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Felvidéki Híradó.
TÁRSADALMI és KÖZMŰVELŐDÉSI HETILAP.

MEGJELENIK : MINDEN VASARNAP. =«-

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

.4 hivatalos hirdetéseket, kéziratokul péntekig kérjük  beküldeni

ELŐFIZETÉSI ÁRA :
Egé*z évre 4 frt. Kél évre 2 írt. 

Negyed évre i irt.

T. olvasóinkhoz!
A  F elv id ék i l lir a d ó  megérte tehát, hogy 

tizedik évfolyam át becsülettel, tisztességgel 
betölti. S o k  nehéz küzdelmen m ait bár c tiz 

év alatt keresztül, de azt senki szemére mm  
vetheti, hogy hivatásától, céljától egy lépés

nyire is el tán törült volna e tiz év alatt.
N em , azt a magasztos céh , melyet a k e l-  

vid ék i l lir a d ó  k itűzött maya elé, soha min 
tévesztettük szem elöl, söl amennyire tehet
ségünk s a  körülm ények engedték, mindenkor 

azon voltunk, hogy a magyar úUumesz e 
szolgálatában mennél hathatósabban m űköd
hessünk közre. IS hogy a Felvidéki llirad ó  

eme szolgálatai nemcsak t vármegyében, ha

nem az ország legtávolabbi vidékein is mél
tánylásra taléiltattak, nemeink előfizetőink tisz

tes szám a, hanem azon elismerések is tárni- 
s itjá k , melyeket hazánk legelső p u b licistá i 

ír ta k  hozzánk, kitartásra  buzdítván ben

nünket.
F. két körülm ény biztat a további küzde

lemre ; s amidőn igérnök, hogy az annyira  
tetsző Lapszem lét legközelebb ismét megkezd
jü k  lapunkban, k érjü k  t. olvasóinkat, hogy 

elö fzetéseiket m egújítani kegyeskedjenek.

Hazafias tisztelettel

a * Felvidéki Híradó*
szerkesztősége és kiadóhivatala.

A felvidéki városok 
életjelenségei.

v.
F.) A felvidéki kisebb városokban 

nem feltűnően nagy a látszata a 
társadalmi tevékenységnek. Mind

azonáltal rém foghalja rájok senki, 
hogy civilizáció tekintetében hátra
maradás honosodott volna meg. Van
nak okszerűen gazdálkodó földbirto
kosai. akik a mesterségek és művé
szetek hosszú sorának adnak foglal
kozást. Vannak — rendszerint az 
állam által fentartott — jó iskolái, 
értelmes kereskedői, közhivatalai, 
gyárai s a társalgásra kaszinói, sót 
itt-ott a színművészet iráni rajongó 
műkedvelői, szinpártolói, stb. Jla te
hát ezen városokban nem olyan a 
látszat, mint a nagyobb központokul 
szolgáló városokban, úgy ennek talán 
az lehet az oka, hogy amit társa
dalmi tekintetben lesznek, azt csend
ben, nagyobb feltűnés nélkül végzik.

Azt is meg kell adni, hogy a fel
vidéki városok általában, — igen 
fogékonyak a társulási eszmék iránt. 
És ha némely vidékeken e tekintet
ben többet, nagyobb látszatát akar- 
nók a tevékenységnek szemlélni, ez 
nem annyit akar jelenteni, hogy ott 
nem tesznek semmit. Itt legfeljebb 
megakadásról lehet szó, ami onnan 
ered, hogy a vezetésre hivatott egyé
nek kifáradtak, vagy hogy ilyeneknek 
szűkében vagyunk, végre hogy a köz
bizalom nem Ilid megegyezni a vezér 
személyére nézve. Persze ez baj, — 
ha van ilyen állapot is —  mert ez 
által a társadalmi érintkezés lazábbá 
válik, ami ismét útját vágja az egye
sületi éleinek. IJgy kellene lenni,

hógy a helyi jól szervezett s jól ve
zetett társadalom grádusa legyen az 
általános eszmék megvalósítására ala
kult nagyobb egyesületeknek.

Végül még ami a felvidéki váro
sokat —  általában — illeti, ezeknek 
nemzet-kulturális hivatását senki két
ségbe nem vonhatja.

Állalánosan ludva van, hogy e 
városokban kell keresni nemzetünk 
jövendőjét. És ebben a tudatban 
megerősödve, csakugyan minden ha
zafias mozgalom azon van, hogy egy 
uj magyar társadalom jöjjön létre 
a magyar közmivelődési egyesületek 
és a magyar állam számára.

Ilyen mozgalmaknak számos ki
fejezésével találkozunk a felvidéken. 
Ezeknek a mozgalmaknak kétségte
lenül legeminensebb képviselője a 
F. M. K. E. De, midőn a nemzeti 
nagy létre törekedünk, s ezen törek
vésünknek minden más érdeket alá
rendelünk, nem feledkezünk meg a 
közjólékonvság- s a humanizmus gya
korlásáról sem. Jótékony nőegyesü
leteink, betegsegélyző, temetkezési s 
több efféle egyleteink székében ke
letkeznek, szaporodnak és virágoznak. 
S e körülmény igen szépen bizonyít
ja, hogy e téren scin akarunk visz- 
szamaradni a század uralkodó áram
latától. Az anyagiság körében mozgó 
érdekeinket, modern realizmusunk
nak érvényesítése mellek is szépen
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100 «zóig ti frt.. ezentúl minden m egkezdeti 

»/.áz ízűnél 50  krral több.

össze tudjuk egyeztetni a philantro- 
pizmus magasztos lényeivel.

Az imént felsoroltak közül úgy 
magasztos célja, mint általános elter
jedtségénél fogva, első helyen a F. 
M K. Egyesület érdekét szolgáló ne
hány észrevételünket fogjuk egész 
őszintén elmondani.

Az előbb ugyanis azt a szép tu
lajdonságát említettük fel a  felvidék 
lakosainak, hogy : fogékonyak a tár
sulási eszmék iránt. Mégis mily nagy 
a száma azoknak, akik bár tudomás
sal bírnak ezen egyesület céljáról és 
működéséről, s vele elvileg egyetér
tenek, előmenetelén, sikerein örven
deni tudnának, — vonakodnak tag
jaivá lenni és filléreikkel az előha- 
ladás és a sikeres működés előtt az 
akadályokat elhárilhatókká tenni.

Ezen visszavonásnak az igaz, hogy 
száz és egy oka lehet. Azt hiszem, 
elég azt mondanom, hogy : nehéz az 
élet. Fizetéséből élő egyénnek min
den krajcárját meg kell forgafni ke
zében, mielőtt belőle kiadja. Mert az 
a beszéd, hogy az egyesülőt eddigelé 
nem ért el nagyobb szabású ered
ményeket, nem döntheti meg az 
egyesület iránti általános bizalmat. 
Hisz az eredmény, amire az egye
sület a lelkesülni tudó hazaliak tá
mogatásával számit, nem is kézzel- 
fogható valami, és nem a holnapra, 
hanem egypár évtizedre van előirá
nyozva. Máskülönben nem is lehel,

T Á R C A

Téli viliig.
Komor felhő száil az égen,
Zihat a hó réges-régen 
Odakünn . . .
Sötétedik . . . Árnyak kelnek — 
Kivirágzóit kikeletnek 
Hantjain . . .

Múlt időknek arany álma 
Napsugáron visszaszallva 
Felragyog!
Emlékezés szelíd fénye :
Mintha rólatok beszélne 
Szép napok . . .

Talán szintén álmaira 
Gondol az a koldus vissza 
Szüntelen,
A ki ott a fasor alatt 
Mcg-megall, majd tovább halad 
Csendesen . , .

S hejh I hogy sivít künn az orkán : 
Száraz gályák törött húrján 
Hegedül . . . 
llivogató meleg kályha 
Most az ember jó barátja 
Egyedül I

Szepesi Ervin.

A kis Ilonka.
Szép bölcsőben ringattak, szcp kis ágy

ban melengettek, szüleinek egyedene volt.

K ettősebb  tevstérét zsenge korukban U ka
szálta u halai, hogy a gyönyörű magzatok 
utolsó lehelletét irmagot termesztő harma
tul elszórja a szelek szárnyain — óh nagyon 
korán !

