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Ébredj magyar társadalom!
Ha van nemzet, melyet nyelve lesz azzá, 

a mi, akkor az a magyar nemzet.
A magyar fuj messze Ázsiából került e haza 

szent földjére, fajrokonok és testvérek segítsége 
nélkül alapítóit hazát és nemzetet. Megtartotta 
magyar fájó jellegét, dacára annak, hogy körös- 
körül teljesen elülő idegen nyelvű és fajú nem
zetek laklak, dacára annak, hogy folyton vad 
ellenségek vették öl körül, kik ki akarták irtani 
a föld színéről, bele akarták olvasztani saját 
nemzetiségükbe. Megpróbálták édes anyanyel
vűnket eltörölni tűzzcl-vassal, morális kény
szerrel, udvari rendeletekkel, szép asszony 
mézes szavával; voltak idők, mikor már siker 
kezdte koronázni elleneink nyílt, —  vagy orv- 
támadásait, de az igaz magyar szív mindig 
megérezte azt,, hogy ha magyar nyelve elvész, 
akkor utána az alkotmány, utána az államiság, 
utána a haza jut a tönk szélére. És lerontották 
a gyászleplet, mely ránk volt borítva, elmúlt a 
káprázat, a szem világosabban kezdett látni, 
az agy gondolkodni, a szív működni és újra 
kezdeti a nép magyarul beszélni, a költő magya
rul énekelni s így folytonosan harcolva nyel
vünkért, elértük az ezredik ével.

És rnost. a mikor azt hisszük, hogy ezer 
évi örökös harc után, ha egyebet nem, do 
kivívtuk azt, hogy nyelvében él a magyar 
s e nyelvet feltétlenül tiszteli és elismeri min
den e hazában élő lélek, egy különös jelen
séget látunk lábra kapni. Itt bent a hazában 
vannak hitvány társadalmi rétegek, melyek 
nyíltan merészelnek szem beszél la ni a magyar 
állam jogával, a magyar törvénynyel, egysze
rűen negligálva nyelvünket, idegen szót, idegen 
nyelvet akarnak becsempészni a nemzetiségiek 
által lakott vidékekbe, sőt mi löbb követelőleg 
kezdenek fellépni, hogy mi magyarok ismerjük 
el az idegen nyelv jogosultságát hazánkban.

Vájjon nem szökik-e vér arcába a magyar 
embernek, midőn ezen arcátlan követelési hallja? 
Vájjon mit érez magában, midőn tapasztalja, 
hogy majd itt, majd amott az országban lámad

nak istentelen próféták, kik templomban a szó
székről, iskolában a katedráról, majd pedig 
nyilvános gyűlések cégére alatt összeseregelve, 
rnegánjellegű ismerkedési estélyükön és kirán
dulásaikon a legarcátlanabb módon szóno
kolnak, nyelvünk, sőt eksziszlenciánk ellen? 
Mit szólsz ahhoz magyar, ha látod, hogy tör
vényszékeknél, bíróságoknál kihallgatások alkal
mával nyíltan bevallják, hogy ők igenis tudnak 
magyarul, de elvük, hogy nem beszélnek magyar 
nyelven és a törvényszék elnöke kénytelen 
tolmácsol hozatni, hogy egy leendő fegyencel 
kihallgathasson és megérthesse, hogy az idegen 
nyelven mit beszél ?

Te magyar társadalom és le nemzetiségi 
vidékeken lakó magyar, te nem látsz semmit? 
le nem emeled fel tiltakozó szavadat e párat
lan orvláinadásokra? Mikor tömörülsz már szív- 
vel-lélekkel a magyar közművelődést szolgáló 
intézmények és egyesületek zászlaja alá? Mikor 
száll meg a magyar nyelv terjesztésének nemes 
fuvallata? Talán megfeledkezel az őseid által, 
kivívott és megállapított dicsfényről? avagy 
talán gyászfátyol borult szemeidre, hogy a 
XX. század és uz ezredéves ünnep előestéjén 
még nem látod a jövő zenéjét? Ott vannak 
faludban gyermekeid, az elhagyatott booskoros 
nemesség és a jótörekvésre kész polgárok 
szazai, csak fogd fel hivatásodat s terjeszd 
a magyar nyelv ismeretét s a hazaszeretetet! 
Ha segítségre van szükség, támogatnak a kullur- 
egvesületi választmányok, melyeknek olyképpen 
kellene missziójukat felfogni, hogy a megye 
területén mintegy hadvezetőségei képezzenek.

Igen, de itt meg ismét az a bökkenő, hogy 
a kultur-egyesüieli vidéki választmányok nem 
értik hivatásukat, vagy ha értik, hát nincs 
bennük lelkesültség, nincs bennük energia, 
így aztán pang minden. A lelkesült ambícióval 
bíró emberek pirulva vonulnak vissza a kultur- 
törekvések zászlai alul s a mi aztán különös, 
nem tudják magukat emancipálni a lidérc
nyomás alól.

Te magyar társadalom, ébredj és zúdítsd 
haragodat mindazokra, a kik buta gőggel, hit
vány rosszakarattal, szemérmetlen tudatlan

sággal nem akarják elismerni azt, hogy e hazá
ban egyedüli jogos és törvényes nyelv a magyar!

A magyar társadalom becsülete forog itt 
kérdésben. Ne ámítsuk magunkat, ne higyjünk 
azoknak, kik azt mondják, hogy soviniszták 
vagyunk. Hiszen a magyar tanul és lúd is 
idegen nyelveket, a külföld irodalmát minden 
művelt magyar ismeri és nagyra becsüli, de 
nekünk jogunk és kötelességünk itt a hazában 
az állam hivatalos nyelvén beszélni, levelezni 
és összes hatóságainknak kölelessége vissza
utasítani minden oly iratot, mely nem magyar 
nyelven van kiállítva.

Anglia-, Német-, Francia-, vagy Orosz
ország kormányai pillanatig sem gondolkod
nak azon, hogy nemzeti politikájukban valaki 
által felülbirállatnak-e vagy nem, és őket mégis 
senki sem vádolja sovinizmussal, de a magyar, 
ha jogát követeli, soviniszta lesz.

Magyar társadalom ! te még szabad vagy, 
léged még nem nyűgözött le a hízelgő szolgaság, a 
gyáva meghunyászkodás, követeld hál emelt 
fővel és hangosan nyelvedet, tanító- és paptól, 
katonától és polgártól, kereskedőtől, iparostól 
és hivatalnokaidtól egyaránt; főleg pedig hasz
náld családod körében a magyar nyelvel, mert 
ezért egyenesen téged tesz felelőssé az öntu
datos magyar közvélemény.

Értsük meg jól egymást, találjon megszív- 
lelésre az őszinte szó, meri löbb mint bizonyos, 
hogy még egy ezredév után már nem létezik, 
— ha nem nyelvében él —  a magyar!

Pályaválasztás előtt.
Még egy pár nap a szünidőből s azután ország

szerte megnyílnak a különböző jellegű iskolák kapui 
a tanulni vágyó ifjúság előtt, kik tömegestül, szinte 
megdöbbentően nagy számmal özönlik el a tanintéze
teket, melyekben jövendő életpályájukra kívánnak elöké- 
szülni s biztos megélhetésüknek alapjait akarják ierakni.

Az utóbbi évtizedek kultúrtörténete, a tanügyi 
statisztikák adatai azt mutatják, hogy hazánkban külön
böző életpályákra előkészítő és azokra képesítő tan
intézetek száma csaknem megkétszereződött s külö
nösen a tudományos pályákra képesítő iskolák felé oly

A „ F E L V ID É K I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A .
Az aranyos asszony.

