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előfizetőit kjknek előfizetésük lejár, vagy 

hátralékban vannak, hogy előfizetéseiket 

megújítani, hátralékaikat kiegyenlíteni ke

gyeskedjenek. Az előfizetési pénzek a Fel

vidéki Hlradő aSzerkesztőségének* küldendők 

Turoc-Szt-Mártonba

A millenniumi kiállítás ügye.

A munkaszünel első vasárnapján, 
julius hó 19-én, a lemosván kiállítás 
ünnepélyes megnyitása alkalmával 
legelsőbben is a kereskedelmi minisz
ter volt az, ki mintegy enunciálta 
azt, hogy akkor, midőn a nemzet Bu
dapesten millenniumátfogja ünnepel
hetni, reményű azt, hogy ezen alka
lommal ott kiállítást fog rendezhetni, 
s elvárja, hogy iparosaink és mind
azok, kik a kiállítás körül érdekelve 
vannak erőt fognak gyűjteni a nagy 
munkához.

Körülbelül ily értelmében nyilat
kozott a vasakaratu miniszter, s a 
miniszteri nyilatkozat óta nem egy 
megbeszélés tárgyát képezte a rail- 
leniumi kiállítás ügye, s a sajtó is 
behatóan foglalkozott e nagy fontos
ságú kérdéssel.

Legközelebb pedig az országos 
ipartanács fogja a kiállítás ügyét 
megbeszélni s munkaprograramjában 
megállapítani a részleteket.

A kiállítást illetőleg kétfelé oszla
nak a nézetek.

Vannak, kik azon nézetet vallják, 
hogy a millenniumi kiállításnak nem

zetközinek, vagyis világkiállításnak 
kell lennie s hogy a nemzetközi kiál
lítást nemcsak közgazdasági és ipari 
valamint általános nemzeti érdekek 
teszik kívánatossá, hanem politikai 
és kulturális követelmények Jharcol- 
nak annak ilyetén jellege mellett.

E nézetnek erős harcosa Zichy 
Jenő gróf, kinek külföldi tőkepénz 
felhasználása mellett, terve oda kon- 
kludál, hogy nemzetközi jellegű vi
lágkiállítást teremtsünk, melynek fé
nyes központja a magyar kiállítás 
lenne.

A nemes gróf teljesen meg van győ 
ződve a felől, hogy a nagy nemze
tek versenyében a magyar ipar is 
tiszteségesen és becsülettel töltené 
be helyét.

De igen tekintélyes azoknak is 
szám uk, kik azt óhajtják, hogy a kiál
lítás O rszágos, nem zeti jellegű legyen 
és attól távol álljon minden nem zet
köziség

S úgy látszik, hogy nemcsak a 
miniszter nézete, de általában a kor
mány terve is ez.

Abban keresik a kiindulási pontot, 
hogy a nemzet ezredéves ünnepén, 
kizárólag csak a nemzet rendezzen 
kiállítást; hogy az iparunk fejlettsé
gét tanúsító nagy verseny tisztán 
nemzeti legyen s hogy a tisztán 
nemzeti ki;íllitásból a külföld ala
posabban ítéljen rólunk.

Legyen bár a kiállítás országos, 
avagy nemzetközi, mert ezen jellegek 
egyikének, vagy másikának végleges 
megállapításáig még igen sokat fogunk

tanácskozni, egyet nem szabad feled
nünk, hogy a nagy munkához erőt 
kell gyűjtenünk.

A kiállításnak olyannak kell len
lennie, mely méltó legyen ezredéves 
múltúnkhoz. A készülődéseket már 
mostan kell megkezdenünk, s már 
mostan kell megbarátkoznunk azzal, 
hogy a kiállításban részt kell vennie 
az ország minden vidékének, minden 
városának, sőt mindenkinek, a ki 
csak kevéssé is tényezőül tekinti 
Önmagát ez ország mezőgazdaságának 
iparának, kultúrájának valamely ágá
ban.

Jelen sorainkkal nem volt egyébb 
célunk, mint az- hogy vidékünk ipa
rosait már most eleve figyelmeztes
sük az 1896-re tervezett millenniumi 
kiállításra.

Igaz, hogy addig még teljes négy 
évünk van, de ismételnünk kell azon 
meggyőződésünket, hogy e kiállitás- 
nakr legyen az országos, vagy nem
zetközi. de mindenesetre fényesnek, 
ragyogónak és nagyszerűnek kell 
lennie.

Ki kell fejtenünk minden erőnket, 
s meg kell mutatnunk azt, hogy ezer
éves küzdelmeink közepette is lépést 
tartottunk a haladásban minden té
rin  s hogy ott állunk éppen, ahol a 
müveit külföld.

Az érdeklődés állalános jeleiből 
bizton következtethetünk arra, hogy 
a kiállítás valódi képet fog nyújtani 
nemzetünk életrevalóságáról; s mig 
egyrészt erőink duzzadtságát fogjuk 
ott bemutathatni, másrészt meg fogunk

győzhetni mindenkit, elleneinket is 
arról, hogy gazdasági, ipari és kul
turális fejlettségünknél fogva méltók 
vagyunk az ezeréves hazára.

Hisszük, hogy vidékünk nem ma
rad tétlenül, hanem kiveszi a nagy 
munkából az őt megillető részt. S  e 
tekintetben kérjük mindazokat, kik 
szóval és tanácscsal támogathatják 
iparosainkat és gazdáinkat, hogy be
folyásukat e téren is érvényesítsék. 
Nevezetesen buzdítsák és figyelmez
tessék a versenyképes elemeket a 
kiállításban való tömeges részvételre.

A nemes verseny és a munkakedv 
felélesztése mutatkozik a legjobb esz
köznek az ábrándos politikai üzel
mek hínárjából való kimentéshez. 
Tapasztaltuk eddig is, hogy amaz 
iparosaink, kik a munkának élnek s 
valamelyes fogalmával bírnak az 
iparfejlesztésnek, nem vezethetők 
egy könnyen az örvénybe. Azok az 
iparosok pedig a kik már ez idősze- 
rint a nemzetiségi eszmék bajnokai
nak uszályhordozói, mások boldogu
lásán és közmegbecsülésén okulva, 
előbb utóbb ki fognak józanodni s a 
nagyobb erőhöz vonzatni.

Mikép tarthatja fenn s emel
heti a tanító tekintélyét ?

(FolyUtáa.)

5 ) Legyen a tanító a tisztaságnak jelképe 
A tisztasághoz nem kívántatik drága ruha, 
szép palota, finom bútor és sok más. A  ta
nítónak mindehhez mértem igen kevés a fi

T Á R C A

Apré vonások uaf?y emberek 
életéből.

I r o d a lm i fo r g á c s o k .
összeállította : Révész Lajos 

(Folytatás.)

3 . F á y  A n d r á s r ó l.

A magyar Aesopusról mindenki tudja, 
hogy ügy gombai tuskulánuma, mint pesti 
kalaputcai haza gyülekező helye volt a re
form korszak kiválóbb alakjainak.

Fóti szüretjei orszaghirüek voitak ; Vörös
marty ezektől inspirálva irta meg Fóti 
dalat :

Fölfelé megy borban a gyöngy.
Jól teszi.
Tőle senki c jogát el
Nem veszi.

Aki akkor nevezetes ember volt, kelle
mes otthont tatait a Fay-házban Nala volt 
az első igazi > sálon* Magyarországon. El 
lehet képzelni, hogy olyan korben, hol Fáy 
András voit a házigazda, egy Vörösmarty. 
Bajza, Szemere. Széchenyi. Deák, Egressy. 
Schódelné, Déryné, Fcrenczy stb. a vendé 
gek, milyen szellem, milyen kedélyesség 
uralkodott.

Csak úgy szikrázott az éle, röpködött a 
játszi szellcmdussag s lapokat lehetne meg
tölteni az első magyar sálon leírásával.

