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A m agyar színészet újabb tér-l 
foglalása  a Felvidéken.
M inden magyar ember, a ki a hazai 1 r io 

gatni In bh fürdőkben m egfordult, m egbolrán- 
kozo ll azon, hogy a fürdőidény a la ll általában  
nem ei színészek gyönyörködtetik a fürdők 
közönségéi. Nem lud luk  elgondolni, hogy m iért 
van ez igy. mit keresnek az idegen színészek 
a m agyar fürdőkben! És íme örömmel je- 
lentheljük, hogy az egyik leglátogatottabb  
s leghirnevesebb fürdőnkből, Pöstyénből, 
kifelé áll a német színészetnek rúdja, a 
m ennyiben közművelődési egyesületünk k i
eszközölte, hogy o lt ezentúl a m agyar szí
nészet tért foglalhasson a fürdő-idény alatt. 
Valóban, a m ily üdvös és lekötelező az egye
sületnek eme újabb sikere, éppen úgy k ívá 
natos, hogy a többi magyar fürdők tulajdo
nosai és igazgatóságai is kövessék a jó példái; 
vegyék figyelembe ezen újabb m egnyilatkozá
sát a magyar közvélem énynek és hassonak 
oda m indenáron, hogy a vezetésük a la tt levő 
fürdők minden külső nyilvánulásukban magya
rok legyenek.

A közművelődési egyesület különben ezen 
sikerének elérése végeit az alábbi, m otívum ai
ban igen érdekes kérelem egv-egy példányát 
terjesztette be gróf Erdődv Ferenc fürdőlulaj- 
donoshoz, a fürdő bérlőjéhez és a fürJő bizo tt
ságához :

A Felv idéki Magyar Közm űvelődési Egye
sület á lla l a felvidéki színi kerület m egalakí
tása irán t ind ítom  mozgalom az egyesület 
működési területéhez tartozó összes törvény
hatóságoknál a cél fontosságának megfelelő 
lelkes fogadtatásra talált, s az ez irányban  
egyesületünk á lla l te lt intézkedések im m ár a 
megvalósulás küszöbéhez jutottak annyiban, 
a m ennyiben a fe lv idéki szini kerület meg-

alakitotlnak tekinthető, az egyesület támoga
tásával ezen szini kerületben működő szín
igazgatóval Veszprémy Jenővel pedig a szer
ződés a legközelebbi napokban fog meg 
köttetni.

A felvidéki szini kerületbe Pöslyén fürdő  
is felvétetett. Ism erjük azon nehézségeket, m e
lyek a magyar színészetnek Pöslyén fürdőbe  
való bevonulását m egnehezítik, de ezen nehéz
ségek nem riaszthatnak vissza azon törekvé
sünktől, hogy a magyarosodást és nemzeti 
cu lluránkal oly hely elfoglalására és meghó
dítására segítsük, mely hely bár édes hazánk  
földje, eddig kizárólag a német múzsának hó
dolt. Nem képezhet akadályt az, hogy a pös- 
lyéni fürdőt nagyrészt nyelvünket nem értő  
idegenek látogatják, m ert az idegenek első 
sorban is egészségük helyreállítása végett lá to 
gatják Pöstyént, s rólunk m agyarokról m in
denesetre jobb vélem énynyel lesznek akkor, ha 
alkalm at adunk nekik nemzeti cu lluránkkal s 
hazai viszonyainkkal m egismerkedhetni, m intha  
túlzott udvariasságból a német múzsának o ltárt 
emelve feledtetni iparkodunk velők, hogy M a
gyarország földjén vannak. H isz ki á llíthatja , 
hogy a német színházai látogató közönség 
kivétel nélkül ném et-e? vagy hogy kivétel 
nélkül tud-e németül ? s nincsenek-c a fürdő- 
vendégek közt magyarok, magyarul értők s 
egyéb nyelven beszélők, a németeknél nagyobb 
számban? m iért támogatjuk tehát éppen a 
német múzsát?

Elvégre is jogunk, de hazafias kötelessé
günk kívánni, hogy a m agyar múzsa, a magyar 
nyelv, hazánk földjének egy részéről se legyen 
kizárva, ezen elvet semmi más tekintetnek  
alárendelni nem lehet, nem szabad. Vagy, 
kevesebb jogunk legyen nekünk m agyaroknak  
idehaza, mint az idegeneknek?! Nein szökik-e  
a szégyen pírja arcunkba azon gondolatra,

hogy hazánk első fürdőinek egyike, állam i 
és nemzeti újjá ébredésünk 4-7-ik évében még 
mindig német jellegű? és hogy a Felv idéki 
Magyar Közművelődési Egyesület fenállása 1 1-ik 
évében, székhelye közvetlen közelében fekvő  
fürdő megmagyarosodása érdekében m it sem 
tehet ?

Egyesületünk N y itra  várm egyei választ
m ányának folyó évi június hó 14-én tartott 
ülésében, a fent kife jlett indokokból hozott 
határozata folytán azon tiszteletteljes kére
lemmel fordulunk t. címedhez, méllózlassék teljes 
befolyásával oda hatni, hogy Pőstyénben a 
fürdő-évad egy része alatt, egyesületünk á lta la  
felvidéki színi kerületnek megnyeri m agyar 
színtársulat tarthasson előadásokat, kérjük  
egyúttal, hogy ezen magyar színtársulatot az 
idény tartam ára anyagi támogatásban is része
síteni kegyeskedjék.

Midőn még tisztelettel kérnők, hogy elha
tározásáról egyesületünket értesíteni méltóz- 
tassék, m aradiunk hazafiúi üdvözlettel.

N y itrán  1893. évi június hó 26-án.
Gyürky Géyza,

\ alelnük

Senimelweis-emléke.
Sem m elw eis I. Fülöpöl manapság az orvosok 

már az egész világon a gyermekágyi láz kóroklana 
és gyógyítása lángeszű m egalapítójának ismerik. Ism e
rik és nagyrabecsülik tudományos m unkásságát és 
tanításának messze kihatását az em beriség javára. 
Semmelweis az emberiség jó llev ő je  lett, m eit az 
ő tanítását követjük a vajúdás nehéz óráiban, a 
gyermekágyi lázban való megbetegedés és elh alálo
zás elenyészően csekély azokhoz a hekatombákhoz 
képest, a m iket még ö elhullani láto tt, korszakol 
alkotó fölfedezése színhelyén, a bécsi közkórházban; 
a halál pusztítása ily term észetes aktusnál az ő 
lelkét annyira elszom orította, hogy nyugtot nem 
talált, a inig fáradhatatlan kutatásában e szörnyű 
baj igazi okának — a fertőzésnek —  a nyomára 
nem jö tt.

j L  m  < ö  á t *  o

Jobbadán Mihály Amerikában.
— Igaz történet több folytatásban. —

Ir ta : SlpulUSZ.
N B (i Y E  D I K F E J E Z E T  

A vihar.
Jobbadán gazda szerencsésen megérkezett Ameri

kába s útközben megirt levelei közül kettőt a háziúr 
azonnal postára tett. Ezek a köveikezök 

H arm adik levél.
Tisztelt Nagyságod !
Masnap a Nagyságos ur, kalaptalansagom revén 

űrügyet talalvan. egy matrózsipka íojemrei illetékességét 
telte szóvá. Részemről tiltakozás elleneseié nem forog
hatott fenn, mert alárendeltségi érzetemmel párosult a 
kalaphiany tűrbeteticnsége. Beleegyezési helyeslésem 
után megkötötte az alku vásárát egy cethalzsiros fekete 
sapkát illetőleg, mely azonban fejböségem térfogatai 
tekintve, szűknek bizonyult, azért én szalmakalapot in
dítványoztam, javaslatilag. tényleg A nagyságos ur 
helyeslése találkozván a kalap arával, a kalap birtoka 
csakhamar részemen volt s azonnali betablázasa a fe
jem re kiderítette a teljes passzolást.

