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Mély tisztelettel kórjOk lapunk azon t. 
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gyeskedjenek. Az előfizetési pénzek a Fel
vidéki Hirado Szerkesztőségenek küldendők 
Turóc-Szt.-Martonba.

A felvidéki városok  
életjelenségei.

Elmélkedés folytatásokban.

11.

(F) Ismeretes előttünk, hogy a 
felvidéken két áramlat küzd egymás j 
ellen. Két tábor áll egymással szem
ben : a  magyar intelligenciáé és a 
nemzetiségieké. Mindkettőnek más í 
célja van s ez okozza a bajt. Már 
most, ha mindkettő elkezd működni 
a saját feladata értelmében, akkor 
a közbeeső tömeg, a  mely nem lát 
keresztül a szitán, nem tudja hová 
csatlakozzék. Flaktuáciú áll be, mely
ben azé a győzelem, ki jobban meg 
tudja közelileni s lebilincselni a ke- 
vésbbé tájékozotlakat. S  minthogy 1 
a nemzetiségiek közelebb állanak a 
néphez, ők vannak előnyben.

De ez még nem minden. A nem
zetiségiek az általános célon kívül 
még közelebbről is érdekelve van
nak. Nekik a mindennapi kenyérre 
is szükségük van, s ez teszi részük- ; 
ről a harcot akuttá, folyton tartóvá. 
Mert akik a felvidéken élünk, tapasz

taljuk. hogy a nemzetiségi ügyvéd
nek kliensek kellenek, a tót Írónak 
pedig olvasó közönségre van szük
sége. hogy megélhessen. Ha nem 
volna a tót Íróknak olyan preparált 
közönségük, mely mohón szivja ma
gába a magyar állam elleni gyűlö
letet s a rokonszenvet a nagy szláv 
eszme iránt, legott szélnek eredné
nek, s nem volna többé akadály a 
félig müveit közönségnek hozzánk 
való simításához.

Ezen állapotokkal a másik fél a 
' magyar hazafiság tábora, igen sok

szor nem tud megküzdeni A mi 
i érthető, ha meggondoljuk, hogy nincs 

közte s a  nép között szorosabb ka
pocs. A kölcsönös érintkezés csak 
akkor lép életbe, ha a fennforgó 
körülmények azt szükségessé teszik, 
egyébként pedig nem törődünk sem a 
néppel, sem az iparosokkal, sem a 
kereskedőkkel. A nép aztán még 
csak meg van a maga módja sze
rint, nem érzi szükségét a vele va
ló foglalkozásnak, ehhez műveltség 
hiányában nincs igénye, de a keres
kedőnek s az iparosnak már jól es
nék, ha minél többször szóba álla
nának vele. S ez csakugyan nem 
kerülne sokba, ezt bárki megtehetné 
bármikor, ha folyton szemelőtt tar
taná azt a célt, a miről nemzetiségi 
atyánkliai egy percre sem felejtkez
nek meg.

Igaz, hogy a magyar társasalom
nak sok dolog nem áll érdekében, 
a mi a másik félnél posztulátum, de 
annyit mindenesetre megtehetnénk,

hogy legalább az iparost és a keres
kedőt előzékeny magatartással lün- 
telnők ki mindannyiszor, valahány
szor vele érintkezünk, továbbá, hogy 
türelemmel világosítanák fel egyes 

; dolgokról, melyek alkalmasak haza- 
1 szeret- tének felvillanyozására. Meg

lehetne ragadni minden alkalmat, 
mint például a nemzet elhunyt nagy 
férfiúinak szentelt ünnepélyes tiszle- 
letnyilvánitásokat, a márciusi nagy 
napokat vagy az október 6-iki gyász
napot stb. s felhasználni arra, hogy 

! legalább az iparosok és kereskedők 
i megtanuljanak velünk érezni.

A rideg magatartás és a mellőzés, 
melylyel viselkedünk ezen polgártár- 

! saink irányában, nem lehet eszköze 
I az assimilációnak. Elég, csak egyszer 

is mellőzőleg viselkednünk, hogy az 
ádáz visszavonulásnak kaput nyis- 

i sunk. csuk egy alkalom kell a mikor 
azt mondhassa társadalmuknak ezen 
rétege, hogy lenéznek bennünket, s 
akkor elmaradnak onnan is. a hol 
teljességgel nem néznék le.

Megválthatjuk egész őszintén, hogy 
vidékünk vezetői, irányadói nem 
mindig tartják szemök előtt ama 
társadalmi hitágazatot, hogy mennél 
műveltebb az ember, annál inkább 
embernek kell lennie. Alkalmas, a 
céljainknak megfelelő modort kellene 
tanúsítani minden alkalommal, mert 
csak ez szerezhet törekvéseinknek 
állandó sikert. Mig a különféle ele
mek személyes érintkezése egyfelől 
csupán megtörés, másfelöl pedig csak 

i kénytelen-kelletlen alkalmazkodás

addig, amedig a korteskedés határa 
I engedi: bizonyára egyik fél sem 
! fog vonzóvá lenni. Hogy félre 

ne értessünk, kijelentjük miszerint 
a fentebbiekkel nem céloztuk a kü
lönböző társadalmi osztályok válasz
falainak teljes összeomlását. Tudjuk 
hogy ez nem lehet, de nem is kívá
natos. Társadalmat rétegek nélkül ép 
ugv nem lehel gondolni, mint nem 
lehet nemzetet képzelni társadalmi 
osztályok nélkül. De ha még olyan 
magas állást töltsön is be valaki, 
soha sem szabad neki nagyon szub- 
ordináló hangon beszélni azokkal, a 
kiket vollaképen meg akar nyerni. A 
tanításnak és felvilágosításnak ak
kor ven helye, ha az elérni szán 
dékolt célhoz még elegendő idővel 
rendelkezünk. Mert, ha akkor fogunk 
a kapacitáláshoz, midőn már csak 
napok választanak el valamely ak
tusnak a döntésétől, a nagy igyeke
zet kárba vesz, mert megtörténhet 
ilyenkor, hogy a nagy hévben tanítás 
helyett korholunk s pártfogásunk és 
mindenféle ígéretünk éreztetett kegy
nek fog tekintetni, s nem az történik 
meg, mire a tisztelt polgártársakat 
vagy atyánkfiáit az Urban felhasz
nálni akarjuk, hanem az ellenkező. 
Ha csak akkor keressük fel a népet 
midőn arra szükségünk van, egyéb
kor pedig a nemzetiségiek karjaiba 
dobjuk, beszélhetünk hozzá bármily 
szépen, az önérzetesebb emberek el- 
hidegülnek s az adott keserű pilulá- 
ban nem fogadják el tőlünk a jó 
tanácsol.

T Á R C A

Sztrecsno.
Még álom csendje nyugszik a vidéken,
A Tátra ormain még köd borong :
Csak ott alul. homály takarta völgyben 
A vad, szilaj Vág árja zúg, rajong . .

De száll az é j : s a hajnal rózsafénye 
Mosolygó pírral gyűl ki keleten :
És im, az első ébresztő sugárban 
Uj élet csókja a természeten !