— Elbeszélés. —
— A »Felvidéki Híradó* eredeti tárcája —

Irta : Molnár Gyula. (Vége.)
A szobaleány távozása után Barnabás reánéz a 

levélre és elkezd tanakodni, vájjon hova utazhatott el 
ily hamarosan Katinka, hogy neki szólt volna valamit 
. . . Bizonytalan érzés tompítja az idegeit, a szíve erő
sen lüktet a kebelében, a vér fejébe tolul.

Reszkető kézzel bontja fel a levelet, melyről 
kétségbeesetten olvassa :

Kedves Mucuskám!
Bizony furcsának fogod találni, de én P . • . 

báróval ma megszöktem oldalad mellől. Nagyon 
szerettük egymást. Nem bírtam tovább is elviselni 
azt a tudatot, hogy téged megcsaltalak már oly 
régen. Követem őt, útjainkat ne kutasd. Vigaszta
lódjál aranyos Katinkád miatt. P a ! Még egyszer 
kérlek, ne haragudjál azért nagyon a te volt 
Katikádra.

Barnabás pillanatig kábultan maradt, mintha a 
viliára sújtotta volna le, mintha hangszálai megtagadták 
volna a szolgálatot, de a másik pillanatban vadallat 
módját a, mint a kit szivén sebeztek, ordított fel oly 
erősen, hogy az abláktabiák is racgrcmcgtck .

A szerencsétlen ember, ki oly határtalanul szerette 
nejét és annyira bízott az aranyos asszonyban, most 
hirtelen magánkívül lett. A magas erőteljes ember 
tört, zúzott mindent, a mi a keze ügyébe került, alig 
lehetett vele bírni, kezében szorította a felesége levelét 
és aztán sírt, sir.t keservesen . . .  A boldogtalan Bar- 
nabás” pillanat alatt megörült.

V.
A nyáron éppen abban a városban volt dolgom. 

Egy jó barátommal mentem végig a főúton, bizalma
san beszélgetve egymással a közel lefolyt eseményekről. 
Szemeim úgy véletlenül egy magas, őszbeborúlt fejű 
emberen akadtak meg, ki némán hajolt a földre, aztán 
valami papírdarabot találván, felvette, zsebre gyúrta 
és hajadonfőn elkezdett futni.

Persze megiepett engem a dolog és rögtön kér
dezősködtem is felőle a barátomnál, ki ezeket mesélte róla:

— Bizony ez jó  állású bankhivatalnok volt, kinek 
csodaszép szőke asszony volt a felesége. Határtalanúl 
imadta ezt a nőt, de bizony az megcsalta az urát és 
egy báróval megszökött tőle . . . Mikor ezt a férj meg
hallotta, dühöngés lepte meg és a téboly jelei mutat
koztak rajta. Az őrültek házába vitték ezt a férfit, ki, 
hogy neje pazar költekezéseit is fedezhesse a bank 
pénzét is elsikkasztotta. Mindezt ezért az asszonyért. . . 
bah ! Aztán mikor dühöngésével alább hagyott, csendes 
őrület szállta meg. Haza eresztették és most a roko
nainál élősködik ; nem bánt senkit, de az a mániája,

hogy a felesége írt neki és minden papírdarabot zsebre 
rak, mit az utcán talai . . . Valóban szánalomra méltó 
ember volt ez . . . Esőben, hóban mindig hajadonfőn 
szaladgál tóvá az utcákon, miközben halkan dunnyogja 
magában : »Irt Katinka nékem levelet, aranyos levelet. 
. . . Oh az édes, a drága aranyos asszony! . . .« Sok
szor valami furcsa gondolat lepi meg, ilyenkor fárad* 
katlanul fut órákig fel s alá az utcán . . . liheg, az 
izzadság-cseppek csak úgy peregnek le papbarnította, 
lesoványodott arcán ; . . Iszik aztán sokat, pálinkát, 
mely úgylátszik kábítja és elzsibbasztja az idegeit . . . 
Erővel kell hazahurcolni ilyenkor a korcsmából . . . 
Bizony napról-napra sülyed, tönkre megy, pedig azelőtt 
oly erőteljes ember volt szegény ! . . .

Meg nem állhattam, hogy meg ne kérdezzem, 
mi lett a feleségéből.

— Az aranyos azszonyka, miután kikoppasztotta 
a bárót, ott hagyta a faképnél és tömérdek viszonya 
volt; most amint a lapokból olvassuk, eccentrique- 
énekesnő a fővárosi orpheumban és nagyon is sokat 
beszéltet magáról . . .

Aztán más események vontak cl figyelmemet az 
egész esetről. De nem tudtam visszatartani azt a szót, 
mely nyelvemre jö t t :

— Szegény emberi Hat érdemes volté  meg
őrülni egy ilyen asszonyért. Bizony furcsa teremtések 
is vagyunk mi, — férfiak! . . .



tömegesen, akkora rajokban özönlik a gyakorlati élet 
követelményeivel és igényeivel mitsem törődő gyermek- 
ifjúság, hogy az iskolák nem képesek már őket magukba 
fogadni s törvényes intézkedések váltak szükségessé az 
iránt, hogy az egyes intézetek osztályaiban felvehető 
növendékek létszama bizonyos mértékig korlátoztassék. 
Valóságos invázió indul meg augusztus végső és szeptem
ber első napjaiban az iskolák falai felé, melyek pedig 
éppen ezekben a napokban egy nagyon is szomorú és 
nagyon is leverő látványosságnak .szoktak a színhelyei 
lenni. Értjük ez alatt a szomorú dolog alatt a javító 
vizsgálatokat.

A szülők és a szülők áltál a legtöbb esetben 
kenyszeritett ifjak természetesen elfogultságukban nem 
látnak ebből a vigasztalan képből semmit s a messzi 
jövőről álmodozva, nem veszik észre, nem akarjak 
meglátni, hogy az iskolai növendékek több mint 30%  a 
elbukik útközben s áldozatává lesz szerencsétlen társa
dalmi felfogásának, mely abban áll, hogy mindenki sze 
retné gyermekét »ur« nak nevelni. Azokat a javító-vizs
gálatokra utasított kegyelemkérő tanulókat egészen más 
szempontokból szokták megítélni a szülők s eszökbe sem 
jut arra gondolni, vájjon az ő gyermekeiknek ncm-e az 
a sors jut pár év múltán osztályrészül, mivel talán 
hiányzik bennök a tauulói pályára megkívántaid szel
lemi képesség, lelki tehetség és erős elhatározás, a mi 
nélkül elhullanak útközben menthetetlenül. A legtöbb 
szülő még azzal sem gondol, hogy azok az ifjak, kiket 
a tanárok szánó kegyelme könyürületből átbocsát a 
javitóvizsgálaton, csak a proletárok számát fogják sza
porítani későbbi időben s keserű érzések között gon
dolnak vissza arra az időre, mikor a pályaválasztás 

'előtt állva, szülőik egyenes akaratából, azoknak kíván
ságára egy hosszú élet gyötrelmességének vetették meg 
alapjait. A ki figyelemmel és mélyebb megfontoltsággal 
vizsgálja az életet s a különböző kenyérszerző pályákon 
működő egyének társadalmi és életviszonyait, annak 
lehetetlen be nem látnia, hogy a proletarizmus a leg
nagyobb mértékben a tanult, inteligens osztályból tábo
rozza híveit s a sorsukkal elégedetlen, zúgolódó, panasz
kodó és nyomorgó emberek legnagyobb százaléka a 
félig képzett emberek sorából került ki. Tehetséghiány, 
rossz anyagi viszonyok, és más, itt részletesen elő nem 
sorolharó okok miatt, az iskolák növendékeinek több 
mint 50%  a kénytelen tanulmányait a fele úton félbe
szakítani, még mielőtt a tisztességes megélhetést biz
tosító okmányokat megszerezte volna s ekkor, lelkében 
a keserűséggel, bizonyos önmeghasonlással lép ki a 
gyakorlati életbe, a nélkül, hogy tudná, mihez kezdjen 
és miből tartsa fenn magát.