Hallgatási kérelmem, múltkori kalapvcszteségcmrc 
nézve és nőmet illetőleg, ilyenformán fölöslegessé vált, 
mivel az uj kalapért az elégtétel a nagyságos ur erszé
nyében rejlett, a mi nőni szívfájdalmait clvisclhctokké 
teszi. Azért kérem öt kimerítő értesítés altul a tájékozás 
medrébe terelni. Köszönöm.

A pipázasra vonatkozó batramaradottság a hajón 
íenforgó idegenek közt erősen észlelhető. Mikor tajték- 
pipámat, ezüstkupakkal és nenuetiszinü bojttal, legelő
ször a fedélzeten megtöltve és rágyújtva, pófékclés 
utján bemutattam, egy tiszt odajö tt és fogúim mellékéről 
kihúzván, nem adta vissza. Kibámulás után határozott 
miérttel kutatván az. indokolást, a pipa nagyságában 
rejtő tűzveszedclem mentségéhez folyamodtak, katlannak 
állítván a tajtom nagy oblözctében sercegö házai mus- 
katálydohanyt.

Utalva pipazási lehetetlenségem szenvedő állapo 
tára, kis makrapipát nyertem válaszul, melyet azonnali 
próbatcvésscl kezeltem A tömés sikere kielégítő, habár 
az öböl térfogata elenyésző csekély. A rágyújtás kényes 
és nem kecsegtető kísérlet, mely a bajuszt elégéssel 
fenyegeti. Tajtom hosszú nyeléért esedeztem, kapitányi- 
lag, de tengeren bizalmatlanság uralkodik minden pipa 
iránt, mely a szemtől távol tölti napjait, miközben a 
dohányégés benne folyamatban van. Meg a tuzollofó- 
parancsnok személye is bizalmatlansági tényező, mikor 
tengerenni pipazás engedőiméről van szó. Nem firtattam 
tovább a szabályrendelet illetéktelen beavatkozást erő 
.szakosságának ellenzését. Minek ?

Megtöltöttem tájt pipám kis unokagyermekét mus* 
katálylyal és átadván földszinti szabólaktarsamnak, 
ragyujlasi kérelemmel fordultam hozza. Szabólaktarsam 
bajuszhianya indokolja ezen saját találmányit ötletem 
végrehajtásában a szcniélyválasztast. A szabó ragyujtási 
három szipákolaxa után a pipa azonnali visszavételét 
eszközöltem, s a szipnkolásnak részemröli folytatása 
következett így mentettem meg bajuszom csuflatétclét. 
az elégés kizárásával.

ljo  az elvezet uagysaga nem felelt meg ötletem

sikerének. A makra, kupakhiány és szárrovidség miatt, 
Köhögés bckö\ étkezésé, könyozés kodíátyola, s nyclvbőr 
hiányom közeledése, a pipázás gyors abbahagyására 
bírtak foldhözvágás utján, ami ingcrültségi kirohanásra 
bírta személyzet gorombábjait.

— Minek neveztek ? kérdem nyugodt lélekkel a 
nagyságos urat.

— Marhának, — felelt ö nagysága halkilott sutto
gással, tekintettel alelnöki tekintélyem érzékenységére.

— Idegen nyelv neiu számit. Csakis a becikkclyc- 
zett államnyelv bccsülctséilésc állapíthatja meg a rá
galmazást.

így maradtam sikerrel tekintélyt magaslatomon, 
egyúttal rendreutasitva a gorombasági jogtiprás g y a 
korló tengerészeit. Mint mindig.

N egyedik levél.
Tekintetes u r ! Kcllemctlenségi érzés fogja el a 

lelket, mikor a leves ki vau talalva, az asztal pedig 
biceg. A férfiú öklével üt rá, hogy neje siessen a pa
pirossal, melynek láb ala tolasa az asztal európai egyen
súlyát megszilárdítja. Nohát tessen nyilvánossági joggal 
felruházni azon kijelentésemet, hogy tengeren a/, asztalnak 
nem egy, hanem mind a négy laba inog egyszerre. Ez 
szent.

Ilyet értem én személyesen a Merikaba menet. A 
vihar alatt. A szárazföldi vihart ez semmiségi panaszszal 
illeti. Esik az eső ott is, de földre talal és elfolyik a 
kanálisban, mig a Dunára nem akad. De ha itt az esó 
leesik, csak vízre talal, hova folyjon szegény ? Ott marad 
és el keveredik a többi vízzel, fölereszti a tengert, higabb 
lesz és ha sokáig esik, másnap már nem olyan sós a 
tenger es meg is lehet inni, szcgzardival.

Agyamban a fekvés lehetetlen segge vált, mert



Sem melweis I. F., 1818. évi julius 1/ én szüle
tett Budán. Iskolait Budán és Pesten végezte, majd 
Bócsbe került jogásznak, hogy hadbíróvá képezze 
magát. Az elsó évet Pécsben, a másodikat és har
madikat Pesten, a két utolsó évet megint Pécsben 
végezte, a hol 1844-ben doktorrá avatták, 1840-ban 
pedig, a régi rendszer szerint, külön szerezte meg 
a szüléizeti és sebészeti doktorságot. Professzorai 
közül leginkább a hírneves Rokitáuszky és Skoda 
buzdították, de ö a szülészei iránt érzett legtöbb 
kedvet s 1840-ban a bécsi közkórház szülészeti 
osztályán Klein professzornak lett a segéde. Ebben 
az állásban 1849 márczius hó 20-ig maradt.

Méltatlan bánásmód, a melyben Bécsben része
sült, arra  bírta, hogy 1849-ben Pesten telepedjék 
meg, s két évvel átköltözése után a Sz. Rókus- 
kórház szülőosztályára nevezték ki osztályos főorvos
nak (18öl máj 20.), s egyúttal ez osztályt, mely a 
sebeszétihez volt csatolva, önállóvá te tték ; végre 
1855. ju l. 8. az egyetemen a szülészeti tanszéket 
nyerte el. a melyet halálig töltött be (18G5. aug. 14.).

Tanársegédi működésének kezdetén Semmelweis 
a bécsi szülőházban szomorú viszonyokat ta lá lt: az 
intézet ápoltjai között a gyermekágyi láz ijesztő 
módon pusztított. Ös időktől ismerték e betegséget, 
mely különösen századunk huszas éveitől kezdve 
félelmes mértékben ütötte fel fejét és első sorban 
európaszerte a szülöintézetekbe fészkelte be magát 
dühöngésével, rémes döghalál módjára ezer meg ezer 
áldozatot ragadva el a fiatal anyák sorából. Megren- 
ditők azok az adatok, a melyeket az orvosi évköny
vek gyászlapjai e korszakból megörökítettek. Voltak 
évek. melyekben Párisnak némely szülőintézetében 
100 anya közül nyolc, kilenc sőt tizenkettő esett 
áldozutul; s voltak hónapok, melyek alatt a bécsi 
nagy szülőházban 100 anyára tizenhat, húsz, huszon
öt haláleset jutott, sőt a melyeknek egyikében a halá
lozás 3 1 % -ra  emelkedett. És e veszedelemmel csak
nem tehetetlenül állott szemben az orvosi világ: senki 
nem ismerte keletkezésének módját, senki nem tudta 
elejét venni, senki nem tudott ellene védekezni.