A  esendes erdő daltól hangzik újra.
A bérei köd félénken oszlik szét :
S egyszerre, mint tündér varázs kezétől 
Előttem áll a roppant omladék.

Régen letűnt zajos kalózvilágnak 
Sokat beszélő csendes romjele !
Hol egykor annyi bűnnek és erényiek 
Volt vad tanya.a és szentült helye.

A megbünhődött múlt emléksugara 
A távol kor ködén is átdereng 
S  a rommal együtt mindaz is feltámad 
Miről a késő népnek ajka zeng.

És újra élnek, a kikel már régen 
Az omladck por föd be jeltelen ;
Zsibongó harci népnek tarka képe 
Vonul el rajta némán, csendesen . . .

Ott áll szilaj merev tekintetével 
Zilált hajakkal Boszna Zsófia .
Ejt megtört élet kínja ég izemében.
Mint hogyha lánggá kcline válnia

Az ujrazöldelő virágos völgybe 
Hajdan hányszor tekintett ó ala

Ha a szabad Vágnak szabad zúgását 
Tépett kebellel némán hallgatá . . .

A Vág most is csak egyre zúg a völgyben. 
Fii, lomb kizöldül ott, mint egykoron :
De a dacos var száz erős falából 
Zord düledék lett, néma sirhalom .

Szepesi Ervin.

Szép ŐSZ.

Irta  : R u d n y ó n s / .k y  G y u la  
A Felvidéki Híradó eredeti tárcája.

Őszi levél hull a fáról, őszi felleg száll 
az égen . . . és én most mégis valóságos 
májusi hangulatban ülök asztalomnál, hogy 
a szép őszt dicsőítsem.

Nem is éreztem én soha, hogy az ősz szo
morú. Csak a szentimentális emberek verték 
a fejőkbe őszi hangulatnak, hogy mikor az 
ég borong, a felhők szürkék, a lomha eső 
türelmesen hull és áztatja a sárga leveleket : 
az ősz a mélabut jelenti. I)e ugyan hat mi
ért kell az őszben mindig csak ezt látni ? 
igaz, hogy a halottak estéje őszre esik ; a 
komor, ködös, nedves szürke novemberi 
őszre. Ám nincs-c a szüret is őszszel, pirosló 
szőlőfürtökkcl ? És nincs e pompás friss gyü
mölcs a megkopaszodott faágakon 5 Nem 
ragyog-e az ég : nem szall-e a fehér pók
háló ? nem tüz-e a nap utolsó szerelme egész 
tüzével reánk ? Oly világos, oly tiszta, oly 
kellemes az ősz ebben a pompájában, hogy 
én igazán örvendve köszöntőm !

És még szmjátéka is remekebb, ragyo
góbb, mint a nyáré. A nyár a por, a tikka 
dás, a forró egyhangúság ideje, olyan mint 
a hév szerelem lélek nélkü', csupán a vérösz-

| tönzésének szolgálatában. Az ősz pedig mily 
1 élénk, mily szines, mily hangulatos ! Mikor 

elhallgat a szellő s az átlátszó erdőben a 
meggyérült levelek ezerféle csillogással li- 

I begnek a szárnyaszegett sóhajtástól . .
| ilyenkor a csönd a lelket némává teszi, de 

nem fosztja meg illúzióitól, álmaitól . . Az 
ember ott áll, a természet őszi képén me
rengve, és látván, hogy a levél lehull, de a 

; törzs megmarad, elkomolyodik, megismeri 
: az élet becsének gyönyörét és szive tartal- 
| masabbá, nemesebbé válik

Én igazán nem értem, mit lehet az őszön 
mindig csak siratni és miért kell őszszel 

; mindig csak temetésről, báláiról elmélkedni ?
Óh kedves, viruló, tündöklő világ, a mely 

I nevetni és táncolni tudsz a sírok fölött is 
frissen, üdén, és vágygyal, reménynyel pis
logsz a tél társadalmi élvezetei, a színhá
zak, a bálok, a nemes olvasás örömei s r 
kedélyes összejövetelek elé, — miért hall
gatsz éppen őszszel csak is a varjak káro- 
gásara ? Hat ugyan olyan nagy dolog az, 
hogy a levél lehull, a virágok elhervadnak ? 
Az a kérdés : szép zöld volt-e a levél, nem 
sápasztotta-e, a fa betegsége ? Es az a kér
dés, virult-c illatozott-e a virág a nap fényé
ben és nem fonnyadt-e le színtelenül ? Ha 
élt a levél és élt a virág, — betölté hiva
tását cs a fa nem sínyli meg, a kert, a merő 
nem érzi elvesztését.

Alig röpül végig korcsolyánk a jégen 
egynéhányszor, mar megint elolvad a hó, 
enged a fagy, kitörnek a gallyakból a fiatal 
rügyek és uj tavasz zsendülésc hajtja nia- 

! gasba a dalos pacsirtát . . . Mire való az 
érzékeny bucsuzás, a jajgató sajnálkozás, mi
kor semmit se veszítünk ? A fecske vissza, 
tér, a fülcmilc ismét dalolni fog a lombok 
alatt, kivirul a rózsa, a mezőn virágot len

get a szellő és mi boldogan andaloghatunk 
megint a ligetek árnyékában . . .

Én csak örömeidet és szépségedet látom 
hát, kies ősz és vidám dalt dudorászva süt- 
kérczck enyhe napodon !

S ha már a természetnek nem halál az 
ősz. csak édes el. zunyadás, egy rövid éj
szakai álom, —  a társadalomnak, az ember
nek meg éppen életet jelent ! Az ősz a csa
lád, a szellem és a jókedv élete . . .

A család összébb vonul, egy födél alá ke
rül s a szeretet boldogságában uj életre 
kél az ősz kellemetességei közt. így aztán 
a jókedv is, ez az igazi őszi fűszer, megte
rem. s mire a tél beáll, már javában bok- 
rosodik. És ugyan ki látott nyáron. 2 6  fok 
hőségben szellemes társalgót ?

A gavallér a homlokát förülgeti . . . .  
a hölgy legyezőiével nemcsak a forroságot,
— hanem az unalmat is el igyekszik magá- 

! tói hajtani.
Ellenben őszszel nemcsak a színház és 

hangversenyek évadját éljük, hanem a szel 
lemessóg is tornára kel Mert hála Istennek 
és a müveit magyar hölgyeknek, ma már 
nem elég, ha valaki feltüri a nadragj it a 
bokán felül, monoklit csíptél a fé.s/.emére, 
a kurta k.ibat bö zsebébe dugja két karpe
rectől csörgő. —- sargakeztyüs kezét ; szó
val ügyes gigerli, magyarul : majom. Mai
nap a jóizlésü nő mar az effélétől undorral 
fordul cl és a férfiban legtöbbre becsüli a 
férfit.

A nők mai ideulja többe nem a gavallér, 
nem a dzsentri, nem is a dandy, hanetn a
—  gentleman. Már pedig a modern kor e 
tökéletes lovagja szellemesség nélkül egyál
talán nem képzelhető.

