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T. olvasóinkhoz!
A  Felvidéki H íradó megérte tehát, hogy 

tizedik évfolyam át becsülettel, tisztességgel 
betölti. Sok nehéz küzdelmen ment bár e. tiz 

év alatt keresztül, de azt senki szemére nem 
vetheti, hogy hivatásától, céljától egy léjiés- 
nyire is elldn iorult volna t  tiz év alatt.

Nem . azt a magasztos célt, melyet a f e l 
v idéki J lirad ó kitűzött maya elé, soha nem 
tévesztettük szem elöl, sőt amennyire tehet
ségünk s a körülmények engedték, mindenkor 

azon voltunk, hogy a magyur állam esz ■ e 
szolgálatában mennél hathatósabban m űköd
hessünk közre. é> hogy a Felvidéki Jliradó  
eme szolgálatai nemcsak e vármegyében, ha
nem az ország legtávolabbi vidékein is mél
tánylásra találtak, ném ánk előfizetőink tisztes 

száma, hanem azon elismerések is tanúsítják, 
melyeket hazánk legelső p u b licistá i irtuk hoz

zánk, kitartásra buzdítván bennünket.
K  két körülm ény biztat a további küzde

lemre ; * amidőn igérnök, hogy az annyira  
tetsző Iratszem lét legközelebb ismét megkezd
jü k  lapunkban, kérjük  t. olvasóinkat, hogy 
előfizetéseiket m egújítani kegyeskedjenek.

Hazafias tisztelettel

a «Felvidóki Híradó*
szerkesztősége és kiadóhivatala.

T. olvasóinknak és munkatársainknak 
boldog ünnepeket és újévét kívánunk!

Karácsony.
Karácsony az emberiség legna

gyobb ünnepe, meri ekkor született 
a szeretet vallásának megalapítója. 
A megváltó születése előtt is voltak

Ilitek és vallások, de azok a bünte
tés, a félelem, az elrettentés szelle
mével igyekeztek az emberiségre 
hatni, nem pedig a szeretet eszmé
jével, mely a vad szenvedélyek ki
törését megakadályozza és a bűnös 
hajlamokat ellensúlyozza.

Az emberszeretet vallása átalakí
totta az egész társadalmat. A kultúra 
a haladás legszebb vívmányait a 
szeretet vallásának köszönheti, mely 
az emberiség kebeléből kipusztitotta 
a rideg önzés állatias vágyait és fo- 
gékonynyá tette az élet magasabb 
céljai iránt.

Amit emberi elme az utóbbi év
ezredben nagyol, dicsői, halhatatlant 
teremtett, mindaz a szeretet vallásá
ból indult ki ; a szeretet vallása volt 
az az alap, melyben összes állami és 
társadalmi intézményeink felépültek.

És minél tovább terjed ez a val
lás, annál nagyobb mérveket öltenek 
az intézmények a felebaráti szeretet 
fejlesztésére.

A tizenkilencedik század utolsó 
évtizedében alant és fönt egyaránt 
az emberszeretet törvényei uralkod
nak, és koronás fejedelmek, kik haj
dan a népek kizsákmányolásában és 
zsarnoki leigázásában találták az 
uralkodás legmagasabb hivatását, ma 
már egy pillanatig sem foglalhatnák 
el a trónt, mely ilyen alapokon nyug
szik. A fejedelmek ma már maguk 
apostoloskodnak az emberszeretet

mellett és feladatukká tűzik ki az 
emberszeretet nyomorának enyhí

tését.
Ki merné tagadni, hogy ama re

formok, miket a munkásosztály sor
sának javítására különböző államok
ban életbeléptetnek, hogy mondjuk 
amaz intézkedések, melyek a jog- 
egyenlőség elvét a szegényebb nép- 
osztályok között is érvényre emelni 
kívánják, ne volnának félreismerhe
tetlen lanujelei annak, hogy korunk
ban a szeretet vallása már a leg
magasabb körökbe is elhatott, és 
hogy a hatalmasok fényes palotáiban 
is már buzgó apostolokat nevelt?

A szociálizmus nem félelmetes 
rém többé, mert a szeretet vallása 
kivetkőztctte ijesztő jellegéből, és 
eszközöket keresett az ellentétek 
békés kiegyenlítésére.

A legközelebbi jövő problémája 
a munkáskérdés megoldása és az 
ezzel kapcsolatos gazdasági kérdések 
rendezése. Mindenütt azt a kérdést 
látjuk felvetni, hogy milyen intézke
déseket kellene életbeléptéim az ál
lamnak és a társadalomnak, a tömeg 
nyomora enyhítésére és a népek mil
lióinak boldogitására.

Igaz ugyan, hogy eddig még nem 
találták meg ennek a kérdésnek meg
oldását. de látjuk a törekvést, az 
őszinte elszántságot, mely egyelőre 
szinte nagy vívmány gyanánt te
kinthető.

A szeretettől sugalmazott tudo
mány hovatovább majd csak meg
találja a probléma kulcsát és diadal
ra segíti azt a halhatatlan eszmét, 
melyen a szeretet vallása felépült.

Ha megvalósul, mi most még csak 
legjobbjaink szivében él, ha testté 
válik az ige és az emberiség egy lesz 
szeretedben és boldogságban, akkor 
Jézus születése napján, karácsonykor 
nemcsak a kereszténység, hanem az 
egész emberiség fogja ünnepelni a 
világ felszabadításának örömnapját.

Lapszemle.
A «Narodnie Noviny* december hó 

1 2 -iki szamában következő cikk jelent meg : 
«Egészen következetesen* cim alatt.

Hűd <pesten uj tizparancso'at jelent meg 
mint azt múlt számunkban jeleztük. Ez a 
mai rendszer in nuce, dióhéjban. Ez a mez
telen igazság, melyet mindig tagadnak, 
ha az ab akon keiesztül idegen világhoz 
szólanak !

És ez következetesség, mert Polonius 
Hamlet szavairól megemlékezve azt mondta, 
hogy bár bolondos, bolondságában követ
kezetes. Az Emke és Fmke hóbortjában 
is van következetesség. Miért legyenek csak 
a tótok, románox és szerbek kénytelenek 
elviselni a nemzetiségi és nyelvi nyomást ? 
Ha a h .zafi ág egybe van kötve a magya- 
rositás.-ai, miért ne é.veznék e/t a pestiek 
is? Tényleg oktalanság nekünk, népünknek, 
az 18 0 8 . évi törvény dacara kezünkbe és 
szánkba nyomni a m rgyarságot, magyar 
adóköiiyvec.két, kézbesítéseket, ‘és meg- 
eng-dni. hogy Budapesten megjelenjék a

T Á R C A

Szem beszéde.
Életbólcscscgct mondok :
Szavakban ne higyjetek ; 
Tapasztalás isko'ája 
Tanított ra engemet.

Hazug a szó emberajkon 
Tévutakra elcsaió :
Csak a szemnek van beszéde 
És csak c Leszed való.

Rég tudom ezt : éj ha olykor 
A'.t hazndja angyalom 
Pici piros ajakéval :
»Menjen, ki nem állhatom !«

Mosolyogva nézek akkor 
Szép s/.emebe csendesen :
Csalfa lángja csdlanása 
Mas valamit súg n-kem

Szepesi Ervin.

Baka-fortély.

Hamar .Pista volt az ezred legkisebb 
embere. Ezenfelül olyan tnagazinbcli abrá- 
zatja lévén, ccltáb ája volt a legények él- 
cemek. Sok tréfát eltűrt, sokat meg viszsza- 
tromfolt, mert azért, hogy olyan semmi 
embernek látszott az a kis baka, megtanulta 
atn az élcek és ravaszságok fortélyait meg 
kis bojtár karában.

Egyszer gyakorlat alkalmával az alez
redes nagyon tcizidta a kapitányt, hogy va- 
Utni fordulatot romiul csma.Utott a legény

séggel. A kapitány meg a Hamar Pistát 
szidta, mert azt okozta az egészért. Pedig 
szegény Pista, azért, l.ogy a közönséges lé
pese csak akkora volt. mint egy jórav al » 
nagy embernek a bak arasztja, mégis, ha 
kellett, ki tudta lépni a rendes mértékét s 
sohasem volt oka semmi bajnak. Hanem hiá
ba, akire egyszer rajar a rúd, akar húzza, 
akár tolja a kocsit, csak az ő derekat 
üti az.

Szeged alatt tartották a hadgyakorla
tokat, mely alkalommal a kis Hamarra 
tontos feladat Dizatott.

Ő képez:e az ezrednek oldatvédjét. Mi
kor ezzel a fontos feladattal megbíztak, azt 
mondta neki a kapitány:

—  Közlegény Hamar magának itt ke
vés hasznai lehet venni, mert maga meg a 
jót is elrontja, hanem maga lesz az oldalved. 
A juhászember szemfüles szokoit tenni, hát 
jót vigyázzon, Hogy ha az el.enséget észre
veszi, azonnal jelentse. Tálán igy hasznát 
vesszük.

—  Igenis, értem alássan..
Ezzel szalutált az önérzetében kissé 

meg értett baka s indult a kijelölt hely tele.

Mi a Bos/Orkany-szigct mellett táuo- 
roztunk, az eiienseg pedig a vasúti tölté
sén tűi voit. Hamar Pistának tehat a tühes 
innenső oldalán kellett cirkálni, hogy onnan 
lesse ki az ellenség mozdulatait.

Ez az ilyen jatéKháborubcii otdalvéd- 
mesterség azonban szokás szerint nagyon 
kényelmes dolog, mert mig a többi b .ka 
izzad az eiörc meg hátra-szaladgalásban, 
addig az oldaived rendszerint lohevercdik 
valamelyik bokorban, s kisebb gondja ii

nagyobb annál, hogy stratégiai dolgokon 
törje a fejét-

Hamar Pista is igy gondolkodott s 
miKor olyan messze jutott a mi táborunk- 
tó!, hogy nem lelhetett a kapitány szemé
től, odatamas/totta puskáját a vasúti tői 
téshez, az án meghúzva magát egy gala
gonya-bokor árnyékában, elgondolkozott a 
szép otthonról. Tálán a legeiö-nyaj vagy a 
szép délibab járt cppen az. eszében, mikor 
egyszercsak észreveszi, hogy a töltés másik 
feléről felemelkedik egy idegen baka-alak.

—  Tyhü, a miatyankjat ! —  gondolja 
magab.m Hamar, —  az alighanem ellenség.

Az ellenségnek ismert baka taian szin
tén hasonló gondolattal volt elfoglalva, 
mert mindketten szótlanul néztek egymásra 
farkasszemet.

A néma bámulat azonban nem sokáig 
tartott, mert megszó.ai Hamar Pista:

—  Van-e egy Szál gyufád földi ?
Azt mondja ra a másik baka:
— Nem tudni magyarul-
Ez a felelet nem hozta zavarba a mi 

olőnivédünket. Folytatta a néma beszéddel. 
Elővette a dohány zacskóját s azt felmutat
va, hívogatta a nemet sogort magahoz, aki 
megértve az ajánlatot, átlépte a töltést es 
nemsokára vígan tüstoli a aét baka.

—  Hat osztán, komám, te mi járatban 
vagy itt?

Kimagyaiázta magat a nemet baka, 
hogy ö o.dal véd.

—  Hisz én is az vagyok, komám! Eh, 1 

mit kószáljunk, hisz elvégzik a tiszt urak
a magúit dolgát tni nélkülünk is. Ülj le 
pajtás ide a fűbe, aztan pihenjünk. Azt 
hiszem, rád is ráfér a pihenés.

A két oldalvéd leheveredett egymás 
mellé a fűbe s hogy ne aggasson a fegyver, 
Hamar Pista a két puskát egymás melle 
tette, sót szép ügyesen még az ellenség 
oldaivedjének az übersehwungjat is ügyesen 
leoldot'a. Mikor pedig ezzel készen volt, 
felugrott fekvőhelyéből, kezébe kapta a két 
puskát nieg a német sógor überschwungját, 
s a/t moi dta :

—  Foglyom vag> pajtás I
A másik baka azt gondolta, hogy Pista 

csak tréfál, de hamar meggyőződött az 
ellenkczór »l, mert a kis Hamar szuronyt 
szegezett s azt mondta :

—  Előre! •
Mit volt mit tenni, ment a szegény

német baka s nem .okara óriási éljenriada- 
lom fogadta Hamar Pistát, mikor a kapi
tány ele allva. harsány hangon jelentette :

—  Jelentem alassan, kapitány uram, 
elfogtam az ellenség oldalvédjét.

