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A nö munkaköre.
A modern társadalm at foglalkoz

tató á lta lán o s kérdések közül egyike 
a legérdekesebbeknek és legfontosab
baknak az, mely a nő hivatását, a 
gazdasági életben  való szerep ét tár- 
gyalja.

Sokat, nagyon sokat utak és 
m ondottak már el ebben a tárgyban, 
kiváló elm ék m unkájuk szavát szen 
telték a kérdés m egoldásának; én 
tehát, m ikor szintén hozzászólok, 
aligha fogok olyat mondhatni, amit 
én  előttem  m ások tahin szebben meg 
jo b ban  is, már el nem m ondtak volna. 
De tek in tve, hogy a  tém ának elvi 
m egvitatása eddigelé nagyobbrészt 
csak k ü l f ö l d i  irók állal történt, 
kiknek többnyire lokális tanulm ánya
ikon alapuló elvei, csupán h e l y ü t t  
bírnak gyakorlati é rté k k e l: én is fog
lalkozom  e tárgygyal, midőn azt a 
mi sp eciális viszonyainkból kiindulva 
akarom  m éltatni.

K ülönösen a nő szociális  h iv a
tását é rin tő  kérdésekben öliik  sze
m ünkbe az a nagy nézeteltérés, mely 
köztünk m agyarok és u többi kul- 
turnépek között a társadalm i kérdé
sek terén uralkodik. Azok a népek 
m ár lúl vannak a  gazgasági vajú
dásnak és fejlődési processusnak ama 
stádium án, melyen mi még csak rész 
ben m entünk át, vagy a m elyen át
haladnunk, még csak  jövőnk m unkája.

T Á R C A .

1 Lu látnád . . .
Ha látnád búban arcomat.
Ha látnád künyben két szemem,
S ha tudnád, hogy mit érzek, amikor 
Tcrólad megemlékezem ! . .

Ha látnál, látnál, amikor 
A fenyvest húsán j&rdulotn,
Tűnődve, hogy soh‘ sem k-s-.csz enyém. 
Szerelmem, édes angyalom ! . .  .

Ha érzenéd, mii akkor érzek én,
Mikor virágot látok nyilam.
Gondolva azt. hogy ép igy nyíltanuk 
Szivemnek indulatjai . .

S szenvednéd azt. amit én szenvedek. 
Mikor hullnak az őszi levelek,
Mikor nagyon busul a tá j..— tudom. 
Nagyon szerelnél engemet ’

KIITNYÁNSZKY JENŐ.

Leiige szellő . . .
Lenge szellő leng fejem felelt 
Útra szólit immár engemet 
Isten veled tündér álomkép '
Zengd felém a kábító zenét -- 
Ajkad végső bűvölő szavát,
Melyhez önként fűzi majd magát 
Annyi emlék, annyi boldog perc .
S oly kevés hú, oly kevés keserv 
Nem fakad más hála ajkamon 
Mint e röpke elmúló dnlom 
S bár a sok gyönyört meg nem üzetheté 
Legyen ez a dal — emlékedé!.

SCHWÖDBR ERVIN

Ez a d ifferenciája a gazdasági hala
dásnak, különböző életfelfogás, más 
tem peram entum  és m ás viszonyok 
okozói annak, hogy máskép gon
dolkozunk a nőt illető dolgokban, 
mint lestvérnépeink.

Egy k issé : —  ideálisan. Eszem be 
jut egy mondása valam elyik küllőnk
n ek : a nőnek az a feladata, hogy
tessék *. En jellem zőnek tartom ezt 
a mondást egész gondolkozásm ódunk- 
ra nézve. A férfiak köteles lovagias
sága a növel szem ben, fölmegy ná
lunk: a rajongásig, a term észetes tisz
te l :!  : a vak szolgaságig. Pedig le
hel ebben sok poézis és »szép« vo
nás, de gazdaságilag, sőt e r k ö l 
csileg jó ték ony hatású semm i esetre  
nem.

Nyugaton (pl. F ranciah onban Ang
liában). hol a viszonyok úgy hozzák 
magukkal, hogy a m u n k á b a n  a nő 
is kivegye a maga részét, hol a nő 

! vállvetve küzd férjével a m egélhetés 
: nehézségei e llen : ott a férfi tisztelete 

a nővel szem ben term észetszerűleg 
állandóbb és m élyebb lesz. E n n e k  
a tiszteletnek alap jait a közös munka 
folyam án született kölcsönös m egbe
csülés és az egym ásba v etett szilárd 
bizalom képezi.

Mi, u mi leányainkat végig já r a t 
juk a polgári iskola négy, esetleg a 
felsőbb leányiskola hat osztályán, s 
azután haza hozzuk őket —  házi- 

| kisasszonynak. Körülbelül ez a sah-

A féltékeny.
— Vig magánjulenut. —

(Férj levéllel kezében s azt idegesen szorongatja.)

Mit ? ! Unok kacagnak dúlt vonásaimon, 
vérben forgo szemeimen ?

Ne függeszszék reáin mosolygó tekinte
tűket, inkább szánakozzanak rajtam. Még 

1 egy óraja a legboldogabb férj valck a vila 
■ gon i most a legszerencsétlenebb.

ijíedig én nem voltam az oka, higyjék 
cl, hogy nem én ! . . . Ugye nem is úgy 
nézek ki, mint a ki a csal üli boldogságot 
meg tudna zavarni. Hiszen en olyan ártat
lan vagyok, mint a ma született bárány, 
kedves Malimat a tenyeremen hordom, mint 
valami cukorbabát — de nincs is panasza 
rám ! Es mégis . . . mégis.

1 ehetek-e arról, hogy annyira szeretem, 
s hogy rajongok pusztán látásakor is, s 
féltem . . . mit mondtam ? . . . féltem ? . . . 

: Nem, nem félteni többet soha !
Oh, ez a féltékenység !
Ez tett szerencsétlenné, ennek köszön

hetem, hogy e rongy papirossal megsemi- 
sültcn állok, tehetetlenül magammal, hogy 
pirulnom kell magam előtt, hogy nem merek 
szemébe nézni annak az angyalnak. Maiikám, 
bocsáss meg ! ! Nem többet, nem, sohasem !

Ti pedig, férjek, ne leskelödjetek ' ! 
Zúgjon bar fejetekben a sok pletyka árja, 
haborogjon agyatok a sok vadtól, mit fele
ségeitekre szórnak ádáz nyelvek, vigyázzatok, 
ti süketek legyetek, ha kell vakok, csak 
azt ne halljátok, csak azt ne lássátok, a mit 
feleségeitek kapnak, vagy adnak.

Ionja, legtöbb családaink nevelési 
rendszerének*. A nagyúri lehetős csa 
ládokról nem beszélek, m ert hiszen 
azoknak megengedi a vagyonuk, hogy 
más szemmel nézzék a világ rend
jé t ;  —  szavaim  éle főkép az u. n.
»középosztály«-hoz tartozókat találja, 
hol a leány a »szülőknek nagy gon
dokat okoz.*

A konvencionális polgári iskolá
ban m ellékesen tanul a leány zongo
rázni, s valam elyes idegen nyelvel, 
ezt megköveteli a »jó« nevelés. >Hja 
olyan nehéz a leányt férjhez adni, ha 
n incs egy kis álta lán os m űveltsége.*

A modern idők divatja : a szü
lők lelkes a m k ció i, merész ter
vei nem férnek meg a szűk lakás 
négyfala között, utat törnek a nyárs
polgári életből, ki a nagyvilágba, oda 
arra  a csábos színpadra, hol »babér« 
terem  a tehetségnek és »dicsőcség« | 
a jutalom  pálm ája.

A leány fólmegy a fővárosba, ta
nul énekelni, meg sok szép más mű
vészetet. A kezük m unkájára ulall 
szülök csak törődnek, kuporgalnak, 
hogy leányukat »fe ln ev e ljék *, és só
hajtva vigasztalódnak, rem énykednek 
jövőbeli babérral, meg dicsőséggel.

