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legény. é\ru 1 Irt. Kél évre 2 írt. 
Nogyeii évre I ír:

Válasz a román ifjaknak.

(F.) A magyar főiskolák ifjúságának 
válasza Románia egyetemi ifjúsá
gának emlékiratára a napokban 
hagyta el a sajtót.

A válasz 64 oldalon tárgyalja az 
emlékiratban felvetett kérdéseket. 
Ebben a füzetben a magyar ifjúság 
higgadtan, de annál nagyobb alapos
sággal bizonyítja be Európa színe 
előtt a román panasz és támadás 
hazug s jogtalan voltát.

A magyar ifjúságnak e politikai 
füzete történelmi, kulturhislóriai, jogi 
és politikai érvekkel csirájában sem
misíti meg. s gyúrja agyon a buka
resti ifjúságnak szenvedély és polili- j 
kai gyölölség sugalmazta szenzáció- 1 
hajhászatál. S mint ilyen nem veszi 
igénybe a szenvedélyt, hanem taka
rékosan megválogatott szavaival s ar
gumentumainak súlyával az értelem
hez akar szólni s a kétkedőket a 
helyes útra terelni; továbbá az elfo
gultaknak megakarja mutatni, hogy 
rágalmaikról, ha szükséges le tudja, 
rántani az álarcöl s azokat a maguk 1 
meztelenségében pellengére állítani.

A magyar válasz, a román frakció 
gyülölségére más tónusból válaszol. 
Elismeréssel van a románok alig 
egy-két évtizedes haladása és törek
vései iránt, s mindenütt a barátság 
hangján szól és ezt az alapot meg 
akkor sem veszti el. midőn a romá
nok Magyarország integritását támad
ják, vagy a magyarországi románo
kat honárulásra liivják fel.
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És éppen ez azon helyes alap, 
melyet elvártunk ifjúságiinktól. A fen- 
sőbbségre alapított nyugalomból ki
tűnik. hogy mi magyarok nem félünk 
a szomszéd kicsinyes csipkedéseitől, 
s a józangondolkozású magyar romá
nok hűségét nem vonjuk kétségbe.

Hogy ez a fűzet milyen hatást fog 
előidézni a külföldön, azt biztosan 
nem tudhatjuk, mert e tekintetben 
minden attól lügg. hogy miképen 
terjesztetik. Itthon azonban nagy ha
tást fog eredményezni nemcsak a 
román, de >zláv testvéreink között is. 
Mert a mi áll a magyar és román 
viszonyokra, ugyan az érvényes egye
bekre is. Törvényeink Magyarország 
összes polgárainak liózvák, nem csu
pán a magyaroknak és románoknak.

A mű kél részre osztható. Neve
zeteden. 28 oldalon általánosságban 
tárgyalja a román memorandum ab- 
surd állításait <‘s csak azután tér át 
a részletes cáfolatokra.

Az általános rész a nemzetiségi esz
méről megemlékezvén, kijelenti, hogy 
azt becsüli annyira, mint bármely más 
nemzet. Érvényét a politikai életben 
taksálja úgy. mint bármely komoly és 
igazságos államférfin vagy bölcselő. 
Ámde ez eszme megvalósítására való 
törekvésnek meg vannak az okosság 
és becsület által megszabott halárai. 
A hol tiszta földrajzi körülhatárolás, 
hosszú századokra terjedő történelmi 
fejlődés és az erős államegységi ösz- 
sfcetartás érzéke kapcsol össze külön
böző ajkú népségeket: ott a kívülről 
szított dekoinpozició sohasem erde-

atokát péntekig kérjük beküldeni

kében, hanem mindig kárára, vesze
delmére van a szabadságnak és a 
műveltségnek

A román memorandumhoz csatolt 
térképhez, illetve ama követeléshez, 
mely Magyarországból 25 vármegyét 

j kicirkalmaz mint ős jogon igényelt 
I területeket, ekként szól hozzá a füzet: 

Az oláh agitáció törekvéseinek elő
mozdításában szolgálattételre be van 
rendelve a tudomány is. De Kliot e 
szolgáló cselédruhában csak igen ke
vesen fogják felismerni komoly tisz
telői közül. A jogcímet a 25 vármegyére 
arra alapítják a bukaresti fiatalok, 
hogy a román őslakója Erdélynek, s 
mint őslakónak joga van visszaköve
telni a földet a magyartól. A tudo- 

i mánv mosolyog e tételen, mert hiszen 
minden művelt ember tudja, hogy ha 
a román tényleg meg is előzte volna 
itt a magyart, van, a ki a románt is 
megelőzte és van, a ki ennek előző
jét is megelőzte. Ha ily címen földet 
és országot joggal és sikerrel revin
dikálni hihetne, ma Európában szerte 
csupa bitorló nemzetek laknának, és 

: jog szerint senkit semmi nem illetne. 
De ha e naiv jogcím mosolyra ger
jeszti is a művejt  ̂világot, van egy ré- 

1 teg, a melynek vérbe borul tőle a 
I szeme: ez a szegény tudatlan föld- 
: népe, a mely betű szerint veszi e 

tudományt és minden nem oláh föld- 
birtokosban a maga földje bitorlóját 
látja, és e cimen legkönnyebb a szegény 
tömeget zendülésbe, vesztébe vinni, 
tőle idegen célok elérésére.

A részletes rész a magyar kor-
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mányzás egyes ágaiban keresi a fele
let a kérdésre : ellensége-e a magyar 
az oláhnak magának, kultúrájának és 
nyelvének, melytől őt állítólag meg
fosztani iparkodik.

A felelet idézi a nemzetiségi tör
vény főbb pontjait, melyek a világon 
a legliberálisabbak. Továbbá felhozza 
azon tényt, miszerint a román kul
túra csakis Magyarországnak köszön
heti mostani állapotát, mert a román 
műveltség és irodalom 1867-ig lulaj- 
donképen a magyarországi románság 
körében virágzott s hogy a román 
egyházak a magyar államtól ma is 
199,000 frlnyi szubvencióban része
sülnek.

A politikai elnyomatás címén fel
hozott azon vád ellenében, hogy Er
délyben akkora a cenzus mint sehol 
Európában, arra utal a  magyar me
morandum. hogy mig Erdélyben 10 
frtot sem tesz ki a cenzus, addig 
magában Romániában 15 frt az; s 
éles világításba helyezi a bukaresti 
röpiral légből kapott hazugságait a 
többi közt azzal, hogy például a röp- 
iratban az állittalik, miként Erdélyben 
a román nép 100 választó kerületben 
volna többségben, holott Erdélyben 
az összes választó-kerületek száma 
csak 75.

A műnek cim e: »A magyar romá
nok és a magyar nemzete, ajánljuk 
t. olvasóinknak megszerzés végett; 
különben a fontosabb részleteket — 
alkalmilag közölni fogjuk lapunk ha
sábjain is.

T Á R C A

Dalok.
I.

Szerelem a kincsem ;
S oár egyebem nincsen,
Nagy a gazdagságom.
Nem találom párját 
Sehol a világon.

Nem kell hír, dicsőség,
Non irigylem hősét 
Az órökélctnck, —
Hisz' ha jón a halai :
Ajkaidon lep meg.