Egyszer Fáy András névnapján, ismét 
együtt ült az irodalom, művészét és politi
kai elet virága a meseiro asztalanal ; a pe
csenyénél feíemeikedik Szemére Fa! s kő
vetkező poharkoazonioi mondj*

Á, bé, cé, dé, é, f, gé, há:
F'ay András éljen soká !

Mire Fáy rögtönözve igy felel :
I, ká, el, em, cn,
Köszönöm szépen !

•• *
Fay András legtöbbre becsülte kortarsai 

között Széchenyit; ez volt idálja a maga 
reformelveivel ; ezt követte ő is a saját hon- 
boldogitó törekvéseivel. De, hogy mennyire 
érezte, hogy hatásban mennyire elmaradnak 
a (legnagyobb magyar* mögött úgy ó, 
mint azok mind, kiket ennek tevékenysége 
az ipar. közgazdaság és kereskedelem terén 
munkálkodásra ösztönzött, mutatja az a 
mondása, melyet szeretett mindenkor hasz 
nálni, ha Széchenyiről s róluk — követőiről 
— volt s z ó :

—  Széchenyi a nagykereskedő, .... töb
biek Csak greizlerek !

•• •
Akkor történt, mikor F'ay András az. ELŐ 

Hazai Takarekpénztar eszméjén gondolko
dott, hogy Széchenyi István meglátogatta öt.

Gyakran megtörtént ez mert a nagy re
formátor szerette megbeszélni a maga ter
veit Fayval. kinek gyakorlati megjegyzéseire 
bírálataira igen sokat adott.

Ez alkalommal épen a Vaskapu munká
latai voltak szóban s megbeszélték a vég
zendők mikentjét a náluk szokásos alapos
sággal.

Mikor mar erről a tárgyról nem volt 
több beszélni valójuk, előállott Fay is a 
maga eszméjével, a takarékpénztár terve
zetével Kifejti igen szépen -  amik ma mar 
közhelyek — hogy Magyarország kereske
delmének egyik legerősebb támasza lenne j 
hí a kereskedők olcsó, biztos pénzt kapná
nak , de másrészt s legfökepen a szegényebb j

osztályban reméli ez intézet fölállítása által 
a takarékosságot megkedvelteim ; mert 
hiszen, ha a közép s a szegényebb osztály 
tudja azt, hogy biztos helyen kamatoztat
hatja a legcsekélyebb összeget is. melyet 
eddig félretenni megtakarítani érdemesnek 
sem tartott — bizonyára felényit sem költ 
olyan kiadásokra, milyeneket most csak 
azér/ is megenged magának, mert a talán 
megtakarítható csekély fölöslegnek úgy sem 
veheti hasznai; \agy még ha kiadhatna is 
gyümólcsözés végett, legtöbbnyire el is 
veszti.

Széchenyi igen érdeklődve hallgatta végig 
az indokolást is, a tervezetet Is.

- S hogy akarja ezt kivinni ? kérdi végre 
miután Fáy elhallgatott.

—  Részvényekkel.
-  S van-c sok sógora, komája ?

— Az van I felelt Fáy mosolyogva e nem 
vart kérdés fölött De miért kérdi ezt a 
gróf ?

— Mert én ismerem mar hazam fiait. 
Szamtalanszor tapasztaltam magam, hogy 
mennyire tartózkodnak, sőt iszonyodnak 
mindentől ami új. Meglátja édes barátom 
bármily életrevaló is tzrve, nem lesz képes 
keresztül vinni.

És, hogy csakugyan nem hitt az eszme 
keresztül vihetóségébep mutatja, hogy io 
részvénynél többet nem is irt alá,

Fayt azonban ez nem csüggesztette e l; 
ahany jóismerőse, sógora, komája volt, mind 
fölkérte, hogy terve kivitelében segítsék; 
hogy —  ha csak pár részvényt is —  Írja
nak ala. S ismerősei, sógora, komái nem 
hittek ugyan a sikerben, hanem barátjuk, 
sógoruk, komájuk k e d v é é r t  egy-két 
részvényt mégis alairtak.

így jött létre a ma mar legnagyobb ma

gyar pénzintézet, az Első Hazai Takarék
pénztár ; azt lehet mondani, hogy ahány 
részvénynyel alakult, annyi levelébe, annyi 
keserves rábeszélésébe került Fáy András
nak. Hogy mégis létrejött, annál nagyobb 
érdeme.

Ugyan hány n a g y  emberünk van, aki 
ma ennyit megtenne a közügy érdekében ? 

* * •
Fáy András is hódolt a divatnak, ameny- 

nyiben neki is volt emlékkönyve, melybe 
baratai szebbnél-szebb gondolatokat írtak ; 
sajnálom, hogy csak azt ismerem amit Sze
mere I’al irt bele; de ez oly gyönyörű, hogy 
lehetetlen nem reprodukálnom; ezt irta 
ugyanis Fay emlékkönyvébe :

Sorsában megnyugodt szívnek sok a ke
vés ; de a legtöbb is kevés annak, ki többre 
vagy.

• * •
Igaz mondta Fáy András öcscsének, 

Fáy Bclanak —  hogy önbizalom nélkül 
senki nem lehet hasznos a társadalomra ; de 
mégis nem annyit ér az ember, amennyit 
önmagáról hisz, hanem amennyi hasznát a 
társadalom veszi.

4r. B á r ó  K e m é n y  Z sig m o n d ró L

Kemény Zsigmondról köztudomású, hogy 
szörnyen szórakozott volt; gyakran megesett 
rajta, hogy kCtszer-háromszor is megebédelt, 
vagy hogy nem találta meg a kitály utcá
ban saját hazat, mig valamely hordár útba 
nem igazította. Azt is beszélték a Fáy ház
nál, hogy egy ilyen szórakozott pillanatában 
azt sem tudta megkérdezni, kinek a hazát ke
resi ? mert elfeledte saját nevét.

Egy reggel, mikor Fáy András nála volt, 
beaBit hozza Deák Ferencz is Kemény épen



vetése s jó', ha ruhájára egyáltalában telik; 
de azért olcsó ruha, egyszerű bútor is tart
ható tisztán s mindenesetre jobb benyomást 
tesz az' emberre, mint olcsó meg piszkos 
ruha, egyszerű és piszkos bútor.

Ezen kellékekhez alkalmazkodjék a tanító 
társadalmi tekintélyének az érdekében, saját 
személyét illetőleg. Kivan téve azonban a 
tanító oly külbehatásoknak, melyek tekinté
lyére nézve nagy befolyással bírnak s azo
kat kell, hogy szamba vegye s figyelemre 
méltassa. Ilyen külbehatas a s z ü l ő  A 
szülök igen sokat használnak, de igen so
kat arthatnak a tanító tekintélyének.

Vannak szülők kik a tanítót -  ha gyer
mekeiket büntetni bátorkodott — azok je 
lenlétében lealázzák; mondván a gyer
meknek: »Ne félj kicsikém, majd adok én 
annak a szamárnak! Téged ue verjen ám 
senki Isten-fia!« Vagy pedig az atyus isko
lába szalad s ott a gyermekek előtt kezdi 
szidni a tanítót sőt még az utcán tombol 
mérgében, hogy az egész falu népe kiszalad. 
Mit kelljen mondani az ilyen szülőkről í 
Azt, hogy műveletlen, ostoba. Ha van va
lami kifogása a tanító ellen tegye azt négy
szemközt s nem a gyermekek jelenlétében.

A müveit szülő gyermekében bizalmat, 
szeretetet iparkodik ébreszteni a tanító iránt, 
az ő rendeletéinek teljesítéséről gondosko 
dik, egyszóval támogatja működésében; a 
mely szülő ezt nem teszi, avagy pl^ne az 
ellenkezővel kénycszteti gyermekét, azt kí
sérelje meg a tanító szép módon helyes 
irányba terelni s ha nem bírja, agy taná
csosabb. ha tekintélyének s többi tanítvá
nyai érdekében a kérdéses gyermeket az 
iskola-bizottság igénybevételével az iskolá
ból eltávolítja.