A legtöbben ezek közül a kis hivatalnoki állású 
pályára adják magukat s míg közülök egyeseknek sikerül 
tisztességes pozícióra felküzdeni magukat, a legtöbbnek 
sorsa keserű csalódássá, életviszonyai örökös nélkülö
zéssé valnak. Ezeknek az embereknek műveltségükből 
kifolyólag is nagyobb társadalmi igényeik vannak, de 
csekély fizetésükből azokat ki nem elégíthetve, valóságos 
mártírjai lesznek az életnek és az iskolának, melynek 
falai közé a szülői szeretet idealizmusa kényszerítette.

Valójában rosszul esik latnunk és tapasztalnuk, 
hogy a szülök nem számolva a gyakorlati élet tanul
ságaival, gyermekeik pályaválasztásánál túlnyomó rész 
ben elsőbbséget adnak a tudományos életpályának 
s minden megfigyelés, gondolkodás és a tényleges 
viszonyok kellő mérlegezése nélkül hanyagolják el a
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gyakorlati életpályákat, milyenek például a kereske 
delem és ipar, melyeken pedig szorgalommal, ig>eke 
zettel és erős akarattal sokkalta kedvezőbb ekszisz 
tentiat biztosíthat magának bárki is mint az elözönlött 
és végtelen lassú haladást biztosító hivatalnoki palyán. 
Az urhatnámság ördöge, á látszólag könnyű és munka 
nélküli életmód csábítja a legtöbb fiatal embeit az 
iskolák falai közé s tereli helytelen irányban a szülői 
gondoskodás és szeretet, melyet azután megbánni mar 
késő, jóvátenni pedig sohasem lehet.

Elmondottuk pedig ezeket a dolgokat a közeledő 
tanév elején azért, hogy a szülőket gondolkodásra 
késztessük, nehogy gyermekeik pályaválasztása előtt 
állva, az üres látszat és hiú ábrándozás útjára lépjenek.

Látszat és valóság.
Az osztrák tanító egyesület látogatásának ténye 

szintén egyik örvendetes jele annak, hogy kultúrális 
intézményeink immár jfomoly méltatásra s figyelembe 
kezdenek részesülni a szomszéd művelt államok minden 
rétegeiben s a kicsinylés' közönye, mely oly sokáig nem 
akart tudomást venni a'magyar kultúra új korszakáról, 
immár oszladozik.

A látogató egyesület egyike a legtekintélyesebb 
ilyen testületeknek s a vendégek között tudtunkkal 
lesznek többen, kik nem csak hogy a szakértő tudás 
és állás tekintélyével adhatnak súlyt szavunknak, hanem 
a kiknek egyébként is módjukban áll' a nemzetek lakta 
földön kedvezőbbé alakítani a véleményeket iskoláinkról. 
A magyar tanítóság tehát nagyon jól teszi, ha nem 
csak a hagyományos magyar sziveslátással halmozza el 
az osztrák vendégeket, hanem lehetőleg tartalmat is ad 
e látogatásnak azzal, hogy bemutatja minden rendű és 
rangú kultúr-intézményeinket, szervezetűkkel és elért 
eredményeikkel együtt.

De a mikor a magyar tanítóság ezt tenni akarja, 
alkalmasint nehéz dilemma elé fog jutni. Alkalmasint 
nagy kétsége támad majd : vájjon a látszatot avagy a 
valóságot mutassa-e be mindenben. Mert a kettő között 
természetszerűleg mindenhol van hézag, de talán sehol 
se nagyobb, mint éppen nálunk.

Hiszen ama vendégeink előtt, kiknek jóakaró Ítéle
tére súlyt fektetni, okunk van, talán nem is lesz éppen 
célszerű teljében feltárnunk ez érem sötétebb oldalát. 
Talán nem is lesz tanácsos az őszinteség teljével föl
világosítanunk őket arról, hogy bár sokat, sőt a múlthoz 
képest nagyon is sokat költünk kulturinintézményekre 
és főleg iskolákra, azért még korántsem felejthetjük ki 
az áldozatkészségnek azt a mértékét, a melyre szüksé
günk volna s hogy nem telvén mindig eiég a szük
ségre, inkább költünk a látszat megőrzésére, mint 0 
lényegre. H ogy sok helyen volna iskolánk, de nincs 
tanítónk; hogy volna elég tanítóképzőnk, de gyéren 
kapnak hivatott növendéket, mert nevetségesen fizetjük, 
a kész tanítót ; hogy volna népoktatási törvényünk, 
de nincs erőnk végrehajtani ; hogy van szervezett tan
felügyelői intézményünk, de a tanfelügyelőnek nincs 
módjában a keliő ellenőrzés ; s hogy végre volna ideá
lisan kieszelt népoktatási szervezetünk és tantervűnk is, 
csakhogy éppen a gyakorlati élet követelményeivel és 
kivihetőség feitételeivel nincs összhangban.

Mindezt bizony kar lesz ilyen nyíltsággal elárulni 
vendégeink előtt. De magunk annál melyebben gondol
kodhatunk foiötte s ez a mostani vendéglátás is nagyon

alkalmas* lehet, hogy újra emlékezetünkbe idézze orvos
lást váró sokféle bajainkat.

Jó szerencse, hogy osztrák vendégeink nem az 
ország népoktatási állapotát fogják. szenUől-szqrabe 
láthatni, hanem főleg csak a fővárosét, a mely sokszorta 
magasabb színvonalon áll az országos atlag fölött 
semmint amaz atlag érdekében szabad volna.

Csakhogy az a sajnos, hogy mikor e város isko
lait mutatjuk be vendégeinknek, falsumot követünk el, 
mert kivételeket mutatunk be.

S még igy is, vájjon nein fog é az észszerűbb és 
szolidabb szervezethez szokott szakértők futólagos 
látásra is szemet szúrni a mi iskoláztatásunknak sok 
badarsága ? Vájjon nem fogjak-e az akarhatuámság 
könnyelműségének számítani, hogy Budapesten is halom- 
számra emelgetjük az égbenyúló tetszetős iskolaházakat, 
melyek mindennek inkább valók, mint iskolának ?

Vájjon nem akad-e köztük tapasztalt Schuhlmeister 
elég naiv, a ki megpróbálja nekünk magyarázni, hogy 
van már s helyet kér magának a modern világban az 
iskolá-higyena tudománya is, meg aztán fölvetett kérdés 
a testi nevelés ügye i s?!  Vájjon ákad-e köztük őszinte 
tekintély, a ki megmondja, hogy égy tanterembe nem 
szabad nyolcvan-kilencven tanulót zsúfolni sem az 
egészség, sem a tanítási eredmény kockáztatása nélkül, 
hogy még kevésbbé szabad s méltó egy világvárpsias 
törekvésű fővároshoz a vándortanítás intézménye, anjkor 
egy-egy teremben szellőztetés nélkül fdly a külömiben 
is túlterhelő tanítás egész napon át? Eesze-e;:,a ki'hém 
hallgatja cl az érvet, hogy ha 'mind e bajok kike- 
kerülésére a városnak nincs elég pérjzerejé, akkor ám 
tessék kivetni az iskolaadót, de a szükséges pénzt élő 
kell' teremteni ?