II.

Ha elvesztenélek,
Holtig keresnélek;
S ha megtalálnálak,
Az egész világért 
Oda nem adnálak.

Te édes drága !
Életem viraga, 
őrók üdvösségéin, —
Te vagy az áldásom,
Te a dicsőségem !

Rudnyanszky Gyula

A végzet.
A Felvidéki Híradó eredeti tárcája.

Ki ne ismerné azt a nem olyan regi, de 
komerüségéncl lógva általánosan jói ismert

adomát, arról a bizonyos három légyről ? 
Intim barátságban éltek kora fiatalságuk 
óta ; megosztottak egymással minden szip
pantást. mert hisz falatozni nem szoktak, 
együtt vigadlak, mikoi valami szoba sarok
ban egy eltévedt cukordarabkát találtak s 
együtt búsultak, ha a mogorva szakácsnő 
valami mosogató ruhával üldözte őket egész 
az ablak tetejéig, a hol aztán egy arva 
zsirpecsctet sem talaltak, mclylyel korgó 
gyomrocskájukat esittithatták volna. De hát 
még a légynek az élete is forgó viszontag
ságnak van ala vetve és az esetleges kel
lemetlenségekért kárpótolta őket az az igaz 
barátság, mclylyel egymás irányában visel
kedtek. Est enim amititia omniuin divinaruin* 
stb. (szóról szóra mar elfelejtettem, mit 
mond a/ amititiárúl Ciceró nőtársunk.) Azt 
is elfelejtette feljegyezni a krónika. egy 
vagy különböző nevű volt-e a három légy, 
de igen hihető, hogy az utóbbi eset állt s 
hogy valami szerelmi história is belcszüvö- 
dótt a hármas szövetségbe, mert a történet 
eleg tragikus módon öngyilkossági kísér
letiéi végződik. Történt ugyanis, hogy a 
gyöngéd lelkű haroin tuus domcsticus közül 
konyhai portyázás alkalmával, a/ egyik rá
szabott a tejes köcsögre, belemártotta az 
ormányát az annál édesebb, mert tiltott fo
lyadékba es — meghalt, mert a tej hami
sítva volt. A második ugyanabban az idő
ben a szakácsnénak szánt boros pohár tar 
talmat kóstolgatta és ezért az állattan 
mulatságért életév 1 lakolt. mert a bor is 
hamisítva volt. Pylodeseinek gyászos sor
sán elkeseredve, a harmadik Orcstcs — 
akar csak borbéiy legény lett volna —  el
határozta. hogy ónként vet vegei életének, 
ra is szállt az ablak szélen allé •Csalhatat
lan légy papirosra*. egy álló napig szopo

gatta a mérget és — nem halt meg, mert 
a csalhatatlan légyölő papiros hamisítva 
volt. >Sc non e Verdi, c ben Trovatore* 
szokta az ilyenekre mondani a bernoni 
hadi tudósító, mi pedig azért nevettünk 
ezen az adoman, mert semmi lehetetlent nem 
találtunk benne. És hogy milyen nehéz ma
napság az embernek tisztességesen megón- 
gyiikolnia magat, arról kézzelfogható tanú
bizonyságot tesz Bandi barátom esete, 
melyet a halálba vágyódó fiatalság számára 
elrettentő cxcmplumkéni ezennel megörö
kítek.

Bandi a szerelmes versei alá Andor 
nevet szokott mii — miniszteri segédfogal
mazó volt A gonosz nyelvek azt mondták 
ugyan, hogy ama szerelmes versek készíté
sére sajat külön fogalmazót tartott, de hat
e. nem tartozik a taigyhoz. Dutnas Sándor 
se maga irta a regényeit, csak a nevét adta 
oda akár hányhoz, mégis nagy ember volt. 

j Bandi barátom pedig egyelőre nem is aspi- 
1 rAlt az akadémia koszorújára, sót egészen 

más ciprusból font koszom lebegett az ö 
j mélabu- fantaziaja előtt. Meg akar/ halni. 

Mi crlelte meg benne ezt a rettenetes elha
tározást, azt mint jó baratja nem fogom el
árulni. Sejtsek ki önök abból, hogy fiatal 
barátunk szerelmes volt —  horrendum 
dictu -  az államtitkár ur leányába, a kihez 
• Kebel sóhajok* cim alatt a Icgpetöfisze- 
rübb verseket irta. Meglehet, hogy a ínyt* 
hologia összes i.-,tennóinck mindenféle bájai
val (öldisiitctt kisasszony, a kinek Bandi 
versei szóllak, nem bírt kellő érzékkel a 
virágok sóhajai iránt. lehet, hogy még ret
tenetesebb csapas érte a johazból való 
gyereket : talán egy államtitkári soiré al
kalmával észre vette, hogy kajlan all a 
nyakkendője csokra, sőt az sem lehetetlen,

hogy egyszerc csak megszálta őt az általa 
soha nem olvasott, mély érzésű Írók világ- 
fajdalma — elég az hozzá, hogy Bandi 
megakart halni.

Egy miniszteri scgédfogaltnazó, ki azon- 
Iclul még lyrikus j>octa, nem halhat meg 
úgy, mint holmi civilizált mcstcrlcgény, vagy 
nagyratörö kereskedősegéd — öngyilkos.

Nem. ö nem valhatik koca öngyilkossá, 
a ki, ha meglövi magát, a helyett, hogy a 
szivét fúrna keresztül, csak a bordáját súrolja 
a kilőtt golyó. Ha felakasztja magát, ideje 
korán elvágják a kötelet, ha vizbe ugrik 
elevenen kilógják, méreg ellen ellenmérget 
adnak be neki úgy, hogy mindig feléről té
rítik vissza a túlsó fényes világba vezető,

! sötét útnak.
I Egy miniszteri fogalmazónak, legyen az 

bar tiszteletbeli, ha egyszer meghal tókélc- 
i lesen meg kell halnia! Vérfagyasztóiig 

complikalt tervet gondolt ki a tökéletes 
meghalásra. Vett egy tizenkét milliméter 
kaliberű, lizenkétlövetü, központsutő buldog 
revolvert hitelbe- Torokösen vastag se
lyem, -inon a tel szert. Patikárus barátja lé
vén. húsz gramm morfium birtokába jutott. 
Sőt kel liter petróleumot is sikerült neki 
kiszállítani a Margitsziget ama félreeső parti 
helyére, melyet ez irtoztató terv kivitelére 
jó eleve kiszemelt.

A terv a kővetkező volt :
Hurkot kot a nyakara, bevesz a morphyum- 

bol jókora adagot, bekeni magat véges vé
gig petróleummal, a zsinórt oda köti egy a 
víz fölé hajló, erős ághoz — a part azon a 
helyen jo magas volt —  ezután meggyujtjt 
a petróleumot, illetve önmagát; kiugrik a 
víz fölibc és ugraskozben magara süti a 
revolvert

Ilycténképcn meglesz mérgezve, föl len



Gazdáink ügyeimébe.

A mezei munka sokféle, és tetemes pénz- 
áldozacot igényel, ha a gazda teljesen meg- 
akar felelni a feladatnak, mely a mai viszo
nyok közt a földművelőre var. Tetemes 
beruházások nélkül kielégítő eredmény alig 
várható és ha valódi sikert akarunk elérni, 
akkor igénybe kell vennünk mindazon talál
mányokat. miket a modern gazdasági élet 
a föld termékenységének emelésére kijelölt.