A leány pedig lassan k in t fölocsú
dik az illúziókból, keserű tudatára 
ébred teh etség e középszerű vagy sem 
mis voltának. S  amig igy küzd örö
kös kétségbeesés és rem ény közölt,

! az anyagi tönk beálltával befejezö-

Legyen minden jól téve, mit ók tesznek, 
s ti csak nézzétek ; legyen övék az utolsó 
szó, az ei.só pedig — nem a tietek.

* **
Mar két év óta élvezzük Maiikammal 

a házasság édeni gyönyöreit. Húgunk, mint ( 
szerelmes gerlepár, cirógatjuk egymást . . 
szóval olyan boldogok vagyunk !

Két év ! Gondoljak meg jó l ! Nem 
mindennapi dolog, hogy két ev alatt a férj 
el ne zavarja nejét, — vagy a nö a lerjét.

S mi még eddig együtt voltunk, s hű
ségünknek elvitathatatlan tantijeiéül szolgál
hatnak a törött fözökanalak.

Néha a körben, ha valami daganatot 
latnak rajtam, természeti llcncsnck, s mégis 
nagyon természetesnek találják, s vigasztal
nak, hogy majd elmúlik, előfordul az gyak
ran ily esetben, ha az ember öreg. s fiatal, 
még mellé szép felesége van. De kérem, 
úgy néz ki a vén?! Hat a 6o éves férfi , 
már vén?! Mi akkor a 8o — , mi volt i 
Mathusalem ? i

Megférünk mi azért egymás mellett, ! 
s ö olyan jó, olyan figyelmes.

Most is, hogy az ebédnek vége volt, 
a szobalány letisztította az asztalt, s én 
csibukozva az ottomanra dőltem, s újságot 
mivel Malimnak to óra elölt nem volt apró
pénze, lévén vasárnapi munkaszünct nem 
kaphattam. A füstölés átkozott rosszul esett, i 
különösen mikor láttam, hogy Mali előveszi í 
regényét, s olvas. Ez hát az eskü ? igy segit 

: viselni a földi kínokat ? U olvas, ö élvez, 
nekem pedig csendesen kell néznem a bodor 1 

K füstöket. [

dik benne ax erkölcsi rom lás m un
kája is : elzüllik abban az iszapban, 
am it a  fővárosok m iazm ás levegője

fed Unique.
(Vége küv.)

Országos lolencház-egyesület.
Nagy és nemes mozgalom indult meg 

röviddel ezelőtt u fővárosban, melynek 
célja egy régi nemzeti mulasztásunkat pó
tolni. társadalmunknak egy sajgó sebét 
behegeszleni. A nyugoti kulturállaraokban 
már réges-régen, Olaszországban és Fran
ciaországban évszázadok óta, látják el az 
apjuk anyjuk elhagyta kisdedeket jótékony
ság segítségével, vagy közköltségen.

A középkor szellemének megfelelőleg 
kezdetben klaslromokban és templomok
ban vették fel a kisdedekot, kiket titokban 
egy ott kitelt forgó szekrénybe helyeztek 
el többnyire éjnek idején. A gyermekeket 
apácák gondozták a klastrombán úgy, 
hogy az ilyen gyermek a világtól elkülö
nítve növekedett fel. Ez a módja a felne
velésnek nem célszerű. Egyrészt nagy a 
veszedelem a gyermekekre, ha sokan együtt 
vannak beUg-.égek könnyen átragadnak 
egyikről u másikra. Azonkívül a világtól 
való elzáratás nem jól hat a kisdedek 
lelki fejlődésére.

Manapság alig van már oly lelencház 
melyben a gyermekeket intézetileg nevelik, 
hanem majd mindenütt arra igyekeznek, 
hogy a gyermekek a nép állal neveltesse- 
neh fel, s igy oda jussanak vissza a hon
nan kikerültek, olvadjanak a népbe, hogy 
a társadalom hasznos tagjaivá válljanak. 
Az olasz nép annyira szereli »madonna 
gyermekeit* (igy nevezik a lelenceket), 
hogy gyakran ingyen nevelik fel és csa
ládjuk tagjaivá fogadják.

Nem állhatam sr.ó nélkül.
Kértem, követeltem, parancsoltain, hogy 

ne olvasson, s képzeljék, mikor a könyvet 
eltcszi, még szemrehányásokkal illet, hogy 
Kanyay bezzeg nem tenne igy a feleségivcl, 
hogy az mindig arra ügyel, hogy felesége 
mentői jobban mulasson, elviszi a bálba, 
jégre, csak ö rab, csak neki nem szabad 
panaszkodnia, csak ü a szerencsétlen.

De már ezt kikérem magamnak! Nem 
elég-e, ha valaki — pláne ha még feleségem 
is, velem társaloghat! Kn teremtucscse 
öi ülnék, ha ilyen férjein akadna, mint én 
magam.

Többről többre, szóról szóra, még rátu 
akarta sütni, hogy én nem a darab kedvéért 
járok a színházba, s hogy nem a politika 
miatt töltöm cl estéimet a kavéházban.

Felforrt bennem a méreg. Eszembe 
jutott minden gyanús tette, minden rossz 
tulajdonsága.

— Jól van asszonykám, mondom neki, 
ha te úgy, én is úgy! Tudja meg, hogy 
árgus szemekkel őrzöm minden mozdulatát, 
minden mosolyát újabb vádnak veszem. Nem 
mosolyoglak-c ez ajkak másra is már, nem 
olyan-e, mint minőnek engem gondol ? Mit 
jelentett a múltkor az a rózsaszín szalag 
csokor az ablakban ? Ne titkolja ! . . . Nem 
kérdeztem eddig, mert nem akartam maga
mat cpeszteni a méreggel. Nos ? . . . Felel
jen ! . . .

S ő egész naivsággal válaszolja, hogy 
az egész szót sem érdemel.

Mit ? török ki újból, szót sem érdemel ?! 
Nem vagyok oly ember, hogy át ne lássak



Ezt a hazafias és emberbaráti eszmét 
óhajtja megvalósítani az »országos lelenc- 
ház-egyesület*. Tulajdonképeu szégyenére 
válik hazánknak, hogy még eddig nem 
gondoskodtunk kellőképen ez ártatlan kis
dedekről, a kiknek egyedüli bünük, hogy 
szülőik nyomorognak, könnyelműek vagy 
bűnösek. Hányszor történik meg az orvosi 
gyakorlatban, hogy a jómódú család vézna 
csecsemője mellé dajkát kell megvizsgál
nunk, a ki bemutatja ép, erős csecsemőjét, 
kit kénytelen másoknak kiadni ápolásba. 
Alig múlik egy-két hónap és egy vén 
banya beállít a dajkahoz, összeaszott vézna 
csecsemőt tartva karjaiban, s a szegény 
anya borzadva bontja szét a rongyokat, 
nézi gyermekének pulfadt hasát, ráncos 
bőrét és hallja nyöszörgő sírását. Ez a 
szegény teremtés már közel van ahhoz, 
hogy angyallá legyen s a főváros, vala
mint a nagyobb városokat környező fal
vakban valóságos angyalcsináló ipar fej
lődött ki, hova olcsó áron kiviszik a gyer
mekeket meghalni, annál gyorsabban, minél 
kevésbé pontosan a kialkudott bér fizetésé
ben. Arról van tehát szó, hogy ezek a kis
dedek jó ápolásban részesüljenek, a meny
nyire lehet családban neveltessenek fel. En
nek kipróDált legjobb módja az, hogy az ilyen 
gyermekeket egy- vagy több központi inté
zetbe vegyék fel, a hol őket az orvos 
megvizsgálja, s az egészségeseket mielőbb 
az érte bejövő földművesek és kisiparosok 
nejeinek átadja gondozás végett, kellő fize
tés fejében.

