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A tengeren  túlról.
— Levél a Felvidéki Híradónak. —

Épen most, amikor a kivándorlás 
kérdése mindinkább szélesebb körű 
érdeklődést kelt föl, nagyon figye
lemre méltónak tartjuk azt a levelet, 
melyetOhió egyik fővárosából, a közel 
100 ezer lakossal biró Cleveland- 
bol kaptunk a regényes Erié ló part
járól.

És bár e levélben tisztán bennün
ket érdeklő dolgok is vannak, ameny- 
nyiben lapunkat cserepéldányul kérik j 
a megindítani szándékolt Szabadság | 
című lap számára, mégis közöljük | 
egész terjedelmében, mert érdemes- | 
nek tartjuk arra, hogy minnél széle- : 
sebb körben megismerjék.

Ránk olyan hatással van e levél, j 
mint hogyha a látásunkat gátló fá- j 
tyol egy kissé félre lebbentetelt ! 
volna s egy pillanatra rendkívüli ér- ! 
dekü képet látnánk.

Nem akarjuk kommentálni ; eleget i 
beszélnek e sorok maguk is :

Cleveland. 0 .  Szcpt. 14. 1891 |

Igen tisztelt szerkesztőség.
Abban a reményben fordulunk az 

igen tisztelt szerkesztőséghez, hogy 
kérésünket vissza nem fogja utasítani.

A magyarság Amerikába való 
vándorlása hétről hétre aggasztóbb 
mérveket kezd ölteni. Az elmúlt esz
tendőkben csakis a felvidéki tótság 
kivándorlásairól lehetett szólani, most

-*  MEGJELENIK: MINDEN VASARNAP. ---------------

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és előfizetések a 
kiadóhivatalra czimezve Turocz-Szt.-Mártonba küldendők. 

gMP* A hivataloi hirdetéeeket, kéziratokat pántokig kérjük beküldeni

azonban fájdalom, be kell ösmernünk, 
hogy a magyarság száma rohamosan 
emelkedik, s a jelek arra mutatnak, 
hogy a magyarság nagy része it
ten mégis telepszik. Ehhez hozzájá
rul még, hogy a magyarság majdnem 
teljesen szervezetlen, és így számot 
nem tesz a többi idegen nemzetisé
giek között. Egyleteik ugyan vannak, 
de a betegsegélyzésen kívül más cél
ju k  nincs.

Augusztus hó 25-én ünnepelte 
meg a chvelandi magyar ifjúság egy
lete Clevelandban— az amerikai ma
gyarság egészére terjesztve ki — Lajos 
napját, a midőn is, Kossuth Lajost 
táviratilag üdvözölte. Ez eset az el
ső alkalom, a midőn az amerikai ma
gyarság eszmében egyesült.

A mai napon mondták ki a cleve
landi magyar egyletek, hogy az ame
rikai magyarság e/.utáni mozgalmait 
a magyarság tradícióihoz méltó szín
vonalra akarják emelni. Erre okot kü 
lönösen az adott, hogy az Ameriká
ban levő három tót újság a pánszlá
vizmusnak csinál propagandát, s nem
csak a tótokat igyekszik zászlója alá 
hódítani, hanem Pennsylvánia kőszén
bányaiban a 'tótsággal munkálkodó 
magyarságot is tótositani igyekszik.

Ez a veszedelem az. a mely a cle
velandi magyarságot arra bírta, hogy 
részvénytársasággá alakulva, egy ma
gyar lap kiadásával, a magyarság 
érdekeit megóvja.

• Szabadság* címmel, ez évi okt. 
hó 29-én, vagy nov. 4-én jelenik meg 
a clevelandi magyarság áldozatkész

sége által megteremtett hírlap, mely
nek programúba :
* Óva inteni mindenkit az idevaló 
vándorlástól.

Küzdeni a pánszlávizmus ellen.
Egyesíteni az amerikai magyarsá

got.
A midőn a clevelandi, munkájuk 

után élő, magyarok áldozatkészsége 
megteremti azt a lapöt, a melyre az 
amerikai magyarságnak égető szük
sége van, nem lesz indoktalan, a mi- 

! dőn a t. szerkesztőség támogatását ki
kérjük, hogy t. i. kezdő vállalatunk 
felsegélezéséhez egy cserepéldány- 
nyal hozzájárulni szíveskedjenek.

Miután lapunk első száma csakis ' 
okt. 29-én, vagy nov. 4-én fog nap
világot látni, mi előbb nem küldhe
tünk lapöt, a  t. szerkesztőséget azon
ban arra kérjük, hogy lapjukat, ezen 
levelünk vétele után útnak indítani 

' szíveskedjenek.
A midőn megjegyezzük, hogy a ma

gyarországi lapok ideérkezésétől függ 
lapunk kiadásának idő pontja, a mi
dőn hozzátesszük, hogy nehézségek
kel küzdő vállalatunk kiadások dol- 
gában bőkezű nem lehet, az ameri- 

! kai magyarság érdekében kérjük, ne 
tagadják meg kérésünket.

A »Szabadság* szerkesztősége és 
: kiadőhivatala.

Kohányi Tihamér.

Cim :
•Szabadság*
Lock Box 62.
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100 *zóip 2 írt., ezentúl minden megkezdett 

azáz azónál 50 krrai több.

Cleveland, Ohio.
N. Amerika.
Ezen levélben foglaltakat a eleve 

landi magyar egyletek megbízásából 
megerősitem.

Szepessy L. József.

Instal 1 átió Tu róc-Szt.-Györgyön.

Fukasz József turóc-szt-györgyi esperes
plébános szept. hó 27-éu tartotta meg ins- 
tatlátióját ezen plébániai hivatalban. Ugyan 
ezen napon búcsúzott el kedves vaicsai hi 
veitől is, kiknek könnyei kísérték szeretett 
lelki pásztorukat uj otthonába.

A papi pályán ily hamarosan emelkedő 
fiatal plébánost azonban örömmel siettek 
üdvözölni uj hívei is, kik lóháton, zászlók
kal föllobogózva s számtalan kocsin fogad
ták már a lezsjachói határon. Turóc-Szt- 
György község határán pedig uj meglepe
tés várt az ünnepelt plébánosra. A fenyő- 
gailyakkal ékesített diszkapu előtt összese- 
reglett hívők nyílt lelkesedéssel üdvözölték, 
kiknek nevében Matuskovich Mihály szlo- 
váni földbirtokos tolmácsolta jól átgondolt 
magvas szavakkal, az ezen alkalommal szi
vükben érzett érzelmeket. A meghatott plé
bános talpraesetten válaszolt.

Minek tagadjuk, épültünk e beszédeken, 
mert ezek a vallás magasztos érzelmeitől 
ihletett gyöngyvirágok valának, gyönyörűen 
fűszerezve a legtisztább hazafiasság, draga 
hazánk iránt való ragaszkodás törhetetlen^ 
crényvirágaitól. A tündöklő nap játszi su
garai a hivők könnyeiben fűrösztötték ma
gukat, mert lehetetlen volt a szív mégha-

T Á R C A

Hozzád!
Töredék egy nagyobb költeményből.

I r t a  FAJ A n d r á s .

