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

0 9 “  A hivatalos hirdetéseket, kéziratokat péntekig kérjük beküldeni ' M
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1(M) űzőig 2 f it . . ezentúl minden megkezd 

ü/.áz űzőnél 50 ki-ral több.

T. olvasóinkhoz!
A Felvidéki Iliradó megérte tehát, hogy 

tizedik évfolyamát becsülettel, tisztességgel 
betölti. Sok nehéz küzdelmen ment bár e tiz 
év alatt keresztül, de azt senki szemére nem 
vetheti, hogy hivatásától, céljától egy léj.és- 
vyire is eltántorult volna e tiz év alatt.

Nem, azt a magasztos célt, melyet a fe l
vidéki Hiradó kitűzött maga elé, soha nem 
tévesztettük szem elöl, sőt amennyire tehet
ségünk s a körülmények engedték, mindenkor 
azon voltunk, hogy a magyar államesz • e 
szolgálatában mennél hathatósabban működ
hessünk közre, ti hogy a Felvidéki Hiradó 
eme szolgálatai nemcsak e vármegyében, ha
nem az ország legtávolabbi vidékein is mél
tánylásra találtak, nemcsak előfizetőink tisztes 
száma, hanem azon elismerések is tanúsítják, 
melyeket hazánk legelső publicistái Írtak hoz
zánk, kitartásra buzdítván bennünket.

K  két körülmény biztat a további küzde- 
lemre ; s amidéin igérnök, hogy az annyira 
tetsző Lapszemlét legközelebb ismét megkezd
jük lapunkban, kérjük t. olvasóinkat, hogy 
előfizetéseiket megújítani kegyeskedjenek.

Hazafias tisztelettel

a «Felvidéki Hiradó*
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Tegyünk a népért.
Három cikk. dr. GIDÓFALVY ISTVÁNTÓL.

I.

A papok szószékről, a honatyák 
parlamenti padokról, az újságírók 
lapokban, a nemzetgazdák szakmun
kákban hirdetik és panaszolják, hogy 
földnépünk: a párbarázdás gazda- ! 
osztály végveszélyben van. mert mig

elemi csapások, sanyaruan termő 
évek látogatják folyton s apasztják 
jövedelmét évről-évre az adók, min
denféle közterhek és a nagyobb lö
kével szemben vivőit verseny siker
telensége alakjában rajok nehezedő 
terhek egyre sokasodnak felettük s 
ezáltal helyzetük maholnap elvisel- 
hetlen lesz.

A nagyközönség meghallgatja e 
beszédeket, ha épen unja magát, el
olvassa az erre vonatkozó cikkeket 
is, azután nem törődik velők tovább.

A ki kedvező viszonyok között 
van, az közönyös marad, mert sor
sával ki van békülve, a ki pedig rá
szorulna, hogy az elpanaszolt bajok 
orvosollassanak, mert azokban ő is 
szenved; az azért marad télien.mert 
vagy nem ismeri a nyomorból kive
zető utat, vagy gyengének érzi ma. 
gát a kezdeményezésre. A kiknek 
végre lenne erejök segíteni, azok 
sajnálják feláldozni kényelmüket és 
igy a kezdeményezést mindenki más
tól várja.

Legtöbb az államra szerelne tá 
maszkodni s ezek nem vetnek számot 
azzal, hogy bár az állam sokat tehet 
e bajok enyhítésére, azt véglegesen 
csak a társadalom maga képes meg
orvosolni egy hatalmasan felpezsdülő 
és szilárdan kitartó tevékenység által'

Földmivelő-ország vagyunk ma is, 
nálunk a kisbirtokosok és a szegény 
földnép helyzetének javítása oly im- 
minens jelentőségű kérdés, mint a

nyugat fejlett gyáriparu országaiban 
a munkás kérdés.

Mert mit tapasztalunk a népnél ?
Sorsával és a fennálló intézmé

nyekkel elégedetlen, s látva azt, hogy 
tőle csak vesznek el folyton, a nél
kül hogy helyette adnának is cse
rébe segélyt: hibáztatja a létező vi
szonyokat, melyek szerinte minden
kire nézve kedvezők, és rája nehe
zülnek aránylag legnagyobb sulylyal.