Az intézetben csak azok a gyermekek 
maradnak vissza, a kik betegek, hogy ott 
anyatej mellett gondos ápolásban részesül
jenek. A kiadott gyermekekre az intézet, 
de különösen az egyesület vidéki tagjainak 
folyton és szigorúan kell felügyelniük. Ez 
igen fontos, mert ha a gyermeket kiadják 
és többet rá komolyan senki nem vet 
ügyet, akkor a gyermekek úgy pusztulnak, 
mint ezelőtt. Épen ennek elkerülése végeit 
szükséges a nemes szivü és jótevő társa
dalomnak részvétele minél tágabb körben. 
Hiszen a lelencügy tulajdonképen közügy 
és az államnak kötelessége gondoskodni 
az elhagyott kisdedekről; azonban nálunk 
ezt az állam a községekre rótta, a melyek 
azután minél olcsóbb és így rosszabb ápo
lásba adják a gyermekeket.

Tehát a társadalomnak részt kell 
vennie e mozgalomban, ha azt akarjuk, 
hogy e kisdedek jó kezekben legyenek s | 
a haza hasznos polgáraivá válljanak

Hazafias emberbaráti müvet igyekez- ! 
nek tehát életre ébreszteni azok, kik az 
országos lelencház-egyesület megalakításán 1 
fáradoznak. Örömmel látjuk, hogy a fövá- ; 
rosnak szine-java máris csatlakozott a 
mozgalomhoz, melynek célját feunebb rövi- j

a szitán! Az a csokor jel volt, jelnek kellett 1 
lennie ! A szobalányt is megnyerte a maga 
részére, az sem vall semmit; mindenre azt 
mondja: »A nacscsága egész nap egyedül 
volt itthon*.

De az nem lehet, azt nem hihetem, hogy 
valaki egész nap egyedül legyen otthon. 
Meg kell mondania az igazat!

S azt hiszik, hogy szólt valamit, hogy 
védte magát ? Nem, csak lebiggyesztette 
ajakát, s elfordult tőlem.

A guta környékezett, levegő után kap
kodtam s tajtékzó szájjal kiáltam.

Tudóm is, hogy nem szokott egyedül 
lenni! Hiába néz ram oly kérdő szemekkel. ■ 
Igen láttam ! Ki ment ki innen tegnap, ki 
volt az a fiatal úr ? . Asszony, mondd '■ 
meg, mert . . .

Ekkor rám néz s ismét azt mondja, 
hogy az egész sem érdemel.

Odarohanok hozzá, megragadom kar- ; 
ját, s mint oroszlán a sivatag pusztában, 
ordítom bőszülten fülébe :

Asszony! vallj, vagy meghalsz, boszúm 
a véréngzésse ragad ?

Épen a válságos pillanatban csengetnek 
az előszoba ajtaján. Hamarjába rendbehozzuk 
magunkat, s olyan jóízűen mosolyogtunk 
egymásra, mintha most kezd- nők élvezni a 
mézes heteket.

Hejön a szobalány s egy levélkét nyújt 
át a feleségemnek, hogy az a fiatalember |

den vázoltuk. Nem közönséges egyletesdi 
ez, hanem arról van szó, hogy ezer kisded 
éleiét megmentsük, és épen azért a moz
galomnak országosnak, impozánsnak kell 
lenni. S ha a kormány s az országgyűlés 
látni fogjak a törekvés komolyságát s az 

j eszme megvalósítását, akkor bizonyára 
kell, hogy erkölcsileg és anyagilag hozzá- 

I járuljon. És épen azért, mert ily nemes 
i és nagy tervről, régi mulasztás pótlásáról 

van szó, kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy 
i esatlakozanak e mozgalomhoz. K lap szer

kesztősége szívesen fogad és nyiltau nyug
táztál bármely csekély adományt s azt az 
egyesülethez (Bpest, kerepesi ut 41.) ju t
tatja, mely bárkinek szolgál bővebb fel
világosítással. Sőt e nemes egyesület meg- 

1 érdemelné, hogy mulatságok, bálok, tombo
lák, stb. jövedelmét, vagy legalább annak 
egy részét e célra fordítsák.

Gondoljunk Széchenyi, nagy hazánkfia 
mondásara. *01 y kevesen vagyunk, hogy 
még az apagyilkosnak életét sem kellene 
kioltani, mivel magyar* ; minél inkább 
kötelességünk tehát a pusztuló kisdedek 
ezereit megmenteni 1

Dr. Faragó Gyula.

L e v e le z é s .
Ruttka 1893. január 16-án.

A ruttkai társaskör e hó 14-én tar
totta meg első felolvasó estélyét s ezzel 
megkezdte nemcsak az ez idei farsangoti 
hanem működésének eme uj s áldásos irá
nyát, melyet hivatásánál fogva követni a 
legújabban czélba vett.

Örömmel számolunk be ezen első fel
olvasó est lefolyásáról s örömmel konsta
tálhatjuk, miszerint azt fényes siker koro
názta. A működők odaadó igyekezete, hogy 
a közönségnek minél kellemesebb estét sze
rezzenek s viszont a közönségnek már ab
ban is nyilvánuló érdeklődése, hogy a nagy 
termet zsúfolásig megtöltötte, mind meg
annyi bizonyítéka annak, mily rokonszenv- 
vel fogadta a ruttkai közönség a felolvasó 
esték életbeléptetésének eszméjét.

A műsor igen ügyesen volt összeál
lítva. Az első számot képezte »Porticii 
néma* czimü opera nyitánya Aubertöl, 
melyet sextettben Katona Pál, Dluhos Fe- 
rencz, Saager Ferencz, Éder Róbert és Risz- 
ner József urak adtak elő precizitással 
Lux Artliur urnák zongora kísérete mel
lett. Ezután lépett az emelvényre Kempny 
Károlyné urhölgy — ezúttal Ruttkán leg
először — s Éder R. ur zongora kísérete 
mellett elénekelte a »Das Lied von Storch* 
és »Alléin< czimü dalokat.

Síép, csengő s iskolázott hangjával — 
melylyel kényesebb igényű publikum előtt 
is bátran felléphet — zajos tapsokat ara-

gos botrány ez, önöknek jó itélőtehetségök 
van, hat ez nem égbekiáltó sértés?

Erőt vettem magamon, s egész büszkén, 
hidegen szólok, Malikamhoz :

Ügy, ön asszonyom levelez ? Szép, 
nagyon szép, csak folytassa ; de ne feledje, 
hogy férje a megtorlásra, mindig készen 
ail Most pedig ide azzal a levéllel! Nem, | 
nem kegyeden fogom bosszúmat kitölteni, 
hanem azon a nyomorulton, a ki be mer j  
férkőzni családi tűzhelyembe, föl meri dúlni ' 
boldogságomat. Jaj annak ! ezerszer jaj!
Nos ide a levéllel — . . . Mit ? Nem adja ? 
Ide kell adnia, mert különben elveszem, s ( 
ha vonakodik, úgy annál az urfinál egy i 
cseppet sem tartom különbnek, cinkostársá
nak nézem, a levelet erőszakkal tépem ki 
körmeik közül.

S mikor rá akarok rohanni, szemembe 
vagja c levelet a következő szavakkal:

»Ön gyáva. Nem szégycnli magát, hogy 
egy gyönge növel erőszakoskodik, ön nem 
érdemli meg a férfi nevet! . Szegény ma- :
mám ! . . . és sírva] megy be a másik szó- i 
bába.

Én maradtam a csatatéren, tehát én ! 
győztem,

Mohó kíváncsisággal bontottam föl a ; 
levelet . elolvastam . . az egész világ, 
lábaim inogtak, szemeim elhomályosulták.

Malgassák csak mi van benne: (olvas)
hozta, a ki tegnap itt volt, s meghagyta, i »Nagyságos Aszonyom !
hogy csakis a Nagyságának szabad átadni A férje számára nálunk megrendelt

Hát mondják meg önnek, nem valósi- | papucsmintakból leszek bátor délután né-

I tolt. A programm harmadik pontja Éder R. 
I ur felolvasása volt. Jóizü humorral szer- 
I készteti elbeszélésével, melyben az ember- 
I nek társadalmi fejlődését csecsemő korá- 
, tói kezdve, egész u nagyapaságig jellemezte 
| s küzben-küzben igen mulattutó epizódok- 
I kai s hasonlatokkal illusztrálta. — folyto- 
. nos derült hangulatban tartotta s néhány- 
I szór meg is kaczagtatta u közönséget.