Te vagy az én lelkem imádott Mekkája . . 
Ki után & szivem, sóvarogva vágyik . . .
Mint a muzulmánnak legfőbb óhajtása,
Hogy térdencsuszva is eljusson odáig 1

Hosszú küzdelemben eljut a szent helyre . . ] 
Kifáradt fejét a szentelt földre hajtja . . .
A vád beteljesült, megnyugodva lelke,
Ihlettel rebegi il allah, il allah 1

Eljutok-e én is vágyam országába,
Hol a boldogságot, üdvömet föl lelem ? 
Vagy belehalok a reménységbe, vágyba, 
Siratatlan marad nem ösraert nyughelyem ?

Vagy mi még iszoyubb. rosszabb mint a 
halál,

Máz valaki tűzze keblére virágom !
A  rab Prometheus égő fájdalminál . . , 
Fájóbb leune az én boldogtalanságom!

Mondják, d.-lejes a szerelem hatása . .
A  két szereti s z í v  okvetlen összejő . . .
Az éti szerelmemben, melynek nines határa 
Mily óriás lehet a delejes erő ?

S ha a te szived az éjszaksarkon lenne . . 
Az enyém a délin . . közöttünk egy világi 
Síivem dobbanásit érezned kellene . . . 
Szerelmem deleje onnan is hatna rád t

Az én szivem, mint a hullámverte bárka 
Hányódik, vetődik szerelmem tengerén, 
Régen letört annak minden vitorlája.
Nem tartja semmi sem csakis a hit s 

remény.

Mert mély, mély a tenger, majdnem fene
ketlen,

Ki viharát latta, nem tudja feledni, 
Szerelem a tenger, hová buvárlelkem, 
Leszáll a költészet gyöngyeit keresni !

A c h i c.
A Felvidéki Híradó eredeti tárcája.

A chic a legutóbbi idők terméke, éppen 
mint a villanyvilágítás. A francia nyelv és 
esprit nem elégedett meg többé az elegan
ciával és igy teremte magának a »chic«-ket 
valamint, hogy áz amerikaiaknak halvány 
volt már a gáz fénye, fölfedezték tehát a 
villanyvilágítást.

Hogy mi az a chic ? —  fogják talán kér
dezni önök tőlem. Bocsánatot kérek, hanem 
inkább írok a chicröl 2 Íves tárcacikket 
semmint, hogy akár magyarul, akár angolul, 
tótul vagy barmi más nyelven meg tudnám 
mondani, hogy mi az.

A chic francia szó és nyelvünk talajába 
átültetve elvesztené fényét, üdeségét. Tehát 
ne is próbálja azt lefordítani nyelvünkre egy 
magyar chauvinista se, mert ép úgy meg
járja vele, mint egyik igen ismert színi kri
tikusunk, aki a bonvivant szót *életkedvü«- 
re fordította le.

így voltunk a piquanssal, a bagatel-lel 
és vagyunk legujabbau a cbic-kcl is.

A színházban, salonokban, szellemes tár
cákban, utón útfélen mindenütt kisértett a 
•chic*.

Az emberek eleinte nem tudták annak 
élelmét, de azért terjedt, ragadt az embe 
rekre, mint a francia divat minden bo
hósága.

Most azonban a társaságok és salonokba 
járó ember már fel nem tudja fogni, hogy 
ugyan mit csinálná o, ha az ördögi kis 
•chic* szócska nem voma, mely kifejez 
mindent, igenis mindent a mi elmés, szelle
mes, könnyed és mégis szeretetreméltó.

Az elegáns szó épp olyan kopott, hasz
nált már mint akar a tavalyi kalapdivat és 
különben is az nagyobbára csak a külsőre 
vonatkozik, hiányzik belőle az elmés, a 
könnyed, a szeretetreméltó.

Elegáns lehet a bürziáncr, sőt a vasárnapi 
lovas is ; az elegantiat megveheted pénzért, 
legfcllebb még egy kis tanulás, majmolas és 
nyegleség kell a »kifogastalan« öltözékhez 
és kész az elegantia.

Hanem a »chic« non fit séd nascitur. A 
chic-ket sem meg, se eltanulni nem lehet, 
az az embernek az egyéuiségc.

A  chic nem teremt külső divat alakokat, 
mint az elegantia; nem tűr meg feszes bá
bokat, kizárja az aflcctált urhatnámságot, a 
blasirt hányavetiséget és általában mindazon 
•distinguált alakokat* a melyeket olyan 
dúsan terem meg egy nagyváros. .

A chicnek a következő négy feltétele 
van : a fsin, elmésség, könnyedség és min
denek felett a természetesség.

Tartózkodom attól, hogy a chic eme 
négy alkatrészét egyenkint fejtegessem, de 
annyit mondhatok, hogy mindenki aki azt 
majmolni akarja, a csínt keresettséggel, az 
elmésségét élcccl, a könnyedségét h&nyi- 
vetiséggcl és a természetességét mesterkélt
séggel fogja felcserélni.

A >chic« maga a kellem, olyan mint a

szépség: adomány. De azért, hogy kissé 
drastice szóljunk —  a mi magában véve is 
elég arra, hogy a magunk részéről minden 
chicet eljátszunk — valamint a költő, akt 
nem lesz, hanem születik, nem lesz igazi 
költő, ha azza nem képződik, nem nevelte
tik, hanem megmarad mindvégig a Rousseau 
• természetes* allapotaban : úgy csiszolni, 
faragni kail az embert (mini a gyémántot a, 
mely piszkos ásványokkal van környezve), 
hogy a modor chikké fejlődjék.

Hanem az az egyén, aki korlátolt szel
lemi tehetséggel bir, akinél hiányzik a he
lyes irányú nevelés, aki túlkomoly, nehéz
kes, nyárspolgári, avagy nagyúri módon 
phlegmatikus, az chic-re nem tehet szert 
soha, ha mindjárt annak elnyerését tűzte 
volna is ki életfeladatául. Az a férfi, vagy 
hölgy is lehet azonban chic-cs, aki nem 
szép, mert a chic nem privilégiuma a külső 
szépségnek. A  chic könnyed és ügyes moz
gást kíván és tetszetős, ha nem is szép, 
megjelenést, otthoniasságot, egy kissé me
rész fellépést, amely azonban sohasem fa
julhat arrogantiává. Ezért az émelygős túl- 
sensitiv, úgynevezett ideális kedélyek épp 
oly kevéssé képviselik a chic-et mint a sa- 
lonoknak bókoló, udvarias és nóditani vágyó 
gavallérjai.

Az öltözködésben chic az, ha valaki a 
legújabb divat szerint van öltözve, de az 
öltözet nem viseli magán azt a feszességet, 
a mely a toilettcnek azt ajjelleget adja, hogy 
az illető kivaló gonddal állitá azt össze ; a 
ruhán sohasem lássék meg a szabó vasa
lója. Tehát a kifogástalanul megkötött nyak
kendő csokra, vagy ha valakire azt mondják, 
hogy mindig úgy jelenik meg, mintha ska- 
tolyából vették volna ki, az lehet elegantia, 
de sohasem lehet chic.



tottságát máskép agyonfojtani. Ezen jelenet 
után pedig a szlováni iskola gyermeksere- 
gébül kilépett egy szende leányka s édes 
aiózattal ajánlotta magát s társait új lelki 
atyjuk, tanfelügyelőjük figyelmébe. A temp
lom előtt az egyetem-alapítványi uradalom 
képviseletében Akantisz Rezső znióváraljai 
erdőmester, a papság nevében pedig Pau- 
lovits József c. kanonok esperes-plébános 
üdvözölte. Majd a templomba vonulván az 
egész körmenetté növekedett hívők serege, 
megkezdődött az uj plébános egyházi szer
tartás szerint való beiktatása a plébániai 
hivatalba, mit Paulovits József eszközölt. 
Az egy óráig tartó beszédben kifejtette a- 
plébános hivatását, kötelmeit s 3 lelkiek
ben nyert hatalmát, erősen a hívők szivére 
kötvén, hogy uj plébánosukat egyházuk s 
hazájuk iránt teljesítendő kótelcségeiben 
mindenkor támogassák.