Nagy befolyással van a tanító társadalmi 
tekintélyének fentartásánal az iskola fentartó. 
Legyen az allam. község, hitfelekezet avagy 
magánember ha iskolát tart fenn, első köte
lességének tekintse tanítójának megélhetésé- 
séről gondoskodni, nem különben arról is, 
hogy fizetését pontosan kapja s ne a tanító 
legyen kénytelen pénzét házról-házra inkasz- 
szálm, hanem hajtassék az be községi pót- 
avagy állami egyenes adóval.

Ez több helyen tényleg így is van s azért 
irom meg.

Ismerek tanítót, kinek 4 0 0  írtnyi fizetése 
van mar terményekkel együtt, készpénzben 
csak 10 0  frt. Ezen száz forintot a hitköz
ség már két év óta egy pár garazda ember 
ingerlése s uszítása foiytan megfizetni nem 
akarja úgy hogy a tanítónak jelenlegi kö
vetelése mar 2 1 5  irtot tesz ki Ha ezen kér-

öltözködött. Beszélgetés közben oda megy 
Kemény a szekrényhez, kivesz egy .-dmara 
vasalt ing.'t s fölhúzza a fölé, a melyet tiz 
perccel előbb magára oltott.

Sem Deák, sem Fáy nem szóltak egy 
ideig semmit, vártak, mire megy a szórako
zott ember a két darab öltözékkel.

Végre, mikor mar szörnyen vesződött 
ósszegombolasukkai, megszólítja Deák :

— Nini Zsiga ! Hat te két inget szoktál 
viseini ?

— Én i Dehogy szoktam I Hanem ezt bi- 
zonyossan osszevasaltak!

Es nem lehetett vele elhitetni, hogy azo
kat egymás után vette magara csupa merő 
szórako/.ottsagbol.

5 . íázem ere P á lró l.

Utolsó éveiben igen megtört, roskatag 
alak volt mar az or<-g Szemére, hanem azért 
rendesen megtette gyalog sétáját a Duna 
partján minden nap. Akik látták hosszú fe
kete rokkjaban, fején nagyszélü kerek kalap
pal, botjára támaszkodva, szánalommal kí
sérték apró bizonytalan lépteit a hajlott 
öregnek.

Voltak olyanok is, akik megmosolyogták, 
sót a csintalanabb utca gyerkőcök ra is ki 
abáitak :

— Félre az útból, itt jón a kis teknős 
béka!

A volt minisztert sem a szánó mosoly 
sem .1 gyermekek csintalansága nem bán
totta, sokkal jobban boszankodott azért, 
hogy minden sétája cgy-egy zsebkendőjébe 
került. Barmiként vigyázott is, mindég ki
lopták régi divatu kabatja hatsó .zsebéből

Gondolt egyszer egyet.
Uelevarrta a zsepkendót zsebébe s gyer- ,

I déses tanítónak más mellekjövedeime nem 
I volna, nem halt volna meg az mar rég 

éhen ? Vagy ha nem is halt volna meg, de 
élhetett volna-e úgy a mint egy tanítónak 

: illik, hogy tekintélyét fenntartsa ?
| Gondoskodjék tehát az iskolafenntartó 
' arról, hogy tanítója csekély fizetését lega

lább pontosan kapja meg.
Rontja a tanító tekintélyét. a/on körül

mény, hogy még mindig olvashatók ilyféle 
tanítói pályázatok: »A megválasztott tanító 
I 50 frt fizetést, 2 szekér szénát, 5 font 
fagygyúgyertyát. 10  tekercs kendert s egy 
szobából s konyhából álló lakast kap.* És 
még az olyan iskolafentartó nem resteli meg
jegyezni, hogy okleveles legyen ám a tanító 
s hogy későn érkezett folyamodványok nem 
vétetnek figyelembe.

Az ilyen iskolafenntartó forgópisztolyt 
mellékeljen a kinevezési okmányhoz, hogy a 
szerencsés kinevezett ne éhhalállal, hanem 
röviden végezze be nyomorúságos földi pá
lyáját.

Igaz, most már megvan állapítva a 300 

frtnyi minimális fizetés, de ebből egy nőt
len ember is alig tud megélni akként, hogy 
művelődjék, olvasni valója legyen — legyen 
tagja a nyugdíj alapnak, a tanítói- és köz- 
mivelődcsi egyesületnek, fizethessen kereset 
s úti adót stb., s ne legyen rongyos kö
nyöke ; hát a nős tanító, kit a gondviselés 
vagy fél tucat gyerekkel megáldott ?

Az ilyen tanító örül, ha van mit ennie, 
nem hogy még iskolával s egyáltalán a 
tekintélylyel törődnék.

Szerény véleményem szerint a tanítónak 
társadalmi tekintélyét anyagi oldalról csak 
is 4 0 0  frt minimális fizetéssel lehet biztosí
tani, s akkor is csak úgy, ha azon fizetés 
rendes havi vagy évnegyedes kiszolgaliatá- 
saról gondoskodva lesz. Addig míg nyo
morban lévő kartarsaink lesznek, a tanítói 
tekintély altilanosan nem lesz kivfva. mert 
az ezeknek nagy zömével járó közvélemény 
túlsúlyban tartja a tekintélylyel hiró mi
noritás iránti hangulatot.

Nem lesz. hi ibavalo kartarsaimat a társa
dalom egyes dölyfos, büszke tagjainak a 
tanito irányúban tanúsítani szokott magatar
tásukra figyelmeztetni Sok ostoba ember a 
tanítót semminek sem tartja a tanítónak ke
zet nyújtani —  megalázásnak vélik.

Ezekről —  bár igyekeznek a tanító tekin
télyét rontani — sokat nem érdemes szólni 
legfeljebb mcgszivlelésül ajánlhatom kartár- 
saimnak azt a közmondást: Ki téged kővel 
dob, dobjad vissza kenyérrel*, s ha ilyen

mek< s örömmel varta a percet amikor a 
zsebtolvaj zsebébe nyúl. Hogy fel fog sülni! 
—  gondolta s jóizüt nevetett magában.

Jó hosszúra nyújtotta a sétát s mar visz- 
szafelé fordult, mikor egy gyenge rántást 
érez rokkján. A világért vissza nem fordulna 
észre nem venne, bar mar erősen ringatják 
zsebkendőjét.

Az 01 cg ur mulatsága, öröme kimondha
tatlan. Hanem észre veszi a tolvaj is, hogy 
ra van fzedvc s teljes indignációval, elég 
hangosan megszólal :

— Ez mégis cudarsag. Az öreg apját 
tegye bolonddá máskor!

Szemere mulats igát egészen elrontotta az 
emberi romlottság ilyen magas foka s mi
kor elmondta Fayésná! kalandja'., neme.*- 
lelke egész szomorúságával tette hozza:

—  Még neki aiít feljebb ! Meg neki !

fS. Y ö r ö s m a r ty r ó l

Egyszer két földes úr valahonnan Szath- 
már varmegyéből Pesten járván, fölhasználta 
az alkalmat s tiszteletet tette Vórósmarty- 
nál, kinek hírneve ekkor volt delejöjén

Sajnálatukra Vörosmartyt nem talaltak 
otthon ; hanem, hogy mégis egészen hiaba 
ne járták légyen, inasától kérdezősködtek s 
iparkodtak egyet-mast megtudni a nagy 
költő életéről.

A többek kózoA azt kérdi az egyik az 

inastól:
— Ugyan mondja csak meg. milyen val- 

lásu a nagy költő ?
—  Azt én bizony hatanzottan meg nem 

mondhatom ; de azt gondolom, hogy refor
mátus, mert soha bem jár templomba .

morális eszközzel sem hódítod meg ellensé
gedet : légy közönyös iránta.