E szomorú tényeknek lesú jtó hatása alatt Sem 
melweis minden törekvése oda irányult, hogy a gyer
mekágyi láz keletkezésének m ódját kifürkéssze. Mert 
hathatósan csak akkor kezdhetünk valamely beteg
ség ellen, ha természetét megismertük. És fáradha
tatlan kutatásainak csakham ar meglett az áldásos 
eredm énye: már 1847-ben bátran kimondhatta, hogy 
a gyermekágyi láz keletkezésének m ódját felfedezte, 
s nyomban reá be is bizonyíthatta, hogy bámulatos 
módon védekezhetni ellene. A gyermekágyi láz Sem 
melweis szerint nem egyéb fertőzési betegségnél. A 
fertőzést minden bomlásban levő szerves állati anyag 
okozhatja, mely a szülőknek vagy gyerm ekágyasok
nak szervezetébe jut. A gyermekágyi láz keletkezé
sének ezért legbiztosabban vehetni elejét, ha úgy 
intézkedünk, hogy romló szerves állati anyagok ne 
juthassanak szülőnők vagy gyermekágyasok szerve
zetébe. Ezek azok az igazságok, melyeknek további
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bizonyítására és terjesztésére szánta hátralevő é le té t . 
Sem melweis itt körünkben, a hol alapvető m unkáját i 
irta meg. mely a gyermekágyi láz keletkezései és az 
ellene teendő óvó intézkedéseket tárgyalja, s a hon
nan apostol módjára hirdette tanítványainak és a 
tudományos világnak megdönthetetlen tételeit.

Azonban megrögzött fogalmak, term észetté vált 
előítéletek s a megsértett emberi hiúság ellen vajmi 
gyakran küzd hasztalanul az egyes ember. Habár kor- 
társainak legjobbjai közül találkoztak is. kik Sem m el
weis tanának messzeható befolyását a szülészeti kórtanra 
teljesen felfogták s lelkesen igyekeztek e tannak téri 
hódítani, mégis a bécsi orvosi világnak zöme s az 
akkoriban irányadó szülészeti coryphiiusok és körök 
elutasító sőt ellenséges és támadó állást foglaltak 
az uj tannal szemben, s búvárunkat mind elkesere
dettebb küzdésre kénvszeriték. A sors nem akarta, 
hogy e harcnak diadalmas kim enetelét megérje Sem 
m elw eis: m egtört lélekkel fejezte be 186;> aug. l í .  
Bécsben áldásos életét.

Egy negyed századig idegenben porlottak ham
vai. Két éve kerültek a hazai földbe, szülőhelyére, 
székes fővárosunk tem etőjébe, a hol a főváros 
tanácsa az ö emlékének m egörökítésére alakult 
bizottság kérésére már is díszes sírhelyet je lö lt  ki 
és engedélyezett porainak utolsó nvu/vó helyül. Sem 
melweis emlékének méltó megörökítésén működő 
e végrehajtó bizottság a budapesti tud. egyetem orvosi 
karának kiküldött képviselőiből és a budapesti kir. 
orvosegyesület kijelölt néhány tagjából alakult meg 
E bizottság a megalapított program keresztülvitelén 
már régebben dolgozik és egy internacionális, a világ 
előkelő orvosaiból alakított komité. segítségével a 
külföldön a gyűjtést Semmelweisnak Budapesten fel
állítandó em lékszobrára már megindította Most itthon 
kívánja ugyanazt tenni és első sorban az orvosok
hoz, Sem m elw eis kartársaihoz fordul azzal a kére
lemmel, hogy karolják fel lelkesen azt az ügyet, az 
ö sa já t ügyöket - -  mert Sem melweisban a tudós 
orvost fogja dicsérni az em lékére á llíto tt szobor, a 
s ír jára  emelt kő és a szülőházára alkalm azott em lék
tábla. a miknek létrehozatalán fáradozik a bizottság 
— és nem csak az ö filléreikkel já ru ljan ak  Sem m el
weis alakjának megelevenitéséhez, de működésűk 
körének minden csálád jában is legyenek szívesek 
gyűjtést eszközölni, hogy az anyák hálájuk egy cse 
kélyke részét leróhassak am a férfiú emlékének, a 
kinek köszönhetik, hogy nyugodtan nézhettek és 
nézhetnek a szülés nehéz ó rá ja  elé.

Ámde az orvosokon kívül egyenesen a nagy 
közönséghez is fordul a végrehajtó bizottság, mert 
jó l tudja, hogy örömmel fog adózni filléreiből ama 
legnagyobb magyar orvosnak, a kit messze földön 
mindenütt — a magyar nemzet dicsőségére —  az 
egész emberiség jóltevőjének ismernek el.

A gyűjtött összegeket a végrehajtó bizottság 
pénztárosához: E lisch er Gyula dr. úrhoz, Pető fi-tér 
1 . sz. a. méltóztassék juttatn i.

Magyarország állatogászságllgyi ren
dészete.

Az allatjárványok névvel je lze tt kóralakok nagy 
közgazdasági jelentősége jolenleg már hazánkban sem 
értetik félre. Az állattenyésztés hazánk egyik lényeges 
lüvedelmi forrását képezvén, az e téren felmerült 
mindennemű kérdések tárgyát képezik a törvényhozás 
tanácskozásainak.

A magyar törvényhozás m ár az 1888. VII. törv. 
cikkbe oly rendőri jogszabályok ik tatását látta szük
ségesnek. melyeknek cé lja  az állatjárványok által 
okozható veszteségeket a lehelő legcsekélyebb mér
tékre leszorítani.

Az állatjárványok keletkezéséről újabb időben 
a fogalmak lényegesen m egválloz'ak. És ám bár a 
ragadós betegségek kórtana még koránt sem tekint
hető befejezettnek, a mennyiben a kutatások folyton 
uj. néha nem vári tényekre vezetnek : a magyar tör
vényhozás helyesen cselekedett, midőn annak je 
lenlegi állasát ezen törvény alkotásánál teljesen 
m éltatta.

Az állategészségügy rendezéséről szóló 1888. évi 
VII t.-c. kitűnő törvényhozási müvet képez ugyan, 
mindazonáltal csak az á lla t egészségügyi rendészet 
körvonalait, elveit tartalm azza, m elyekre kizárólag a 
végrehajtó közeg intézkedéseit nem állapíthatja, hanem 
eljárásának részletei iránt még egyéb helyen : a vég
rehajtási rendeletben, a számos kiegészítő és pót- 
rendeletben. a m iniszteri elvi jelentőségű határoza
tokban, a felsőbb királyi bírósági döntvényekben, 
sőt más törvényekben is kénytelen a vonatkozó ha
tározatokat fölkutatni.

Az 1888. VII. t.-c. alkotása és életbeléptetése 
óta a sok mulasztás pótlandó lévén, a rohamos sza
bályalkotás m ellett lehetetlen volt maradandót terem 
teni. sőt közgazdasági viszonyaink fejlődése által a 
meglevő rendeletek újakkal való pótlása m ellőzhe- 
tetlennek mutatkozott. Ezen annyira-m ennyire kitol
dott rendeletek és szabályok alapján kell a hatósági 
közegeknek eljárn i és intézkedni s ezekből kell a 
közönségnek eligazodást kutatni. Ezért léplen-nyom on 
ki van téve úgy a közönség, mint a hatóság azon 
eshetőségnek, liogv intézkedéseit, illetőleg nézeteit 
oly szabályra alapítja, mely későbbi szabálvlyal vál

to z á s t  szenvedett, melynek hatálya k iterjesztetett, 
i megszoriHatott, vagy éppen már egészen meg lön 
szüntetve. Különösen akkor áll be ezen eshetőség 
legkönnyebben, ha valamely érvényben levő rende
letben történik hivatkozás egy ezen rendelet a lk o tá
sakor ugyan még érvényben volt, de utóbb hatályon 

i kívül helyezett szabályra.
Alig van tehát az állategészségügyi rendészet 

terén működő közigazgatási tisztviselő, ki bizonyos 
nehézségekkel ne küzdene. Bizonyara minden tiszt
viselő azon van, hogy botlásokat ne kövessen el, s 
okkor kénytelen egy rendelet miatt időt és fáradsá
got vesztegetni. És ha m egtalálta is az illető rendele
tet. nem biztos benne, vájjon egy figyelmét elkerült 
későbbi rendelet nem módosított a-e azt, vagy nem 
helyezte-e hatályon kívül. Sőt az sem tartozik a 

! ritkaságok közé, hogy semmit sem talál. Szóval, na
gyon sok időt pazarol el arra, hogy teendői felöl 
csak némileg is tájékozva legyen, pedig az idő drága 
és a munka napról-napra majdnem legyőzhetetlen 
mértékben halmozódik fel.