A fényes segédlettel megtartott mise 
után a plébánián ebéd volt. S itt már szá
mos előkelő jó barátja s tisztelője köszön
tötte föl a plébánost. Olt láttuk a többiek 
közt : Szüli# Géza kir. tanácsos-tanfelü
gyelő urat, Somogyi Géza kép. igazgatót, 
Szófa Károly, turóci főesperest, Schulteisz 
Ferenc esperes plébánost, Mózer Tivadar 
alesperest. Vojtussák Károly plébános-he 
lyetest. Máé Miloszláv znióváraljai birót. 
Matuskovich Mihály földbirtokost, Szmetana 
József ig. tanítót, Pacák Károly körjegyzőt 
és még számosakat a pupság, tnnitói kar 
s bírók s hívők sorából. Az ebéd folyamán 
megiudult a toasztok árja- Elsőnek Akan
tisz Rezső szólalt fői, éltetvén a vallás- és 
közokt. m. kir. minister ö méltóságát. 
Bende Imre besztercebányai püspököt, kik
nek kegye ezen plébánia betöltésénél Fu- 
kasz József esperes-plébánosra irányu't.

Majd Paulovits József c. kanonok köszön
tötte fel a plébánost, mint barátját. egyko
ri kedves káplánját. Utána Szüllő Géza kir. 
tanácsos-tanfelügyelő mondott a történe
lem csalhatatlan országába messze benyúíó 
igazán emelkedett, fen költ toasztut. Nem 
tagadhatom meg magamtól, hogy ki ne 
emeljem azon tényt, hogy a tanfelügyelő úr 
messze látó. mélyen gondolkozó szelleme 
mily gyönyörűen tudta szigorú logikai kö
vetkezetességgel összefűzni a:: új plébános 
üdvözlését a magyar szellem, magyar géni
usz, magyar nemzet fegalmainak kifejtésé
vel. Megdünthetlenül bizonyította be, hogy 
bármily nyelvet beszéljünk a haza terüle
tén, mégis csak mindnyájan magyarok va
gyunk. Lelkesült éljenzés viharzott föl ezen 
gazság hallatára s látni lehetett mily fe-

Ami pedig belső oldalát illeti a chicnek. 
azt jellemezni vajmi nehéz. Ha találkozta
tok már társaságban kedves urak és höl
gyekkel, akik első pillanatra kivívták ro- 
konszenveteket,Jakik mindenkinek tudnak 
valami kedveset mondani anélkül, hogy bó- 
kolnának, akik tartózkodók anélküi, hogy 
büszkék volnának, beszédesek fecsegés nél
kül , akaratlanul nyernek meg mindenkit, bár 
nem egyszer gúnyosak és csípősük, akik 
kedves ötleteikkel, megjegyzéseikkel örök 
derűben tartják az egész társaságot, szóval 
akikről azt szokták mondani, hogy nekik 
minden jól á ll; ezek kedvencei a viiagnak és , 
urai a chic-nck.

De azért ne gondolja senki, hogy a chic 
kiváló privilégiuma volna az előkelő osztály 
nak ; bár inkább található ott, ahol az anyagi , 
gondok száműzve vannak és a társasági 
előnyökre nagy súly van fektetve.

Az alsóbb osztályoknak is megvan a 
maga chicjc. Mikor Göndör Sándor Pista 
bácsit (a Falu rosszában) lefekteti és hátán 
vereti cl a cimbalmos nótáját, vagy mikor 
a hepnáskodó első legény elkurjongatja 
magát a korcsmában, hogy »megverek va
lakit, vagy engem valaki* az chic, éppen 
olyan chic, mint mikor Duhaj Náci beköti 
az egész cigánybanda szemét, hogy no las 
sanak semmit a világon és úgy húzzák cl 
az ő nótáját, épp olyan chic, mint mikor a 
mágnás urfiak között megy végbe a parbaj 
azon théma fcíett, hogy X. grófnő ezen, 
vagy azon estélyen piros, vagy kék haris
nyát viselt-c. Ez utóbbi mondáso n felett ne 
tessék amúgy könnyedén átsikainlani, igen 
fontos dolog az, a miről mos> az egész 
kasino beszél.

Természetesen a polgári osztálynál, annal 
a mely a szabadság és egyenlőség acrajá-

sztlt figyelemmel halgatta mindvégig a ven
dégkoszorú. Lelkünk világát kimondhatat
lan öröm izállia meg. £ akik (el tudtuk 
emelkedni a magas színvonalon, melyen az 
elhangzott izavak állottak, a legnagyobb 
elismeréssel örökítették meg ezen igazi após 
tol szavait.

Ezután Somovyi Géza kép. igazgató, 
azon meggyőződésére hivatkozva, hogy a 
demokráciáé a jövő, a vallás és iskola 
együttes működésére hívta fel a figyelmét 
s azért, mi.it az elsőnek előharcosát Fu- 
kasz Józsefet éltette.

Beszédjére Paulovits József c. kanonok 
válaszolt, kimondván, hogy szerinte Magyar- 
országon demokratia arisztokratia nélkül 

I jövőt nem találhat, Mert kétségbevonhatat- 
j lan ama tény. hogy a független magyar nem- 
! zet Árpádot s utódjait önkényt maga (ölé 
' emelte s a magyar nem/.ot a mai napig 

kegyelettel csüng ezen történeti tényen. 
Mindezekre ismét Szüllő Géza kir. 'anfelü- 
gyelő rcflectált, kitűnő tapintattal jói eső 
harmóniába olvasztván a demokráciát az 

' arisztokráciával, mert ezek játszi s avak is 
lehetnek, .1 minőket bizonyos időben fölkap 
a közvélemény ; a hazáért hűn dobogó 
keble azonban gz.t ajanija ; tallózzunk ide 
— vagy od i csak szeressük egymást mini 
magyarok. Matu-kovich Mihály meghatóan 

! búcsúzott e az összes hívők nevében Voj 
tassák Károly adminisztrátortól; Uhlyárik 
Szende az egyház s áiium közölt való 
'•gyetérté.sre, barátságos viszonyt a ürítette 
poharát; S;tolárik József a hívők szerető
iéről biztos tolta az uj plébánost, stl. stb 

S mindez ;k után azt k. rd -. h< t> a t. ol
vasó közön, ég, miért voltunk oly lerjedel- 

l mesék ezen pióbánosi insailátió leírásinál;
: miért voltunk oly hűek a ic'-jloll ünnepély 

fcselciéséníl V . . Nem átaliuk egyenesen
kimondani: meggyőzni akartuk l. o vasóin
kat, hogy il/en alkalom miiy kitűnő rugóul 
szólgálhat mindenkor megyénkben az alvó 
társadalmi ölet fölébresztésére. Kétségkívül 

: szükséges, hogy megnyilatkozzék a haza 
iránt való törhetlcn ragaszkodásunk érzel
me, melynek fénye világot gyújt a nem
zetiségi kérdés ez -n országában.