Látjuk mindezekből, hogy a tekintély ki
vívása s fenntartása nem könnyű dolog; 
sok igen szép tulajdonra kell szert tenni, 
melyeknek tudata boldogítja az embert, de 
viszont sok keserű falatot kell megemész
tened, hogy avval dicsekedhess. Azért ezen 
aranytanacscsal végezem be soraimat. »Akit 
a tanítói hivatallal sokszor együttjáró, anya
gilag nyomasztó helyzet, a szülék és gyer
mekek néha tapasztalható hálátlansága elke
serít, . . . annak jobb.'ha e tövisekkel 1 akottj 
de azérf a hivatottak előtt vonzó pályáját 
valami más hasznosabbal, gyönyörüséges- 
sebbel cseréli föl*. (Dr. Kiss öreg.)

Riszner József

A H ÉT  T Ö R T É N E T E
Közös miniszteri tanácskozások tartuttak a 

múlt hiten Bécsben. A tanácskozások ez 
idén fölötte érdekesek voltak. Más években 
sem voltak ugyan érdektelenek, mert a had
ügyi tárca követelései iránt mindig van ér
deklődés, de inig más években a két mo
narchia felelős pénzügyminiszterei csak egy
szerűen gátló szerepet vittek tárcáik érde
kében, addig az idei tanácskozások alatt a 
valóságos összeütközés jellegét öllé magara 
a had és pénzügyi miniszteick s z ív ó s  ragasz
kodása tárcáik érdekéhez. A megegyezést 
nehézzé tette ama személyi momentum is, 
mely a két pénzügyminiszter szakavatottsá- 
gához fűződik. Különösen nehéz volt dullőre 
•ütni Wekerlévcl, kinek kiváló érdeme a ma
gyar államháztartás egyensúlyának helyre
állítása. ő t kellett tehat első sorban meg
győzni a magyar költségvetésbe beállítandó 
újabb hadügyi kiadások szükségeiről, A küz
delem napokig tartott, s a vége mégis az 
lett hogy a militarizmus legyőzte a nemzet- 
gazdasági érdekek őrét, A közös hadügymi
niszter meghajlította a magvar s az oszt
rák pénzügyminisztert. Mint hírlik, kemény 
tusa után egy kompromiszszum jött létre, 
melynek lényege a következő : Bauer báró 
hadügyminiszter clejté egy részét a katonai 
követeléseknek s a pénzügyminiszterek ellen- 
tállása úgy Magyarországra, mint Ausztriára 
hasznot hajt, de azért mégis meg leszen 
zavarva a pénzügyi egyensúly mindkét he
lyen S ezzel sok hasznos és szükséges re
form le lesz szorítva az elintézés színteré
ről. így már most alig lesz valami az 
állami tisztviselők fizetésének emeléséből. A 
fedezetet felemészti a hadsereg, s ennek ál
dozatául esett újra sok család, a középsorsu 
magyar intelligencia zöme. Úgy látszik elég 
volt nekünk a puszta remény is, s most úio- 
lag ott kezdhetjük a dolgot, a hol végez
tük.

Az evangélikusok egyetemet gyűlése e hó 
2 3 -an kezdődött. Azonban ezt megelőzőleg 
mar 2 1 -én megkezdették a bizottságok ülé
sezéseiket, nevezetesen : a közoktatási és a 
teológiai bizottság. Amaz azt határozta a 
8orög nyelv tárgyában, hogy az iskolát 
fenntartó testület döntse el, vájjon a pótló 
tárgyakat, vagy pedig a görögöt tanítsak 
az illető iskolában ; a teológiai bizottságnak 
nevezetes az a határozata, hogy az akidc- 
miai igazgatok buzdítsak a teológusokat 
egyszersmind a tanari képesítés megszerzé
sére. Az egyetemes gyűlés eloertekrzlete
2 2-én tartatott meg, oulyen a tárgyalás ala 
került lényegesebb ügyek lettek racgvivatva.

A hadügyminiszter követelései A N. Fr. Pr. 
szerint hat millió frtot tesznek ki, mely osz- 
szcgből négy millió az osztják és két mil
lió a magyar költségvetést fogja terhelni. 
Ez a 6  millió részben a hadügy kiadásokra, 
vagyis a bekeietszám fölemelésére es az 
alantas tisztek szaporítására fog fordittatnf, 
a mi áltál c költségtöbblet állandó lesz a 
budgetben,

Kun Bertalan jubileumát, —  a ki ötven 
év óta lelkész, negyven év óta miskolci pap 
és huszonöt év óta tiszamclléki püspök 
az egyház, a kerület és varos nagy fén'-nyel 
ünnepelte meg ma egy hete Miskolcon.

Baross Gábor miniszter e hu iG-au érke
zett meg Konstantinapolyba s ott pár na
polt töltött. Utazasanak célja az volt hogy

megismerkedjek azokkal a viszonyokkal és 
intézményekkel, melyek Magyarország keleti 
forgalmára ne. ve fontosak. A magyar ke
reskedelmi részvény társaság konstantinápolyi 
főügynökével hosszabb ideig tanácskozott 
a csomagforgalomról, mely Magyarorszag 
és Törökország közt legközelebb életbe lép.

A román király lemondása. Károly király, 
ki jelenleg felesége betegágya me lett Olasz
országban tartózkodik, a lesújtó körülmé
nyek hátasa a'alt környezete előtt állító
lag kijelentette, hogy szándékozik lemon
dani a trónról. A román közvélemény elő 
van készülve valamely komoly esemény 
bekövetkezésére s feszü ten várja a hi e- 

j két Olaszország1 ól

A néjttanitók javadalmazása. A Magy. 
Ért jc entése sze:int a közoktatási minisz
tériumban jelenleg a népiskolai tanítók 

| javadalmazásának szabályozására vonatkozó 
törvényjavaslat készül. me-y már legköze- 

I lebb a minisztertanács elé kerülhet. A 
, törvényjavaslat a többi közt kimondja, 

hogy oly községekben, melyek a néptanítók
nak a törvényben megállapítandó minimu
mot fizetni nem képesek, az államnak kell 
a hiányos összeget fedezni, miáltal a köz- 
oktatásügyi kormánynak a döntő befolyás 

- biztosittatik az iskolákra

h í r e i n k

Széchenyi ünnep Turóc-Szent-Mártonban.
Széchenyi István gróf születésének századik 
évfordulóján kegyclctcs ünnepély folyt le a 
turóc-szt.-mártoni allami polgári és keres
kedelmi iskolában. Előbbiben az osztályfő- 
nökök, utóbbiban Boldi.s Ign ic igazgató 
ecseteltek a legnagyobb magyar hatását a 
közéletre s nemes életének példájával buz
dítottak az ifjúságot a hazafias érzés és te
vékenységre. Különösen sikerült az igazga
tónak a kereskedelmi középiskola ifjúságá
hoz intézett szép tanulmánya, melynek végén 
lelkes szavakkal figyelmeztette Őket arra a 
missiora. melv rajuk var : a kereskedelem 
magyarra lé'elére. Az is!.ólai iiiinnpcly isten- 
tisztelettel végződött, melyet Cserey Emil 
plébános végzett a rk. templomban. Külön
ben nemcsak Mártonban, de a kir, tan- 
felügyelő úrnak erre vonatkozó rendeleté 
folytan a vármegye összes allami iskolai
ban megülték ezt a nemzeti ünnepet, mely
nek altalánossá tétele érdekében kár. hogy 
a fővárosi napi lapok olyan későn s olyan 
lanyhán agitáltak. Széchenyi szerintünk 
többet érdemelt volna a magyar nemzettől 
minthogy csak n 1,kulikban Qnnepr'jrk. 
Különben hala Csakynak, hogy 7. is meg
történt

Áthelyezés Tm ik József beszterc -bányai 
kát fögimnaziumi rendes tanári a vall 3- 
és közoktatási mini zlor 1 nagyszebeni ál
lami főgimnáziumhoz. —- GottI Rezső sop
roni állami forealiskolai rendes tanári 
pedig a bes terceb nyai főgimnáziumhoz 
hasonló minő-égben áthelyez e.