Ezt a kicsinyke harmadik szülöttet hat 
nagyon becézték s őrizték a szülék, hogy 
maradjon sarjadókuk ; többre már úgysem 
reménykedtek, nem is gondoltak; —  nem, 
mintha az idő mar nagyon eljárt voina fe 
juk lelett, de mert az első két drága mag
zatnak elvesztése folytán a-.t hitték, hogy 
a kettő után megy ma)d a többi is ; anrily 
örömmel, éber gondossággal déde gc.tek kis 
Ilonkájukat, a harmadik csemetét, ép oly 
aggodalom, kinos lemondás cs fásult meg
adás fogta el sz.ivöket, mindig arra fordul
tak emlékezésükkel, hogy — ez. is a két 
első után megy, ne örüljünk olyan nagyon 
a kedves kicsikének!

Ringó bölcsőjében, édes anyja ágya 
mellett szendtrgett a piros pozsgás kis te
remtés, hófehér patyolat pólyában ; anyja, 
meg úgyszólván gyermekes ifju.-ágában, kék 
selyem csipkés takaró alatt, duzzadt vánko
sokon. fekete fényes bogárszinben tündöklő 
dús hajzattal , C sattanó  rozsa arcz és 
ajakkal boldogságtól sugárzó ego szemmel 
s elragadó mosoly lyai nézte szüntelen Ilon
k á ját, kinek boicsojet kéK szalaggá, kötötte 
magához, hogy annalfogva ringassa a lusta 
álmos dada helyett, ha a kis angyal ébred, 
avagy nyugtalankodik.

Észbeli munkától, s örökké küzdelmes 
élettol kifaradott apa és férj, iabhegy re vett , 
csöndes léptekkel nyitott be a boldogság , 
kisded hajiekaba s mikor már a zúzmara 
hideg parazata j .  kun és öltönyén az enyhe j

tűzhelynél fololvadott, csak akkor közeledett 
övéihez az ajtótól, a honnan édes elmeren
gésben hosszan nézte .szeretteit, —  majd 
hogy az. ajtónál nem feledte magát regge
lig is.

A  nappal s az est a művészete volt, 
csak a kesö ej és a rcggtl gyorsan rebbenő 
Órai az. övék, s ez is az örömet sarkait ta- j 
posó aggodalommal vegyesen, hogy vajh 
megmarad-e kisdedük ? ! Gyötrelmcs elet ! 
Az örömben kinos érzelem ! Gyönyör a faj
dalom vas markaban !

Ily cr/.cimek közt altattak kisdedüket 
együtt es külön az apa, mikor az angyali 
malriácska mar kifáradva, kiejtő kezéből a 
bő.csőt r ngato kék szalagot, és tündöklő 

l szemének ernyői selyem pillái lecsukódtak 
édes alomra.

Ezzel a gondolattal aludtak el, ezzel 
ébredtek íül is, és c/. kísérte őket egesz 
napesti munkájukban, e miatt eltek csak j 
maguknak s egy halátaian pályának, melyet | 
komolyain an vettek, mintsem kellett vo na.

Mentői jobban nőtt es erősödött kisde
dok, úgy nőtt és hatalmasodott bennök is 
az öröm es aggodalom !

Melyik a nagyobb keserv és csapás ? 
— kérdezik egymástól. Zsengébb korban 
veszteni Ilonkánkat is, mindkét testvérét, 
vagy a mikor mar ujjacskám néhány évet 
számlál es csuCsog, majd beszel s az em
berszámot kezdi kitenni?!

Nem tudták eldönteni! Ki is dönthet
ne ezt elr

Maradtak az öröm és aggodalom lelket 
ölő érzésével, hullámos hanykódásaval, mely 
nottön nőtt llonkájokkal*

Mar a harmadik £zt.-Iflván napjat ül

ték meg a kis Ilonka születésének évfordu
lója gyanánt, mert nyári gyerek volt, tar
tósnak jósolt csemete, mely a törzset túl
éli s így a Lzüléknek folytatása lesz.

A rideg, bó'cs elme szánó mosolylyal 
tekint az < ember* ily gyöngeségére, holott 
van ebben szép, óh nagy és isteni érzés!

A kis Ilonka szülei is abban az édes 
érzelemben éltek, hogy folytatásuk lesz a 
földön s az égben ! A  harmadik szü'etés- 
napon a kis mama felöltöztette angyalnak 
az ő Ilonkáját* Hisz három éves már — 
gondo i — páratlan magyar színi, hát igazi 
és megmarad, hadd örüljön neki egy ki
csit az apa.

Fehér habos selyem ruhácskáját teli 
aggatta kek atlasz libegő máslikkal, szőke 
göndör liiit eit lekötötte keskeny kek sza
lagos partaval, az egyszerű izleses öltöny 
drága caességc, Ilonka rozsabimhó arca és 
kek s. mben ragyogó szeme volt.

A mamacska hetek óta tanitgatta kis 
angyalát versekre meg H.ahané-dalra, tánc
ra, egy-ket je.enésbol pár szóra, rövidke 
beszédre.

Ünnep volt ez a kis családnál, de 
olyan, amilyen meg cgyszersem eddig, az
után meg — soha többe!

Korülülték a kis ebédlő-szobát, mert 
ez volt a nczöhely, a székek hata mögött 
a cselédek állottak, mintegy a gallcrian.

A színfal közti hely a kemence kuckó
ja volt, a honnan a kis Ilonka a nézők elé 
lépett. Szépen és modosan, rövidre fogott 
meghajlással üdvözölte nézőit és azutan 
bátran elmondotta a mamatol tanult ver
seket, s amint elvégezte, épp o>y öntudatos 
büszkeséggel távozott a kuckóba, mint a



mert gyors eredmények csak erőszak
kal vivhalők ki, itl pedig erről szé 
sincs. Itt a legtisztességesebb eszkö
zök vételnek igénybe, melyek gyors 
eredményt nem képesek kimutatni.

Hogy mik az egyesület eszközei, 
azt mindenki tudja, valamint azt is 
tudhatja, hogy vannak eszmék, me
lyek platói idealizmussal el nem ér
hetők. És éppen ilyen eszme szolgá
latában áll a nevezett egyesület. 
Óhajtandó volna ennélfogva, hogy a 
kiknek nagy vagyon és kincsek álla
nak rendelkezésükre, az eddiginél 
sokkal nagyobb arányokban támo
gassák az egyesületet. Óhajtandó — 
volna, hogy az erdélyi szép példák 
nálunk is kővetőkre találjanak. A 
többi aztán majd csak menne a maga 
utján. Mert az, aki nem könnyen nél
külözi az évi tagsági dijat, ha van 
benne tevékeny s lelkesülni bíró ön
tudatos akaraterő, megleheti a maga 
kötelességét pénze nélkül is. Mennyi 
alkalom kínálkozik az életben a ma
gyar közművelődés és a magyar ál
lam érdekei előmozdítására ! Ha va
laki ennek tudatában, egész életén át 
férfias kitartással törekszik a magyar 
közmiv. egyesületek célja leié, akkor 
ezzel is meg lehet elégedve, s nem vá
dolja lelkiismerete mulasztással.

Ez idő szerint azonban, még igen 
messze vagyunk azon határtól, melyre 
az imént rámutattunk. Most még igen 
sokan vannak, akiknek pénzbeli támo
gatására méltán számit a F. M. K. E. 
Eddigelé még nincs felhasználva a fel
vidéknek áldozatra képes magyar kö
zönsége. Még igen tág tér áll a megyei 
közm. választmányok előtt, csak éven
ként jól használják fel a téti évszakot, 
mely kiválóan alkalmas az egyesületi 
tevékenységre s a taggyűlésekre. Van 
tudomásunk róla, hogy egynémely vi
déki választmány egész tervszerűen 
osztja be magának a téli évszakot az 
egyesület eszközeinek gyarapítására, 
így péld. a turóczmegyei választmány 
ifj. Justh György megyei nagybirtokos 
ésországgv. képviselő iniciativájára

mikor onnan kilépett. Már ismerte a tapsot 
a színházból és szomjazta is , a mama cs 
a karzat közön-égé riadó taj- - a 1 Fs.rte a 
kisded színésznő játékát, ki apró ujjaival 
kétoldalt íölcsipett kis vigauójában hama
rosan kiperdüit a kuckóból és piciny lá
bacskával hátrafelé aprózgatva, a dicsőség ' 
mámorától kipirult, kigyul adott arccal, 
csillagként ragyogó szemmel hajtogatta 
magát a halas közönség előtt s azután 
vissza-visszafuto't ismét a kuckóba, ahol 
kis szivccskéjéből egy édes nagyot sóhaj
tott, majd keble dobogását kilihegve, a 
második a »sze füsztöm, sze lisztem, rna- 
jadjon hát madaiut* Fir.um Rózsi-féle jc- ‘ 
lenes előadásához fogott. Aranyos kacsc i- ] 
val, angyaü valla nak szárnyas mozdulatai 
val o y kecsesen tudta kisérni a „majadjon 
hat madanat* mondat kifejezését, hogy 
nemcsak a házi publikum, de az idegen is 
el lett volna ragadtatva.