A negyedik szám ismét Kempny Ká- 
I rolyné urhöigyó volt, ki kitűnő techniká- 
: val adta elő Chopin egyik kiváló becsű 

Keringőjét s a sok újrázásra eljátszott még 
egy nehány darabot. Játéka szabatos s biz
tos ; az octav s quint futamokat a legki
sebb megerőltetés nélkül pergette le- Ez
után Gross ur tartott humoros előadást 
az Ő finom alakításával; róla felesleges 
egyebet moudannnk, mint azt, hogy szüle
tett komikus, ki bátran síkra szállhatna 
szinész-komikásáink egvnémelyikével.

A műsor utolsó számát »Zampa< czi- 
mű opera nyitánya Herold-tól képezte, me
lyet Sehwöder ur zongorakisérete mellett 
a fentnevezett urak adtak elő nagy tet
szés közt.

A műsor minden egyes számát zajo
san megtapsolta a jelen volt közönség.

Ezzel véget ért az első felolvasó est.
A díszes közönség sokat élvezett s 

jól mulatott, sőt az előadás után. amúgy 
kedélyesen zongora mellett tánezra is per
dült s innen van az, hogy spekulálnunk 
sem kell a fölött, hogy tulajdonkép miért 
is kivánja közönségünk a következő estély 
mielőbbi érkeztét.

Nagy elismerés illeti mindezekért Éder 
Róbert urat. a társas-kör elnökét, ki a 
társaskör működését ezen nemes irányba 
terelte s ki fáradtságot nem kiméivé buz- 
gólkodolt, hogy az estély sikerét biztosítsa; 
tudván pedig azt, miszerint oly helységek
ben, mint Ruttka, a kevés számú intelli
gens családot semmi sem hozza összébb, 
és semmiféle egyébb társadalmi érintkezés 
nem fejleszt ki közöltük szorosabb, ben- 1 
sőbb viszonyt, mint épen az eféle kedé- j 
lyes, fesztelen összejövetelek: szivünkből 
kívánunk neki kitartást működésében ; ta
pintatos eljárása folytán hadd forrjon össze 
az a kevés család egygyé s aztán szóra
kozzék, mulasson ezen kis társadalom, pó
tolja ki a hiányt, melyet szenved más 
nagyobb városi szórakozások nélkülözése 
által. — r.

h í r e i n k .

— Megérdemelt kitüntetés. A rózsahegyi 
főgimnázium igazgatójának, s az oltani 
kegyes tanitórendi ház főnökének, Varady 
Móricnak, a tanügy terén szerzett sok évi

hány uj bb mintát fölvinni. Remélhetőleg 
kedves férje ismét távol lesz.

Kezeit csókolva
Menj Márton,

Üzleti és tsa cég megbízottja*.

Oh én ostoba ! . . . Hogy is tehettem 
föl róla. 0 , a bárány, az artatlan bárány, 
ki névnapi meglepetésül a rég óhajtott 
pápucscsal akar kedveskedni . . . Megsértet
tem . . . Igen, ez jogtalanság volt tőlem . . . 
Hogy tegyem jóvá hibámat ? . . . Megkér
jem . . .  De a férfiúi büszkeség, hol marad, 
s a íérji hatalom ? . . . Nem, annak nem 
szabad megtörténni ! . . .  De mégis .. hiszen 
ő olyan jó, oly szelíd, engedelmes, s hogy 
szeret . .  Talán még papucsot sem kapok!. . .

Igen, hozzámegyek, leborulok előtte, 
megmondom neki, hogy csupán az iránta 
érzett forró szeretetem folytán vagyok olyan 
féltékeny, hogy ne haragudjék . . . hisz 
nincs mar semmi baj ; aztán meg nem is 
úgy értettem én azt . . .

Gyanúsítani ? . . . Azt még épen nem 
tettem 1

Tudom, hogy megbocsát, beösmeri ő 
is. hogy soha sem vádoltam, nem mondtam 
róla egy rossz szót sem, s hogy úgy kia
báltam, annak csak heves természetem 
az oka.

Megkérem, megbocsát, lesz papucs; ti 
pedig férjek vegyelek rólam példát s ne 
legyetek féltékenyek !

buzgó és fáradhatlan szorgalmát felettes 
hatóságai méltányolván, előterjesztésükre, 
neki ő felsége a Ferenc József rend lovag
keresztjét adományozta.

Bentle Imre <> méltósága, uz uj nyitrai 
püspök, — mint hírlik — a húsvéti ünne
pek után költözik át uj székhelyére-

— Díszpolgári oklevél.. Ráth Pétert, a 
kassa-oderbergi vasút vezérigazgatóját, Ró
zsahegy városa nemrég egyhangúlag dísz
polgárává választotta s az erről szóló ok
levelet egy kilencz tagból álló küldöttség 
adta át e hó 15-én a város díszpolgárának 
A küldöttség tagjai Kajuch József ország
gyűlési képviselő vezetése alatt voltak : 
Angyal József megyei tanácsos, Multya- 
sovszky Gyula főbíró, Nikel József városi 
ügyész. Szonderlich József főjegyző. Klimkó 
József bíró, Chrenko Árpád, Palugyay Ár
pád és Angyal István.

— Kaszinói közgyűlés. A mártoni tá r
saskör ma egy hete tartotta rendes évi 
közgyűlését meglehetős látogatottság mel
lett. Beniczky Kálmán elnök megnyitván 
u gyűlést, letárgyaltuttak a szokásos jelen
tések, majd a régi tisztviselők lemondása 
történvén meg, a közgyűlés az uj válasz
tás rnegejtéseig a régi elnököt kérte fel 
a gyűlés vezetésére. Az uj választás ered
ménye az lett, hogy elnökké: Fekete M., 
ítélőtáblái biró. alelnökké: Boldis Ignácz,

I állami iskolák igazgatója, jegyzővé': 
j Mihalus Sándor, erdőgondnok, aljegyzővé : 
i Dávid Ferencz, tiszteletbeli szolgabiró,
\ pénztárnokká: Chikán Miklós adótárnok, 

könyvtárnokká: Darnay Péter tanár, ház- 
j nagygyá: Janthó János állami erdöfelü- 

gyelő választatott meg. A közgyűlés hatá- 
1 rozatai közül legfontosabb, hogy a kaszi- 
j nói ^helyiség rendbehozatala végett egy 

állandó bizottság választatott, melynek fe
ladata leszen, uj helyiség keresése s eset
leg felvételére a javaslatot kellő időben 
a választmány elé terjeszteni; feltételezve 
természetesen, hogy a mostani helyiség 
restaurálása ez idén elmaradna- A könyv
tár gyarapítására 120 Irt utalványoztatott, 
továbbá elhatároztatott még, hogy úgy a 
pénztáros, mint a könyvtáros két-két drb 
20 arany koronás tiszteleteiijbán fognak 
részesitlelni. A szinügyi bizottság, Lehotzky 
Vilmos főszolgabíró elnöksége alatt, marad 
a tavalyi.