Tényleg úgy van, hogy az ő sor
sával nem törődik senki, hanem csak 
akkor vesznek tudomást róla, mikor 
az évnegyed közeledik s tőle az adót 
kell bekérni. Szükségében nem akad 
támasza, tanácsadója, hanem engedik 
menni a saját korlátolt esze utján, 
mely igen ritkán képes őt okos ta
nácscsal ellátni, mert egyrészt nem 
ismeri a boldogulhatás módjait, más
részt pedig hiányzanak is az állam 
és társadalom közönye miatt azon 
intézmények, melyek őt a veszede
lemből kiragadni lennének hivatva

Igv aztán mit tapasztalunk ?
Ha a fél vagy negyedtelkes gazda 

megszorul, ha betegség teszi egy 
időre keresetképtelenné, vagy barma 
elpusztul; ha rossz termés, vagy 
elemi csapás folytán oly helyzetbe 
jut, hogy árverés fenyegeti néhány 
talpalatnyi földét, házikóját' az uzso
rások kezébe adja magát, kik pilla
natnyi zavarából oly áron segilik ki, 
hogy mindene utána vesz.

Gyakran a város messze van. vagy

dologidő is állott be, mely akadá
lyozza, hogy ily hosszú utat tegyen, 
de meg a városban csak nagyobb 
pénzintézetektől vehetne kölcsönt, 
mely miatt kezeseket kellene szerez
nie, vagyonát megbecsültetnie, betáb- 
láztatnia és igy oly bosszú procesz- 
szus után juthatna segélyhez, hogy 
mire azt megkapná, akkorra már tán 
romlása be is következett. De még 
egyéb is visszatartja attól, hogy ide 
forduljon. Egyszerű korlátolt eszével 
fél a nagy urakhoz menni, könyör
gésével alkalmatlankodni, tartózko
dóbb, semhogy a takarékpénztár aj
taján betekig tartó habozás nélkül 
be merne lépni és fél is, hogy olt 
lecsalják, mert az ismeretlen urakban 
nem hisz, azt tartja róluk, hogy azok 
az ő eszén túl akarnak járni.

Ezért megy aztán a falusi sza
tócshoz, korcsmároshoz, vagy a jó ég 
tudja elősorolni még, mi minden titu
lus alatt szereplő apró uzsoráshoz; 
ezt ismeri, találkozik vele minden nap, 
látja hogy az barátságosan, biztatólag 
beszél vele s hamar adja azt a kis 
pénzt, melyre neki égető szüksége 
van — és fölveszi tőle bármily ka
matra. Oly pénzhez jut. melyet pon
tosan nem kell fizetnie, hanem a 
lejáratkor még adnak is hozzá szí
vesen, könnyen jut segélyhez, nem 
szorongatják érte’s igy bőven költeke
zik. —  Mikor pedig fizetésre kerül a 
sor: úgy elszámol hitelezője, hogy akár 
a koldusbothoz folyamodjék. Ekkor 
aztán elkeseredik, a bóditó pálinkában

T Á R C A

Csillagos ég . . .
Csillagos é ; ragyogása —
A te szelíd szemed mása ;
A te szemed, édes szemed 
Úgy ragyog a szivem felett 
Messzeségben, sötétségben,
Mint a csillag fönn az égen.

Csillagoknak lehullása —
A te tüzes ajkad masa ;
A te ajkad, édes ajkad 
Akármennyi csókot adhat; 
Csillag is gyakran, régen —
S ragyog az ég teljességben.

Rudnyanszky Gyula.

A  „Spiou“.
A < Felvidéki Híradó* tárcája.

A *Minerva< mélyében egyhangúlag 
morgott a gőzkazán. A  gépész kibocsátottá 
a tölöslcges gózt; az indulást jelző iütty 
felhangzott; a vizbcjaró lapátos kerek 
lassú pacsolassal forgásnak indult es a hajó 
elhagyta a becsi kikötőt. Az utazó közön
ség nagy része a födeizeten tartózkodott es 
beie bámult a csooogó szürke víztömegbe. 
A különféle nemzetiségben utasok közül kü
lönösen két alak tűnt ki, kik mar első meg
jelenésükben is céltáblájául szolgálták a köz
figyelemnek. kussulh.sz ikailt, csizma-nad

rágot és sarkantyus csizmát viselt az egyik 
és külseje kétségbe vonhatatlanul magyar 
származásra vallott. Kossuth szakuiia, daru
tollas kalapja és zsinoros atiliaja volt a má
siknak, kinek tipikus öltözködése ha>onlo- 
kepen felismertette a magyar emuért. Neki 
dülieszkedve a hajó karf.ijanak, meiabusun 
szemiélgettek egymást; úgy latszik szeret
tek volna egymással beszédbe clegyedni.de 
vaiószinü.eg egyiknek sem voit meg a kellő 
bátorsága a társalgás megkezdéséhez.