Tanltok közgyűlése. A besztercebányai 
egyházmegye terül--én lakó kitholikus 
tanítók egyest! ete fo v > hó 2 _’-én tartotta 
közgyűlését Besztercebányán A yülést 
melyen számos « gye ületi tag vett részt. 
Bende Imre püspök ö méltósága nVrotta 
meg a tanítóknak a tanítókról szó ó nagy
szabású beszédével A beszédnek főbb 
sarkpontjai ezek voltak \ tanít - tiszte je 
és szeresse pályáját , a tanító iparkodj- k 
magát tovább képezni a tanítóképzőben 
szerzett alapon , befejezésül a hazafisagról 
elmélkedett, mit az egvházmrgye tanítói
nak ismételten szivükre kötő t. Végül Ö 
méltósága 10 0  irtó- adott az egyesület 

j nyugdíjintézete javára

Horvátország kettós jubileuma Kettős ju-
j bilcumot ül az idén Horvátország: államit 
1 és egyházit. Az idén lesz 800 éve, hogy 
' s eut László magyar k rály a horvat ren

dek hívására hada-vai az 0  szagba bejövén 
azt a magyar korona országaihoz csato ta. 
Ugyanekkor történt, hogy szent László a 
kereszténység megerősítésé'e Zágrábban 
megalapította a püspökséget, mely liyrn- 

I formán szintén az idén lesz 80" éves.



Dlj-kuglizás A magán kuglizóban múlt 
vasál nap volt ez évadban az utolsó dljkug- 
lizás nagyon élénk részvétel mellett ; hét 
kisebb-nagyobb értékű díj volt kitűzve, me
lyért igen élénk küzdelem folyt a tagtársak 
között. Az első három dijat lapunk felelős 
szerkesztője. Mihalusz Sándor és Glűcks- 
thál Ignác nyerték.

A szuceányi izr- iskolában, Riszner József
nek allami tanítóvá történt kinevezése foly
tán megürült tanítói állomásra az izr. hit
község a múlt héten Klein Samu, volt alsó 
turcseki kisegítő tanítót választotta meg 
egyhangúlag.

A nói kereskedelmi tanfolyam. Hát bizony 
belátjuk, hogy sokkal vérmesebbek vagyunk j 

semmint a mai világban észszerű. Mi biz- i 
tosra vettük, hogy Turócvármegyc lakosai j 
örömmel ragadják meg a kedvező alkalmat, 
mely számukra a kir. taníelügyelőség által 
a női kereskedelmi tanfolyam szervezése 
ügyében közzétett felhívásban rejlett s tö
megesen jelentkeznek. Ámde csalódtunk. 
Mindössze 3, mondd három szülő akadt az 
egész vármegyében, aki felfogta e felszólí
tás horderejét s igy egyelőre dugába dűlt 
ezen tanfolyam felállítása, —  nem kevesek
nek örömére.

A körmöcbányai magyar egyesület is meg
ünnepelte gróf Széchenyi István születésének 
századik évfordulóját. A közönség szép 
számmal gyűlt össze ez ünnep alkalmábó1, 
hogy a változatos 'műsort meghallgassa, 
melynek minden egyes pontja élvezetet 
nvujtott. Macsay Vilma, Székely Imre egy 
magyar ábrándját zongorázta. Varga Maria, 
Petőfi *Ila férfi vagy légy férfi* ; Varga 
László >Van e még egy marék föld?* c. 
költeményeit szavalták. Emlékbeszédet Hlat- 
ky József tartott. Dr. Wildmann Adolfné 
magyar népdalokat énekelt Antos Károly 
zongora kísérete mellett.

A keleti kereskedelmi akadémiában folyó 
hó 22-én kezdődtek az előadások. A kur
zusnak egyelőre ő rendes és 5 rendkívüli 
hallgatója van. A rendes hal gatók közül 
kettő — mint órtosühink a turco-szent- 
mártoni állami közópkereskedelmi iskolának 
volt növendéke a legközelebb mull iskolai 
évben. Reméljük, hogy helyüket derekasan 
megfogjak állani s ezen iutézetnek, melyet 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
már egymásután két Ízben megdicsért az 
érettségi vizsgákon tanúsított alapos ki
képzés elismeréséül jó hírnevét ott is 
gyarapítani fogják.

Gr. Széchenyi István, ] a legnagyobb ma
gyar születésének 10 0-dik évfordulóját a 
ruttkai állami iskola, tantestületének élén 
a gondnokság s szép számban megjelent 
közönség jelenlétében f. hó 2 i-é 1 a vasúti 
vendéglő éttermében —  tekintntettcl az idő 
rövidségére, melyben c hazafias ünnepély 
megtartása elrendeltetett — egyszerűen bar, 
de a nagy hazafihoz méltó pietassal ünnepié 
meg. Az iskolai vegyes énekkar áltál eléne
kelt Hymnusz után Schik Vilmos igazgató 
szép hatásos szavakkal ecseteié az ünne
pet —  8 igazán csak s azadok szülte nagy 
alak jelemrajzat. lépésről lépesre menve ki
emelte annak a haza iránt tanúsított ön
zetlen, utódokra áldásosán messze kiható 
nagyszabású önzetlen tetteit » cr 1 uneit s 
Így levezetvén e hazafias ünnepély jogosult
ságát s jelentős- get a 3 0 0  nal több isko
lai növendék zsenge kebelébe a haza iránti 
nemes érzelmeket korunkhoz mért szavak
kal bccsepegteté. — A  Szózat eléncklésével 
az ünnepély befejeztetett. Bocan Elemér ál
lomási főnök s gondnoksági elnök úrnak ez 
után is köszönet s elismerés nyilvanyittatik 
a vasúti vendéglő éttermének a fentnevezett 
célra való átengedéséért. Rmtka 18 9 1 Sept. 
Jf2-en. Rakitta Samu állami tanító.

Magyar püspökök Romában. A szent Ala
jos sírjához rendezett zarándoklat alkalmá
ból két magyar püspök megy Róniaba. Az 
egyik, Meszlényi Gyula szatmary püspök 
már cl is utazott. Csaszka György, a sze
pesi püspök, a zarándoklat hivatalos veze
tője, szeknclyéról érkezet e hó 2 2-én a fő
városba. Növendékpapjai közül haimat visz 
magával Kómába. A papa külön kihal'^ftta’ 
so.11 fogja fogadui a szepesi püspököt, ki az 
alkalommal átnyújtja az egyházmegyéjében

összegyűlt I’éterfiléreket, mintegy harmad- 
félezer forintot. A arandokok — mint mar 
említettük — Budapestről, a kö?.p» nti pálya
udvarból szombaton, e hó 2 9 -én déli 12 óra
kor külön vonaton indulnak Rómaba.

A rózsahegyi r k. gymnasium f- hó 21 ón 
szépen sikerült Széchenyi ünnepélyt tar
tott —  Szt rai'e után alkalma nyilt a 
jóra fogékony itjuságnnk épülhetnie a mag
vas em ékbesí-éden is, mely erős vonások
kal ec etelte a halhatatlan férfiúnak, mint 
embernek. írónak ritka hazafinak, még el
lensége szerént a .legnagyobb magyarnak, 
és következetes reformátornak utánzásra 
méltó oly kimagasló erényeit s érdemeit, 
valamim mély va lásossagát.

Egységes zóna-idö. F. évi október hó el
sejétől kezdve az e-’ séges vasúti (róna) 
időt fogadják cl Európa összes vasutain, 
olyformán, hogy egész Európában az eddigi 
mintegy 2 1 (gerenwichi, párisi, brüsszeli, 
amszterdami, stockholmi, karlsruhei. stutt 
garti, müncheni, ludwigshofeni, berni, prá 
gai, budapesti, pétervári, moszkvai, varsói, 
bukaresti, romai, konstantinápolyi, salotli- 
kií, mostári) idő helyett egész Európa te
rületén csak négy félő vasúti idő lc;z ér
vényben me yek egymástól csak egész 
órákban kü’önbő nek ; a percek tehal min
dig és mindenütt egyezni fognak.’ A ha
zánkban és Ausztriában elfogadott egysé
ges vasúti idő a helyi időnktől a követke 
zőkben fog külömnözni. Mikor az egységes 
vasúti idő szerint déli 12  ó-a van. akkor 
a budapesti idő s/erint déli 12  óra 16 per
cet jelez a műt .tó, Prágában pedig 1 1  óra 
58 percet

Gróf Széchenyi István születésének száza
dik évfordulója alkalmából a Gonda Béla 
által szerkesztett Ga'das.gi Mérnök cimü 
közérdekű gazdasági és műszaki hetilap 
közli Széchenvi kitünően sikerűit arcképét 
s gazdasági irányú működésének érdekes 
ismertetését. Ez nkivül e számban is egész 
sora van a közérdekű gazdasági és műsza
ki cikkeknek, melyek e lapot 14 évi fenn
állása alatt ha.ank gazdasági feilődésének 
nem jelentéktelen tényezőjévé emelték.

