbált s 
nagyébb részt már évek óta a Budapesti 
Ilirlap közönségéi szolgáló több dolgozó 
társaink közt.
~ Irodalmi és tarcarovataink a mellett hogy 
a lap keretén kívül levő irók közreműkö
dését is sűrűén igénybe veszik sőt a közön- i 

j ség köréből is a tehetségeket magához '
• vonni iparkodik, oly erőkre vannak állan

dóan bizva. mint Teleki Sándor ezredes, 
Tóth Béla, Rákosi Viktor (Sipulusz). Her- 
czeg Ferencz, Baksay Sándor, Béla Henrik 
és a főszerkesztő (— 0.), végül a világra
szóló hirt élvező Flammorion Kamill a ki 
szintén állandó szerződéses viszonyban 
van a Budapesti Hirlap-pal.

A regénycsarnok szamára iparkodásunk, 
hogy a külföldről s a hazai erőktől is a 
javát szerezhessük meg a Budapesti Hírlap
ban Csiky Gergely kitűnő regény- és drá
maírónkat a hírneves francia : Ohnet 
György váltja fel. Egy olasz regény Sal- 
vatore Farina tollából szintén birtokunkban 
van. Hogy nagy áldozatoktól sem rettenünk 

j visza e rovat érdekében, megmutattuk az- 
I zal, hogy tavaly megszereztük és közöltük 
| Stanley legújabb müvét afrikai expedició- 
j  járói. Angol regényeink, a melyekből éven

ként kettőt hármat szoktunk közölni, kitű
nő kedveltséget élveznek.

A mi e lapok többi tartalmit, u. m. a 
közgazdaságot, újdonságokat, az. értesülé
seket helyi, vidéki és külföldi tudósításokat 

I illeti : mindez régóta úgy cl van látva a 
Budapesti Hírlap-bán, mint bármely első- 

i rendű európai lapban Dolgozótársainkat 
méltán nevezhetjük kipróbált és lelkes 

, gárdának, a mely becsvagyat helyezi lap
ja korekkt és kitűnő kiszolgálásába Min- 

I den jelentékenyebb magyar városban van 
' tudósitónk. Bécsben egész kis fiokszerkesz- 

tőség szolgál ki bennünket telegráf és te- 
I lefon utján : az. európai nagy városokban 

saját tudósítóink óvják közönségünk érde
kéit és mindenüvé a haza határain helül 
és kiviil. bárhol valami rerdkivüli dolog 
készül vagy ha csak véletlenül megesik 

1 külön kiküldött tudósilóink ott vannak 
vagy ott teremnek mint a magyar olvasó- 
közönség érdekeinek katonai.

A Builaposti Hírlap iránya az elmúlt de- 
conium alatt kiáltotta képességei tüzpró- 
báját. Ebben a változatlan irányban fogja 
ezentúl is teljesíteni feladatát és kiszol
gálni olvasóit

Jnlius l-en fogjuk megkezdem Ohnet 
György A gyfilöiseg adója* czimü uj re 
gényenek a közlését, mely a Budapesti Hir 
lap kizárólagos tulajdona.

Az előfizetés feltételei helyben házhoz 
hordva vidékén postával : Egész evre 14 frt, 
félévre 7 frt. negyedévro 3 frt 50 kr. egy 
hóra I frt 20 kr. A fávdrosi nyaralókban 
lapunk kom  reggel kézbesittetik, az egesz 
fú rdó-évad  alatt pedig előfizetőink kívánsá
gára a lapot bárhová utánuk kü ld jük , meg

akkor is ha a nyáron át többszőr változ- 
tetnak tartózkodási helyet Az előfizetések 
vidékről legcelszerübben postautalványnya 
eszközölhetók kővetkező cim alatt:

A 'Budapesti Hírlap» kiadoliivatalanak. IV 
kerület. Kalap-utca 16. szám.

Felhívás előfizetésre a julius— decem
beri félévre.

A »MAGYAR HÍRLAP* első számának 
megjelenése óla, több mint három hónap 
múlt el.

Hálával 'ismerjük el, hogy az ország ol
vasóközönsége lapunkat mar megindulásakor 
a magyar hírlapirodalom történetében párat
lan bizalommal halmozta el.

Eokozott szellemi és anyagi erőfeszítéssel 
igyekeztünk hálánknak kifejezést adni. és 
ez irányú törekvésünk jövőben sem fog lan
kadni.