Csak az apa nem merte örömét nyil
vánítani, pedig szive úszott a gyönyörben, • 
de elfojtotta, nehogy korán, nehogy hu.bán 
örüljön. Hisz eleié: en mindig úgy volt uz, 
hogy ölömének, boldogságának nyomabua 
járt és árnyék gyanánt kisertc a szer n 
esetlenség, a bű és a iné.y bánat.

De észrevette am ezt a kis Ilonka s a 
miért az apa nem tapsolt neki, haragos 
pillantásokat vetve rá, távozott a kuckóba 
s am.kor újra mep újra c.ojoti a hivő tap- 
sokra, ahánv-zor me ;ii.ijto;tu ma gat a ma
mának és a halas karzatnak, durcás képpel 
iorduit apjához cs mindannyiszor azi mon
dogatta neki. »hajags/.om az ap.<j.,, nem 
szejetem, cúnya«. l e., eg az utolsó jelcnc- 
végtn, a Lokuzó magyar tánc után, mikor

jamiárhó fi-án műkedvelői szini elő
adással s köz vacsorával összekötött 
táncmulatságot rendez, melynek tiszta 
jövedelme a F. M. Iv. E. pénzalapjának 
gyarapítására lesz fordítva. Emellett 
a tnggyüjtök mindig résen állanak, 
s hu alkalom kínálkozik, a taggyüj- 
tőiv azonnal elővétetik, s a mit sem 
sejtő honpolgár legott felkéretik az 
egyesület táborába betiltani. Jgaz, 
hogy a taggvüjtés nem tartozik a leg
kellemesebb foglalkozások közé, mi
után a hazafias közönség már úgyis 
ki tudja hány egyesületnek a tagja, 
mégis ne mondjunk le róla, hiszen, lm 
nehéz is az úti célhoz vezet! S e tudat
ban elviselhetjük a meghiúsult kísér
lettel járó kellemetlen helyzetet is. Er
ről mi nem lehelünk,ez az idők folyo
mánya.

Mégis csak haladunk!
Anyagi haladásunkat misem bizonyít

hatja jobban, n-iî t az, hogy kereskedel
münk és ipáiunk -é&yie emelkedik s hogy 
az ezek eme kedé?ér'célzó közvetítő intéz
ményeink fo ytonosan fejlődnek és lőkélc- 
tc.-bednek.

Anyjgi haladásunkat tünteti fel azon 
terjedelmes jelentés is, melyed a kereske
delemügyi mini.-zter leijeszUtt a képviselő
ház elé, felsorolva abban a rcsszortja alá 
tartozó ügyek pontos és 1 örü!;< kntö figye
lt ni ni el ismertetett áiiasát s letüi,tetve 
Lenne őtszis múlt évi működését.

Tekintettel au a. h« gv a vaskos kötet 
könyvárusi utón nem kapható szolga atot 
vélünk- térni oha-ó nknak. midőn azt. eg- 
a ább főbb vonásá ban, az alá'b  akban 
ismertetjük.

Az ut- és középrészeiről szó'ó főrész
ben az állami közutak körül történt mun
kálatokat és intézkedéseket, továbbá a tör 
vényha ós; gi. va amint a köz égi közleke
dési és a községi közutakra, tóráiba a 
közmunka- és a vámügyre vonatkozó ada
tokat sorolja lel, s végül az állami kozn ak 
állapotát ismerteti.

A  múlt évben szentesítést nyert útadó- 
törvény van hivatv a ar/a, hogy annak a ap
ján az állami közutak hálózata véglegesen 
meg Uapitta-sék. hogy a hadászati fontos
ság mellett a forgalmi jel n óség is érvé
nye.-üiest nyerjen. A kóző.t adatokból 
tudjuk meg azt. hogy ál.ami kö ótaink 
kezelése és fentaitásaia miit évben íordi-

azt i- ki keli emelnünk, hr.cy a báziii ar 
■ • jle.-ztóici a teghazí.liasabb inientio sugaijs, 
az tudniillik. hogy az ujabban nagy inéi vet 
nyert kivándorlás teltető eg kori. t> zta-sék, 

Szakiskoáink és háziipari tanműhe
lyeink mílki d-sét és hatását teljesen ki- 
• Ív gitőnek tüntetik fel a jelentés bő adatai.

A köz-za.litaok ugye:ól tzoiu rész 
fölötte éidekes, s behatóan ismertet meg 
a mini-zícr azon célzatával, hogy a kisipa
rosok ügyét nagyon is szivtn vr-eli.

Az. őrs. ágos vasárok szaporítását a 
miniszter amennyire Jeliétő l, akadályozta,
A mintegy Jöuu községre vonatkozó s 
munkuban lévő vásnjegyzék mielőbbi fci- 
bocsájtasa kiiáta.-ba van helyezve.

A házalasj ügyben Ausztriával tárgya- ‘ 
iások folynak, s a versenyt, amennyire le 
hetséges volt, mindenkor korlátozta.

b murán a jelentés ezen lésze szól [ 
mog a zálogházakról, ipari szabadalmak- 
cs aruvédjegyekroi, áttér a v.isBtugyre és ! 
hajózá.-ru, melyek a miniszter jelentestnek ' 
több n.int kiét elfoglalják.

A jeleníts további részei: a külkeres
kedelem,, vám- és tenyeres.etioi igen cr- i 
dekcs mozzanatokat és ada okát tárnán 
elénk, melyeK közül reánk nézve legfon- 
losatb az aldunai va k,.| u s.-.aba roza.-aró 
i/. Ao utolso fejez t,

A vaskos jelentés a miniszter által 
le e i.i u tr.zUipzo intézetek i-menetesével 
zúlódiK.

Mid bán t őv... hal-
vui.y ismertetet k v. i.lin k i.yujtaui, célunk 
Iieu. az ;• 1 li'<.;j az »•;«-. z jcn n lct lel-
" '' J,J i ui.( m ;.z hogy e nehány

1 lan leliiczo’ :ak a a is bei.izinji. uk 
. z , mit ciki., i k i i le ii unr, In. y , «jnc 
g .- v a., baj. duók !» bz.

tolt rendes kiadásaink ösfzege a három
' milliót csaknem megközelítette.

A posta és tavirda f jlödese lísÖ7 óta 
rohamosan haladt olöro. sőt a teicfou 
ni:é/meny fejlődésében is jelentékeny ha- 
mdasi képvisel a Budapest es Bócs kü.ött 
felállított állami távbeszélő. S kiváló gon
doskodásra muiat a/, hogy a nagyobb va
rosokban létesítendő telefonok miami ke- 

i zelesbtu épülnek s tartamuk üzemben.
A posta takarékpénztári cheque-forga- 

lom közvetítése a műit évben rulmziatott a 
posta- es taviriiahivataiokra. S ba meg
gondoljuk azt, hogy a be.iu.di lorgalom.a 
be- es k>vitel, valamint az á<meneti forga
lom, mintegy 2 (iU mil iő ügyet tüntet fel, s 
ha mindezekhez az óriási hulapforgalmat 
unjuk s ügyelemie vesszük, hogy a posta- 
szo.ga atot a miniszter oly színvonallá 

; emelte, me.y ẑ auoit viszonyok között 
minden jogis igéi yt kieiegithei, akkor el 
Keli ismernünk azt, hogy c téren óriási 
haludast koi.slata halunk.

A posta es tavirda fejlődését leghá
tul u a.-abban bizenyitjuk a statisztikai ; da
lok. Így lhöM-tan 1337 postahivatal és 3 19 
távirdahivatal n.Ükódött, nng műit évben 
mar 4Í0» postaiiivatal s ihUÍ lávirdahiva- 
lui állott a közón.-ég rendelkezésére.

A posiatakarckpénztári intézmény a 
lefolyt évben bevezetett cbeque- és cica- 
r ng foiga'om altul szinten örvendetes ha
ladási mutatott, s az uj üzletág jövője a 
legszebb r< menyek táplálására jogosíthatja 
fel a jeKnlést tevő minisztert.