Volt alkalmunk meggyőződni, hogy ilyen 
1 üunepélyes papi fogadtatásnak miiy pom- 
i pásan lehet a hívők sziveibe hinteni a ha- 

misithatian hazaszeretet virágait s csak 
egy kis jóakarat. parányi buzgóság lakoz
nék bensőnkben, többet lehet tenni-mint más 

i kiszámított alkalmakkor.
Óhajtjuk szívunk mélyéből, hoyy a val

lás- s hazaszeretet bajnokai édes megnyug

vást Inljenek azon tagadhatóan tényben 
1 hogy csak folytonos tevékenység, szakHdat- 
! an működés, lankadatlan buzgalom hozhat 

szebb jövőt, nyújthat biztosítékot azon édes 
reményünk valósítására, hogy : Magyaror
szág nem volt, hanem lesz I

Referens.

A H ÉT T Ö R T É N E T E

A budapesti kereskedelmi és iparkamrdban 
hosszú évek óta folyt ncmzctelenes üzel- 
mekről Réthy Dezső, a kamarának egyik 
fogalmazója a múlt napokban leránlottu a 
féltékenyen illesztgetett fátyoU. A leleple
zés nagy feltűnést keltett az egész ország
ban. Sojtet'e mindenki, hogy az ország s 
különösen a főváros kereskedelmi Ügye nem 
a legmegbízhatóbb közökbe van téve. A ka
mara elnökéről, Kochmei .tér Frigyes báró- 

; ról tudta mindenki, hogy a legszomorubb 
! időkben, a Bachkorszakban emelkedett a 
| budapesti kereskedés élére. Azonban azt hit- 
' te mindenki, hogy a megváltozott viszo

nyok kényszeritették az elnököt is, hogy 
j velők együtt átalakuljon. így tehát a köz

vélemény túrié Kochmeislert, s csak akkor 
ujult meg a bizalmatlanság, midőn a ka 

. maré titkára, Steinackar a külföldi német 
lapokban hazaellencs cikkeket bocsátott 
világgá. S ámbár a titkár minden egyes al
kalommal szánom-bánom vétkeimet mon
dott, mégis a jóhiszemű képzelődések las
sanként szétfoszlollak s a helyzet c gészen 

i megtisztult, midőn Kochmcistcr a német 
j színház segélyezése végett a magyar király 
• megkerülésével, az osztrák császárhoz cí

mezett kérvényt, mint első protektor alá 
irta. Méginkább világosabb lett a hel yzet, 
midőn Réthy Dezső a B. H.-ban megtette 
lelepelzését s kimutatta, hogy am it az cl 
nők és különösen titkára tesz, az mind a 
magyar kereskedelem szándékos megrövi
dítésére van kigondolva. Ily körülmények 
között a budapesti kereskedelmi kamara nem 
maradhat úgy. mint voit, s ezt belátván ma
ga az elnök is. beadta lemondását, a mit 
a testület közgyűlése múlt ho 29-én el is 
fogadott. Ezt fogja tenni a titkár is. 
mert a közgyűlés többsége nem azonosí
totta magát vele, s ezzel mintegy kiállította 
az útlevelet Stoineckar úr részére is. Mind
ezekből azt látjuk, hogy a magyar keres
kedőié m megkönnyebbült lélekzettel fog 
célja fölé törekedhetni ; sokkan vannak a 
vidéken is kereskedők, a k i k  most még

oan ura let: a világnak, szintén találkozunk 
u chic-kel. De a fáradhatlan munka, a ko
molyan fclfc'gott hivatás, a napi gondok 
súlya nem képeznek kedvező tálait a chic- 
re, bár ebb< 1 is megteremhetnek, aminthogy 
lel is találh itó a chic a honoratior osztály 
bán, dús a íyagi jóllétben, magasabb hiva
talokon. A rendes életű nycrspolgár, .1 ga- 
asos ke re- kedő. a pedáns és félszeg pro

fékor. a ip cgle firtli. kapzsi prókátor soha 
nem léphet at ;• chic küszöbén. Hanem az 
Írók és műrészek, e kiváltságos népe az em
beriségnek, a kiknek hivat..-a festeni az 
életet, ezt a komédiát a maga tragikumá
ban. fenségeben és prózai mindennapisaga- 
ban egyaránt ; oh ezeknek van fogékonysá
guk minden iránt, a mi emberi!

Nincs is manapság kedveltebb alakja a 
közönsegne . mint egy-egy chice. iró, 
vagy művé z Azon írók es művészek elénk 
fogékonysa; gal bírnak minden iránt, a mi 
divatos és telendő.

Ők voltak tehát a chic első terjesztői is. 
A ki nem tudná megérteni a chic fogal

mat, annak tanacslom, hogy nézze meg a 
nemzeti szí iházban Nádaynak művészi játé
kát ; ebből a tapintatból, roul néből és mű
vészi discri.-tióból, a mellyel Náday játszik 
a —  Icg zeretctreméltóbb chic fog eléje 
tárnlni.

A  chic-ct nem talalt.i fel sóul i,* se el nem 
tanulta ; a chic szabadalmazott tulajdona né
hány kiváló egyénnek. A ch c bár oly ér
telemben mint manap, kifejezésre nem is 
jutott még, ezred évek óta létezik,

Chic volt az. mikor ama híres spártai 
hős a futárnak, a ki neki azt jelenté, hogy 
a perzsák annyian vannak, hogy nyilaik el
homályosítják a napot - ízt monda, hogy 
sebaj ilegtiabb árnyékban fognak harcol

ni.* Chic volt a mikor Nagy Sándor világ
hódító apjának Macedóniai Fülöpnck egy 
újabb győzelmi hírére felkiáltott »atyám 
te meghódítasz mindent -  mi fog megma
radni az én számomra ?

Chic volt az is, mikor egy szellemes 
francia egy álarcos balon Diogcncsnek öl
tözve, égő gyertyává! járt a tömeg között 
és bölcs rövidlátással mindenkire rávilágított 
és aztán megvető lenézéssel ment tovább.
E különös alak magára vonta a zajló tö
meg egész figyelmét. Egyszerre csak a nagy 
Napóleon kerül a különc bölcs lámpája elé 
Nagy csend körös körül. A tudós mereven ' 
nézi meg a császárt. De egyszerre kiderül 
komor arculatja, hirtelen elfujja a gyertya 
lángját és egy Diogenéstol nem várt ügyes 
meghajlassal annyit mond : »en fin jai trou- 
vc mon hőmmé !«

Mikor a Jókai Berci baruja Kőcscrepi 
Evclinc u nagyságúnak mondja : »Nagysá- ! 
gos asszonyom, csak egyet sajnálok a mai j 
szép napon és ez az, hogy mért nem ke- i 
Teszteltek engemet Ádámnak* — ez több 
a gomba módra termő bóknál, ez chic.

Mikor egy angol lady azt mondja férjé- * 1 

nck, hogy őneki a fekete ruha igen jól all ■ 
és nagyon szeretne fekete ruhát viselni cs ö 
lordsága erre igy válástól: »Mylady, on | 
engem óngyilkosságra piovocal1' ez chic 1 

még pedig a javából
Érted e mar, nyajas olvasóm, hogy mi az a 

chic ? Én érzem, hogy ilyen hosszasan és , 
unalmasan írni —  nem chic.

közönbösek a magyar kereskedem iránt, 
de sorsukat ők sem kerülhetik ki. Az eszme 
győzni fog, meg kereskedés sem maradhat 
vissz a nemzeti élet fejlődésében.