Az olyan hallja maga ! —  mit csinál 
maga ? jaj he csinos maga ! —  féle ur-



gBnélfogva a magyar értelmiség
nek jobb modorban kellene ti tanítás
ból fogni. Csakis így vonhatnánk be 
a most tölünk elhúzódó, idegenkedő 
önérzetesebb kereskedő és iparos 
polgártársainkat érdekközösségünkbe

Magyar egyesület-
Folyó hó n-én volt alakulás* Budapes

ten egy uj egyesületnek, zászló alá eskü vese
* magyar nemzet egy uj hadseregének.

Az uj egyesület, melynek a neve .Magyar 
egyesület*, ugyanazon célra törekszik mint
* közművelődési egyasületek. Mindazonáltal 
van mégis valami külömbség közöttük égy
* feladatra, mint az ahoz szükséges eszkö
zökre néave.

Ugyanis mig a közművelődési egyesüle
tek anyagi eszközökkel működnek, ameny- 
■ yiben a begyült összegeken intézeteket al 
titanak fel és segítségére jönnek a magyar 
nyelv s a nemzeti kultúra terjesztésének, 
tehát mint a magyarság társadalmi szervez
kedésének randes hadseregéül kell, hogy 
tekiatessenek ; addig a budapesti magyar 
egyesület csupán népfölkelés akar lenni. Az 
uj egyesület csak a figyelmet s ezzel az. 
erőket akarja megszerezni a magyarság vé
delmére.

A  mozgalom demokratikus alapon indult 
meg és első sorban a fővárosra s azután a 
vidékre számit. Úgy van tervezve az egész, 
hogy a főváros megkezdi a mozgalmat s 
folytatni fogják a vidéki városok magyar 
polgárai.

A* egyesület szorosabb célja : a magyar
ság szervezkedése és Budapest tökéletes 
aegmagyarositása.

E célból kell, hogy egymásnak adott test 
véri kézszoritáísal kötelezzék magukat a 
tagok a következőkre :

1. Hogy mindenütt, nyilvános helyen és 
családi körben magyarul fognak beszélni s 
idegen nyelven csak idegenekkel

2. Hogy otthon és kávéhazakban csak ma
gyar hírlapokat fognak olvasni, járatni.

3 . Hogy csak oda járnak mulatni, a hol 
magyar művészetet hallanak, a hol magyar 
Sióval üdvözlik s magyarul szolgálják ki 
őket.

4 . Hogy magyar iparosoknál dolgoztatnak, 
a magyar ipart és a hazafias magyar ipa
rosokat pártolják az oly idegenek felelt, kik 
magyarosodni nem akarnak

5 . Hogy magyar kereskedésben vásárol- ;

fiák hetyke ficsurkodásának vége. ezeket im
már legfölebb a szobalányok tűrik meg —- 
három lépésnyire maguktól ; az igazi társa
ságból kizárta őket a müveit szellem és a 
jóizlés. Még nyáron csak van némi létjoguk : 
a szúnyogokat elriasztják mellény helyett vi
selt cifra öveikkel, melyek a tót drótosok 
és az oláh bojárok tüszőinek parodizált 
utánzatai. De mirevalók ősszel ? Az ősz nem 
csupán a legyekre, hanem a gigerlikre is 
végzetes évszak. Az ősz szellemesség apródja ! 
igen kedves, pajzán, költői természetű és 
gyorsan kötekedni kész jó gyerek, a milyen
nek egy igazi apródnak lennie keli. Az ősz 
tehát hamar és merészen kinézi a társaság
ból t divat üresfejü majmait és a tartalma
sabb elméknek hódol.

Meg vagyok győződve, hogy az őszt mar 
caak ezért is jobban szeretik még a hölgyrk 1 

is, akik pedig kedvességük és bájaik viru- | 
lásával a tavaszt jelképezik, — tehát köze- i 
lebb állanak a nyárhoz

Ám a nyár —  ismétlem —  csak versben 
s«ép ; ellenien az ősznek egyik előnye az 
ia. hogy csak a versekben nem szép (mert 
as őszi versek mind kegyetlenül émelygősek ' 
az 6  úgynevezett őszi hangulatukkal) —  de 
a valóságban csupa kellcm, és baj. igazan 
oly graciózus és igéző, mint egy szép her
cegasszony lehetett a rokokó-korszakban.

Aionban elég legyen az ősz dicséretéből. 
Félek, hogy ez a néhány sor is őszi levél 
sorsára jut. Gyorsan lehull az olvasók szi
ves emlékezetének fajáról és eltapossak az 
•semények. melyek őszi évadban oly sebe- 1 

sen vágtatnak a valtozatossag tiindérszeke- ,

, nak s a ki német cégtáblát és feliratot t e  
1 boltja fölé, az ne számítson arra, hogy a 

magyar egyesület tagjai üzletébe belépjenek 
a ki német hirdetéseket, leveleket, szamláka 
küld a magyaroknak, az lemond róla, hogy 
5ket vevőik közé számítsa.

6. Hazafias, nemzeti szellemben fognak az 
I egyesület tagjai működni a politikában, a 
| városházán, az egyházi téren, az egyesüle

tekben, a részvénytársulatoknál és mindenütt,
I a hol állásuk és befolyásuk tért és alkal

mat nyit számukra, hogy a magyar nyelv 
uralmát a fővárostaisasélelébcn megszilárdít
sak.

Ezen 6 pont lelkiismeretes betartását e le
gendőnek tartja a Budapesti Hírlap arra a 
célra, amire az egyesület vállalkozott

Az uj egyesület és a B. H^ által felállított 
s imént kpzölt ó pont visszaemlékeztél azon 
eszmékre, melyeket a Felvidéki Híradó épen 
tavaly ilyenkor vetett fel egy hazafias (ma 
g y r )  párt szervezkedése érdekében. Ilyen 
alapon akartunk egy hazafias pártnak mi 
is életet adni. Eszménk akkoriban visszhang
ra is talált a felvidéki evangélikus intelli
genciának Kuttkan egyházi ügyedben — tar
tott magán értekezletén. Az eszme azonban 
clszunyadt. azt gondolván, hogy az akarat 
elég az üdvösségre. De, amint a természet
ben nincs megállapodás, úgy az eszméknek 
is megvan a maguk körforgásuk. íme. az 
eszme a fővárosban lábra kapott s azonnal 
tetté vált. Hisszü k, hogy majd csak akad 
a felvidéken is valaki, a ki társadalmi b e 
folyásával s kivaló egyéni tulajdonságaival az 
ügynek élére fog ailani és ha nem is ma. de 
kevés idő múltával életre hívja a magyar 
egyesületet. Mert hogy akadnak itt is olyan 
magyar emberek, kik készek testvéri kéz- 
szorítást váltani a B. H. hat pontjára, azt 
felesleges említenünk.

A hosszú nap.