Etiö; az időtol fogva nem szidták meg 
a kis Hamart, sőt attól az időtől fogva, ha 
a 4 6 -ik ezred hadgyakorlatot tart, mindig 
azt mondják:

— Helyén legyen az eszetek, mint a 
1 lamar Pista esze !

Valami az amerikai viszo
nyokról.

Tisztelt szerkeztő Ür I 
A «Felvidéki Híradó* 49-ik számában 

olvastam ai Amerikában megjelenő ma
gyar lapok egyes passzusait, és miután 
ezek az aitalam szerzett tapasztalatokkal 

j nem egézzen egyeznek meg, bátorkodó m



ftagy hasábokou Írott .Pester Lloyd* * s 
mellette mán öt német napilap, még pe
dig olvasott, nem tisztán tartott s hentergo 
napilap, mint a «Nemzet. — kérem Buda 
pesten vannak kávéházak, ahol 5 példány 
• Neues Pester Journal, van és c^ak egy 
.Nemzet*; azok kézben s ez m ndig szol
gálatotokra készen S e/ek nem oly napi
lapok. mint a cseh érzelemmel telt *Po.i- 
tik* melynek föfeladata. a müve tség elleni 
védelem, ezek egész egyszerű, a szükség 
által femartott lapok. A fiatalság a ig tanul 
meg németül, de a hírlapirodalom tisztán 
német. Igen, hogy ezen hírlapirodalom 
odaadással szolgálja a magyarosítást reánk 
való tekintettel szellemileg, de gyakorlatilag 
nagyon hangosan fecsegi rossz németségét, 
és ami a hírlapirodalom súlyát il éti. maga 
a .Pester Lloyd* ellensúlyozza a legna
gyobb három magyar hírlapot, úgy a tar- 
talom gazdagságát, mint előfizetöiuek sza
mát illetőleg.

A magyarosítást az összes LloydoK es 
Journálok hangoztatják s ebben e ?y lépés
sel sem allanak hátrább a lcgelkeseredet- 
tebb .kutyaláncosokná!., a nemzetiségi 
tisztességes aspiráeók ellen vakúl küzde
nek s markába csapnak úgy az «Emke» 
mint «F.-Emké»-nek, de e mellett oly haj
szát eszközölnek az előfizetők között, hogy 
tulajdonkép ök Magyarország h>rlapiro 
dalma. A pártok és kormány ál ul drága 
pénzen fentartolt nagy irodalmi magyar 
lepedők csupán sokaságukkal imponálnak. 
A reklám és hirdetéseket mind a német 
hírlapok dugják zsebre. A «Lloyd. rém.- 
a drámaíróknak, művészeknek és hangver
senyeknek. Aki szemlélője a dolgoknak, 
látja, hogy a budapesti olvasóközönség 
nem az .Egyetértés, állal vezettetik, a ke
vésbé politikai, de szinte igen fontos élet 
kérdésekben. Mig maguk a m .gyáritok 
is, mint Jóka', Pulszky, szükségük a német 
hírlapokat s még pedig mily meivben! A 
hitványul szervezett gyap u-utcai ném* t 
színház is oly nagy elienforgaimat csinált 
hogy erőszakkal kellett láb alól eltenn\ 
mert a magyar színészetet ve'Zélye/tette. 
S hát ha még valami Laube került volna 
ki igazgatónak! S ha ma felállítanak va
lami nemet színhazat, ez oly forgalmat 
csinál, amilyenről a népszínház sohasem 
álmodott.

S így van ez mindenütt, akár a ke- 
reskede eranél akar a könyvelárusitá^nál 
stb. A budapesti könyvkereskedők arról 
furcsa nótát énekelhetnének, mennyit fj- 
gyaszt az a magyar Pest német irodalmi 
termékekből Bebizonyulna, hogy kevés van 
abból az irodaimi gulyából.

A magyar hírlapirodalom nekiment a 
mi felvidékünknek és tölünk követelik a 
magyarosodást; a tót nyelv bármily szegé
nyen ápolva panslavismus és szellemi pa
takocskáink eloros/itással fenyegetik a 
magyarságot, de a széles germán folyók 
szabadon keres/tüljarják az országot és 
senki sem emel szót a gerraanizalás ellen. 
Megkezdte az .Egyesület., de miiyen har- 
lekinizmussal. A német hírlapok a «L'oyd» 
élén az egész mozgalmat agyonhallgatják, 
mert jól tudják : amit ök elhallgatnak, az 
úgyis halva született gyerek, ők  nem is 
törődnek a címek, cégek és szivekkel.

Nyitrán egy hírlap jelenik meg a lég 
magyarabb név alatt, az egész cim és fej 
magyar s nagybetűkkel nyomatott, de tar
talma teljesen német. Ezek gyakorlati em
berek, tudják, mitől döglik a légy s mire 
haragszik meg a bika. Csak növekedjék a 
töke az irodalmi vállalat pénztárában és 
szép oszta'ékot biztosit, mint a Lloydnál.

Elkezdték tehát a harcot a német 
időszaki sajtó, pincérek, kávéházak, hen
tesek s más üzletek ellen. A bizottság 
szétküldte tagjainak felhívását, mely egye
nesen forradalmi irányú, mcgfélemlitési 
szándékát tekintve. Teljesen forradalmi 
proclamatio ez a csendes, békés emberek 
ellen, kik nem akarjak járomba hajtani 
nyakukat pír magyarositó előtt. A  pesti 
svábok, nemzetiségi szintelenségükkel és 
tompa egykedvűségükkel más végzet nem 
is illeti őket s mi nem sajnáljuk, ha ki
kergetik őket, mint a hörcsögöket. Elvben 
oly egyesületnek, mini a .Magyar egyesü
let. létrehozása, valami nagyszerű absur 
dum S ezen agressiv, erőszakos, a szobát, 
kamarát, hálószobát támtdó magyaro itás 
dacára beszélnek, kiabálnak egyenjogúsí
tásról, szabadságról, institucionális jogok
ról. A jogról s igizságrol a szerec-en L i
bériában észszerűbb fogalommal bírnak.

S az egyesü etet megerősítették, ez 
szép szabadelvüség. Midőn oly eszközük
höz folyamodnak azok. kiknek kezében 
van a teljes hatalom, kikért az allam min 
dent megtesz, ez a t jelenti, hogy síetniók 
kell. . .

Hát jól van Hozzuk a dolgot a végső 
következtetésig. A magyarosilas deiiriumba 
kezd átmenni. A krízis rnegjö. Megbirja-e 
az ország ?

Ezen kijelentése cikkírónak hasonlít 
azon méhrajhoz, melynek nincs anyja; 
zsong bong, s a vége az, hogy vissza kény
telen vonuini szüló-köpüjébe, mert nincs 
kepes vezetője az uj köpü alakításához.

S meg vagyunk győződve, hogy ugyan

ki fo? még egypórszor ily raj törni, de a 
vége az lesz. hogy a tótajkú lakosság maga 
fogja tuajd expedialni azon legénykéit, kik 
szeretnének felcsapni a rajok vezetőinek, 
s úgy járnak mint a herék.

Kérelem az emberbarátokhoz!
Dicsőségesen uralkodó ö  császári és 

apostoli királyi Felsége I. Ferencz József 
és az ország védangyala Erzsébet király
asszony ezüstmenyegzöjének emlékéül a 
társadalom áthatva az. alattvalói hála és 
lelkesedés szent érzelmeitől. 1879, április 
24 én, a .Fővárosi szegény gyermekkert- 
egylet»-et alapította.

Célja ezen egyesületnek: vallás és 
nemzetiségi különbség nélkül az or-zág 
bármely részéből szegény sorsú árva kis
dedeket a nyomor és az eizüllés romboló 
köréből kimentve, a közjótékoi ysag hat- : 
batós védelme alá helyezni.

A «Kővárosi-szegény-gyermekkert-< gv 
let* 1 2  év óta ezen nemes cél megvaló
sításán fáradozik és a társadalom rokon
szenves támogatása mellett mar több év 
óta saját intézeti hazában 2 0 0  árva gyer
meknek, kiknek családi tűzhelyük nincs, 
menhelyet nyújt, azokat táplálja, ruházza 
és magyar szellemben neveli.

Az intézet házában a je'enleg rendel
kezésre álló termekben csak 2 0 0  gyermek 
helyezhető el, s igy helyszűke miatt éveire 
több százra menő gondozásra érdemes 
elhagyott gyermektől kell a fölvétel jóté
teményét megtagadni. Szivszaggató és el
szomorító jelenetek ismétlődnek évente, 
midőn a teljes létszám miatt az intézet 
kapuit több mint 000  biztos pusztulásnak 
kitett gyermek elől el kell zárni.

A rendelkezésünkre álló statisztikai 
adatok és azon érdek'ödés alapjan, meiy- 
lycl az elutasított gyermekek irányában 
is viseltetünk, konstatálhatjuk a lesújtó 
tényt, hogy mig az inlézetünkbcn elhelye
zett gyermekek közt a halandósági arány 
1 0  évi átlagot véve 1 százalék-nál többet 
nem tesz ki, addig az elutasitottaknak 
mintegy 50 százaléka elvész.

Hogy c fiatal csemeték, mint az ol
dott kévék el ne pusztuljanak, lehetőség 
szerint a .Fővárosi szegény-gyermekkert- 
egyict* a rendelkezésére álló mintegy 500 
| j-ö le s  telkén még egy újabb épületet 
emel, melyben legalább még 2 0 0  árva 
gyermek elhelyezhető leszen.

A  .Fővárosi szegény-gyermek-kert- 
egyíet*. a nagylelkű anyákhoz és apák
hoz. kik gyermekeket neveltek, kik a cse-

tisztelt lapjában, népünk ott létére vonat
kozólag. egyes adatokat elősorolni.

A .Szabadság* szerint, Amerikában 
úgy mint Magyarország. vagy a világ bár
mely zugában, keserves neh'z munkával 
keresi a munkásréteg kenyerét, és ezer 
közt egyet karol föl a szerenc-e, mi nem 
elegendő ok arra. hogy valaki hazáját el
hagyja és oda menjen.

Erre meg kell jegyeznem, hogy ig <z 
az, miszerint az amerikai munkásnak, a 
kiszabott időben szorgalm ain kell do go/.- 
nia (7-től 5-ig), sőt a ki nem tud dolgozni, 
menjen Amerikába, ott majd megtanítják ; 
de van munkájának eredménye és becse ; 
vagyoni a szeri tenni ott is nehéz és nagy 
olog, de megvan az általános .jólét, 

mindenhol. Koldust nem is láttam. Fontos 
tényező, a mi a kivándorlást nagyon elő
mozdítja, hogy az emberben megbecsülik 
az .embert., nem érezteti vele senki a
• rang. kü ömbséget, azokkal a bizonyos 
jogokkal éi a munkás, mint a milliomos ; 
ott utazik, ahol ó, mert több osztuiy nincs.
• Olyan a te pénzed, mint az enyem, mond
ja a Jankee, nem kérdem cn tőled, milyen 
mesterség mclicit kerested, Csak legyen 
tisztességes módon szerezve,*

Nálunk a munkás legjobb esetben 1 
frt 1  frt 50 kit keres naponta, a miből 
kényleien 48 krt egy knó búsért fizetni, 
míg ott 2— 3 dollár képezi mindennapi 
keresetét és 4  centet fizet egy font husért, 
2  és fél cen.et egy font lisztért, 2  és fel 
centet egy liter petróleumért. Telik neki 
bőven mindenre, es még van mód arra 
is, hogy kivándorlásának célját elérje, —  
mer: hiszen az köztudomású dolog, hogy

a mi felvidéki tótjaink nem veszik kezükbe \ 
a vándorbotot szórakozás kedvéért, de 
kényszeríti őket a nyomor.