Köhler Lajos zongoraiskolaja. Alulírott 
bátorkodom a t. c. közönségnek, valamint 
zenetanitó uraknak és zeneta útónőknek fi 
gyeimébe ajánlani Kóhler Lajos zongora s- 
kolájat (op. 2 3 8 .), mely megielenése óta 
minden más iskolaművet a zongoratanitás 
teréről leszorított. A Köhler Lajos-feie -011 

goraisknia (op. 238.) a legjobb és leghasz 
navehetóbb t anaiiya/. ezért minden neve
zetesebb zenetanintézútben be van vezetve 
és a hírnevesebb zenetanárok áltál úgy 
helyben, mint Becsben, valamint külföldön 
és mindenütt ha-ziáltatik A Köhler Lajos 
fele zon íoraiskola (op. 238 ). terjedelmét 
tekintve a zongoraisko ák legolcsobbika. 
A teljes inű ára 6  frt netto-áron csak 4 
írtért s/ámiiom. vagy 3 rés-ben 2 írtjává1, 
mindenik részi 1 frt 34 krért nettó. Meg 
vagyok ro.a győződve, hogy Kegyed c mü 
átnézése után azt minden int̂ s zongorais- 
kola fölé fi.gja helyezni s magamat szives 
megrende éseinck teljesítésére továbbra is 
ajánlva maradtam méiy t-s-telettol Tá- 
borszky Nándor, nem-éti aeneraflkerrskedő 
Budapesten.

Qazdak figyelműbe. Az őszi fontos ve és 
munkájának id-je itt lévén, nem mulaszt
hatjuk el arra figyelmeztetni a gazdakö- 
zönséget, hogy milyen fajtát vetünk. A az 
nem csak mi magyarok, hanem a küllőid 
is már régen teljesen ti.ztaba-i v.in. hogy 
olyan kitűnő búza. mint a ma -ya.r, másutt 
sehol a világon n-m erem, de már a mi 
a rozsot illeti, ezzel a külföld tuV,árnyalt 
bennünket, mert .1 mienknél sokkal jobh 
rozsfajtákat boc.át forgalomba. Az utó,bői 
években többféle kitün > uj fujtával szapo
rították a rozsot, de valamennyit felül
múlja a két legújabb fajta : a schlanstüdti 
óriás-rozs és a zsák öltő Mammuth-rozs. 
Mindkét fajtának meg vannak mind ama 
tulajdonságai, melyekkel a jó rozsnak bírni 
kell ; az előbbi nemileg kedvező időjárás 
mellett kataszteri boidankint 15 K) k logram 
mot is fizet, az utóbbit pedig éppen bő tér 
mőségeért neveztek el méhán zsáktöltőnek 
Mauthner Ödön. ki egy alkalmat sem mu
laszt el. melylyel a hazai mező^azdasag

felvirágzását előmozdíthatja és a gazdákö- 
zönség érdekeinek szolgálatot tehet, mint 
a mo>t megjelent őszi árjegyzékéből latjuk, 
e két kitűnő rozvfajt is azonnal sietett 
megszerezni, hogy a haladni szeiető gaz
daközönségnek rendelkezésére bocsáthassa. 
Kétségtelen, hogy ezzel is oly kiváló szol
gálatot tesz a gazdaközönségnek, mint a 
mon'agnei rozszsal, melyet nyolc évvel 
ez/előtt honosított meg nálunk és melyet 
kitűnő tulajdonságaiért a íöldmivelési mi
niszter is fe'karolt és a gazdaközönség 
közt buzgón térje ztette. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy gazdaközönségünk, mely 
a mai viszonyok közt csak úgy boldogul
hat, ha a külföldi versenynyel lépést tud 
tartani, megragadja az alkalm it ama ' 4t 
rozsfajtának a beszerzésére, mely az ed
digi rozsokat bizonyára háttérbe fogja szo
rítani Megjegyezzük, hogy úgy a schlan- 
stádti mint zsáktöltő Mammuth rozs ná
lunk csskis Mauthner Ödön magkereskedő
nél kapható, mit azért tartunk szükséges
nek megemliteni, hogy a gazdaközönség- 
félre ne vezettesse magát.

Irodalom.
A t. olvasó közönséghez. K ö l t e m é 

n y e k  címen egy 14 ívr>- terjedő kötetet 
szándékozom a f év végén kiadni. Tiz év 

' ót. részint az irodalmi társaságok felolvasó 
Üléseiről, részint fővárosi szépirodalmi s 
napi lapokból ismer a művelt nagy közön 
ség, melyhez tisztelettel fordulók, hogy vál
lalatomat nagy becsű figyelmébe részesítem 
méltóztassék.

Barátaimat, ismerőseimet s mindazokat, 
kik'öl a magvar kö'tészet -ámogatást re
mélhet. bizalommal kérem, hogy kötetem 
megjelenését előfizetők gyűjtésével elősegi- 

| teni s a megrendeléseket f. évi október hó 
25 dikéig nevemre címezve beküldeni szí
veskedjenek.

A kötetet egy első rangú fővárosi cég 
Al’ítja ki a legdíszesebben.

Ara : fűzve 1 frt 60 kr, dlszkötésben 3 
frt.

|. Gyűjtőknek 10 előfizető után tisztelet 
példány.

Fényes reményekkel nem áltatom maga
mat. Jól tudom, hogy korunk anyagias jel
lemű világ iban kevesen lelkesülnek eszmé
nyekért ; de azt is tndom. hogy hevűlő lel
kimmel a magasztos, a fölemelő iránt nem 
egyedül vágyók. Vannak, kik velem —  is 
meretleniil is —  ama ióltevő ábrándokért 
együtt küzdenek, s melyek megőrzik a ne- 
íre-ebb vagyak iráni való fogékonyságot a 
a szfv, a lélek számára.

Tö:ük várom vázlatom  felkarolását. 
Hazafias üdvözlettel Zdah. 1891. -szeptem
ber hó 7. P e t r i M ó r ,  főgymn. r. ta
nár. a S z i l á g y  S7.crkesztője.

Előfizetési felhívás Chiniquy Kirolynak 
a múlt óv végén az általam teljesített for
dításban mcgiclent »A p a p  a n ő  é s  
a g y ó n t a t ó s z é k *  cimű érdekes 
munkája kellő figyelemben részesülvén, ne
vezet szer/ő egy másik és feltétlen becsü- 
müvének magyar nyelvre fordítására cs ki
adatására határoztam el magamat. Cime:
• ö t  v e n  é v  a r ó m a i  k a t h o l i -  
k u s  e g y h á z  b á n . « ötven éves ko
ráig volt ugyanis Chiniquy r. kath vallású 
s ezen idő alatt 25 évig pap. Ezen műben 
-.aját életrajzánák keretében rendkívüli ér 
dekességgel és utanozhat an modorban Írja 
meg a kath. egyházban szerzett gazdag ta
pasztalatait A ki n katholiomus szellemét 
a maga Icplezellenségében meg kaiják 
ismerni : oivassák ezen a maga nemében 
paratl m munkát’ Ajánlom ezt úgy a 
proies'.áns lelkészek, mint a r. kath. pap
ság bee cs figyelmébe s a felvilágosodás 
szent n-veben minden rendű és vallasú 
világi egyénnek pártolás és komoly olvas
gatás végett. A mo.t kibocsátandó füzet 
terjdelme 10— 12 iv. Előfizetés 1 frt. Gvüj- 

| töknek 6  példány után egy tisztelet péi- 
' dány jár. A mü s-'-ptember hóban fog 

megjelenni s az eiőfisotoknek bérmen
tesen fog mugküldetni. Megrende hető úgy 
a fordt ónál Kun-Madarason, mint akiadó 
nál Mező-Túron. Kelt Kun-MadarasotY 1891. 
július 15-én. R é v é s z  M i h á l y ,  for
dító.