Ma egy heu >r a délutáni, de leginkább 
az esteli órákban ■zrcvehető volt, hogy iz
raelita polgártársaink valami nem közönsé
ges eseményhez készülődnek. Külsőleg 
ugyan nem volt feltűnő a készülődés, mert 
e napon épen munkaszunet lévén, a boltok 
zárva voltak, de más években feltűnhetett, 
hogy a délutáni órakba-i mind jám bor és 
nem jám bor izraelita bezái ta lete a jtaját, 
felhagyott a dologgal sietett aza, hogy ö 
órakor délután egy erős eb iet vehessen 
magahoz, mert hat a nagy .  őjt (a hosszá

nap) már este 6 órakor kezdődik és sza
kadatlanul tart egész másnap este fi-ig, 
mely idő alatt pedig még szonjját sem szu 
bad a bójtölőnek egy pohár vízzel enyhí
teni,

A zsidóság már óvlizedik óta szertartás 
tekintetében több felekezetre szakadt, azon
ban ünnepei semmi tekint étben változást 
nem szenvedtek. Ezen különféle felekezeti 
szokások, főleg az engosztelő nap, l.-'iznyel
ven hosszú nap, az összes létező zsidó hit- 
felekezetcknél, a mi a szigorú böjtöt és 
egyáltalában a szertartást illeti, egyforma.

Kezdetét a fehér köpenybe heburkolód- 
zott a rabbi siránkozó mélái) us hangon adja 
tudtára aza jta tos népnek. A rabbinus áldá
sért könyörög, s utána mindazok, kik e 
nagy napon az előimákat végezik, ugyanazt 
teszik és csak ezután kezdődik .1 hosszú 
nap előestéjének cerem óniája

A község rabbija követve a legvénebb 
és legjámborabb községi tagoktól, az 
oltár elé lép, melynek ajtói kitárulnák 
és a szent frigyládában láthatók :i Mózes 
által irt szent könyvek (Thóra), melyekből 
a rabbi a község nevében fennhangon bo
csánatot kér azért a sok bűnért, melyet az 
egész évben ellenük a község elkövetett ; 
mert hát jellem ző az izraelitáknál, hogy ők 

1 sohasem könyörögnek egyes szambán, ha
nem ha valaki imát mond, még a logjám- 
borabb is, mindig az összes zsidóságért 
mondja el imáját , megjegyzendő még az 
is, hogy ezen a nagy napon a zsidók tény- 
lek ineggvónnak, de ha elmondja a gyó
nás imáját, nem egyes számban, hanem 
mindig a többes számban esdekel bocsána
tért.

Miután a rabbi elvégezte a szentirás kö
rüli imádságot, a frigyláda kapui bezárod- | 
nak és a kántor és kórus rázendít arra az 
imára (Kol Nidré), melyet egy francia 7e- 1 
neszerző (llalevy) örökített meg és mely : 
ének nemcsak a zsidóknál, hanem a keresz
tényeknél is nagyon ismeretes.

Az engesztelő nap esteli vezeklése ren- ! 
desen nyolcig tart, de a templom ajtói 
egész éjjelen át nyitva maradnak, a vének 
s a jámborok ott éjszakáznak, imával, . sol 
tárral egymást felváltva. Heggciig megtelik 
újra a templom, és a veziklés tart este
6-ig.

Hogy milyen pompával volt ezen fontos 
nap hajdan Zsidóországban megünnepelve, 
arról sokat mesél a nagy romai történe
tiró Josephus, a ki je len  volt egy ilyen ün
nepélyen Jeruzsálem ben. Felemlíti a többek 
közt, hogy nem kevesebb mint í 0,000 pap j

A sürgős iig.v.
— budapesti történet. —

Nehogy a szerkesztő ur valahogy kitörülje 
a cim alól ezt a két szót : Budapesti törté
net ! ! . . . Sürgős úgy ugyanis másutt is 
akad. de olyan sürgős ügy. mint ez volt : 
csak is a. kedves B u d a p e s t e n  .esketik 
meg.

Sürgős vala az ügy pedig azért, mert 
először is szép honoráriumot kaptam volna 
érte. másodszor meg azért mert az anyósom 
parancsolta ram ! felelem is ösztönzött te
hát. bar sürgettem volna éryrft nélkül is, 
mert a befejezésre Ígért honorárium nem 
vala kevesebb, mint egy ezreket érő szép 
leány, az én menyasszonyom

Mi it ebből mar tudva van. el voltam je 
gyezve. és pedig olyan >ciönyö»en«, hogy 
egy fővárosi háztulajdonosnak egyetlen leá 
nyát voltain nőül veendő Jószívű anyósom 
(mert i l y e n e k  is vannak .') azzal akarta 
megidézni irántam való jjsa g a t, hogy el
határozta, miszerint az udvari kis épületet 
a mi szamukra adja oda lakásul, ( — Hogy 
ott zavartalanul turbekolhassanak a gyere
kek ! — mondta a jo  lélek !) és elrendelte, 
hogy az szamunkra atalakittassek , ( — Hisz 
alig vártok 2 - 3  hétlel tovább !) aztan le
galább rendes lakastok lesz, a mint egy elő
kelő polgári család gverm- keihez illik ! . 

Punktum ! így lesz ! Addig egy szól sem a 
lakodalomról.

Anyira bele éltem magam a Kropacsek 
csalad szokásaiba, hogy leendő anyósom 
beszéde ram i s szentirésként hatott, s így 
meg akkor is fejet hajtottam volna, iu  nem 
hasinoara történik a dolog. Hat még igy. 
mikor — — — száz szónak is egy a vége, 
futottunk az építőmester után, hogy ojjnn,

lásson, bontson, építsen! Az jö tt látott, de 
aztán nem győzött csodálkozni a fölött, hogy 
én fiskális létemre nem tudom, miszerint 
minden alakításért folyamodni kell a ta
nácshoz

— Hiszen ez nem is baj ! — felelém, — 
úgy sincs meg dolga az irodámnak, lesz le
galább egy >ügy« !

Adjuncklus úr ! itt van egy conceplus 
fontos és sürgős, irja gyorsan, vigye gyor
sabban, hogy még e héten itt legyen az en
gedély !

Az engedély nem jött azon a héten, ha
nem jött egy nagy lelet, mert a sietségben 
cifelcjtettcm bélyeget tenni ' Elindultam 
emezt lefizetni, amazt sürgetni. A fizetés ha
marabb ment mint a sürgetés, mert sehol 
sem találtuk az ügyet, no de azért nem ve
szett el, mert a harmadik sürgető kérvé
nyemre értesítettek, hogy tévedésből a ka
tonai ügyosztályba küldtek az építési ügy
osztály helyet1 Mikor azonban 2 havi vesz- 
teséggel -  ide érkezett, itt rögtön elintéz
ték azzal, kiadtak a szépészeti albizottság 
nak. Nem kellett 1 hónapi utánjárás sem, 
itt kimondottak, hogy »szépészeti szempont- 
bel nem nchczményesztelik* ! Ezzel vissza
jö tt az ügyosztályba.

— No most mar kérem az engedélyt !
Lassan a testtel ! Hisz meg csak elvi

Vélemény van az átalakítás fölött, most mű
szaki szempontból kell vélemény és igy a 
mérnöki ügyosztály fog nyilatkozni

— No, az jo  lesz ! —  gondolám, — ott 
•sok jó  emberem van, akikkel c?yfltt soro
zok a »Mezítlábasban* m ajdatszoritják azok 
az en ügyemet !