E mellett tanúskodik az, hogy a kiván
doroltak 10  százaléka telepedik ott le, a 
többi, ha pár száz dollárt megtakarít, hogy 
eladósodott birtokát kiválthatja és ősei 
szokása szerint élhet, mind visszatér; 
azonkívül szol e mellett életmódjuk is. 
Holott az angol vagy irmunkas bármily 
szegény sorsú, nappali és háló-szobával 
bír, befödi padlóját szőnyeggel, konzol- 
tűkor és hintaszék egynél setn hiányzik 
és pecsenye nélkül a munkába nem á l :  
fölvidéki népeink 1 0 — 2 0-aval laknak egy 
szooaban, s ágy. szék meg egy asztal ké
pezi egyedüli bútorzatukat. Megelégszik 
egy kis lötlhús, meg viszkyvel és egye
düli törekvése, hogy mentői előbb jusson 
a szükséges összeghez, hogy liazaj iba 
viss/atérhesen.

Az elmondott tenyek okozzák azt, 
hogy Amerikában, a mi embereinket nem 
kedvelik. Nem egyszer hallottam az oda
valóktól a következő megjegyzést- .Mi 
nektek uj ha at és kényelmes megclcshez 
szükséges alkalmat nyújtottunk, ne jojetek 
ide Csak pénzt i.apaniant, de igyekezze
tek olyan embe:ekKe válni, mint a mi.ye
nek mi vagyunk. I.y vendégszeretőén fo- 
gadnatok-e ti bennünket, ha az ellenkező 
esetben mi nálatok új hazat keresnénk.. . .

A haziíisagol i.ietve m.g kell emlí
tenem, hogy igyekeznek a velők született 
eszmeket ott is föutartani a kivándorlók.

CieveUndban, a hol huzamosabb ideig 
tart>zkodlim, foképen virágzik a ma
gyarság.

Augusztus 20-án dicső Szt. István ki
rályunk ünnepnapján, az összes magyar 
munkások szüneteitek, és a ..Szent István* 
nevet kapott egyleti zászló fölszenteiésével 
összekötött, úgy nevezett .magyar napot, 
rendeztek. Délelőtt diszmenet volt, hol 
ncin hiányzóit sem a csikós sereg, sem a 
szüretelő kocsi, sem pedig az alföidi la
kodalom.

Nagy meg'epctésernre szolgált, midőn 
este a hali terembe lépve, a termet, nem
zeti zászlókkal es a magyar koronával föl- 
díszéivé találtam. Az egyleti tagok sorfa
lat képezve, egy más egylet küldütségéi 
várták. Ajtó megnyílt, es a Rakoczy in
duló hangjának zengése mellett bevonult 
a küldütség. A kölcsönös szép üdvözlés 
után, hol a messze távol an levő kedves 
hazunk és honfitársaink nein egyszer let
tek megemlítve, megszólalt a csárdás, cs 
járluit mi azt bizony reggelig, úgy hogy 
oedlet volna akármelyik a földi vaio^ba.

Visszautazasoin alkalmával honfitár
saim közül lobbeu a hajukig kísérték, és 
ezekül a meghaló szavakkal bocsátották 
útnak, «Hi célunkat e>eriük, köveim fog
juk mi is nem sokara. meri jobb a folt- 
Krumpli otthon, mint a sült hús Ameri
kában.*

Tekintetes szerkeztö Úrnak, kivaió 
tiszteletein nyilvánítása mellett marad
tam hazafias üdvözlettel,

Jusciak Niernsee Paula

csemő kor száz veszedelmétől óvták meg 
Őket. virrusztottuk bölcsőjük felett, gyó
nva ködtek e-sö lépésükben és a gyermek 
fejlődésének minden bú-buját és gyönyörét 
élvezték, dadogásától első megszólalásáig, 
—  és minden nemesen érző emberbarát
hoz fordul azzal a ha/afi is kérelemmel, 
hogy egy uj menhás építésit becses ado
mányával támogatni kegyeskedjek.

Önök, nemes emberbarátok, s a kön
nyek felszáritásában varázskezü önzetlen 
honleányok, nem lehetnek közönyösek azon 
árva gyermekek iránt, kiknek bölcsőjét és 
első lépését a szülői szeletet, az anyagi 
jólét melegítő sugarai nem érzik, kik el
vesznének, ha a könyörül :t, felebaráti sze
retet templomai őket be nem fogadnák

Az emberbaráti szeretet és az elha
gyott szegény árvák nevében kérjük e ne
mes célt. akár a legcsekélyebb összegű 
adomán) nyal is előmozdítani, mely ado
mány a menház kiadandó évkönyvében, 
a hírlapodban és az alább nevezett pénz
intézet által egyenként nyugtáztatni fog. 
E végett kérjük, hogy a nevek olvashatóan 
írassanak.

A  kegyes adományokat az ide csatolt 
gyüjtöivvel 18H2. évi január hó 31-ig 
megkü deni kérjük, legcélszerűbben a mel
lékelt póstautalványon a .Magyar országos 
központi takarékpénztár, czimére (Budapes
ten. IV., Deák Ferencz utcza 7 sz.), mely 
intézet a pénz kezelését, tekintve a nemes 
czélt, átvenni szives volt.

A  H É T  T Ö R T É N E T E .

A ktpviseltiház folyó hó 18-án befejezte 
a tanítói nyugdíjtörvény tárgyalását s igy 
már most 18 9 2 -év január i-évcl törvénye
rőre fog jutni. A  tárgyalások alkalmával 
leginkább a 2-ik és utolsó, vagyis 1 <5. §.-nal 
fejlődött ki a legélénkebb vita. A  2. g. a 
teljes nyugdijképességet 4 0  évre szabja meg. 
Ezzen 4 0  év ellen a módosítások egész 
kollekciója nyujlatott be. Abban azonban 
leginkább megegyeznek a módosítások, hogy 
a szolgalati evek szama 4 0 -rői leszallitassék 
3 5 -re, illetőleg 3 0 -ra. Majd, miután a kul
tuszminiszter nem ment bele a módosításba 
inditvanyoztatott, hogy legalább a rokkant 
tanítók kapjanak 3 0  év után teljes nyugdi
jat. A jóakarat általános volt a képviselő- 
házban a tanítók iránt, s ezz :l szemben 
csak abba ment bele a kultuszminiszter, 
hogy a tanítók 6 5  éves korukban akkor is 
megkapjak a teljes nyugdijat, ha meg nem 
is szolgálták negyven évig. Egyébként pe
dig a mathemalikai mérlegre vaió tekintetűül 
hajthatatlan maradt. A 1 6 . g.-nal, mely az 
iskolás gyermekek szülőire az: a kötelességet 
rója, hogy minden gyermek után 15 krr.il 
járuljanak a tanítói nyugdíjalaphoz, szintén 
elénk volt a vita. E §.-al szemben felhoz
tak, hogy nem méltányos meg.crhcmi a szü
lőket cs iskolafelltartókat azért, hogy az 
aiiam semmi terhet ne legyen kénytelen el
vadulni, holott csalt legfeijebo 2 4 0 ,0 0 0  fu- 

i ról van szó, mely összeget az miaun kült- 
segveiésuc évenként tel lehetne venni. Ez
zel szemben Csaky Albin groi előadta, hogy 
nehezen határozta cl magút a szülék hoz- 
zajarulasara, de ra kellett magat határozni, 
aieil uia. tónusra nem tehetett szert, s mert 
a szülék, a Kik amúgy is 50  Kr. —  2  Iri
nyi tamilját fizetnek, ezt a 15 krt is konj- 
nyen uicgfue'hetik, és eoben semmi meg
szégyenítőt n.in iát a tanítókra nezve, lo 
vakba, nogy az abam áldozatai mellett, 

1 méltányos, hogy a temekben a társadalom 
is reszt vaha jón. A  Kepvisclohaz az utoiaö 
napoKOan a Kereskedelmi szerződéseket tar- 
gya.ta.

A tanítók fiietciének ren d e te te  is eljutott 
mar a kepvisclőiiaz kozokiuia->úgyi bizou-, 
sagaitak tárgyalásáig. A javas at hangsúlyozza 
hogy meg miliőig ölczernei töub oly taimo 
vu.i, a Kines U telese nem cn el a 3 0 0  ir
tot, a UiincK Következese, hogy a tanítói 
anas^at meg nem egyeztető maiietffoglulko- 
zast kénytelenek űzni az ilyen tanítók. Lé
nyeges dispoziciója a javaslatnak az aiUuu 
tanítok s/.oigaiati pótlékának kiterjesztése 
valamennyi toobi tanítóra. Ki czzci a segci>'* 
lyol szemben az allam csu k  azt kívánja, 

nogy Vi#zoQ:a»ul az adatni szempont az 
ide.o lauiu.étettül semmi KörÚuueayek közi



szem elől ne tévesztessék. A  javaslat sze
rint, ha valamely iskolánál az allami .segély 
5 0  irtot m eghald, a tanító választása a 
miniszter jóváhagyásától függ, ki ha erköl
csi vagy allami szempontból kifogásolja azt, 
újabb felterjesztést kivan, a mely ha szin
tén nem megfelelő, a m niszter nevezi ki 
a tanítót. K rendelkezések nem nyúlnak bele 
a felekezetek autonóm elhatározásának kö
rébe, mert kényszert nem foglalnak ma
gukban. Egyébként ha az állam érdekeit 
szivükön viselik, összeütközés egyáltalán 
nem jöhet létre a felekezetek és az. állam 
között.

Az országgyűlés feloszlatásáról szóló 
bir erősebb pozíciót foglal el. hogy a kép
viselőim. a kereskedelmi szerződésekről 
szóló törvényjavaslat letargyalása után nem 
fog több Ülést tartani. Az. uj választások 
pedig februáris elején fognak megejteini s 
az uj országgyűlés össz.eülése március ele
jén lesz.

Komoly párbaj folyt le ma egy hete 
Fcjérváry Géza báró honvédminiszter és 
Ugrón C bor között. Az affér az Uzselác- 
ügygyel volt kapcsolatban, Ugyanis ezen 
utóbbi ügy tárgyalásakor Ugrón busz ma
gyar nemes véleménye szeri.,t nem tartotta 
magara nézve kötelezőnek Uzselaccal meg
verekedni. Azonban Fejérváryval akkor is 
késznek jelentkezett megmérkőzni, a ki ha
ragudott, hogy a hadsereg nem kapott 
elégtételt. És erre alkalmat adandó Ugrón 
Gábor, egyik képviselőházi ülésen igy szó
lott : » eleg alkalmat adtam a honvédelmi 
miniszternek, hogy azt a hősieskedést ki
próbálja , nem rajtam múlt, hogy nem élt 
ez alkalommal.* A párbaj feltételei megle
hetősen kemények voltak. A  felek két g o 
lyót váltottak harminc másodpercig va 6 

célzással, huszonöt lépésről avansz nélkül, 
de nem talalt egyikük sem. Ezután karddal 
folytattak a tusát, mely kétszeri összecsapás 
után azzal végződött, hogy Ugrón jobb ke
zének a töven egy ér átvagódott s karjait 
is volt gyenge vágás, míg Fejérváry bárót 
lapos ütés érte, a mely a joob fület meg
karcolva, Yégigcsuszoit a medén, egy má
sik. éles vágás pedig a karjan ejtett sebet. 
Erre az orvosok kimondottak, hogy a telek 
végkép kivanuak merülve. A párbaj után a 
felek, kibékülésük jeléül, megrázták egymás 
kezet.

A hivatalnokok /szedéséről *: óló tür- 
vényjavasat immár a kepvisciöház aszia- 
lan van. A javaslat szerint a tisztvise.ők 
egye.őre müköuési pótlékkal fogna* kár- 
talaniuatm. Megszűnik az eudigi dragásagi 
pótlék és lakpénz, s helyette lakáspénz és 
heiyi pótlék fog éleibe icp.ií, in.l a tiszt
viselők egy összegben lógna* kapni, s 
nagysága változni fog ugyanazon rangosz- 
taiyok közi a szer.nt, a unni pl. Budapes- 
tcu, vagy v.tleki nagyobb varosokban, 
vagy egyebütt laknik az illetők. Az uj 
lizetési tervezet azonban csak nagyon 
mérsékeltén fog a hivatalnokok helyzeten 
javítani s távolról sem üti meg azt a mér
tékűt, melyre ltíÖ'J. óta a megváltozott 
visszonyo*nai fogva igényük lehetne. Messze 
ad az uj ü^etes az oszlruk tisztviselők ai- 
lai 18/2 üta e.vezeti s ma mar eiégühlen- 
.segre okül azogi.tato tizUcslöi ia. A  ja
vasaiból haladást kel irányban lehet kon
gtam.11.. Az cgyi* az. hogy az üresedéiben 
levő auasoK rögtön töltendők be s Körül
írja a rangos, taiyo^on belül követendő 
c>o>epi«tesi sor.eu^et. a uu előny a hiva
talnokra uezvu. A  másik, hogy a fizetésé* 
a hó közép.n is ioijóva tcteiuik, s ez 
u.tu> a I10 ciaO feleb. 11 e*oleptelell tiszt
viselők mar ugyanazon no közepéiül lóg.a 
a magasabb uj lizeteai huzbuijak s így 
a regi állapothoz képest let hónap a nye
reség. Az imént emuiéit előnyöknek azon* 
bán mintegy ei.ensuiyozasaui a javas.a. 
megszűrne,! ez e.Oiep,eieSt.or a regi fize
tésre nyert egy evt auom.niessógec, jövőre 
lizetui Keli utana a rendes adó. e* az uj 
lizetes tobbicieucK harmadat szo.gu.au d.j 
gyanánt Ehne* jaru* meg, hogy jövőben 
a hivatalnoki ilteuneuyek b.101 lefogalasa 
a lakáspénzre s a heiyi pótlókra is ktler- 
jcsztcilK, hOtOtl eodtg ez csak akkor volt 
letiltható, na a hivata.nok hazoeiadósság
ért percUcictt. Az uj törvény 18UJ juhus- 
lúl kezdve fog eleibe lepni.