A jelentés ismertetésében elértünk 
azon fi részhez, mely az ipar- és belkeres
kedelemmel foglalkozik. A közlőit adatok
ból úgy tinik ki, hogy a miniszter az ipar 
és ip. Fejlesztés leién bizonyos fokozatos 
rendszer a kálmázása mellett ipaikodk a 
mutatkozó hiányokon segileni. Rendszeré
ben nemcsak a terv domborodik ki teljes 
egészében, hanem látjuk egyszer:mind az 
eredményeket is.

Az iparoktatás állapotát nsgyen ked
vező világításba helyezik a közölt adatok; 
eic örömmel vesszük tudomásul azt is,hogy 
mily széles a’apu tanú mány tárgyáva telte 
a mínísz'er a.t a kéidést. mily módon le
hetne a hazai kisipar állandó foglaikozta- 
tusát és egyúttal versenyképességét bizto- 
s.iani; a közvetítő kereskedelem emelése 
érdekéb n egy magyar kereskedelmi tar a 
ság létesítőiének kezdeménye: é-c s annak 
e ős'gité e szn ’én c-ak örömmel többet 
el bennünket, ha termékeik kiviteli érté
kesítésére gondolunk.

A gyári és ház iparra vonatkozó intéz
kedéseit nagy hordercjüeknek tartjuk. A 
gyáriparn k nyújtott állami kedvezmények 
nemzetgazdasági jelentőségé: bei merve,
az apa is tapsolt, kitört a kis Ilonkánál i.-, 
az öröm s végé-hos: za nem volt a lánc 
ismétlésének, csakhogy folyton tapsolja öt 
az apa.

lliaba mondotta neki az édes mama, 
hogy e g mar, — ő csak ismételte lihegve 
és elfojtodó hangon: »;aj édesz mama, cak 
még egy kicit, mingyajt abba hagyom, cak 
egy utó:szót még a kedvezz szép apának.’>

Ks az is voit, —  az u t o l s o !  Ga
lamb kis szivccskéjc nem biita el a nagy 
örömet, nem fért a piciny kebelbe! Köp- 
dö-ött oly nagyon és oly sebesen, mint 
villám szárnyá nál is gyorsabban elröppenő 
könnyű gondolat, — ah, de nem szabadul
hatott ki ti szűk edénybő:!

A kis Ilonka .-z.vc bclészakadt a nagy 
örömbe s harmadik s/ulete.-i cvforoulojan 
a csal id e o ör-münnepén, édes anyja 
bitben hul\a rogyott oss/.e. Angyali lelke 
tő.szállott ki:ded testvéreihez!

Apa es anya kővé Vált dermedéssel 
terítettek draga kis magzatukat a ló-.sa, 
ibolya s nefelejts virágoktól borított rava
talra.

Hideg volt, óh szöinycn hideg az an- 
gj aii kis ictem !

Jegbi u edzett tles ke hasítását érez
tek a sziliek, amint u végső ú ru meg egy- 
■ z r ángyainak le öltöztetve, kebelükhöz 
öic.tek ts a Vi gteicn^ejjig ismetiodo utolso 
c '.kokat ranyomtuK ki.-.deou.: .-.aiga vi.uzk- 
b..n lenyió hom.okára, uic^bagyadotl ró/^a- 
pnbi n vii ito ajakara.

I z öidles, e csókok, c fagyos sz.viia- 
lo.iaz.a u.igkéivtöult otlUituisfcgiihLol ,

I a drága kis Ilonka szerencséién szüleit,
! mire könyeiknek zápora is megeredt és 20- 

kogva egymásra bomlanak.
A szülék meg voltak mentve, az olva

dóit érccé athevült kóny, lelolvasztotta a 
fojtogató jigpantot szivükről, nagyobb kín 
es fajdalomra utalva őket, mintsem ha draga 

: Ilonkájukkal ök is eltávozták volna a föld 
i sivár rögéről, egyesülvén már három an- 
; gyali kisdedükkel egy ismeretlen, szebbnek 

tartott világban.

Nagy fajdalmok! an élőhalottá levének 
a világra és egymásra nézve is, —  éppen 
ci-uk hogy tovább hurcoljak az életet.

A mamácska, —  őrökké szenvedő 
anyává lön, nem bírja elsírni keseiveit!

Az apa masok kínjainak abrazolasa bán 
tombolja ki gjötrclmcn s örökké újra kezdi 
de neai tud végére jutni.

Szemfödelet e két élőhalottra!
Oly szép az ö fajdalmok !

Molnár György.

Ipolyi Aruold emlékének.
Znióviiralja, 1891. l)cc. hó. 

i Öt éve annak, hogy éiete kialudt. Ti
zennégy évig kormány ózta a besztercebányai 
egyház megyét s ez idő úgy működésének, 
mint alkotásainak fénykorát képezi. Maga
sabb imLpulzusnak ergedve, megyét csereit, 
megható szavakkal búcsúzott el tőlünk, mind
nyájunkat megáldott szeretőiének ő szintc- 
ségcvel, mely öt éleiében mindig vezérelte, 
mondván, facictn mcam amplius non videbit, 
aicomat nem fogjatok többe láini!

Fajdalom úgy is történt; s léikéin egész 
szomorúságává' gondolok rá-

Sem a kallenleitgebeni fürdőnek, se az 
orvosi tudomány nak'ncm siket ült vissza sze
rezni draga egészséget ; állapota komoly ma
radt, meg váratlanul eliagadta a italai an
gyala s igy az ország egyik büszkesége, a 
püspöki kar fenyes csiilaga, az apostolok 
bölcs utóda megszűnt lé egzeni, megszűnt 
csciekcdni.

A ki egész éleiét az anyaszent egy
háznak. draga hazánknak,a tudomány ts a 
nemzeti művelődés ügyének szentelte, meg
érdemli, hogy evenként lega abb egyszer le
rójuk a kegy elet halpadójaf; Tiszteljük nagy 
telteinek emlékét |iogy épüljön mindenki 
szellemének örökbecsű termekéin.

Olvastam és újra oivasiam nagynevű 
püspökünk búcsúzó körlevelét . . . Ott egész 
lelke van . . . úgy cselekedni, úgy írni 
tudni és úgy akarni . . . nem mindenkinek 
van adva . . .

felni fog Ipolyi Arrold —  szólott fö- • 
íüite llaynald biboros-érsek, remek gya-z- 
bcszédében —  mig lesz. történetirója a 
magyar nemzetnek, ki ennek nagy fiat, a 
tudománynak embcieit, az egyház buzgó 
pásztorait s müveiknek, tetteiknek, áldo
zataiknak dicsőséget fogja elmondani a jelei) 
koinak es a késő századoknak. Ö élni fog 
a mi szeretünkben -  élni fog az üdvösség 
útjára vezetett Ínyei sz.iz-zreim k kegyele
te s emlékezetében élpi fog a* általa segélye* 
zett és megvigasztalt számi alánoknak itáiá- 
érzeté: en, élni fog nemzetének, hazajutlak 
és a tudományos világnak tiszteletében. Fáj
dalomban az éghez utasít a szívem, megha
jolva a kerít Illetlen vato ció'.t, sóhajtom : 
ny ugodjék békében !

Itt van elhalálozásának évfordulója. Oltári 
megemlékezéseimben megteszem szomorú 
kötelességemnek hivő népemmel egy üti.

A kegyelet adojavai, mclylyel a nagy 
egyhazfejeueitm emlékének tartoznak, tu
dom, nem maradtak vissza főt. paptarsaim, 
kiket papokká szentelt — p uuit etiamnou 
Ordinarc - es míg nálunk volt, 14 0 0 0  'fo
rintot adott —  ebből én is kaptam — oly 
célból, hogy mostoha anyagi helyzetünkön 
nem.<eg könnyűvé legyen;

Hálává, emlékezzenek rda a szam- 
t .lan tanító, lelkész, templom, iskola plébá
nia, a jótékony intézetek, a szegények kiti
nek támogatója es Icgkcszscgescbb gyámoia 
Vo.t-

Xrncs ugy.in szükség szavaimra, ezek nem 
fogjaK gyulasztani, c.-upan nevelni ama he- 
v t, mciylyel az Istenben elhunyt fopasztor 
iránt viseltettek, térdel tejet h.ij'am tudtak.

Ha pedig c célra egyesülünk, az 6  
Szellemétől kérünk pártfogást e szomorú 
napokban; műt sok a vak üldöző kik zak
latják a katb. egyhazat sálinak fűiken tjeit.