Ezen hiányon immár segítve van. Hauer Miksa 
Irencsénmegvei állatorvos .M agyarország állategész
ségügyi rendészete* cím alatt kiadott m unkájában 

'a z  állategészségügyi rendészetre vonatkozó törvénve-

1893. julius 23. 30. szám.

kidobott a szoba közepére; a szoba közepéről a -falnak 
való röpülés kellemetlenségét élveztem. Ha a födélzet 
szabad levegőjének szívását kezdtem, az idegenek meg
fogtak, oetuszkoltak a nagy szálába, melyben csak ebéd 
idején szoktunk megjelenést tanúsítani.

Másnap megint csak fölmentem, kapitányilag intéz
kedést kérni, a horgony lebocsátasára, hogy a hajó fix 
állapota, mint mozdulatlan helyzet, mozgásunk szabad
ságát visszavivja. Megint betuszkoltnak érezvén magam 
a nagy terembe, mit láttam ? A kormányos nevenapját 
ülő kivándorlók hevertek szerteszéjjel össze, s elannyira 
sokat ittak, hogy mind rosszullétnck örvendtek. Gyönge 
legények ezen tisztelt embertársak, mert a hailomas 
értesítése szerint, nem oly sok vala az ivás mennyisége.

Magam is felhörpintésrc fordítottam két kupicát, 
de angol keserűvel . . .

. . . Ezt a nyilvánosság kizárásával, csak zárt 
ülésileg méltóztassék kezelni. A két kupica illuzóriussá 
teheti alelnöki tekintélyemet s majdan elnöki megválasz
tásom esélyeinek reményét. íme, uram :

A két kupica angoi keserűtől becsiptem, a rósz- 
szullét legalacsonyabb fokáig. A tengeri berugás szen
vedéseinek első izbeni élvezése kizár minden további 
pályázást ez állapotra részemről. Isten bizony.

Betegen zárva levelezésem végét, maradok stb.

A s z a b a d b a n .
— A való fantáziája. —

Rajongok a természetért s annak szinpompában 
ragyogó gyermekeiért : az illatozó mezei virágokért.

Fel is keresem őket, ha hivatásszerű kötelességem 
teljesítése után pár percnyi szabad időm van ; de külö
nösen a nagy szünidők alatt egyetlen délután sem mu
lasztom el, hogy (el ne keressem a mezőt, cl ne men
jek  az erdő arnyas fai alá s ne gyönyörködjem a ter
mészet nagyszerűségében, az illatozó virányos térekben . 
hogy nagy lélegzetvétellel ne szívjam az udc, frissítő 
léget s megpihenve a haragos zöld lombkoszorús iák 
alatt, ne hallgassam a természet egyszerű dallosainak 
harmonikus zenéjét.

Úgy cl tudok ilyenkor merengeni, hogy észre sem 1 
veszem, mikor a nap a távol hegyek között lehanyat- 
lik s az alkony szürke köpenyébe burkolja a látókört. 
Gondolataim — >e sebes szárnyú sasok* — megindul- 
nak, bebarangolják a távolt messze, messze felkeresik 
azokat a kiket a sors szétválasztott tőlem « sokszor 
elfáradnak mire odaérnek, a hol feltalálják azokat, a 
kiket keresnek.

így  ültem egy forró júliusi nap délutánján egy 
százados tölgy árnyában az erdő tisztásán, kifáradva a 
mező virágainak .szemlélésében, melyeknek illata kábító- 
lag hatott idegzetemre.

A tölgy egyik zöldelő lombján bús gerle turbé- 
költ, varva a párját ; a mélabús hangok úgy cgybciliet- 
tek kedéiyhanguiatommal, hogy szinte rosszul esett, mi
kor a busuló madar párja megérkezett s a bús hango
kat, az örömet kifejező nevetés váltotta fel, me
lyet a természet madarai közül egyik sein tud úgy 
jelezni, mint a gerlice.

A boldog pár, a dobogó kis szívek boldogságát 
jelentő csókot váltott, együtt nevettek egy pár percig, 
aztán együtt étették meg a kis fészek pelyhedző mag
zatait ; úgy elnéztem őket s szinte irigyeltem a bol
dogságot tőlük, pedig ily boldogok vagyunk mi is ott
hon kis családi körünkben, mint ez a gerlepar. Boldogok 
s mégis oly nehéz kő nyomja az en szívemet, oly sú
lyosan nehezedik valami lelkcmre, hogy szeretnék tőle 
minden áron menekülni, de nem tudok.

A gerlemama felváltotta a gerleapát s most ö 
röpült el, hogy a papa felügyelete alatt visszamaradt 
picikék számára az eüogyott mag helyett új készletet 
szerezzen be.

A hím — erősebb természetű lévén, — nem bú
gott bánatos hangon eltávozott parja után ; csendesen 
elaltatta magzatait, aztán széttekintett, láttam, unatko
zik, s keres valakit, a kivel társaloghasson.

Egyszerre észrevett engem a fa tövében, s meg- 
szóllitott: — mit merengsz egyedül s mért szegzed te 
kmtctcdcl oly merően az előtted elvonuló scm aiisegoe i

— Gondolkozom, — volt rövid feleletem, azt h í
ven, hogy a gerle megérti, hogy nincs szándékom tár
salgásba merülni vele.

Tévedtem. Az erdők szende gyermeke nem vett 
tudomást elutasító rövid válaszomról, hanem tovább 
beszélt: — Tudom, hogy gondolkozol, sőt azt is tu
dom, mint mindjárt meggyőzlek róla, azuis tudom, hogy 
miről gondolkozol ; pedig kár gondolkoznod, mert a 
gondolat nem elég ott, a hol tenni kell, s egy ember 
nem tellett ott semmit, ahol 25 ezer ember válvetett 
munkája vezethet csak eredményre ; tudom jól, hogy a 
faiu tanítója vagy, ismerlek rég, hisz sokszor pihensz 
itt fészkünknek védelmet nyújtó tölgyfánk tövénél, s 
mindannyiszor azon gondolkozol, miért kell annyit tűr
nie a népneveiés szent ügyéért ouzgolkodó apostolok
nak, — a tanítóknak, mért kicsinyli az emberi társa
dalom a nemzet jövő támaszait nevelő 23 ezer tanítót, 
s miért talál mindenfelé süket fülekre a tanítóság jogos 
panasza s méltányos követelése ?

A füleimbe hangzott szavak megrázkódtatták 
egész valómat, az igénytelen tollazatú, de mélyen érző 
madar nemcsak eltalálta, hanem szavakba ontó gondo
lataimat s önkéntelen intéztem hozzá e kérdést: — hon- 
nét tudod, hogy gondolataim targya az. amit elm on
dottál ?

— Lclkedbe Iátok, — volt kérdésemre a felelet, 
s a nélkül, hogy szünetet tartott voina a gerle, tovább 
folytatu : — Otthon boldog családi körben élsz, szerető 
nö, szeretett gyermekek vesznek körül s lelked mégis 
súly nyomja, szived mégis faj, mert önmagad és kar- 
társaid nem találtok méltánylást a társadalomban.