Caprivinek gróffá való kinevezése foglal
koztatta legutóbb az európai sajtót. Ezzel 
a fénynyel megakarta mutatni II Vilmos 
német császár a világnak, kogy kancellár
jával meg van elégedve. Valóban Caprivi 
okos embernek és jó szónoknak bizonyult 
be a múlt héten lefolyt birodalmi tanács
kozások alkalmával s e mellett^Németor- 
szágban rokonszenvesnek is mondják. Ezen
kívül hü szolgája uralkcdójnnak s a vam- 
szerz.ődések eszméjét is II. Vilmosnak tulaj
donította, de a babért ő kapta. Az egész 
dolog különben az öreg Bismarck boszizú- 
sagát vonta maga után, a kit hiaba hívtak 
baráti a birodalmi gyűlésbe, hogy opponál
jon az uj szerződések ellen. A szerződések 
annyit a tetszenek Vilmos császárnak, hogy 
azokat nemcsak a német történelem hatar- 
és emlékkövének mondotta, hanem Capri- 
vit, mint a szerződés létrehozóját, egy tószt- 
ban kinevezte gróffá. E kitüntetés Porosz- 
országban magasnak és renektvülinck tar- 
latik. Minden esetre érdemes arra, hogy 
Bismark grófságával, ki a hasonló kitünte
tést 18 6 6 -ban a háború után nyerse, ősz- 
szahasonlittassék.

H Í R E I N K

Lapunk mai számához utalványt me!- 
lekeltünk, hogy t. olvasóink azon a jövő 
évre szóló előfizetéseiket s a nctalam hat
ra lé k aikatistjeku ld h ess^
Felvidék hazafias közönségét, hogy törek
véseinket előfizetéseikkel gyamolitani szí
veskedjenek.

Az «F. M. K. E.» túróévá rmegyei vá
lasztmányának január 7-ikén megtartandó 
mulatságára a Magyar Nyomda alul kiállí
tott ízléses meghívók mar szetkuldette*. 
Műkedvelőink nagyban probaijak Bérezik 
mulatságos, de nehéz darabját, a <Haza>i 
tók»-ai. —  Szerepelni fognak e daiabban : 
Fekete Miklósáé, Graber Samuné, Derszro 
tí.-né úrnők,Jrlly Vilma, Lehot/.ky Ilonka, To- 
pcrcer Anna, Gruber Vilma. Kossuth Berta, 
Szentmikióssy íren urhöigyek. A férflszere- 
peket pedig : Dcrszib Béla, Moskovics Ervin, 
Revé.z Lajos, Mihalusz Sándor, Szenczy 
Árpád, ilj. Szüilo Géza és Noszák Géza 
jatszak. Azt hisszük, e névsor elég bL-tosi- 
téko: nyújt arra, hogy a dar,.b jói megy, 
kivált ha tudjuk, hogy a rendezés Leliotzky 
Vilmos szakavatott kezeiben van.

Liptóvarmegye bizottsága f. hó 2 1 -én 
lailotta közgyü eset Kürthy Lajos főispán 
elnöklete aiatt, ki bejelentette, hogy a hrool- 
tói tUzkarosultak javara a kiraiy looo Irtot 
a kormány pedig 50 0  irtot küldött. A  Jo- 
sziv-egyesulet is 5 0 0  irtot aüotl. A  köz
gyűlés elhatározta, hogy VasZary herCeg- 
priuiást es Csaszka érseket, Valamint Sztnre- 
csunyi Pál szepesi püspököt üdvözölni togja 
s ez uioboi installációján kuidottségueg 
vesz reszt. A  kozigazg. b.zo.isagoa oeva- 
lasztaitak: id. szentivanyi Marton, Kuuinyi 
Gyula, Kubinyi Bertalan. Thurans/.ky tani is. 
Az anspan je.ente.te, hogy a varmegye te
rületűi az mscgloi nem keli tartani, ha a 
lei alatt a népnek eleg keresete lesz. Te
kintve, hogy a vai megyének ioo ezer frtnai 
löbo koinazi tartozása V a li, kervenydeg 
toiduit a vármegye a kormányhoz, hogy 
4 0  eV aiatt lÖrleözinesse tartozásai. mert a 
nép szegénységé miatt 2  százaléknál uugyoob 
potuuol hívein, nem lehet.

Halálozás. A  műit héten ugyancsak 
szeute a haiai a maga aiüozatait. Először 
vcliuk Giuckstuai 1. Daialauak hírét, ki 78 

eves koiaoan vegkimei ulesbeli műit ki. — 
Amilyen igénytelen vo*t elett, epén olyan 
csenucseii halt is inog ; s amint cieieucn 
mindenkihez jo vo.t, épen úgy lett jót ha- 
ni.a után is, amennyiben örököseit varatian 
örökséghez ju.uita. —  —  Valóságos meg- 
düoDcnest kelteit az iiju llercsulh Gizena- 
nak halálhíre. Az élet még eióttc volt s o 
ónként szakította azt szel. Milyen lesújtott 
csaladja a következő gya-ZjOieo.ést boűsa- 
^otta ki; Vcliti Vcndulué szül. Volits Jozsa,

férje Velits Vendel, gyermekeik: Antal. 
Kálmán s Aladar a nagy faidalomtól mély 
gyászba merü!t szívvel jelentik forrón sze
retett s elfelejthotetlen urokahugok, illetve 
igen szeretett unokatestvérük: Hercsúih 
Gizellának, éiete 22. évében, két napi szen
vedés után, f. ho 18-an reggeli $ órakor 
történt gyászos elhuuytat. A boldogultnak 
hült tetemei f. hó 2 0 -an délután 2  órakor 
fognak az ág, h. ev. egyház szertartásai 
szerint az ivánkafalvi temetőbe öröknyuga- 
iomra tétetni. Kelt Lászlófalvén. 1 8 9 l.dec 
hó i 8*án. Béke lengjen hamvai felett ! —  
Harmadik haláleset, amely szintén általános 
részvétet keltett, a divéki Kohn Jakabné 
szül. Haas Nctti asszonynak influenzában 
történt gyászos elhunyta volt. Benne Haas 
Jakab megyei főorvos nővérat siratja. Mind
háromnak temetése nagy részvét mellett 
ment végbe.

A hót végére eső kettős ünnep folytán 
lapunk karácsony reggelén jelenik meg. 
Ehhez a számhoz mellékelve adjuk a kár
pótlást, melyet az elmaradt szám fejében 
ígértünk. E melléklet csupa tárcakózleményt 
tartalmaz : Haiala Pétertől, Inczédy László
tól. Viharostól, Rudnyánszky Gyulától, Márki 
Gabriellától, Istvánfiy Gyulától és lapunk 
egy barátjától. A valóban válogatott olvas
mányok bizonyára egytől-egyig megnyerik
t. olvasóink tetszését.

Turócvármegye bizottsága e hó 2 1 -én 
tartotta meg közgyűlését a varmegyeháza 
nagytermében Ju.*th Ka imán főispán úr el 
nöklete aiatt. —  A lapunk múlt számában 
közölt tárgysorozat legnagyobb érdeklődést 
keltett pontjairól a következőkben referá
lunk : ü  Felségé —  a Csehországból tör- 
t< nt szerencsés visszatérése alkalmából 
íölterjesztett vármegyei üdvözlőiratra leg
magasabb köszönetét nyilvánítani kegyes
kedett. Turóc-Szt.-Márton nagyközség a 
közvágóhíd használata tárgyában alkotott 
szabalvr ndeletet kérte jóváhagyatni; mint
hogy azonban a varmegye ha'-'on tárgyú 
szabályrendelete most van jóváhagyás vé
gett fel erjesztés alatt, a nagyközség e ké
relme nem volt teljesíthető ; csupán a vágási 
arakra vonatkozó javaslat hagyató.t ideig
lenesen jóvá. Kobutli József es társainak 
az iránt benyújtott kérvénye, hogy enged
tessék meg a Turóc és Vág folyókon a 
szigonynyal való éjjeli halászat, a magas 
minisztériumhoz felsőbb jóváhagyás vegett 
felterjesztetni hataroziatott. Ez évben sor
soltalak ki a kozigazg. bizottságból a be
választott tagok; a közgyűlés a kisorsolt 
tagokat egytől-egyig újra beválasztotta. A 
közgyűlés 12 óra után ért véget.

A korcsolya-egylet e hó 2 2 -én tartotta 
első kö gyűlését s a tisztikar ujravalasztása 
után ediatarozta, hogy a palya karácsony 
első napján nyiitntik meg. A  pompás sport 
hívei tehát örülhetnek a mai napnak.

Kürthy Lajos lip.ói főispán, a karácso
nyi ünnepekre Komarommegyé be utazott.

A «F- M. K. E.» áltál létesített s fen- 
tartott znióvaraijai óvodában e hó 21-én 
esti 5. órakor tartatott meg a szokásos 
karácsonyfa ünnepély, mely alka.ómmal 
Zniovuialja inte.ligentiajunak szme-java, 
agyumeKek szülői es rokonai s inas er* 
uekloüó barátai az ii.tezcinek találkoztak 
az ovodooan, hogy ié;zi vegyenek a gyer
mekek legszebb, icgurtaiiauabt) oromeben. 
Volt ;s öroiu, ragyogó szumecskck, melye* 
a boldoksag.ót sugároztuk, tapadlak a 
tündén fényű, szépén feldíszített karácsony
fára, mely aiat. egy asztalon voltak el
it lyezvo a gyermekeknek szánt ajándékok. 
Jezusku ez a>ka oiniuul is szépen em.ene- 
zett meg a jó gyermekekről. Hozott nekik 
rúnára valót, apró játékszerekét es ezu- 
korbot készült ho mi apróságokat. Az 
ajuade*Kiosztas vo.t ez ünnepély legszebb, 
legtunlosabu mozanatu Lazas kivaucsi- 
saggal leste és vitte el minden gyermek 
a maga ajándékát. Az öröm zsibongásanak 
alig volt nos*za vége. Sajnos, nogy a szo
kásos neszed, rn ly ilyenkor következni 
szokott, ez idén elmaradt, mivelhogy az 
ovoda gondnoka, M ha itska Is.vau kepez- 

dei tatur, mar tőob hít óta kéuytilen a

szobát Őrizni s nem vehetett az Ünnepély
ben réizt.

Ezek után álljanak itt azok nevei, a 
kik ez idén is szívesek vo tak áldozatot 
hozni az emberiség oltárára s ez által in
tézetünknek erkölcsi értékét fokozni. Le
gyenek meggyőződve, hogy filléreiket soha 
szebb, nemesebb céira föl nem használták, 
mint most. midőn annyi gyermek felruhá 
zását elősegítenék. Fokadják az adako.ók 
a nevezett egyiet nevében s ennek kép
viseletében az óvodai gondnokság hálás 
köszönetét.

