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Tanév végén.
(Vége.)

Ism ét vannak szülők, a k ik  a szigorúsá
got hajtják túl és a gyerm eket, a fejlődő tanulót 
mindegy odaláncolják könyveihez, a nélkül, 
hogy neki szórakozást engednének. A gyer
meknek még játék kell, azért ne vonjuk el idő 
előtt ártatlan m ulatságaitól, hanem engedjük 
meg. hogy iskolai kötelességeinek teljesítése 
után szórakozzék. A gyermek testi fejlődésére 
feltétlenül szükséges a mozgás, m ert a gyer
mekből nem üvegházi növényt kell nevelni, 
hanem olyan erős tölgyet, mely megtud m aj
dan küzdeni az élet zivatara iva l és vészeivel.

Ez elvet szem elől tévesztve, kedélytelen  
nemzedéket nevelünk s leverjük e nem zedék
ről a s z í v  zom áncát s korán öreggé teszszük. 
A szülői szigorúság szeretet és elnézés né lkü l 
rideg, nem nevel, hanem öl, nem jav ít, hanem  
ront. Aranyozza meg a következetes szigorú
ságot az okos szeretet sugara. Ne sajnáljuk a 
gyerm ektől az elismerést, ha jó és szorgalmas, 
de ugyanakkor a rra  is figyelmeztessük, hőgy 
ez a jóság csak akkor értékes, ha állandó, a 
szorgalom csemetéje csak akkor hoz édes gyü
mölcsöket, ha azt állandóan öntözzük buzgó- 
ságunkkal. K ita rtó  szorgalommal és igyekezet
tel még a leggyengébb tehetségű tanuló is fog 
eredm ényt fe lm utatn i, mig ellenkező esetben 
a legtehetségesebb tanuló is elbukik, mert 
csak az tud, aki tanul. Ha pedig büntetni kell 
a gyermeket, büntesse a szülő érdeme szerint, 
vesszejének élét azonban vegye el a szeretet. 
Büntetésben legyen következetes és ne inga
dozó. Egyszer kim ondott szavát ne vonja visz- 
sza. Ezzel kettős célt ér el. Először a gyer
mek látn i fogja, hogy szülői nem tréfálnak, 
másodszor megszokva a következetességet, 
maga is következetes leőz, ha felnő, minden  
tettében.

Legjobb a gyermek napirendjét megálla
pítani. Így lesz ideje a tanulásra, lesz ideje 
já tékra , szórakozásra. És c napirendtől, kivéve  
a legfontosabb körülm ényeket, ne legyen elté
rés. E zálta l a gyermek rendhez szokik, rendes 
ember lesz egész éleiében. Ordo est anim a re- 
rum, igy tartották a régiek s nekünk nem sza
bad, de nincs is okunk e szavak igazságában 
kételkedni.

M inket a legjobb szándék vezérelt ezen 
dolgok elmondásában, m ert óhajtanánk, hogy 
némileg juta lm azva legyenek a szülők gyer
mekeik szellemi és testi előhaladásában azért 
a végtelen sok gond, fájdalom és aggodalomért, 
mely le lkűkre nehezedik a nevelés terén.

A szülők nem kívánnak többet gyerme
keiktől, csak ezt az örömet, de ezt meg is 
kívánhatják, mert ez az óhaj elenyésző cse
kély az ő mélységes szeretetükkel és aggodal
mukkal. gondjaikkal egybevetve.

Az am bicio-hiány és igen sok he lyütt ta
pasztalható helytelen nevelés mellett fe lem lít
hetjük itt még azt a körülm ényt is, hogy a 
tanuló ifjúság túl van terhelve. Ne feledjük 
azonban, hogy az általános haladási szellem 
mel nekünk is karöltve kell haladnunk és mi 
sem zárkózhatunk el azon mozgalomtól, m ely
nek célja az, hogy a középiskola előkészítse 
m indarra a tanulót, a melyre azulán építve, 
szakszerű munkás ember váljék belőle. Egyéb
ként annyi jóakarattal foglalkozik közoktatási 
korm ányunk ez ügygyei, hogy azt hisszük, mi
szerint nemsokára megszűnnek azok az e llen
vetések is, melyek e pont körül még it l-o lt s 
nem egészen jogtalanul felhangzanak.

Most pedig azon szívből jövő óhajtással 
zárjuk be cikkünket, hogy adjon a jó Isten a 
szülőknek gyerm ekeikben m entül több örömet, 
mig a tanuló ifjúságnak, az emberiség virágá
nak, a jövő reményének azt adjuk tanácsul.

hogy egyesítse a vallásos érzést a szorgalom  
huzgóságával, a nemes igyekezetét a szülők 
irán t tartozó hálaérzetlel, a k itartást a szerény
séggel s abban az esetben kedvezőbb lesz az 
eredm ény.

Kölcsönök és amortisatiúk.
Köztudomású dolog, hogy összes belföldi p mz- 

inlézeteink a kölcsönök m egszavazásánál, illetve a 
kölcsönösszeg magasságának m egállapításánál, a meg
terhelendő hirtok valódi és helyi értékének téves 
meghatározása állal a hirtok valódi értékének fél, 
legjobb esetben 2/a részéig becsülik fel és ennek
alapján a valódi érték alig Va-ának felel meg az
általuk nyújtott kölcsönösszeg. Ezen téves becslés
pedig onnan ered, hogy az intézetek nem a birtok
területét,m inőségét és a tényleges művelési ágat veszik 
irányadóul, mi által a birtok valódi értékét legbiz
tosabban és legpontosabban lehetne m egállapítani, 
hanem a helyett a birtok valódi értékéül az egyenes 
földadó százszorosát fogadják cl. úgy, hogy pl. egy 
tényleg 100,000 frtot megérő birtokot, ha ezután 
sokat véve 800 frt egyenes adó fizettetik, ez intézetek 
H0,000 frt értéket becsülnek fel, ezen téves felbecslés 
által a birtok valódi értékénél 80,000 írttal a kölcsön 
megszavazásánál a  birtokos sa já t hátrányára és ké
sőbbi időkbe is kihaló kárára lett illetéktelenül csor
bítva. úgy, hogy mi alatt helyes becslés esetében 
100,000 frl kölcsönt kellene kapnia, ezen téves becs
lés következtében csak 50,000 frt szavaztatik meg 
törlesztésen kölcsönül. Ezen nem eléggé elitélhető 
szinte nevetséges (de az illető kölcsönkeresö föld- 
birtokosra káros . következményi!) becslési módszer 
alaptalanságát és helytelenségét a következőkkel 
demonstráljuk.

Már akkor, m ikor a földadót m egállapították, 
tehát évekkel ezelőtt, mikor a föld értéke még koránt 
sem volt oly magas mint ma. még akkor sem érte 
el a földadó százszorosa a föld értékét m egközelítőiig 
sem, sokkal kevésbé ma. midőn a földmivelés oly 
óriási előrehaladottság stádiumában van, midőn erdők, 
mocsárok, (ezelőtt értéktelenek) termő földdé föl
szántva értékesebbekké és jövedelm ezőbbekké lettek ; 
midőn a vasutak és m ás közlekedési eszközök, melyek 
a produkált termények jobb és könnyebb értékesit- 
hetését előmozdították, miután modern építkezésű

Jobbadán Mihály Amerikában.
— Igaz történet több folytatásban. —

Irta: Slpulnsz.
M Á S O D I K  F E J E Z E T  

Búcsú a  szülőföldtől.
Harmadnapra Mihály gazda visszahozta Ameriká

ról szóló könyveimet.
— Már mind elolvasta? kórdém.
—  Részleg mind.
—  Miért nem valamennyit ?
—  Időhiány, előkészületek tulbősége, s uj mód 

szer az olvasást illetőleg.
— Miféle módszer ?
— Nőm kitalálmánya, éjjel vánkos alá tévén a 

könyveket, fejőé megy a tartalom.
— E j ka, ezt magam is megpróbálom.
—  Ajánlandó és célarányos.
Mihály gazda, úgy látszik, nyugodtabb volt már. 

