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Moly t s?)elvitel kérjük lapunk azon t.
előfizetőit, kiknek előfizetésük lejár, vagy
hátralékban vannak, hogy előfizetéseiket
megújítani. 1latralókaikat kiogyenliteni ke-
gyeskedjenek. Az elfizetesi pénzek a Fel-
vidéki Hirad-1 >3zerke*,ztösógnek küldendők
Turoc-S?i -Mártonba.

A  fe lv id ék i városok 
életjelenségei.

Elmélkedés folytatásokban.

(F) A felvidéki városokat rendes kö- j 
rülméiiyek kd/.ö l három kalogóri- 
óha lehet ö-yzefoglalui. Vannak ugyan
is: vidéki nagyol)!) központokul sze
replő városok, min! a felsőmagyar- j 
országi megyék székvárosainak egy
némely i!;i‘. továhhá másud- és har
mad r.ingu váro.-ok.

Ezen osztályozás magán viseli el- 
különithellenül a társadalmi élet je 
lenségeit is Aza ■ mindegyik kate
góriának megvan a maga társadalmi 
különít*

Így egyes vidéki nagyobb s jobb
ára forgalmi gócpontokba eső empo- 
riális jellegű városok rohamosan fej
lődnek s társadalmuk teljesen elülő 
irányzatot mutat a inasod es har
madrangú var< sukeii )•/ képes’. Mert 
mig amazok az inicllokiualLs erők s 
anyagi jólét befolyása következtében 
nagyszabású és rohamos fejlődésre ! 
képesittrtnek s úgy szólván a fővá
rosi után törekvő irányzatot inutat-
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nak. addig a kisebb jvárosok, mégha 
megyei székhelyek is, csendesebb 
mederben fejlődnek s a mi történik 
ill-otl, úgyszólván zajtanul, véletle
nül folyik le.

A vidéki nagyobb városok társa
dalmi tevékenysége napjainkban ál
talában abban összpontosul, hogy 
működésüknek legcélhozvezetőbb esz
közét az egyesülési törekvésekben ke
resik. Alnpitnak pénzintézeteket és Ön
segélyző egyleteket, melyek anyagi 
eszközöket nyújtanak mindahoz, a 
miket :iz ipar, a kereskedelem s a 
mezőgazdaság terén elérni és való
sítani óhajtunk. A virágzó pénzinté
zetek legpregnánsabb tanujelei annak, 
hogy állami közvetítés és seg élyezés 
mellőzésével, a magunk emberségé
ből is emelhetjük az illető vidék 
közg-zdasági jelentőségét. De a meny
nyiben egyes felvidéki pénzintézetek 
újabb időben nemzetiségi célzatok
tól sem mentek, azon kellene lenni, 
hogy a megyék közbenjárásával az 
állam alapítson a megyék székhe
lyein pénzintézeteket s olcsóbb ka
matra adton kölcsönt a segélyt igény
lő iparosnak és gazdának, mint azok, 
melyek saját mérlegük terhével nem 
gondolva, a vidéket céljuk elérésére, 
kézben tartani iparkodnak. Társadal
mi és közművelődési tekintetben, 
nagy há lányunkra van, hogy a fel
vidék közbirtokosai ama viszonynál 
fogva, melyben az adós szokott len
ni hitelezőjével, nem rendelkezhet
nek önmagukkal.

A kisebb városok tehát nem nél

külözhetik az állami támogatást s 
épen azért igényelni kell azt, inind- 

i azon esetekben, midőn arra mesz- 
szebb menő tekintelek kényszerile- 

I nek.
Nagyobb városaink kellőképen gon

doskodnak a kereskedő és iparos ta
noncok magyar szellemben való ok
tatásáról is, s annak szép példáját 
láttuk már nem egy felvidéki város
ban. De ezzel szemben tapasztaljuk, 
hogy a kisebb vidéki városokban 
nincs végrehajtva a törvény világos 
rendelete. A törvény elrendeli, hogy 
az iparostanoncok nemzetiségi vidé
keken a magyar nyelvben kellőké
pen oktatva legyenek, sőt ha jól em
lékszünk. még a tanerőkről is van 
intézkedés. S mégis, mit látunk ? Az 
iparos tanoncok oktatása majdnem 
felügyelet nélküli állapotban van le
téve s oly módon intézve, hogy a 
tanoncok meg ne tanuljanak magya
rul beszélni. Így tehát ma még nem 
vagyunk azon az ösvényen, melyen 
hazánknak a jövő nemzedékre kiha- 
tólag értelmes, velünk rokonszenvező 
kereskedői és iparos osztályt léte
síthetnénk, pedig ez som közömbös 
dolog !

De társadalmilag sem történik va
lami nevezetesebb mozgalom keres
kedőink. különösen iparosaink meg
nyerésére s műveltségüknek omelé 
sere. .Hagyunk úgy mindent, a mint 
van, nem törődünk azzal, vájjon ve
lünk. avagy a nemzetiségiek szóvi
vőivel tartanak-e?

Azt látjuk, hogy a társadalmi moz-
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galrnak a mi r.'~z:ikről teljesen szn- * 
móri kívüli!!'■!■: tekintetik az iparos- 
osztályt. Nmu Katiink .őrtr-v 1 ló *»<=/• 
mékel. hanem m * u ,m ha \ tv . * 
vagy az ei|.M>|i:ir!lnz r í  I o
vagy p- d e  céicilanul v<-rg ....  (>!
ide, hol oda. aszer.nl. amin i.ieke- :
ik hozzák magukkal.

S  a mi a h< lyzel javulását lleli. 
arröl nem . ' ‘lünk tévedni, ha azt 
mondjuk, h , . bosszú időre le kell 
mondanunk. Manapság már a mi ré
szünkről inv u.’.i.t társadalmi moz
galmak nem tarnak átmenni az el
idegenedett iparos osztály v vébe: 
minden kísérlet, mely oda törekednék 
h«>gv ama í. • v, bevona.-sanaK az 
általános mii:,,, i-sá-ba. a legtöbb 
esetben visszamosim^ra talál s leg
szebb terve • m: üdjárt kezdetben 
dugába dől in ■1 M -g oly kezdeménye
zéseknél i- nely knéj saját érdekük 
forog szóba a. hidegségre, közönyre 
találnak .to/dnnényezők, mert a 
kebiek érzeKdlenek a közjó és köz
érdek befolyására

Azt kérdhetné ezekután bárki, 
hogy hát mi okozta vollakőpen a tár
sadalmi érintkezésnek ezen nehe
zen lebontható válaszfalait? Talán 
maguktól vonulnak vissza, mint 
gyengébb fél ?

Hogy ezen kérdésekre megfelelhes
sünk. mindenekelőtt tekintetbe kell 
vennünk, miszerint minden tervsze
rűen irányozott e lh alad ásn ak  két 
emeltyűje van : az emberek és a kö
rülmények.

T A. R G A
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lm. az aknába le.-zúl va 
Imádságot r-hegünk 
Minden áldás kútfejéhez,
Hozzád, örök Istenünk!