Az adakozásokat ime nyugtázzuk, mi
dőn felsoroljuk, hogy adakoztak : Nemes 
János 1 frt, Lehotzky István 1 frt, Scnul- 
theisz Eerencz 1 frt, Benisek Imre 40 kr., 
Beniczkv Lajosné 60 kr., Macz Miloz áv 
1 frt, Poiubszky Gergely 50 kr., Spitz 
Sáli 3o kr„ Antal József 30 kr., dr. Haidssi 
Kálmán l frt, Schöndich Viktor 1 frt 
Mihalitska István 1 frt, Porubszky Ger- 
gelyné 50 kr., Sziebelt Mária 50 kr., Ne
mes Berta 50 kr., Vejda Aibcrtné 50 kr., 
Polónyi György 1 frt, Popper Kálmán 50 
kr., Somogyi Gézáné 1 frt. Stepánko Al
bert 1 frt. Kulnyanszky Jenő 1 frt, Akan- 
tisz Rezsőné 1 frt, Farkas István 1 frt, 
Tilesch Károiyné 50 kr., Matuskovich Mi
hály 1 frt, Brezkó Ignácz 50 kr., Preis 
Zsiga 30 kr.. Kontratovics Titusz 1 frt, 
Ratskay János 30 kr., Strassmann Ilona 
50 k r , Kovaesik Miloszlav 50 kr., Dr. 
Jakubovics Miksa 50 kr., Fischer Bódog 
2 0  kr., összesen: 2 2  frt, 80 kr.

ügy a gyűjtés ezen szép eredménye, 
valamint a karácsonyfa feldíszítése, az 
ajándékok helyes és célszerű beszerzése, 
tapintatos kiosztása. Éder Borbála óvónő 
érdeme, ki a gyermekek iránt való igazi 
anyai szeretettől vezéreltetve, nem kiméit 
időt és fáradságot s nem restéit kérni 
könyörögni, hogy a kezére b:zolt gyerme
keknek örömöt szerezzen. M.

Esküvő. Istvánfiy Gyula liptószentmik- 
lósi poig. iSKOiai tanár a jövő ho 7 -ikéa 
tartja esküvőjét Marki Gabriellával, Buda
pesten. Áldás kiserje a boldog frigyet!

A ho nemcsak nálunk, Túróéban nagy, 
hanem a szomszédos varmegyékben is. —  
Liptobói írják nekünk, hogy ott oiyan men/- 
nyiségű ho hullott a műit héten ala, hogy 
a legpompásabb szanüt vait betöm, amint 
a lágy beállott. Naiuuk —  kivált az aiso 
járásban — még c.-,ak szórványosán latha~ 
tünk szá.iat; de a felső járásban javában 
használjuk mar ezt a stkio jai müvet.

A martonl vásártéren igen gyér soka- 
daiom gyűlt egyoe a hétfőn tartott vásár 
alkalmaitól. Alig voit néhány sátor; vevő 
meg még kevesebb. Bizonyára a hirtelen 
beállott nagy hideg tartotta otthon, akinek 
nem vöd sürgős venni, vagy adnivalója.

Vadászaink sietnek fe.használni a nekik 
nagyon uikoimussa vait időt; naponként 
haliam a puskák durrogáiat a vadászterü
leten. A  mu.t heten Lchot/.ky Vumos to- 
szoigauuo v gy hatalmas ozoakot terítettbe; 
Mihuius.. daudor erdogonduok meg rövid 
pár urai tour mai. barom nyuiat ejtett el, 
ami ueui mindennapi eset a martom vadász- 
területei!' Kuionocu —  azt mondják —— 
regei! neui volt annyi vad, inmt amennyi
nek a nyomat a lriss ho eiaruija ; 3 ncm- 
Caak apró vad, hanem nagy is ; különösen 
vaddisznó van igen sok.

Irodalom.
Köveset Ígér, lókat ad. Annak a régi

jó közmondásnak : <sokat iger keveset ad* 
ellenkezője jutott ónkénytelen eszünkbe. 
Rendesen, mikor előfizetőn felhívásokat 
tesz valaki közzé, akkor eget-foidcc iger s 

| azután az, minek látszatja nagy, a vai 6 *



sághan semmivé törpül. fis Íme. a zal a 
ritka esettel állunk szemben, hogy olyan 
adott, aki mit sem ígért. A «Képes Csa
ládi Lapok* szerkesztősége ugyanis, kará
csonyi ajándékul minden előfizetőjét egy 
barom kötetes díszesen kiállított regénynyel 
lepte meg, a/t díjtalanul és bcrmentve 
kül-lvén meg minden előfizetőjének anélkül, 
hogy barmit is előre igert volna. A regény
V. Gaal Karol in ismert írónőnknek egyik 
legkitűnőbb müve : «A mai féiQak* címmel 
s a regény atoKasasa után c s .k  újabb 
dicsérettel illethetjük azon érdek feszitő és 
elegáns ir^lyú müvet. Amint halljuk, az 
1892-ik évben a «Képes Családi Lapok* 
szerkesztősége minden előfizetőjét egy dí
szes emlékkönyvvel szándékozik meglepni. 
A «Kép-s Családi Lapok* előfizetési ara : 
egész évre 6 Irt, félévre 3 írt, negyedévre 
1 frt 50 kr., s ha tekintetbe vesszük, hogy 
a most jutalmul adott regény 3 frt értékű, 
továbbá évente a lap mellett 4 , egyenként 
l frt értékű regeny adatik mellékletül s 
igy a regények értéké mar magahan véve 
7 frt s emellett maga a hetenként meg

jelenő lap ingyenes divatmeliékle évcl oly 
kitünően van szerkesztve, hogy magában 
is megéri a 6 Irtot s akkor csak ujabban 
s melegen ajánlhatjuk a most jövő előfize
tési idény alkaimaból a «Képes Családi 
Lapok »-at. Meg vagyunk győződve, hogy 
e díszesen illustralt s legelsóöbrangú Íróink 
által támogatott hetilap, minden müveit 
magyar családnak állandó házi baráijáva 
lesz. A kiadóhivatal Budapesten van, Nagy- 
korona-utca 20. sz. alatt.

>Tréfát számtani feladványok gyűjtemé
nye* címen egy rendkívül hasznos és mu
lattató, díszes kiállítású könyv ha :y ta  el a 
sajtót. A karácsonyi és újévi ajándékozásra 
szánt könyvet Kókósi Orbók Mór irta s n ila 
rendelhető meg Pozsonyban. Ara 50 kr. A 
könyv hasznos voltát bizonyítja az a körül 
mény is. hogy négy év alatt négy kiadást 
ért meg. Nemcsak az iljak. hanem más kor
beliek is nagy mulatságot szerczlu tnek ma 
guknak e könyvvel, a mely a mulattatason 
kívül az áltál válik hasznossá, hogy komoly 
aiapja is van. A tréfás alakban fölvetett ' 
számtani feladványok magyarazata, megfej 
tése gyakran komoly szam'ani műveletekkel 
van összekötve. Az ifjúság szereti az ilyen 
tréfás feladványokat, magánosán vagy tár
saságban elmulat rajta s a megfejtésnél éle
síti elméjét. A példák a legegyszerűbbtől a 
legkompiikáltapig vaitakoznatt , néhány zo- 
fizmát is találunk közöttük igy a Zcno-fólet, 
Amazok könnyebb megfejtése kedvet ád 
ezekhez s a kíváncsiság lassannint belemé
lyed a felsőbb számtani műveletekbe is. A 
példák néha egész történetek, néha kelle
mesen perdülő versekben hangzanak. A 
szerzó alialanosan ismert jties tanférfiú lé
vén, a paedagogiai szempontokat mindig 
szem elölt tartotta. Azt lehet mondani, hogy 
a könyvecske a számtan népszerűsítésének 
kitünően megiroit segédkönyve. A tanárok 
és a tanítok is nagy sikerrel hasz.iaihatjaK 
tanításaik közben. Ifjaknak és más korbe- 
lieknek is melegen ajánlhatjuk e könyvet.

Ugyancsak Ürbók Mór szerzőnél ren
delhető meg a »Tréfás ra jz -és mértani fel 
advanyok gyűjteménye* ts. Ara 50 kr.

A legfényesebb magyar lap lesz bizo
nyára a k-gközeicboi karácsonykor megje
lenő (Magyar Géniusz* című képes heti lap. 
tueiyet Hevesi József és Karcag Vilmos is
mert íróink együtt lógnak szerkeszteni. A 
»Magyar Géniusz* a párisi »Illustralion« 
formájában lóg m .gjdenoi es kép.- verse
nyezni lógnak e világláp illusztiadóival, 
mert a szerkesztők a modern technika leg
újabb vívmányán lógjak igénybe venni, hogy 
minél tokcletcscbo uusziraciokat Közölhes
senek. A »Magyar géniusz* körül Jókaitól 
kezdve a m agjai irodalom minden előkelő
ségé, úgy szmlcu legkiválóbb művészeink 
csoportosultak, es az előkelő világ is igen 
nagy eidcklodcst tanúsít c vállalat iránt, 
úgy hogy örömmel jelenthetjük, mikép a 
magyar müveit olvasó közönségnek lesz 
végre egy díszes, előkelő lapja, mely a leg
magasabb 11 odaírni es művészi mvcaun allva 
fényesen fogja hirdetni a magyar géniusz 
fejlődő dicsőseget. A »Magyar Géniusz* 
fennállását egy igen jelentékeny toké felett ' 
rendelkező consortiuin biztosítja, mely ép-4

pen abból a célból alakult, hogy egy ily 
nagyszabású vallatot létesítsen.

A >Magyar Géniusz*-hoz gyönyörű kiál 
ítású és nagy mübeoscsel biró színes kép- 
mellekletek lesznek csatolva. — Előfizetési 
ar 10 frt lesz évenként, 5 trt felévre, ne
gyedévre pedig 2 frt 50 kr. A szerkesztő
ség és kiadóhivatal ideiglenesen Budapesten, 
VI. Rózsa utca 49. sz a. van.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos.

Társszerkeaztö: Fehér János.

H I R D E T É S E K .

C«ius. kllHsrény, tajrMzujfirutHs, fe jfá 
já s . c ipufájthilom. hátfájdalom slb. ellen 
legjobb bediirzsülés a Itichler-félc

HORGONY-PAW-EXPELLER.
Több mint 20 év óta n legtöbb család 

bán ismeretes mint fá.idalom-enyhitö szer 
és majdnem minden gyógyszertárban kap
ható jó  és 70 krért. Minlhogy utánzások 
léteznek, ennélfogva m ndig határozottan: 

„H orgony-l'ain-Kxpeller"
kérendő.

Az egészség ápolása.

G y ó gy sze re k

melyek ezer meg ezer orvosi tekintélyek 
és magánzók bizonyítványai által kitün

tetett készítmények.

Dr. MILLER MOHSAVA
különösen jó  eredménynyel hat köhögés, 
rekedtség, torokfájás, nyálkásság és tuber
kulózis keletkezése s álla ában az összes 
lélekzési szervek kóros állapota ellen, cp 

úgy felnőttek — m nt gyermekeknél

á ra  5 0  kr.

Dr. Miller praservativ balzsama 

g'iircsük ellen.

Ezen balzsamot ajánlják gyomorfájás al
kalmával, gyomor görcsök, gyomor katarr- 
hu, gyomordagana'.ok, hasmenés és koii- 
kánál. Kohkaná! majdnem azonn.'. hat. 
Kitőnő halassal bír minden üdülő belcgnci 
mivel az emésztést jelentékenyen előmoz
dítja. Ezcu kitunü gyógyszernek nem sza
bad hiányozni egyetlen egy házban sem, 

főleg falun.

Egy üveg ára I frt 50 kr 1. üveg ara 80 kr.

Főraktárral Magyar-Osztrak monarchia ré
szére MAKOVICZKY PÉTER Lipto-Rózsa- 

hegyen bír.

A központi szétkúldcsi raktar van :

M ILLER J.
gyó^yszercs/nél BRASSÓBAN (Erdély).