Érezte, hogy kell tisztába jönni Amerikával s azt is 
észrevette, hogy körülötte a tisztelet fokozódott. A 
hunyadijánosok közt óriási feltűnést keltett a hir, hogy 
az atelnök Amerikába megy. Sokan kétkedőleg rázták 
a fejüket; sokan nem rázták a fejüket, de kételkedtek, 
azt azonban úgy a fejrázók, mint a fej nem razók 
elhatároztak, hogy az alelnoköt fényesen el kell búcsúz
tatni Európától.

Az elnök este kilenc órára hívta össze a rendkí
vüli közgyűlést az »Arany kapukulcs«-hoz címzett kül

városi vendéglő kerti helyiségébe. Kivonult a vak 
ember az asztaltársaság diszharmonikajával, mely ugv 
szólt, mint egy orgona, kivéve, hogy kizárólag hamis 
hangokat bocsátott ki magából. Ennek folytán a nóták 
oly geniálisan jöttek ki belőle, hogy a Rakóczy indulót 
a Marseillaisctöl nem lehetett megkülönböztetni. Sokan 
azzal gyanúsították a vak muzsikust, hogy lát s azért 
nem tud játszani.

Jobbadán Mihály Ferenc-József-kabatja oly fényesre 
volt kefélve —  nem, nem is kefélve, hanem subic- 
kolva —  hogy a legkényesebb asszony meg tudta 
volna előtte a frizuráját csinálni. Mikor beléptünk 
a helyiségbe, (mert én is meg voltam hiva) a zenekar 
a Hunyadi-indulót vagy az »Qh du licber Augusztin* t 
játszotta ; nem tudtam tisztán kivenni.

A második fogásnál felállt az elnök s a követ
kező felköszöntőt mondá :

Uram, uram, Jobbadán Mihály alclnök uram. 
szállók az úrhoz! (Jobbadán fölállt, s begombolta 
a ícrencjózscfct.) Elérkezett az óra, s nemsokára itt 
lesz a perc is, melyben te elhagyod a körünket és 
arra az útra lépsz, melyet Kolumbus és utána Szé
chényi kijelöltek a magyarnak. Sok mindenféle ember 
athajózott már a tengeren, de alclnök és házfelügyelő 
inég egy se, s igy jogosan várhatjuk, hogy az uj világ
rész örömmel tekint személyed megérkezése elé. De 
tudjuk jól, hogy az utazás nagyon veszedelmes, cápák 
és hajótörések leselkednek az utas életére. T e  azonban 
nyugodtan varhatod a cápákat és hajótöréseket, mert 
ha a tested le is száll a tenger mélyébe, emléked itt 
fönn marad a földön, még tan valamivel följebb is. 
tudniillik itt, a Hunyadi-Jánostársasig körében Intéz
kedéseinket meg fogjuk tenni, hogy ez ne maradjon

puszta ígéret, s a Jobbadán Mihály nctani elhalálozása 
esetére maris van szerencsém a következő határozati 
javaslattal föllépni:

1. A IIunyadi-Janos-asztaltársaság mély fajda.2 m- 
mai veszi tudomásul szeretett alelnökénck élete 45 ift 
évében történt korai elhunytat s elhatározza, hogy sir» 
jara emléket állít.

2. A temetésen testületileg részt vesz, sőt a rész
vételre átiratilag az összes fővárosi asztaltársaságokat 
felhívja.

3. A  koporsóra koszorút tesz.
Dörgő taps fogadta az elnök előterjesztését s úgy 

látszott, mintha azt egyhangúlag elfogadták volna. J o b 
badán oda ment az elnökhöz s könyekig meghatva 
melegen megrázta a kezét.

— Az indítvány zajos helyeslésének egyhangú
sága fokozza az irántami tisztelet becsértékét, —  mondá 
Jobbadán, a mint a m eghatottságtól szóhoz tudott 
juttni.

— Szót kérek ! — hangzott keresztül a lármán 
egy éles hang.

Smirgli volt, a női- és férfi öltöny-készitő.
— I latijuk Sm irglit! — kiabáltak néhányan. Ezek 

az ellenzékiek voltak, a kik a választáskor a mostani 
elnök ellenében Smirglire szavaztak.

Smirgli felállt és igy szólt :
— Tisztelt polgártársak ! Sajnálom, hogy az elnök 

ur határozati javaslatai nem helyeselhetem egész terje
delmében. Sőt egész terjedelmében elvetem. (Mozgás, 
ellentmondás) M ijd ki fogom magyarázni magamat. 
E l  Jobbadán aleinök úrit tisztelem és becsülöm. 3 szí - 
vesén hozzájárulok, hogy korai elhunyta esetén emléke 
lelkes ovációkban r^szesittessék. Csak a gyászjelentés
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gazdasági épületek emelése által a marhatenyósztés 
(mely a gazdaság egyik legfontosabb tényezője) a 
m arha-állom ány kényelmes elhelyezhetése által, oly 
nagy fejlettségnek örvend, mely körülmények egyen
ként és összesen emelték a földbirtokok értékét, úgy, 
hogy a mai érték az akkori értéket a legtöbb eset
ben 3-szorosan is felülmúlja. Helyes tehát az ilyen 
becslés ? Erre minden földbirtokos azt fogja felelni, 
hogy nem !

Hogy mily káros következményű tehát egyes 
pénzintézetek ezen eljárása, kik csakis sa já t érdekük 
megóvása álta l a kölcsönkereső földbirtokosok érde
keit és előnyeit szem elől tévesztik, azt a felhozot
takból könnyű következtetni, de még inkább fogják 
ezt hangoztatni nehány év múlva azon birtokos urak. 
kik ily pénzintézetektől kölcsönöket felvettek és a 
felhozott hátrányokat önmagukon tapasztalták.

A kölcsönöknek ily téves és a földbirtokosra 
nézve ily alacsony arányban történt megszavazásá
nak következménye, hogy a kölcsönül nyert összeg 
sokféle okból beállható szükségletre elegendő nem 
lévén, a birtokos kénytelen II. helyréi betáblázásra 
kölcsönt •szerezni, ezt természetesen a helyi taka
rékpénztárnál, árvatárnál vagy magán hitelezőnél 
szerezheti csak meg drága költséggel, magas kam at
láb m ellett 7— 8%  kamatláb váltó fedezettel.

A birtokos, kinek ily esetekben nemcsak a magas 
kamatot, hanem ezenkívül még a tőkét is külön kell 
törlesztenie, rossz termés esetében természetesen azon 
kellemetlen helyzetbe jut, hogy fizetési kötelezettsé
gének eleget tenni nem képes, s mivel a pénzintéze
tek, takarékpénztárak és magánhitelezők oly esetekben, 
mikor a birtokos nem képes, a kölcsönfelmondhatás 
jogát maguknak fenntartották, a birtokos tönkre van 
téve, mert birtoka árverésre kerül. Nagy hasznára 
vélünk tehát a földbirtokosoknak, azzal lenni, ha 
figyehnöket felhívjuk azon előnyös föltételekre, melyek 
m ellett a kölcsönöket eszközli az Ingatlan és Jelzá- 
log-Forgalmi-Intézet (Budapesten, Váci-körűt 39. sz.) 
egy kizárólagosan ezen téren évek hosszú során 
már a legnagyobb sikerekkel működő és a maga 
nemében a monarchiában egyedül álló intézet, mely 
több elsőrangú külföldi pénzintézettel áll közvetlen 
összeköttetésben és az ország legtekintélyesebb föld- 
birtokosaitól, valam int városoktól és községektől, 
melyeknek kölcsönöket kieszközölt, elism erést és 
teljes megelégedést kifejező hiteles okiratokat vivőit 
ki magának.

A fentemlitett Budapesten székelő »Ingatlan- és 
Jelzálog-Forgalm i-Intézet* nagyobb törleszléses köl
csönöket eszközöl a birtok valódi, a helyszínén hites 
becslő által megállapított érték */« részéig 20,000 frt 
kölcsöntől feljebb 200,000 frtig, vagy 45 évi törlesz
tésre 5 % , vagy 50 évi törlesztésre 4s/*°/o-ra 200,000 
frttól feljebb milliókig, ugyancsak 50 évi törlesztésre 
4V*°/o-ra, melyeket a pénzintézet igazgatósága soha
sem mondhat fel, a birtokosnak ellenben joga van 
félévi felmondás mellett a hátralékos kölcsönt bár
mikor kifizetni.