Igaza volt szószerént ; csak most tudtam magam 
is, mi fáj szivem ick, mi nyomja leikemet, csak most, 
miilön azt kifejezve tárta föl előttem a gerle, most tud
tam. hngy a tanítóság ügye az, mi boldogságomra oly 
zavarólag hat. S mély sóhaj kelt ki keblemből.

A szürke tollú madar megértette a sóhajt s vigasz
talni kezdett - de, — monda, — de ne essél kétségbe, 
nmcs’oly rósz, mi jóra nem fordulhat, nincs oly nehézség, 
melyet az erős tetterő leküzdeni nem képes, nincs oly



80. assám. Turóc-Szenl-.M ápton. 
kei. miniszteri rondelelekol és elvi jeleiFöségü hátú I 
rozatokal. szakértői fejtegetésekkel ellátva rends/.e-l 
résen összeállítottá. Itt minden kérdésre gyors és 
pontos tájékozás található. Szerző nem kiméit som 
időt, sem fáradságot. Munkája kis könyvtárt tesz 
feleslegessé, miért is az állategészségügyi rendészet 
alapos megismertetésének jó  segédeszközét képezi. 
Első helyen a törvény egyes fejezete közöltétik : azt 
követi közvetlenül a végrehajtási rendelet arra vonat
kozó része ; végre a többi érvényben levő sok kie
gészítő és pótrendelet és ministori elvi jelentőségű 
határozat. így az egyes cím ek alá foglalt határoza
tok kerek egészet képeznek és a nagy anyaghalmaz 
könnyebben áttekinthető. S minthogy a törvények és 
rendoletek szövege szó szerint közöltétík. az e ljá ró  
közegnek módjában áll azok értelm ezéséi saját önálló 
véleményére is alapítani. Pedig a feldolgozott óriási 
anyag gyűjtése és rendszeres feldolgozása szerzőnek 
ugyancsak fáradtságba kerülhetett, mert Magyaror 
szágban — praktikus publikálió hiányában -  az 
egyes szakm ára vonatkozó szabályok megszerzése 
néha teljes lehetetlenség.

D acára a munka nagy terjedelm ének (30 sűrűén 
nyomtatott ív) annak ára 3 írt és megszerezhető 
közvetlenül a szerzőnél Zsolnán.

„ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó "
Teljes tisztelettel kérjük azokat a t. előfizető

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

A „Felvidéki Híradó" előfizetési á ra :
Egész é v r e ..................................4 frt.
Fél » ..................................2 ■ >
Negyed » ...................................1 »

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

A „Felvidéki Híradó"
kiadóhivatala.

H Í R E I N K .
— Helyreigazítás. Lapunk múlt számában felső 

roltuk azon hölgyek neveit, kik a suttói turista kirán
dulásban részt vettek. Kimaradt azonban a névsorból 
a társaság két kedves tagjunnk neve, u. in. Lchotcz.ky 
Ilka és Lehotczky Ella kisasszonyoké. Midőn most ezen 
tévedésünket helyrehozzuk, egyúttal elnézésüket kérjük 
a kisasszonyoknak.

Hivatalos elismerés. A turóc-szt.-mártoni szék
gyárat juiius 20 an vizsgálta meg a kereskedelmi minisz
ter megbízottja, Lode N. iparíciügyeló. A vizsgalat ki 
terjedt a legapróbb részletekig s a befejezésnél odanyi- 
latkozotl az iparfelügyelő, hogy kerületében egy gyárban 
sem észlelte azt a rendet, tisztaságot s a lüzrcndöri 
kívánalmak megkövetelte óvóintézkedéseket, mélyeket 
itt látott és tapasztalt ; végül elismerését fejezte ki mind
ezekért a gyár igazgatójának : Dobrovics Lászlónak.

Szerencsótlenseg gondatlansagbol. Többszőr fel 
szólaltunk mar a helybeli hidak rósz karban tartása

akadály, melyet a férfias és szilárd kitartás el nem 
harfiana útatokbol, s nincs oly törekvés, mely diadalmas 
eredményhez, nem juttna, ha az egyesült erő küzd azért , 
hallgass rcám, fogadd meg tanácsomat, közöld azt kar- 
kartársaiddal, álljon össze 25 ezer unitó , s követve 
azt, egyesült erővel küzdve ki fogjatok vívni a diadalt 
s tietek lesz a jövő kárpótlásául a múlt szenvedéseinek, 
hallgass rcám s kövessetek tanácsomat.

—  Hallgatlak, —  biztosítóm a beszélőt s iskolai 
gyermek ügyeiével kisértem minden szavát, egyetlen 
egy hangot sem ejtve el abból.

— Az tagadhatatlan. — kezdé tanácsadását az 
az engem egyik ámulatból a másikba ejtő filozófus 
madár, — tagadhatatlan, hogy a míg az egyesült erő 
a lehetetlennek latszó eszméket is eredményhez tudja 
juttatni, addig a szétforgácsolt erő a már létező ered
ményeket is tönkre teszi, s e tapasztalatból indúlva ki, 
tanácsom az, hogy a tanítóságnak, ha eredményhez akar 
jutni, össze kell tartania s vállat a váilhoz téve kell küzdeni 
igazaiért, jogos követelményeiért; de a küzdelem csak ak
kor vezethet eredményhez, ha annak helyesen megválasz
tott eszközei vannak. Ez eszközök következők : mindenek
előtt tömörülni kell a tanítóságnak, le kell vetkőznie 
az egyéni ambíciót, mely válaszfalat képez a tanító és 
tanító között s fölébe akarja emelni a székesfővárosit 
a vidékinek, a városit a falusinak, az igazgató- vagy 
vezértanítót az osztálytanítónak, az államit a felekezc 
tinek, a tanítósá piák egy tömör falanxnak kell lennie, 
a meiy behatolhat oda, a hová be kell hatolnia, s a 
melynek sorait szét nein verheti sem hatalom, scin 
ellenszenv, sem társadalmi kicsinylés. A tömörített fa- 
lánxnak fel kell emelnie szavat és pedig nyílt homlokkal 
az öutudat ad u  bátorsággá! s követelnie kell a megélhe
téshez szükséges fizetési minimumot, követelnie kell .1 
tanítói szolgalati pragramatikát, s követelnie kell a 
szakszerű jarasküri felügyelet gyakorlását ; s e három 
egység követelésének érvényesítéséhez sükséges az az 
eszköz, melyet eddig ti tanítók egészen figyelmen kívül 
hagytok. Meg kell ugyanis a tanítóságnak tudnia, kik 
azok az országos képviselők, a kik a tanítóság igazi 
baratai s ezek körül kell csoportosulni, ezeknek meg
választatását kell egész erkölcsi erejével támogatni s 
ez uz erkölcsi erő messze kiható, hisz 25 ezer értelme..

F  R  I ,  X  V l»  R  K  I  I I  I  I I a  11 r t . 1893. juiius 23.
•flen, de városi hatóságunk megvonja magát hivatalos 

helyiségeiben s nyugalmát nem hagyja megbolygatni. 
Nem tudja, vagy nem akarja felfogni, hogy a rossz hi
dak miatt szerencsétlenség is történhetik. Úgy latszik 
azt az elvet tartja, hogy minden úgy van jól. a hogy 
van ! A végelemzésben pedig valószínűleg azt hiszi, hogy 

város közönsége ö érette van, hogy fizesse a 35%  
pótadót, nem pedig megfordítva. Csakugyan boldog 
lehet az ilyen hatóság, melyet nem ösztökélnek tevé
kenységre sem elvek, sem ambíció. Állításunk igazolá
sára felhozzuk a legújabb esetet, mely a múlt hét ele
jén történt. Dobrovics László székgyari vezérigazgató 
lovai közül egyik a »Dóm <-tói a vasúti állomáshoz ve
zető utón levő hídon leszakadt s csak nagy ügygyel- 
•»ajjal lehetett a nagyobb szerencsétlenségtől a lovat 
megmenteni. Mar most hogyan lehet az, hogy egy lóval, 
a varosban levő hídon nialhcur történik ? Úgy, hogy 
az. a híd mar vagy egy hónappal az előtt is rossz volt, 
leszakadt egy deszkája, de nem lett rendesen megre- 
parálva, hanem csak mcgfoltozva egy darabka desz
kával. A helyi városi hatóság tehát, a hol fa elég van, 
.1 munkaerő is olcsó, csak kifoltozza a hidakat, mint 
a csizmadia a rósz. lábbelit és csak csodálkozni tud a 
baj felett, ha egyszer megtörténik, hogy miként lehe
tett az, mikor a hidat mcgreparálták. Tisztelt városi 
hatóság! ha mar a piac kérdésében többször hangoz
tatott felszólításunkra nem hederitett, legalább tegye 
meg a szívességet, hogy életünk oltalmazásáról gondos
kodjék, mert hát nem vagyunk talán Ázsiában!