Potom egy hónap alatt meg is bíráltak 
a tervet, ■, műszaki szempontból nem kilo* 
gásoltatott ugyan, azonban .

és HO.OOO levita végezte akkor az isteni 
szolgalatot.

Mennyibe kerülhetett ennek a sok pap
nak és levitának az eltartása I

G. M

A HÉT TÖRTÉNETE
A kéjiviselölidz mvnkaterve. A kormány 

benyújtotta a k ép viselő id n ek  az indem- 
nityt. s  miutáu a ferhalmazásl hoszzu időre, 
öt hónapon kéri, e szokatlan felhatalm azás
hoz az ellenzék különféle megjegyzéseket 

I fűz A kormány már ez évben más 
aktuálisabb nrgyat nem is hoz a képviselő- 
ház elé s igy az indemnity letárgya ása 
után a képviselőház október, november és 
december hónapokban csak formaszerű 

üléseket fog tartani, mi annyival inkább 
valószínű, mert a delegáció, mely novem
ber !)-én ül Össze Bécsben. el fog tartani 
december 10-őig. A kormány a jövő év
ben első sorban azokat a törnényjavasla- 

to kát fogja letárgyalni, melyek ez idő sze
rint a legfontosabbak ; ilyenek . a 

; tiszivisejők fizetéséről szóló és a községi 
hitelszövetkezetek lé tesítésére  vonatkozó 
törvényjavaslatok. E kél javaslat után — 
még a költségvetés tárgyalása előtt a kú
riai bíráskodásról szóló javaslatra kerül a 

j sor.

A z ,u ró J" ,{  h elyset. Abból az alkulomból, 
hogy Oroszország megkapta az ötszázmillió 
frank aranyat, vagyis a régóta tervezett 
nagy kölcsönt Franciaországtól, a politi- 

I kusok a helyzet magyarázatához ujult erő- 
vei lógtak hozzá Az általános fel fogas a 
háborúra való előkészület mellett van. így 
fogja fel a helyzetet maga a francia nép 
s igy Németország, csupán a/, oro z minisz
térium hangoztatja a békét.

A Napest; kereskedelmi ás iparkamara 
kandidáló bizottsága e hó 15-én tartotta 
Ülését Elhatározlak, hogy az elnökjelölés 
dolgában titkos szavazattal döntenek. A 
szavazás eredménye az lejt. hogy hat sza
vazatott kapott Wahrmann Mór, négyet pe
dig Rath Károly. A teijes ülés legkésőbb 
október hó 27-kére hivatik össze, de ha 
lehetséges, előbbre, hogy a különféle súr
lódásokat előidé/ő korteskedések lehetőleg 
felkerültessenek.

A eusnnia/ti munkasziineí ügyében kül.

- Nagy egek ! hat még egy azonba 
van ? Hiszen ma holnap itt az ősz és 
akkor nem lehet építeni.

— No hat tessék akkor sürgetni a köz
munka tanácsnál, melyet meg kell kérdeni, 
hogy nem esik-e szabályozási vonalba a do
log ?

A krajcáros hidvám mellett is 1 frt 46 
krt adtam ki a Budán székelő tanácsnál tett 
vizitekre, a hot sajnáltak, de nem intézhetik 
cl. mert a Tanács elhirtclcnkedte a dolgot.

hl-hir-te-len-ked-tc ? !  . . - nyögtem
búsan — mikor egy egész év elmúlt a be
adás óta ! ?

— Hja kérem, még nem volt az úgy a 
közegészségügyi osztályban, mi pedig nem 
tudhatjuk, nem volt-e az épület valaha is 
tálló, mely esetben — - -

Én miattam mar lehetett ! Itt volt a tél 
most mar nem lehetett falat húzni ; cl is 
múlt a tél, és nem volt engedély. Kedvesje- 
gyesem pityergett egész nap, anyósom dü
hös volt, s kijelenté, hogy ne merjek addig, 
a szeme elé lépni, mig ezt a rongyos ügyet 
nyélbe nem ütöm . Nem is mertem én 
odanézni, s csak levéliicg értesitém kedves 
jegyesemet, hogy

>Most mar a kozcgészségügyiosrtály is
nyilatkozott !*

»Most a mar kozrendcszeti albizottság is 
hozzájárult !«

• Most m ir visszament a közmunkához!. 
"Most már vissz. ment as ügyosztályba I . 
■Mos: már visszament az építési alosz
tályba ' .  .Most mar visszament a Tanács
elé.

Mit tudom én hány al -  fő — és mel- 
Ickos/laly nyilatkozót.,•véleményezett és ki
lóvá,olt rajta, de annyi igaz, hogy sok dolga 
lehetett rajta valómén nyinck, uiert mos



ött.'égi'eg tiszteleglek folyó kő ló in  
Baross Gábor miniszternél a budapesti ke
reskedők. A miniszter igen szívesen fo
gadta őket s kívánságukat meghallgatva, 
kijelentette, hogy ő maga is abban a né
zetben van, hogy a munkaszünetről szóló 
törvény némileg mó lósitandó. A mit a 
kereskedők kívánnak, hogy a munkaszü- 
net csak déli 1 2  órakor kezdődjék ő re
ájuk nézve, arra nézve a miniszter hatá
rozottan kijelentette, hogy velük e tekin
tetben teljesen egyetért, sőt a törvény 
életbeléptetése előtt is az volt a nézete, 
ámda mivel akkor a kereskedők nem nyi
latkoztak —  ilyen irányban nem intézked
hetett.

A primdskérdés. Ugrón Gábor október 
hó 13-án meginterpellálta a kultuszminisz
tert a primási szék betöltését illetőleg s 
elbeszélte, a mit mindenki tud, hogy a 
a kormány Samasa József egri érseket 
jelölte ki e méltóságra : majd kérdést in
tézett, hogy mi gátolja a kormány és nem
zet jelöltjének kinevezését.

A tanítói nyugdíjtörvény. A magyarországi 
tanítók országos bizottsága igazgatósági 
ülést tartott, melyen a tanítói nyugdíjtör
vény revíziójára vonatkozó s az aue. 2 0 -iki 
nagy gyűlés intencióihoz képest szerkesz
tendő emlékiratról tanácskoztak, mivel — 
a nagygyűlés véleménye szerint —  a köz- 
oktatásügyi miniszternek legutóbb szerkesz
tett nyugdijtörvény-reviziója sok tekintet
ben nem elégíti ki az ország tanítóságának 
igényeit s reájuk nézve több tekintetben sé
relmes.