Politikai irányunk alapjait már első föl
hívásunkban kifejtettük.

Ettől, valamint eddig nem tágítottunk, úgy 
jövőben sem fogunk eltérni. Nem személyek
nek, hanem elveknek fogadtunk hűséget és 
ezért tekintet nélkül a személyek iránt táp
lált rokonszenv vagy ellenszenvre, az elvek 
s nem az egyének szolgálatában állunk. A 
kormány és egyes tagjai, valamim a közü
gyek elén ailo férfiak nézetei es tényei fü- 
lött véleményünknek igyekeztünk minden 
mellek tekint etektől fügctlemil kifejezést ad
ni eddig, fogjuk tenni jövőben is.

A politikai pártok működését teljes targyi- 
laggo sagga! reprodukáljuk, c működés fö
lött való véleményünket riviltan világosán 
kifejezzük, ettől valamint meggyőződésünk 
kifejezésétől sem kellemetlenségek, sem fe- 
nyedetések áltál elrettentetni magunkat nem 
engedjük

Támogatjuk a nézetünk szerint helyes tö
rekvést bármely oldalról és bárkitől jöjjön, 
megtámadjuk és elítéljük a helytelent, a 
partokra es személyekre való tekintet nél
kül.

A szabadelvű irányzat szóban és tettben, 
a mi lapunkban visszhangra talál, ennek az 
irányzatnak a meghamisitasa a retrogad és 
reakezionárius törekvés az, a mivel, mig c- 
rönk bírja, szembeszallunk és küzdeni fo
gunk.

A 6 7 -diki kiegyezés alapján állunk és ma
radunk, államunk fcjlődéssét tradícióink nem
zeti szokásaink figyelembe vétele mellett a 
sabadelvü reformok utján akarjuk előmozdí
tani.

Ez elvekért kiizdvén, a >MAGYAR HÍR
LAP* rövid fönnállása alatt oly számban 
gyűjtötte maga köré a jó barátokat és hí
veket, mint még soha ily rövid idő alatt 
újság, mely a magyar állam határai közt 
megjelent.

A »MAGYAR HÍRLAP* a mint eddig is 
volt, a jövőben is az eddigihez hasonlóan 
gazdag tartalmú napilap lesz.

Tárczarovatunk csupán egyetlen elvnek 
hódol : hogy okos. érdekes, modern czik- 
keket szerezzen mindennünen, bár ha fárad
ság vagy utánjárás árán juthatna csak az 
ilyen müvek birtokába. Nem csupán az elis
mert nevek kultuszát űzi, hanem a névtelen 
akár kezdő irók munkáit is közvetíti a kö
zönséggel, ha azok egy vagy más tekintet
ben figyelemreméltó vonásokkal dicseked
hetnek. Ügy a novellisztikus tárczákat, mint 
az úgynevezett kontempláló, elmélkedő czik- 
keket egyaránt szívesen kiadja, ha elmések, 
érdekesek, s nem ellenkeznek azzal a disz- 
kréczióval, melyet egy család számára ké
szült újságnak soha sem szabad szem elől 
tévesztenie.

Apró cikkeiben a MAGYAR HÍRLAP, 
könnyed fürge tollal dolgozza föl mindamaz 
aktuális eszméket és eseményeket, melyek 
az idő szerint az ország és világ különböjrtí 
elméit foglalkoztatják.

Ujtlonsagi rovata minden magyarországi
hírlap közt a leedusabb s nincs egyetlen 
olyan száma, mely egész halmazat ne kö
zölné a legfrissebb, legeredetibb hirekqek, 
melyeknek egy részét csupán a MAGYAR 

. HIRI.AP-ból tudhatja azon a napon a kö- 
j z.önség. Bár minden nevezetesebb városban 
i -,ot minden népesebb közönségben van kü- 
I lön levelezőnk, ujdonság-pályazatunk révén 
! naponkint tömegesen érkeznek hozzánk ön- 
! kente.-, levelezőink tudósításai.

Apró rovatainkat, minők a színház, a tör- 
vénys/.ék, a főváros mind szakavatott, régi, 
tapasztalt újságírók szerkesztik, kik gyor
san i - részletesen ismertetik meg lapunkban 
mindazt, a mi a közönséget érdekelheti.