Uj községek Túróéban. Mig mi itt csen
desen melegszünk az erősen fütött kályha 
mellett, addig — észre sem veszünk, hogy 
— egészen uj községek keletkeznek Tu- 
róczban; valószínűleg oly módon, mint 
Bernáth Gazsi liires emeletes házai. íme 
előttünk fekszik a földinivelósügyi ministe- 

I rium által kiadott: »A Németországba irá- 
, nyúló szarvasmarha-kivitel szempontjából 

ragadós tüdölob által fertőzött községek 
I és az azok 20 kilométeres kerületébe eső 
| községek névjegyzéke,* melyben 20 kilo

méteres távolságra eső község gyanánt 157 
turóczmegyci község van kimutatva. Az 
őszszel mi 97 községet tudtunk Turóczban 
s ime, mire kitavaszodik, 60-nal többet ta
lálunk — a hivatalos papiroson. Kiváncsiak 
kérem néhány újonnan keletkezett köz
ségre? íme, nehányat bemutatunk névleg, 
jó lesz megkeresni, merre vannak : Cscr- 
nokó, Erdőmajor. Falkus, (nem Folkus- 
falva, mert az is ki van mulatva), Felső 
Királyfalu. Stalszkcsék, Hrbi, Jordán, Kis- 
Toprona, Nagy-Topronn (Tút-Prúnún kívül) 
Királyiad, Kolba, Markovjls, Nevoretz, Nagy- 
Makó. Puraszkaföld, Slorány stb. stb Nem 
is mutatjuk be azt a sok Kis- és Nagy-, 
Alsó- és Felső-Divéket. Cseremozsnól, Val- 
csát. úgy is elég dolog lesz fölfedezni uz 
eddigieket is Turóczmegye térképén !

Megfagyott! Ez a kegyetlen hideg tél 
immár umberáldozatot is vett Turóczból- 
Hoífmann, ruttkai mészáros elküldte 14—15 
éves inasat Záborba, hogy onnan egy tehe
net hajtson Ruttkára. Mire a fiú Mártonba 
ért, egészen át volt fázva a 16 fokos hi
degtől, meg a nagy széltől, betért hát a 
Teszákné korcsmájába s inegivott egy pár 
porczió pálinkát, mely a meleg szobában, 
úgy látszik, erősen a Tejébe szállt. Neki 
indult aztán Zábornak. de soha nem ért 
oda. másnap dél tájban találták meg sze
gényt a temető fölötti dombon csonttá 
dermedve. Azt mondják különben, hogy 
nem ö az egyedüli áldozat; állítólag a pri- 
vigyei utón is találtak 3 ablakos házalót 
megfagyva.



— Egy 48 -as honvéd halála. Ugyan- I
csak felsö-stubnyai levelezőnk írja, hogy 
ott a múlt évben egy derék 48-as honvéd 
is meghalt. Jelűnek Jakabnak hívták e | 
derék honvédet, ki mint hadnagy végig 
harcolta a dicsőség szabadságharcot. A harc 
lezajlása után Felső-Stuhnyán telepedett 
le, a hol teljes élete nehéz küzdelmek 
között folyt le. A boldogult mindig fellel
kesült s megifjudott, valahányszor az el
múlt dicső napokról beszélhetett. Az utolsó 
három éven már sokat betegeskedett, s 
jól esett neki, hogy a honvéd alapból 
nyugdijat kapott, mert ezzel könnyítve 
voltak egyrészről családfentartó gondjai, 
másrészt meg teljesen boldog volt az elis
merésért.

— Megjutalmazott tanitok. A vallás- ; 
és közoktatásügyi miniszter, mint a •Hi
vatalos Közlönyében olvastuk, a segély 
és jutalomdijak címe alatt rendelkezésére 
álló összegből legközelebb 2000 frt juta- 
lotndijut osztott szét azon tanítók között,
a kik a magyar nyelv oktatásában tanú
sított buzgulmuk által az elmúlt tanév 
lolyamán leginkább kitűntek. Ezen díjban 
több felvidéki tanító részesült, kiknek név
sorában feltaláltuk két t. munkatársunknak 
u. m. Uhlyarik Szende márloni, és Riszner 
József ruttkai tanító uraknak nevét is. 
Csak előre!

A pribóczi önk. tűzoltó-egylet folyó évi 
február hó 2-án jótékonyczélu lánczmulut- 
ságot rendez. A mulatság Neumann Cipót 
vendéglőjében tartatik. Kezdete VaS órakor. 
Belépti dij: személvenkint 2 korona ( l  frt), 
családjegy 4 korona (2 frt). Felüllizelések 
az egylet javára köszönettel fogadtatnak 
és hirlapilag nyugtázlatnak.

— Halálozás. Schlottné, szül. Pehácsek 
Louisa asszony a mull héten balt meg 
Kürmüczbányán. A boldogult, neje volt 
Stubnya-Fürdö volt bérlőjének, a kit bá
rom évvel később követett a halálba. El
költöztél négy árva siratja.

— Egy kis statisztika. Felső-Slubnyán, 
mint ottani rendes levelezőnk értesít, a 
mull évben meglehetős nagy volt a halá
lozás. E község lakosainak száma az utolsó 
népszámlálás szerint 2043 volt, kik közül 
1802-ben llo*en haltak meg. Az elhalálo- 
zollak közt öt éven alóli gyermek volt 
07, született pedig 85, s így, ha ez továbbra 
is igy tartana, a következő népszámlálás 
nem lesz képes olyan kedvező népesedési 
mozgalmat konstatálni, mint az utolsó al
kalommal.

— A farsang Zsolnán. Folyó hó 14-én 
nyittatott meg farsangunk egy kedélyes tánc- 
estélylyel, melyet a folyó évadban alakult 
zsolnai korcsolyázó egyesület rendezett a 
casinó termeiben. Rittka eset — különösen 
vidéken, — hogy oly életképességnek adja 
jelét, s ezt nem csak szoros terére — a 
sport c kedves nemének szépszerűvé téte
lére, hanem a társadalmi élet üszmozgalmaba 
érvényesíteni tudja, mint az ifjú egyesület. 
Ennek szép jelet láttuk ezeu fényesen sike
rült estélyen is. Több éves tapasztalat s az 
altalános vélemény szerint ily kedélyesen 
Zsolna és Vidéke még nem mulatott. A né
gyeseket 46 pár táncolta. Jelen voltak : Ál- 
dóri Manönc, Bartaky l'alné, Del Court Mén- 
rikné, Ftügel Lujza, Vogel Samuné, Vogel 
Zsófia. Gyuriss Jozscíné, Gyuriss Mariska. 
Üzv. Gyuriss Autónia, Gyuriss Autalné, Gyű 
riss Gusztika, Dr. Glasel Árminné, llrabo- 
vccz Janosné, llrabovecz Pistike, lIolTmann 
Alajosné, Hoflmann N., Huszóczy Jusztinné, 
Huszóczy Pistike, Mariska és Elma. Kisz- 
Ujhcly : id. Kubicza Janosné, Kubicza I le
ién, Kemka Gyulane Ovcsarszkó, Kux Da- 
vidné, Kux Berta és Adél, Milecz Janosné, 
Milecz Margit, Oixlódy l’alné és leanya Mar
osuk, Pongracz Gezané és Leánya Irma, 
Pápán Mariska Kisz-Ujhely, l’oradovszky Ko- 
bertné, Poradovszky Cornelia, Dr. Rótli Vii- 
mosné, Ripper Morné, Szigethy Bertalanné, 
Spotkovszky Józsefné, VVeiner Jakabné, Za- 
humenszky Janosné, és Zahumenszky Ma
riska orhölgyek. Öröm volt c gyönyörű 
hólgykoszorún végig tekinteni; megittasul- 
tak a férfi szivek a sok szép csillag ragyo
gásától. A jól sikerült mulatságnak a vilá
gos reggel vetett végett s azzal a tudattal 
oszlott szét a szépszámú társaság, hogy — 
soha jobban nem mulatott. Az egyesület 
tiszta bevétele a felülfizctésckkel együtt, me

lyeket ezennel nyugtatunk: 31 frtottészen. A
rendező bizottság.