De bár menyiie dúl öngnek jelenben, i 
mégsem BÍkerúlend aztmkik megsemmisíteni; | 

nem — százszor nem i miről biztosít az Úr ! 
fenséges szzví és tanítása !

Ha pedig megszűnik az isteni p aran csolat: 
tiszteld atyadal! szűnjek meg a mi k< bilink
ben a kegyelet, meg köteles tisztelet, mely- 
lyel a bodogult felejthetetlen n ag y  püspök 
emlékének hódolni tartozunk!

Schultheisz Ferenc
Gspurcs-plé bános.

A  H É T  T Ö R T É N E T E .
K á ln o k y  g r ó f  ku.ügy miniszter az osz

trák delegáció november 27-iki teljes ülés 
sében egy deiegatu nak válaszolván, — a ki 
a pápa helyzetét hozta a felszínre, — két 
dolgot emelt ki az egyik, hogy ö is óhajta 
a papa res.ére az ot megillető független 
állast, a másik pedig az, ho ,y  Olaszország
gal jó  szomszédi viszon>bun akar élni s 
Olaszországon — e kérdés miatt — meg
sérteni mos sím  oka, sem kedve. Knnyi 
volt az cgó.'Z. Olaszországban azonban ezen 
az áriallan  nyila1kozalon egészen ne gré 
műitek. A >ajtó ott a múlt napoki an 
egyébbel sem foglalkozott mint azzal, hogy 
Olaszország szövetségese pápai po.itikái 
csinál nurt külügymin.sztcre úgy nvi at
kozott így k lciikális képviselő interpcllá 
c ó jara, hogy a vetikani ki rdós problémája 
igen nehéz s mego dani meg m in sikerüli, 
ho o:t ök a vatikáni kérdést eiintczeUnek 
veszik s olyant sem most sem jövőre nem 
fognak ismerni. Sőt az olasz porta ment
ben is sürgősen interpelláltak a kormányt 
Kálnoky gróf nyiiatko.alárák megvilágosi- 
lása végett, .A dolognak aztan az lett a vége. 
hogy Kálnoky Gróf külii, ymini.'Zter a pá- 
pakc-id.sröl mondott beszédének tejeden 
kielégítő magyarázatai ad a az őt moglú o- 
ga ö bécsi olasz nagykövetnek, s ezzel az 
olaszok érzékenysége lecsi. apo.t.

G icrs, az orosz külügyminiszter, a 
múlt hóban európai körutat tett. Lz alka
lomból ellátogatott Olasz-, Fiancia- és 
Németországba. Utazásának békés tenden
ciát tulajdonítanak. A francia kormánynak 
a legnagyobb higgadt-ágot es tartozkpdást j 
ajánlotta s elég ir .h c to  módon tudatta az 
intéző Irancia körökkel, hogy óvakodjanak 
mostanában mindenféle nggresszív politi
kától, mert Oroszország éppenséggel nincs 
aboan a helyzetben, hogy habotut kezdjen 
s legkevésbbé netán a francia revans poli
tika érdesében. (**• H.)

C ap r iv i a  helyzetrő l. A német birodalmi 
gyű és nov. 27-iki ülésén Caprivi kancellár 
a helyzetről ekként nyilatkozott: A hármas 
szövetséghez való viszonyban változás nem 
aliott be. Az orosz cár szándékai Icgbéke- 
sebbek az egesz világon. A tranciák meg- 
növekedett önéizete Németországra nézve 
penj veszélyes. N'yitgtnlansagra nincs ok. 
Németországnak sohasem volt annyi d rek 
vezere. mint ma. Nincs még egy olyan 
nemzet, melynek hűhói ú eseten annyi chun- 
geaj volnának, yrtint a németnek- Az oro
szoknak es a franciaknak a határon való 
csapatösszpontosi'.asa miatt sincs mit ag
gódni, m.rc Németország és Ausztria-Ma- 
gyarorszag e leKinieibcn m cgtetiek köte
lességüket s aun területeken valószínűleg 
tö b j hadlesiük van, mint Oroszországnak.

(B. II.)
liuskoványi Ágotlon püspök, novanber 

hő 3ü-an ümupeite püspöki mé.tósagának 
negyveneoik évforduló napját. Nyitramegyo 
ps Nyara vaios mar eieve é.enkiu lóg ai 
kozott a szebbnél-szebb tervekkol, meiycK- 
kel a jubiláns iránt való tiszteletét akarta 
lathatova tenni. Azonnau, m.don legjavá
ban folyt a tuvezgeks u Lktjus tmneirö, 
szenük.utokroi, díszítésekről cs az ünnep 
ies manapság s.okasos inód,auuk mindéül- 
keiéi, a {>uspüK legbuáltn.isábj uürebo. ki- 
Szivárgott »Z a lur, hogy a szerénységhez 
szokott s áldásos működéseiben >a » C;ön 
det kereső .öpup nem óhaj ja a zâ os ün
nep e t. Jubilálni csak am.y.ban s. éretne, 
liu^y nem zárkózik c. hívei üdvözléséinek 
szeiény tm-doii va'o elfogadásáról. Az ün- 
uepoiy u jubnaus lopup obaj usu eltelnie- 
ben loiyt ie. A legszercnyebb lópap azon
ban a uiugu részéről fejedelmi Lökő Uscgü 
jótékony-ágg« 1 ülte nug jubileumát, auiuiy-

n j iben a szegény japok és tanítók javára r 
száznyolcvarezci forinlryi olaj itvanyt Utt 

s 1 gyszersrnind háromezer darab aranyat 
adott a stóla megvál asára.

H Í R E I N K

A műkedvelők szinieloadasa. Mint la
punkban előre megírtuk, 111a egy hete volt : 
a magyar műkedvelők szirti előadása a vár
megyeház nagytermében. M i— ntegvailjuk, 
uiólag — .aggodalmakat tápláltunk, hogy a 
beállott esős icő  és a Ituidviiag hiánya 
miatt kizárólag a nmrti ni közönség lesz 
csak jelen az előadáson; de órirnim l győ
ződtünk meg arról, hogy a váimegye ma
gyarsága a műkedvelők ténykedését igaz 
mértekkel meri s abban első sorban haza
fias mozgalmat iát, melyet részvéte ével tá
mogatni szent kötelességének tartja. Őröm
mel kon. tataijuk, hogy igen szép számmal 
voltak jelen vidékről is, dacára u ro.-z idő
nek s hogy a nagy terem teljesen megírni. 
Jubth Kálmán főispán úr most is ntegn.it
ta ta, hogy mindenütt elöl já r , ahol haza
fias és kulturális tnu galomról van szó, most 
is oe,üllt Tólp ónárol. Itt volt hozzá méltó 
lia : ilj, Justli György, or.»z. képviselő is n :- 
jé v c l szü i: Benic.ky Mária úrnővel; s har 
ők a necpá.i úton fel is dűllek, mindainei- 
e t t  igen kedéiyesm mulattak a műkedve

lők ciőadasán. Két kis vígjáték került az 
alkaleiiunal is színre; A regény vége es a 
Kukli picdikác ók. Előbbi úgy hatóit a kö- 
zön-égie, n tnt a/, üde tavasznak lchcllete ; 
iiárom szép ifjú leány mulatta be nem kö
zönséges tehetsegét s aiatla  a tapsvihart; 
Lehotzkv Ilonka, Topciccr Anna és Kos. úlli 
l l . r l a ;  s bár mindenik kezdő a világot je 
lentő deszkákon, mindamellett annyi ottho
nosságot, olyan elénk tompéi ámentumot ta
núsítottak, h- gy bátrán jó.-dunk szép jövőt 
mindegyiknek e téren. Partnereik: Derszib 
Ik-.a és Miha.11 z Sándor régi hírnevükhöz 
méltóan töltötték be .-zenpc-iket. A másik 
darab, a Kukii prédikációk n-. m o;yan fi- 
nent, mint az előbbi volt, hanem kacagtató 
helyzet kóniikumb. n annal inkább bövül- 
köd k. Nem is volt egy hamar olyan tap
soló hangulatban a közönség, mint ez cse
lén E keto Mjkiósné úrnő ism ét egyis ka
binet alakitasat m utatta be a peigő nve.vü 
Fclcsnében s J  liy Vilma ú hölgy Mókáncja 
nemcsak játékává', de sikerűi! maszkájával 
is 1 ungos derültségét keltett; Derszib Bé- 
lar.é úrnő is igen linóm; n játszotta a fér
jével szemben alázatos, de titokban légyot
tot elfogadó Gyöngyösnél. Nos és a három 
férj szelepében Muskovics Ervin, Révész 
Lajos és Derszib Béla aratták a tapsot; mit 
utóbbi annáiinkabb is imgérdemelt, mert 
előadás elölt c.-ak 3 nappal vette at Gyön
gyös szerepét Boidis Ignactol, kit családi 
gyász akadályozott meg szerep.m k c já t 
szásában. A tne.lek szerepekben Kószák 
Géza és Thomka János löilö.tck be kifo
gás,a aiiul helyüket. Szóval az est nemcsak 
anyagila;', de erkölcsileg is sikerül:. Előá
llás után néhanyan a kaszinóban gyűltek 
össze s ott ha.na ig táucoUak. Vaijék egész
ség ük re !