4ö60. sz.
tlivi 1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A liplószcntmik ód kir. járásbíróság mint 

tele*kö.»yvi hatóság közhírré teszi hogy 
Vitális Péter végrehajtanának Pavella Ist
ván és Ján os végrehajtást szenvedő elleni 
25 forint 35 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ug>cben a rózsahegyi kir. 
törvényszék (liplóujvan kir. járásbíróság) te- 
ruLlen levő Csorba községben f kvu a csor
bái 317 sztjkvben A I. 3 ,32 . urb. tel. 1 — 17 
sorsz a es Pavella István és Ján os nevére 
irt 2*J b ossz. sz. ház és küiso telekre az 
árverést 32b frtban ezennel megállapított 
kikiáltási aibaii crcndclte, cs hogy a len
nel *b megjelölt ingatlan az 1892. évi januar 
ho 20 -an deleötti 0 órakor Csorba község
ben a kö ség luzaban megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási aion alól 
is el lóg adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának i o " ,  át vagyis 32 frt 60 kr. 
készpénzben vagy az 1881. LX. t. c. 42. 

tj-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó I-én 3333. sz. alatt 
kelt igazságiigyministeri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikul 
dött kezéhez letenni avagy az 1881 I.X . 

t. c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek

a biróságnái eiőleges elhelyezéséről kiálti. 
tott szabal) szeiü elismervényt átszolgal- 

tatni.
Kelt Liptó Szt.-Miklóson 1891. 'évi okt. 

hó 23 . napján a kir. járásbíróság mint tkkvi 
hatóságnál.

€■ 11 I I a m z
kir. a lj hí ró.
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Vau szerencsém a t„ 
tudomására hozni, hogy a

a t K H z t - m á r t o n i

c. közönség becses

nov. 1-én átvettem s azt ezentúl s a j á t  v e 
s z é l y e m r e  fogom vezetni. A midőn biztosí
tanám a t. közönséget, hogy fő törekvésem 
leend a lehető legolcsóbb, legizlése- 
sebb és legpontosabb kiszolgálás; 
van szerencsém jelenteni, hogy a nyomda ty- 
pographiai vezetését Hajós Ede úrra bíztam, 
kinek e szakba vágó hosszas gyakorlata és 
ílése kellő biztosítékot nyújtanak arra nézve, 
hogy az általam vállalt munkák nemcsak 
olcsón, de nyomdailag is tökélete
sen lesznek kiállítva.

A  t. közönség hazafias tám ogatását 
kérve, vagyok

kiváló tisztelettel

Moskóczi Ferencz.
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Melyik lapra fizessünk elő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap

„EGYETÉRTÉS4
a mely az ui evvel immai 2t-ik  évfolyamába lépett. Ez a magvar olvasó közön
ség lapja. Hiteies lopásokból szármázó ért csilléseinek gyorsasága, alapossága es 
sokasaga. rovatainak valtozatossaga kitűnőségé, a különböző olvasmányok gaz- 
< ag tarhaza tettek az *hgyclcrles»-t népszerűvé. A - orSZ .ggyu lesi tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hú tudósítást egyedül az < Kgyctérte - * 
közöl. Gazdasági rovata elismert reg' tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 
8 Gazdakozonseg nem szorul többe idegen nyelvű lapra, mert az .Egyetértés* 

tudósításain a j,. tőségével s alapossagaval ma mar nem 
jaros s a mezőgazda m .gtalalja mindazt az 

»hgyetcries»-ben. amire szüksége van. Változatosan szerkesztett 'arca iban, anv- 
nyi rcg.-ny olvasmányt ad. mint egy |.,p sem. Két három regénvt ko/ól egv- 
szerre úgy hogy egy ev alat 30 - 4 0  kötetni.legényt, részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termeiteket jo  uiagyarsagu lord.usban kapnak az .Kgyeter- 

cs a vnág folyásáról gyorsan es hitelesen 
gyetertesre*. melynek előfizetési ara egy hóra 

egy evre 20 frt Az előfizetési pénzek az »Egyetcr- 
Muutvanyszamot a Kiadó iivatal kívánatra egy

kereskedelmi s tőzsdei 
versenyezhet más lap. A kereskedő,

olvasol. A ki olvasni valót kei 
akar értesülni, fizessen 
t frt 80 kr., ' , évre 5 
tés* kiadóhivatal iba küldendő*, 
hétig ingyen es bcrmentve Küld.
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T.-s*t-m arton magyar nyomda — MoAóci l-crenca.



A „Felvidé&i Hirai6“ melléklete as 51-ik számhoz.

Betlehemben.
Ir ta : liatala Péter.

Négy évig laktam a szent földön.
Minden az ősrégi időkre emlékeztetett, 

országú" nem volt, sem kocsi, sem kocsi
kerék. Az utazók tevéken lovakon, öszvére
ken, szamarakon járták, rendetlen csapáso
kon, a lapos földön, kiszáradt patakok ka- 
vic>os medre inén, a hegyek között ; szik
lakon és sziklák között, a hegytetőkön.

Úgy mint Ábraham, I/..->uk cs Jakab 
korában : csakhogy az akkori hatalmas er
dők, a rengetegek elpusztultak azóta s velük 
a tájképek regényessége is : a sok össze
omló.t. ^silány faluvá törpii t régi varos a 
puszt s kepét viseii. Olyan ez az ország, 
mint egy clszegcnyedett ember, kopoit, fol
tozott 'éitözetben. Jámbor némettel talál
koztam egy ízben Betlehemben s azon Cso
da Iko.-^t, mikép nevezhették a biblia, 
ősrégiben Palesztinát tejjel és mézzel folyó 
országiak, m.iyet a nagy Jehova Isten ju
táinál, ígért a zsidóknak ; jutalmul az arabiai 
pusztákon toriént negyven éves vándorlá
suk után. Szebb volt ez az ország valaha, 
de reges-régen: viruló, zöld, teimékcny
viz.el mega.doit, terület, melyen szebb ga
bona termett mint most s melynek lakói 
oly gyümölcsödben is bővelkedtek, melyet 
csak híréből ismer a mai nemzedék.

L)e mi, kik a messze főidet megláto
gattuk, jöttünk ide a. itt nem létező ter
meszei szépségeinek bámulására. Ide jöt
tünk, hogy a romok felett, azon ősi, silány 
foszlányokká porladt varosok szétszórt kö
vei fölött elmerengjük a regi nagy idők 
nagy emlékem ! . . .

Nagy eszmék szü.omlettek itt s fene- 
kestől felforgatták az egcsz regi világot! 
fcs én szerettem volna, lra a t a barlangot, 
melyet a hagyomány a názáreti Jézus s.ü- 
letcs-helye gyanánt tisztei: os ereueti al 
lapotban láthattam volna, olyannak, a minő 
volt, cserjékkel, oozotoskai koiü.veve ak
koron, inidon a körn> ekbcli pásztoroknak 
szolgált menedékhelyül ! . . De most hatal
mas épület emelkedik fölötte, magas, erős 
faiakkal vedelt zárda! Es ez alatt, ennek 
nagyszerű temploma alatt, dragu lámpán 
áltál kivilágítva, selyem függönyökkel s ol
tárokkal díszítve latjuk az ősi barlangot, 
mciynek márvány paulozataoan, ezüst Csil
lag körül az a feiiras olvasható: «Hic de 
virgina Jézus Christus Uaius est.* Itt s.-Ü- 
letelt s-uz Máriától Jézus Krisztus.

Most idejárnák a zaránoukok megün
nepelni Jézus Ki isztus születésének cui.c k - 

napját Sokan, igen sokan jáinuKide: 
Európából, Ázsiából, Airikauól, Amerikából 
cs Ausztráliából. A  lo.d alatti üregekben s 
felettük a nagy bazilikában ünnepelnek 
egész éjszaka. A  rómui Ka.bolikus s a gö.og 
keleti pmriarchu, püspökök lenyes íclvonu- 
lasl tartanak, szemkápráztató urága szer
tartási öltözetekben. A  latinok karácsonya 
és a görögök s örmények karácsonya fé
nyes látványosság.

Karácsony böjtjén Betlehem ünnepi 
díszt óit. A  iáim pauiarcha nagyszámú 
európai cs benszülött-kisercUel, lóháton 
vonul ide Jeruzsálemnél, a keresztyén scikek 
pompás lovaikon, testűi öltözetben k ö r n y e 

zik a főpapot; az íljaou arab lovasok es 
leventék ide-oda vágtatva, pisztoiyboi, pus
kából a levegőbe lövöldözve vonulnak iietli- 
lehembe; itt az utcakai elözönii a nép ; a 
lapos háztetőkön a nőit csoportjai ujong- 

üuk, mig az ünnepiéi dis menet végig vo

nul Betlehemen, a varos végére, oda, hol 
a meredély szélén a hatalmas zárda áll.

A  latin patriarchát a jcruzsálemi fran
cia konzul is teljes díszben kiséri összes 
hivatalos személyzetével, mert itt Francia- 
ország a kath. egyháznak hivatalos védnöke. 
Az Európából s egyéb világrészekből idc- 
seregletl s Jeruzsálemben szállásoló zarán
dokok is : nők, férfiak, mindannyi lóhaton, 
csatlakoztak a menethez, melyet a benszU- 
löttck csapatai Jcruzeáiemtöl idáig gyalog 
kísérnek.

A  zárdákipu elölt a patriarclia s mind
annyian leszabnak lovaiktól s ügy özönlenek 
a középkori varhoz hasonló nagy épül .tbc. 
Majd felhangzik a kürincncteiök szent cinke, 
kik égő nagy gyertyákkal kezükben vonul
nak le a löld.datti barlangokba. Az isteni 
tisztelet reggelig eltart, s alig van zarándok, 
rki ilyenkor alomra hajtana le fejét. Hisz 
ezek messziről jöttek ide . . . hogy elgon
dolkozzanak a regi nagy idők emlékeiről...

Kn is leültem civonuilan a baiiang 
egyik zugába s elmélkedtem a lefolyt szá
zadok s ezredév fölött . . .  az időről, mi
dőn az uj tanító itt született.

Elgondolkoztam a keresztyénség lőr
inciének korszakai fölött ..  . Mint vitázott 
Keiét és Nyűgöt Jézus személye és tanítása 
fölött . , . mint lőttek a názáreti mester 
utódai papi-királyokká, mint parancsolnák 
császároknak es fejedelmeknek . . .  az em
beri észnek és az emberi akaratnak . . 
mint szakadtak el Kelet és Nyűgöt egymás
tól . .  , mint háborgott maga a Nyűgöt es 
szakadt el a papa-kiralytói reformáció 
kor bán . . . Mennyi harc, mennyi kii il 
lem folyt le az itt született tani ónak s z e l 

lemi öröksége fölött . ..  Elgondolkoztam, 
hogy szükséges az anyagi élet küzdelmeiben 
annyi idealizmus, amennyi fölemelje az em
bert az Istenhez !

Ezer év.
Irta : 1 NCZÉDY LÁSZLÓ . 
Inncn-onnan ezer eve,
Hogy mienk lett ez a hon ;
Ezer évre visszanézve,
Keljen dal a húrokon.
Nem a gyásznak, iempndasnak, 
Csüggedésnck bús dala ;
Büszke hittel variak, áid.ak,
Új ezer ev hajnala.
Ha a múltat áttekintem.
Mentül árnyék mennyi fény!
Itt sugárzik, villog minden,
Ott gyász borong feketén.
Itt dicsőség, ott gyaiazat,
Itt enyhülőt, ott vihar,
S vészből, gyászból újra támad 
Buszkén, bátrán a magyar 
Mesgyéjén az ezer évitek 
Szivem oüszkén íeldobog,
Áidva legyen az a végzet,
Meiy magyarnak alkotott!
S mig a múlton elmerengek, 
Lelkcnten kigyul a hév,
S büszke hitlei un köszönitek,
Te dicső, új ezer ev.

Gőzfürdőben.
Irta: VIHAROS.