Apponyi Albert gníj mull hó 27-én tar
totta beszámoló beszédét Jászberény város 
választóközönsége előtt. A beszámoló azon
ban nem annyira megbízóihoz, mint inkább 
az országos pártokhoz, a politikai világhoz 
van intézve. Apponyi beszéde felölelte a 
múllak eseményeit, s a jövőre nézve 
politikai nyilatkozatokkal volt fűszerezve. 
A beszéd a következő fontosabb kijelenté
seket foglalja magában : a közjogi helyzet 
kiépítésének szükségessége, a nemzeti mo
mentumok érvényesítése a politikai kor
mányzás és törvényalkotás terén.

A király Prágába;. A csehek fővárosa 
ünnepi díszbe öltözött szeptember hó 29- 
én a király érkezésére ö  felsége a prágai 
kiállítást ment meglátogatni, kit ez alka
lommal a lakosság nagy lelkesedéssel fo
gadott.

Redukciók a költségvetésben. Egyik fővárosi 
lap 1 múlt hó 25-éu tartott minisztertanács
ról azt a közleményt hozta, hogy a/. 1892- 
iki állami költségvetésben redukcióknak 
kell történeti a kiadások miatt. Ezzel szem 
ben azóta az a kellemes hir kapott szár
nyra, hogy a hadügyi tárca csak a többi 
tárca megállapítása után került sorra, kö
vetkezéskép tel.e.sen alaptalan az a véleke 
des, hogy a hadügyi szükséglet előirány
zása óta. a minisztertanácsban redukciók 
kerültek volna szóba.

A tanítók nyugdíjazásáról szóló (örvény
javaslatot a közoktatásügyi miniszter már 
beterjesztette a képviselőház elnökségéhez, 
s e hó folyamán valószínűleg tárgyalás alá 
kerül.

Magyarok Zágrábban. A magyar ipa 
rosok és kereskedők nyolcvanegy főnyi 
társasága rn. hó 26. ment az ottani kiállítás 
megtekintésére. Az állomásnál a zágrábbi 
polgármester fogadta és üdvözölte a ven
dégeket. BeS/édjében hangsúlyozta, hogy a 
magyar testvérek látogatása nem csupán 
érde^özösséget jelent —  de a testvéri szív
nek sugallatát melynek engedve —  jelen
tek meg Ziclii Jenő vezetése alatt. A ma
gyarok mindenütt a iegelőzék.nyebb fogad
tatásban részesültek. A zágrábi lapok ve
zércikkekben üdvözlik a magyar vendége
ket, kiknek látogatásából a magyar-horváth 
ügynek örvendetes jobbra fordulását remé
lik.

h í r e i n k

Mély tisztelettel kérjük lapunk azon t. 
előfizetőit, kiknek előfizetésük lejár, vagy 
hátralékban vannak, hogy előfizetéseiket 
megújítani, hátralékaikat kiegyenlíteni ke
gyeskedjenek. Az elflzetési pénzek a Fel
vidéki Híradó »Szerkesztőségnek küldendők 
Turóc-Szt.-Mártonba.

A vonat alatt Mc {rendítő szerencsétlen
ség történt ma egy hete a Mártontól Kos- 
tyanig vezető vasút mentén. A Klein test
vérek este 10  óra után indultak Mártonból 
hazafelé Kudnóra. Úgy latszik, Mártonban 
bepálinkázták egy kissé, mert lovaikat sza
kaion eresztve az országúton, elaludtak a 
szekéren. Nem is ébredtek fel többé. Lega-
1 ibb a/ egyik a feltámadásig fog aludni. 
A másik fölcbredt egy pillanatra, mig el
mondhatta, hogy kik s mi történt velük ? 
• z’áti c-utóduk az ő szemei is örökre.
Az történi ugvnnis, hogy nemcsak ők alud
tak ci a kocsin, hanem elaludt a vasúti őr 
is, Drovna Pai, akinek kötelessége lett volua 
az országút atiárój mái elzárni a korlátot a 
vonat érkezese előtt. Minthogy azonban ezt 
nem tette, a csendesen bandukoló lovak 
mki mentek az átjárónak épen abban a 
pillanatban, amikor a Mártonból PribÓC felé 
haladó tchervonat ott robogott, A  dübör
gésre kiszaladt a vasúti ór is, de csak ar
ra ért. amikor a sinck közt levő kocsi h i
tül .• a rohan * vonat elkapta. Aztán egy 
recscsenc.N, így  jaj »atas -- „ a kocsiban 
alvó testverek egyiket a vonat kikapva, ma-



gával ragadta, mig a vonatvezető a gépet 
megállítani képe.-: volt. Akkorára a szegény 
ember ne m volt ember tói.1 hanem hús 
és csont tömeg. Meg volt h.ilva. A másik 
ott hörgött a katas/tróía színhelyén; annak 
nem volt egyéb baja. csak a koponyája ha
sadt ketté nyakától a szemöldökéig. Kzt 
bevitték a megyei korházba, hol magához 
tért pár pillanatra; de reggelre ő is ki- 
sienvedett. A boldogtalan őr azonnal be
szaladt a csendőr laktanyába Mártonba s 
bevallotta az őrsvezetőnek, hogy elaludt.
A hivatalos vizsgalat megindittatott ellene.
A két szerencsétlent kedden boncolták fel; 
persze a halál okát felesleges volt meg
állapítani. Az a csodalatos* ebben a meg
rendítő szerencsétlenségben, hogy a lovak
nak semmi bajuk nem történt. A  halottak 
egyike után 6 , a másika után 2 gyermek 
maradt árván. Úgy halljuk, hogy az özve
gyek kártérítést követelnek az államvas- 
utaktól s képviseletüket Marton egyik leg
előkelőbb ügyvédje, Graber Samu vallalta 
magára

Ismét tűz volt Neczpálon a múlt héten
Kalniczky András aszalója gyűlt ki reggel 
3 órakor, valószínűleg gyújtogatás követ
keztében —  s porig leégett a benne fel
halmozott nagy mennyiségű gyümölcsösei 
együtt. Szerencsére szélcsend volt s a szom
szédos csűrök meg voitak menthetők,

Kinevezés. Ribiczey Aladar, a liptószent- 
miklósi akarni polg. iskoia tanara, a titeli 
polg. iskola igazgatójává neveztetett ki; he
lyébe Szenté Arnold van kinevezve. Ez is
kolánál megürült tanítónői alias meg nincs 
betöltve.

Tök Óriás Sok nézője volt a napokban 
Balkó Péter liptószentmiklósi kocsigyártó 
kertjében termett kiváló nagyságú töknek, 
melynek hosszúsága egy méter, szélessége 
egy fél méter. Tudva levő, hogy a töknek 
t  felvidék nem hazája, azért esemény szám
ba megy, hogy Liptóban szabad ég alatt 
ily kiváló példány termett. Érdekes még 
az is, hogy ugyanazon gyökéren még két, 
csaknem ily nagyságú tök van. A tulajdo
nos, ki különben sok előszeretettel űzi a 
kertészetet és fatenyésztést, a tököket az 
ezen hó elején Budapesten megnyíló ker
tészeti kiállításra fogja küldeni.