Püspök rá!asztas Debrecenben. A tiszántúli 
református egyházkerület elnökei, Vályi 
János és Kiss Áron. a püspök választást el
rendelő közgyűlést nov. 18-ikára tűzték ki 
Debrecenbe. Ekkor tartják meg Révész em
lékünnepét is. Az egyházkerület a püspöki 
teendőkkel Kiss Áron helyettes püspököt 
bízta meg. Az elhunyt Révész Bálint deb
receni püspök utódául illetékes körökben 
a következők jöttek kombinációba : Kiss 
Áron szathmari esperes, a ki eddig is he- 
lyetesitette a püspököt betegsége alatt, to
vábbá Tóth Sámuel, a tiszántúli egyház- 
kerület főjegyzője. Régebb időben a/, ogy- 
házkerületi főjegyző már állásnál fogva is 
püspökjelölt volt és maga Révész Bálint 
is a főjegyzői székből jutott a püspöki székbe. 
Harmadik jelöltül Szabó János esperest 
említik. Szó volt még Kiss Albert ország
gyűlési képviselőről, de Kiss Albert nagy
bátyjára, Kiss Áronra való tekintettel nem 
is pályázik.

már évek teltek el és nem hittem, nem hi
hettem füleimnek, midőn a/ idei tavaszon 
egy kézbesítő azzal állított be, hogy hozza 
az átalakítási engedélyt !

—  Igaz az te ember i ! . Lehetséges 
az ? ! . .

— Tessék elolvasni !
Mohon kaptam ki a kezéből borravaló 

helyett megcsókoltam öt örömömben és ro
hantam anyósomhoz, jegyesemhez, ki eddig 
el volt zárva előlem azon tilalom által, hogy 
addig ne mutassam magam, a mig nincs 
engedély !

— Van mar ! van mar !
Libegve rohantam be anyósomhoz s lo

bogtattam a papírt kezemben. A  mint azon
ban előttem állott rég nem látott jegyesem : 
— a kezem lehanyatlott, a papirt leejtet
tem . . . Jegyesem meg félre húzta száját 
és közönyösen elfordult.

Én —  m e g k o p a s z o d t a m ,  ö -- 
m e g ő s z ü 1 t azóta !

Ezért nem örültünk a viszonlátasnak, 
ezért nem kclictt már a kisürgotett enge
dély.

Máig is nőtlen vagyok még, s ha netalán 
mégis megnősülnék, nem veszek cl olyan 
leányt, a kinek az anyja hazat akar épít
tetni szamomra '

B -  E —  r.

H Í R E I N K

Rudnyánszky Gyula, a fiatalabb költő- 
nemzedék ezen elsőrangú, tehetséges tagja 
lapunknak igen nagyra becsült munkatársa, 
e héten átvette a Debreceni Hírlap ciraü 
napilap szerkesztését. Nemcsak a köitönek 
gratulálunk, hogy ismét tehetségének meg
felelő téren használhatja föl azt az ős erőt, 
melyet a gondviseléstől nyert ; hanem kü
lönösen a Debreceni Hírlapnak gratulálunk 
amely végre megtalálta azt a tehetséges és 
erős akarattal felruházott főt, aki bizonyára 
közbecsülést szerez meg számára. Szivünk
ből kiváltjuk, hogy költő és hírlap hosszú 
évek során át büszkék legyenek egymásra.

Sajnálatramóltó incidens zavarta meg ma 
egy hete a Dom-ban rendezett tót színi 
előadást A harmadik felvonás kezdetén 
ugyanis nagy cs'iiömpölcs riasztotta fel a 
közönséget, mely azt gondolta az első pil
lanatban. hogy a menye-et szakadt le nya
ka közé- Nemcsak azért mondjuk ez inci
denst sajnálatraméltonak, mert nagy sze
rencsétlenség lehetett volna belőle, ha pél
dául a kövek a petróleum lustereket össze
rombolják s a lángra lobbant olaj a kö
zönségre hűli ; hanem főként azért, mcit a 
saját otthonukban ilyen qualifikálhatlan 
módon inzultált nemzetiségiek ezt a sajná
latra méltó eseményt örömmel használják 
fel a saját céljaikra; aminthogy —  tudo
másunk szerént — azonnal hangzott is a 
gyanúsítás, hogy »czt a polgári iskola nö
vendékei tették !•* És bizonyára akadt em
ber, aki ezt az alaptalan gyanúsítást elhit
te. De sőt azonnal előállott valaki, aki — 
ha igaz, amit beszélnek —  fulminans be
szédet tartott a különben is felizgatott nép
hez. hogy *ime, hogyan akar bennünket a 
m a g y a r s á g ( ! )  elpusztítani, hanem 
azért ne féljetek testvérek, mert a tót nem
zet ( ! ! ) igy, meg úgy diadalt arat a/ em
bertelen zsarnokon.. . Nos, hat mi ebből 
a szempontból tartjuk különösen sajnálatra- 
méltónak az eseményt. Semmi sem köny- 
nyebb, mint gyanúsítani cs semmi sem ta
lál olyan könnyen hitelre, mint a gyanusi- 
tás. Es ha valamely éretlen gubanc eme 
hősködését igy fogják fel nemzetiségi 
atyánkfiái, ez az »attcntatum« voltaképen 
a magyarság ellen irányul s a nemzetisé
giek pénzért sem rendelhetnének ennél 
különb eszköszt saját céljaikra a magyar
ság ellen, Épen ezért óhajtjuk, hogy a 
cudar merénylet elkövetője kitudódjék , 
mert meg vagyunk győződve, hogy maguk 
a nemzetiségiek kénytelenek lesznek elismerni 
ez esetben, hogy alaptalanul és méltanul 
gyanúsítottak. Azt kívánjuk tehát, hogy a 
megindított vizsgalat a legnagyobb szigor
ral hajtassék végre ; mert az eredmény 
nemcsak a nemzetiségieknek icsz elégtétel, 
—  hanem nekünk is, magyaroknak !

Az állami iskola épitése immár nemcsak, 
elv, hanem valóság. A vallas és közokt 
minisztérium c héten hagyta jóvá a To- 
maschek és Schulz-céggci kötött szerződést, 
raclynélfogva nevezett vállalkozók a jövő 
november hóig 7 0 .0 0 0  forintért felépítik az 
impozáns szép palotát, a múzsáknak szánt 
eme szép csarnokot, mely párját fogja rit
kítani a felvidéken.

Kinevezés Nauer György, turóc szent- 
martoni kir. jbirósági joggyakornok a fe- 
hcrtemplomi kir. járásbírósághoz aljegyző
vé neveztetett ki. Szívélyesen gratulálunk 
barátunknak ezen előléptetéséhez és kíván
juk hogy Fehértemplomban második otthont 
találjon.

Uhlyárik Szendét, lapunk szorgalmas 
munkatársát, ki eddig az ábrahámfalvi 
áll. iskolánál működött, a kultuszminiszter 
ur a t. szt martoni áll. iskolához helyezte 
át, mely tehát e hóban végre ismét meg
nyílik, nem kis örömére a szülőknek. Akik 
különben azért is örvendhetnek, mert Uhlya- 
rikban valóban minln-tanicót nyert a már
tom állami elemi iskola, kinek vezetése 
alatt fel fog virágozni ezen iskola is. 
Őszintén gratulálunk !