L a p s z e m l e .
A Nár. Noviny f. hó 1-én megjelent számában 

•Tót árvák* cime alatt a következőkép vezércikkezik :
• Újból ezen szomorú fejezethez érkezünk, mely 

urakról és rabszolgákról, a mi szabadságunkról, joga-

F J C  I .  V  1 »  É  K  I  I I  I J  *  *• '*■
inkról szól, a  melyeket mi e hazánkban élvezünk. 
Nehéz dolog úgy Írnunk, a mint gondoljuk. A nagy 
szenvedés, vakmerő kihívás, a durvaság szórása, a 
krokodilus ölek, az uralkodó fél undorító gúnyja, 
bűnös, em bertelen, állatias törekvések, mindezek tovább 
tartanak, sehogy ki ne hívnák az igazságos haragot 
s minden mást, a mit a megsértett emberi méltóság 
önvédelm ére felhasználhat. Hadd beszéljenek a té
nyek ! Hasonlítsátok össze ezeket földjeim ama nyo
morult terem tések hazugságaival, azon lelkesült eunu- 
chok hazugságaival, kiknek lelkiism eret helyett foko 
suk van, s gondolkozzatok azon szabadságunkról s jo 
gunkról, melyet nekünk a vak szenvedély s a tótok gyű
löletének uralm a alatt mérnek.*

Ezután elmondja a Nár. Nov., hegy 1872-ben 
Trencsénmegye Sádec községéből s vidékéről több 
gyermeket vittek el az Alföldre. A többek között a 
két Kardos nevű titestvért is, kik Csongrádmegye 
Mindszent községébe kerültek s a fiuk nőttek s feledtek 
és azt sem tudták honnét valók, csakis a midőn az 
egyiket, Istvánt, sorozáshoz szóllitották, tudta meg, 
hogy honnét való S erre közli azon levelet, illetve 
abból a kivonatot, melyet állítólag a Kardos testvérek 
írtak volna szülőhelyükre. Megjegyzi a Nár. Nov. s 
ez a levél eredetiségére jellem ző !!  — hogy a levelet 
nem a fiuk írták s ezt azzal okadatolja, hogy a fiúkat 
ott nem já ra ttá k  iskolába, s igy irni nem tudnak, 
pedig ott * u rakká*  kellett volna kitanulniok . . .  Mi a 
közölt kivonatból csak ezeket emeljük k i :  •Nagyér
demű elöljáróság ! Az Isten nevére kérünk, adjátok 
tudtul két szerencsétlen fiatal embernek, kik már 15 
év óta vannak távol szülőföldjüktől s arról ez időtől 
mit sem hallottak, vájjon mi van nővérünkkel, kit 
ismertünk, jó lleh et több fiú gyermek is volt, ezt 
azonban bizonyosan nem tudjuk, mert el kelleti vál
nunk szülőföldünktől, mig kicsinyek voltunk . . .  kira
gadtak bennünket a magyar kormány parancsára . 
elküldték M indszentre. . .  egy özvegyhez adtak, de el 
kellett mennem, mert nehéz munkába fogott stb. . . .

Az elvitt gyermekek, állítólag, valamennyien 
otthonukba szöktek. Két gyermeknek pedig, még sa ját 
vagyona is volt, melyet az árvaszék kezelt s a gyer
mekeknek később megküldölte. Elviszik tehát a gyer
mekeket s még hozzá a vagyont is az Alföldre küldik ! 
S  azután azt mondják, hogy a gyermekeknek sze
génység m iatt kell el menniök s ők maguk fosztogatják 
a m egyét! S  ez még korántsem elég. Hadd álljanak 
itt példáképpen, miként teszik rabszolgákká gyerm e
keinket, a következők :

»I. W erner Móric, zsidónál, Hricsó-Podhrágyon, 
van egy Jó zse f nevű gyermek. Korára nézve körülbelül 
15 éves. Hogy hívják szüleinek nevén —  nem tudja. 
Teheneket legeltet. 5—6 évvel ezelőtt tú rn a k « vitték 
le az Alföldre. Verés, és éhség miatt el kellett volna 
pusztulnia ; elszökött s visszaemlékezvén arra, hogy 
vasúton jö tt, a vasúti pálya mentén fölfelé vette útját 
s koldulással föntartotta életét. Valahonnét Kysúca- 
Ujhely vidékéről való. Zsolna-Bittse vidékén csav ar
góit koldulva. V ele szökött még/ két gyermek s a 
puchói völgynek vették útjukat, mert odavalók voltak.

2. S tarin ec Mária Hricóból, mintegy öt éves volt, 
midőn szám kivetésbe kellett mennie. Volt vagyona. 
Midőn felnőtt, visszatért a szegény, tökéletesen »meg- 
m agyarositva*. Azután Rajec-Teplicen volt a  ggalázathá-  
zában  s azután nyoma veszett, senki sem tudja hollétét.

kitöltésére vonatkozoiag vannak némely aggodalmaim. 
Honnan lesz a temetés, ha tisztelt és szeretve becsült 
alelnökünk a tengeren eihalálozván, a vízbe vettetik ? 
Másodszor: hová állítjuk a sirkövet, holott az ö 
sírja a tenger, esetleg a cápák gyomra lészen? Har
madszor : hogyan helyezzük a koporsójára a koszorút, 
holott koporsója se lészen neki, köztudomású lévén, 
hogy a hajókon elhunytakat zsákba varrják, mindig 
kivétetvén a m. kir. propelleren Budára utazó elhuny
tak. Ezekre nézve kérném az elnök ur szives felvilá
gosításait. (Általános mozgás.)

Az elnök nem jö tt zavarba. Első indítványát 
azonnal visszavonta s helyette a következőket terjesz
tette be :

1. Gyászmise a megboldogultnak lelki üdvéért.
2. A megboldogult arcképének leleplezése és
3. A sírkő átruházása az elhunyt özvegyére.
Áz újabb indítványt élénk helyesléssel elfogadták 

és Smirgli is kénytelen volt belenyugodni. Miután Job 
badán is könyek közt biztosította a társaságot, hogy 
a tervezett gyászovació életének legszebb napja lesz. 
az elnök ünnepélyesen kihirdette a határozatot.

Következett a harmadik fogás, melynek elfo
gyasztása közben Jobbadán fölemelkedett, s a követ
kező beszédet mondta :

Tisztelt polgár- és tagtársak! Az elnök ur igen 
tisztelt szavainak hizelgése sokkal jobban meghatja 
belsőségemet, mint a mennyire külsőségemen látszik. 
Érdemeim pedzése mélyen érintette lelki állapotomat, 
a miből kifolyólag csak röviden terjeszkedhetem ki a 
köszönetre. Nem tudom, hogy mi végezet vár reám

a föidgömbön, különösen azon bizonytalan ingatagsá
gon, melyet a tudomány apparátusa tengernek nevez, 
de én nem habozom azon kijelentéssel élni, hogy bár
mily sors beteljesülése várjon rcáu i: legfőbb törekvésem 
azon célt irányozza, hogy friss egészségnek örvendve 
térjek vissza hazámba, illetve a liliom-utcába, fin, 
uraim, elmegyek a Merikába, s itt hagyom a Hunyadi- 
János-asztaltársaság kebelzetét. Itt hagyom nőmet, itt 
hagyom a házat, melyre felügyelek, s most örvendek, 
h°gy gyermektelen csaladapa vagyok, s nem kell leendő 
árváim gondoskodását eszközölni. Szives figyelmükbe 
ajánlom becses emlékem fentartását, mert magtalanul 
hunyván el, nevem fenmaradása özvegyem halaiával 
bizonytalanságnak néz elébe. Köszönet és hala rebe- 
gése az én kötelességem, melynek teljesítését ezennel 
íoganatositottnak tekintem. Éljen az elnök ur ! Éljenek 
a tagtársak, s adja Isten hogy szerencsés visszatéré
sem esete minél gyorsabban, annal biztosabban bekö
vetkezést szenvedjen.

Zajos tetszés fogadta az ékes beszédet s m eg
kezdődött az ivás. Jobbadán a háziurat várta s azért 
tiz órakor haza ment. Vele én is. Útközben mcgszóli- 
totttam :

— Joobadán ur, Írhatna nekünk a neve alatt am e
rikai leveleket.