A magyar gazda nem fukarkodik e tekin
tetben, cs ha csak szerét teheti, gazdasá
gában nem hiányzik semmi. a mi a gazda
sági munkát megkönnyíti vagy gyümölcsö
zőbbé teheti. Beveszi a kellő gépekét, gon
doskodik a tala javításról, igyekszik a föld 
termőképességet emelni, stb. Szóval mindent 
megtesz, a mi földbirtokának értéket és 
jelentőséget biztosítani képi*.

De — fajdalom — e dicséretes munkája 
közben csak egyről szokott megfeledkezni. 
Arról t. i. hogy a gazdasági gépek és a 
talajjavitas eszközei itthon. Magyarországon 
is beszerhetők, és hogy nem szükséges kül
földre barangolni és osztrák gyárosokat gaz
dagítani, mikor bent az országban honi 
gyártmányokkal ugyanazt az eredményt el 
lehet érni.

Ezt a tényt nem lehet eléggé kiemelni, 
mily fontos szerepe van a magyar gazdá
nak a magyar ipar emelése körül.

Egyik a másikkal úgy össze van nőve, 
hogy elváltán alig képesek megallani. Ma
gyarország már nem füldmivelö allam töb
bé, hanem kell, hogy ipartüző állam is le
gyen, különben alig fogja teljesíthetni tör
ténelmi misszióját, melytől pedig egész Eu
rópa politikai és gazdasági konstellációja
füge-

Hogy Magyarország gazdag, népe boldog 
s erős legyen, nemcsak egyedül Magyaror
szág érdeke, de sok tekintetben egész Eu
rópára nézve is fontos, mert csak a hatal
mas Magyarország képes cilentulást kifej
teni a szlávizmus ellen, mely megfojtással 
fenyegeti a nyugat-európai kultúrát.

A H ÉT T Ö R T ÉN ET E

Az igazság ügy miniszter nagy reformja. 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter bevál
totta igáretét s július hó 10 -én a képvise 
lőház elé terjesztette a kúriai bíráskodás
ról szóló javaslatot, vagyis az első garan
ciális törvényjavaslatot, mely a választások

tisztasága fö lött Őrködő kúriai bíráskodás
ról szól.

Ez a reform nugy kihatással lesz a po
litikai helyzetre. Fontosságát érezte, belátta 
a garanciát sürgető ellenzék is. A kétely 
és aggodalmak, melyet az ellenzék a kor
mány reformtörekvéseinek a hatalmi aspi
rációktól való mentessége iráni táplált, 
legnagyobbrészt megszűnt u nagy reform- 
javaslat fontossága alatt.

Teljesen azonban nem s/ünt meg ellen
zéki részről az aggodalom, mert a kúriai 
bíráskodás csak a kormánynyal megtáma
dott mandátumok érvénye vagy érvényte
lensége felett van hivatva ítélni, továbbá 
egynémely büntetéseket és bírságokat ki
szabni a visszaélést elkövetőkre. E szerint 
a jelöltet sújtja legjobban a javaslat, hu 
megválasztatása alatt vissza' lések fordul
tak elő Az ellenzék felfogása szerint a’’ 
jelölteket megköti a javaslat, hogy ne vesz
tegessenek. ne illassanak, hivatalos hata
lommal visszaélésre ne buzdítsanak és az 

; izgatástól tartózkodjanak: ellenben a kor
tesekre nem vonatkozik a törvény, ha a 

, jelölt tudtán és beleegyezésén kívül jogai
kat ezután is gyakorolják Mindazonáltal 
óhajtja, hogy a javaslatból némi módosítás- 
sai törvény váljék.

A törvényjavaslat hat cim alá foglalt 
162. §-ból all.

A néptanítók nyugdíjügye. Csaky Albin 
gróf közoktatásügyi miniszter szintén be
váltotta szavát, melyet minisztersége kéz 
detén a tanítók s özvegyeiknek és árváiknak 
gyámolitása tárgyában adott. A törvényja
vaslat, mely az 1875. 32. törvénycikket az 
érdekeltek előnyére módosítja, a képviselo- 

i ház asztalán fekszik. Hiszszük. hogy a párt- i 
különbség nélkül élénk érdeklődéssel és 
jóakarattal fogadott javaslat kedvezően fog 
elintóztetni s már a jövő évi január hóban 

: életbe lép
A javaslat nagy előnyöket bistosit első 

sorban azon tanítók részére, akiknek fize
tése 300 frton alul van, továbbá az öz- 

, vegyek és árvák részére
Ugyanis a javaslat kimondja, hogy az 

; évi 300 frtnal kevesebb fizetéssel ellá
tott tanítók és tanítónők részére is a nyug- 
dijszabásnál mindig 3u0 frt évi fizetés 

í  veendő alapúi. S ebbe az intézkedésbe 
implicite benne van azon gondolat is. hogy 
egy másik hatalmas ténye abban fog nyil
vánulni a közoktatásügyi miniszternek hogy 
a 30ü 'írtnál kevesebb fizetéssel ellátott

I tanítók fizetése jövőre tényleg is kiegészít
tetik a 300 forint minimumra.

A javaslat 40 évi szolgálat után a/, utol
jára élvezett teljes fizetést —  járandósá
gokat s a személyi és korpótlékokat is 
ide értve —  nyújtja kilátásba nyugdíjul 
Eszerint azon állami vagy államilag segé
lyezett tanítóknak nyugdija, kik 300 frt 
évi fizetésben részesültek 540 frt lesz.

Az uj törvény szerint az elhalt férj öz
vegye, legutolsó beszámítható fizetésének 

j 1100 frtig, 50 százalékát kapja, a 600 frtot 
: meghaladó rész után pedig 2 0  százalékát.
, Az árvák után az özvegy anya segélypénzt 

kap; cs pedig egy gyermek levonásával, 
a többi fejenként az anyai megillető egy- 
hatodát kapja. A teljesen szülötten árvák 
három éves kornktól kezdve árvahszakban 
fognak neveltetni.

Ezek főbb eivei a javaslatnak.

A képviselőház e hó 21-én befejezte a 
cim fölött való vitát, mely egy hétnél to
vább tartott s melyben 2 2  szónok vett 
részt.