S vájjon mit fognak szóllani-ahhoz, hogy elemi 
iskoláink szűk utcákban, bérhazak közé ékelvék, a ter
mek hol sötétek, hol meg a szomszédos műhelyek zajá
tól hangosak ; hogy a gyermekeknek sem idejük, sem 
htílyök az óraközi pihenőre s játékra ; hogy ha itt-ott 
akadna is' terjedelmesebb udvar, az igazgatói belátás 
éber szigorral tiltja ki onnan a zajongó gyermek sereget; 
hogy pocsék őszi időben és fagyos télszakon át az 
iskola kapui délen át órákig következetesen ^árva marad 
azok előtt a fagyoskodó apróságok előtt, kiknek fogya
tékos ruhában iskolába kell járniok, de gyári munkára 
jaró szüleik napközben zárva kénytelenék tartani a 
szegényes lakást.

De különös dolog is, högy olyankor, mikor az 
iskolai tanítás foly, és osztrák kollegáinkhak is dolguk 
van odahaza, olyankor látogatnak el hozzánk, hcigy 
mindent a valóság színében láthassanak.

H Í R E I N K .
— SzQllö Géza kir. tanácsos, Turócm egye tan

felügyelője, augusztus hó 2^-án Gleichenbergböl haza 
érkezett székhelyére, Turöc Szt.-Mártonba. A tanfel
ügyelő úr, mint gyengélkedő utazott el a világhírű 
üdülő-helyre, s onnan megerősödve, friss kedélylyel 
tért haza kedves neje ő nagysága társaságában. 
Szívből örülünk az egészségi állapotában beállott 
kedvező változatnak, s kívánjuk, hogy ez az újabb 
állapot a mi egészséges levegőnk hatása folytán állan
dóan erösbödjék.

— Biroválasztas. Znióváraljának bírája beteges
kedés miatt lemondván, új választás tűzetett ki 
augusztus hó 27-ikére, melyen Záborszky szolgabiró 
jelent meg a közigazgatósági hatóság képviselőjéül, 
a választó közönség között. A választási aktus rövid,
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A kis mama.
— A Felvidéki Híradó számára irta: Gonda József. —

A fiatal ember letérdepelt a .szőke fürtű asszony eiölt 
s elbalmoza vékony selyem ruhája szélét forró, szerelmi 
csókkal. . . .

Alkony borult mar a tajra. A kopaszodni kezdő 
fák gályái között szomorúan bujkált a panaszosan zugó 
őszi szel, mintha csak valami bús, halotti danát 
dúdolna.

llervadás . . . Pusztulás . . . rideg szomorú ősz . ..
Az ő  szivükben azonban a tavasz virága nyílott, 

az ő szivükben kikelet volt a szerelem tavasza . . . - 
kikelete.

Egy elkésett kis madárka csattogott a bokrok 
sápadt, zörgő levelei között, olyan búsan, olyan szívre 
hatóan, mintha csak a párját vesztette volna el. Sze
gény madar, szegény kis madarka.

— Géza — rebegé a szőke fürtű nő, Géza — 
keljen lel «iz istenért . . .  ha meglátnák . . .  a férjem
. . .  az édes apja . . . mert . . mert tudja-e . . . hogy 

a mi szerelmünk . . . bűn . . . vélek . . . szentségtörés.
Mohó vágygyal ragadta meg a futal ember a 

bolondítóan szép asszony piciny kezeit, odaszoríta laz- 
ban égő ajakához s csókolta hévvel, szenvedélyesen.

— Mi gondom az egész világra, mi gondom raj*

tad kívül bárkire is a földön, én csak téged szeretlek, 
a te ajkadról akarom szívni a mámor csókjait, a le 
szemed tűzébeu akarom összcégetni szívemet, iclkcnicl, 
a te szíved fölött akarom vergődő lelkem végsóhaját 
kilehelni! . . . Ilon, Ilon tudja-e mi az a szerelem ? . . ,

Egymásra néztek. A két szenvedélytől égő szem
pár összeviliant, egy delejes ütésre felnyiit a békó 
zárja, mely féken tarta szívű < szerelmét, . . . egy pilla
nat . . .  a legyőzött nöhtíség egy elhaló sikolya . . . s 
már ott pihentek egymás karjai között s szívták egy
más ajakárói a tiltott szerelem megrablott gyönyörét.

— Ilon, Ilon tudod-e mi az a szerelem ? . . .
*

Egy elkésett kis madárka csattogott a bokor 
sapadt, zörgő levelei között . . búsan szívrepcsztóen, 
mintha csak a párját vesztette volna ! . . .

#
Az öreg Erdősnek öreg korara jött a bolond gon 

dolala, hogy megházasodik.
— Elég sokáig voltam özvegy, az isten se tud

hatja be bűnömül.
így mentegette magát a jogasz fia előtt.
— Asszonyt hozok a házhoz fiam, takaros, helyre 

a iszonyt. Meglásd mily csinos, mily enni való, mily 
isteni lesz ! . . .

| A fiatal Erdős Béla szivesen halgatá az édes apja

tervét s ha bár nyíltan.-ellene szegült is, szíve mélyén 
örült a házi tűzhely kedvesebbé tételének. - -

— Te gondold, édes apám. Ha akarod, tegyed. 
Szegény anyám mar úgy is olyan régen itt hagyott 
minket . . . .  Kar lesz azonban . . . mondj le mégis e 
tervről. Különben is hát ki a választottad ?

— Mellékes, elég az hozza, hogy . . . hogy én 
nekem szerfölött tetszik s ez tökéletesen elég arra, hogy 
ha kell hat . . .  el is vegyem !

A fiatal ember nyugodtan verte le cigaretje hamu
ját, s egykedvű, unott arccal monda:

— A hogy tetszik. Fiat voluntas tua!
A szép Ilonkából Erdősné lett. A  férj, az öreg, 

jószívű Erdős, a legnagyobb szeretettel vette körül. 
Elhalmozta a szép asszonyt kincsesei, aranynyal, selyem
mel r . .

Egy csókjáért bolondult, egy csókjáéit cpedt. 
Rabja volt az asszonynak. Az parancsolt, az rendel
kezett, az ő  tiszte csak a feltétlen engedelmeskedés volt.

No ehhez értett is.
Egy jó férjnek pedig többet tudnia teljesen

fölösleges.
Történt, hogy a fiatal Erdős hazajött Budapest

ről látogatóba.
A kismamája jól fest. Néhány hónapot majd itt* 

hon tölt.



de jelentőségteljes volt, mert a hármas jelölés után 
egyhangúlag s lelkes éljenzéssel a megyeszerte köz- 
tiszteletben és szeretetben álló Akantisz Rezső, köz- 
alapítványi erdőmester kiáltatott bíróvá. Midőn a 
znióváraljai választó közönség az érdemekben kiváló 
erdőmestert bírói székébe ültette, nemcsak saját 
magát tisztelte meg. nemcsak teljes bizalmának adott 
kifejezést, de egyszersmind biztosította ügyeinek kitűnő 
vezetését, az idevágó dolgoknak gyors és pártatlan 
elintézését és végre ezen szerencsés választás állal 
szolgálatot tett a magyarság ügyének is, mely már 
eddig is sokat köszönhet az új bírónak, ki mint a 
Magyar Kaszinónak lelkes elnöke is méltó a tiszte
letre, becsülésre és közbizalomra. Szóval nem neki, 
de Znióváraljának gratulálunk!

—  Kinevezés. Mittelmann Jakab, oki. rajztanár, 
városunk szülöttje, a nm. vallás- és közoktatásügyi 
minister úr által a kaposvári áll. polgári iskolához 
rajztanárrá neveztetett ki.