—  Hírnevem szempontjából ?
— Arra is j ó ; de még pénzt is adunk érte.
— A minimális kvantum tekintetéből mennyire 

számíthatnék ?
—  Levelcnkint tiz pengőre.
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3. Jeszenicén János Katarin jütt vissza. A rab

szolga-munka, melyet végeznie kellett, a nyomor, 
verés, melyet ki kellett állania, megtámadta egészségét, 
mint szárazbetegségben sínylődő került vissza. Ez is 
eltűnt.

4. Bittsén három gyermek van, a kik megszöktek. 
A turzófalvi főersperes urnák, van egy alföldi plébá
nostól levele, a melyben az »Istenre« kéri, hogy legyen 
már vége ezen rabszolgásításnak s egy »árvát*  emlit, 
a ki csak azért él, hogy részeges s lomha gazdáit 
kitartsa s a kit azért a katonaság elől is elre jtettek. 
S  mennyi példát lehetne felhozni, ha az ember végig 
járn á  dombos völgyeinket! Már annyira ment az egész, 
hogy Nagy-Várad környékén maguk a magyar asz- 
szonyok, —  ha gyermekük elhal, azt m ondják: »Mit 
bánom én, minek bajlódjam  vele, hisz küldenek nekem 
felnőtt gyermeket Tótországból eleget és eleget*

Megnyugtatásunkra szolgál, hogy hasonló á llatias 
experimentumok alig fognak már gyerm ekeinkkel 
ismétlődni, miután már maga a nép lázad ezen ember
telenség miatt. Mindazonáltal gondoskodnunk kellene 
arról, hogy a szegény gyerm ekek idehaza jó  nevelést 
nyerjenek. Végtére a mi testünk nem folt, a melylyel 
másnak rongyos nadrágját kelljen foltozni. Gondol
kozzunk e fölött. — így végzi a Nár. Nov. ezen 
vezércikkét.

Igazán nem tudjuk, hogyan bélyegzzük meg a 
Nár. Nov. ezen, a magyar em berszeretet ellen ismételten 
intézett vakmerő, kihívó k iro h a n á sá t! Mert, az arcát
lanság nagy m értéke kell hozzá, hogy valaki vérlázitó 
gorombaságait még nagyobb hazugságokkal tetézve, a 
nyilvánosság elé bocsássa s általuk a magyar nemzet 
humánus érzelm eit teljesen kiveszettnek hirdetni m e
részelje. Vagy, nem kihívó állítás, hogy a magyarság 
legszentebb érzelmei semmi egyebek, mint állatias 
törekvések, hogy a magyarnak Isten a zsíros fazék, 
lelkiism erete a fokos stb. stb. ? ? ! ! . . .

Semmikép nem értjük, miként bátorkodik valaki 
józan  észszel Magyarországon a magyar nemzetet 
ilyenekkel illetni ? —  Mert igaz ugyan, hogy az Al
földre telepített gyerm ekek bánásm ódjának közölt 
leírása már az első látszatra is a legnagyobb absurdum, 
azt ép észszel senkifia el nem hiheti, — de, miként 
maradhat m egtorolatlanul a  magyar nemzet ilyetén 
g yalázása? S a magyarság ilyen szakadatlan gyalá- 
zásra és rágalom ra, tán még köszönettel feleljen ? 
Hogyan ? hát ilyenek után még fraternizáljon is azok
kal, kik csak >állatoknak< tek in tik ? 8 hogyan várhatja 
a tótság, hogy ilyen förtelm es durvaság és gorombaság 
a magyar nemzet részéről nagyobb szabadságot esz
közöljön ki ?

Íme, most, midőn a tótság a cikk szerint a fekete 
földig van lenyom va s neki semmi sem szabad, — 
mégis ennyit enged meg m agának —  mi lenne akkor 
ha még több szabadságot nyernének ? Tartoztunk 
mindennek kimondásával, jó lleh et az ilyen kiroha
násokra reflektálni nem szoktunk, de tudjuk, hogy az 
ilyenek folytonos hangoztatása mégis csak megmé
telyezi végre a nép jó zan ab b ja it is, hisz maga Voltair 
m ondotta: »Csak hazudjatok, hazudjatok barátaim, 
mégis csak ragad a hazugságból valami rájuk !«

— Tekintetességed garantirozza az Ígéret biz
tosságát.

—  Akar előre lefizetek ötven forintot.
— Nyugtatványilag elismercndem.
Masnap volt az elutazás, ü lt  voltam én is. D él

után két órakor mentek a bécsi gyorsvonaton. Fél 
kettőkor a házi ur igy szólt a Jobbadánhoz :

—  Jobbadán! Hozzon egy konfortablit, indulunk.
Jobbadán fejet csóvált, s monda :
— Gyöngéllem az erőt-
— Micsoda erőt.
— Keveslem a lószámot.
—  Miféle lószamot ?
—  Kérem, nagyságos ur, a Merika messze van. 

Földgömbileg kinéztük. Erősebb indítás kell a hosszú 
útra. Nem célirányos a koflis.

Ezzel elment és hozott egy fiakkert, melyre min
den pakkot fölraktak. Jobbadanné sirt.

— Férfinak nem eleme a sirás. Száraz szem 
dacára a s z í v  megszakadhat, monda Jobbadán, — 
Isten veled, Borcsa. ha keres valaki, mondd meg, hogy 
a Merikaba mentem.

Ezzel megcsókolta a feleségét. Ez volt a rata- 
bucsnzás harmadik részlete. A haziur jöt*, Jobbadán 
felült a bakra, s még egyszer végignézett a liliom
utcán, a  házon, a kapun cs az asszonyon, szóval: 
mindazon tárgyakon, melyek neki Európában legked
vesebbek voltak.

A kocsi elrobogott.

(Folyt, következik.>
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„FELVIDÉKI HÍRADÓ"
T eljes  tisztelettel kérjük azokat a t. előfizető

inket, a kiknek előfizetésük u múlt hó végével le járt, 
szíveskedjenek ezt mielőbb megújítani, nehogy a lap 
küldésében késedelem történjék.

A „Felvidéki Híradó11 előfizetési á r a :
Egész évre.......... 4 frt.Fél » .......... 2 »
Negyed » ...................................l »

Egyúttal van szerencsénk felkérni mindazon 
t. előfizetőinket, kik előfizetési dijakkal hátralékban 
vannak, a hátralékot mielőbb kiadóhivatalunkba 
eljuttatni szíveskedjenek.

A „Felvidéki Híradó"
kiadóliivntalu.

H Í R E I N K .
—  A Somogyiók hangversenye úgy anyagi, mint 

erkölcsi tekintetben igen szépen sikerült. Mindenki 
élénken emlékezett vissza, hogy ez a művész-szövet
kezet milyen élvezetben részesítette négy év előtt s 
aki tehette, szives örömmel jelent meg ez alkalommal 
is a lapunkban előre hirdetett hangversenyen. A műsort 
közzé tettük már s mondhatjuk, hogy annak minden 
száma élénk tetszést aratott a kiválóan intelligens 
közönségnél. Eszünkbe sem jut, hogy azokról a clas- 
sikus műdawbokrol beszéljünk, melyekből a programra 
össze volt á llítv a ; hanem arról, hogy a művészek 
miként játszottak, annál inkább beszélhetünk, mert a 
felhangzó lelkes tapsok, a közönség elragadtatásának 
e tünetjelei igen megkönyitik a mi munkánkat. Solymosy 
magánjelenete s mókái — mint mindig —  most is 
megcsiklandoztak a hallgatók érzékeit s mikor a l’ró- 
baházasság ismeretes kupléjat elénekelte, egy kis dissret 
tüntetést rögtönzött a közönség, határtalan lelkesedés
sel eijenezvén a magyar szabadságot s a hazát! Totis 
Elza kisasszony hegedű játéka nem csupán azért te t
szett, mert közönségünk előtt újság volt nő kezében látni 
a hegedűt, hanem tetszett azért, mert a kisaszszony csak- 
ugyan azon az úton van, hogy nemes művésznő váljék be
lőle. Húzása biztos, fogása gyöngy tisztás technikája majd
nem kifogastalan s mire testben kifejlik, hogy erőt tudjon 
önteni vonójába, ezzel a tudással az elsők közé fog 
jutni bizonyara. A sikerben az oroszlan-rész Somogyié. 
Mar 4 év előtt művész volt s hogy mily nagyot fejlett 
azóta izmos tehetsége, örömmel tapasztaltuk. Techni
kájáról nem is beszélünk ; az tökéletes ; ízlése, előadasa 
oly finom, hogy nemcsak a billentyűkön játszik, hanem 
a hallgatok szivén is, mindenkit elragadván tökéletes 
előadásával. És amilyen művészi a játéka, olyan meg
nyerő és rokonszenves az egyénisége. Ritkán látni 
művészt, kiben a művészi öntudatot annyira mérsékelné 
az egyén kedves szerénysége. Legyen meggyőződve, 
hogy Turócm cgyc intelligenciája, mindig kedves isme
rősként fogadja, ha művészi pályáján fölkeresi-Felső- 
magyarország c bérces kis megyéjét.