I.enn a mélybe, éjsötétbe,
Hol csuk kisded . anp) ég.
K hatol sz íned atyánk, és 
Kp s k ez d  védv véd.

Vészedéit m o.álkodik 
Mindon lépésünk fölött:
,\ • örvénybe zuhanhatunk,
Létra »o ;yba eltöröli.

Lenn a fojtó gáz gyilkol meg.
Hűnk omol a sz ik lafal;
Ke.faltad, betör a árvíz.
Kisodor liuilámfvíil.

Kemény, durva k I) • fin vn.
Le robban a >zirt nme ■. 
t| . .e / .ll 'Z i sZCgei:V b n iv á s / t.

Kgyre halai fon végi t

Oh, <lc szivünk nem remeg meg,
Szont átválik *e vagy velünk.
Adj erőt nehéz munk áikhoz,
Bátoríts, ha csüggedünk !

Oh. n>* hagyj el. kegyelemnek 
Véghetetlen Istene !
Ksdekclve száll feléd i 
Buzgó szívnek cm-kc

Versenyi György. i

A becsület.
A Felvidéki Híradó eredeti tárcája.

I l l a  R é v é s z  1*0,1 o s .

— Persze, persze !
Es N.igy András uram előbb egv kort, 

majd erre egy szabályos háromszöget raj. 
zolt az átszeli homokba botjával.

— Aztán ne gondolja arn, hogy ez csaki 
szóbeszéd ; készpénz ez mind , akarki be
váltja kegyelmednek ropogós sz rzasokra a 
faluban. Már akinek vannak ropogó száza
sai.

—  l’i rsze, persze ! Ismétli tcpclödve Nagy 
András uram.

—  llát én csak annyit mondok, hogy 
ilyen szerencsét okos ember nem dob ki az 
ablakon.

lirrc mar nem szól Nagy András uram, 
csak csendesen integet feiévcl ; aztan egy 
nehéz sóhajtás szakad föl széles melléből.

— Ne úgy vegye kegyelmed,mintha én min
denképen rábeszélni akarnám. En csak el
mondom. amit a nagyságos úr rám bízott ; 
úgy amint ram bízta Aztán tegye kegyel
med az’ t a j"b nk esze diktál. De én 
nn g < g ■ i .zt mondom, hogy okos ember 
ilyen • crenc ct nem dob ki az ablakon.

—  I)e hiszen felesége van ! szóit fejét le
sütve fojtott hangon a kísértett.

—  Az i 'az ! Az is feleség ? hiszen a lé
lek is halni .<r belé ! Ugyan ki kívánhatná 
azt Kaliay nagyságos úrtót, hogy a mellett 
a beteg asszony mellet tra se nézzen 
inasra? Hat hiszen, bar ne lenne felesége, 
de más vi’ag lenne Kallón. Hanem
étiben a dologban anynyi. mintha
nem lenne. Sem ö sem senki, nem 
•nd m g* rAin : a város elér
nn z , , , nag,Ság., ír I nai in -

nak be oda két óra alatt. Már meg is vett 
a varos szél n egy k s tünderiakot ; be is 
bútorozta gyönyörűséges szép bútorokkal ; 
olyan két vas derest á-Ütött az istállóba, 
hogy a gróf hintója ele sem fognak külöm- 
bc. Én láttám a sok selyem ruhát, azt a 
sok draga kincset, ami mind az. ui gazdac 
lesz a házzal együtt. És — lette hozza sut
togó hangon — ...Lám azt a takarékpénz
tári könyve is. a melyen az »o« nevére 
t í z e z e r  forint van előre beteve. No, tudja 
kend. ha ehh-.-z hozza számítja, hogy a ke
gyelmed 500 forintos kötelezvényét is meg
semmisül azon esetben, — hat az Olyan sze
rencse. amilyen csak egyszer éri az az em
bert életében.

— Persze, persze ! Csak egyszer ! És az 
en kötclevenyem holnapután lejárz . .

— No, addig meggondolhatja a kegyel
med a dolgot és Klárival is mcgbeszcih :ti.

1 Hat Isten velünk !
— Legyen velünk az Isten ! fohászkodott 

Nagy András uram
1 Aztan elváltak
1 Egyik hetyke léptek,el sietett á kastély

felé, ahol gyermek koratol fogva in esküdött
— mint aki a legjobban végezte a dolgát.
A másik vontatva, imbolyogva botorkált

ellenkező irányban, mint akinek lelkében 
erős harcot vív a becsület a maga halálos 
ellenségével.

j  — Hat ezért segített rajtam, mikor leég
tem ? Ezért ? ! suttogja magaban.

Eddig azt hitte, hogy megesett a szive a 
nagyságos úrnak az ö szerencsétlenségén s 
mikor a nagy tűz után 500 forinttal kise
gítette. akkor arra a sok évi hü szolgálatra 
gondolt, amelyet az Ö apja a nagyságos 
lír atviánál teljesített.

P .,1 ; íme nem arra, hanem legdrágább

kincsére, szcmefényérc, egyetlen gyermekére 
Klárájára gondolt mar akkor is.

Egész leikében megrendülve ért haza. 
Olyan volt. mint akit fejbe ütnek s félig 
öntudatlan íz erős csapástól.

Sötét es: volt. mikor benyitott a hátsó
szobába, ahol rendesen laktak leányával. 
Hanem a - t , g dacára is vila ;osság gyűlt 
a Nagy András leikében, a mint leanya 
csengő hangiul meghallotta, a mint két kar
jával nyakat uikuicsoiva érzé.

Úgy 1 lelte magához leányát, úgy szorí
totta a/! a;' ai anyós fejecskét szeles mellé
hez, miiuuu . dia onnan elereszteni nem 
akarna.

No. hiszen • m is ereszti. Ezt az egyet
lent ; ezt . it ; ez.t a becsületben felne
velt ártatlant !

— Kas a ,  lnne nem volt még itt leá
nyom ?

- De alkonyaiig várta édes apám at; va- 
1 la mit akar; kérdez 11 ; tálán majd viszsza- 

jón.

— No. en is kéalczni akarok tőié vala- 
1 mit. Gyújts vna t des leányom !

Mik«>r 1 11 m a á os fényt
árasztott .» ki "habul, egyszer ma-
gához öléi., 11 .1 \..l Nagy Ai,dra.-. uram s
megcsókolta igon szeretettel.

Hat azt érdem e' Volt megölelni, megcsó
k o ln i; olyan s-.-p. sugár n*>vesü szőke le
ányt. mint Nagy Kalan volt, bajos lett volna 
még egyet taiaini a Tisza-Duna közén.

Csodálkozol i '  imud nki. hogy anya nél 
kül tudta nyenné fö lnevelni Nagy uram a 
kis korában anyat anul maradt leányt í 

Meg le sem é t i , ,  mikor az a, ón csen
des kopoga után belép az. imént kérdett 

t Kaszás Imre. Anglia lehetett nagyon messze* 
hogy ilyen hamar megérkezett a gazda utat*



Az E- M. K. E. köz gyűlése.