Egy nagy érdekű irodalmi ciklus folytatá
sát tartalmazta a »Képes családi Lapok* 
legutóbb megjelent zárna. Tolnai Lajos a 
vidék költőinek j- etnére után áttért a fő
városi írók egyik kitűnőségére Váradi An
talra s épp oly tárgyilagosan, mint .szelle
messen jellemzi irótar át. Általában a »Ké- 
pes Családi Lapok, szerkesztősége mindent 
elkövet, hagy a lapot minden tekintetben 
olyanná tegye, hogy a magyar olvasókö
zönség szellemi igényeit egyre fokozottabb 
mértékben kielégítse. Szépirodalmi közle- 
ményei’valogatottak, ismeretterjesztő cikkei 
a legérdekesebb és legaktuálisabb kérdé
sekkel foglalkozuak az egészségügy » 
egyébb társadalmi szükségletek köréből. 
Meg is érdemli hogy egy család asztaláról 
se hiányozzék. A magunk részéről legme
legebben ajánljuk főkép most beá.lőtt év
negyedre. Előfizetési ára : egész évre 6 frt, 
félévre 3 frt, negyedévre l  frt 50 kr

Előfizetési felhívás a -Magyar Hírlap* 
politikai és társadalmi napilapra. Felelős 
szerkesztő : Horváth Gyula. Helyettes szer
kesztő : Fenyő Sándor. A Magyar Hírlap a 
legtartalmasabb, minden tekintetben telje
sen független politikai napilap. Híve annak, 
a ini jó cs igazságos ; küzd az e 1-n. a mi 
helytelen, rósz és igazsagtalan. \ politikai 
eseményekről országgyűlésről, partok gyű
léseiről gyorsan és híven referál s kritikár 
gyakorol mindennel szemben, a mi a poli
tikában történik. Ez a kritikája mindig és 
mindenben tárgyilagos és igazságos. Poli
tikánkban, melyet a közigazgatási vitában 
követtüuk, velünk volt az ország szine-java 
s e politikánk sikere és erecménye se ma
rad el. A társadalmi kérdések mindig élén
ken foglalkoztatják .1 Magyar Hiriap-ot, 
mely mar sok fontos kérdésben egészen 
magahoz rag idta a vezérszerepet. Ilyen or
szágos érd'-kű kérdés volt a német színház 
ügye, melyben a Magyar Hírlap kö -ö te el
sőnek a híressé lett felségfolyamodast. A 
közgazdaság minden egyes ága a Magyar 
Hirlap-ban kultiválásra talál, mint egyet
len magyar lapban sem. és sohase érjük 
be a száraz birek egyszerű közlésevei, ha
nem azokat élvezhető formában, s a kellő 
magynra: átokkal kisérve juttatjuk a közön
ség elé Tárcarovatunk igen érdekes, mo
dern cikkeket hoz ; apró cikkeiben a Ma
gyar htr.ap fürge tollal, érdekes formában 
dolgozza fel a nap aktuális eseményeit; 
ujdonsagi rovata minden magyarországi 
hírlapét felülmúlja érdekesség és frisseség 
szempontjából, s nincs olyan száma a lap 
nak, melyben egész halmaz eredeti htr ne 
volna, mely aznap csakis a Magyar Hir- 
lap-ban olvasható. A többi rovatok is mind 
jó ke/ekre vannak bízva, s gondoskodás tör
tént hogy a legapróbb hir is irodalmi for
mában kerü'jön a közönség elé A Magyar 
Hírlap szerkesztőségének belső tagja: Abo- 
nyi Árpád, Ambrus Zoitán, Benedek Elek. 
Fenyő Sándor (helyettes szerkesztő), Fü
red: Mór, György Endre, Horváth Gyuia (fe
lelős szerkesztő), Heltai Jenő, Janovits Pál, 
Kálnoki Izor. Kohn Dávid, Kúrthy Emil, 
Márkus Miksa. Pollák Illés, Szabó Endre, 
Szana Tamás, S.em-re Attila, Szemere 
Huba, Szerdai Sváb Leó. J. Virág Béla.
A Magyar Hírlap naponkint 2— 3 iv terje
delemben jelenik meg, ezenkívül háromszor 
mellékleteket ad. még pedig: irodalmit, 
tanügyit és me tógazdaságit. A közlemé
nyek frisseségét. valami a;. írni tudó cs 
akaró közönség közreműködését pályázata
inkkal segítettük elő. A Magyar Hírlap 
ugyanis pályázatul kitűzött : 40 aranyat 
egy tárcára, 10 0  aranyat egy novellára és 
10  aranyat egy újdonságra, ez utóbbit ál
landó pályázatul, a mely 10  aranyat min
den hónap 2 0-án kiadjuk a legjobb és leg
érdekesebb hir beküldőjének Lapunk egyik 
állandó közleménye a rendes folytatásokba 
megjelenő regény Kiváló hazai és elsőrendű 
külföldi erők müveit közöljük, s még e hó
nap végén kezdük m .g Ambrus Zoltán uj, 
eredeti »Midás király* cimü regényének 
közlését. A »Magvar Hírlap* előfizetési árai: 
Egész évre 14 frt, hat hóra 7 frt három 
hóra 3 frt. 50 kr, két hóra 2 frt, 40 kr, 
egy hóra 1 frt, 20 kr. Egyes szám ara 4 kr. 
Előfizetőinknek kedves szolgálatot vélünk 
tenni, midőn már e hónaptól kezdve •Gyer
mek Újságot* is fogunk meiléke.ni lapunk
hoz, hogy előfizetőink 7 — 15 éves gyerme
kei ne nélkülözzék azt az. olvasmányt, a 
m-ly koruknak minden tekintetben megfe
lel. Ez a kis újság a »Kis Világ*, mely he- 
tenkint egyszer jelenik meg pompás szin- 
nvomatu melléklettel s melyet minden Pén 
leken fogunk szétküldené olyan lesz, hogy 
tanuljanak és okuljanak belőle a gyerme
kek, s ne legyenek olyan olvasmányokra 
szorulva, melyek ártalmukra lehetnek. Ava
tott kezekre van bízva e gyermek-újság 
szerkesztése, s minden közleménye, min
den dluslráciuja gondos megfontolás tárgya 
lesz Emil bácsi, a »K«s Viiág* szerkesztője 
mar hosszabb elbeszélésről is gondosko
dott, mely »A kis gróf kalandjai !« cím 
alatt fog Márkus bácsi loBabó. megjelenni



A »Kis Világ* előfizess! ára lesz (de csa
kis a Magyar Hírlap előfizetői számára) : 
Égés* évre 2 forint, félévre 1 forint, ne
gyedévre 50 kr. »A Magyar Hirlap* kiadó 
hivatala Budapest, Gránátos-utca 1(5

Felelős szerkesztő : Revesz Lajos.
TáraszerkcaztŐ : Fehér Jail08.

2472. sz.
1891.

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

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
t.-szt.-mártoni takarékpénztárnak — Velits 
János elieni végrehajtó ;i ügyében Bodofalu 
(: Vachott puszta :) községben fekvő bodó- 
falvi 47. sz. tjkvben f  1- sor 527. hrsz. a. 
felvett és Velits János nevére irt 3. sz. ház 
és telekre 33(5 frt (50 kr. kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlans.ig az 1891 évi október 
hó 9 ik napján d e. 10 órakor Bodóíaju 
községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatianság kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben, vagy óvadékkepes érték pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. jbiróság mint tikvi hatóság. 
Turócz-Szt-Mártonban. 1891. junius hó 

15-én.
F e k e t e

kir. jbiró-
__ 320 sz.