—  Színészet. A helyben működő magyar szín
társulat az idén nem tud olyan anyagi sikerekkel 
működni, mint a múlt évben, jóllehet jobb sorsra volna 
érdemes. Július hó l én színre került »A lengyel zsidó*. 
A főszerep — Mathis, gazdag korcsmaros és polgár
mester Bardy Lajos kezében volt, ki nehéz feladatának 
teljesen megfelelt. Bárdy Lajosnak különben egyéni 
tulajdonságához tartozik, hogy szerepét tanulmány tár
gyává teszi, még ha oly csekély is az, és felfogásához képest 
beleéli magát szerepébe. Július 2-an »A szegény R ad oné*, 
Jakab Ödön tanárnak megrázó hatású életképe a szé
kely népéletből — • adatott. A szereplók általában egybe 
vagóan játszottak, a közönség megvolt elégedve az 
előadással, mindazonaltal ki kell emelnünk Breznaynét, 
ki özv. Rado Györgynél igen szépen személyesítette. 
Kedden Halmai Kornél jutalomjátékaul >Elektra* érült 
színre. Elmondhatjuk, hogy Halmai Kornél egész képes
ségét latba vetette, hogy közönségének eladdig kiérde
melt rokonszenvét, Elektra nehéz küzdelmeinek hű 
jclcnitésével, meghálálja. És csakugyan Halmai Kornél 
nehéz szerepében szépen alakított, s a hozzá fűzött 
várakozásnak teljes mérvben megfelelt. Annak bizonyult 
be a minek korán felismertük — művésznőnek. Képessegei 
tagadhatlanok s csak azzal bátoríthatjuk, hógy »ha 
nehéz is az út, de célhoz vezet*. Haladjon kitartással a 
nehéz ösvényen, a méltó elismerés meg fog jönni. Ked 
vcs partnere volt Halmai Kornélnak Krassóiné, ki a 
nala sajátos elevenséggel iparkodott Elektrát más útra 
téríteni. Pénteken »A tót leány* adatott telt ház előtt, 
Solym osy Elek, a budapesti Népszínház jeles művészé
nek közreműködésével, a felvonás-közöket pedig S o 
mogyi Mór zongoraművész tölté be. Igen szép dolog
nak0 tartjuk, hogy Solymosy segítségére jött útra keid 
kartácsainak s talán még nagyobb dicséretre méltó 
Somogyi Mór eljarasa, hogy szintén közreműködött .1 
színészeink anyagi érdekeinek emelésére. Solymosy já 
téka nem szorul bírálatra, az ó aiakitasa Miso szerepé
ben régóta mesterinek van elismerve. Csak azt említjük 
fel, hogy színészeink is kitettek magukért, elkövettek 
mindent, hogy a mesterhez felemelkedjenek. Köszönet
tel tartozunk a két művésznek mi is, hogy nekünk 
olyan kellemes estét szereztek.

—  Turisták kirándulása. A Magyar Turista Egy e
sület budapesti osztályának tagjai tegnap érkeztek 
meg a pribóci altomasra, a honnan azonnal elindulva, 
Lchotczky Vilmos orsz. gyűlési képviselő kalauzolása 
mellett megtekintették a gagyeri völgyet s a blatnicai 
varromokat. Ma pedig a turóci osztály 25 tagjának 
csatlakozása mellett a suttói vízeséshez rándultak ki
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a budapesti turisták. Mint lapunk egyik előző szamá
ban már jelezve volt, Suttóról Alsó-Kubinba mennek 
a turisták, az ott megtartandó közgyűlésre. A vendé
gek névsora, a mint azt Dr. Téry Ödön előre bejelen
tette a turóci oiztaly elnökségénél, a következő : Dr. 
Bochkor Karoly egyetemi tanár, Dr. Dal' Ásta Szaniszló 
ügyvéd (Fiúméból), Dr. Félegyhizi Elek ügyvéd, Dr. 
hialowsky Lajos fogymn. tanár, Dr. Fodor Antal ügyvéd, 
Holfcld l'al mérnök, Dr. Kosa Zsigmond, kir. ügyész 
(Debrecenből), Dr. Környci Ede ügyvéd, Dr. Marinovich 
Imre k. jogügyi fogalmazó, Martonfi László könyomda- 
intézet tulajdonos, Moser János kereskedő, Dr. Németh 
Imre ügyved, Fetrik Lajos ipariskolai tanár, Pfium 
József vasúti mérnök, ifj. StofLr József joghallgató, 
Struppi Győző m. kir. postatiszt (FiuméböJ), Dr. Téry 
Ödön kir. közegészségügyi felügyelő, Dr. TódoríTy 
Domokos kir. jarasbiró, Dr. Traibcr Vince, kir. törvény
széki biró, Veégh Elek, kereskedő és Linhart József.

— A ruttkal főműhely munkásai július hó 2-án
tartottak nyári mulatságukat. Mint tudósítónk írja, nem 
egyszerű kirándulás volt ez, hanem egy nagyszerű nép
ünnepély, mely itt a Felvidéken párját ritkítja. Hetekig 
tartó előkészületek előzték meg e mulatságot úgy a 
munkások, mint az összes lakosság részéről. A mulat
sághoz a gyülekezés 10 órakor kezdődött s mintegy 11 
óra lehetett, midőn az összegyülekezett munkások töme
géből kivált Berényi Zsigmond s szép beszédet tartott 
Saager Ferenc főnökhöz, mire ez meghatottam hatásos 
szavakkal válaszolt. A szeretett főnök szavainak elhang
zása után megmozdult a munkások lelkes csapata s két 
zenekar, u. m. a sajat zenekaruk és az alsó-kubini nép 
zenekar indulói mellett, elől a menet élén a jelvényes 
rendezők által vezetve, haladt a liget felé. A liget be
járata előtt 50 lépésnyire volt a gyönyörű díszkapu 
felállítva »Isten hozott* felirattal. Innen pedig a ligetig 
a tüzjáték póznái s a mozsarak voltak felállítva. A ligetbe 
érve meglepő volt a csinosan készített török-kávéház, 
cirkusz, hinta, lövelde, a mesterségesen csopoitosított 
állatsereglet. A népsokaság bevonulván a ligetbe, Tóbis 
Gusztáv gyári hivatalnok tartott szép beszédet a inun 
kasokhoz magyar nyelven. Ezután pedig ki ki a maga 
módja szerint szórakozáshoz látott mig végre kezdetüket 
vették a közös mulatságok, u. m. a gyűrű- és madár 
dobás, zsákfutás stb. Szépen sikerültek a léggolyó bocsá
tások és este mintegy 200 drb rakétának felbocsátása. 
Igen érdekes volt a többi között az élőképnek bemu
tatása is. Ez akként volt csoportosítva, hogy az első 
sorbeli munkások a földön feküdtek, ezután pedig még 
három sor, fokonkint magasodó emelvényen ültek a 
többi munkások, kezeikben a megfelelő szerszámok. A 
csoportozatot tűzoltók kerítek be s midőn a több 
oldalról meggyujtott bengáli tüzek az élőképet jól meg- 
vilagiták, a dobbál történt jelzésre mindenki a maga 
mesterségét folytatta. Esti 10 óratájban történt a haza 
vonulás magnézium-fáklyák világítása mellett. A mulat 
ságon mintegy 2000 ember vett részt. A szép sikerben 
nagy része volt Saager Ferenc műhelyi főnöknek, Tóbis 
Gusztáv hivatalnoknak és Schubert Józsefnek. Az 50 
kros belépti dijakból 302 frt 52 kr volt a bevétel. A 
mulatságnak másnap még folytatása volt s tartott 
szerdán cjfclutani két óráig. —  B. F  —