Ma egy hete volt az K. M. K K. közgyü
k é  Marosvásárhelyen, a székelyek főváro
sában. E közgyűlés hetedike volt ezen nem- 
seti egyesület közgyűléseinek. Nincs Ma
gyarországban ez időszerint egyesület, mely 
az erdélyivei akár a tagok számára, akár 
•  vagyon nagyságára nézve versenyczhet-e.

Valóban csudával határos, hogy ezen 
korra nézve nem legidősebb közművelődési 
magyar egyesület a nálánál idősebbeket 
mennyire elhagyta maga után. Hazánkban 
•ddigelé semmiféle társadalmi mozgalom 
oly erőt és oly kiterjedést nem volt képes 
elérni, mint az erdélyi. Igazságtalanok vol
nánk ba ki nem mondanók, hogy az egye
sület alkotói és fenntartói nagy munkát vé
geztek, nagyobbat mint a téren bárki élőt 
tűk vagy körülöttük. Végezték pedig c mun
kát önzetlenül és faradhatlanul.

Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy 
más hasonegyesületek vezetői nem tették 
meg tőlük kitelhetően az elvállalt munkát 
Nem innen van az elmaradottság ! Ennek 
más oka van.

Erdélyben könnyebb volt a lelkesült ve
hetőknek agitálni, mint pl. itt a felvidéken 
a F. M. K. E. ügyei intézőéinek. Ott a lel- 
kesültség lángra lobbaniotta a hazafiul keb
leket s a napról-napra mutatkozott gyara
podásból uj lelkesultség volt meríthető. Ná
lunk egyesek lelkesültsége nem birt általá
nos érvényre emelkedni a csekély pártolás 
és talán sok esetben a közömbösség miatt 
is. Nálunk az antiquált felfogás korlátáit 
az uj idők, az uj viszonyok, a nehéz je
lenkor sajátságos törekvései és jelenségei 
nem tudják lerombolni. Nagy kitartás és 
türelem kellene ahoz, hogy az itt urolgó 
kesszerü alárendeltségű felfogás más rae- 
dorba tereitessék. Nincsen mit ieplezget- 
nunk helyzetünket. A  ki azt hinné, hogy a 
vezetőségben van a hiba, a miért nem tud
nak nagyobb eredményeket felmutatni, azt 
a helyzet igazi állapota felöl könnyen fel- 
világosithatja 'az a nagymérvű pártolás, a 
melyet az erdélyi hazafiak tanúsítanak 
egyesültük iránt A terjedelmes titkári je
lenlétéiből kiemeljük a követvezőket :

Van az egyesületnek 1854 örökös és a‘a 
pitó. 11.079 reudes. 1500 pártoló tagja ; 
összesen 17,433. A tőkevagyon 563,318 frl, 
szaporodás a lefolyt év alatt 77.280 Irt. 
Ha az iménti vagyonhoz hozzávétetik Kun 
Kocsard gróf fejedelmi ajándéka, melynek 
értéke 221,557 írtra bccsülteteü. az eset

ben az egyesület összes alapítványi, tőke 
és várandó vagyona 905,009 Irt. Az egye
sület kamatai jövedelme, melyet intézmé
nyek létrehozására fordíthat 37— 40,000 
forint. Az eddig, fentartoü intézetek száma 
104. A jelentés igy végződik : Isten világo 
Hitsa fel az a magyar embert, ki közműve
lődést mozgalmunk útjában áll, s áldás 
kisééjen mindnn fillért mely észrevétlenül 
a nemzeti önvédelem szúrnom de szent 
perselyébe hull. Mena tehenünk arról, hogy 
Mohács óta folyton elvérzés és örvény 
vala végzetünk: de arról, hogy megerősít
sük és kifejlesszük magunkat, most míg a 
Gondviselés eedvezése a miénk, igen is 
lennünk kell.

A HÉT TÖRTÉNETE
Merénylet a király ellen. Lapunk múlt 

számának zártakor vettük a megrendítő hir< 
hogy ö felsége ellen, ki Prágából Reichen- 
bergbe volt utazandó, merényletet követtek 
cl. A Rcichenberg melletti Rosenthal állo
más vasúti hidja alá eddig is ismcrctleu 
merénylők bombákat helyeztek el, melyek 
az udvari vonat áthaladása előtt 2 4  órával 
robbantak fel. így tehat, hála a Gondvise
lésnek szerencsétlenség nem történt, s a ki
rály szándékolt útját akadály nélkül tehette 

1 meg. Az első benyomás hatása alatt merény
letre gondolt mindenki ő felsége élte ellen- 

1 Utóbb szelidebb magyarázat kapott lábra 
s egyszerűen csínynek minősítették az esc- 

I ményt; melynek célja lett volna a/, ut jár- 
hatlanná tétele, hogy a király ne mehessen 

1 a cseh németség virágzó fészkébe, Rcichen- 
bergbe. Bármily szándék rejtőzzék is e tett 

I mögött : annyi bizonyos, bog y a akik el
követtek, a legvégső eszközókhö ny ilt.ik. 

j Sajnálatos, hogy Kurópa legalkotmanyo- abb 
fejedelme ellen egyes alavalók, még ha csinv 

i is lenni, ilyau aljasságot követtek el. Vaio- 
1 bán óhajtandó voinu a tettelek sipuh 1 o- 

tása, hogy meg tudna a világ, vájjon részük 
I van-e a merényletben az cddigele gyanún 
' tott ifjú cseh pártnak. Mert. ha az ki- 
i sülne rájok, valószínűleg halálharangjuk is 

hamarosan elhangzanék ; az általános fel- 
. háborodas okvetlenül elsöpörne a habehur- 
1 gya fanatikusokat.

SzapáTy Gyula gróf miniszterelnök, a sza
badelvű part október 5-iki értekezletén visz- 
•zautanitotta Apponyi Albert grófnak Jász
berényben a kormányra tett megjegyzése

ket. Beszéde első felében a mérsékelt ellen
zék vezérének személyes támadásaival fog
lalkozik. s Apponyi egész politikai múltján 
a szatíra választó vizével analyzálva. kimu- 
tutja. hogy abban maradandó alkotásoknak 
egv csipetnyi nyoma sincs, s a mit felmu
tathat az múló hatással bir. A nyilatkozat 
pozitív részeiből érdemesnek tartjuk kie
melni azon kijelentést, hogy a közigazgatási 
reform a kormány programmjának ma is 
egyik leglényegesebb részét képezi s hogy 
a tőivényhozási munkarend beosztását első 
sorban arra való tekintettel fogja vezetni a 
kormány, hogy a reform mielőbb napirendre 
kerüljön. Továbbá, hogy a kormány a le
folyt tárgyalásból azon tanulságot vonhatja 
le. miszerint minden intézkedést meg kell 
tenni, hogy a legutóbb alkalmazott irapar- 
lamentáris eljárás ne ismétlődhessék. A 
nemzeti politikát illetőleg, melyet Apponyi 
oly kiválóan hangoztatott Jászberényben, 
ezeket mondotta a miniszterelnök : »Helyes 
nemzeti politikát csak egyet ismerek, s ez 
az. ha arra törekszünk, hogy az ország po
litikailag és anyagilag is megerősödjék, ha 
terjesztjük a közművelődést s ez által tet
tekkel bizonyltjuk ez ország egysegét, ere
jét és fejlődési képességét. Az ily irányban 
való haladás által képes az ország egyedül 
tekintélyét és befolyását érvényesíteni s csak 
ez képes helyzetünket minden eshetőséggel 
szemben biztosítani ; azért  ̂ legjobb és 
mondhatom az egyedüli helyes nemzeti po
litika az ország megerősbödését és fejlődé
sét elősegíteni- Ez a kormány célja és 
erre kérem továbbra is a párt támogatá
sát*.