Levólbelyeg muzeum nyílt meg c napok
ban Bécsben. Százezernél több bélyeg van 
benne három nagy teremben. A legnagyobb 
ritkaságok közé tartoznak azok a bélyegek, 
melyeket á léghajó s galambpóstáknal hasz
náltak a nagy német-francia háború idején.

A közös pénzügyminiszter az osztrák és i 
a magyar kormányok hozzájárulásával cl- I 
határozta, hogy a jövő évben a bevont és 
elrongált régi bankjegyek helyett 5 9  millió 
darab egyforintost, 14  fél millió öt fo
rintost fog nyomatni.

A cigarettázók panasza. A kincstár most 
Itthon készítteti a cigaretta-hüvelyeket, el
érve ezzel azt az üdvös célt, hogy több 
millió forint az országban marad. De a ci- 
garettaíogyasztok köréből az a panasz hang
zik, hogy a hazai gyártmányú hüvelyek 
nagyon vastagok s ennek következtébeu 
észrevehetőleg csökkent a fogyasztás. A 
kincstár most utasította a nagytrafikosokat, 
hog^ világosítsák fel a vásárlókat az uj 
cigaretták előnyéről. Mert igaz ugyan, hogy 
a papiroB vastagabb a külföldinél, de jobb 
minőségű, mert kevesebb dohánymaradékot 
hagy vissza és a dohány aromaja sem il
lan el azoknál oly hamar, mint a külföldi
eknél.

Kápolna szentelés Lazanban —  Szcpi. 27. 
vasárnap Znióváraija mezőváros és I.a/.án 
község lakói, ünnepélyes napra ébredtek. 
Harangok zúgása s mozsarak durrogtatása 
előre jelezte az ünnepély kezdetét Ugyan 
is ezen alkciommal szentelte föl Schultheis/ 
Ferenc helybeli esperes-plébános úr. a szt. 
József tiszteletére épített kápolnát Uazan- 
ban, Znióváraija fiókegyház községében.
A  kápolna a búid. Or.szágb Franciska ha- 
gyatékadoroanyaból s Voiko József úr na- 
gyobbuzerü s mások kisebb adományaiból | 
épült. Ogy egészben, mint részeiben a ká- j 
polna igen szép é l Ízléses. Külsejét nagyon 1 

díszíti a homlokzaton lévő két kis csúcsi- '

vés tornyocska Belseje még szebb. Ame- 
nyiben nagyszerű boltozatával, remek ol-
• árával, s oltár képével az i lésnek min
denben megfelel. Az oltár a znióvá- 
raljai áll. far.<gászati műhelyben készült, s 
ajánlja az intézetet önkónytelonül nvndonki- 
nek, a moly ilyen remek műre kepe*. — 
Nagy e ismerésben részesül a főt, esporcs 
plébános úr. a ki nagyon sokat fáradozott 
elépi'óse és feldíszítése körül. —  Az ün

nepély igazi nagyság ú szép beszédétől értet
ték meg a hivek. S valóban igazi áhítattal 
ebeit szivei, nézték végig a fölszentelés 
nagyszerű szertartásait. A  helybeli kántor- 
tanitó. Podhorszkv Ágoston, az ö ének- 

1 karával hasonlóan sokat tett az ünnepély 
fényének emelésére. — Kivonult a tűzoltó
ság is. A  tanulóifjúság soksága mindenütt 
sorfalat képezett. —  A fölszenlelést, »Te 
Deum laudaraus* követte a pn bania temp- 

' lomban. —  Turócvármegyében ehhez ha
sonló szép kápolnát nem lehet találni. S 
igy a kápolna nemcsak a vallásosságnak 
egyik eszközévé lesz. de vármegyénk is 
egy szép »Isten házival* lett gazdagabb

Az uj allamvizsgalatí rendszer. Gr. Csaky 
Albin vall. us közokt. magy. kir. miniatűr, 
az igazságügyministerrel cgyetértóleg a ha
zai jogegyetemeken, s jogakadémákon még 
a folyó iskolai évben uj ailamvizsgálati 
rendszert szándékozik életbe léptetni, mely
nek értelmében ezentúl az allamvizsgáiat 
két szóüeli vizsgalatból s egy közbeeső 
írásbeli vizsgáiatoól fog allani. E vizsgalat 
sikeres letétele a paiyavégzett jogászt nem
csak a törvénykezési, de kózigazgatasi pá
lyákra is képesíteni fogja. Az uj ailamvizs- 
galati rendszer tervezetének megvitatása s 
megállapitasa céljából a kö/.okt. minister 

: legközelébb jogegyetemi s jogakadémiai ta- 
j narokból cnquetci fog egybehívni s e vég

ből az illető intézeteket képviselő kijelölé
sére hivta föl.

A vörös kakas. Jó órában legyen mond
va, ez évben sokkal kevesebb tüzveszede- 
lemról kell számot adnunk, mint a műit 
évek hasonló szakában, bar az ősz csodá
latosan szép és száraz; a . gazdákra nézve 
tálán tnlságosan is szaraz Anélkül azon
ban még sem lehetünk, hogy itt-ott meg 
ne jelenjék a vörös kakas. E héten Blatni- 
cán is tűz volt; hétfőn reggel 7  órakor 
gyűlt ki Somom János csűrje s leégett ez
zel együtt a szomszédjáé is ; mind a kettő 
takarmánynyal és gabonával voit telve.

A m kir. államvasutak mártoni állomásá
nak főnöke lapunk utján is értesíti az ér
dekelt feleltet, hogy a díjszabási határoz* 
manyokban felsorolt mindazon árúkra néz
ve, melyek a felek áltál rakandók be a 
vasúti kocsikba, vagy rakandók ki azokból, 
a rakodási határidő t2 nappali óráról 6  nap
pali órára száilittatik lo a magyar állam
vasutak részéről.

Mindennapi kenyerünk. A földmivelésügyi 
minisztérium érdekes kimutatást bocsátott 
közre az idei gabonatermésről. Azt a meg
nyugtató tényt konstatálhatni belőle, hogy 
Magyarországon nem lesz kenyérkórdés, mint 
van Orosz- és Németországban. Termésünk 
nem volt ugyan valami nagyon fényes, de 
de mégis olyan, hogy a főterménybői, bú
zából, még fölösleg is van. Ez idei búza
termésünk ugyanis 33  millió métermazsa s 
ebből belföldi fogyasztásra és vetőmagra 
2 3  millió métermazsa szükséges. Marad te
hát még mintegy 10 millió tnétermázsa 
fölösleg. A minisztérium adatai kiterjednek 
a küllőidre is és konstatálják, hogy a vi
lág búzatermése az. idén nem fedezi a 
szükségletet. Köböl pedig az is következik, 
hogy a gabonaarak tartósan magasak lesz
nek. ami nem is rósz biztatás gazdáinkra 
nézve.

Uj honvéd csákó. A honvédtisztek mar a 
múlt hó közepén tették le a regi piros csá
kót es vették lel helyette az uj sötétkékét. 
Az uj irgénysegi csákók meg most osztat
nak ki ezredek szerint s nemsokára az 
egész honvédségnek meg lesz a kék csá
kója. A* változás nemcsak a színben áll, 
hanem az elérésien lévő címerben is. Ez 
sokkal nagyoój mint a régi volt s magá
ban foglalja a Szt-Istvan koronája ala tar
tózó összes tartományok címerét, közepén 
a szoros értelemben vett magyar címerrel.