—  A Felvidéki Magyar Közmüvelödesi Egyesület
ügyvezetöségc legközelebb, magyar ajkú evang. egyház
községekben magyar énekes könyveket oszt ki, melye
ket a győri evang. egyház igen mérsékelt áron adott 
cl az egyesületnek, most pedig a róm. kath. vallasú, 
az iskolában magyarul megtanult ifjúság között nagy 
számban osztat ki magyar imakönyveket. Ezen könyvek
nél a Szent István társulat elnöksége 40%  ármérséklést 
engedett és további árengedést helyezett kilátásba. A 
turóc-szt.-martoni közgyűlés kétségkívül ezen akciónak 
nagy arányú folytatását fogja elhatározni, annak hord- 
ercje megbecsülhetetlen, mert a magyarosításnak tót 
vidékeken éppen az egyik iegíóbb akadalya, hogy az 
iskolában c.sajátítottál a felnőttek gyakorlat hijan ismét 
elfelejtik.

— Évzáró vizsga. Blumenfeld Fulöp cng. magán
iskolájában Kultkanjú liushó 26-án tartattak a vizsgák, szá
mos szülő és tanügybarat jelenlétében. A növendékek vala
mennyien meglepő eredményt mulattak fel. A magyar 
nyelvben való haladás különösen érdemel elismerést, 
a mennyiben mar z első osztálybeli tanulók szépen 
beszélnek és írnak magyarul. Tény, hogy a mükódó 
iskolatulajdonos tanítónak nagy buzgósága igénycltctik 
ahhoz, hogy a gyermekek megtanuljanak magyarul s 
e mellett a német nyelvben is altalanosan szép ered
ményt érjenek el.

— TŰZ. Turóc-Szt.-Mártonban c hó 6- és 7-ikc 
közti éjjel egy órakor, a tűzoltók tüzet jelző kürtszava 
ébresztette fel a lakosságot. Simkó Nándor gazdának 
a vasúton túl lévő csűrje égett le egészen földig. 
Veszdy nem fenyegette a varost, mert a csendes éj 
és a csűrnek a varostól való távolsága elegendő biz
tosítékot nyújtott. Úgy 'latszik éppen ez okból, tűz
oltóink nem látták hozza a csűr szétszedéséhez, hanem 
hagytak csendesen elégni. Szemtanuk állítása szerint 
még 7-én a délelőtti órákban vígan éghetett, a mi 
elégni való volt.

•- A kassa-oderbergi vasút uj menetrendje. Folyó 
évi julius hó l-étöl kezdve a ktissa-odcrberyi vasúton a 
fürdőidény alatt Kassa, és Poprádfclka között mindkét 
irányban két-két és Oderbcrg-Popradfclka között mind
két irányban cgy-cgy gyorsvonat fog közlekedni. Az 
Odcrbcrgböl délelőtt 11 órakor a Berlin, Boroszlóból és 
Krakkóból érkező gyorsvonatok csatlakozasaval elinduló 
gyorsvonat, mely Zsolnán a Budapestre menő gyorsvo
nattal és Ruttkan a Budapestről jövő, illetve Budapestre 
menő gyorsvonattal csatlakozásban all — Popradfclkára 
délutáni $ óra 25 perckor érkezik, innen 6 órakor
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indulva, Kassára esteli 8 óra 45 perckor érkezik. — 
Az ellenkező irányból Kassáról délelőtti 8 óra 25 perc
kor induló 2 sz. gyorsvonat, Foprádra d. e. 11  óra 
25 perckor érkezik, innen déli 12 órakor indulva Rutt
kan a Budapest felé menő gyorsvonathoz és Zsolnán 
a Budapest lelöl jövő gyorsvonathoz csatlakozik, és 
Oderbergre délutáni 5 óra 4 ;  perckor érkezik, a hol 
a Boroszló Berliube és Krakkó felé közlekedő gyors
vonatokhoz csatlakozik. A Kassa és Foprádfelka között 
közlekedő új gyorsvonatok közvetlen csatlakozásban 
állanak a m. kir. államvasutak Budapestről reggeli 7 
óra 15 perckor elinduló, illetve Budapestre esti 10 
órakor érkező gyorsvonataival. Poprádíelkán ezen gyors
vonatoknak Késmárkról és Szepes Béláról, illetve Kés- 
markra és Szepes Bélára közvetlen csatlakozása van. 
Ezen felsorolt gyorsvonatok mindegyikénél közvetlen 
kocsik közlekednek Poprádfclka és Budapest, illetve 
az Oderberg és Popradfeika között közlekedő gyors
vonatoknál Oderberg és Budapest között is, úgy a 
zsolnai, mint a ruttkai átmenetben. Ezenfelül a Buda
pest és Foprádfelka között közlekedő éjjeli személy- 
vonatoknál hálókocsik is közlekednek.

— Hangverseny. Somogyi Mór tanár és zongora- 
művész július hó 6 -an tartotta meg Rózsahegyen a >Magy. 
Társ. Kör* nagytermében Totis Elza hegedümüvésznő és ‘ 
Solymosy Elek a népszínház közkedvelt tagjának közre
működésével hangversenyét. A tágas terem thajdnem 
zsúfolásig megtelt díszes intelligens közönséggel, mely 
valódi műélvezettel hallgatta a művészek játékát és 
minden egyes darabot frenetikus tapssal kitüntette. A 
hangverseny egyik fénypontját képezte azon körülmény, 
hogy Lévay közoktatásügyi osztálytanácsosnak itt nya
raló leányai szívességből közreműködtek és kitűnő ének
játékukkal megörvendeztették a közönséget, mely te t
szését percekig tartó taps áltál nyilvánította.

— Értesítő. A liptó-szent-miklósi állami polgári 
fiú- és leányiskolában a múlt tanévbe 1 98 fiú és 93 
leány nyert oktatást. A tápintezeti alap 96' 12 írttal 
szaporodott. Az év folyamán három iskolai ünnepélyt 
rendezett a tanári kar. A könyvtár 200 frtót megha
ladó összeget érő könyvekkel szaporodott. Az intézet
ben junius hó 12-én tornaverseny is tartatott, mely 
alkalomból a nyertesek között dijak osztattak ki. 
A beiratások szeptember hó i-én  kezdődnek és tar- ' 
tanak 3-áig.

—  Nyár a felvidéken. Néhány nap óta a mi nya
runk is megérkezett, s most elég meleg napokat élve
zünk. Fő óhajunk, hogy minél tovább tartson.

— Julialis. A helybeli tűzoltók nyári mulatsága 
m i tartatik a Sztránya nevű kiránduló helyen.