Ugrón Gábor a jöoö politikájáról. A kép- 
viselőháznak október hó 3-án tartott első 
szessziója alatt Ugrón Gábor megkérdeztet- 
vén az iránt, vájjon egyetért-e az Kgyctér- 
téssel abban, a mit az alap Apponyiról leg
utóbbi jászberényi beszéde alkalmából mon
dott ? ezeket válaszolta : Nekem megvan a 
magam nézete a jövőről. Hiába hantiak Ap
ponyi:. nekünk szükségünk van rá. Okvet
lenül neki kell jönnie, hogy az allain épü
letén megcsinálja az első cmeletet. Külön
ben, hogy epithetnók tovább a második 
emeletet mi —  függetlenségiek ?«

A jövti éri fölösleg. Ama több oldalról 
felmerült híreszteléseknek, mint ha a liadü- 
ügyi kormány által előirányzott több kia
dás megzavarná a nehezen helyreállított 
pénzügyi egyensúlyt, sőt aliamhaztartásunkat 
ismét deficitbe döntané, mint a kormányhoz

közel állóközegek állítják, a jövő év költ
ségvetési mérlege teljesen megnyugtató — 
illetve kedvező lesz. amennyiben nemhogy 
deficit mutatkoznék de felesleggel fog a
jövő év zárulni-

Egy mágnás rejtélyes eltűnési Bár nappal 
ezelőtt nagy feltűnést kelteti Pozsony me
gyében ív zterházy Imre gróf szenzációs el
tűnése. A gróf Mosonyból Pozsonyba bér
kocsin uta ott s Miközben letérhette kocsi
sat az országúiról egyik mezei útra, melyen 
előbb vélt l’ozsonba érhetni. Az utat nem 
ismerő kocsis engedelmeskedett s az éj sö
tétében neki hajtott a Duna egyik agának s 
a meredek partról lezuhanva menten vége lett 
a grófnak, bcfult a vízbe. Ugyanezen sors 
érte a lovakat is. a kocsis azonban csodá
latos módon megmenekült.

A megfenyegetett miniszter elnök. Bulgári
ában ismét minisztervérre szomjaznak a bé
kében politikusok. Stambulov miniszterelnök 
levelet talait i. hasztalan, melyben azzal biz
tatják. hogy keszitse el hamarosan vég
rendeletet mert október 1 5-én meghal' A 
vizsgálatot természetesen azonnal megindi- 
toták a rejtélyes levél ügyében.

.1 hivatalnokok fizetésemelése. Az egyes mi
nisztériumokban az 1S9 2  ik évre készült 
költségvetési előirányzatokban creietileg a 
tisztviselők eddigi fizetése és lakáspénze volt 
fölvéve. Most. mint a B. H. értésül, az egyes 
miniszleriumoki an a költségvetési előirány
zatok átdolgozásává! foglalkoznak, úgy, hogy 
a törvényhozás eié mar a tervezett fizetés
fölemelés es az uj működési pótlek vau föl- 
véve.

H Í R E I N K

Nyilvános köszönet. Bánfay, szül. Toma- 
schek Ilka úrnő o nagysaga. ki a nyarat 
édes utyávai együtt Szucsányban tölti ne- 

i mes leikétől öszlönöztelve, az üdülésre 
, szánt napokat azzai töltötte el, hogy a 

róni. kath. kegyúri templom számára egy 
értékes és nemcsak finom ízlését, de bá.

1 mulatós szorgalmát is magasztaló gyönyö- 
1 rü oltárteritőt hímezett s azzal a múlt év

ben renovált templomot a közeledő búcsú 
alkalmára feldíszítene. E követésre méltó 
szép lett nem szőrűi dicséretre; de, mint 
a szuesányi róm kath. szentegyház ple-.

I bánosa, nem mulaszthatom el, hogy e he-

Aztán leültek mind a hármán. Hanem lát
szott mindnyájukon, hogy zavarban vannak 
s szeretnék, ha mar elmondtak volna, ami 
lelkűket nyomja.

Legelőbb mégis Nagy András uram tért 
annyira magához, hogy megkezdhette a dol
got.

—  Hat valamit kérdeni akartai tőlem Imre 1 

fiam ? kérdé a legény felé fordulva.
—  Én ? S ránézett a rózsává pirult leányra 

miközben az ő homlokát is biborszinüvé fes
tette a fejébe szaladt ver. igen, akartam 
valamit kérdezni, de hiszen holnap sem lesz 
késő . . . !

Nem merte előhozni, pedig milyen hős volt 
meg egy óraval ezelőtt is, mig csak Kia
rával beszélgettek a dologról

Hiszen abban voltaképen nem is volt 
semmi, hogy ő szerette Klárit ; szerette azt ; 
az egész falu legénysége . de épen azért, ho
gyan hozakodjék ó elő ezzel a dologgal ? 
ö, a szegény legény, akinek egy házacská
jánál, két kis lovánál s dolgos két karjanal 
egyebe nincsen. Holott Nagy András uram 
akar a Kató legények között válogathat, a 
falu paraszt nabobjának fiai között.

Nem. az mégis túlságos vakmerőség ienne, 
ha ö egyszerre csak cióallana azzal, hogy 
szeretik egymást Kiarával hat hozza adja-e 
Nagy uram. vagy sem ?

—  No jól van fiam, hat majd én kérdek 
tőled valamit Hanem előbb rágyújtok — 9 

aztan elmondom nektek, hogy milyen külö
nöset álmodtam cn az éjjel.

Mikor aztán annak rendje cs módja sze
rint kiverte, megtöltötte s rágyújtott pipá
jára. beburkolva maga’ egy égés' füstiéi- 
hőbe. elkezdte »aimat« meséim.

— Azt álmodtam edes leányom hogy te 
neg-igen szép leány lettéi . . .

— Hiszen ez igaz ! tört ki Imréből a. in
dulat.

—  No —  no, fiam ! ne vágj közbe és ne 
beszélj, mig nem kérdelek. Azt álmod! tm, 
hogy nemcsak a hozzád illő legényei n . 
tetszettel, hanem szemet szúrtál még ■; Kai- 
lay nagyságos úrnak is.

Az imént kipirult legény olyan sapadt 
lett erre a szóra, mint a fal, míg Kalári ar 
caba mind oda szökött a szemérem pina s 
nem mert ránézni sem : pjara, sem a le
gényre.