— Az egységes középiskola tárgyában, 
Csaky Albin gr. vallas- és közoktatásügyi 
miniszter egy tanulmányt dolgoztatott ki, a 
melyet legközelebb közölt a közoktatási 
tanácscsal, hogy véleményét nyilvánítsa a 
tanulmány egyes nézetei felett. Ez a tanul
mány az uj középiskola terjedelmét 8 osz
tályra és ugyanannyi évfolyamra tervezi, 
megtoldva esetleg e tanfolyamul a helyi vi
szonyok szerint egy előkészítő osztálylyal, 
mely tanítványát az elemi iskola III. osztá
lyából is fölveszi. Az oktatás közös törzséül 
az eddigi gymnásium és reáliskola közös 
tárgyait ajanija, belevonva a gymnásiumból 
a latin nyelvet, de elhagyva a görögöt, be
levonva a reáliskolából a kémiát, de el
hagyva a francia nyelvet s az ábrázoló mér- 
tant. Megkívánja azonban egyúttal a tanul
mány, a ini feltétlen helyeslésemmel találkozik. 
— hogy a tanulmányi rend most szóban 
forgó kérdéseinek megállapítása után követ
kező tantervkészítésnél a tananyag a leg
szigorúbban megrostaltassék s minden oly 
részlet, mely a főiskolai oktatásnak elébe 
vág s a nevelés e fokán nem szükséges, ki- 
hagyassák, annál is inkább, mert a testi 
nevelésnek, melynek fejlesztését már is meg- 

j indítottam, az uj szervezetben is kellő he- 
j lyct ,és időt kell juttatnunk. Az említettem 
( tanulmány a latin nyelvet a Il ik, a német 

nyelvet a III-ik osztályban kívánja megkez
detni, a tanulók egyéni képessege, hajlama 
és jövő hivatása szerint választható rendes 
tárgyakat pedig a ő. felső osztályra tervezi. 
E tárgyak volnának a görög nyelv, a fran
cia nyelv, a rajz (ez utóbbi körülbelül oly 
módon, mint jelenleg gimnáziumaink felső 
osztályaiban választható szabadkézirajz, nem 
az ábrázoló mértan rendszeres és elméleleti 
tanításával kapcsolatosan, hanem az ábrázo
lásnak megismertetésével.) E három tárgy
ból minden tanuló köteles volna egyet vá
lasztani, de választhatna kettőt is. A vá
lasztott tárgyak nem adnának külön kvali
fikációt főiskoláink különbözősége szerint s 
csak arra szolgálnának, hogy az iju elme 
speciális tehetségének és hajlamúnak fejlő- 

, désére alkalmat nyújtsanak.
A fizetesrendezés. A tisztviselői fize

téseket szabályozó törvényjavaslat nem so
kára törvénynyé lesz, a mennyiben a bel
ügyi tárcza költségvetésének elintézése után 

, erre kerül a sor képviselőházban.
— Törvényjavaslat a gyártott borok 

ellen. Lukács Béla kereskedelmi miniszter 
benyújtotta törvényjavaslatát a képvise-

I löhuzhoz a gyártott borok ellen. A javas
latnak aiapoka a borkereskedés szoliditásá- 

j nak helyreállítása s ez alapon a borter- 
j  melés érdekének megóvása. A javaslat 

mesterségesnek mondja ki azon bort, mely 
| nem kizárólag szőlőből vagy szőlőmustból 

készüli, továbbá ha a borhoz tisztított 
i szeszen és cognacon kívül bármi adatott 

bozzá. E szerint tehát hamisított bor az 
is, a melybe vizet töltenek, s elkövetője 

■ büntetés alá esik! A büntetés 25—300 
; forintra rúghat. Az inkriminált borokból a 
I hatóság mintákul vesz, azokat az állami 

vegyészeti állomáshoz beküldi. Mint ezek
ből is látni, a javaslat eléggé radikális.

— Meheszek figyelmébe. A földmivelés- 
iigyi miniszter lendíteni akarván a méhé
szet ügyén, elhatározta, hogy 75 méhest 
állumi segelylyel fog létrehozni. Folyósí
tott e végből 6050 frlot és fölhívta a tör
vényhatóságokat, hogy a területükön, lakó 
lelkészekét, tanítókat, erdőőröket értesítsék
arról, hogy ebből az összegből 102 frt 5 
krl. kölcsönképcn kaphat 57 egyén, kik 
méhest kívánnak berendezni. Készpénzben 
azonban csuk egy részét kapjak az ősz 
szegnek, mert 20 frt értékben kapnak 10 
kaptárt, 13 frt értékben mézpergőt, és 9 
frt értékben egyéb szükséges méhészeti 
eszközüket A ki csupán készpénzt kivun, 
annak ajánlata figyelembe nem vételik. A 
kölcsön húrom év alatt kamat nélkül s 
12 frt 75 kros részletekben lesz visszaté
rítendő. A lelkészek Grand Miklós méhé
szeti felügyelőhöz Buziásra, a tanítók u 
tanfelügyelőkhöz, az erdőörök az erdő
gondnoksághoz, a gátőrük a szakaszmér
nökséghez címezzék beadványukat.

— A belügyminiszter egy konyhaesz- 
köz ellen. A belügyminiszter, illetőleg az ő 
nevében Andrássy gróf államtitkár egy

konyhaeszküz ellen bocsátott ki körrendele
tét. Az országos közegészségi tanács véle
ménye alapján figyelmezteti a miniszter kör
rendeleté az összes törvényhatóságokat, hogy 
a konyhában általában használt sárgaréz- 
sziták veszedelmesek, mert könnyen mérge
zés történhetik általuk. Ennélfogva a törvény
hatóság réz-szitaknak konyhai használatát 
nyilvános helyeken, korcsmákban, kórházi 
konyhákban, kifőzőkbeu slb. tiltsa meg, 
egyszersmind figyelmeztesse a nagy közön
séget is, hogy a réz-szita helyet szőrszitát 
használjon. — És mi még szidjuk a köz- 
igazgatást, mikor a kormánynak még erre 
is van gondja!

— A régi ezüstpénzok. Az uj év első 
napjaibun sok esetben megtörtént, hogy 
u közforgalomban visszautasították az ősz- ! 
trák értékű ezüst pénzeket, utalván ama ; 
körülményre, hogy december 31-ón járt | 
le a konvenciós ezüst pénzek beváltására 1 
megállapított határidő. A félreértésekből | 
származható zavaroknak elejét veeudö, a 
pénzügyminiszter sürgősen intézkedett, s 
értesítette az összes állami s egyéb nyil
vános pénztárakat, hogy az osztrák értékű 
ezüstpénzekel, nevezetesen az 1808. óta 
Magyarországon vert két forintos, egy fo
rintos és negyedforintos ezüst pénzeket 
az 1857. évi pátens alapján minden aka
dékoskodás nélkül elfogadhatják. Miheztar
tás végett a közönségnek is tudomására 
hozza ezt a miniszter.

— Magyar gazdasági gépipar. A »Magyar 
Fém- és Gépipar cimü szaklap valóban meg- 
szivlclésre méltó cikkel közöi legutolsó 
számában. Rámutat az »Első magyar gaz
dasági gépgyár* működésére és felhívja a 
hazai gazdaközönséget, hogy jövőre csakis 
ajraost már minden tekintetben versenyképes 
hazai gazdasági cikkeket vásárolja és a 
magyar munkásoknak nyújtson kenyeret. A 
cikket hazafias tendencia lengi át s ezért 
lapunkba átvettük.