Szerkesztői üzenetek czimü rovatunk ked- 
vcltségét fényesei) bizonyítják ama szám nél
kül való levelek, melyek szerkesztőségünk 
asztalain naponkint öss> együlckeznek. Olva
sóinak a »MAGYAK HÍRLAP* iniudcn le
hető alkalommal szívesen all c rovatban 
rendelkezésére ; a beküldött munkákat lel
kiismeretesen megbírálja, vitás vagy nehe
zebben eldönthető kéidésekben tanácsot ad, 
s egyes társadalmi problémákat élénken, sok
szor humorral beszél meg. Ezek a szerkesz
tői üzenetek képezik ama láthatatlan kap
csot. mely a »MAGYAR HIRLAP*-ot az ol
vasó közönséggel összeköti.



A Magyar Hírlap következő pályázatokat I
tűzte ki. melyekkel a széplittcratura némely 
ágán tehetségéhez képest lendíteni akar. így 
novellára 100 darab aranyat, tárczaczikkre 
40 darab aranyat es egy eredeti újdonság
ra lo darab aranyat tűzött ki jutalmul.

Kas az utóbbi pályadij állandó >s minden 
hó 20. napjan okvetlenül kiadatik annak, a 
ki a legjobb, ieg* rdekesebb újdonságot bo
csátotta .4 hírlap rendelkezésére.

A .MAGYAR HÍRLAP* rendes tartal
mán kívül barom mellékletet ad olvasóinak 
hetenkim. Minden vasárnap MFZOGAZDASA- 
Gl M ELLÉKLETET, minden kedden I0DALMI 
M ELLÉKLETET  és minden csütörtökön T A 
NÜGYI M ELLÉKLETET küld szét olvasóinak, 
melyeknek redigálasat igazi szakférfiak vég
zik sok tudassa! és törekvéssel,

A .MAGYAR HÍRLAP* minden előfize
tője — legyen az bar régi vagy olyan, a 
ki most lép be az előfizetők soraba —  in
gyen es egesz terjedelmében megkapja fö- 
munkatarsunk Mikszáth Kálmán Galamb a 
kalitkában c/imü terjedelmes elbeszélését.

A MAGYAR HÍRLAP szerkesztőségeitek 
belső tagjai a következők :

Abonyi Árpád. Ambrusz Zoltán. Batt i- 
széky Lajos, Fenyő Sándor (h. szerkesztő), 
Füredi Mór, György Endre. Horváth Gyula 
(felelős szerkesztő). Irraey Ferencz, Janovits 
Pál, Kürthy Emil. Kohlt Dávid. Kalnoki j- 
zor. Márkus Miksa, Mikszáth Kálmán, (fo- 
munkatárs), Szana Tamás, gzomahazi Ist
ván, Szemere Attila, Szercdai-Svab Leó, 
Szabó Endre, Szemere Huba, Zilahi Kiss 
Béla

Magyar Hírlap előfizetési árak :
Egész évre 14  frt Hat hóra 7 írt Marom 

hóra 3 frt 5 0  kr. Két hóra 2 frt 4 0  kr. Egy 
hóra 1 frt 2 0  kr.

A .Hét* czimü szépirodalmi hetilappal 
együtt • egész évre 20  frt, félévre 10  frt, 
negyedévre 5 frt.

Júliustól kezdve lapunk előfizetői kedvez
ményes áron rendelhetik meg az .Üstökös** 
humoris?trkus heti lapot is, t. 1 a .Magyar 
Hírlapot* es az .Üstököst* együtt egész év
re (22 frt helyett) 20 írtért, félévre 10  frt. 
negyedévre ; írtért.

Midőn ama t. olvasóinkat, kiknek előfize
tésük junius 3 0 -án lejár, az előfizetés meg
újítására tisztelettel fölkérjük, egyúttal érte
sítjük, hogy a nyári idény alatt azoknak, kik 
nyaralóhelyet keresnek föl vagy íjazásokat 
tesznek, szívesen után küldjük a lapot, ha a 
czimet előzetesen tudatjak velünk.

A fővárosban és a szomszéd nyaralóhe
lyeken a MAGYAR HÍRLAP mar korán 
reggel kapható-

Á Magyar Hírlap kiadóhivatala Budapest, 
Gran .íos-utcza 16.