Besztercebányán utánzási a méltó buz- 
gósaggal működik a szegény tanulóival se
gély ző egyesület. Filléreket gyűjtöget, hogy 
a szegény gyermekeket teli runaval ellát
hassa, melycKct karácsonyi ajándékul szo- 
kiosztsztam. Nov. I10 28-an is saját alup.a 
javai a míikedveioi szint előadást rendezett, 
ntcly alkalommai Bérezik Aipad A üalkua.y 

1 no es Szigeti Jozsel A becsületszó czimii 
vigjatéKaii adták elő. Az anyagi sikert a 
máKedvciuk közt tokep a hölgyek auiozat- 
kcszscgéltek kcil rulajdonitam : Újhelyi Gyű 
láncnak, Drcxicr Adél, Dilieuucrgcr Mariska 
Ki meny Mariska es l’arihy Auguszta ur 
ltoigyeKiiek, kik a nemes ccl érdekében 
közreműködésüket szives készségéi lö aján
lónak.

Felulfizetesek. A  november ho 29-01 

megtartott színi citauas alkalmával leiUift 
zcini szívesek voltaié : Justli Kálmán toispai 
ui ó menósaga 2 utol; ilj. Justli György ú 
2 utol , ö_v. Beniczky Marloiinc umo 2 le 
unió,, Kovacsik György ur i Iriot ; Zany 
1-ioia uili. 2 - Irtot; Lfoorovits l.as/lu úr 
Htot, M01 aii 1-uiop ur t lilot; Boc/áu bit 
utci úr i Irtot; Kölnt Hugó ur 50  kit 1

egy Valaki 20 krt. Fogadjak nevezettek e
helyen is a renelező bizottság hálás köszö
netét.

Iskolás gyermekek felruházása. Múlt 
vasárnap délelőttjén szc'p unnep.iy szín
be ve volt a helybeli izr. népisko a. F-m- 
litett napon ugyanis a hitközségi és isko- 
laszcki elnökség jelenlétébe n ment végbe 
a szokásos ruhakiosztás. Az alkalmi beszé
dek megtartása uíán, következett 17 nö
vendéknek (5 fiú es 12 leány) felrnliázta- 
tasa, moly felrultázlalús ez évben M4  fit 
84 krba került. Az isko'aszéki és hitköz- 
•6;.;i elnök.-ég ezen — évenként ismétlődő 
humánus telte nem szorul d icstrc-ie  mert 
önmagában hordja azt.

A miniszter köszöne e A vall közokl. 
m iri.zler ur a luróczm egyii Nöegyleteek 
a luróci Kereskedelmi é-, Hitelintézetnek 
és Boidis Ignác igazgatónak az alb mi 
iskolában fennálló ahunneum javára tett 
ICO -3 5  - s iilctve 47 frt adományaikért 
ciism erő kö zönetét nvi vanitolta.

A mai bal. Ha az előieges jelekből 
ttéaii lehet, a inai bal igen pompás beve
zet- se Iveiül az ez évi farsangnak. Tudo- 
másunk szerént az egész varmegyéből igen 
sokan jönnek össze s a rendező é.. bizo
nyai u kellőképen gondoskodott, hogy min
denki otthosan nem érezze magát *. s Iti.ü 
nőén mti'asr.i-n. ICzt külöotben kívánjuk is 
mindenkinek, aki itta este a megyeit, z n gy 
termében olt lesz. S kívánjuk együtt.-1. hogy 

a jótékony ccl is örvendhessen ennek a mai 
mulatságnak.

A közös hacögyminlc-lcr beK egye.ősé
vel az also-kubini a lanti polgaii iskolával 
kapcsolatos kereskedelmi kö épiskola az 
egyévi önkénytesi kedvezmény rzc-. pontjá
ból a fögymnáziumokkal és reáliskolákkal 
egyuijogOsitattvaii, a ltonvi dclnti minis ;ter 
intézkedett az iránt, hogy a védtörvér.yi uta 
sitas egyik mellékletében fe soroit hasonló 
szakiskolák közé pótlólag a nevezett keres
kedelmi középiskola is Hvétessék.

A szörnyű hitlvám. A ig múl k el hónap,- 
hogy a zsolna-várnai vonalon ie\ő vasúti 
hid egy-ogy ember áldozatot ne kívánna. 
Rövid egymásutánban három va-uíi baleset 
történt, melyből kettő halállal vé zöd-tt. A 
barin, dik eset áldozata pedig most vívja az 
éiet-h.ilal harcot s még szerencsije leeud, ha 
egyik iába árán sikerül megmenekülnie. A 
szerencsétlen vasúti fékező volt és ha: gyei 
mek atyja, A minő rozoga vasúti kocsi a- 

1 ink vannak, ma-holnap azt halljuk, hogy 
egy utas pottyant ki a nyilasokon s a-rmö , 

: szives ezen hid a balesetekhez, bizonyosan 
ez is rajta történik meg.

Neki vadult lovak. Izgató jelenet tanúja 
volt azon 11. hány ember, aki e hó 2-án. az 
esti óraki au a marton-ruttkai országúton 
járt. Mar a városon nagy énekszóvá!, sebes 
trapban hajtott végig így ponyvás szekér;
k.-: arvamegyci ember ült rajta, — kik úgy 
latszik — Mártonban jói bepálinkázták. 
Amint nagy vígan kiértek a varos szélére, 
a síb isen  ügotu két ló vaiamttói raegré- 
mulve o rü t vágtatasm k eredt s lagadia 
magaval a z.ü g > nagy s/.'-keret; a benne 
ülő két atyafi: c sebes roham nem ije.-z- 
lolte o i ; csak annal bangó úrban tört ki az 
ének. Ámde amint a város végén levő híd
hoz. érték, o 't a kocsi neki vágódott a hid 
párkányának s a kővetkező pillanatoan pony
vás kocsi, cqeklö emberek s neki vadult lo
vak benne hemperegtek az uiokbau, bez- 
zig e lü li a vi.; ének s hciyet adott a si
ralmas nyögésnek. Az egyik cmi e .ie  olyan 
szerencsétlenül eseti a nohez szekér, hogy 
bal lábát egészen összetörte. Az aira járók 
:öit:mu.ti.k a koc»it, leltet.ck a ja jgató em- 
b.ert, de a másik a he yett, hogy Mártonba 
iiO'.ta rolna a kői házba a pórul jártát, a/.t 
mondva, hogy majd a szucsanyl orvoshoz 
megy, sebesen tovahajtot*. Nőm tudjus, meg- 
allt-e csakugyan Szucsanyban, hanem hogy 
a pálinka ugyancsak kart tett abban a sze- 

1 geny emberben, az bizonyos.

1 Karácsonyi bazar Igen rnegl Cnnyiti tte
1 ez. idén a Glückslhal Simon <-ég a szülök 

dolgai, kiknek nn d csen  nagy gondot okoz 
1 az, hogy gyermekeiknek nnfcle játékot, m  
1 ism eröauknik mi yen mcgcm.éke/ést »hviz- 
- zou a Jiz u sk a ?* Migkotinyiteltc azzal, 
s hogy üzAUben olyan karácsonyi bazárt

| rendezett be, melyből bárki könnyen kivá
logathatja a legolcsóbb és legmegfelelőbb
aj ndékot. A legmu!atta'.óbb átékok ezrei 
vannak ott kiallitva, s ha árukat kérdez
zük, szinte meglep az o lc.ó  ; r ,  melyet 
hallunk. A midőn t. olvasunk figyelmét 
felhívjuk a jelze t cég mai számunkban 
olvasba'.ó hirdetésére, melegen aj-.'n»;u , 
bog/ ezt a karácsonyi ba/ár'. m: den esetre
né ző meg.

fya :.'.!n!t 0 ::i.n.ára r. 1BgjiVáaí! Ki
nem ; kar törékeny atéks e. .! . v. s rolni
ki gy 1 el e  n sk j  !lel -i felett c.ü 'n i akar,
szóval, ki ..edvc ei s : mára • leo^b h d
akarja,- r.ak á Kich tér F. Ad . és t;r„a ke-
esi ezé 1 áépes árje gy/.ók ének ál.ckintcs it
ajárl.-.at, k. Külön sest mind?n ai>ya::ak kel
c e oz n arj: gyzéke t fig\ C CT. 1m .l at lvasni

ív ar .svn i a.ar.dé k hív. ár ára előtt an-
n, ival i á . , nr rt •zrn kön vf .s l  o i; gyen
i-éi tno ( n ::: g Üldilik.