Elvégre azonban a daruloilas végét 
vetette a farkas-szemlének.

—  Ugy-c bar, ön huzamfia ?
—  Igenis az vagyok t feleié az attilás 

és az üdvözlésre örömmel nyujta oda kezet 
a darutollasnak.

—  Valószínűiig uraságod is a szeretett 
hazaba tér vissza Cs tán szintén az üldö
zött menekülők sorsos tele ?

—  ügy hat ont is a letiport szabadság 
kíméletlen ördöge űzte el hazulról? Igaza 
van uram .' négy evvel azelőtt en is reszt 
vettem imádott hazank szibadsagnarcaban , 
számtalan sors ü.dozte bujdosóvá: én is 
oda hagytam a hazai tőidet, most uzoiibau 
visszaterelt a* honvágy. Huzatéi ex, ha koc
káztatott lepesem életembe kerül is.

, —  ü gy van 1 Inkauo a halait, mint a 
szntnkiveiest. A fekete-sárga házán fold 
szívja bar be véremét, de oitnon anarok 
meghalni.

—  Bravó! Éljen a haza! le a fekete 
sargavul 1 Éljen a szabadság ! felei lelaesül- 
ten a daruioúas. Majd lecsöndesüli es be
mutatta magat: csanki Csanki Gyula vagyok,

4 8  4 9 -cs hon véd.tűs nagy földbirtokos Tren- 
csé.miegyebeit. A  sarkantyus-csizmas bá
muló leKintetet iövel reá, arexitejezése a 
meglepetést színleli, majd mosolyogva o is 
megnevezi magát : »cn meg gradnavari
Gradnai Elemér vagyok. A  nemzetőrségnél 
osztályparancsnok voltam ; birtokaim lia- 
sonlókepen Trencsénmegyében ieküsznek.<

Most meg a daruloliason v o lt  a bámu
lás sorja, kis ideig gyanakodott nézett tar • 
sara, de aztan öröm telj esen K iálto tt fel : 
»Kedves oaraiom I hisz akkor mi K é tszere 
sen is földiek vagyunk, llurrah baj társ ! Él
jen a haza! . . . No, de erre mar iszunk 
egyet !«

Karöltve mentek le a hajó-vendéglőjéoe, 
hol vig poharazás közben l’ozsonyig jutot
tak el. A hajó itt hosszaub ideig szokott 
állomásozni. Csánky felkelt az asztal mel
lől es bocsánatot Kert társától, hogy néhány 
percre eltávozik.

—- Hova, hová bajtárs? Talán együtt 
mehetnénk. Nekem is do.gom vau a van a 
városban.

—  En a taviró hivatalba megyek : ro
konaimat értesítem jövete.em:Öi.

—  ^Nagyszerű! Hisz . k«or tény.cg 

együtt tarthatunk. En is sürg»n>zök a 
húgomnak.

Enncntck a taviró hivatalba, feladtak I 
sürgönyeiket, aztán peuig egymásra jCien- j 
los pillantásokat vetve, visszatérték a hajóra. !

Délután érkeztek meg Győrbe. Mind
ketten ott aiiiUK a lodelzeten es mar rnesz- 
szirői észrevették, hogy a megállóhelynél 
két szakasz, üacli-huszar ab posztot.

A két utitárs arcán sátáni gunymosoly 
cikkazott at . . .

Mikor a hajó kikötött, a vezénylő tiszt 
fölment a fedélzetre es a két magyar ele 
erve, hirtelen megaliott. Kis ideig tétovazva 
tekintett a kczéoén tartott sürgönyökbe, 
majd katonás méltósággal a darutollas felé 
tartott es harsányan reá rivallt:

—  On Kossuth —  a törvény nevében 
foglyom!