Nincs meleg napsugár, a hideg szellő 
felöltőt parancsol ránk és bolondszarn ja 
vennék azt, n ki az uszoda gyönyörűsé
geiről beszélne. Nyári fürdőzésnek még 
gondolatitól 13 fazuuK, a pa;kos-gy eroklud

az iskolában izzad, vig lubiczkolásától el
riasztotta a szibériai tél Hanem a für
dőnek. az igazi fürdőnek, nem holmi 
fából összetákolt, Dunába mártott ember- | 
mo.-ogatónak, javaba folyik az évadja, s a 1 
fürdőipar teljes virágkora éii. Áprilist an 
mikor a tavaszt szüli az e-zténdő, s anya 
és gyermeke is c-upa szeszély, Ősz szel mi
kor a falevél hull: göthös lesz az atléta 
is, hát még a/. Íróasztalnál görnyedő mun- j 
kás ember ? A  nénikék s az orvosok azt l 
mondják, hogy a beteg az átmeneti idő 
baját sínyli, a doktor reczipét ir s a né
nik.- gőzfürdőbe küldi a panaszolkadókat. 
Minden bajnak meggyógyitoji, csak éppen 
a halálból nem támaszt fel a gőzfürdő.
1T tan ember ú y ejti ki a nevét, mintha 
közönséges dologról beszélne, de hivök 
akar a --áruik it is levetnék., ha a gőzfürdő 
szót veszik ajkaikra. A szeretet, hala, re- | 
meny érzései úgy ejtetik ki véle c szót, 
hogy imanak is üoil-enck hangzása. Nyáron 
csak lehűlni jár az ember fürdője, telén a 
tisztara mosokodás vagya kergeti oda. 
Akkor a Duna h dijai hömpölyögnek végig 
a portakai ta. vcriiékboritotta testen, most 
szappannal, durva keztyüvei izmos fürdő- 
szolga sikulja m g az emb rt. Hacsak ebbői 
állana az elvezet összessége, talán nem za- | 
raudokolnu már pilymalo reggel Budára a 
fürdözök serege. De a mulatságnak ez csuk 
kissebbik része, .1 nagy bbik vagy már 
megelőzte, vagy csak után i következik.

Hüjn.ilodó időben a tunya ember na
gyot főidül vánkosán, hogy uj álmot kezd- | 
jen. A leeresztett füg ;üny eltakarja előtte 
az ébredő világot, a hajnali á.oin édessé
géért elszalasztja azt az aranyat, melyet 
regi id-'k ó.u igér a-korankelöknek a köz
mondás. Talán nappal is megtalálja, este 
is megszerzi. Hanem an ak az örömnek 

- nem érezheti soha boldogságát, mely az 
ember szivet e.’epi, mikor elsőnek ér a 

i göztürdő nagy medencéjébe, s édes magá
nossá,.-bán lubiczkoihat a melegítő babok
ban. A gőzzel teit leveg <ben haiavanyan 
pislog a gázlámpa lángja, a vizparas kúpo
mról ezcrszere. en visszaverődik a gyenge 
hang s a korai lürdo-enthuziasta a kísér
teties nagy csarnokban egyedül úszik, mint 
az isten a teremtés eiötti nundenscgbeui ! 
Fé.óra múlva mar pár,a is akau, harmadik , 

j is kerül, rövid idő te.ik oelc és olyan lesz j 
a mctíencze, inmtha a Boklin a akjai nép- 
gyulést tartanának benne. Potrohos öreg 
úr so .aig elül a lépcsőfokon, mert c<ak 
részlet.nKint men már az élvezetet szedni, 
vidéki atyafi nyakig mkik a vízbe, s órá
kig üi benne, hiszen csuk ritkán kerül fel 
a fővárosba, de ha felkerül: felévre valót 
fürdik a gozolgonen.

Idegen ember nem igazodik cl a sok 
tennivaló körül, hanem a szakértő meg-

■ mu.atja neki, hogy mise vaio a veres mar- 
vanypad, a kicsiny úio kud, a mii csapról 
lecsüngő fec ke; de/ö-esö V Végig nyújtó
zik a hideg kőpadon a fo.hevített test, 
hogy az ellentéte* örömeiben is részé

- legyen
A serneny fekvőhelyen jólesik a nyu- 

I goda.om, édesebb mint a d.inpelyhes nyo-
■ szolyaban s u kohol fejtett agyon nem egy 

emoer szendéről áiomra. Szundikálásából 
egyszeresük menydörgesszerö kacaj veri 
fci Két-három ember baboiaját égiháború 
robajává növeszti a viszlung, a hideg 
kadba lepett türdűzöuok sikolyát százszor

I megtöri az oszlopos boltozat. Az ói eg urak 
boszusau uez.k a liutu.o* indiaié igát, tan

irigylik a szívből fakadó hahotát; nem 
bánnák, ha maguk is ismét tréfákat űzhet
nének. talán a hideg fecskendő meglepe
tését is szívesen vennék, ha a podagra 
helyett az ifjúi türelmetlenség bántaná tag
jaikat. Hanem igy boszantja őket a kacaj 
es nyugalmukat zavarja a lubickoló gyere
kek gyenge hullámverése.

A  fullasztó gőz száz betegségnek gyó
gyítója. Rheumás tagoknak, nyilaló Val
inknak, podagrás lábaknak enyhét ad a 
paraja. A bőr lyukacsai verítékei izzadnak 
s a folyo izzadtsággal a betegség távozik, 
s a nyomorúság apad. A  kéz munkáját 
megakasztja a szaggató fá.dalora, hanem 
a gőzölgő kamra újra megszerzi a doiog- 
birast.

Az egészséges ember nem hal meg 
üjyan a párakkal telített levegőben, de 
jobban teszi, ha fel nem keresi. Az orvos
ság nem olyannak való, a kinek ép keze 
iaba van és testének sem érzi semmi ba, 
ját. Hatu m azért nem egy ép-erős fürdő- 
vendég izzad a gözteremben és ki nem 
hagyná semmiért a programmbjül, inért 
hiszen megfizette az egész gőzfürdő árát.

A gőzölgő szobának kicsiny vasajtaja 
a lcdörzsöiö kamrába nyílik. Hivatalból ez 
a neve, hanem azért frolirszoóának hívja 
minden ember.

A lYotőr izmos karral nokidülleszkedik 
az előtte fekvő médiumnak, a durva szőrű 
keztyüvei élőbb icsikalja, azután ököllel, 
liú-ba nyomuló hüvelykújjal úgy végig 
simogatja a rendelkezésére bocsájtott tes
tet, hogy nézni is fájdalmas, érezni pedig 
valóság's kin. Hanem a megropogiatott 
áldozat KÖnyes szemmel egyre csak azt 
hajtogatja, hogy : ej be jó, jaj be jo ! s a 
kinoKra is ráfogja, hogy örömekkel teljesek.

Elegáns ember tojással is megmosatja 
fejet, hogy a hajszálak megpuhuljanak s a 
kockender-hajzat sima frizurába legyen 
szorítható. A  programmszei úleg eljáró 
vendég kinszenvedt testet a timsós me
dencebe cepeli innen. A langyos hullámok 
cdcsen nyaldossuk a bőrt s lassan lassan 
c.felejtik a Kiállt élvezeteket. A  tinisós víz 
az enyhülésnek, a zuhsnyterem pedig a 
humornak csűri oka. A  fal ménéit temer- 

| uek a locsoló szerkezet száma. Furfangos 
német száz a.akbun lündália ki a zununyt- 
ado fec.-Kciidöt' aiul, főiül, oldalt, előtör
nek be.o.e av hideg vizsugarak, nem kelle
mes megl.pelést szerezve a mit sem sejtő 
embernek. A  zuhany szó ártatlan doigot 
iger s h.nlatara az ember nem is sejti, 
hogy a iüss öröméi varnak reá, a.atta. 
tölötte, mögötte, előtte és közötte. A  zu- 
lianyKam.uban mindenki sikong s a vissz- 
nangos teremben olyannak liahik a zaj. 
mintha iiiesiere-vesziett knórus proouKuma 
magát, S amit előadnak, vuiosagos Brr-dur 
szí in fon a.

Ezer ember Mekkájáról, vágyainak 
egyetlen elérhető he.yeröi: a tyúkszem- 
teremről nem is szolok, hanem siete* az 
öttozj kamrába. A Keskeny o.töző fii.kéotn 
Oiyan kevés a he.y, csakis annyi, hogy a 
vendég lehámozhassa magát s a fürdés 
után ismét nüve.yéoe bujimssou. Néha 
csak protcotio utján juthatunk vetkező- 
kamra birtokába, mert mar is ott tartunk, 
Iö do  az ember, mint a fürdőkabin. E bajon 
azonban nem vuiauu fürdő Maltuus, hanem 
a borravaló segít legjobban.

I A baksis egyebütt is imgsegil, itt sem



tagadja meg erejét. Hanem itt az érdemnek 
utalma, a fürdőszolgák kenyerének meg
szerzője. Ajtó nyitástól a fürdő e hagyá
sáig sok kézen megy keresztül testünk, 
az egyik kabint ád neki, a másik vizet 
nyújt, a harmadik simogatja, a negyedik 
edörzsöli, az ötödik szárogatja, a hatodik 
megfésüli, a hetedik és nyolczadik és a 
többi mint kényelméért fárad. Ennek a sok 
kéznek munkáját mért ne jutalmazza meg- 
a mienk, mely az ajtó mellett lüggö per
selybe a közöz borravalót teszi.

Az én karácsonyom.
Az én karácsonyom
Jaj, de nagyon csendes! : . •
Édes feleségem
Simulj a szivemhez.
Ne sírj . . .  a köny folyjon 
A szivedbe vissza;
Hideg kő az élet,
Könyed be nem issza.

És a szakadó köny 
Akkor nem ad enyhet,
Ha tőle a sorsnak 
Fagya föl nem enged.
De termékeny áldást 
Hoz elágyulásod 
S jó meg lesz a köny, ha 
Mély szivedbe ásod.

Lásd, mi reánk mostan 
Viharok zúdulnak,
Fejünkre az élet 
Villámai hullnak.
De azért ne csüggedj!
Majd ki fog derülni!
Boldog karácsonyt is 
Fogunk mi még ülni!

Fáj most a szegénység . . .
Kis fiunk az este 
Karácsonyt'a fényét 
Mindhiába ieste.
S ugy-e, azért mégis 
Hogy elaludt szépen,
Édes anyja lágyan 
Ringató ölében ? I

S h.ínycicomás gyermek 
Állt gazdag fa mellett —
S a sok ajándékban 
Kedve mégsem tellett. .. 
Szerencse kegyét rá 
Hasztalan halmozta: 
Örömkiáltását 
S zív nem viszhangozta!

Vigasztalóját meg 
Édes feleségem!
Jézuska sokáig 
Mem hagyhat az éjben . . . 
Leszáll mihozzánk is 
Egykor szent malasztja 
S az egész menyország 
Üdvét ránk árasztja.

Rudnyantzky Gyula.

Midőn először . • .
Irta MÁRKI GABRIELLA.

Ez a cim ugyan, nagyon könnyen 
megeshetik, hogy semmiféle összefügésben 
nem lesz a tar'alommal, de legalább sokat 
Ígér. Mig ha oda Írom, hogy, >Egy bakfis 
naplójából* —  tudom senki nem olvasna 
el. Pedig arról van szó. Két kitépe t lapocs
káról, melyek beszéljenek helyettem :

». . . 8 9 1 . okt. 10 . Ah! Még a tenta 
is könnyebben folyik toilamból. Végre va- 
lahara »esemény«-ről irhatok naplómba. 
Már hónapok óta hever fiókomban ez a szcp 
piros plush kötésű könyv. Azaz nem hever, 
mert voltak ihletett perceim, (az ocscm azt 
mondja rohamaim,) mikor könyörtelenül 
•tollat ragadva* össze karmoltam egy ol
dalt rendkívüli ötletekkel, eszmékkel és gon
dolatokkal. De esemény, t. i. olyan valósá
gos é r d e k e s  vagy pláne r e g é n y e s  
esemény még sohasem történt velem. Ta
valy végeztem a felsöbb-leanyiskolat és kí
vülről tudom hazai irodalmunk összes sze
relmes verseit.

Hogy semmi eleven théma nőm akadt 
a toliam hegyere, verseket kezdtem írni, s 

l  összes szép és nem szép irodalmi lapok

szerkesztői megérezték ezen epedve várt 
tárgy hiányát.

»A főzőkanál szebb ékesség a gyön
géd kezekben, mint az a pajkos toll, mely 
sebogysem akar szót fogadni gyámapjának, 
a szigorú ortographiának*. —

»Sapphó! . . . jobb lert volna nem 
születnie! . . Talán ha tudja, hogy ilyen 
utánzói akadnak, meg is gondolta volna a 
dolgot*. Stb. stb. ilyen hangú szerkesztői 
üzeneteket voltam kénytelen elnyelni.

Persze csak azért, mert nő vagyok s 
a zsarnok férfiak nem akarják fölényünket 
és jogainkat elismerni. Igazán vérlázltó ! . . .

ítéljék meg kérem, ha volt-e oka és 
joga egy szerkesztőnek, a következő ver
semre.

•Szeretlek, rólad álmodom 
És nappal rólad zeng dalom.
Egyre hallom csengő szavad 
S te mégis messze vagy!