; í7úo. sz. 
tkvi 1891.

Árverési hirdetményi Livonat.
A kptó z n t-.iklósi k r. járás.íróság  mint 

t-. iebkö. yvi hatós ig keziu ré teszi, hogy 
K u b á n .; Mihály . g éli j -tónak Kunaj Jó 
zsef végichajiá t sx.invedő elleni :5 forint 
töke! e t : s és járt.lékai iránti vég. haju-si 
iigyeb-n a íó -.-ahegyi i;ir. sörvénys.ék (lip- 
tóujvari ir. já  á .it íságj te r lle t 'n  w ő  kir. 
l.ch ot'a  községben :e‘ vő. a kir, lehottai 522- 
sz. ij .vb'n f  Cur. le'. 1 sor. 163 hsz. a. 
í< g'a l és B. 6 . alatti K tr . j  Jó .se . végre
hajtást sz . v áö neviie 'I, 1 észben és a 
végrrhajtasi tórvéi y 1 ;ö . § értelmében B. 7 
alatti Kunaj Jáno tulajdonok társ nevére 
másik '» részbei. irt házhelyre az árverést 
4C0 frtban ezenre! ' ,egá lr.pitctt ’ i iáltási 
■rb n e lr .n Je  te, és hog>- a fenncLb meg- 
• 1 11 inga'ián :.z 8 i2 .  C.i jt.:;uár ho 16-án 

cé lé  ö- i 9 órakor Kir. L chot'a  köz.-ég'náza- 
bán : . :  tart .ndó nyilv.li.os árverésen a meg
ad. ipi ot. !. ..iá t . .i áron alól is i l  fog adatni.

Árverezni szándékozók art. naic az in
gatlan becs.rának ic ’ .á t ,  vsgyis 40 frtet 
kés;:pén;b n. vagy az 1S81. L X . t, c. 42. 
§-ában jelzet' árf ’lyammal számitett és az 
18 1. évi november hó 1-á.i 3333. sz. ela.t 
két ig •. ág g- mini. téri rendelet 8. § ában 
idjcloit óvadékáé; ' s  értékpapírban a kikül
dött k-.'éhoz l e i, avagy az 1S81- LX . 
t. c. 17c. ! - a  é n e ’m.'ben a bánatpénznek 
a bíróságnál d ő i—cs cü-e’yC'-.ésér: 1 kiállí
tott s aba!. szerű elismervényt átszolgal- 
tatni.

Kelt Liptó . ‘zt.-Miklóson, 1891. évi okt. 
hó 27. ra p :an, a kir. járásbíróság mint tkkvi 
hatóságnál.

€í a 3 I o 8 z,
kir. aljbiró.

Árverési hirdetményi kivonat.
A 'iptószentmlklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi ható-c.g közhírré teszi, hogy 
U ngír Jak,.b végrehajtatónak L th .czk y  
Pirtiak János végrehajtást szenvedő e'.Lni 
39 frt 23 kr. tőkcKÖvetelés é í járulékai iránti 
végiehajtási ügyében a rózsahegyi kir. tör
vényszék (liptóujvári kir. járásbíróság) te- 
iü :e t-n  icvö V'ychodr.a községben fekró, a 
vyehodnai 69. sz. tjkvben A : *u  urb. tel.-k 

1  1  — 1 2 .  I  i — l ö d .  sz. alatt foglalt in
ga lanból Lehoczky .ríjak Jánost 13 3 il
letve 15 8  szerint megillető f .  lerósz ju talé .:.a  
az át verő t 379 frtban. eze..r.el a.egáliapi- 
tott kikial.a: i arba.i el. rndede, és hogy a 
fennebb m cgjclo.t inga'lan az t s92 . év. jan. 
hó 2 ). napján d. e. 9  órakor VychoJna 
kózsogház .oan m eg!ana..dó nyilvános ár- 
verésen a mega lapitct kikialcás. árost alól 
is Hadarni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
ga, an b.-csarana.c io*«-..t, vágj is 3 ;  írt 0 °  
■>rl ..é zpei.zbeu. vagy az IS 9 I , LX , t. c. 
42. :-á -an je .z .-:t aiío.,,ar.inial S-amitOt: és 

. a . IS81, évt n v. .10 2-en 3333- - l - a- 
I.C.I igaz>agug;. . .miszteri rende.ct 8. S-aban 
kijei olt óvadokKÓpes erte. papírban a k :kü - 
dott kezéhez letenni, av«gy az 1881. LX. 
t. c. 170. ty-a ( itelméocn a oau a .p ízn ek  a 
oiru agna. e.o ege» < Ihc.yezesciö. hia litott 
s/abaiys/.vi ,. e.i.-mervenyt j ttzclga tatni.

K rit l.i j tó; z ntu..a.oson, IfcOi. • vi nov. 
ho nat n a ..ir. já ta  ju osag  inistt tkvi 
hatóságnál.

a I i  iá » ■ >
kir, aljbiró,



h l  egészség ápolása^
Gyógyszerek

melyek ezer meg ezer ervosi tekintélyek 
és magánzók bizonyítványai által kitün

tetett készítmények.

Dr. MILLER MOHSAVA
különösen jó eredménynyel hat köhögés, 
rekedtség, torokfájás, nyálkásság és tuber
kulózis keletkezése s áltá'ában az összes 
lólekzcsi szervek koros állapota ellen, ép 

úgy felnőttek —  m nt gyermekeknél 

á r a  5 0  k r .

Di1- Miller prSservativ balzsama 
görcsök ellen-

Ezen balzsamot ajánlják gyomorfájás al
kalmával, gyomor görcsök, gyomor katarr- 
hu, gyomordaganaiok, hasmenés és Zoli
kánál. Kolikanál majdnem azonnal hat 
Kitűnő hátassal bír minden üdülő betegnél 
mivel az emésztést jelentékenyen előmoz
dítja. Ezeu kitunü gyógyszernek nem sza
bad hiányozni egyetlen egy házi an sem, 

főleg falun.

Bgy üvéfl ára I frt 50 kr 1 , üveg ara 80 kr.

Főraktárral Magyar-Osztrák monarchia ré
szére MAKOVICZKY PÉTER Lipto-Róz.-a- 

hegyen bír.

A központi szét küldési raktarvan:

M ILLER J.
gyógyszerésznél BRASSÓBAN (Erdély).

8576. az. 
tik. 1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A liptóízenlmiklósi kir. járá.-bíróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Sehwarz 
Jakab s csatlakozók végrehajtónak, Ha- 
csik János végrehajtást szenvedő e kni l í  
frt 30 kr. tőkekövetelés ésjarulékai irán i 
végreha t; si ügyében a rózsahegyi kir. tör
vényszék (liptósztmiklósi k:r. járás; íróság) 
területen é\ő Szeies-Por ura községben fekvő 
a szcies-porubai 60. sz. tjkvten A i 2 24. 
urb. telek 1 — 15 sor sz. a. fog a.t 10. sz. 
ház s kültelekből B 1 alatti Hacsik Jánost 
megillető V« re.-z jutalékára 329 írt kikiál
tási árban ? ugyanazon sz. jkör yvben 
ugyanazon nevére részben irt f  1 sor 
2 t 0  helyr. szám a. ingatlanra 1 frt kikiál
tási árban és végre a szeles-porubai ül. sz 
tjkvben A I urb. tel. 1 —5 sor sz. foglalt 
s B bő a alatti Hacsik János nevére *,•»»». 
résrben irt ingatlan juta ék 10  frt kikiaitr.si 
árban az árverést elrendelte és hogy a fin- 
nebo megjeiölt ingat anok az 1 í:91 évi 
< *zrualier lió  i f i  napjan d. t. 9 órakor 

Szeles Poruba községben a bírő ha üná 
megtartandó nyilvános árverésen a meg.|

| állapított kikiáltási ároo alól is elad.i/ni
fo&'xai'

Átretotái a> átidtkotok fit farm i at rtvgtff - 
íansáff kikiáltási árának 1 0  százalékát vagyis 
32 frt 90 krt. 10 ki t és 1 irtot készpénzben, 
vagy az 18K1. l.X te 1 2  §-ba» jc'zett árfo
lyammal számitólt cs ;.z 1881. évi nov. 1 -én 
3333 sz. a. kelt igazságügymiuis'cri rendelet 
8 . §-arban kijelölt óvadékkép- s értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX tcz. 170. tj-a érte'mtben a bánatpénz
nek a b rósagnál eőieges elhe yezésóról 
kiállított s/aháiyszerü cli nrervényt atszol- 
gállatni.