— Gyűjtés a turáni tiizkarosultaknak. Jeleztük 
lapunk múlt számában ama nagy csapást, mely Túrán 
községét e hó 10 én érte az. által, hogy 56 ház a 
melléképületekkel együtt a lángok martalékává lett. 
Újhelyi Attila járási főszolgabíró ezen szomorú eseményt 
hivatalosan is bejelentette a megye közönségének. Ter
mészetes, hogy a csapást a tűzkárt szenvedett lakosság 
nagyobb része nem képes kiheverni, s így igen helyén 
lévő dolog lesz, ha számukra megyeszerte gyűjtés r 
de/.tctik. Mint halljuk, a gyűjtés eszméje általánosan 
helyesléssel fogadtatott. Az arra hivatott hatóság, eset 
icg maga a közművelődési egyesület turóemegyei választ 
mányának elnöksége tehat azonnal megkezdhetné a 
gyűjtéseket, mert mindig igaz marad a latin közmon
dás : bis dat, qui cito dat.

— Tót ünnepély. Kollár tót költőnek emlékét 
készülnek megünnepelni augusztus i-én az úgynevezett: 
tót irodalom tisztelői s bajnokai. Az ünnepély székhelye, 
Mossóc (Turócmcgye). Az előkészületek nagyban foly 
nak, s úgy látszik, ki iesz merítve minden, a mit a tót 
elme szépet produkálhat. Főrendezők : Krcsméry mos- 
sóéi ev. lelkész és Kohut kékitöfestő. Az ünnepélyre 
összeállított programmot 200 teritékü bankett fogja 
követni, melyen tót leányok fogják a vendégeket kiszol
gálni Bankett után Mártonba jön az ünnepi közönség 
s itt lesz az ünnepség folytatása.

A turóci turista osztály, melynek elnökségéhez 
egyre- érkeznek a tagsági bejelentkezések, legközelebb 
nagyobbszerű kirándulást fog rendezni a gagyeri völgy
ben. Az értesítések annak idején mcgkiildetnck a tagok
nak, hogy az egész megyéből részt vehessenek a 
turisták ezen kirándulásban.

— - Stuhnyafürdóben, mint legközelebb alkalmunk 
volt meggyőződni, nem csak nagyobbszerű újítások 
eszközöltettek az idén, hanem a régi egyhangúságot, 
kedélyesebb fürdői élet váltotta fel. Csakugyan a 
kedélyesség még akkor is fontos tényező a fürdők
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embernek erkölcsi ereje ez ; törekednie k :ll a tanító
ságnak, kogy a saját kebeléből minél több szakfél fi 
kerüljön a törvényhozó testületbe, mert csak az tud 
kellően védeni valamely ügyet, a ki azt ismeri, a ki
atérzi; nem szabad visszariadnia a tanítóságnak a szel
lemi munka melleit még az anyagi áldozatoktól sem, 
hisz csak pár fi.lért kell áldoznia minden tanítónak s a 
25 ezer pár fillér nagy dolgokra elég lesz, hisz a tenger 
maga is csak cscppckből áll. Terjesztenie kell a tanító
ságnak az eszmét, hogy miként a »pap is az oltárról 
él«, a tanítónak is hivatasa után kell megélnie és pedig 
a társadalom által tőle megkövetelt módon s ha ezt 
a társadalom lehetővé nem teszi, oda kell hatnia 
tanítóságnak, hogy a jövő nemzedéke e hatatlan s még 
csak a megélhetést sem biztosító pályától távol maradjon 
mert csak akkor fog a tanítóság értéke valóban mél- 
lányoltatni, ha hiányát fogja érezni a társadalom s 
tanítóságnak. ’De hozzáteszem : ez legyen küzdelmetek
nek a legutolsó fegyvere s csak akkor vegyétek keze 
lekbe, a mikor a kényszerhelyzet fog arra utalni, 
mitől jó  szellemetek inog fog őrizni, ha előbb elmondott 
tanácsaimat pontosan teljesíteni fogjatok.

Elhallgatott. IC percben érkezett meg a gerleinama 
és a viszontlátás édes örömei között turbékoltak együtt, 
nevettek együtt s étették ineg felébredt pelyhes kicsi 
nyakét, én pedig felallottain. széttekintettem, a nap 
sugarai már r-'g eltűntek a hegyek között s az alkony 
szürkülete elzárta szemeim elől a látóhatárt; megindul
tam hazafelé, egész úton godolkozva a hallottak felett 
s lelkem inegkönynyebült, midőn szerető enyeuu közé 
leptem

Azóta minden percben hallom az adóit jo tanácsot 
s minél tovább hallgatom, minél többször hallom, annál 
inkább meggyőződöm azok helyességéről, csupán azzal 
nem vagyok tisztában, hogy valóban a gerle szájából 
hallottam-e, vagy lelkem sugalma által felvert fantáziám 
hangjai voltak-o a szavak; azt azonban bizton tudom, 
hogy akar a madar mondta el, akar képzeletem, de 
mindenesetre a való lett elmondva s így mondtam én 
is el a kartársaiinnak, ha rege alakúnak látszik is az, 
így mondám cl nekik: »A való fantáziáját.*

Erős Szilárd.

benépesítéséhez, ha egyébbként kényelem 
nem volna semmi kívánni való.

— Tíz eves jubileum. Ruttkán nagy unnepélylyel 
készülnek megünnepelni az ottani önkénytes tűzoltó - 
egylet legközelebb megtartandó tiz éves jubileumát, 
mely alkalomból ezüst- és bronzérmek tognak a tagok 
közt kiosztatni.

— Vasutat kérő küldöttség. E  hó 12 -én tekinté
lyes számból álló küldöttség utazott a zsolnai járásból 
Budapestre, a uagybilic-zsolnai keskeny vágányú vasút 
kiépítése ügyében. A küldöttség szép Ígéreteket kapott, 
úgy a miniszterelnök, mint Lukács és Hicronimy mi
niszterektől. Az ígéretekre hatalmas éljenekkel felelt a 
a küldöttség, mire Hieronimy mosolyogva jegyezte meg, 
hogy ►talán azt gondolja a küldöttség, miszerint kép
viselőválasztáson vannak*. Az előszobákban pedig olyan 
fonna megjegyzéseket is lehetett hallani, hogy »czek az 
atyafiak valószínűleg azt gondolják, hogy már a vasút- 
jukra válthatnak jeg yek et!* Tartani lehet tőle, hogy a 
célzás találó lesz !

— Birtokvasárlás. Mint értesültünk, Újhelyi Attila 
főszolgabírónak szuesányi birtokát, Tom aschek János 
építész vásárolta meg 17000 írton.

— Marhavasar. A ragadós tüdölob teljes meg
szűnte után, az első marhavásár július hó 31-én Szu- 
csányban lesz megtartva s ezzel a megyére mért érzé
keny csapás meg fog szűnni.