Oly édes, szép a hajnal,
Május hatalma nagy,
Dalt zeng a kis madárka 
S te mégis messze vagy!* —

a következő kritikát írni: Szerencse, hogy 
ő messze van, mert máskép ettől a zön- 
geménytől kellene megfutamodnia ! . . .  Én 
megjegyzem, hogy ez az >ő« akkor még nem 
létezett. —  De megboszultam magam ! Ad
dig írtam, írtam és írtam versben és prózá
ban, hosszan és röviden, szerelemről és pe- 
cséttisztitásról, mig végre, felvirradt a dicső 
nap hajnala és egy cikkem —  megjelent!

Meg, egészen szórul-szóra. az én tulaj
don tárcám, s alatta gyönyörű vastag, ritka 
betűkkel a nevem! Azoknak a goromba 
szörnyetegeknek (máskép: szerkesztők)
megfogom küldeni a »Havasi Kürt* egy egy 
példányát. Hadd lássák mit veszítettek !

>Okt. 18  . . . Kívánságom beteljesült 
ismét esemény történt! és ismét először! 
Szeretném roppant leírni, m nt ez versek
ben és regényekben van . . .  de hol is 
kezdjem ? Roppant furcsa az egész.

Már az iskolában megígértük lányok 
egymásnak, hogy amint az intézetből kihúz
zuk a lábunkat, rögtön szerelmesek leszünk. 
Tudnunk kell végre is, hogy mit tartsunk 
erről a dologról ?

Nem tudom, a többi beváltott i-e Ígé
retét, de nekem majd egy évig nem akadt 
alkalmas »ideálom«. Sorba vettem pedig a 
fiúkat. De >közbeiött akadályok* folytán 
mindig kiábrándultam, mielőtt még megál
lapíthattam volna, hogy szerelmes vagyok. 
Feri nagyon csinos fiú, de észrevettem, hogy 
kautsuk gallérokat hord : fucs szerelem !

Zoltán roppant kedves, de egyszer ki
fordított zsebbel ment végig az utcán és 
olyan nevetségesen nézett ki . . .  hogy 
vége volt idealjelúltségcnek!

Pistánál fessebbet keresni kell, de olyan 
hangosan fújja az orrát —  adieu íilusiok ?

De most . . . azaz nem épen m ost. . . 
mert mar régebben megtaláltam az igazit.

Az én idealonat, aki mindjárt ismeret
ségünk első napjan azt mondta, hogy ha 
sóból volnék, mindig nyalogatna. Másnap 
mar elvitt egy batiszt zsebkendőmet, s az
óta már egy fél tucatot. (1  Irt volt da« 
rabia! de hiába! a virágnak megtiltani nem 
lehet!) és ma . . .  ma este felé . . . Leej
tettem a kis ollómit. Mindakcttcn hirtelen 
behajoltunk érte cs összeütöttuk a fejünket. 
Én azt mondtam pardon ! O felsohaj*ott: 
> 0  ha tudna mily végtelenül boldoggá tett 
ez a harmatszerű ér.ntés!*

Nagyon puha lehet a homlokon ; (de 
csak nem azért, min’ ha a fejem lagya nem 
nőtt volna még be ?) mert cn mi fogadás 
most is érzem meg egy kicsit ezt az érin
tést. Én elpirultam. O nézett. Én néztem. 
Te néztél. Mi néztünk. Egyszer c>ak meg
ragadta a kezemet és megcsókolta ! Én visx- 
szahusztatn, hogy mégegyszer megcsókolja, 
ehelyett azonoan letérdelt.

—  Uram, mit cselekszik ?
(z\zt hiszem ilyen alkalmakor ezt szo

kás kérdeni.)
— Kisasszony csókoijon meg, vagy 

megölöm magam.
Én nem ijedtem meg, de Istenem ! te

hetek-e róla, ha olyan nagyon kiváncsi vol
tara Lehajoltam . .  . stb. Megtörtént az első 
puszi! Titokban. Csak a oa,uszi n- szúrt

volna annyira! De azt bizonyosan meg
szokja az ember!

Szépen, érzékenyen akartam leírni ezt 
a nagy eseményt, de nagyon elszógyeltxm 
magam. —  Csak meg ne mondaná senki 
nek ! . . . Inkább még egyszer megcsóko
lom ! . . .

Apró versek.
I .

Jártam, bolyongtam szerte a világon 
Keresve, a ki majd híven szeret 
S minek tagadjam, mért ne mondanám c l : 
Nem egy csalódás érte szivemet.

S remény se volt számomra már e földön. 
A csüggedés meg, majd hogy meg nem ölt, 
Egyetlen vágya volt csupán szivemnek :
A síri-ágy, a temetői főid.

De hogy hozzád vezérelt áldott sorsom 
S most rám mosolygni látom szép szemed, 
Ó nem meghalni . . . élni vágyom . . . élni, 
Mert szivem érzi, boldog lesz veled.

II.

Mikor édes-kettesbe’ járunk 
S az a sok csillag ránk ragyog, 
Keresed mindig: merre, hol van 
A te választott csillagod ?

Keresém egykor én1 is ott fenn,
De hogy im' soh'sc tűnt elém, 
Keresém aztán itt a földön 
S a te szemedben föllelém.

III.

Áldott legyen az óra, mely adott, 
Áldott az a bölcső, mely ringatott. 
Áldott az anya-ké/, a mely felnevelt 
EpedÖ lelkem vágya mert betelt

Van a világon már, ki értem ég. 
Epedőn vetve rám két szép szemét 
S csókos ajakán bút örömbe veszt. 
Légy te is áldva a ki tetted ezt.

IV.
Mégis szeret az Isten engem,
Pedig azt hittem, el hagyott.
De nem, a mióta szép szemednek 
Nevelő párja rám ragyog.

Nem a mióta csókom éri 
Puha fehér, szép kis kezed',
S édes ajakad elsusogta.
Hogy & szived mily hűn szeret.

Nem . . . nem, az Isten nem hagyott cl, 
Hiszen áldása szállá ram 
S áldom is érte mindörökké,
Hogy teveled találkozóm.

1 8 9 1 . Liptó-Szentmiklós.
Istvánffy Gyula

A boldogság küszöbén.
— Egy nagy művésznő életéből. —

Nem vagyok szép, de minthogy van bá
torságom e/.t bevallani, tehát okos vagyok.

Büszkeségem, hogy nagy énekesnő hí
rében állok. Egyébiránt megfontolva cse
lekvő asszony, vagy inkább kisasszony va
gyok, mert még nem mentem férjhez.

Tán valami kalandorhoz menjek, a ki 
minden pillanatban kész akárkit az oltár
hoz vezetni, csak sok pénze legyen ? Vagy 
az olasz tenoristához, akit szinten nekem 
kellene majd eltartanom? Vagy ahhoz a 
potrohos bankárhoz, aki, dacara kétmázsás 
voltának, már három ízben térdelt lábaim 
előtt cs szerelmet nyögött . , . Nem, nem ! 
ez mind nem nekem való. Tehát hajadon 

1 maradok.
Persze, volna még egy imádóm, hanem 

az is csak olyan : se nem fiatal, se nem 
szép, se nem szeretetreméltó, valódi rideg 
yankec, operatársulatunk első karmestere, 

Voltakép merész áliitás, hogy ő imá
dóim kuzé tartozik. Keveset beszélt velem, 
legk:veseobi-t pedig a szerelemről. De mi
kor uj szerepet tanulok, nem morog oly 
gúnyosan a szakai a közé, mint a toboi 
hóigytagnal, s hosszasabban is nyugtatja 
rajtam szemeit, mikor elbúcsúzik tőlem.

Hány éves lehet? istenem, mit érdekel 
ez engem ? Miattam akár 3 0 , akár 5o éves, 
szőke vagy barna lehet.

Télen-nyáron egyforma unalmas szürke 
ruhában van. sohasem hord keztyiit, bár jól 
tudja, hogy milyen ellenszenvem van az 
ilyen parasztos tempók iránt.

Mikor a zenekart vezeti, úgy áll ott, 
mintha belenőtt volna a frakkjába. Milyen 
zenész ! Művésznő-kollégáim közül sokan azt 
állítják, hogy még csinos is, mikor szemei 
dirigálás közben megtelnek tűzzel. Megle
het —  nem tudom. Ha énekelek, csak a 
karnagyi pálcát látom. Figyelmemet a sze 
rep veszi teljesen igénybe.

Henrik úr. az említett imádóm, egyéb
iránt különc. Senki sem sejtette, hogy zene
szerző rejlik benne, egyszerre csak uj ope
rával lepett meg bennünket, melyben a 
főszerepe: én játszottam. Mintha csak rám 
szabtak volna . . . Mily gyönyörű zene, 
mily egyszerű és nemes, az ember szinte 
lehetetlennek tartotta, hogy ez a faragatlan 
ember irta.

Az opera roppant sikert aratott. Én 
vezettem a szerzőt a tomboló közönség elé. 
Akkor sem volt keztyü a kezén. De azért 
Henrik nagy sikert aratott. Egyike Yolt ez 
ama hirtelen fordulatoknak, aminők csak a 
művészek életében szoktak történni.

Ennek az életnek azonban megvannak 
a rossz fordulatai is, melyek nem kevésbé 
váratlanul érhetik az embert. Bankházam, 
melyben pénzem v- »lt elhelyezve, megbukott, 
az ijedtség engem beteggé tett, s e miatt 
az impresszárió felbontotta a velem kötött 
szerződést, mert hangomnak épúgy csak a 
romjai vannak meg, mint vagyonomnak. 
így Írják legálább az újságok, s azok csak 
tudják, hisz azért vannak, hogy mindent 
tudjanak.

Mig operatársulatunk vendégszerepei, 
én a szobát őrzöm. Henrik operája nincs a 
mű oron. mint a lapokban olvasom, e mel
lett hozza ugyanaz az újság a hires *Mabet» 
(az én vagyok) szomorú sorsát. Attól tar
tok, hogy legközelebb gyűjtést indítanak 
számomra. Furcsa ez a világ!

Az utóbbi napokban, vagyis inkább 
éjszakakon borzalmas fölfedezést teltem : a 
kis kertben, mely házam előtt fekszik, ki
sértet jár. Nem valami fehér lepedőbe bur
kolt csontváz, hanem egy magas, fekete 
alak, mely órák hosszú során áll ott, a 
kerítés aranyos rácsához támaszkodva. Fel
ismertem, hogy nem valami megboldogult
nak hazajáró lelke, hanem az én karmes
terem szelleme. Reszketek meg csak a 
gondolatára is az oly rokonszenvnek, mely 
arra képes, hogy egyszerre vendégszerepel
jen százinértfüldnyire tőlem és kisértsen a 
házam előtt.

Egy este borzasztó csel történt: a 
szellem megpillantott engem az ablak mel
lett . . .  A  ház kapujának rohan s néhány 
pillanat múlva szobaleanyom névjegyet hoz 
•helyet reszkető kézzel átveszek.

Csakugyan, ő az ! Mi mondani valója 
lehet ily későn ? Az óra épen tizet út. Bi
zonyara személyesén akarja tőlem vissza
venni «Bertalda* szerezet. íme. belép.

Oldala mellett ülök, az alom messze 
fut pilláimtól es egeszen elmerülök az édes 
érzetben, ennyire szerettetni éi ily ember 
áltál.

Forron megcsókolom (az első csók) s 
kérdem tőle: azt hiszi-e, hogy az ö Ma-
beije —  az U‘> vagyok —  majd képes meg
csókolni egy ol an férfit, aki nem lesz ax 
ó férje. Nem hiszi! Felelet hciyett kétsze
resen visszaadja csókomat, kü önben téved
hetek is, —  azt hisz m, harmat ado:t, 
vagy lcga.ább is olyan hosszan adta a kel
tőt, hogy háromnak is bevált.

Jóságos ég! Hat meg ha sejtené, hogy 
pénzemet, jóval a oankhaz bunasa előtt ki
vettem onnan, azt hiszem, akkor egyáltalán 
nem venne feleségül.

ünnepelt primadonna és még rá dús
gazdag isi

1 I ícni ünnepelt, mert hangom késiakarva
! változtattam fátyolozottá, hogy az impres- 
! sáriéval kötött szerződést felbontassam, s 

mar ezt tudja, az utoooi fcifedezessei pedig 
| majd csak az esküvőnk után állok elő-
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