—  Érdekes vendége van pár hél óla Slubnya- 
fürdőnek Sir John Hills, ő felsége, a britt szigetek 
királynőjének tábornoka személyében. A vitéz gene
rális 2 hó óta bejárja a continens szebb helyeit s igen 
hízelgő a ml fürdőnkre nézve, hogy a világlátott nagy 
úr hetek óta olyan kitünően érzi magát a stubnyai 
hársak alatt. A fürdőt magát nem élvezi a tábornok, 
hanem artnál inkább tetszik neki a vidék. Naponként 
átrándul Znióra s igazi angolos sport szenvedéllyel 
halászik a tavakban s az uradalmi patakokban. ’

—  Valasz többeknek. Azon tisztelt uraknak, a kik 
szerkesztőségünknél tudakolódzottak a F. M. K. E. 
turóci választmánya közgyűlésének ideje és egyéb 
tájékozódások szerzése végett, — azoknak nem szol
gálhatunk még ez idő szerint, miután hozzánk semmi- 
némü értesítés nem érkezett, hisszük azonban, hogy 
nem sokáig kell várniok, miután az egyetemes köz
gyűlés ideje is közeledik már. Szerk.

—  Nyílt kérdés. Kérdjük Turóo-Szt.-Márton város 
mindazon hatóságait, a kiket a dolog kellő mederbe 
való terelése megillet: mikor mozdulnak már meg 
a sokszor emlegetett heti piac érdekében? Meddig 
szándékoznak még a város piacra szoruló nagy közön
ségét becses maradiságukkal örvendeztetni ? Valóban 
ádáz tusát kell naponta megvívni a házi asszonyok
nak a főzés nehéz gondjait illetőleg! — Egy házi 
asszony. (Mi a magunk részéről nem egyszer elég 
élesen és kimerítően sürgettük már a heti piac rend
szeresítését, — de fájdalom mindannyiszor süket 
fülekre találtunk. Azt vettük észre, hogy helybeli 
magyar lapunkat az illetékes hatóságok talán nem
csak hogy nem olvassák, de nem is iátják; — külön
ben lehetetlen, hogy ezt a nyilvánosság előtt meg
hurcolt ügyet meg ne szívlelték volna. Szerk.)

—  Műkedvelői előadás. A znióváraljai magyar 
ifjúság szép törekvéseinek adta követendő példáját 
akkor, mikor hazafias érzületének adott kifejezést, 
tartván az első műkedvelői szinielőadást, augusztus 
hó 25-én. Az előadás pompásan sikerült és az első 
sorban a Znióváralján nyaraló Iglói tanárnak, Miha- 
licska Istvánnak tulajdonítandó, ki türelemmel páro
sult odaadással vezette a próbákat és végezte a ren
dező nehéz szerepét. Kétszeres lehet Mihalicska úr 
megelégedése a siker felett, mert lehetővé tudta tenni 
azt, hogy tót ifjak és egy kisasszony is a hazai ékes 
nyelven dicséretes buzgalommal feleltek meg feladatuk 
nehézségeinek. Ez elkalommal Vagner H. előadta az 
‘ Öngyilkos* * című monológot igen sikeresen. Utána 
Bérezik Árpád >A bálkirálynő« című egy felvonásos 
vígjátéka került színre, mely folytonos derültségben 
tartotta a szép számmal egybegyült közönséget, mely
ben láttunk nem magyar ajkúakat is, mi minden esetre 
dicsérendő dolog A szereplők közül főleg Volko 
Mariska és Aranyossy Ilonka kisasszonyok emelendők 
ki, kik. intelligens játékukkal az előadás sikerre eme
lésén nagyban közreműködtek. Szép csokrokat kap
tak emlékéül a mai napnak, mely kétségtelen, szá
mukra az ünnepeltetés szép napja volt. Á férfi szereplők

36. szám. Turóc-Szenl-Márloh,

Ez volt az első terv, mely a fiatal ember agyán 
átvillant, látva azt a gyönyörű szőke' nőt, mely rabja 
egy agg, egy gyámoltalan öreg úrnak.

—  A helyzet tarthatatlan. Had kezdődjék hát az 
ostrom.

0

Nagszabású estélyeket, szuárékat adtak, melyekre 
azután hivatalos volt a környékbeli teljes számú jnteli- 
gencia.

Ejh, fiatal, szép asszony van a háznál, kit ne 
érdekelne mar ez, annál is inkább mivel a férj öreg
• . . gyámoltalan.

Súgtak, búgtak az úri vendégek, hogy így az 
Ilon, hogy úgy a fiatal Erdős, de hát természetesen 
ezekből a suttogásokból egy szemernyi sem került a 
vén Erdős fülébe.

Gyakran találta pedig őket együtt, igen gyakran; 
de hát mért gyanakodott volna ?

—  A kis fiam és a kis mamája 1 — Ennyi az 
egész, se több, se kevesebb- Had ismerkedjenek meg 
egymással, had szokjanak össze . , .

*
Szép őszí alkony volt. A  fák gályáiról csendesen 

hulldogált a sápadt, dérütött falevél . • . hullott, per
gett aíá . . . beszélt szívről, a szerelemről, megcsalás
ról. . . .

közül főleg Zachar Szaniszló emelendő ki, ki Füleky 
Belizár szerepét pompás alakítás mellett adta elő, 
mi egy tót anyanyelvű ifjúnál nagyon dicsérendő dolog 
Azián Akanlisz Ödön játéka csak emelte a teljes hatást.. 
A folyékony előadás és alakítási tehetsége meglepői 
volt. IJIrich Győző, Kuzsely János, Tilesch Győző. 
Szmetana Emil urak csak hozzájárultak a teljes ensem- 
blée hoz. Végül Molnár Gyula erdőmérnök adta elő 
Hosvay Hugó: *Oh! azok a nők!* című monológját, 
mi nem tévesztette el hatását. Az előadás után tánc 
vette kezdetét lelkesülten, animóval a reggeli órákig. 
Egyike volt ez a felvidéki legszebb mulatságoknak. 
A siker csak további törekvéseknek lehet rugója és 
az a feladat, melyet a magyar ifjúság maga elé kitű
zött, ily nemes törekvések mellett szép jövőnek nyújtja 
pompás képét. — A színi előadás ezen a vidéken 
igen nagy port vert föl a p—v népség között. Sehogy 
sem tudtak megbarátkozni azzal, hogy itt — Znión — 
találkozzék valaki, a ki magyar — kérem tessék jól 
megjegyezni — »magyar« műkedvelői előadást ren
dezni ‘ merészeljen*. Mi pedig mertünk. Szerény kis 
körünknek még alapja is alig van. de azért mutatja, 
hogy él. hogy nem fél az ö áskálódásaiktol, van 
benne ifjú erő és lelkesedés, — kiállotta az első 
küzdelmet sikeresen s reméljük ki fogja állani a 
többit is. — Különösen egy dolog furdalta lelki
ismeretüket, az t. i. hogy olyanok is vállaltak szere
pet, kikbe ők tnás reményeket helyeztek. Minden 
követ megmozdítottak, hogy zsenge törekvésünket 
megakadályozzák, — de sajnos — minden fárado
zásuk hiábavaló volt, mi pedig elértük azt, a mit 
akartunk, mert a színi előadás és a mulatság sikere 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag várakozásunkat mesz- 
sze fölülmúlta. — Becses jelenlétökkel szerencsél
tettek: asszonyok: Akantisz Rezsöné, Antal Józsefné, 
Aranyossy Edéné, BedÖ Béláné, Braun Ignácné. 
Bürger Vencelné, Hodobayné, Kovácsik Emilné, 
Lehoczky Istvánná, Marmorstein Lipótné, Mihalitska 
Istvánná, Mohar Józsefné, Petyko Józsefné, Rátskay 
Jánosné, Rosza Jánosné, Somogyi Gézánó, Vankó 
Lajosné, Velits Györgyné, Wagner Lipótné és Zvada 
Antalné. — Leányok: Antal Auguszta, Antal Fani, 
Aranyossy Ilonka. Braun Frida, Braun Gizella, Czin- 
czik Benedicta. Czinczik Mariska, Kuzma Mariska. 
Maliska Auguszta, Maliska Mariska, Marmorstein 
Ella, Petyko Paula, Podhorszky Auguszta, Rosza 
Erzsiké, Szmetana Ilonka. Táboreczky Fani, Tilesch 
Hermin, Ulrich Margit, Veliis Margit, Volko Emília, 
Volko Mariska és Wagner Ida. — A mulatság költ
ségeinek fedezésére felül fizetései kkel hozzájárultak: 
Somogyi Gézáné ő nagysága 2 kor., Akantisz Rezső 
úr 4 kor.. Babura László úr 2 kor., Benisek Imre 
60 fii., Gallo József úr t kor.. Lehoczky István úr 
1 koronával. Fogadják az előadáson megjelent ven
dégek köszönetünket, kegyes pártfogásukért. A rend.