— A  mezőről hazajövet egyezer csak 
: elém kerül a nagyságos űr inasa, a Józsi,
! aztán beszél nekem sok mindenfélét össze

vissza ; hogy a nagysago> ur milyen bol- 
dogtalan. mióta az cn Kiarámat meglátta, 
hogy nekem adna érte az egész kerek vi
lágot cserébe. En nem is tud'am mit zo- 
lani erre a beszédre, de annal bővebben 
folyt a Józsi szájából .. szó. Beszelt a nagy 
szerencséről, a mi bennünk®' er . beszelt 
arról hogy a nagyságos ur egy kis h.zat 
vett a varosban, ahova lányomat cidugja, 
hogy a világ sémit ne tudjon róla . hogy 
szép lovakat vett szamara, hogy .(.ivem 
ruhákba fog járni - és hogy tízezer forin
tot már le is tett előre az o nevére, ha be
költözik abba a kis hazba. En haza jörrem 
s elmondtam neked leányom a nagy ze- 
rencsct, ameiy bennünket ért cs megkér
deztem. mit mondasz ehhez a szeneséhez ?

-- És Kalari mit felelt.1 kérdi a legény, 
miután az öreg elhallgatott, mintha pipá
jával volna nagyon elfoglalva.

— Nem kell nekem az a ház! nem kell 
nekem az a kinca ! felelt a lány ap;a he
lyett, egészen kikelve önmagából.

—  Szorul szóra ezt felelted Igen, igen ! 
edes leányom — folytatta az öreg elbeszé- j

lését, miközben magahoz ölelte íúlhevült 
leányát. És szerencséd, hogy igy feleltél, 
mert bizony megfojtottalak volna, ha más 
feleleted lett volna erre. Kn aztán felvilágo
sító, talak édes leányom, hogy nincs ám 
nekünk olyan módunk, mint a milyenbe 
eddig éltünk, mert ez a ház, meg talán a? 
a kis fold sem a mienk, hanem a nagy
ságos űré.

Majd megsegít bennünket a jó Isten 
édes aparn.

- Meg leányom, megsegít a/ Isten ! No
ha: édes fiam Imre. azt akartam tőled kér
dezni. hogy a szegény Nagy Kalari tctszik-c 
neked r akinek becsületénél nincsen egyebe? 

; Tudom, hogy a módos Klárit szeretted, —  
I hat a szegény tetszik-e ;
I —  Százszor jobban ! telelt a legény, meg- 
j értve, hogy az álom a valóság. Isten cn- 
I gém úgy cgéljen, hogy zazszor jobban 

szeretem, mióta tudom, hogy az én két 
karomra ra les? szorulva. Tudom, hogy 
engem is annál jobban megbecsülnek, mi
nél inkább bebizonyíthatom, hogy mennyire 
.szeretem.

. Masnap az volt r|. . dolga Nagy An
drás uramnak, hogy h•.•.unott a dúsgazdag 
Kató Gáborhoz a szokásos köszöntés 
után egyenesen élöállott azzal, ami idehozta

— Azért jöttem nagy uram, hogy meg 
kínaijain házammal. Többször kérte toicm, 
amikor nem volt eladó , must én kínálom, 
ha meg van még vevő szándéka.

—  Hogy ne volna? in gveszem, ha meg
alkudhatunk. De mert adja el ilyen hirtc 
len ? kérdi gyanakodva a gazdag ember

— Nagy sora van annak nagy uram !
Majd Imondom 1 ben ; mondhatom,
hogy nem szívesen v .i .o k  m  tol--, mert 
benne születtem. A  tűz után igert c-rte

nagy jo uram 5 0 0  for/ntot most oda 
adom annyiért, ha a pénzt azonnal meg
kapom.

- Talán bizony össze akar dűlni a ház ?
—  Dehogy akar, dehogy akar ! Hiszen 

ismeri kegyelmed, de nézze is meg, ha 
gyanakodik. Hanem nekem ma van szük
ségem az 5oo forintra, mert különben hol
nap a Kailay nagyságos űré lesz a hazam,

Nem kérdezett többet a gazdag Kató. 
i I la a nagyságos ur elöl elhalászhat vala

mit, nem nézi, hogy a legjobb vásárt csi- 
i nalta-e ? De meg a tűz után a puszta te

lekért igén annyit, amennyiért most kínál
jak a házat. Hogyne venné meg ? Megve
szi ; hát megveszi.

Azonnal ment Nagy Andrással a jegyző
höz, megkötöttek az adasvevési szerződést 
és kifizette a/. 50 0  forintot, miközben a

1 jegyző gratulált neki a jó vásárhoz.
Nagy uram a község házától egyenesen 

a kastély f-.-lé tartott s úgy megszaporázta 
a lépteit, mintha valami kincsért sietne 
oda

S valóban azért siet ; draga kincsért, 
lcanya becsületéért, melyről azt hitték ab
ban a tornyos kastélyban, hogy eladó

Az inas, akivel tegnap beszélt, egyenesen 
az uraság ele vezette,

—  Isten bozti* Nagy uram ! sietett ez 
elé, amint a bejelentés után Leeresztették. 
Isten hozta ! s kezét nyújtotta az öreg pa
rasztnak.

— Magam is iparkodtam nagyságos 
nrám — felelt nemi zavarral Nagy uram. 
Iparkodtam nagyságos uram, mert már 
nyomta a Irlkcmet nagyon az a tartozás, 
amelyet nagyságos uram olyan szívesen

; adott nekem. Meghoztam. .Másán köszönöm 
I nagyságot uram!



lyütt is forró köszönctemet ne nyilvánít- I 
satu a lelkes úrnőnek úgy a magúm, mint ■ 
híveim nevében is, e nemes teléért, Az j 
akinek e gyönyörű m nkajá: felajánlotta : 
a jó Isten áldja meg érette! Szuesány, 
1891. okt. 6 -án- Paulovits József.

F- M K E. A tiszta magyar nemzeti esz
ményért oly áldozatkész Rózsahegy, mely 
a !■ '. M- K. K-ct idei közgyűlésekor csak
ugyan példaszerű vendégszeretettel fogadta 
volt körébe, újabban, mint halljuk, I.iptó- 
vármegye értelmes főispánja ifjan, a lelke
sebbektől örömmel összeadott 2 0 0  frtnyi 
összeget küld Nyitrara alapityanyul a F. 
M. K. K. nemes céljaira. — Valóban oly 
minden dicséretre méitó tett ez, melyet 
nagyobb s vagyonosabb varosokat — után
zásra hívja föl,

Eltévedt golyó. Schwicgel és l’átka liptó 
szentnnkiósi iskolás gyermekek valahonnan 
egy pisztolyt kerítettek s kimentek Miklós 
alá. hogy célba lövöldözzenek. Ez alka
lommai is bebizonyult, hogy veszedelmes 
szerszám gyermek kezében a pisztoly, mert 
Palka olyan szerencsétlenül célzott, hogy 
a golyó a célpont helyett Schwiegel ba
rátját találta. Tudósítónk nem irja, hogy 
életben maradt-e a meglőtt tanuló, csak 
azt jegyzi meg, hogy a boldogtalan Páika 
kétségbe van esve. Persze, ha ezzel jóvá 
lehetne tennie könyeimüségél! De már ké
ső ilyenkor kétségbeesni.