Az alsó részben ott látunk egy két fejű 
sast is, a mely azonban korántsem az a 
rettegett madár, a melynek karmaitól, — 
persze most mái minden alap nélkül — 
annyira szeretik távoltartani a mi négy fo
lyós, három halmos és kettőskeresztes paj
zsunkat. A bizonyos, a sokat emlegetett 
kétfűjü sas külöebtn most már jó viszony
ban él ami címerünkkel, de meg már nem 
is repül le oda, a hol nincsen meg az ő 
helye. A  honvédcsákók sasmadárja pedig 
igen kedvelt előttünk s amattól abban kü
lönbözik, hogy mind a két feje egy oldal 
ra néz s nem tartja karmai között a biro
dalmi almát, meg a kormánypálcát sem 
É; csak azért került a csákóra is, mert az 
a mi kedves Fiuménknak a címere. Van te
hát nekünk is kétfejű sasunk, nemcsak az 
osztrák szomszédoknak!

11.) az ottani 1248 ;;z tjlvben i '■ :
sz. a foglalt ingatlanból Kost van P 1.' 
a 4- részben megil-ttí jutalékra 10 f b n 
megállapított ki.iái' -i árban az árvor^t 
elrendelte, és hogy a fnnn bb •r. gji.|ö t in
gatlanaiig az 1891 évi 0 óbor !)■ ' 8 -k  nap
ján d. e 10 órakor Túr ni köz ó/be n k •- 
ség házánál megtartandó nydváno-. árve
résen a kikiáltási áron aiól is ei fog .ak 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 1 0  százalékát kész
pénzben, vagy óvadék képes érték papír
ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy pedig 
a dedig tpónznek a bíróságnál lelt < öleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
T.-Szt.-Mártonban, 1891. augusztus 23-án.

Az adók reformján dolgoznak most a 
pénzügyminisztériumban. A  reform kérdése 
az országgyűlés utolsó ülésszakában került 
már szóba, amikor Weckerle pénzügymi
niszter ez iránt határozott Ígéretet tett. A 
reform célja az adóalapok kikutatása és az 
adóteher egyenletes elosztása. A legutolsó 
adókivetés alkalmavai azonban az adóala
pok kipuhatoiásara megtörtént minden, úgy 
hogy ez irányban mar az adóreformtól sem 
lehet továbbit várni s ezért természetesen 
nem lehet az adóbevételek gyarapodasara 
sem szarni.ani. Sót ellenkezőleg, mar a re
formmal jaró nagy kiadások következtében 
is, az adók nettó hozadéka eleinte legalább 
kétségkívül kisebb lesz, mint volt eddig 
rendesen 18 9 0 -ben az egyenes adók körül
belül 10 1 milliót eredményeztek, mig az 
előirányzat 9 8 .8 0 0 .0 0 0  forint volt. Az előb 
biek konstat ilasanal ezt a két millió pluszt 
már figyelembe vettük.

Szerk esztői izenet.
Referens. Nemcsak, hogy ellenséges sze. 

lek nem fújnak, de egyáltalán szélcsend van 
Ez az oka. hogy az útnak indított hajó ez 
ideig nem jutott révoe, hova azonban biz
tosan bejut. Üdvözlet.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos.

Társszerkesztő: Fehér János.

3603 szám.
1891. ~

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatoság közhírré teszi, hogy 
Humaj Mátyás Andrásnak Kostyán Pál el
leni végrehajtási ügyében a Túrán község
ben fekvő :

а. ) a turánhi 2G3 sz. tjlvben f  1— 3 .or 
sz. a foglalt ingatlanokból Kostyán Pál 7.
1 . a. 1|8 részben megillető jutalékra 12  

írtban ;
2 . ) az ottani 26ö sz. tjlvben f  1 — 2 . sor 

sz. a foglalt ingallanokbul ugyanazt 9. t. a. 
1 |1 2  részben megillető jutalékra 14 írtban.

3. ) az ottani 494 sz. tjlben f  1— 2 sor 
sz. a fogiad ing alánokból ugyanazt 4. t. 
a. 1 !« részben megillető jutalékra 10  írt
ban.

1 4.) az ottani 697 sz. tjlvben f  1 sor sz.
a foglalt ingatlanokból ugyunazt 4. t. a 1 j8 

részben megiillető jutalékra 8  frtban
5) az ottai 783. sz tjlvben + 1 sor sz 

a foglalt ingü anokból ugyanazt 7 t. a 1 |S 
részben megdiető jutalékra 6  frtban,

б. ) az ottani 788 sz. tjlvben f  1 sor sz. 
a foglalt ingatlanokból ugyanazt 4. 1. a l|8 
részben megillető jutalékra 8 frtban.

7. ) az zttani 789 sz. tjlvben f  1 sor sz 
a foglalt ingatlanból ugyanazt 14 t. a 7ö|600 
részben megillető jutalékra 1 0  frtban.

8 . ) az ottani 1245 sz. tjlvben f  1 — 2 9  és 
f  1 —45 sor sor sz. a foglalt ingatlanból 
ugyanazt 1 t. a 1|4 részben megillető juta 1 

lókra 712 frtban.
9. ) az ottani 1246 sz, tjlvben f  1— 2 s. 

sz. a foglalt Kostyán Pál és Kostyán szül. 
Hnszta Zuzanna nevére irt ingatlanságokra 
320 frtban.

10. ) az ottani 1247 sz. tjlvben f  1 sor 
I sz. a foglalt Kostyán Pál és Kostyán 
; szül Huszta Zuzana nevére irt ingat- 
1 lanra is.

I I  á  v  I <1.
kir. aljbiró.

Á r l e j t é s .
A rózsahegyi kir. ügyészség ezennel köz

hírré teszi, miszerint a rózsahegyi kir.
! törvényszék területéhez tartozó: liptó-szt.- 

miklósi. liptó-ujvári. alsó-knbini. námesztói 
és trszteuai kir. járásbirósági valamint a 
rózsahegyi kir. törvényszéki fogházban le- 
tartóztatott, elitéit és vizsgálati foglyok 
élelmezését 1892. évi j snuar hó 1-sö nap
jától számítandó egy esetleg három évre 
együttesen vagy kii ön-kiiiön, a rózsahegyi 
kir. ügyészség irodájáoan f. é. oclóber hó 
1-ső napjának d. e. 9 órakor nyilvános ár
lejtés vagy zárt ajánlatok utján bérbe fogja 
adni.

| Értesítem ennélfogva a vállalkozni szán- 
dékozókat, hogy a szabályszerű bélyeggel 
és a megállapított bánatpénzzel, az isme- 

1 rétién vállalkozók pedig még azon felül 
erkölcsi magaviseletök és vagyoni állapo
tukat kitüntető hatósági bizonyítványokkal 
ellátott magyar nyelven szerkesztendő zárt 
aján átok mindenesetre a : árlejtésre kitű
zött óra előtt a fent ein itett kir. ügyész
séghez beadandók lesznek. Az ajánlatok 
borítékán következő felirat használandó: 
• Ajánlat a rózsahegyi kir. törvényszéki, a 
ptó-s/t.-miklósi, liptó-ujvári, alsó-kubinli 
námesztói és trsztenai kir. járásbirósági 
fogházakban letartóztatott foglyok élelme
zése iránt*

A leteendő bánatpénz 600 az:.z hat száz 
frtban állapittatik meg. Az árlejtési feltéte
lek a kir. ügyészi irodában, a hivatalos 
órák tartama alatt barmikor megtekint
hetők