A kisdedovas ügyében a vallás* és köz-
oktatásügyi miniszter — mint a Festi Nap
lóban olvassuk, — valamennyi varmegye 
közigazgatási bizottságához a kisdedóvódnk*

ba, vagy gyermekmenedékházakba járásra 
kötelezett 3 — 6  éves gyermekek összeírása 
tárgyában körrendeletét intézett, felírna a 
bizottságot, hogy a 3 — 6  éves gyermekeket 
házról-házra járva és az egyházi anyaköny
v i 4 segélyével azonnal pontosan írják ősz- 
sze és az összeírás alkalmával minden gyér 
mekre nézve igyekezzenek meggyőződést 
szerezni arról, vajon a gyermek otthon 
vagy bárhol kellő gondozásban és felügye
letben részesüle ) Az. összeírás eredményé
ről december végéig részletes jelentés ter
jesztendő fel. A miniszter e körrendelet 
másolatát megküldte az egyházmegyei fő
hatóságoknak is oly felkéréssel, hogy a 
lelkészeket figyelmeztessék, mikép ezen 
összeirási munkálat foganatosításánál, az 
összeirási kimutatás helyesbítésénél a k>'»z- 
ségi elöljáróságokat készséggel támogassak.

A vörös kakas. Hála Istennek, hogy 
nem olyan rettenetes módon, de azért 
sajnos mégfs el-ellátogat a vármegyéié a 
vörös kakas. A múlt héten Bellán volt t(iz. 
mely alkalommal Zaltnan J. csűrje esett 
áldozatul. Természetesen —  mint minden 
csűr ilyenkor — telve volt gabonával és 
takarmáuynyal ; a kár tehát elég nagy A 
tüzet ezúttal nem gondatlanság okozta, ha
nem gyújtogatás ; látták többen, hogy egy 
férfi alak rohan a csűr tájékáról neki az 
erdőnek ; szaladtak is utána, de elfogni 
nem bírták s igy nem tudja senki, ki volt 
a gyújtogató.

Turóemegye őszi közgülóse Turócjmegyc 
közönsége csütörtökön október hó 15-en 
tartotta :n-g őszi közgyűlését .1 u s t h  
K á l m á n  főispán úr ő méltósága elnök
letté alatt A főispán úr megnyitó be-zé- 
deben emelkedett lángon emlékezeti meg 
ama inerénvletrő , melynek szeretett kirá
lyunk ő felsége Rosenthal mellett kt voit 

; téve s azon indítványt terjesztő a várme
gye közönsége elé. hogy őfelségének ezen 
szerencsés megszabadulása alkalmából Tú
róé vármegye a bemgyminister út án hó 
• iolú. alattvalói tisztelettel adjon kifejezést 
abbeli őrön nők. hogy a Gondviselés ö
felséget mvum o só * 1 kiszabadította a föl-
kent szemé v • el en irányulni iátsz • \- sze-
d elem bői- A >zárme ,ve közönsége ál v.i hai
gáttá V ígig főispán úr lé’ekhez szó <> szép 

' inbeszédét s h írsogó é jennel f gadta a
ditvanyt. im*l yhez 1 i nd-n ház. ifi igaz •é i v-
vei járul. E;<on éri Hkedclt szép jel enoi
után a folyó ügyek intézteire < el : mc vek
közül csak a f< ntosa1 bakat cm itjük fel.

I Zorkóci Tiv dar főizolgabiró kérvényére, 
j ki dijnoka számára az 1 írt. nap.dij föle

melését kérte, Rencky Kálmán alispán in
dítványára kimondta a közgyűlés, hogy a 
vármegye szolgálatiban álló dijnokok fiz e- 
tését á l t a l á b a n  fölemeli 1 frtról I 
frt. 30 krra. - Kevicky István, főjegyző 
jelentéséből kiermljük. hogy a vármegye 
összes kiadasa 33926 frtra ; jöved imi fö
löslege pedig 1243 frtra rúg: mely jelentés 
alapján a megye költségvetése elfogadtat
ván, jóváhagyás végett a belügyministeri- 
11 mhoz fölterjesztetni rendeltetett. Hoszabb 
eszmecserére adott alkalmat a szülésznői 
körök fölszóllitasara vonatkozó tervezet ; a 
körök megállapitattván, kimondatott hatá
rozatiig, hogy a szülésznők fizetése 20 

írtnál kisebb és Í0  frtnái nagyobb nem le
het s hogy a látogatás dija az egész, időre 
1 írtban állapit tátik meg Igen érdekes 
jogi fejtegetéseket vont magú után Kollár 
M és társainak az iránt beadott folyamo
dása, hogy kis S/.ocóc községben, hói ők 
birtokosok ugyan.de h á z u k  nincs, a 
harangláb és tűzi fecskendő beszerzése 
céljából rajuk is kivetett pótadó nekik a 
múlt évekre visszafizettessék. Persze eluta- 
sittattak kérelmükkel. Végre a községek 
jövő évi költségvetései tárgyaitattak s ezek 
után a közgyűlés délután 2  orakor ért vé
get az elnöklő főispán ur éljenzésével

Turóci csoda. Szép őszt értünk már meg 
cgyszer.masszor ; hanem Túróéban aligha 
érték meg még azt, hogy az e p e r  má
sodszor érjen. Ez a gyönyörű szép Ősz, 
melyet most élvezünk, megteremtette azt 
a csodát : Túróéban at eper másodszor érik. 
Perl Zsigmond olyan gyönyörű —  kertjé
ben érett — eperrel kedveskedett c héten 
lapunk felelős szerkesztőjének, amely ju- 

: tiiisban is számot tenne máskor. Szerkesz

tőnk kis leánya azonban olyan egykedvű
en fogyasztotta el a turoci csodát, mintha 
a legmindennapibb dolog tenne az érett 
eper október köze: én hozzá még
Túróéban, l.ats.ik hogy gyermek még, aki 
minden rendkívüli dolgot természetesnek 
vesz !

Az Ábráit,imfalvi állami iskolánál Uhlyá
rik Szendének a márloni iskolához történt 
áthelyezése folytán megüresedett tanítói 
állásra a való közokt ministerium Szabó 
Lajos vándortanitót nevezte ki

Mindenszentek is  a munkaszünet. Min- 
1 df-nszentek napja az. idén vasárnapra esik.

A kereskedelmi miniszter ennek folktán e 
1 napra vonatkozólag kivételes intézkedése

ket tett, a melyek természetesen az .egész 
országra kiterjednek. Megengedik ezqn in- 

! tézkedés'-i;. hogy a sírok díszítésére .szol
gáló czikkek- nov. elsején előáll ihatok és 

I a temető környékén élelmi és üdítő cik- 
| keket is szabad árusítani Azon fftíctek, 

melyek sirkoszorukat, siHámpákat s egy
általában a Mindenszentek napján divó ke
gyeiét állal fogyasztott cikkeket tartanak, 
e napon szintén nyitva lehelnek ; más 
cikkeket azonban clárusitaniok nem sza- 

1 bad.