— Magyarország városai. Minden modern nemzeti 
politika arra törekszik, hogy az ország kultúrájának, 
iparának, kereskedelmének ne csak egy központja le
gyen, hanem a főváros mellett az ország nagyobb váro
sa i  teremtsenek centrumot, a melyben élet pezsegjen, 
a mely iránt szabjon egész környékének. M agyarország 
városai, dicséretes buzgalommal versenyeznek, hogy 
társadalmi vagy politikai utón egy arányban fejlődjenek 
a fővárossal, hogy a megyék fővárosai a szó legigazabb 
értelmében fővárosok legyenek, a melyek magukba 
gyűjtik az erőt, a képességet, a talentumot, a megye 
erkölcsi és anyagi tőkéjét. Különösen fontos ez a je
lenség most, a mikor a magyar nemzet a honfoglalás 
ezredik évfordulóját, a milléniumot készül megünnepelni. 
A városok mutatják majd az ország igazi képét, fe jlő 
désük lesz a mi energiánk fényes bizonyitéka. De váj
jon ki ellenőrizheti a varosok polgárainak lazas, de zaj
talan munkáját, hogyan ismerheti meg Budapest, az 
ország szive, a keletkező apró fővárosok képét, mi is
merteti meg a varosokat egymással, hogy jótékony 
eleven aramlat lüktessen mindenütt, ahol munkás kezek 
dolgoznak a jövő demokratikus Magyarország m egte
remtésén ? A Pesti N apló  vállalkozott arra a nehéz, de 
szép feladatra, hogy az ország varosait a magyar kö
zönségnek bemutassa. Időközönként egy-cgy m agyar vá
ros kim erítő m onográfiáját közli, nem annyiraa város törté
netet írva le, mint inkább jelenlegi képét, eleven, szemlél
tető formában, hogy a monográfia egyszersmind k e lle 
mes olvasmány is legyen. Bcmutatjd a városok kulturális 
intézményeit, egyesületeit, hatóságait, iparát, kereske
delmet, irodalmat, embereit és társadalmát, egyszóval 
értékét és szerepét az ország életében. De kiterjednek 
a Pesti N apló  monográfiái azokra  a  k ívánalm akra is, 
amelyeket cgy-cgy varos polgársága érez s felhívja a 
városok érdekeinek megvédésére, jogos követelményeik 
kielégítésére, partfogásukra és támogatásukra a kor
mány figyelmét. A, közönség nagy szimpátiával kiséri 
a Pesti N ap ló  vállalatai s figyelmével, érdeklődésével 
munkájában elő is segíti. Talán még soha egy magyar 
újságot se támogatott a közönség olyan feltűnő módon, 
mint a Pesti N ap ló  t amióta formát cserélve, tartalm á
val és szellemével a magyar sajtót dominálja. Ezt az 
érdeklődést és támogatást megérdemelni lesz ezután is 
főcélja a Pesti N apló-nak. Felhívjuk olvasóinkat lapunk 
mai számában közzétett hirdetésére.

A M agyar H írlap  elhatározta, hogy a »hoIt sze- 
zont«, a mely az újságokra nézve nyaratszaka rende
sen bekövetkezik, egyszerűen kitörli az újságolvasók 
szótárából.

A »Magyar Hírlap* különös súlyt helyez arra, 
hogy a most következő nyári félévben lehetőleg még 
több és még érdekesebb közlésekkel szolgáljon olvasói
nak, mint az elmúlt félévben.

A*».M agyar Hírlap* ambicionálja, hogy az újsá
got épp a nyárrá tegye érdekfeszitóvé és gazdaggá.

A »Magyar Hírlap* az eddiginél is különösebb 
gondot fordít most a szépirodalmi olvasmányokra. Min
dennap, minden szamaban két regényt ád közre é i  
rendszerint két tárcát közöl.
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A >Magyar Hírlap* már július elsején megkezdi 

U m tdtk  Eleknek, a közönség kedvencének
H u s z á r  A n n a

cimil eredeti nagybecsű regényét, a melynek kizáróla- 
gos közlési joga a »Magyar H írlap*-é.

Ugyancsak még az uj évnegyed elején közreadja
Abonyi Árpádnak, a hírneves elbeszélőnek a 

Magyar lír la p  pályázatán 50 aranynyal jutalmazott 
elbeszélését]

A „M esem ondóit,
melynek kizárólagos közlési joga szintén a »Magyar 
Hírlap «-é.

A >Magyar Hírlap* politikai iránya marad válto
zatlanul a régi, megmarad az ezidőszerint egyedül álló 
ellenzéki, de pártpolitikát nem űző, föltétlenül liberális 
napilapnak.

A * Magyar Hírlap* főszerkesztője Horváth Gyula 
orsz. képviselő, fel. szerkesztő Fenyő Sándor. Dolgozó
társai : a magyar irodalom és zsurnalisztika legkiválóbb 
tagjai.

A legolcsóbb és legterjedelmesebb napilap. Egy 
hónapra ug$> a vidéken, mint Budapesten 1 Irt 20 kr.

A MAGYAR HÍRLAP kiadóhivatala
József-körut 47.

I r o d a l o m .

—  Minden intelligens embert érdekelni fogja amaz 
irodalmi termék, mely a fő- és székvárosban több 
kivaló iró és hírlapíró közreműködése mellett Weninger 
János hírlapíró szerkesztése és kiadásában az »Ország- 
gyülélési Értesítő* nyomdájában most kerül sajtó 
alá. Emlékalbum lesz az a millenniumra vonatkozólag, 
>Magyarország ezredéves társadalma (írásban és kép
ben)* címmel, terjedelmes füzetes kiadásban, melyhez 
annak idején diszes bekötési táblák járulnak. Ez emlék- 
albumban minden intelligens egyén arcképe, életrajza 
és családi összeköttetései közölve lesznek, mi áltál 
nemcsak az lesz elérve, hogy a jelenkor társadalma a 
késő utókornak át lesz adva, de rendkívül fontos ada
tokat foglal majd magában az egyes családok össze
köttetéseinek ismertetésére nézve is, és igy számtalan 
család nyerhet tájékozást a család eredetére, illetve 
rokoni ágazataira vonatkozólag. Az arcképek és élet
rajzok — kivéve az ország dignitásait, a kik az emlék
album elején lesznek csoportosítva —  oly sorrendben 
közöltéinek, amilyenben azok a szerkesztőségbe jutnak, 
az album utolsó lapjain azonban betüsoros névmutató 
lesz, melynek segélyével bárkinek életrajza és az egyes 
családok arcképcsoportja könnyen feltalálható lesz. Ez 
emlékalbumot tehát méltán nevezhetnők a társadalom 
»Lexikon«-jának is, melyben a társadalmi egyénekre 
és családokra vonatkozó adatok nem csak a jelenkorra, 
de a  késő utókorra nézve is, számtalan irányban belát- 
hatlas előnyöket szolgáltatnak. De egyesek életrajzanak 
adataiban még a városok, községek, egyesületek, köz
intézetek, stb. történeteire (keletkezésére és fejlődésére) 
vonatkozólag is nagybecsű kincs lesz az utókornak 
szolgáltatva bizonyára észszerű lesz tehát, ha senki sem 
tekinti a személyére vonatkozó adatoknak közzétételét, 
megörökítését tálán hiúságnak, hanem a közismeret 
és az utokor iránti kötelességnek. Arckép hiányában a 
szerkesztőség csupán az eletrajz adataira és az illetők 
családi összeköttetéseire fog szorítkozni. Ez ctnlékalbum 
folyó hó 15-től, esetleg 20-tól kezdve minden hónap 
i-én és 15-én lüzeteu kiadásban (2 2 —28 centiméter

nagyságban fog megjelenni es a millennium megünnep
lése, illetve az országos kiállítás alkalmával nyeri befeje
zését, a midőn pompás diszkötésben a kiállításon is 
szerepelni fog. E  nagyszabású irodalmi terpiéknek rend
kívül érdekes részét fogja képezni. Magyarország ezer
éves társadalmi fejlődésének leírása a honfoglalástól 
kezdve korunkig, melynek megírására a szerkesztőség 
és kiadóhivatal történelmi Íróink számára a legköze
lebbi napokban irodalmi pályázatot fog hirdetni, h  mű 
képezi majd a kiadmány legutolsó füzetét, az emlek- 
aloumnak azonban (a bekötés alkalmával) előrészét, 
melyhez Magyarország dignitásainak arcképcsoportoza- 
tai s életrajzai füzetnek E  nagyszabású mű előfizetési 
á ra : egész évre 12 frt, félévre 6 írt. negyedévre 3 írt , 
havonkint tehát csak 1 frt. Füzetcnkint, nagy album 
alakú diszes kiadásban 50 kr. (1 korona) Az előfize
tési pénzek a . >Magyarország ezredéves társadalma 
írásban és képben* kiadóhivatalába (VII kerület, Óvoda- 
utca 5. szám. II. emelet) intézendők.