Dr Vcrsényi György legközelebb megje
lenő verskötetére e helyen is felhívjuk ol
vasóink figyelmét. Bővekben ajánlanunk fe
lesleges ot e lapban, melyet fel fel keres 
kedves kis verseivel s melynek olvasó kö
zönsége mindenkor rokonszenvvel fogadta 
a költőt, aki teljesen méltó is a nagy kö
zönség rokonszenvére. A most megjele
nendő kötetből a kővetkezők jelentek meg 
lapunkban: A fogé bokrok közt, Bátori 
Schulz Bódog emlékezek, Stubnyán I— IV* 
és Bálban. Mai tárcánk költeménye muta
tó ez nj kötetből. Ajánljuk a költészet 
kedvelők ügyeimébe.

Révész Balint. debreceni ev. ref. püspök, 
lapunk f. szerkesztőjének nagybátyja, hosz- 
szas szenvedés után meghalt. Benne az 
ev. ref. 1 ’yház egyik legtiszteletreméltóbb 
alakját vesztette el. Nyugodjék békével.

A rózsahegyi gymnazium, mely áldott ki- 
lályunk, I Ferenc József ő felségének 
ncvenapját, f. hó 4-én, tekintettel szeren
csés megmenekülésére, kiváló ünnepélyes 
isten, tisztelettel ülte meg, —  imért tisz-

A nagyságos nr nckipirult e nem várt 
fordulatra.

— Hat nem beszélt tegnap Józsival ? 
kérdi végre megütődve.

— Beszéltem nagyságos uram és beszél
teméi lelkiismeretemmel is, meg a leányom
mal is, aztán abban állapodtunk meg, hogy 
a hazunk eladó, de a becsületünk nem. Ki
adtam 1 házamat, áriból meghoztam tar
tozásomat. Alasan köszönöm nagyságos 
uramnak irántam való szívességét.

És nyújtotta felé az öt darab százast.
A nagyságos ur kiegyenesedett erre a 

szóra, arca olyan fagyos lett, mint a jég.
— Bolond kend lányostul ! Szólt végre 

dölyfös n. Jól van, tegye kend le a pénzt 
az asztalra.

Aztán megfordult s csikorgó léptekkel 
ment át a másik szobába.

Nagy Andris, mikor a kastély udvará
ból kijutott, egy nagyot lélegzett —  és fut
va vitte haza draga kincsét, a becsületet.

Mmck mondjam tovább?
Meglehet, hogy a nagyságos ur talált a 

környéken, aki a tizczer forintot többre 
becsülte, mint Nagy Kalari.

Hanem az bizonyos, hogy mindig dühö
sen fordul el az ablaktól, mikor a legszebb 
menyecske, a boldog Kaszasné, a kastély 
elölt viszi az ebédet uranak a mezőre.

télé körében a tankerületi kir. főigazgatót, 
Dunay Ferencet, ö  nagysága, a nemes- 
szivü tanférfiu, f. hó 4— 7. napjain láto
gatta meg hivatalosan az intézetet, meiy 
vaióhan öráüomás a magyar nemzet köz
művelődés buzgó szolgálatában. Végűi pe
dig a gymnázium összes viszonyaira kiter
jedt. Záró értekezletben teljes megelégedé
sét nyilvánította a tapasztaltak fölött.

Közgyűlés F. hó ló-ón d. e. 10 órakor 
T.-Szt.-Marionban a vármegyeháza nagy
termében megtartandó rendes vármegyei 
közgyűlés tárgysorozata: 1. Alispáni jelen
tés. 2. Az ls92-ik évre szóló vármegyei 
költségvetés. 3. Belügyminiszteri rendelet, 
a vármegye bizottsági tag választóke
rületek újbóli megalakítása tárgyában. 4 . 
'Kereskedelemügyi miniszteri rendelet, az 
utbiztosok minősítéséről szóló szabályren
delet megerősítése iráni. 5. Belügyminisz
teri renddel, az állattenyésztési szabály- 
rendelet módosítása tárgyában. 6 . Gömör 
vármegye átirata, a bábászati ügy rende
zése tárgyában. 7 . Trencsén vármegye át
irata, a hazaló kereskedés szabályozása 
tárgyában 8 . A iegtöbb adót fizető várme
gye bizottsági tagoknak 1892. évi névjegy
zéke. 9. A főszolgabirák beterjesztik, a szü
lésznői körök megalakítása iránti javasla
taikat 10 . \ riczkó község kérvénye, in
gatlan vásárlás engedélyezése tárgyában. 
II. Bodorfalva község kérvénye, ingatlan 
vásárlás engedélyezése tárgyában. 1 2 . Szu- 
csan község határozata az évi 2 0 0  frtnyi 
vasutál'om isi járuléknak rni módon leendő 
fedezése largyaban. 13. Főszolgabírói elő- 

j terjesztés, a lipóczi és .klicsáni iskolák 
j után jaró nyugdíj járulékoknak a községi 
| ital mérési viitsági kötvényekből leendő ki

fizetése tárgyában. 14. Kollár Mihály és 
I társainak, az 1888, 1889, 1890 és 1891 -ik 
! évi baVsfalvi községi költségvetések ellen 

beadott felfolyamodványa. 15. Több nccz- 
páiü körjegyzöségbeli lakosnak a legutóbb 
megtartott körjegyzői választás ellen be 
adott felfolyamodványa. 16. Dr. Simko Já
nos orvosi oklevelének kihirdetése. 17. 
Községi költségvetések. 18. Időközben be
érkező ügyek.

Dr. Toldy László a Törvényhatósági Nap
tár szerkesztője lapunk utján kéri fel mind
azon hatóságokat, továbbá a pénzintézete
ket, részvénytársaságokat stb.. melyek a 
Törvényhatósági Naptár 1892-iki folyamára 
vonatko/ó kérdőiveket kaptak, de eddig be 
nem küldötték, hogy azokat az ő nevére 
(Budapest, IV kér. Lipót-utca) mielőbb be
küldeni szíveskedjenek.

Merénylet, vagy éretlen tréfa ? Nagy ré
mületbe voltak vasaruap este a Budapest
ről Ruttkára jövő vonat utasai. A mint 
ugyanis a vonat Pribóctól Turóc Szentmár- 
ton felé haladt, egv nagy razkodas és a7 

utasok összekoeódasa után hirtelen megállóit 
Kostyan inelietc, a nyílt pályán. Kiugrattak 
a kocsikból s rémülve látták, hogy az át
járónál, ahol rendesen kettős sínek vannak, 
a két sin közé egy olyan hatalmas kőda
rabot ékeltek be, amelytől a vonat okvetet- 
lenül kiugrik, ha — szerencsére —  a belső 
sin srófszögei el nem pattannak s igy a 
nagy darab kő félie nem csúszhat a kere
kek elöl Így is egészen fölomelkedctt a 
mozdony, anélkül, hogy a követ összezúzta 
volna. Még az a szerencse, hogy az első sin 
engedett ; kulöraben okvetctlenül megtör
tént volna a szerencsétlenség. A pályatest 
erősen megrongálódott így is A vizgalatot 
megindítottak, de a tettest még eddig nem 
lehetett kikutatni. Pár év alatt külömben 
Ugyanazon a helyen ez a második hasonló 
merénylet; nagyon jó lenne hát ha a roszaka- 
ratú. vagy éretlen merénylő kczrekcrülhctnc ; 
hadd vennék el a kedvét hasonló veszedel
mes játéktól egyszer s mindenkora.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer álla 23 éves süketség és fülzú
gásból gyógyul ki, készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hoz
zá fordul. Cim : NICHOLSON H. J., Wien XI

Irodalom.