Kihívás a parlamentben mondott beszédért. 
Ugrón Gábor orsz. gyűlési képviselő juüus 
15-én a fiumei magyarellenes tüntetések 
miatt meginb-rpeMálta a miniszterelnököt. 
Ezzel egyidejűleg felolvasta a fiumei rend
őrség hivatalos jelentésének egy passzusát, 
a mely szerint egy Usclác nevű cs. és kir. 
százados, a ki többször tevékeny részt vett 
a tüntetések rendén, a vendéglő előtt egy 
ezredorvoshoz ekként szolt: »Ich möchte 
auf meine Verantwoilung eine Truppé Sol- 
daten ausrücken lásson, mn die Kerle 
nieder zu pfefF rn « Aztán igy folytatta be
szédét: »Ha a rendőrség jelentése a való
ságnak megfelel, úgy az a tiszt, a ki ilyen 
nyilatkozatot mert tenni, nem érdemli meg, 
hogy a kardbojtot egy óráig is viselje ; azt 
a hadsereg köréből ki kell Ózni: mert az 
nem katona tiszt, abban az emberben nem 
katonai vitézség és lovagiasság van, a ki 
fegyvertelen néppel szemben fegyvert akar 
használni, hanem az hóhér.*

Erről a dologról a Pester I.oyd utján, de 
hibás fordításban, értesülvén Usolac szá
zados — egy negyven év körüli zömök s>őke 
körszakállas ember. — Budapestre jött elég
tételt követelni. Ugrón azonban a képvise
lők értekezletének határozata folytan a ki
hívást nem fogadta el

Az esetről felsőbb katonai körök jelen
tést tettek a királynak is s ö felsége maga 
ele hivatá Uselác ezredparancsnokát, ki

akasztva, agyon lesz'égetve, főbe lesz lőve ; 
mikor a kötél elégett, akkor bele esik a 
vizbe és ilyeténképen mint megmérgezett, 
agyonlőtt, agyonégett, fölakasztott ember 
végezetül a Dunába fül.

Ötszörös gyilkosságról hoznak masnap 
hirt a lapok.

Ezt a hajmeresztő tervet a szerencsétlen 
emocr programm.szerüleg végre is hajtotta 
az utolsó betűig. Másnap — együtt karam
boloztunk a Rcdout kávéházban.

Csak az az egy pech esett meg ugyanis 
Bandin, hogy a programul legutolsó pontja 
nem sült el. Azaz, hogy a revolver elsült 
—  de ugrás kózbeii nem lehetvén biztosan 
célozni — nem a homlokát, hanem a se* J 
lyemzsinort talalta ketté lőni.

így potvant a Dunába. A viz eloltotta a 
tüzet, kimosta a morphyumot s kiverte a 
fejéből az öngyilkosságot. Szerencsésen a 
partra vergődött. Ez a v é g z e t ;  ez ellen 
harcolni pedig tudvalevő, .hogy nem lehet.

Farkas Imre.

Muki bái i kalandja.
— ó F- viil. Hit . ló ir.dcti tárrija — 

Muki b: i tik ...izé •• halandók kő é
tartozott. . , .i , .x'.ol kik tel.V
életükben u i. : > bornak voltak lelkei 
barátai. A -r/t-•; c ír egys/er szaba
dult meg m . ■ . di b . , akkor ■. jyanis 
mikor , n, m • ; a,,, voru i.agygági.
csöppokt ‘ ......ott k. jó! tapb.lt. Lguszség-
tői duzzadó t. 3tcból

Ekkor e. uh a v *zei .uegb i.alko
tott - luru eszméjével, mert hiaba ! —

’ szokta ilyenkor mondani — az esztendő- 
| ben egyszer csak meg kell fürödni, akar 
í van rá szüksége az embernek, akar nincs.

A nagy alkalom végre megérkezett és 
Muki bácsi elhatározta, hogy a legköze
lebbi forró napon ki megy a faiu végen el
terülő >Varjutóhoz*, ahol a község intelii- 

i gcnciaja a múlt esztendőben mar íürdőhá- 
zat akart emelni az c célra rendezett 
táncvigalommal összekötött lövölde ünnepély 
tiszta jövedelméből.

Muki bácsi nem szeretett nemesebb pasz- 
szióval dicsekedni, tehat ezt a kirándulást is 
egyedül tette meg és a tó partjára érvén, 
a viz tükre annyi csábbal kinalta lágy ölét, 
hogy levetkezeti — és megfeledkezvén a 
vidék vagyonbiztossagi viszonyainak nem 
épen kedvező állapotáról, ruháját a parton 
hagyta szétszórva, biztos martalékul a kor
nyéken ólálkodó cigányoknak. Muki bácsi 
teljesen meg volt elégedve a .Varjú* hús 
hullámaival és többször alámerült, hogyan
nal nagyobb legyen élvezete.

De mialatt igy élvezett egy tolvaj fölnya- 
iábolta a ruháit és köd elödtem -  köd 
utánam — úgy elillant, hogy Muki bácsi 
még a neszét sem hallotta.

Mikor a fürdőzés véget ért, Muki bácsi 
a partra veti remeit ruháit keresve. Sehol,

1 semmi nyom.. Már, mar kétségbe esett,
1 ml.’* az a- tle - .onadt, hogy addig

kiab.u. míg’ valaki n.cglia Ija Negyedórái 
ciditoz.i után • re egy cigányát zony je
lent meg a tó ja., felajánlva segítségét
a megszorult ;a :.... Muki ’-.aCsi nem
sokat válogatta -, t- les v ru i ll oS/loz-
ko .0:1 . • ig..nj' »>-. ~ y k. ziinnj . felölt-
ven annak láng p.io . r.okny.ijul i.Z T fölt-
tol összetákol: J J 1 . z .t/iá.i örült
sebességgel v,.g[látott a faiuba, hol szeren-

esetlenségére ép akkor dobolt a kisbiró és 
a nép kíváncsian összefutott az utcán. Hiába 
igyekezett kcrülŐuton hazatérni, nem sike
rült neki ; mert fele utón beleütközött az 
egyetlen pandúr, a ki a kertek mögött al
kalmasint valami vadorzót szimatolt.

—  Mcgalj ! —  kiállót a csend szigorú 
l őre. — Csak valja be, hogy kend az a 

I.utyók Tora. aki a minap is két libát 
hajtott cl a faluból.

Muki bácsi önkénytclenül megáit és tneg- 
! feledkezvén érdekes öltözetéről, a megsér

tett önérzet büszke hangján válaszolt :
-  Ejh liát kend is már fenékig nézett 

I ma a pohárnak, hogy olyan zavart a sze- 
' mevilaga, hogy nem ismer .

A pandúr, ki a beszéd alatt Muki bá
tyánk kozeléuc sietett, nagy haragra iob- 

I bánt a feleselés miatt. Nem is engedte to- 
. vabb folytatni Muki bátyánk védelmét cs 
[ kifejezte előtte a gyanút, hogy a szakálla 
j csak álszakái, amiért most mar éppenséggel 

nem tagit és bekísérte a foglyot a község
házába.

Itt aztan csakhamar kiderült a való. mert 
Muki bácsi felesége éppen akkor lépett be 
az ajtón, hogy eltűnt férjcurát a község 
birajanál reklamálja, mikor a pandúr váltig 

: hajtogatta, hogy o kész esküvel erősíteni,
! hogy a fogoly senki más. mint az a bizo

nyos I.ütyók Tcra, aki a minap ellopta a 
Muz.iaick libáit

M

! szabadsagot adott a magyar képviselő ki
hívására, Az ezredesnek jelentést kellett ten
nie az egész ügyről s igazolni tartozott a 
szabadság megadását is. Addig is, mig az 
ezredes elvégezte a maga dolgát, a Buda
pestre küldött Uselác és segéde Rukavina 
százados felsőbb parancsra szobafogságban 
tartattak.

h í r e i n k

Miniszteri rendelet. Az igazságügyminisz- 
1 tér rendeletet intézet az összes telekkönyvi 

hatóságokhoz, - -  a telekkönyvi betétek 
szerkesztésénél alkalmazott írnokok és dij- 
nokok szolgálati viszonyainak, működési kö
rének valamint napidij — és fuvardíj-illet
ményeinek szabályozására nézve 1 8 8 9 . évi 
december hó 2 3 -án kiadott rendelet módo
sítása tárgyában, részletesen szabályozván 
az írnokok és dijnokok szolgalati viszonyait,

Trencsónmegye főispánja, Marsovszky Je 
nő, hosszas betegség után e hó 1 9 -én meg
halt. — A főispánt méltóságot, melyre a 
magyar kormány s 0 felsége bizalma ez év
ben helyezte, nem sokáig viselte. A  megyé
nek különben több éven át alispánja volt, 
s érdemeit kiválóan e téren szerezte.