Felelős szerkesztő Re vesz Lajos 

Tarsszerkesztó: Fehér János

__867. sz.
tik. 1891"

Árverési hirdetményi kivonat.
A tsztmártoni kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Tátra felső 
magyarországi bank részvénytársaságának 
Palonyi Cyörgy elleni végrehajtási ügyében

a besztercebányai kir. törvényszék terűle- !
lén Szlovén községben íekvő. a szlováni 1 
8 6 . sz. tlkjvben I. I -29. f  1 —2. + 1— 2. 
sorszám alatt felvett ingatlanból vigrehaj- 1 
tást szenvedőt -ad részben megillető ju
talékain 432 fiiban,

az ugyan ottani 12 8  sz. tlkjben f  l sor- 
sz. a. felvett ingatlanságb I ugyan azt 13.
2. tétel szerint megillető jutalékra 24 fiiban.

az ugyan ottani 129. sz. tlkjben f  1. sor
szám a alt feivett ingatlanból ugvan azt B.
4. tétel szerint megillető jutalékra 22 frtoan.

végre az ugyan oltani 130. sz. tlkjoen f  
1 . sorszám a. felvett mgatlansagböl ugyan 
azt B. 5- tétel szerint megillető jutalékra 
1 1  frtnyi kikiáltási árban az árverést el
rendelte és hogy a fennenb megjelölt in- 
gatlanság az 1891 évi Jn liiiM  li«  9 4 - ik  
napjának d. e. 10 órakor Szlován köz
ségben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni

Árverezni szándékozók tartoznak a/ in
gatlan-ág k'kiá lási arának 10  százalékát 

j készpénzben va iy óvadékképas értékpa- 
: piroan a kiküldött ke eihez letenni, vagy 

pedig a ba a-pénznek a bíróságnál tett 
! eloleges e helyezéséről kiállított szabúv- 

s/erü e’ösmervényt ats/olgált.itni.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
T.-Szt.-Mártonban, 1891. évi március hó 

.26-án.
»  á  \  i d.

kir. aljbiró.

1 654. szám.
1891

Árverési hirdetményi kivonat.
A t-szt. martoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatoság közhírré tes/i, hogy 
a »T tra* felső magyarországi banknak 
Jeszenszky Pauké Ferencz ellen vé -rehaj- 
ta-i ügyében a Felső-Jeszen községben 
fekvő :

1 ) felsö-jeszeni 10  sz tjkvb 11 f  1 . sorsz. 
a. foglalt Jeszenszky Pauké Ferencz nevén 
álio ház. udvar melléképületek, kert és 
szántóra 40b0 írtban,

2) az ugyan ottani 1 1 . s/. tjkvben f  
1 — 1 0 . es 12  2 0 . sorsz. alatt fog alt ugyan
csak Jeszenszky Pauké Ferencz nevén álló 
inga ianokra 1016 írtba > megállapított ki
kiáltási árb. n -z árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt mgatlanság az 
189Í évi ulius hó ::l-ik n.-.pjan délelőtt 
10 orakor F.-Jeszen községben a közsség 
házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a kikiáltás- >ron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozok tartóznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát kész
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy pedig a 
bánatpénznek a bíróságnál lett eőlcges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt át-zoigaltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Turoc-Szt.-Martonban, 1891. évi február 

hó 2 l-én

F e k e t e ,
______ _ kir. jbiró.

467. sz 
1891.

Árverési hirdetményi kivonni.
A turócz szt.-mártoni kir. jbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy a »Tátra* 
felső magyarországi bank részvénytársa
ság l’isko József elleni végrehajtási ügyé
ben Divék községben fekvő :

a divéki 8 , sz. tjkvben f  1 sor 67 hr. 
sz. a. felvett s Pisko András és neje szül. 
Sarlina Zsuzsanna, valumiut Pisko György es 
Pisko József nevere irt 7. sz. ház és te
lekre 820 frtbau ezennel megállapított ki
kiáltási arban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb mejelölt ingatlanság az 
1891. évi július hó 2 0  ik napján d. e. 1 0 . 
órakor D.vek községben u község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiál
tási áron alól is ei fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási uranak 1 0  százalékát 
készpénzben, vagy óvadéknepes érték pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
eloleges e helyezéséről kiállított szabály
szerű dösmervónyt átszoig-dtatni.