— Öngyilkos vasúti hivatalnok A ruttkai vasúti 
állomáson f. évi augusztus hó 30-án, estéli 8 és fél 
óra tájban történt ama borzasztó eset, hogy Tock 
Kálmán, ottani magyar államvasuti forgalmi hivatal
nok, az állomásra bevonuló tehervonat utolsó kicsija 
elé dobta magát s azonnal szörnyet halt. Az öngyilkos 
hivatalnok felesége pénztáros ugyancsak Rutlkán a 
magyar államvasutnál s ennek számadását ő szokta, 
a szerencsétlenül járt férj, összeállítani, azonban a 
nejére bízott kasszái többször megkárosította a neje 
tudta nélkül. Végre azonban az igazgatóság rájött s 
az affölött való restelkedés zavarta a halálba. Neje 
és két kicsiny gyermeke siratja a boldogtalant.

— Menedekhaz-felavatas. Á »Magyar Turista Egye 
sülét Várvölgyi Osztálya*, érdemes ügyvivő alelnöke, 
dr. Pattantyús Márton kezdeményezésére menedék
házat épí Leit etett a Kis-Krivánon. Gróf Majldth György 
áldozatkészsége folytán a menedékház felépült s ennek 
ünnepélyes felavatása aug. hó 20-án ment végbe. 
E felavatás ünnepségének jelentősebbé tétele végett 
a Vágvölgyi Osztály felhívta a szomszédos turista- 
osztályokat, sőt a központot is. Az ügyvivő alelnök 
azonban szomorúan tapasztalta, hogy a testvér-osz-
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tályok közül egy sem képviseltette magát, ellenben 
a budapesti osztály tagjai közül többen részt vettek 
az ünnepségen. Dr. Pattantyús alelnök úr arról értesít, 
hogy a turóci osztály számára is készíttetett egy 
kulcsot, a mely kívánatra rendelkezésünkre fog bár
mikor bocsáttatni. — Az ünnepség a lapunkban, is 
közölt programm szerint a legfényesebben sikerült, 
Mintegy 70—80-an voltak jelen, s midőn a társaság 
a menház előtt félkörbe állva elénekelte a Hymnust, 
az építő ács eme szavak kíséretében: *Én a reám 
bízott munkát Isten kegyelméből bevégezvén, ime a 
kulcsot átadom az igen tisztelt alelnök úrnak,* — 
átadta a kulcsot, mire a fáradhatlan alelnök vá la 
szolt megható szavakban, egyben megköszönvén a 
nemes gróf kiváló áldozatkészségét, a mely lehetővé 
tette a menház felállítását. Ezután az egyház kép
viselője, Pélzmann János tyerchovai plébános beszen
telte a házat, minekutána hatásos beszédet tartott 
a közönséghez. Az ünnepély a Szózat eléneklésével 
végződött s a társaság visszatért Tyerchovára, ellen
ben a budapesti osztály 4 tagja a jus primae noctis 
jogát magának vindikálván, azonnal lefoglalta első 
éjjelre a menházat. Ezek másnap, innen Suttóra 
mentek a vízesést megnézni. — így folyt le a kriváni 
menház felavatása.

— Értesítés. A turóc-szt.-mártoni állami tan
intézetekben a beírat<í8ok szeptember hó 1., 2. és 3-án, 
délelőtt 9 — 12. délután 2—4-ig, az igazgatói irodában 
(emelet, 37. sz.) fognak megtartatni. — A rendes taní
tások szeptember hó 5 én veszik kezdetöket. A 
javító vivsgálatok augusztus hó 31-én; a felvételi vizs
gálatok szeptember hó 4-én, reggeli 8 órakor; a magán
vizsgálatok pedig szeptember hó 6-án, délután 2 óra 
kor és szeptember hó 7-én, délelőtt 9 órakor tar
tatnak meg. Boldis Ignác, igazgató.

—  A kereskedelmi iskolák új szervezete tárgyá
ban W lassics miniszter rendeletet adott ki, melynek 
intézkedései a következők: Folyó évi szeptember, hó 
1-től kezdve új szervezet lép életbe s ezen naptól 
kezdve az eddigi kereskedelmi akadémiák és keres
kedelmi középiskolák hivatalos neve felső kereskedelmi 
iskola lesz. A rendelet 2. b) pontja azokat a kir. tan- 
felügyelőket, kikre ezen iskolák felügyelete ideigle
nesen bízva volt, a felügyelet gyakorlásától felmenti. 
Mivel ezen iskolák részére az új szervezet II. része 
értelmében külön főigazgatóságot még most nem 
szerveztek, a főigazgatói teendők ellátására miniszteri 
biztost fog a miniszter kirendelni. Addig pedig, inig 
ez iránt intézkedik, az Összes felső kereskedelmi 
iskolák a miniszter felügyelete alatt fognak állani 
s e végből utasítja a rendelet ezen iskolák igazga
tóit, hogy ezen idő alatt a főigazgatók . hatáskörébe 
tartozó ügyekben, jelentéseiket és fölterjesztéseiket 
hozzá intézzék. Az új szervezet III. részét képező 
tanterv a következő módon léptetendő életbe. A,z 
1895—96 iki iskolaévben a felső osztályba járó tanu
lók bevégzik tanulmányaikat a régi tante.rv szerint, 
az alsó osztályban pedig a tanítás egészen az .új 
tanterv szerint vezetendő. Ugyanezen tanévben" a 
középső osztály számára minden iskola a saját viszo
nyainak megfelelően oly átmeneti tantervet állapít 
meg, melynek követése mellett lehetővé lesz, hogy 
a jövő  iskolai évben már a felső osztályban is az 
új tanlerv szerint folyjon a tanítás Az 1896—97-*iki 
iskolai évtől kezdödöleg mind a három osztályban 
az új tanterv követendő. Az új szervezetnek az érett
ségi vizsgálatokra vonatkozó IV-ik részét illetőleg 
azon átmeneti intézkedést teszi a miniszter, hogy az 
ez évi szeptember és deczember hónapokban tartandó 
javító és pótló érettségi vizsgálatoknál, melyekre a 
miniszteri engedély ez évi augusztus hó végéig kiada- 
tik, az eddigi eljárás követendő.

— Hangverseny és táncmulatság. Wachsberger 
Lipót szálloda-tulajdonos újonnan épült és a modern 
követelményeknek megfelelő berendezésű kávéházzal 
és étteremmel egybekötött szállodát nyit Rutlkán 
szeptember 1-én. A hangverseny kezdete d. u. 3 óra
kor, a táncmulatságé este 7 órakor.

—  Mily sok poezis van természetben ? Mennyi 
bűbáj, mennyi kellem ? . . ,

Az öreg Erdős barátja volt az ősznek. Sokszor 
órákig is elbolyongott hatalmas parkja zúgó harsai 
között s nézte, hogy milyen szépen hullanak azok a 
fényes sárga levelek. Öreg volt már, arra gondolt, 
hogy rövid idő múlva az ő  sírhalmára is igy hullanaki 
azok az őszi levelek, sápadt levelek. Mi lesz akkor a 
szegény Ilonból, a kit ő olyan nagyon szeret, imád ?
. . . Szegény Ilon ! .  . .