Négy szilváért egy élet. Véres eset tar
totta izgatottságban e hó 11-ón Nagy-Pa 
Ingva tiptórrtegyei község lakóit.. Ugyanis 
az odavaló ag evang. lelkész és liptói fő- 
esperes, Kmety János fia, J,.nos, végzett jo- 
gisz, forgóp s toiylyai le Ött egy 14 éves 
parasztiul, mert a pap bekentellen kert
jén keres/'ül m 11 ve pár szilvát letépett. A 
fiú pár lépésnyire ha adt a lövés után, az 
tan összerogyott s nehány perc múlva 

j meghalt. Zsbében n ég y ’sziivát .találtak. A  
! község lakói íe.háborodva gyü.tek. a pap- 
1 lak eié s csak egyesek csititásának köszött*' 

hető, h j jy  :el eg nem bántalmazták a pap< 
családját. ^

Venaszonyok nyara. Ezzel az elnevezéssel 
tiszleb meg a ma :yar n :p 1 hervadast hozó 
szeptember \ ;■  t. ha a hóidokió természet 
még ej\.s cr C etre ke ti titkos erőit és a 
nap ifjú hévvel süt ie a földre s uj virá
gokat csókoI ki kebléből, mielőtt a téi rá- 

| oordaná halotti leplet. A/, idén is bekö
szöntött nálunk a vénasszonyok nyara ; sőt 
még folyton tart. mert hiszen napközben 
a levegő o van kellemes, hogy akár az út
nak indu l I e kéket is visszacsalogathatná 
hozzánk ha a szárnyas vándorok nem pi
hennének már valahol, túl a messze ten
geren. A >n  gtilásnak indu ó lombok ezekre 
a kicsi nap ug,arakra még egyszer kifejtik 
kacér pompájukat, akar csak a megiijodni 

•szerető aszonykák, a kik szeretik elsimí
tani arcukiól a mélyedni kezdő redőket. 
Talán azért is nevezték ci az ilyen szeptem
ber végé- és október ekjét vénaszonyok 

I nyarának V • Szóvai "*az idén a Vénaszo
nyok nyarában annyi a hév, hogy szinte fi
atal menyecskék nyarának is el lehelbe 

1 keresztelni Csak azután meg ne bánjuVa 
vénasszonyok nyár in .k hosszas kedveske
déseit ! Gazdáink m ír is rossz szemmel né
zik. hogy hónapokon át nem kaptak számba 
vehető esőt, s emiatt nem szánthatnák az 
őszi alá.

Hol van leghidegebb ? Az ember járta föl
dön a Léna torkolatánál Szibériában leg
nagyobb a hidej,, lledorstrom és Wrangei 
utazók szerint ott három bunda sem elég 
s a lehelet fájdalmat okozatt a torokban 
és tüdőben. A  kilehelt levegő jéggé fagy. 
Az utazó karavánt kék felhő veszi körül, 
mely az emberek és állatok párájából ke
letkezik. A lovakról 1 -hallunk a patkók, 
az orrlyukak körűi jégcsapok képződnek. 
Még a hideghez szokott rénszarvas is az 
erdőben keres menedéket. A nagy hideg 
ben a szikiak is megrepednek, sokszor a 
föld is. melybői nem ritkán forrás tör elő, 
de természetesen rögtön megfagy. Az a 
szerencse, hogy c nagy hidegek idejűn szél 
csend van, külömben minden ciölén^ el
veszne.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos.

Társszerkcsztó Feher János.
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MAGIAK IIIIKLAI*
P0LITIMAI M1PILAP

Szerkeszti: Kőraunkatárs:

Horváth Gyula. Mikszáth Kálmán.
Helyettes-szerkesztő: F E M Y Ó  S A M D O R

A  >Magyar Hirlap« belső dolgozótársai, külmunkatáriai és lerelexői az irói kar leg
kiválóbb tagjaiból állanak.

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

A .HÉT« kiadóhivatalával sikerült megállapodásra jutnunk arra nézve- hogy e vá
lasztékos kedvelt szépirodalmi hetilapot előfizetőinknek olcsóbban adhassuk 

így a .MAGYAR HÍRLAP* és a ‘HÉT* előfizetési ara együtt egész évre csak 20 frt. 
fél evre 10 frt, negyed évre 5 frt

i f c a C - u . t a s z á m o d a t  I r i n á n . a t r a  i n g y e n .

E lő fizetések  a  „ M a g y a r  H írlap 1* k ia d ó h iva ta lá h o z: 

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

G-TJ.t3siaj.ss T ó z s e f
fényképész,

e hónapon át. itt tartózkodása alatt, lakik

GLÜCKSTHAL JÓNÁS u r n á i
Ajánlja magát mindennemű finom fényképek elkészítésére.

Egyszeri kísérlet mindenkit meg fog gyó'zpi, hogy

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen

Ezen kiváló j-zer meglepő erővel és gyorsasággal pusztít e 
minden kártékony rovart.

Legcélszerűbb a Zsicliorlin-iölc takarékoskodóval
beporozni.

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

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

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

Turóc/Szt.-Mártonban Soltész L Kabry J zsef. líraber M. ős fia. _ L.-
Szt:-Miklós: Palka Péter Mossocz: Pori János fia. — Huttka: Schulsc 
Adolf Gaal Emil. — Zsolna: Paraduvszky Rób. Waidapfel I. i. Tordv I. 
Mcizer. A., liecht M Tot-Próna : Skálái; G . Tinko György. - Turóc- 

Turán : Messinger H.

M elyik lapra fizessünk elő *
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél lógva legolcsóbb magyar lap az

„ E G Y E T É R T É S * 1
a mely az u; évvel immai ji-ik  évfolyamába lepett. Ez a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasaga, alapossága és 
.sokasaga. rovatainak változatossága kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz
dag tárháza tették az .-Egyetértés.-: nép - ive Az nrsz ggyülesi tárgyalásokról 
a legrészletesebb :• mellett tárgyil.agos hu tudósítást egyedin az «Egyetértés, 
közói. Gazdasági rovata lisim-r! r . ,’ tekmielyiu-s ki veiül. A magyar kereskedő 
S Gazdakozünseg nem szorul töboc idegen nyelv., lapra, mert az .Egyetértés 
kereskedelmi s to/idei tudósita,ainal tőségével s alapossagaval ma mar nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda m, gi daija mindazt az 
.Egyetértés*-ben. amire szüksége van Változatosán szerkesztett tárcájában, anv- 
nyi regény olvasmányt ad. mint egy lap -cm. Két három regényt közöl egy
szerre. úgy hogy egy év alat 3 0 — 4 0  k« t- tni r cnyv re . int eredetit, részint a 
külföldi legj m niagy; >u • .-0 8I at kapnak az .Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres c» vi.ág folyásáról gyorsan es hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az .Egyetértésre., melynek előfizetési ara egv hóra 
t frt 80  kr , < , évre 5 Irt - egy évre 2 0  frt Az előfizetési pénzek az .Egyeter- 

kü • ■ M kiadóh va al kívánatra egy
hétig ingyen és i mentve küld

oo®oooooooooocoooooooooo®®®®o®ooc
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A tu r ő c a -s a t .-m á r to a i  „ M A G Y A R  N Y O M D A 11
kiadásában megjelent.:

A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
I r t a - :  lE^éTrész IL a /jo s

Á R A  80 K R.
SCÜET Kapható a Magyar Nyomdában -»•

ü X X X X X X X K I a  K X X X X X X X X !
Í x x x x x x

Táróét-uL-nártom rrt|)«r njtn.dt -  Kotenleld Ijnkcz
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