Az allam uj vasutjinak átvétele, mint már 
jeleztük e hó 18-an ment végbe A teljes 
beosztás azonban csak jövő év január i-én 
lóg végbe menni. Addig mint külön csoport 
• Dunabalparti üzletvezetöség* címen fog 
tovább vezettetni. A  formailag is megtör
tént birtokba vétel jeléül az igazgatóság 
budapesti épületén, valamint a palyahaz tor
nyain ma inár a nemzeti lobogó leng. A  
kereskedelmi miniszter ezen hálózat vezető- 

. st̂ Vcl Mencer műszaki tanácsost bízta meg .

A vasárnapi munkaszünel hatasa nálunk 
Mártonban — is feltűnt szokatlan voltánál 

! f°ova- 1 1 óra után zárva volt minden üzlet.
a kereskedők a sörcsarnokban kerestek kar- 

i pótlást és vigasztalast. Nem jól informált 
gazdasszonyi kürükoen nagy kellemetlensé
get okozott az, hogy némely szükséges dol
gokat nem lehetett beszerezni, de majd csak 
beletörődnek ők is a helyzetbe s a keres
kedőkkel s ipari munkásokkal együtt ma
gasztalni fogjak a vasárnapi munkaszünet 
aldasait.

A magyar ifjúság memorandumának német
es francia nyelvű példányai most expediai- 
latnak. A  memorandum bolgár nyelven is 
megjelenik s terjesztetni fog Bulgáriában. *

Meghívó. A I*. M. K. K. IX. rendes köz
gyűlése tiszteletére a rózsahegyi magyar 
intelligencia a »Magyar Társalgókor nagy
termében augusztus 10  én tancvigalmat ren
dez. Belépti díj személyjegy 1 frt. 50  kr. 
Csaladjegy 3 irt. három személyig, ezentúl 
minden személy 1 írt Kezdete 9  órakor.

Allamvasuti hivatalnokok fogadalma. A
magyar kir. allamvasulak igazgatósaga leg
közelebb elrendelte, hogy az összes hivatal
nokok, gyakornonok, altisztek, napidijasok, 
kezelőnők és szolgák a hadi menetrendre 
vonatkozó intézkedések titokban tartusára a 
hivatalos esküt kiegészítő fogadalmat tar
toznak tenni. Ezt a fogadalmat az összes 
alkalmazottak juliu, 15-ikén tettek le, illető
leg aiaittak a fogadalom szövegét tartalma
zó téritvenyt.

A bankintézetek es a vasárnapi munka- 
szunet. Minthogy a vasárnapi munkaszünel- 
röl intézkedő miniszteri rendelet szerint két
séges volt, vájjon a munkaszünel kiterjed-e 
a bankintézetekre is : Baross Gábor kercske- 
dcimiigyi miniszter c hó 18-án az osztrák- 
magyar bankhoz intézett leiratában kijelenté 
hogy a bankok ki vannak véve a vasárnapi 
■ unkaszünct alól

Évzáró vizsga volt c ho 2 0 -an Stubnya- 
furdón, a Kohn Jakab-íclc hat osztályú nép- 
1 k i .ioan. A vizsga iránt nagy érdeklődés
sel viseltetett a közönség s az elért ered
mény mindenkit kielégített.*)

•1 Névtelenül bvkiiMótt tudósításokat óvatosság- 
|.d kéziünk, a így a 1,. küldő kívánságának egész

ben véve nem tehettünk öledet tSmk.)



A temesvári kiállítás ma egy hete nyílt 
meg nagy Ünnepségük között. A kiállítást 
ennek védnöke, Baross miniszter nyitotta 
meg a na/y számban összegyűlt közönség 
előtt A temesmegyei alispán üdvözlő be
széde után a miniszter hosszabb bőszed
ben fejtegette a kiállítás célj-d és méitntia 
a rendező bizottság szorgalmat és erokifej 
tését. Kz a kiállítás, úgymond zárköve a 
kiállításoknak, mert erőgyűjtésre lesz szük
sége az iparnak, h<>gy a millennium kiállí
tásán minél fényesebben megjelenhessen.

SQrgönyzók figyelmébe. Baross miniszter 
rendeletet adott ki. hogy a táviróhivatalok 
csak olyan sürgönyöket adjanak ki. a 
melyeken a címzettnek vezeték és kereszt
neve jó l olvasható. Ha csak a vezetéknév 
foglaltatik a sürgönyökön, az ilyenek csak 
akkor adandók ki, ha címzett nevének 
nyilvántartásáért 20  frt évdijat fizet. A 
Budapestre küldött sürgönyökre jo  a teljes 
cim és foglalkozás mellett a lakást is kiírni 
mert ha valamely kézbesítési kerületben 
több egynevü egyén lakik, a budapesti 
táriró-igazgalósá^nak rendeleté szerint 
ezen sürgönyökkel úgy fognak elbánni, 
mint nem kézbcsithetőkkcl.

Uj okmány-bélyegek A forgalomban levő 
okmány bélyegek tudvalevőleg augusztus 31- 
éig árusíthatók el. Szeptember hó 1-tői 
szeptember végéig válhatok be a régi bélye
gek, aztán értéktelenné vainak. Most már a 
3 és 7 kros bélyegekből az uj fajták kapha
tók, mert a régiek c.fogytak. Az uj bélye
gek csinos kiállításunk ; színük zöld.

Iparunk diadala. Az >Lvlső magyar gazda
sági gépgyár részvénytársaság közhírré teszi 
hogy az idénre gyártott gözcséplőgcpei mind 
teljesen elfogytak és már csakis a jövő évi 
szállításokra fogadhat cl megrendeléseket. A 
cég az idén vetőgépeket és borsájlókat is 
gyártott és ezek ma még kaphatók.

E8ÓZÓ8. Nem tudunk nyári m -leg napok
hoz jutni. Gazdáink csak lopva tudjak leka
szált takarmányuknak valamelyes részét 
megszáritva Csűrbe szállítani. Turócmegyé- 
ben két napon át kisebb-nagyobb pauzák
kal folyton esett az eső, sőt a megye fel
ső részében 38 órán át szüntelen szakadt 
úgy. hogy a Turóc folyó kiaradt s árterü
letén nagy kart okozott. Félünk, hogy az 
idén nem is lesz valóságos nyarunk,

Nagy felhöszakadas volt c hó 22-én Lip- 
tómegyeben Lubohna vidékén. A meggyül- 
tem lctt víz tömérdék fát és követ hozott ma
gával a hegyekből, megrongálva a Luboh
na közelében fekvő vasúti hidat. A gyors
vonat fél négykor még at tudott menni a 
hídon, de fél órává! később a személyvonat 
már nem. A lokomotivvezetö észrevevén a 
hid állapotát, nem merte a vonatot rajta át
vezetni, hanem visszatért Kuttkára. A köz
lekedés az nap az éj folyamában helyreál- j 
lót.