Vijjogó csér csapta meg a park tavát s sikongva 
szállt az ég felé.

Megrezzent a bokor . . . egy elhaló szerelmi sóhaj 
tört át a zörgő levelek között . . . .  s az üreg Erdős 
lába mintha gyökeret vert volna. Szemeivel üresen 
bámult maga elé, összeszorított öklei megrándultak, de 
csak egy pillanatra, a következőben már csendesen 
rebegte :

— A kis fiam, meg a kis mamaja.
Elvánszorgott a legközelebbi pádhoz, fáradt tes

tével reá roskadt. Nem mozdult, nem szólt egy szót 
sem, csak fénytelen szemeivel bámulta az alkony setét- 
jét..........

Vijjongó csér csapta meg a park tavát s sikongva 
szállt az ég felé. . . .

— Régi bútorok vehetők — elköBözködés folytán
— Glücksthal Jónás úrnál Turóc-Szt.-Mártonban.

— Francia lap a nemzetiségi kongresszusról. 
Alexandre Dcgaston, francia hírlapíró, ki már hosz- 
szabb ideje tartózkodik Budapesten, Jievue Diplo-, 
matique című előkelő párisi politikai hetilapban érde
kes cikket ír a legutóbb lezajlott nemzetiségi kon
gresszusról, melynek maga is szem és fültanuja volt.
— ‘ Mialatt a zsarnok magyar — úgymond a cikk,
— nyugodtan állta, hogy a békeszeretö horvátok Eszé
ken a magyar nyelvű előadásokat betiltsák, azalatt 
az ‘ elnyomott* nemzetiségek leglármásabb, legradi
kálisabb pártja a magyar fővárosban tiltakozó gyűlést 
tartott. Bár e gyűlés, még nemzetiségi szempontból 
is törvénytelen volt, a magyar rendőrség megengedte, 
mert különben lett volna lárma Európában a magyar 
zsarnokságról és elnyomásról.* — Ezután elmondja 
a cikk, hogyan dobták ki a kongresszisták azokat a 
nemzetiségieket, a kik nem voltak velők egy véle
ményen. Degaston ezekhez a visszautasítottakhoz for 
dult felvilágosításokért, a kik megmondták neki, hogy 
a kongresszisták a nemzetiségeknek csak egy kis 
töredékét képviselik. A cikk a gyűlésen hozott hatá
rozatokra azt mondja, hogy azok végrehajtása egy
értelmű volna Magyarorszáy fölforgatásával, a mint 
hogy a vezetőknek nincs is egyéb céljuk. Kimutatja 
az úgynevezett oláh passzivitással űzött szédelgést, 
mert hisz az oláhok vígan szavaznak minden válasz
táson. A cikk azzal fejeződik be, hogy Európa kelete 
az örök harc, s a fékevesztettség színhelye lenne, 
ha ez apró nemzetiségek határtalan nagyravágyóját 
mind kielégítenék.



—  Vasutasok Internátusa. Az államvasutak igaz
gatósága régebben tervezi, hogy a kisebb tisztviselők 
gyermekei egy szegedi internátusbán nyerjenek nevelést. 
Az internátus építési terveit már elkészíttette és jóvá
hagyatta a kereskedelemügyi miniszter már építke- 
kezést még e nyáron megkezdik. A város értékes 
telket ajándéozott az épülethez mely hazafias célnak 
is szolgál a mennyiben a nemzetiségi vidékeken lakó 
vautasok gyermekei itt részesülnek majd magyar szel
lemű nevelésben.

—  Utasítás az iskolalátogatók szamára. Minthogy 
eddig nem volt külön utasítás az iskolalátogatók szá
mára s ezek ennélfogva többször összeütközésbe jutot
tak az iskolaszékkel, tanítókkal, tanfelügyelővel. 
Wlassics miniszter most szabályzatot dolgoztatott ki, 
Útmutatás az iskolalátogatók számára címmel, mely 
meghatározza az iskolalátogatók feladatát. Az iskola- 
látogatás minden rendelkezési jog nélkül van s a 
tanfelügyelők ellenőrzése alatt áll.

—  A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara közle
ménye. A berni nemzetközi póstairoda azon országok 
összes póstahelyeinek alfabetikus névjegyzékét adta 
ki. a mely országok 189L július 1-én az egyetemes 
póstaegyesület kötelékébe tartoztak, azonkívül benfog- 
laltatnak az említett helységnévtárban azon országok 
nevezetesebb postahelyei is. mely országok a jelzett 
időpontig az egyetemes póstaegyesületbe még nem 
tartoztak. E helységnévtár, a mely kivált a kereskedő 
és iparosvilágnak nagy hasznára van, az országos 
pósta-távirda gazdászati hivatalnál, (Budapest, aka- 
dámia-utca) a hat forintban megállapított vételár 
előzetes beküldése ellenében rendelhető meg.

— Uj polgári kötelességek. A belügyminiszter a 
kővetkező körrendeletét küldte valamennyi vármegye 
közönségének :

Az áilami anyakünyvekről szóló 1 8 9 4 . évi XXXVIII. 
t.-c. a születések és halálesetek bejelentésében uj pol
gári közkötelességet állapít meg, melynek elmulasztása 
bűntettetik.

Hogy tehát erről a közkötelességről mindenki 
idejekorán tudomást vegyen, ezennel elrendelem, hogy 
a 7. alatt mellékelt hirdetmény kellő számban sok- 
szorosíttatván, a vármegye összes községeiben a köz
ség- (város) házán, továbbá a vármegye valamennyi 
állami anyakünyvvezetöjének helyiségén kifüggesztessék, 
azonkívül az összes nagy- és kisközségekben ez évi 
október 1 . napján megelőző öt vasárnapon, azaz szep
tember 1 ., 8 ., 1 5 ., 2 2 . és 2 9 . napjain a község házánál 
az összegyűlt közönség előtt a községi elüljáróság által 
élő szóval is kihirdettessék és megmagyaráztassék. — 
Budapesten, 1 8 9 5  augusztus 2 0 -án. Bérezel, s. k.

*

Melléklet a 7 3 .0 9 5 . sz. rendelethez. Hirdetmény 
a születéseknek és haláleseteknek az áliami anyakönyv
vezetőnél való bejelentése tárgyában.

I. Bejelentési kötelezettség.
A születéseket és haláleseteket 1 8 9 5  október I-töl 

kezdve az állami anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni.
Minden születés cs haláleset annál az áiiami anya

könyvvezetőnél jelentendő be, kinek kerületében elő
fordult. Vasúton, hajón történt születés és halálozás a 
kiszállás, illetőleg a kiszállítás helyén illetékes anya- 
könyvvezetőnél jelentendő be.

Minden haláleset legkésőbb a legközelebbi hét
köznapon jelentendő be.

4 Turóc-Szent-Márton, F B I .  T 1 D Í K I  H  1  H  A D  6 -
A születés bejelentésére fokozatosan az alabbi 

sorrend szerint kötelesek:
a) a törvényes atya: bi a szülésnél közreműködött 

bába; c) a szülésnél segédkezett orvos; d) mindazok, 
a kik a szülésnél jelenvoltak; e) a kinek lakasaban a 
születés történt. Ezeken kívül a bejelentésre kötelezett . 
az anya, mihelyt erre már képes.

A haláleset bejelentésére fokozatosan kötelesek , 
I. a családfő ; 2 . a családtagok ; 3 - az, kinek lakásában 
a haláleset történt ; 4 . a háztulajdonos, ha a hazban 
lakik. A kejelentéskor a halottkém által kiállított halott
vizsgalati bizonyítvány felmutatandó.