Felhívás előfizetésre. A közönség szives 
, érdeklődése, a sajtó elismerése, melylycl ed

dig megjelent versköteteimet: a Havasi ró- 
zsák-at, Képeskonyv-et, Költemények-et és 
Újabb költemények-et fogadta, bátorít föl 
arra, hogy Gyopárok címen új kötetet ren
dezzek sajtó ala, részint meg kiadatlan, ré
szint a Vasárnapi Újság. Ország-Világ, Ma
gyar Sálon, Magyar Bazár, Urambatyám, 
Magyar nők lapja, a mübarátok Köre Iro
dalmi Évkönyve, Színészek Lapja s más fo
lyóiratok hasábjain megjelent, de gyűjte
ménybe raégnem foglalt verseimből. Dalo
kat, elegiakat, ódákat, hazafias énekeket1 

fcstőkölteményeket és életképeket, tréfás raj
zokat, balladákat, románcokat és költői el
beszéléseket fog tartalmazni. Körülbelül 14  

ivén karácsonyra jelenik meg. Előfizetési ár 
1 frt 4 0  kr. Előfizetési határidő f. é. novem
ber 15-én. Az előfizetési pénzeket nevemre 
címezve Körmöcbányára küldeni. Régibb 
müveimből még kapható : Képeskönyv. Ára 
50  kr. — Költemények. Ára 1 frt. —  Újabb 
költemények. Ara 1 frt. Körmöcbánya, 1 8 9 1 . 
október i-én. Dr. Versényi György álL fö- 
reálisk. tanár.

♦ Kossuth Lajos kéme* cim alatt Székely 
Aladar, mint e mü kiadója, egy uj regény 
első 4  füzetét küldte meg nekünk. Csak fu
tólag olvasva is át e lapokat, úgy találjuk, 
hogy rendkívül érdekesek és megbecsülhe
tetlen értékűek benne a nagy számban elő
forduló oly résziletck, melyek még mai na
pig a nyilvánosság elé nem került történeti 
adatokat világítanak meg, mely adatok 
Kossuth Lajos női kémének naplójából vé
tetvén, szakavatott feldolgozást nyertek 
Szathmáry Jenő, az ismert tollú író áltál. 
Ez a regény nem múló becsű olvasmány, 
—  maradandó emléke lesz cr minden ma
gyar embernek, ki mindazt, a mi Kossuth 
Lajosra vonatkozik, úgyis szent evangélium 
gyanánt fogadja. Az egyes füzetek ára csak 
10  krajcár és minden könyvkereskedőnél, 
valamint könyvügynöknél kaphatók. Figyel
meztetjük olvasóinkat arra is, hogy csak a 
jelen, Szatmary Jenő által irt regényt ve
gyék és olvassák, mert a >Kossuth Lajos 
kéme cimű. Székely Aladár által kiadott 
regény, a nagy száműzött kéme által veze
tett napló alapján készült, — Ilyen napló 
pedig csak egy volt az egész világon.

Toldy László fólevéltámok a törvényha
tósági Naptar 1892-iki folyamára hirdet 
előfizetést. E munka, mely eiső évfolya
mában egy kis zsebkönyv alakú füzet volt, 
ma mar egy közel 700 lapra terjedő, nagy 
4-rétíí kötetté nőtte ki magát. Évről évre 
bővül és tök-. l- tesedik. Az új folyam egész 
sereg javitas', újítást, bővülést tari almaz, 
melyek felsorolása hasábokat venne igénybe 
Azért is, csak hármat emelünk ki. Egyik a 
nagyközségek kimutatása. Hatven kérdésre 
felei minden egyes községnél ; e kérdések 
a községnek valóságos fotográfiáit adjak, 
a mennyben kitüntetik annak kö/iga gitasi 
népesedési, nyelvi, felekezeti, gazdasági, 
társadalmi, vagyoni, ipari, iskolai viszo
nyait; feivdágo-rást a község hovatar;ozan 
dóságáról, vallási, igazságügyi, pénzügyi, 
közlekedési, hadügyi, bányászati, erdészeti, 
kultúrmérnöki, méntelepi s egyébb szem
pontokból stb. A körjegyzőségek rovata 
egészen új, és ebben betüsoros rendben so
roltatnak fel a körjegy/.öségek. közigazga
tási viszonyaik s a körjegyzők nevei. A 
harmadik újítás az. hogy felvannak véve az 
egész országban levő pénzintézcek, iparos 
és részvénytársasagok, biztosítóintézetek, 
stb. a szükséges kimutatásokkal. Az uj fo
lyamot 18 arckép fogja díszíteni, s a *Hasz- 
nos tudnivalók* rovata.is sokkal gazdagabb 
lesz az eddiginél Ara a nagyterjcdelma s 
a legnagyobb cs legbővebb naptárt tartal
mazó kötetnek az eddigi, hallatlanul olcsó 
marad, t- i. fűzve 1 frt 30 kr.. kötve 1 frt 
50 kr. Bátrán állíthatjuk, hogy úgy a ható 
Ságoknak mint egyeseknek nélkülözhetetlen 
segédkönyve ma mar a Törvényha'ósági 
naptár, s azért szives készséggel hivju < fel 
reá t olva-óink cs a nagy közönség figyel
mét. A megrendelés vagy előfizetés a kia
dóhivatalba kmdendő : Budapest, V. Hold
utca 7,

Felelős szerkesztő : Révész Lajos. 

TarsszcrkesztŐ: Fehér János.

400 szám.

H rdetmén
A na/y nétó águ kereskedő emügyi m. 

kir. ministerium az 1891 évi szeptember 
hó 24-én kelt 49.5111. számú rend-letéve! 
a Turóc vármegye területén átvonuló ha- 
dásza*í törvényhatósági közutakon a kö
vetkező. csoporok szerint elkülönített, mun
kák végrehajtását engedélyezte.

I. A Zsolna-Priekopa-Kralovan határszéli 
közutakon a Vág ártéri hid betöltését, a 
Vág hid kijavítását, a Vág hid feletti me
redek útszakasz rendezését, kisebb hidak 
és úttartozékok helyreállítását 5 9 4 3  frt. 
09 kr.

II. Ugyanezen közúton a szuesányi ártéri 
híd építését 997 frt 51 kr.

III. Ugyanezen közút 17.980 és 22.280 
kmben hidak helyreáliitását 2285 frt. 9 9  kr.

IV. Ugyanezen közút 14189 kmben hid 
építést meder rendezéssel, továbbá korlátok 
és kerékvetők helyreállítását 2943 frt. 2 1  kr.