A 111 -gszó.itott gúnyos mosolyra vonja 
szájat es odasug a tisztnek :

—  Uram, ön téved! E11 sürgönyöztem 
Pozsonyból, Kossuth ott á l l ! rámutat uti- 
tarjára.

A  tiszt zavarában most a másik magyar
hoz fordul, uj pillantást vet a táviratokra s 
megszólítja az attilast :

—  Úgy, lehat ön Kossuth Lajos ? —  
Szíveskedjék velem jönni'

— Nem oda Huua! —  felel a megszó
lított, »hisz én taviratoztam*.

A tiszt meghököive áil meg előttük.
A  két Kossuth összenéz, m nőkét, ar

con a meglepetés kifejezésé jelenik meg.
— E.i X. titkos ügynök vagyok 1
— Ea Y. titkos ügynök vagyok !
A  üaruioiias es az attiias cgy-cgy Íra

tott vonnak eio, kauat zsebeikből : mind a 
kettő rendőri igazolvány volt . • .

Midőn a tiszt megialta az okmányokat, 
rögtön tisztabiQ volt a helyzet hallatlan ko
mikumával

—  Hisz önok, uraim, egymást t kariak 
elcsípni! es hangosan folkacagva ciebü. 
csapta a két sürgönyt.

Dacso Emil.



keresi kétségbeesése orvosságát és a 
kicsapongó élet elszoktatja a munká
tól végkép és igy vagyonának utolsó 
romjai is a korcsmáros zsebébe kerül
nek. És szomorú példáján nem okulnak 
mégsem, mert alig van oly kisebb gaz
da, ki meg ne szorulna s annak gyors 
segélyt a mostani viszonyok közöli 
csak az uzsorás ad, kinek hálójából 
menekülni nem tud, aki egyszer bele 
került.

Ezen segíteni kell nemcsak a Földet 
túró szegény nép, hanem a közügy ér
dekében is.

Egy józan életű, vagyonos, erköl
csös érzületű földművelő osztály ké
pezheti ma nálunk az állami és társa
dalmi rend legszilárdabb alapját.

Alkalmat kell tehát nyújtani arra, 
hogy a nép anyagi helyzete javuljon, 
mert ez maga után vonja a gondolkozás 
világosságát, az érzékek és kedély ne
mességét is.

Ha a nép látja, hogy sanvaruságá- 
ban segítik, hálás lesz. Ha munkája 
gyümölcsözik s helyzete annyira javul, 
hogy exislenciája veszélynek nincs 
többé kitéve: az irigység, rosszakarat, 
bűnös gondolatok csirája ki vész belőle 
és leghatalmasabb védője ü lesz annak 
az állami és társadalmi rendnek, mely
ben látja, hogy boldogulása lehet
séges.

Oda kell ezért hatnunk, hogy a 
népet kiemeljük az anyagi romlás és 
erkölcsi métely fertőjéből.

A magyarországi nőplaiiilúk 
pártfogóihoz intézett kérőiem.

Vettük s egész térj üdéim, ben adjuk a 
következő felhívást, azon kijei'.tréss-.-l, hogy 
ha t. olvasóink közül valakit az cnges/.tclö- 
dés nagy ünnepe közeledtével a tanítók ár
vái iránt irgalmasság szállana meg. a Felvi
déki Híradó szives készséggel közvetíti az 
Eötvös alapra hozzá küldött adományokat.

A felhívás igy szól:
A magyar nemzet legszerényebb nap

számosait, a néptanítókat, hazank egyik 
nagy fia azon harcosok közé sorolja, akik
nek hivatásuk, hogy hazánk földjét egészen 
meghódítsak a magyar nemzeti műveltségnek.

Megérdemeltük c mar mi néptanítók 
ezen kitüntetést, vagy csak ezentúl leszünk

1 arra méltókká, nem mi dönthetjük el. Csak 
azt az egyet vallh ltjuk magunkról minden 
szerénytelenség nélkül, hogy napról napra 
világosabban és t i-•. tabbin ail előttünk ama 
n?gy feladat, mely reánk a népnevelés terén 
varakozik, s ezért még segelyzö, jótékony 
egyesületeink körében sem feledkeztünk 
meg arról, hogy a nemzeti közérzületet 

i ápoljuk,
Az «Eötvü8-ulap> azon magyarországi 

tanítókat egyesíti, akik példát akarnak mu
tatni a népnek, hogy miként kell egymást 
kölcsönösen támogatni abban, hogy gyer
mekeinkből édes hazánknak hasznavehető 
derék polgárokat neveljünk és e mellett a 
kölcsönös jótékonyságot is gyakoroljuk.