— Állategészségügy Turócmegyében. Az állategész
ségügy e megyében az idén igen kedvezőnek mondható. 
Alig van úv, midőn vagy a szárnyas állatokat, v a g y a  
sertés-állományt valami betegség ne tizedelné. Az idei 
nyár c tekintetben a ritkaságok közé tartozik. Az egye
düli, a mitől mindeddig megszabadulni nem tudott a 
megye : a marhaállományt pusztító ragadós tüdőlob. 
Még mindig előfordul a betegség szórványosan, de 
csak is a fertőztetek istállókban, s igy természetes, 
hogy ha a fertőzött marhák tömeges elszállítása után, 
minden egyes gyanús állat azonnal bejelentetik a ható
ságnak úgy már most ennek sem volna híre hamva 
sem. Különben remény van hozzá, hogy rövid idő alatt 
megszabadul a megye ettől a nagy károkat okozó 
betegségtől.

— TŰZ. Bisztricska községben e hó 20 an délután 
5 óra tájban egy csűr gyuladt ki. azonban az ottani 
tűzoltók elejét vették a tűz elharapódzásának.

— Kantor-valasztas. A ruttkai izr. hitközség július
hó 16 án tartott gyűlésén egyhangúlag választotta meg
kántorrá, Grünstcin Dávidot.

— A rajec-teplici fürdőben folyó hó 12 . napjáig 
363 állandó vendég van, és ezeken kívül ugyan itt 
jelentékeny számú napi vendég fordult meg.

— Állandó színház Nagysuranyban. Nyitra var
megyének ezen 4000 lelket sz imláló tót-magyar közsé
gében Turcsányi Ödön főszolgabíró fáradhatatlan Duz- 
gólkodása következtében már 3 év előtt állandó 
színház létesült, mely mostanában teljesen átalakíttatott. 
A  színpad kitünően van berendezve, a nézőtéren van 
12 páholy, o j  ülőhely, tágas földszinti állóhely és 
karzat, Minden előadásra a jóviselctU. tőt anyanyelvű 
serdült iljuság között 15—20 szabadjegyet osztanak 
ki, úgy hogy a legújabb magyar népdalok gyorsan 
fészkelik' be magukat a teljesen tót környezetbe is, 
A színházat a napokban nyitották meg a helv'déki 
Magyar Közművelődési Egyesület képviselőjének s 
messze vidékről egybesercglell nagy és díszes közön- 
ség jelenlétében.

— Értesítő. A körmöcbanyai állami fóreáliskola
értesítőjét kaptuk a napokban. Az értesítő első köz
leménye az iskolai év folyamában meghalt Lapsánszky 
János tanár emlékének van szentelve, ezután pedig 
Versényi György tanárnak értekezése jön a körmöc- 
vidéki gyermekversikék- és mondákról. Ez értekezés 
annyira érdekes és annyira megfelel az értesítők érte 
kezéseihez kötött várakozásnak, hogy egyes részleteit 
mi is célszerűnek tartjuk tápunkban megismertetni. Ezt 
követik: az általános jegyzetek, az intézetet közelebb
ről érdeklő rendelctek, a tanári kar névsora, bevegzett 
tananyag, az ösztöndíjasok névsora, (a kiosztott ösztön
díjak összege . 650 frt). jelentés a latinnyelv tanításá
ról és az egeszségtantanár működéséről. A könyvtár 
és a szertárak ez évben is jelentékenyen szaporodtak , 
az ifjúsági Toldi-kor az év folyamán 16 rendes és két 
diszgyülést tartott Dr. Vcisényi György tanar elnök
lete alatt. Az iskolai takarékpénztár betétele a múlt 
iskolai évben 342 frt volt. a .Schrődcr Karoly*-íele 
ösztöndíj alapjának vagyona: 1999 frt 7 k r .; az alum- 
ncum vagyona: 1034' írt 0  kr. A tanulok összes 
száma 260 volt. kik anyanyelv szerint. így oszlanak 
ine'» magyar 92, német l to ,  tót 30. Érettségi vizs
gára 14 tanuló bocsáttatott, kik közül jeles osztályza
tot nyert l ’szotka Román és Truszka A rnold; hatan jó  
és hatan elégséges osztályzatot kaptak.

— Ötödször megszökött katona. Malma András, 
turóemegyei illetőségű katona, csapatjától a napokban 
szökött ötödször. Érdekes, hogy a szökevény katona 
-cryiko e vidék leggárázdalkodóob alakjainak, a kit a 

jsendőroknek itthon léte alatt mindig szemmel kell 
tartaniuk Minden szökése összeköttetésben van egy, vagy 
több lopással vagy betöréssel. Ötödik szökését a na
pokban követte el a pozsonyi hadbíróság börtöné
ből. Megérkeztét várjak a csendőrök, mert valószínű
nek tartják, hogy miként az előbbi szökések alkalmával, 
úgy most is elcsípik Tornón, a hová kedveséhez szokott 
járni. —

1 r  0  (1 a  1 0  111.
-  -Kartarsak*, »Zcityeiiosscn* , » Vekodruhovia*

, ez. a. a magyar, német és tót ifjúság és nép szam ára 
k ö rö si László dr. fővárosi író és l'őreáliskolai tauár
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szerkesztésében és kiadásában egy nj liizetcs irodalmi 
vállalat indul inog. mely hazafias és tanító irányánál 
fogva méltán mcfjórdemli az olvasóközönség párt
fogását. A Franklin-Társulat nyomdájában készülő 
díszes füzeteket mesteri kivitelű arckép és művészi 
cím lap fogja ékesíteni. Az 5 -  10 ivre terjedd füzetek 
a fejedelemek közül népszerű nyelven be fogják 
mutatni három hazai nyelven a következüket: XIII. 
Leó. — Ferenc József. — Erzsébet. Ferenc Ferdi- 
nan. —  József lg — Viktória angol kir. — II. Vilmos 
nemet cs. — III. Sándor orosz <•. — Umberto olasz 
kir. — II. Lipót belga kir. — II. Oszkár svéd-norvég 
kir. — Abdul Mamid török cs. — IX. Keresztély dán 
kir. — XIII. Alfonso és Krisztina. - Károly román 
kir. — Sándor szerb kir. — György görög kir. — 
Károly Férd. portugál kir. Ferdinánd bolgár feje
delem. —  A főpapok közül: Vaszary K., Császka Gv.. 
Satnassa I., Schlauch L , Hornig lt., Hidassy C., Zalka 
I., Dulánszkv N.. Schopper Gv., Meszlényi Gv., Steiner 
F., Bubics Zs . Dessewfly S.. liendc I., Kiméiy K.. Cselka 
N. érsekeket és püspököket. Az államférfiak közül : 
Kossuth, Tisza K . Wekerle, Szilágyi, Csáky A.. Apponyi, 
Eötvös. Ugrón. Berzevicy, Zichy N.. Eszterházy M. M . 
Csemegi, Szlavv, Zichy Jenő. — írók : Jókai, I!. Bajza
L. , Sz. Nogál) I . Tutsek Anna. Tóth Szilágyi S.. 
Szász K . Gyulai P.. Vadnai K . Vajda I .  Fáik M., 
Baksai S.. Ágay A.. Horváth Gv.. Hákosv I . Szana T.. 
Ábrányi, Bartók. Kaas, EndrŐdi. Erődi B.. Mikszáth 
Váradi A . Herceg. Karcag stb. — Művészek : Munkácsy. 
Zichy M.. L Z. Bencúr. Wagner, Roskovits, Lichler- 
mayer. Stróbl. Zala. Zichy G.. Paulav. Prielle K.. Jászai
M. . Márkus E . Török I.. Blaháné. Kürv KI.. Ujbázy. 
Nádai, Nagy. Mihálvfi stb. — T: dósok : Pulszkv. 
Brassay, Vámbérv. Eötvös. Széchen, Szily. Thalv. 
Szinnvei. Szabó. Fraknói. Knauz. Pór, Dankó, Szé
chenyi, Lícy, Hermán, Beöthy, Schw arc, Ábrányi. 
Nagy I., Szarvas. Timon, Cigler stb. — Külföldi na
gyok: Bismarck. Edison. Carnot, Gladstone. Mommsen. 
Virchov, Lindán. Müller. Cantu. Hossi. Flammarion, 
Pasteur. Koch. Rothschild, Matejko. Zumbuscli. Joa- 
chim, Sarah B.. Duse. Sarasaié. Verdi. Mascagni. Ibsen. 
M. Twain, Tolsztoj. Zola, Sardou, Ohnét, stb. Egy egy 
füzet bolti ára .‘10 kr. Öt füzet előfizető ára egy frt. « 
mely összeg a szerkesztő kiadó nevére Bpest, And rá- i 
ssy-ut 25 sz. a. küldendő.