V. A gajdel-pribóci közúton hídépítési, 
javítási és úttest ta.:iozéki munkákat 3 3 7 4  
frt. 34 kr.

VI. A jánoshegy-priekopai közúton kor
látok és kerékvetők, műtárgyak és utitar- 
tozékok építését s javítását 1510 frt. 4 5  kr. 
összesen 17.054 frt. 57. erejéig.

A szóban lévő munkálatok foganatosítá
sának biztosítása céljából f. évi október hó 
15. napjának délelőtti 10 órájára a Turóc 
vármegye m. k. államépitészeti kirendeltség 
helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny 
tárgyalás hirdettetik.

Ogy az egyes műveletekben, mint az ősz- 
szes műveletekben, felsorolt munkálatokra 
külön-külön vagy együtesen adhatók be 
ajánlatok é3 bánatpénzül, előbbi esetben az 
ajánlat tárgyát képező munka engedélyezett 
költségének 50/# készpénzben, vagy óvadék
képes értékpabirban, utóbbi esetben pedig 
az engedélyezett összes költség 5 , °-át tevő 
bánatpénzek a turóc-szt.-mártoni m. kir. 
adóhivatalnál léteiéről szóló nyugta csato
landó az ajánlathoz.

Az együttes munkákra ajánlkozók egyenlő 
arengedés esetén előnyben fognak része
sülni.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy 
fentebbi munkaiatok végrehajtásának elvál
lalására vonatkozó szabályszerűen bélye
geit és felszerelt zártajánlataikat kitűzött 
nap délelőtti 10  óráig a nevezett hivatal
hoz annyival inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a később n érkezettek figyelembe 
nem fognak vétetni.

A szóban forgó munká'atra vonatkozó 
műszaki müve et és általános s részletes 
feltételek, a szerződés min’.aja, va aramt a 
végrehajtandó munkák kimutatá-a a neve
zett ma?y. kirll. állam -pitésze kirendel ség 
nél a rendes hiv. órákban napon é it un: 'te
kinthetők és aj n áttevők al a. áiáirandók.

Turóc Szt. Marton 1891. évi o k t ’b r bó
3-án.

A m. kir. allainépitószeti kirendeltség

E G Y  F I Ú ,
aki helyesen tud Írni és ol

vasni

felvétetik a turócz-szt.-már* 

toni magyar nyomdában.
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Szerkeszti: Kömunkutárs :

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

A >Magyar Hírlap* belső dolgozótársai, ktilmunkatársai és levelezői az írói kar leg
kiválóbb tagjaiból alianak.

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

A »HÉT* kiadóhivatalával sikerült megállapodásra jutnunk arra nézve ho n e vá
lasztékos kedvelt szépirodalmi hetilapot előfizetőinknek olcsóbban adhassuk, 

így a .MAGYAR HÍRLAP- és a -HÉT* előfizetési . ra együtt : egész evre csak 20 frt. 
fél évre 10 frt. negyed evre 5 frt

l^ETjLtatTrán.3TS2 á .m o l s a t  k í v á n a t r a  i n g y e n .
E lő fizetések  a „ M a g y a r  Hírlap*' k ia d ó h iv a ta lá h o z: 

Budapest, IV., Cranatos-utca 16. sz ala küldendők.

G -t j.t l i ia .is s  J~ ó z s e f

fényképész,
e hónapon át. itt tartózkodása alatt, lakik

G L Ü C K S T H A L  J Ó N Á S  u r n á i
Ajánlja magát mindennemű finom fényképek elkészítésére.
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Egyezőn kibórli t mindönkii tno  ̂ fog ,'y«/r,i. hogy
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K
: valóban a legjobb irtószer minién rovar 

ellen
Ezen k iv á ló  ;/or meglepő 

minden kártékony rovart.
n'ivol és (.yoifasággal pusztít e

Legoélszertlbli a Zaeherlin-léle takarékoskodóval 
beporozni.

A Zachcrlint sem miféle más rovarporral összehasonlítani 
nem szabad, a Zaclicrlin egy különlegesség, mely sehol és so
ha m ásként el nem áru sillatik . mint

lepetísólcll üvegekben Znchci'l névvel.

I A ki Záchot lint kér és papircsom agban vagy skatu lyáb a 
kap valam iféle por'. - azt elfogadja, biztosan megcsalatott. 

VALÓDI K A P H A T Ó :

TuióczKzt.-Miti túliban :o l. bz I l- ábry .1 zsef. (ír,.bor M. és fia. - I, - 
J Szt:-Miklós. Palka Péter Mossooz • Pori János fia - Ruttka: Schulz 
i .Adolf. Gaal Emi Zsolna : Parado. . i: b. Waidapfel I. i. Tordv I..
; Mclzer. A.. Hecht V T t-Próna - Ska - Tinkó György. —  Turóc- 

Turán : Messinger
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O M elyik  lap ra  fizessünk elő ?

Gazdag tart ót- .. .1 nagy terjedelmem-; t-rgva a legolcsóbb magyar lap az

„EGYETÉRTÉS"
mely az u: evve 

cg lapja. Ililéié- I 
uicasaga. rovat un 

<? tarhaza lett

on.v i e-vfui) ai-.uiur. á j ■ . Ez a magyar olvasó közön-
.1) , / mi; ■ értesüléseinek  ..... isaga, alapossága e*

1 . a különböző olvasmányok gaz-
A orsz iggyulési tárgyalásokról

• z te »yil. hű tudósítást egyedül az < Egyetértés*
közöl Gazdasági rovata elismert rég t kinielvn örvend. A  magyar kereskedő 
s Gazdaközönség u-.-i. o ■ i«: .. i,. .. mert az »Egyetértek

d ".in • • i • Bágával ina mar n< m
versenyezhet m i jap kereskedő, iparos s mezőgazda m gtalalja mindazt az
> Egyetért-:; >-ben. amit /uk • -  van. ' ' .hozató an zcrkcsztett tárcájában, any-

g n> Ív . ti a I mii g> 1 p cm is hál im regényt közöl egy- 
.•-•erre. ugv ii<-:y ■ ■ ;.i .- ■ ■ . t-i k- » fii r • ,«.iiy . részint eredetit, részint a
■ aifu'di I'"tjeié c in i • t ■ ::.»•’>• u .ül a- kapnak az »Egyet er-

c olvas l Ü i.saról gyorsan < s :>i < lesen
ar értesülni, ti < elő /. »Egy« tuícsre . uu-ynek előfizetési ara egy bora 
frt «So 1:r . • , i ,-r -gy évre 2 0  fi t .\. . . ti -b 1 pénzek az »Kgyetér-

• -« kiadóim..' <1 . '»r ’ö M " ' • . kiadóhivatal kívánatra egy
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A turóc2-S2t.-martoni „MAGYAR NYOMDA" |
kiiidáHábiin megjelent,: X

s

A magyar középosztály ház; nevelése napjainkban.
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