Kir. jbiróság mint tikvi hatós.ig.
Turócz-Ssl -Mártonban. 1881. február hó 

19-én.

F e k e t e
kir. jbiró.

746: sz.
1891. elő.

Hirdetmény.
A na ymeltóságu m. kir. igazságugymi- 

niszterium 1891. junius 17-eu 2236211 M. 
sz. rendeletével a rózsahegyi királyi tör
vényszék épületének áta akiusát es kibő
vítését 12125 frt 83 kr. erejéig engedélyezte.

Ezen munkálat f >ganatositásunak bizto
sítása céljából 1891. évi juliushó lOének 
d. u. 2  órájára hivatalos helyiség mben 
tartandó zárt ajánlati versenytárgyalást 
hirdetek és felhívom a versenyezni óhaj
tókat. hogy ezen munkalat végrehajtásának 
elváiiahsára vonatkozó, az engedélyezel1 

költség után számítandó s a részletes fel
tételekben előirt 5 százaléknyi bánatpénz
zel ellátott, az árciengedést számmal és 

j betűvel jelző zárt ajánlataikat a kitűzött 
j nap deli 12  órájáig hivatalos helyiségem

ben, annyival i inkább beadni igyekezze
nek, mert a későbbén, vagy távirati utón 
érkezetteket figyelembe venni nem fogom

A műszaki müveiét s a részletes feltéte
lek hivatalomban bár mikor megtekinthetők.

Rózsahegy, 1891. junius 26-án.

Porubszky Jenő.
a rózsahegyi kir. törvényszék elnöke

104 sz'
1891.

Hirdetmény.
A liptó-ujvári kir. járásbíróság részéről 

ezennel közhírré tétetik, miszerint Stiegier 
Kálmán ü ryvéd úr áltál képviselt Maczkó 
Miha v és neje felpereseknek ismeretlen 
tartózkodása Soltész szül. Juris Mária al
peres elleni 25 frt és járulekai iránti kp. 
keresetének tárgyalására határnapul 1891. 
évi augusztus hó 24-ik napjának d. e. 8 

órája e bíróság előtt Liptó-Ujvart kitüzetik.
Felhivatik ennélfogva ismeretlen tartóz

kodást! alperes, hogy ügyének célszerű vé
delme iránt a részére gondnokul kinevezett 
Schuchtár János ügyvédet Liptó-Ujvúrt 
kellően utasítsa, vagy a tárgyalásnál sze- 

I méfifesen vagy más megbízott által jelent
kezzek, mert különben mindezek elmulasz
tásának következményeit magának- tulaj
donítsa

A liptó-ujvári kir járásbíróság.
Liptó-Ujvárt, 1891. évi július hó 24-én.

Vitális.
jbiró.

943. sz.
1891.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

1,X t c. 1 0 2 . §-a ' rlelmcben ezennel köz
hírre teszi, hogy a znióváraljai kir. járás
bíróság 3001 j8 8 8 ; számú vég/ése által 
Braun Ede es Vilmos mosóczi lakosok ja
vára Vladar Karoly nagy-csepcsén/i lakos 
ellen 118U frt toké. ennek 1886 január hó 
2  napjától számítandó 6 száaiék kamatai 
és eddig összesen 52 frt 40 kr. perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési 

j végrehajtás alkalm ival biroilag lefoglalt és 
600 frtra becsült <*gy pej I < és 140 drb 
anyajuh es tokiéból átló ingóságok nyilvá
nos árverés ut án eladatnak

Meiy árverésnek az 189611801. sz ki
küldést rendelő végzés folytán a helyszínén 
vagyis Nagy Csepcsényben 1 endö eszköz
lésére 1801 -ik ev július hó 7-ik napjának 
délelőtt 10  órája határid >űl a zniói tek. 
kir. járásbíróság által kitüzelett ós ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg hogy az érintett in
góságok ezen árveresen, az 1881. évi LX. 
t. ez. 107. §-a érteimében a legtöbbet Ígé
rőnek a becsáron alul is cladatni fognak.

Kelt Znión, 1801. évi junius hó 27-én.

* Í7 .ll> IM *r . kir. bir. végrehajtó.
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A  tu r c c s -S 2t . - m á r t o n i  „ M A G Y A B . N Y O M D A "
kiadásában m egjelent:

A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
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