Magyarorszag varosai. Minden modern nemzet 
politika arra törekszik, hogy az ország kultúrájának, 
iparának, kereskedelmének ne csak egy központja le
gyen, hanem a főváros mellett az. ország nagyobb váro
sai teremtsenek centrumot, a melyben élet pezsegjen, 
a mely iránt szabjon egész, kornyékének. Magyarország 
városai, dicséretes buzgalommal versenyeznek, hogy 
társadalmi vagy politikai utón egy aranyban fejlődjenek 
a fővárossal, hogy a megyék fővárosai a szó legigazabo 
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 milhíniumot késziii megünnepelni. 
A városok mutatják majd az. ország igazi képét, fejlő 
désük lesz. a mi energiánk fényes bizonyítéka. De váj
jon ki ellenőrizheti a városok polgárainak la/ns, de zaj
talan munkáját, hogyan ismerheti meg Budapest, az 
ország szive, a keletkező apró fővárosok képét, mi is
ménél i meg a varosokat egymással, hogy jótékony 
eleven áramlat lüktessen mindenütt, .ahol munkás kezek 
dolgoznak a jövő demokratikus Magyarorszag megte
remtésén ? A Pisti N apló  vállalkozott arra ti nehéz., de 
szép feladatra, hogy az ország varosait a magyar kö
zönségnek bemutassa. IiViközönként egy-egy magyar r ó 
n i< kim eri tó m onográfiáját közli. nem annyira a varos törté
netét irva le, mint inkább jelenlegi képét, eleven, szemlél 
tető formában, hogy a monográfia egyszersmind ke.lU 
mos olvasmány is legyen. Bemutatja a varosok kulturális 
intézményeit, egyesületeit, hatóságait, iparát, kereske
delmét, irodalmát, embereit és társadalmát, egyszóval 
értékét és szerepét az ország életében. De kiterjednek 
a Pesti N apló  monográfiái azokra a kívánalm akra is, 
amelyeket cgy-egy varos polgársága érez s felhívja a 
városok érdekeinek megvédésére, jogos követelményeik 
kielégítésére, pártfogásukra és támogatásukra a kor
mány figyelmét. A  közönség nagy szimpátiával kíséri 
a Pesti N ap ló  vállalatát s figyelmével, érdeklődésével 
munkájában elő is segíti. Tálán még soha egy magyar 
újságot se támogatott a közönség olyan feltűnő módón, 
mint a Pesti N ap ló  i amióta formát cserélve, tartalmá
val és szellemével a magyar sajtot dominálja. Kzt az 
érdeklődést és támogatást megérdemelni lesz. ezután is 

[főcélja a Pesti N apld-nak. Felhívjuk olvasóinkat lapunk 
mai számában közzétett hirdetésére.

N y i 111é r .
iAz v  rovatban foglaltukért nem vállal felelősséget a Szark.)

Henneberg G. (cs. kir. udvari szállító) N tdycin- 
K j i t r u  '/<iiri<*lil»<‘ i i .  privátmegrendelöknek közvet 
lenül s z á llít : fekete, fehér ős színes selyenm üvete
ket, m éterenként ■Iá krtól I I  J r t  (iá űrig  postnhér- 
és vámmentesen, sima, csikós, koezká/olt és minta* 
zottakal. damasztot stb. (mintegy 240 kiilümbözö m i
nőség ős 2000 kiilümbözö szin s árnyalatban). Minták 
pó'tafordulóval küldetnek. Svájczba ezímzett levelekre 
10 kros és levelezőlapokra 5 kros béiyeg ragasztandó.

E l ő f i z e t é s i  f e l l i i i á s !

PESTI NAPLÓ
n a p o n k i n t  k é t s z e r  m e g - j e l e n c  p o l i t i k a . !  n a p i l a p r a .

A Pesti Napló Magyarországon a lesről csábi*, legtartalmasabb és legszebben kiállitotl napilap, megjelenik minilen 
ggol legalább Ifi—24 oldal ós délután 4—S oldalnyi terjedelemben, fölvágva és lapjai egymásba ragasztva.

Felelős szerkesztő je :

B a r n a  Iz idor .
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 című rovatában 

Móka bácsi kedvelt meséit közli a gyermekek részére.

cl legalább 1(»- 2-1 oldal cs délután 4 
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  legmegbízhatóbb forrásokból erednek. Ipari, kereskedelmi 
és mezőgazdasági rovatát kitűnő szakírók szerkesztik. Bel- és külföldi 
tőzsde rovatai mindig legpontosabbak és legmegbízhatóbbak.

A Pesti Napló legközelebb egy rendkívül érdekes regény közlését kezdi meg. A Pesti Napló minden hónapban 2 város
nak a monográfiáját közli, mely örökös irodalmi becsesei bir és az előfizetők, a kik ezeket összegyűjtik, azok Magyar-

ország városainak Ilii történetét bírják.

E l ő f i z e t é s i  f e l t é t e l e k :
A Pesti Napló reggeli kiadásának, mely az elűző napon beérkezett összes h íreket magában fo g la lja , tehát a teljes 

Pesti Napló nak előfizetési ára Budapesten és a vidéken korán és pontosan házhoz ju tta tva ,
az esti lap küldése nélkül: 

Egész évre ■ ■ 14 frt — kr. Negyed évre • 
Tél évre • - - 7 frt — kr. Egy hónapra •

Egész évre 
Tél évre

W ~ A I
I l i t1:

18 frt kr. Negyed évre
9 frt kr. Egy hónapra

CS a

Esti és reggeli lap együtt egyszerre küldve a v id ék re :
3 frt 50 kr. Egész évre ■ • 18 frt kr. Negyed évre • • 4 frt 50 kr.
1 frt 20 kr. Fél évre . . .  9 frt kr. Egy hónapra • ■ 1 frt 60 kr.

N a p o n k in t k é t s z e r ,  reggeli és esti k iadás k ü lö n -k iilö n  h ázh oz vagy postán k ü ld v e :
9 M é l i c n  1

4 frt 50 kr. Egész évre ■ • 20 frt -  kr. Negyod évre - ■ 5 trt kr.
1 frt 60 kr. Fél évre * - • 10 frt kr. Egy hónapra - - 1 frt 70 kr.

’IÍSTI NAPI/) esti lapjára külön is elfogad előfizetésekéi, úgy. hogy |:a valaki más újságot járat 
rszokott újságtól megválni nem akar, az előfizethet a PESTI NAPLÓ esti lapjára 2 frt :!() kirak

A P E S T I NAPLÓ K IADÓHIVATALA.
Budapest. Ferenciek-tere, Bazárépület.

Élig 5  ayggi.
Turóo-szt-m ártoni M agfar Nyomda. -  Moskóczi F eren c.
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