Végül közzé teszem, hogy a vállalkozó 
részére az élelmezés után járó összeg 
a kir. ügyészség kezelése alá bocsátott 
»bünügyi költség* átalányából általam 
havonkint utólagosan, az igazsá :ü >ymi- 
niszteri számvevőség heWcsbin.si jogának 
fenntartása mellett, bélyeges nyugtára fog 
kifizettetni, és a.-, esetben ha a vall Iko ó 
a szerződésben elváia t kötelezett égé nem 
pontosan és nem a szerződés •. rt mébeu 
teljesítené, szabad;ágáóa a and a m. kir. 
igazságügyminiszteriumnak, alóliro tnak in
dokolt előterjesztéséi e a z , rzödé.t gvol- 
dalulag is érvénytelen teni, vagyis a vá lal- 
kozót ebbéli válalatától e m>■■/.<. itottn.k 
kijelenteni és egyszersmind a válla1 kozó 
kárára es veszélyére vagy uj ár.ej é-t *ar- 

1 tatni. vagy az élelmezést b.r módon 
' rögtön biztosítani - az >n f l -1 a kir 

ügyész kezeihez leteendő 600 fr nyi bizto
sítéka fs föltétlenül az államkincstár javára 
esik. A vállalkozónak 0 e_-cng-d i tik hogy 
a letartóztatottak élelmezését meghatalma
zott által is teljesíthesse: erre azonban 
szükséges, hogy a kérdéseses moghata má
zott, mindenesetre teljesen megbízható s 
az élelmezés helyén jói ismert személy le
gyen, továbbá, hogy annak neve a kir. 
ügyészségnek előre bejelentessék s hogy 
ennek javaslatára az igazságügyi miniszté
rium által is elfogadtassák.

A vállalatot albérbe kiadni tilos.

Rózsahegyen, 1891. szeptember 17-én.

Dr. Füzessóry Tibor
kir. alügyész.
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Szerkeszti: 'őm unkatárs:

Horváth Gyula. Mikszáth Kálmán.
Helyettes-szerkesztő: F E N Y Ő  S Á N D O R .

A >Magyar Hírlap* belső dolgozótársai, külmur katársai és levelezői az írói kar leg
kiválóbb tagjaiból állanak.

A „Magyar Hírlap" előfizetés ára:
egész évre 14 f r t , fél evre 7 frt.. negyed évre 3 frt 50 k ., egy hónapra I frt 20 kr

A »HÉT« kiadóhivatalával sikerült megállapodásra jutnunl arra nézve, hogy e vá
lasztékos kedvelt szépirodalmi hetilapot előfizetőinknek olcsóbban adhassuk, 

így a ‘MAGYAR HÍRLAP* és a >HÉT* előfizetési ara együt- : egész évre csak 20 frt. 
fél évre 10 frt, negyed évre 5 frt

2 u fu .ta tT 7 -á ii3 7 -s !z ;á m .o ^ a t  ü s i v á n a t r a  i n g y e n .

E lő fizetések  a  „M a g y a r H irlap“ k ia d ó h iv a ta lá h o z: 

Budapest, IV., Granatos-utca 16 sz. alá k Idendők.

é l e t b i z t o s í t ó  t á r s a s á g .
W  A lap itta to tt lS Ö O -b a n . “PB

A társaság activái 1891. januái l ó i-én 66.881.021-00 márkára rúgnak, tiszta 
ölöslege pedig 3.721.271-15 márkára.

Fcnnálasa óta 1891. január hó l-ig a társaság:
halálesetekért — — — — — -  — — — — 57.I73.217 márkát,
a biztosított élte idejében esedékessé vált kötvényekért — — — 11.632.546 márkát,
életjáradékok fejében _ _ _ _ _ _ _ _  727.061 markát
fizetett ki.

1891. január hó i-cn érvénybe lévő biztosítások 32.591 kötvény 243616.529 
márka erejéig, ebből esik Európára :

18.689 kötvény 103.237.421 márka erejéig.

A társaság activái Európában : Ingatlan Berlinben, letétek a különböző or
szágok kormányainál és bankoknál és kötvényekre adott kölcsönök 6.008.556 markara 
rúgnak.

A társaság Magyarországban. Ausztriában. Németországban és Svájcban kép 
viselőségekkel bir. Díjszabályzatai igen jutányosak és feltételei a lehető legmélta- 
nyosabbak.

Felvilágosítással szolgál :

a tárNaháff raagjarorMági vear.crképviselÖKcgc
Budapest, VI. Gyár-utczn 13. sz.

Magyarországi Referentiá* Pesti magyar kereskedelmi bank, Bokros Klek dr. Bégen Gusztáv és 
d.r Neumann Ármin országgyűlési képviselők.

valóban a legjobb irtószer minden rovar
ellen

Ezen kiváló szer meglepő erővel és gyorsasággal pusziit e 
minden kártékony rovart.

Legcélszerűbb a Zaclierlin-féle takarékoskodóval 
beporozni.

A Zacherlinl semmiféle más rovarporral összehasonlítani 
nem szabad, a Zacherlin egy különlegesség, mely sehol és so
ha másként el nem árusiltatik. mint

lepecsételt üvegekben Zacherl J. névvel.
A ki Zacherlinl kér és papircsomagban vagy skatulyába 

kap valamiféle port, s azt elfogadja, biztosan megcsaiatotl. 
VALÓDI KAPHATÓ:

TuróczSzt.-Mártonban Soltész L. Eábry J  zsef, Graber M. és fia. — L - 
Szt:-Miklós: Palka Péter Mossocz: Perl János fia. — R uttka: Schulz 
Adolf. Gaal Emil. — Zsolna : Paradovszky Rób. Waldapfel I , i. Tordy I., 
Mclzer, A., Hecht M. - Tót-Próna : Skálák G . Tinkó György — Turóc- 

Turán : Messinger H.

O Melyik lapra fizessünk elő ? ®
Z  Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap aa g
8  „ E G Y E T É R T É S 14 •

§
0  a mely az uj évvel immái 25-ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön- W  

ség lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasága, alapossága és #  
sokasaga. rovatainak változatossága kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz- 2 
dag tarhaza tették az «Egyctértés»-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról S  

q  a legrészletesebb s c mellett tárgyilagos hű tudósítást egyedül az <Egyetértés* Z  
q  közói. Gazdasági rovata elismert rég tekintélynek örvend. A magyar kereskedő J f  
V  s Gazdaközönsóg nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az »Egyetértés* O  
U  kereskedelmi s tőzsdei tudósításainál- tőségével s alapossagaval ma mar nem #  
Q  versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az O  
Q  ‘ Egyetértés*-ben, amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, a n j- X  
O  nyi rcg<:'ny Olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két barom regénvt közöl cgv- X  
Q  szcrrc- úgy hogy egy év alat 30 -40 kötetni regényt, részint eredetit, részint a " "  
X  külföldi legjelesebb termékeket jó magyarsapu fordítási an kapnak az »I*>yetér- 
V  tés« oivasoi. A ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan es hitelesen 
O  akar értesülni, fizessen elő az »Egyetértésre*, melynek előfizetési ara egy hóra 
0  1 frt 80 kr., >, évre 5 írt s egy évre 20 frt Az előfizetési pénzek az >Egyctér- 
2  tés* kiadóhivatalaba küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy 

hétig ingyen és bérmcnlvc küld. 6
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