— A számok beszélnek. Ha az ember 
már bemagolt 6—7 nyelvet, azt hinné, hogy 
ég tudja, milyen nagy nyelvtudós vált be
lőle, holott a világon nem kevesebb, mint 
3064 nyelvet használnak az emberek. Az 
emberek vitatkoznak az egy istent hivő 
vallások előbbsége felett, hol ezernél több 
különféle vallásfelekezet van a földön, a 
melyek mindenikének az a feladata, hogy 
boldogítson és üdvözítsen. Oly sok az agg
legény és a vén lány, pedig a földnépes
sége csaknem egyenlően 0 ízlik meg a két 
nem között; az emberi életkor átlag 33 
évre tehető, pedig az emberiség negyed
része 17 éves kora előtt halt el. Ezer em
ber közül csupán csak így éri el a száza
dik évet és hatan érik meg a hatvanötödiket. 
A lüldlakóinak te jes száma 1.200.000,050; 
ezekből elhal évente 35.214,000, naponta 
96170, óránként 4020, percenként 62 em-

! bér. Születik ellenben évenként 36.742000, 
minden nap 100800, minden órában 4200, 
minden percben 70. — Házastársak tovább 
élnek, mint a kik nem léptek házasságra, 
a mértékletesek és szorgalmasak tovább, 
mint a kicsapangók és lusták, magas ter- 
metüek tovább az alacsonyaknál. Több nő 
éri el az ölven évet, mint a mennyi férfi, 
az ölven éven felüliek közül azonban a 
férfiak élnek tovább. A kik tavaszszal szü
lettek, szerzővel ük erősebb, mini a kik 
leiben latiak meg a napvilágot. Születés 
es halál gyakrabban fordul elő éjjel, mint 
napközben. — Minden embernek van aty
ja  és anyja; ezeknek szintén atyjuk és 
anyjuk; ha ezt igy számítjuk fő.fele Jézus 
Krisztusig, az 56 nemzedéket lesz ki, e 
szerint 134.235,017,480,534.97'J egyénnek 
kellett születnie, mire ránk kerüli a sor. 
— Erator állítja, hogy ha egy mátkapár 
5000 év elölt kelt volna össze, ha csalad
jukban azula nincs hala eset és minden 
férfi 21 éves korúban vette volna magára 
hymen rózsaláncail, akkor a föld népes
ségi szama 151 számból álló mennyiséggel 
lenne kifejezhető. Az etnheri elme ki sem 
tudja ezt a számot fejezni.

I r 0 d a 1 0 m.
— A magyar történelmi társulat a hazai 

történet iránti érdeklődés felköltésére és 
ápolására alapította a »magyar történelmi 
életrajzok« című vállalatát, melynél gazda

gabban illusztrált, fényesebb kiállítású 
kiadások nemcsak nálunk, hanem a sokkal 
gazdagabb nyugati nagy nemzeteknél sem 
jelentek meg, s mely csakis az akadémia 
és a társulat anyagi támogatása mellett 
tartható fenn. Most, midőn a szülők, neve
lők, jó  barátok egyik gondját képezi, hogy 
szeretteiknek jól kiválasztott ajándékot 
nyújthassanak, ajánljuk figyelmükbe ezeket 
az életrajzokat, melyek külön kiadásokban 
liáth  J/oV-nál megszerezhetők : mert ezek
nél maradandóbb becsű ajándékokat nem 
is nyújthatnának nekik. Egy-egy ily élet
rajz díszkütésü kötele valóban elévületlen 
értékű, úgy a sálon asztalának, mint a 
házi könyvtárnak díszére válik és szerfe
lett alkalmas arra is, hogy a serdülő 
ifjúsúg hazánk múltjának dicsőségleljes 
nagy alakjain, azok példáján hazaíiúságra, 
komoly törekvésekre buzduljon és a ko
molyabb tanulságos olvasmányt megked
velje. Az utolsó években ezen Életrajzok 
közül következők jelentek meg: Hunyadi/
Mátyás király 1440— 1490. Fraknói Vilmos
tól. Nagy 8-adr. 50 ív. Van benne 22 ön
álló s 95 a szövegbe nyomott kép, melye
ket Sziléziában, Százországban, Csehország
ban, Szerbiában, Boszniában, Hercegoviná
ban, Olaszországban s hazánkban e célra 
kiküldött festők a helyszínén vetlek fel.
A bautzeni Mátyás szobor reproduktióját 
a Történelmi Társulat elnökének megkéré
sére, a szász kormány eszközölte. Ára 4 
írt 80 kr. Amateur félbőrkötésben 6 frt 
40 kr. Bethlen Gábor 1580—1629. A nem
reg elhunyt Gindely Antal-tól s Acsády 
Ignác-tói. 16 önálló s 71 a szövegbe nyo
mott képpel, melyek részint a legkiválóbb 
régi képek reproductiói, részint eredeti 
felvételek után készültek. Ara fűzve 3 frt 
60 kr. Amateur fólbőrkütésben 5 frt.
Mária Terézia. Marcali Henrik-től. 19 ön
álló s 93 a szövegbe nyomott képpel 
Francia ízlés szerint készült, páratlan 
díszmunka, melynek több képe ő fel
sége magángyűjteményében s hitbizományi 
könyv- és képtárában őrzött képek repro- 
ductiója. Kiválóan érdekes Mária Terézia 
levele vőlegényéhez, melynek egy példá
nyát ő felsége is elfogadni méltóztatott.
Ara fűzve 4 frt. Künyvkedvelők félbőrkö- 
lésében 5 frt 60 kr. Nagy Lajos 1326—1382.
Irta Pór Antal. 20 önáHó s 173 a szövegbe /]
nyomott képpel, melyek kiváló művészek I
áltál s hazánkban, Dalmáciában, Olaszor- \j 
szágban, különösen Nápoly és Szicíliában, 
Lengyelországban készíteti fölvételek után 
reproducáltattak. Ara fűzve 8 frt. Két dí
szes amateur félbőrkötésben 11 frt. Kovd- 
ctúcy Farkas 1576—1594. Irta Szádecky 
Lajos. 8 önálló és 41 a szövegbe nyomott 
képpel, inilialeval, hasonmással. E tragikus 
véget ért (vérpadon lefejezett) államférfi 
változatokban gazdag életéhez az illustra- 1
írok Erdélyben, Lengyelországban szerez
tettek be, a Forgachok arcképei gróf 
borgách Istvánnak szalánci várában létező 
családi képtárában őrzött egykorú olaj- 
festmények után készültek. Ara fűzve 1 |
frl 60 kr. Künyvkedvelők félbörkütésében 
3 frt. II. liákócy Györyy 1621 — 1660. Irta 
Szilágyi Sándor. 10 önálló s 89 a szövegbe 
nyomott, nagy részben Erdélyországban s 
Lengyelországban a helysziuen eszközölt 
felvételek, s lengyelországi képtárakban 
őrzőit képek reproductiói. Kiváló érdekkel 
bírnak Duhlborgnek a .svéd király híres 
tuborknri főnökének négy nagy csataképei 
melyek kiváló művészettörténeti becscsel 
bírnak, továbbá a bnsnyákországi, mold
vai s havasalföldi főbb szereplő egyének
nek arcképei. Ara fűzve 2 Irt 40 kr. Araa- 
teur félbörkötésben 4 frl. Tekintve azon 
nagy áldozatokat, melyekbe e vállalat fon- 
tartása kerül — mert hiszen elismeri név
vel bíró illustratoroknak utaztatása, hazán
kat érdeklő műemlékeknek beszerzésű 

; külföldről, csakugyan költséges és faradsá- 
1 gos munka — s tekintve, hogy egyes 

életrajzok elismert nevű irók állal a nagy 
közönség, nők és ifjak  által is élvezhető ultik
ban vannak írva, s hogy az egyes életrajzok 
nemcsak közkézen forgó, hanem legna
gyobb részben ismeretlen levéltári adatok 

; alapján vannak írva, úgy, hogy azok előbb 
! viszik, tisztázzák a történettudási: nem 
1 mondhatjuk, hogy a vállalat megérdetn- 
! lett pártfogásban részesülne. Pedig ezek- 
I bői az életrajzokból az ifjú nemzedék bű



képet gyerne hazája múltjáról, leikébe 
Csepegtetné annak a hazaszeretetei : s erre, 
valljuk meg, ma is szüksége van. Ezért 
hívjuk mi fel e vállalatra a közönség 
Ügyeimét. Budapest, 1892. december 10-én. 
Szilágyi Sándor a Magyar Tört. Társulat 
titkára.