Sikerült medvevadaszat. A vasárnapi 
munkaszünetet elrendelő törvény hatályba 
lépte napján szokatlan eset verte fel Budis 
csendes falusi népét. Tudósítónk a halasztást 
nem tűrhető esetet a következőleg adja elő :
A falu végén Őrző libapásztorok ijedtségtől 
hülede/vc szaladtak be a faluba, hírül hoz
va, hogy valami fekete íenevadut láttak, a 
mint bukfenceket hányt a réten. A gyerme
kek ezen állítását megerősítették az. arra 
menő emberek, kik szintén látták azt a szo
katlan produkciót. S  miután meggyőződtek 
a falu atyái, hogy a produkciót egy Italai- 
n « s  medve végzi, legott megindult a hajsza 
A t uradalmi tiszttartó két fiával, az erdö- 
Osőszszcl és a helybeli gőzfürész három al
kalm azó'tja azonnal fegyverbe állottak s ki
vonultak a falu apraja-nagyjával Rakovszky 
Iván úr tulajdonát képező ligetbe. Alig fog
lalták el helyüket a vadászok, a hajtők ál
tal felzaklatott óriási nagyságú medve rest 
ütött a sürü bozóton s neki iramodott a 
tisztásnak, hol Gáspár János uradalmi tiszt
tartó közvetlen közelből egy lövéssel fogad
ta. Erre a megsebesült allat ordítással új
ra a liget ürujének vette futását. Itt azon
ban a tisztartó 17 éves fia, a ki a zniói la- 
Bitóképezdenok III. éves növendéke, egy jó l 
iránzott lövéssel szivén talalta a mackót s 
földre tciiilt. így kezdették nu-g utólagos 
jóvahagyos reményen-n .1 budistak -  a va
sárnapi mnnkaszuuelet.

Értesítés. Az eperjesi ág. cvang. kerületi 
Collegiumi Jogakadeinián 18tJ 1 — f»2 tanévre 
a 1 elra'ások f. évi szeptember 1-től ü-ig 
e. zközölendők . az előadások pedig 10-én 
vcs ik kezdetüket. (A vizsgálatok szeptem- I 
bér 1-től lö -ig  tartatnak.) A jogakadémiai 1 
hallgatók vallásfelekezeti külömbség nélkül ! 
részesülhetnek a Collegium kebelében fen
nálló convictus kedvezményeiben ; (az erre 
néz.ve megállapított félévi dijak a követke
zők : ebéd és vacsoráért 81 Irt, ebédért 19 
frt) az erre érdemesek igényt tarthatnak 
a Collegium által évenként kiosztatni szó 
költ több és tekintélyes összegű ösztöndí
jakra ; valamint a szegény sorsúak a je le n 
tékeny alaptőkével rendelkező »Jogász se
gély-egylet* tám ogatására számíthatnak. 
Megjegyeztetik végül, miszerint úgy a jog- 
akadémia ifjúsági, mint a collegium i nagy 
könyvtár a hallgatóság rendelkezésére á l
latid. Az eperjesi ág. ev. kér. collegiumi 
jogakadémiai igazgatósága

A gyermekek fogapolasat a legtöbb szü
lő figyelmen kívül hagyja. F.bben leledzik 
aztan nagyrészt ama s/.omoru tapasztalat, 
hogy gyermekeink legnagyobb százalékának 
éppenséggel rosszak a fogai Szoktassák a 
szülök gyermekeiket arra, hogy minden étke
zés után öblögessék ki szájukat 1 százalékos 
carbolvizzcl, mely ma a legjobb és legol
csóbb fogápoló szer, lizzcl eleje lesz véve 
a szájban visszamaradt étel maradékok er- 
jerdésénok s a romlást okozó bacillusoknak. 
Ismertessük meg velük minél hamarabb a 
fogpis/kálót s fogkefét, mely utóbbi a fog
hús edzésére szolgál. A folytonos evés szin
tén rontja a fogakat, mert kezei sohasem 
mentek az ételmaradékoktól, mik a fogak 
legnagyobb ellenségei.

Nagy vihar volt e hó 22-én Selm ecbá
nya vidékén úgy hogy Bélabányánál a va
súti hidat elszakította. A közlekedés S e l
mecbánya és Garamberzenco közt m ega
kadt. még kocsival is csak Szklenón át 
lehetett közlekedni. A vihar a vihnyei b á 
nyában is nagy károkat okozott.

Tűz villám csapas következtében. Nagy
záporesö volt Garamberzeneén e bő 19-én 
miközben a villám egy gazda házába csa
polt s az nyomban lángba borult. A lán
gok átcsaptuk a szomszédos épületekre is 
s egyszere hat ház állott lángban a mel
léképületekkel együtt A szakadó eső da
cára, az égő házakból egvet sem sikerűit 
megmenteni, porig leégett mind.

Vasiiti tisztképző tanfolyam. A Budapes
ten fennálló vasúti tisztképző tanfolyamon, 
melynek célja és feladata azon egyének el
méleti kiképzése, kik a vasúti vállalatoknál 
a forgalmi kereskedelmi és tavirdai szolgá
latban mint hivatalnokok alkalmazást kivan
nak nyerni, kcreskcdelmügyi in. kir. Minisz
ter Űr O Nagyinéltóságanak intézkedése 
alapjai! a I. évi szeptember i-én az ötödik 
tanév veszi kezdetét. A mi az elméleti e lő 
képzettséget illeti, hallgatókul azok vétetnek 
fel, kik valamely fógymiiasiumot vagy főre- 
altanodat vagy azokkal egyenlő rangban ál
ló kereskedelmi vagy katonai tanintézetet 
sikerrel végeztek s az előirt érettségi vagy 
zarvizsgát megfelelő eredménynyci letettek, 
valamint azok kik a cs. és kir. hadsereg 
vagy a in. kir, honvédség tényleges állomá
nyában szolgáltak s a tiszti vizsgát sikerrel 
letették. A tanév szeptember bő t-cn  kez
dődik is egy huzamban 10 hónapon at tart.
A tanév befejeztével távozási bizonyítvány
ban részesített hallgatók a hazai vasutakhoz 
osztatnak be és barom hónapig tartó gya
korlati próbaszolgálat után a minden év 
október hó IO-tol december 23-ig terjedő 1 
időszakban megejtendő képesítő vizsgára j 
bocsáttatnak s a vizsgalat sikeres megállása 
esetében a vasúti szolgálatra kepesitö bízó- ( 
nyitványt nyernek. Beiktatási díj fejében 
mindenki 10 irtot tartozik fizetni ; ezenkívül 
Go frt. tandíj fizetendő. Azok. kik szegény
ségük alapján a tandij-fuctés alól magukat 
felmentetni kívánják, ez iránt beiktatásuk al
kalmával a folyó évben kiállított hiteles 
adatokra tamakodoszegénységi bizonyítvány- 
nyal felszerelt külön kérvénynycl folyamod
hatnak. Felhivatnak mindazok, kik c tanfo
lyamba az 1891)2 tanévre felvételüket óhaj
tják hogy kellőleg felszerelt folyamodvá
nyukul a 5 Vasúti tisziképzö tanfolyam*

Igazgatóságnál (Budapest VIJI Luther utca
3 szám) legkésőbb f. évi augusztus hó 20- 
ig nyujtság be Budapest, 1891. július hó 
14x11. A vasúti tisztképző tanfolyam igaz
gatósága.