Úgy a születés, mint a haláleset bejelentésére a 
sorrendben utóbb nevezettek csak akkor kötelesek, ha 
megelőző kötelezett vagy nincs, vagy pedig a bejelentés 
megtételében akadályozva van. A bejelentés szóbeli és 
a bejelentésre kötelezett, vagy annak megbízásából más 
oly egyén által teljesítendő, ki a születésről, illetőleg 
halálesetről közvetetten tudomással bír.

Szülőházakban, kórházakban, letartoztatási inté
zetekben. dologhazakban, laktanyákban vagy egyéb 
po’gári vagy katonai kdzint őzetekben történt születések, 
illetőleg halálesetek bejelentése az intézet elöljáróságá
nak kizárólagos kötelességét képezi.

Az állami anyakönyvvezetőnél azokat a születé
seket és haláleseteket is be kell jelenteni, melyek 1 8 9 5 . 
évi október 1 . napja előtt történtek ugyan, azonban 
okt. 1 ig a felekezeti anyakönyvbe be nem jegyeztettek:

A ki újszülött gyermeket talál, köteles erről lehe 
toleg azonnal, de legkésőbb a következő napon a köz- 
ségi elöljáróságnál jelentést tenni.

II. Büntető határozmány-
A bejelentésre kötelezett, ki a kejelentést a meg

szabott határidőben nem teljesíti, vagy a ki tudva 
valótlan bejelentést tesz, a mennyiben cselekménye 
súlyosabb beszámítás alá nem esik, kihágást követ el 
és 6 0 0  koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.

—  Ezüst padló. New-Yorkban, a »Siiber Dollár 
Tavern* név alatt ismert kis korcsma padlójába 7 0 0  

czüstdollár van berakva. Ugyanilyen ritkaságban része 
sül egy chikágói borbélyműhely, a hol a padló díszí
tésére 5 0 0  dollárt fordítottak és Buffalóban egy »Drin- 
king Sálon* létezik, melynek kirakására 5 0 0 0  különféle 
ezüstpénzt költöttek.

—  Ismerte az embereit. Miklós orosz cárnak azt 
rendelték egy alkalommal az orvosai, hogy dörzsöltesse 
meg a hátat. A cár környezetében senki sem volt. 
akire ezt a fontos műtétet rábízhatta volna. Levelet 
irt tehát ÍV. Frigyes Vilmos porosz királyhoz, melyben 
arra kérte őt, hogy küldjön néhány porosz altisztet 
Szt. Pétervárra. Az altisztek megjöttek, kifogástalanul 
végezték munkájukat és a gyógykezelés fejezetevei 
visszatértek Poroszországba, persze bőven megajándé
kozták őket. Midőn a porosz, király később azt kér
dezte a cártól, hogy miért nem bízta a műtétet oroszokra, 
a mindenható uralkodó így feleit : — A mig láthatom 
a muszkáimat, jól megy minden, de hogy a hatam mögött 
tegyenek valamit, igazán nem bíznám rajuk.

—  Kinos kérdés. Ne ijedjen meg kedvesem, — 
biztatja az orvos a sebesültet, — de ezt a lábát le kell

vágnom. — Teringettét. doceor ur, — felel a beteg, 
_  de llát akkor mit csináljak a másik cipőmmel í

—  Egyenló helyzet. Koldus : Ajándékozzon meg 
eg). pár krajcárral, nagyságos uram; azt sem tudom 
még, hogy hol fogok az éjjel aludni. A  jogási: Én sem.

I r o d a l o m .  .
Szalay- Baroti >A Magyar Nemzet Tortóne* c.

füzetes vállalatból most jelent meg a 2 0  dik (űzet, mely. 
ben dr. Baróti Lajos az Anjouk korát — Róbert Károly 
uralkodását tárgyalja, melyet befejezve, Nagy Lajos 
király dicső uralkodása leírásába fog bele. A füzethez 
egy igen szép műmelléklet »Dezső vitéz föláldozza 
magát királyáért* — (Molnár J. festménye) van csa
tolva. A szöveg közzé nyomott képek a következők : 
Károly király pecsétjének előlapja. (Az Ürsz. Levéltár
ban őrzött eredetiről, mely a király egyik 1 3 2 3  ki 
oklevelén függ). Karoly Róbert pecsétjének hatiapja. 
Florenci arany. XIV. századbeli lovas fóúr (Dörre Tiva
dar rajza a Képes Krónika nyomán.) Bajor Lajos (Mün
chenben levő síremlékéről.) János cseh király mellszobra. 
Kázmér lengyel király mellszobra. IV. Karoly császár 
mellszobra. Kezdő »L* betű N. Lajos 1 3 6 5  ki okleve
lén. (Az Örsz. Levéltárban őrzött oklevél masolata.)

1896. szeptember 1. 35. szám.

N y í l t t á  r .
(Az. e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.J

Foulard-selyemet 60 krtol 3 frt 35 krig méte
renként — japáni, chinai, n. a. t. a legújabb mintá
zattal és színekben, ú. m. fekete, fehér és színes, 
Henneberg selyemet 35 krtól 14 frt 65 krig méteren- 
kint sima, csikós, kockázott mintázoltakat, damasztot 
s. a t. (mintegy 240 különböző minőségben, és 2000 
szin és mintázattal s. u. t.) postabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: 
l l e i i n c l i c r t f  (cs. k. udvarszállitó) H e ly e m  
j i j i i r a  X . 'ir lt - lilM -n . Svájcba címzett levelekre 
10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések .pontosan elinléz- 
tetnek.

1895. évi 23‘J1.

Árverési hirdetmény és feltételek.
A zsarnócai in. kir. erdöhivaial közhírré teszi, 

hogy a kürmöci erdőgondnokság által termelt s az 
alsó lurcseki pajtában lévő mintegy 182 ürköbméternyi 
szárított feldolgozatlan l ú c k é r e g  az írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános árverésen elfog adatni.

Az árverés a körmöci m. kir. erdőgondnokság 
irodájában f. évi augusztus ho 28-án d. e. 1 1  órakor 
meg fog tartatni.

A kikiállási ár 374 forint, a leteendő bánatpénz 
37 forint.

Ajánlatok csakis az egész kéreg mennyiségére 
tehetők.

Az eladó-kincstár nem vállal felelőséget sem a 
kéregmennyiségeért, sem pedig annak minőségéért.

Azon ajánlattevő, kinek ajánlata elfogadtalik, 
köteles az értesítés napjától számítolt 14 nap alatt, 
a kérget átvenni, a vételárát teljesen megfizetni, s a 
kérget két hó alatt elfuvarozni.

M. kir. erdöhivatal.
Zsarnócán, 1895 évi augusztus havában.

csodálatraméltóan hat! Úgy öl, mint semmi más szer, mindennemű rovarokat,
és e z é r t  mi n t  e g y e t l e n  a m a s a  n e m é b e n  d i c s é r l e t i k  és  k e r e s t e t i k .  I s m e r t e t ő  j e l e i :  1. a l e p e c s é t e l t

p a l a c k ,  2. a » Z a c h e r l «  név .
T n r o f -Hk i , -Ma r i o n t  Grabcr Miksa és Fia 

» Schwarz Kálmán
» Soltész L.

Glp tó -M r ,l . -Mikid *  | Ho.iicky D. M.
» Pálka Péter
» Scliavernoch G.

M p t n  * 7 . t . - M i k l ó *  t Trnowsky József 
H u M k a i  Gál Emi!
* 7.iit-*dn y  t Hurda János
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Turúc-szt.-martoni Magyar Nyomda — Moakoczi Korencné. ~
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