N y iltté r .
B rovatban foglaltakért nem vállal felelősé

get a ____  Szerk-
— Béli-selyemszöveteket m. 4*  krtól l  

f r t  65 krig valamint fekete, fehér s színes se
lyemszöveteket is méterenként 15 krtól 
11  frt 65 krig — sima. csíkozott, koczká- 
zott mintázott, damaszolt stb. minőségben 
(mintegy 200 különböző fajta és 2000 kü
lönböző szín s árnyalatban) póstabér és 
vámmentesen szállít: l l t M i i i r l i e r g  €■• 
(cí. kir. udo. szállító) s e l y e m  g y á r a  
Z ü r i c h b e n .  Minták póstafordulóval kül
detnek. Svajczba címzett levelekre 10 kros 
és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasz
tandó. *

H I R D E T É S E K .

c) az ottani 37. sz. tljkvben A. I. 1 
sor sz. a. felvett ingatlanból ugyanazt B. 3! 
t. a */•» részben megillető jutalékra 21 fo
rintban.

d) a noicsói 50. sz. tljkvben A I. 1 
sor sz. a. felvett malomból ifj Janik J nőst 
B. 63. t. a. V41 részben megillető jut.-lókra 
27 forintban, — és

e) a noicsói 85 sz. tljkvben A. I. 1. s. 
sz. a. felvett erdőből ugyanazt B. 85. t. a. 
Vsa részben megillető jutalékra 142 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az ár
verest erendelte, és hogy a íennebb megjelölt 
ingatlanság a/. 1893. évi febr. ho 6-ik napjan 
d. e. 10 órakor Konszkó községben a köz
ség házánál megtartandó nyilvános árveré
sen a kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának 10 % -at készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban a ki 
küldött kezéhez letenni, vagy pedig a bánat
pénznek a bíróságnál lett elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elösmervényt 
átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Kelt Turóc-Szt. Mártonban, 1892. é. okt. 

hó 13 an.
F e k e t e ,  kir. táblai bíró.

A  „ F E L V ID É K I  H IR A D Ó “
kiadóhivataláb a n:

a tiirócz-s/.t.-inárf oni Magyar Nyomda kiadásában
megjelent és ott kapható

n u m a  i m f í s m i í  i h E i m t h i

Irta: RÉVÉSZ LAJOS.
ÁRA: a z e lő t t  8 0  kr,  m o s t 4 0  kr.

pénz elöleg-üs beküldése után a megrendelők 
b é rm e n te s e n  kapják.

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a turóc-szt.-martoni takarékpénztárnak — 
ifjabb Janik János elleni végrehajtási ügyé
ben Konszko és Nolcsó községben fekvő :

a) a noicsói 2. sz. tjlkvben A. I. 1--2. 
4—7. 9—13- 15 - '7 -  >9—32- 3 4 -5 9 - ó-s 
61— 66 sor sz. a. foglalt ingatlanokból Ja 
nik Jánost B . 1. t. a. V* részben megillető 
jutalékra 359 írtban,

b) az ottani 23 sz. tjlkvben A +  '• s- 
sz. a. felvett ingatlanból ugyanazt B. 5. t. 
a. V12 részben megillető jutalékra 3 írtban,

meghűlés állal keletkezett betegségek leg
nagyobb része, nagyon könnyen volna mel
lőzhető alkalmas háziszerek azonnali alkal- 
máza által. A Horgony-Pain-Expellcr ily 

cselekben a

legjobb bedörzsölés .
Hasonló jó credménynyel használlható csúz. 
köszvény és tagszaggatás, valamint fejfájás, 
hátfájdalmak, csipöfájdalmak stb. ellen és 
majdnem minden háztartásban készleten van. 
Ezen szer 40 kros, 70 kros és 1 frt 20 kros 
üvegekben majdnem minden gyógyszertár
ban kapható. Minthogy értéktelen utánza

tok is léteznek, kifejezetten:

a Richter-fele Horgony-Pain- 
Expeller

y / y w v  v

Szakértői vélemény:
A forgalomban levő valódi francia cognacokkal vetekedhetik.
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Magyar fém- és Lámpa- <K-sS árugyár részvénytársaság

Bridapast-Kőhányáii.____________

F ö l h í v á s ,
Értesítjük a nagyközönséget, hogy a

kizárólag saját részünkre gyártott
és általunk visszélárusitók által az ország minden táján forgalomba hozott, 
immár általánosan kedvelt és nagy keresletnek és fogyasztásnak örvendő

„ K i r  á ú / y - o l s u j “
jóságáért és valódiságáért csak abban az esetben vállalunk el jótállást, ha 
azok a sajat zárjegyünkkel és védjegyünkkel ellátott eredeti szabadalmazott 
kannákban vásároltatnak.

A >KIRALY-OLAJ«. mely az egyedüli biztonsági petró
leum, a legnagyobb vilagitoeróvel l>ir, úgy hogy a villamos 
fenynyel vetekedik és előnyös tulajdonsága közé az is 
tartozik, hogy égőképessége tovább tart más tisztátalan 
petróleumnál s azonkívül, hogy e miatt olcsóbb is, tel
jesen szagtalan és >o'ia föl nem robban.

Minden »Király-olajt« tartalmazó szab. kanna védje
gyükkel van ellátva.

Tisztelettel

a magyar fém- és lámpaáru-gyár r.-társaság
igazgatósaga 1—4

3 3 '- a  d . 3 . p  e  s  t -  x S c T d á  n  37- á  n .  -
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ELSÍ) n
BUDAPESTEN

1. A m ezőgazdasághoz egyállalábun szűkséges összes 
s.ijiU hazai gyártm ányú, e lism eri kitűnő gépeit és 
talnjrnivelő eszközeit a ján lja

2. Minden a gazdasági gépszakm ába vágó felvilágo
sítássa l és tanácsosai szívesen  és d íjm entesen 
szolgái.

3. Az összes gyártm ányai! m agában foglaló képes 
árjegyzékéi k iváltaira készséggel m egküldi.

í .  A gyártelep Budapesten, külső váczi-út 7-ik szám  
alatt van és annak m egtekintése érdeklődőknek 
készséggel m egengedletik.

Levél czim.

Első magyar gazdasági gépgyár részvénytársulat
Budapesten, külső vaczi-út 7.

XI

l
lurócz-szt-inártoni magyar nyomda. — Moskóczi 1
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Melléklet a „Felvidéki Hiradó" 4-ik  számához. 1893.

„FELVIDÉKI HÍRADÓ/1
A magyar olvasóközönségnek őszinte köszönetét mondva, azért a 

páratlan támogatásért, melyben a -FELVIDÉKI HÍRADÓ" újból része
sítette, figyelmeztetjük azokat az előfizetőinket, akiknek előfizetése e 
hónap í-én lejárt, szíveskedjenek ezt mielőbb megújítani, nehogy a lap 
küldésében késedelem történjék.

l ’jonan belépő előfizetőinknek ingyen és bérmentve küldjük el 
Boldis Ignácz „VIRÁGOK A F Á T R A  A L Ó L " czirnű zenemüvet.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" előfizetése á ra : Egész évre 4 frt. Fél 
évre 2 frt. Negyed évre 1 frt.

KÉKELEM: Tisztelettel felkéretnek azon t. előfizetők, kik 1891. 
és lS92.-ik évről még hátralékban vannak, a hátralékot, minél előbb 
a kiadóhivatalhoz címezve beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldése alkalmával akadály merüljön fel, miután a lap fenntartása úgyis 
nagy költségekkel jár és csak így vagyunk képesek nehéz feladatunknak 
megfelelni, ha a t. előfizetők kötelezettségüket teljesítve, minket ez irány
ban támogat.

Óhajtván, hogy a „FELVIDÉKI HÍRADÓ" mennél nagyobb elterje
désnek örvendjen, hajlandók vagyunk a lapot egyeseknek a következő 
kedvezményes áron adni:

Tanulóknak, egyetemi hallgatóknak egész é v r e .........................1'•'>() frt.
Tanárok, tanítók, valamint ilj. önképzöegyleteknek
Fél é v r e ............................................................................................
A „F. M. K. K.“ ta g ja in ak .......................................................
Fél é v r e ............................................................................................

E kedvezményes árak isiid, évi január 1-ével léptek életbe.
Minél tömegesebb támogatást kérve hazafias tisztelettel vagyunk 
Turóc-Szt.-Mártonban,

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ'

>)•__

1 - 2 5  „  

2 * 5 0  „  

1 * 2 5  „

KIAD Ó H IVATALA.
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