Keit !.ip‘ószentmik!óson, 1891. évi ok
tóber hó 7-ik napján a kir. járásbíróság 
mint t kvi hatóságnál-

<1  a  ! I a  í í  z
kir. aljár&sbiró.

0 o

K c r g c n y - P a in - E x p E lls r .

Ezen rra  jónak lnzonyiilt 
bedör/.föleNt chÚz . kö-z\ én> 
taKH/HKijatás stl>. ellen legjob
ban ajánljhaliuk a t. ez. közön-

• 1 . V '.V • _•
ara lu 6s 70 kr. és a legtöbb 
gyógyszertárban kapható.

C s a k  H o rg o n n y a l v a ló d i!

0 0

SZAKKÉPZETT SZABÓK
állami ó foglal hozásra

a zsolnai posztógyárban
lehetetnek.

Tűchtige Schneider

w crdcii íuifgciioiinm n

in dér

Silleiner T uchfatrik
ftir daueiiide Beschiiftigung.

- ■ >  - X f ’ r  -->■  -  ■

K arácsonyi és újévi ajándékokra
bátor vagyok a t. ez. kő. önségnek dúsan felszerelt

JÁTÉK- és DÍSZMŰÁRU-RAKTÁROMAT
ajánlani. Egyúttal tudomásra hozni, hogy az előrehaladt évad miatt, a 

legnagyobb vála.-ztékbr.n készletben levő ü * */,<•* t e l i  c z i k l t H i i i c l

az árban tetemesen mérsékeltem, valamin maradékokat.

mindennemű gyapjú és 1I10SÓ szöveteket, COSimillOsi hal'- 

ehenteket, minden elfogható áron eladok.

Glttcksthal Simon.

üü l U.
Ilin Ififií.

A rte vi:sí. hírdetméiiy,
A t -szt.-márloni kir. jbiróság mini tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy n tsztinártoni 
takarékpénztárnak —  Velits Aladár és trsa 
elleni végreha:tá-i ügyélen Bella községben 
fekvő, a bHlai 404. sz. Ijlvben 197. hr. sz. 
a. s kiskorú Velits Aladár és Ervin nevére 
irt ingatlanra 1344 frt k kiállási árban a 
visszárvorest elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanság az 1891. évi d* ezem- 
b r hó 15-én d. c. 10 órakor Bel’a község
ben a község házánál megtartandó nyi.vú

jjos álv< ré»en a kiiA/láei áron alól i$
fog idítíoi %

Áttertihi a7ár.éekv?ók tatf&üák í z  itt*
gat lanság kiákiltási árának 1 0  s?á a!e- 
kát készpénz!) :n vagy óvadékképes érték
papír, an a kiküldött kezeihez letenni vagy 
pedig a bánatpénznek bíróságnál lett előle- 
ar s elhelyezéséről1 kiáll tolt szabályszerű 
elösmervónyt átszolgaitatni.

Kir. jbiróság mint tl'kvi hatóság.
Turócz Szt nt-Márlonb. n,, 1891. október 

23-án.
Fekete

kir. jkiró.

$  . ' X

■ y- • i^ a L  /  1

Kör rejtély . 1'nJckcs. 
ktirrejlély rrak akko 
el van látva. —

clkiilözliollon játék »  bosszú téli estékre. A 
valóm. Iia a gyári jelvénnyel, a Horgonnyal

■ szülő dicséiöleg elismerte a híres

OKY-KÖÉPITŐSZEKRÉHYEK
nagy nevelési értékét johh játék i 
lek számára! Részletesebbet ezekrő 
árjegyzékünkben talá'ni. melyet »• 
(lelni, hogy kellő időben gyermekin 
osoii'i ajámli kot kiválaszthassanak 
kék ingyen • . bénnenlesen küldi

ény n élk u l közönséges 
utánzás, ennélfog

cin lélezik gyermekek és felnél* 
. vatamiiita Körrojtélyröl* képes 
mién szülőnek meg kellene ren- 
, száin»ra igazán alkalmas kan- 
’s iiiegrenilelhelnek. Az. árjegyzé- 

Minden kőépitőszekrény
• Horgony

Richter-fele Horgony-Kóépitöszckrény -

s kiegészítésre nem akalc 
i mindig

emlő és <*ak ilyen fogandó

R ielite :’ F. Ad és társ
Becs. l. iNilic-lungengi

den finom játékszcn-kcieskcdésbcn 8ö kitől 
frlig és feljebb kaphatók.

inagy. esasz. és kir szal ad, kőipitö
i O iti ii R otterdam . London E. ( . N o

<XHX,XXXXXXXXXX*XXOXXXXXXXXXXXXXKH>
X /

Vau szerencsém a t. c. közönség becses 
tudomására hozni, hogy a

a turócz-szt-m ártoni J G I  N Y 0 1 0 ÍT "
dec. 1-én átvettem s azt ezentúl s a j á t  v e 
s z é l y e m r e  fogom vezetni. A midén biztosí
tanám a l. közönséget, hogy lö törekvésem 
kend a lehető legolcsóbb, legizlse- 
sebb és legpontosabb kiszolgálás; 
van szerencsém jelenteni, hogy a nyomda ty- 
pographiai vezetését Hajós Ede úrra bíztam, 
kinek e szakba vágó hosszas gyakorlata és 
ízlése kellő biztosítékot nyújtanak n n a  nézve, 
hogy az általam vállalt munkák nemcsak 
olcsón, de nyomdailag is tökélete
sen lesznek kiállítva.

A t. közönség hazafias támogatását 
kérve, vagyok

kiváló tisztelettel

Moskóczi Perencz.
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Melyik lapra fizessünk elő ? O
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az X

„ E G Y E T É R T É S "
a uv ,y a■/. ti évvel imniai ’ ;-ik évfolyamába lépett, liz a magyar olvasó közön- 

la.:• i. Hiteié-, fórra-,' . b-d szármázó értesüléséinek gyorsasága, alapossága és
•s° , a a- rovatainak valtozato.ssaga kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz- 

1 tv'.XK a/. (1 gyetértc »-• nép zerüvé. Az orszggyulesi tárgyalásokról 
■/. ■ •■  -v.tjb s c mellett tárgyiljti • - Ilii tudósítást egyedül az «Egyetértés» 

Gazdasági rovata «.ismert reg : -kintélynck örvend. A  magyar kereskedőkö.

l -szt.-márlom magyar nyomda —  Moskóci Fciencz.

s bazdakozonsey nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az »Kgyetertcs« 
kereskedelm i s tőzsdei tudósításainak tőségével s alaposságával ma mar nem 
. r.senye/.hct más iap. A kereskedő, iparos s .» mezőgazda megtalálja mindazt az 
»i .g\ eter.i■-■ -ben. amire szüksége van. Változatosán szerkesztett 'árcajaban, any- 
nyi reg ny olvasmányt ad. mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy- 
;s;:crr«\ úgy a y egy év alat 3 0  4 0  kötetni regényt, részint eredetit, részint a 2  

l v ,;i * • 'jU te: tnckeket j<» n.agyars.igu fordítás) an kapnak az »Kgyctér- 2
* -i. t kei és a világ folyásáról gyor an és Hitelesen j

® ® k előfizetési ára egy hóra C
1 I:: so kr , 1 , évre ; frt s egy évre 2 0  frt Az előfizetési pénzek az »Kgyctér- á

• K iadóhivatal oa küidrndők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy 0
hétig ingyen cs bermentve kuid. 1
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