Posta- es távirda-tanfolyam. A budapes- 
ten fennálló posta- és távirda-taufolyamon, 
melynek célja és feladata azon egyének 
előzetes kiképeztetése, kik a postai ás tá
vírdái, közigazgatási számviteli, pénztári és 
kezelési szolgálatnál, valamint a m. kir. 
postatakarékpénztár igazgatóságánál alkal
mazást kiváltnak nyerni. A tanév f. évi 
szeptember hó t-én veszi kezdetét és meg
szakítás nélkül 10 hónapon át tart. Nyil
vános rendes hallgatókul oly egyének vétet
nek (el, kik a köztisztviselőkre nézve az 
1883-ik évi 1. t. c. 1 §-ában meghatározott 
általános kellékeken fclülMtiteles okmányok
kal igazoljak. Beiktatási dij fejében min
denki to  frtot tartozik fizetni. Tandíj 40 
forint. Azon hallgatók, kik szegénységük 
alapjan magukat a tandíj alól felmenteni 
kívánjak, ez iránt a beiktatás alkalmával az 
igazgatóságnál folyamodványt tartoznak be
nyújtani. Azon hallgatók, kik szogénysor- 
sukon kivül jó  előmenetelt mutatnak tizen
kettőn a tanfolyam egész 10 havi tartama 
alatt kereskedelemügyi Miniszter Ur Ő 
Nagyméltósága áltál 20 frtnyi havi pénzse
g é ly en  részesittetnek. Felhivatnak mindazok 
kik c tanfolyamba az 1891 |92-iki tanévre 
belépni óhajtanak, hogy az előre bocsátot
tak szerinti bizonyítványokkal felszerelt fo
lyamodványaikat f. évi august. 20-ikáig a 
»Posta- és Tavirda-tanfolyam* igazgatósá
gához (V III. Luther utca 3. sz.) küldjék be. 
Budapest, 1891. július hó 14-én. A posta- 
és távirda-tanfolyam igazgatósága.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer álta 23 éves süketség és fülzú
gásból gyógyut ki, készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hoz
za fordul. Cim : NICHOLSON H. J„  W ien XI

Irodalom.

A * Mérnök*. A budapesti kir. József-m ü- 
cgyetem hallgatóságának kezdeményezésé
ből folyó év végén oly mű kezd m egjelen
ni, mely hivatva van a magyar mérnöki 
világnak egyik napról napra égetőbbé va
ló szükségletét kielégíteni. E teljes joggal 
hézagot pótlónak mondható mű a >Mérnök< 
című szerkesztést segédkönyv, mely kb. 70 
nyomtatott ívnyi terjedelemben, mint a 
mérnöki tudományoknak a gyakorlat szá
mára készített enciklopédiája, tartalmazza 
a gyakorlati műszaki tervezéshez szükséges 
összes képleteket, számadatokat és e ljá rá 
sokat rövid, világos és szabatos előadásban. 
E könyvre különösen most. midőn hazánk
ban a műszaki tevékenység napról napra 
növekedő arányokban terjed, szüksége van 
minden tervező mérnöknek gépészmérnök
nek és építésznek, minden müszki hivatal
nak és irodának ; nem pótolja azt semmi
féle külföldi szerkesztési segédkönyv, mert 
a .M érnök* adataiban kimerítőbb, képle
teit a mérnöki tudományok legújabb ered
ményeinek álláspontjáról nyújtja s a mi 
főleg kiemelendő : hazánk speciális viszo- 
uyait folyton szem előtt tartja.

A művet a kir. Jozsef-mflogyct- men tar 
tolt előadások, valamint a legkitűnőbb ha
zai s külföldi szakmüvek alapján részben 
okleveles mérnökök, részben műegyetemi 
hallgatók állították  össze s az illető szakot 
előadó műegyetemi tanár urak, tehát az er
re lcgkom petensebb s legkitűnőbb hazai 
szakférfiak vizsgálják felül .Kbmm. Lipthay, 
Nagy D., Asbóth, Hiclek. I’ec, W artha. R e j
tő, Lázár, Rados. Bodola műegyetemi tanar 
urak vállalták cl a * Mérnök* kéziratainak 
atjavitásá: s e fényes nevek mar is teljes 
biztosítékot n/ujtanak arra nézve, hogy a 
munka feladatának meg fog felelni. A mű 
előfizetési ára 5  frt. Előfizetések, valam int 
megrendelések Dobrowszkí és Franké köny- 
kiádóhivataiába küldendők.

A maggar románok es a magyar nemzet
cimfl memorandum, melyet a magyar főis
kolák ifjúsága'válaszképen adott ki a buka
resti egyetemi ifjúság pamfietjeben emelt 
vádak megcáfolása vegett, a napokban

hagyta el a ajtót. A mű a román vádak 
s azok érvei sorrendje körül van csopor
tosítva. Kimutatja, hogy éppen Magyaror
szág volt az, mely a szabadságot Byzanc, 
a pápaság, a német császárság s az orosz 
deszpotizmus ellenében, a civilizációt pedig 
a török és tatár betörések ellen, raegvédel- 
mezte. A cáfolat nem száraz pomelikus 
hangú írat, hanem egy kimerítő, alapos 
készültséggel, klasszikus tömör nyelvezet
tel s meggyőző világossággal írott védel
me a magyar politikának, mely e hazán 
belül minden polgár szám ára vallás- és 
nyelvre való tekintet nélkül egyenlő jogo
kat, egyenlő szabadságot biztosit. Megren
delhető a .Szerkesztő b izo ttság in á l Buda
pesten a tud és müegyet. olvasó körében 
Lipót-utca 25 . Ára 30 kr. A begyült össze
gek uz h at kiadása költségeinek fedezésé
re fordittalnak, esetleg fenm iradó részle
tük a magyar ifjúság Millcniuma'apja ja v á 
ra esik. Meiegen ajánljuk a mű megszer
zését olvasóinknak.