1891.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó a/. 1881. évi 

I.X. t. c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi hogy a znióváraljai kir járás
bíróság 1318891 számú végzése által Ka- 
fenda Anna valcsai lakos javára Schusztck 
Salamon valcsai lakos eden 350 frt tőke, 
ennek 1891 évi Május hó 1 napjától számí
tandó 6*/” kamatai és eddig összesen 16 frt 
42 kr. perköltség követelés erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás alkalmával bi- 
róüag lefoglak és 1696 írtra becsült 1— 21 
t. alatt 1 tehén 4 ló 1 sárga kocsi 1 szecs 
kavágógép 2 pár szekér I sertés 2 vaseke 
2 borona 100 kereszt rozs 150 kereszt 
árpa 100 kereszt árpa 100 kereszt vegyes 
22 kereszt nyári búza 20 szekér szénából 
álló ingóságok nyilvános árverés utján el
adatnak.

Mely árverésnek a 2527 és 2618|1891 sz. 
kiküldést rendelő végzés folytan a helyszí
nén, vagyis Valcsan leendő eszközlésére 
1891-ik év Október hó 5 ik napjának dél
előtt 10 órája határidőül kitüzetetik és 
ahhoz a venni -zándéko'.ók ezennel és a 
Felvidéki Híradó útján oly megjegyzéssel 
hivatnak meg : hogy az érinteti ingóságok 
ezen árverésen, az 1*81. évi LX. t.-c. 107. 
§-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becs. 
áron alól is clada’ r.i fognak.

Kelt Znion 18fjl-ik évi septmb. hó 19 
napján.

S z i b n e r
kir bír. végrehajtó.

,10d. sz.

Árverési hirdetmény.
AluJi t̂ kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel kö 
hírré teszi, hogy a tek. znióváraljai ki 
járásbíróság a 2145. és 3208|8H9. sz. birós. 
végrhajt. jegyzőkönyvnek alapjan Bargár 
Ferencz és neje Mária köporubai Iak.*s k 
javára Schusztek Sa'amon és Rózái i eilen 
587 frt 34 krra ilélctiletileg leszakított 
tőke ennek 0 sza/alék kamatai 
eddig összesen 75 írt perköltség köve
telés erejéig biróilag lefoglalt és 601 
frtra becsült 1 15. 18. és 1— 5. t. alatti
kereszt arpa. 1 sertés, különf. szobabútor, 
gazdasági felszerelmény, 1 tehén, krumpli 
167 mérő árpa. 10 mérő rozs, az utóbbi 
2— 5 t. alatti ingók Schusztek Fani ja
vára is egyenlő joggal lefoglavák nyílva 
nos árverés utján eladamak.

Mely árverésnek a 2320. és 2620|1891- 
sz kiküldést rendelő végzés folytán a 
helyszínén leendő eszközlésére 1891-ik évi 
október hó 6-ik napjának délelőtti 10 órája . 
határidőül kitüzetett és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel és a Feiv.déki Híradó 
utján oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen. az 1881. évi LX.L ez. 107. §-a ér
telmében a legtöbbet ígérőnek a becsáron 
alul is eiadatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. c. 108. tj-aban megállapí
tott föltételek szerint lesz fizetendő.

Keit Znión 1891. évi Szeptember hó 
20-ik napján.

f t z i b u c * %  kir. bir. végrehajtó

5492. szhoz.
Í891

Á r l e j t é s .
A rózsahegyi kir. ügyészség ezenne köz

hírré teszi, miszerint a rózsahegyi kir. 
törvényszék területéhez tartozó : Hpló-szt.- 

[ miklósi, liptó-ujvári, alsó-kubini, námesztói 
| és trsztenai kir. járásbirósági. valamint a 
) rózsahegyi kir. törvényszéki fogházban le- 
i tartóztatott, elitéit és vizsgálati foglyok 
i élelmezését 1892. évi január hó 1-sö nap

jától számítandó egy esetleg barom évre 
I együttesen vagy küicn-külön, a rózsahegyi 
! kir. ügyészség irodájában f. é. octóber hu 

1-ső napjának d e. 9 urakor nyilvános ár
lejtés vagy /árt ajánlatok utján bérbe fogia 
adni.

Értesítem ennélfogva a vállalkozni szán
dékozókat. hogy a szabalvszerü bélyeggel 
és a megállapított bánatpénzzel, az i.-tne- 

! rétién vállalkozók pedig még azon felül 
erkölcsi magaviseletök és vagyoni állapo
tukat kitüntető ható-ági bizonyítványokkal 
ellátott magyar nyeiven szerkesztendő zárt 
ajánlatok mindenesetre az árlejtésre kitű
zött óra előtt a fent említett kir. ügyész
séghez beadandók lesznek. Az ajánlatok 
boritékán következő felirat használandó:
• Ajánlat a rózsahegyi kir. törvényszéki, a 
liptó-szi.-miklósi, liptó-ujvári. alsó-kubini

1 námesztói és trsztenai kir. járásbirósági I 
fogházakban letartoztatott foglyok élelme
zése iránt *

A leteendő bánatpénz 600 azaz hatszáz 
fiiban ui'apittatik meg. Az ár.ejtési feltéte
lek a kir. ügyészi irodában, a hivatalos 
órák tartama [alatt bármikor megtekint
hetők.

Végül közzé teszem, hogy a vállalkozó 
részére az élelmezés után járó össze? 
a kir. ügyészség kezelése alá bocsátott 
»bűnügyi költség* átalányából általam

a szerződésben elválah kötelezett-égét nem 
pontosan és nem a szerződés érteimében 
teljesítené, szabadságáóa álland a m. kir. 
igazságügyminisztoriumnak, alóliroitnak in- 

I dokolt előterjesztésére a szerződést cgyol- 
daiulag is érvénytelenítem, vagyis a vúllal- 

i közút ebbeli Válalatától elmozditottnak 
kijelenteni és egyszersmind a vállalkozó 
kárára és veszélyére vagy uj árlejtést tar
tatni, vagy az élelmezést barmi módon 
rögtön biztosítani —  azon felül a kir.

ügyész kezeihez leteendő 600 frtnyi bizto
sítéka Is föltétlenül az ál'amkincstár javára
esik. A vállalkozónak «• e ;eng-tl'Hik hogy 
a letartóztatottak élelmezései meghatalma
zott uital is teljesíthesse; erre azonban 
szükséges, hogy a kérdésesen meghatalma
zott. mindeneseire teljesen megbízható s 
az élelmezés helyén jói ismert személy le- 

! gyen, továbbá, hogy annak neve a kir. 
ügyészségnek előre bejelentessék s hogy 
ennek javuslatara az igazságügyi miniszté
rium uital is cifogadtassék.

A vállalatot albéibe kiadni tilos.
A szerződés megkötéséből származó 

minden bélyegkúltségeket a vállalkozó vi
sel', valamint a szerződés után járó d.eté- 
ket is meiy az 1881. évi 2(5. t. c. 10 § bán 
megszabott módon rovauk le.

A válla ali ól ne au felmerülendő peres 
kéidések elintézésére a per táigyához ké
pest a budapesti kir törvényszék, illetőleg 
a budapesti IV. kér. kir. járásbíróság lesz 
az i letekes bíróság.

Rózsahegyen, 1891. szeptember 17 én.

Dr. Füze8$éry Tibor
kir. alügyész.

Egyszeri kísérlet mindenkit meg fog győzni, hogy

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen

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

Legcélszerűbb a Zacbcrlm-féle takarékoskodóval 
beporozni.

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

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

kap valamiféle port. s azt elfogadja, biztosan megcsalatott. 
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havonkint utólagosan, az igazságügymi- 
és niszteri számvevőség helyesbítési jogának 

fenntartása mellett, bélyeges nyugtára lóg 
kifizettetni, és az. esetben ha a vállalkozó
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A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
Irta-: Lajos
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