N y i 111 é r .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk.'J

Henneberg G. (cs. kir. udvari szállító) nelycin- 
g y á r a  % ü r ic ‘li)><‘i i .  privátmegrendelöknek közvet
lenül szállít: fekete, fehér és színes selyem szövete
ket, m éterenként 4~> krtót l l  f r t  675 krig  postabér- 
és vám m entesen, sima, csikós, koczkázott és minta- 
zoüakat, damasztot stb. (mintegy 24-0 külömböző mi
nőség és 2000 külömböző szín s árnyalatban). Minták 
póstafordulóval küldetnek. Svájczba czím zetl levelekre 
10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó
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Ezen rég jónak bizonyult bodórzHölés, csúz, 
köszvény, hátfájdalmak és meghűlések ellen a 
világ minden részén el van terjedve és kitűnő 
hatása által

->. a. l e g j o b b  >«--..
háziszer hírnevét elnyerte. A valódi Horgony- 
P ain-Expcllcr majdnem minden gyógyszertárban  
kapható fO kros, 70 kros és 1 frt 20 kros üve

gekben és igy a legolcsóbb
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16 kiállításon kitüntetve

PALYAZAT
körorvosi állásra.

Dr. Zwillinger Mór elhalálozása 
foly.tán megüresedett szucsányl kör- 
orvoti állásnak választás utján 
eszközlendő betöltése céljából ezen 
nel pályázatot hirdetek s felhívom 
mindazokat, kik ezen állásra pá
lyázni kívánnak, m iszerint a tör
vény által előirt képesitvényt s 
nyeivösmereteiket igazoló okmá
nyokkal ellátott folyamodványaikat 
f, .évi julius hó 28-ig nékem bemu
tassák.

Ezen állással 600 frtnyi java 
dálm ázis s a vagyonos betegek 
gyógykezeléséért törvényhatósági- 
lag megállapított dijak szedése s 
viszont a vagyontalanok ingyenes 
gyógykezelése s a hivatalos egész
ségügyi teendők e llátása jár.

Turóc - Szt. - Mártonban, 1893. 
évi junius hó 27-én.

Ú j h e l y i ,
főszolgabíró.
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BUDAPEST. V.. KÜLSŐ VÁCZTŰT 4 6
Árjegyzékek kívánatra bérmentve.

Turóc-szt-m ártom  Magyar Nyomda. -  Moskóczi Lerenc.
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sscn  csodálatos hatású rovarlrtószor
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i E l a d á s i  I x e l y e k
1 urócz-Szt.-Márton : Fabry József

» Graber Miksa es fia» Soltes L.» Schwarz Kálmán
Alsó-Kubin Hirschfelcl Adolf

» Tiroler József
Budatin Weider H.
Liptó-Szt.-Miklós Bodicky D. M.

kein nem kell nyílt rovarpor, én Z a- 
n t  kertem !> Jogosan is dicsérik ezen 
•t legjobbnak mindenféle rovarok ellen 

es azért csakis bepecsételt üveget veszek, mely 
«Zacherl» névvel van ellátva.» 

megbízó levelek szerint
I .iptó-Szt.-Mikiós

Mosócz
Námesztó
Rózsahegy
Kuttka

Tót-Próna

Trnowsky József Palka Peter 
Schavernoch G. Perl J. fia Neumann Miksa Makovicky Poter Gál Emil Schulz Adolf Skálák Gustav

889. tkkvi sz. 1893

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-Hzent-mártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a turóc- 
szent-m ártoni takarékpénztárnak, Csepcsányi szüle
tett Zorkócy Apollónia elleni végrehajtási ügyében 
Kis-Csepcsén községben fekvő:

a) a kis-csepcséni 19. sz. telekjegyzökönyvben 
A -j 8. sor 80/a hr. szám alatt felvett s özvegy 
Csepcsányi született Zorkócy Apollónia nevére irt 
helsőségra s azon találtató épületekre 800 forintban.

b) az ottani 20. sz. telekjegyzőkönyvben A. -f- 
I sor 00 hr. szám alatt felvett ingatlanság állagából 
özv. Csepcsányi született Zorkócy Apollóniát, illetve 
Csepcsányi szül. Zorkócy Apollóniát B. 7. és 10. téte
lek alatt “/7 részben megillető jutalékra 100 frtban. és

c) az ottani 80. sz tljegyzőkönyvben A. -J- 1. 
sor 81. hr. szám alatt felveti s Csepcsányi született 
Zorkócy Apollónia nevére irt ingatlanra 746 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság 
az 1893. évi július hó 28-ik napján, d. e. 10 órakor, 
Kis-Csepcsén községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10% -á t  készpénzben vagy óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol
gáltatni.

Kelt Turóc Szent-M ártonban, 1898. évi február 
hó 8 -án.

Medzihradszky,
kir. aljár&sbiró.

F O G A K  ’ J iX
egészen termeszei utáni, egyenkint épúgy mint egesz fogsorok rágáshoz használhatók, legújabb rendszer 
szerint, jó tá llás  mellet, bámulatos olcsó árakon 
készíttetnek.

iöf" Vidéki megrendelések 24 óra alatt eszközöltetnek.
Fog-specialista: Ilona Imre.

Budapest, király-utca 47. sz., a terézvárosi templom 
átellemében.
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K l ő l i z e t é i í  I c I h i Y á s !

PESTI NAPLÓ
napoxxlTixxt kétszer megj! 

A Pesti Napló Magyarországon a legolcsóbb. lcgturlalmas; 
reggel legalább Ili 'II oldal és délután I s oldalnyi

A Pesti Napló főszerkesztője és kiadótulajdonosa

ifj- Á b r á n y i  K o r n é l
A Pesti Napló szerkesztősége maga köré gyűjtötte az ország leg je

lesebb újságíróit.
A Pesti Napló bel- és külföldi tudósításai, hírei és táviratai frissek 

eredetiek és a legmegb zbatóbb forrásokból erednek. Ipari, kereskedelmi 
és mezőgazdasági rovatát kitűnő szakírók szerkesztik Hd és külföldi 
tőzsde rovatai mindig legpontosabbak és legmegbízhatóbbak.

:-lenö politilsa,i napilapra.
tbb és legszebben kiállított napilap, megjelenik minden 

terjedelemben, Cölvágva és lapjai egymásba ragasztva.
Felelős szerkesztő je :

B a r n a  Iz i dor .
A Pesti Napló nagy gondot fordít szépirodalmi rovatára, hol mindig 

a legkiválóbb irók neveivel találkozik az olvasó.
Regényei és tárcái élénkek és érdekes olvasmányt nyújtanak.
A Pesti Napló minden vasárnap A gyermekszobanak cimii rovatában 

Móka bácsi kedvelt m eséit közli a gyermekek részére.

A Pesti 
nak a inonogr

E l ő f i z e t é s i
A Pesti Napló reggeli kiadásának,

Pesti Napló nak előfizetési ara Budapesten

Napló legközelebb egy rendkívül érdekes regény közlését kezdi meg. A Pesti Napló minden hónapban 2 varos- 
onografláját közli, mely örökös irodalmi beesesel bír és az elöllzelök. a kik ezeket összegyűjtik, azok Magyar-

ország városainak Ilii történetét bírják.
f e l t é t e l e k :

mely az e lő z ő  n ap o n  b e é r k e z e t t  összes híreket magában foglalja, te h á t 
es i vidékén k o rá n  és  p o n to sa n  h á z h o z  ju t ta tv a ,

az esti lap küldése nélkül:
• 14 írt kr. Nogycd évre •

7 írt kr. Egy hónapra •
N a p o n k in t I r e t s c z e r ,  reg geli és esti k iadás k ü lö n -k ü lö n  h á zh o z vagy postán k ü ld v e :

3 írt 50 kr. 
1 frt 2 0 kr.

Esti es reggeli lap együtt egyszerre küldve 
Egész óvro - - 18 frt — kr. Ncgyod évre - 
ról évre - - - 9 frt kr. Egy hónapra -

a vidékre:
4 frt 50 kr. 
1 frt 60 kr.

18 frt 9 frt
5 frt kr. 1 frt 70 kr.

1  i t l e l t e n  :
kr. Negyed óvro - - 4 frt 50 kr. Egész óvro • • 20 frt kr. Nogyod óvro •kr. Egy hónapra ■ - 1 frt 60 kr. Tél évro - - 10 frt kr. Egy hónapra -

r* a PESTI N A P I / )  esti lapjára külön is Hintád előfizetéseket. úgy. hogyha valaki más újságol járat 
a megszokott újságtól megválni nem akar. az előfizethet a PESTI NAPLÓ esti lapjára 2  Irt íH) krral.

A P E S T I NAPLÓ KIA D Ó H IV A TALA .
Budapest. Ferenciek-tere. Bazárépület.
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