Tol8tói Leó gróf, a híres orosz írónak 
egyik legjobb müve . »A házasság regénye,* 
igen sikerüli fordításban jelent meg a 
• Képes Családi Lapok* idei évfolyamában. 
Most pedig külön lenyomatban is kiadta 
azt a »Képes Családi Lapok* kiadóhivata
la-—Tolstói tagadhatlanul a je lenkor lege
redetibb íróinak egyike- Ereje  a leírásban 
bámulatos. Fenyes előadása, nagy bravour- 
ja  a legnehezebb lélektani problémák meg
fejtésében a moderu írók között úgyszól
ván páratlanná teszi. Mindezen tulajdonsá
gok fokozottan megvannak »A házasság 
regényében * Megragadó erővel, bám ulatos 
lélektani tudással festi két hites társ lelki 
állapotát, küzdelmeit’, csalódásait s bár nem 
megrázó katasztrófákon át, de mégis kéz
zel foghatóan azon következtetésre vezet, 
hogy a kereseti bodogságot nem a világ, 
h 'nem egyedül csak a házi tűzhely adhat
ja  meg. A legmelegebben ajánljuk e kitűnő 
regényt, mely uz összes könyvkereskedé
sekben és a .Képes Családi Lapok* kiadó- 
hivatalában rendelhető meg. Ara 1 frt.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos. 
Társszerkesztő: Fehér János.

Nyilttér.

F a i ’ liif f t *  N r ir ie i iM to f T c  v o u
OO k r. bis fi. 7.65 per Méter — glatt 
gemustert ca 2500 verselt. Farben und 
Dessins) ( — vers. roben- und stückwcise 
l’orto- und Zoilfrei das Fabrik-Depót G 
Henneberg (K. u. K. Hoflieferant.) Zürich. 
Muster umgehend. Bricfe kosten 10 kr. 
Porto.

E G Y  F I Ú ,
ki helyesen tud Írni és ol

vasni

felvétetik a turóez-szt.-már- 

toni magyar nyomdában.

T T V T T V T T T ' r T T ’ T T  T  T



X a n E S E S 3 ”l

Prflmiirt mit dér goldenen Medaille.

T E S C H N E R  THOHÖFEN
Mit Hcginn dér Saison crlaube ich mir műin reicli assortirtes Láger 

von Thonöfen allcr Artcn in Glasuren und Körmén etc. uus guten, festi n 
Matériái und in geschmackvollster Ausstattung bestens zu empfehlcn.

Durch mcinc langjáhrige Praxis und Erfahrungen als Pachmann bili 
ich in dcr Lage mit den neuesten Heitzsistemcn (auch cigenc Kombination) 
diencn zu können, die durch wcnig Hcitzmaterial ciné schnclle und anhal- 
tend lángé Warme g;bcn und sich durch déren biliige HerstcHung gleicli 
den kostspieligsten Heizsistcmen bewáhren.

Zeichnungen und Prciscourante franco und grati
Gcneigten Auftrágen entgegenschcnd, zeichnet sich

hochachtungsvol!

Benno Heybaeh
Thonöfeníabrikant

Teschen őst. Schlesien. 
ŝ i

%
M elyik lapra fizessünk elő ? O

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az 5

„ E G Y E T E R E S “
a mely az uj évvel immár 2 5 -ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból származó ertesüleseinek gyorsasága, alapossága és 
sokasaga, rovatainak változatossága kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz
dag tárháza tették az «Egyetértés»-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hü tudósítást egyedül az * Egyetértés* 
közöl. Gazdasági rovata elismert régi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 
S Gazdaközönség nem szorul többé idegen nyelvű lapr.i, mert az >Egyetértés* 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével s alaposságával ma mar nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos 8 a mezőgazda megtalálja mindazt az 
»Egyctértés*-ben, amire szüksége van. Változatosán szerkesztett Orcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy
szerre. úgy hogy egy év alat 3 0  - 4 0  kötetni regényt, részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jó magyarsagu fordításban kapnak az »Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsul és hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az »Egyetértésre*, melynek előfizetés, ira egy hóra 
1 frt 8 0  kr., >/, évre 5 Irt s egy évre 2 0  frt Az előfizetési pénzek az »Egyetér
tés* kiadóhivatalaba küldendők. Mutatványszamot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.
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N aponta m egjelen Budapesten

N  l t i l A K  I I I I I L A 1 *
P O L I T I K A I  I V . l P I I i A P

Szerkeszti: Főmunkatárs:

Horváth Gyula. Mikszáth Kálmán.
Helyettes szerkesztő: F E N Y Ő  S Á N D O R .

A >Magyar Hírlap* belső dolgozótársai, küimunkalársui és levelezői az irói kar leg
kiválóbb tagjaiból allanak.

A Magyar Hírlap* előfizetési ára :
egesz evre 14 f r t , fél evre 7 frt., negyed evre 3 frt 50 kr.. egy hónapra I frt 20 kr

A >HÉT* kiadóhivatalával sikerűit megállapodásra jutnunk arra nézve, hogy e vá
lasztékos kedvelt s/épiroda'mi hetilapot előfizetőinknek olcsóbban adhassuk.

Igv a >MAGYAR HÍRLAP* és a -HÉT* előfizetési ara együtt : egész évre csak 20 frt, 
fel evre 10 frt, negyed evre 5 frt

kívánatra ingben.

E lő fize té se k  a ..M a g y a r H írla p 1* k ia d ó h iv a ta lá h o z :

Budapest, IV, Granatos-ulca 16. s 1 ala küldendők.

oooooooooooococooooooooooooo*oooc

| Szt.-Margitszigeíi gyógyfürdő.
0  A szt.-Margitszigeti sétákén, tiszta, pormentes levegőjével <•> e ismert jó ha-

§ tasu 35a R meleg kenes forrás vizűvel '< gaikvlm.is.ibb yyogyhe.ynek bi/onyuit. A 
korszerű furdöberendezes«-i;en kivul van 300 szólta, társalgási ts tekejaték-terem. 
posta, telefon tavirda. Kitűnő cívcimenynyi iia-znalt < <>tt a hevviz. mint fürdő 

O  vagy belsőleg mint gyógyital < • bel lcgz< éic .. következőkul la kellen: 0ZÚZ,
O  zsatiak. idült kütegek. külsertesek után fellepett izzadmanyok, yürvely s bujakor.,
Q  máj-, gyomor-belbantalmak idült szukrekeües. hólyag hurut női hantalmak. garat 
X  yege tüdóhurut. hüdesek. idegbant altnak Utóbbiak ellen .. villamos fürdők a lkai 

maztattak meglepő sikerrel. Fürdő- és u ;yütt vallva, valamint fürdő-
bériéinél mérsékelt ar. A ;> ógyhelyen íurdővendég-k a lü <1 - es menetjegynél 

O  előnyben részesülnek A lakásoknál május es szeptemberben 30 százalék enged 
0  meny. Rendelő fürdőorvos Dr. Bauer Antal főhercegi udvari orvos. Fürdóidény 
Q  tartama május l-től szeptember 30 ig I lajóko. leked. s félóránkéit Menettéri-jcgy 
X  hétköznap 20 kr . vásár és ünnepnap 34 kr Napunkéul katona és cigányzene.
ZC Árszabály kívánatra bermentv • me ^küldetik.
O  Megrendeléseket lukasokra átvesz

8 a kxI. iimrtfitMziKcIi jcj fiii-do
IV Ií í k ) H ő m ;x 4‘
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A  t u r ó c s -s s t . - m á r to a i  „ M A G Y A E  H T O M D A 11
kiadásában m egjelent:

A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
Irta.: Ha.jos.

A R A  8 0  K R,
£ KCJíT Kapható a Magyar Nyomdában
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Turócz-szt -mártom rnagyai nyomda — KuMmíeld Ignác*
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