Az «Eötvös-alap* nem uias, mint főleg 
ama «iu:m:cti népnevelési egyesületeknek* 
másodhajtása, melyeket nagy Eötvösiink 
kezdeményezett, de am elyeknek még azon 
idő szerint nem lehetett felvinilniok. Mi 
néptanítók nem engedtük a nagy eszmének 
teljes clenyészésót s megteltük, ami szegény
ségünktől a példaadásra nézve kitelhetett.

Sza .ikra megy mar azon tanítók gyer
mekeinek száma, akiket, mint egyetemi- 
képezdei-, ipar és polgár'iskolai je les tanu
lókat az Eötvös-alap támogatott és e m el
lett százakat segített a tanítók özvegyei és 
árvái kózui is.

A magyarországi tanítók »lv -lvös-alt pja 
jótéteményeivel a népoktatásügy munkásait 
vallásra és nemzetiségre való tekintet nél
kül gyámolitja. Tizenhat évi fcnnalásá óta 
31875 forintot nyújtót* részint ösztöndíjak, 
részint segélyösszegek alakjában a hozza 
folyamodóknak s ily módon 182 róni. kall). 
9G « v. rcí., 7Ó ag. ev., 8 gör. kath., 7 unit. 
és 63 izr. vallású, összesen tehát 431 taní
tói csjtlád gondjait enyhítette. Áldásos te
vékeny-ege abban is nyilvánult, hogy ezen 
idő alatt két ízben tekintélyes öss'.egeket 
gyűjtött az árvíz áltál sújtott vidékek szá
mára, és hogy egyes vidéki tanítók egyete
meinken tanuió gyermekeinek 2570 forintot 
ju tta 'o lt az alap pénztárából irodai segéd- 
kezésért; ezenkívül a > Tanítók Orsz. Arva- 
háza«-nak i-. öt Ízben összesen 1670 fi tót 
nyújtott, a magyarországi tanítók javára 
pedig 43.048 forintnyi tokét szerzett.

Azonban bármily szépnek lássck az 
eredmény, a melyet a magyarorszagi nép
tanítók Eölvós-alapja ez ideig felmutat, ko
rántsem felelhet meg az még ma ama nagy 
igényeknek, melyeket a szegény tanítók és 
jelesen tanuló gyermekeik irányában jogo
san támaszthatnak. Evenként százakat kell 
üres kezzel elbocsátanunk. A szegény özve
gyeket és árvákat sem részesíthetjük kellő 
támogatásban; sőt azon szerencséden kiér- 
demiiit tanítóknak is. kik csak azért nem

részesülhetnek az országos nyugdij-in'ézet 
jótéteményben, mert 1875-ben mar 55 éven 
felül voltak, csak ritkán nyújthatunk ala
mizsnát.

Egyesületünk feladatai közé tartozik 
az is, hogy ictesitse a fővárosban a * Ma
gyarországi tanítók liá at», melyben az 
egyesület rendes tagjainak felsőbb iskolák
ban, egyetemeken tanuló fiai részben ingyen, 
részben pedig mérsékelt díjért .'/.állast kap
hassanak; hogy otthona legyen a m agyar
orszagi néptanítók fiain ik, ha a szülei ház
ból, a csalad köréből idegen emberek közt 
kell élniök: hogy hajlékuk legyen Buda* 
pesten az országos jellegű tani tűi egyesü
leteknek, a melyben tanácskozásaikat meg
tarthassák.

A nemzetünk évezredes ünnepére való 
előkészülést akarjuk felhasználni annak be- 
bi/onyitasara, hogy cl bennünk, magyar 
néptanítókban i s  a kózcrzület. mely orszá
goknak, államoknak sz >igal talpköviil, tá
maszul. A midi 11 némtet ülik a közeljövőben 
megtartandó ezredév s ö .■ • tuüiincpre kés/.if, 
illőnek, sőt Kótc cs é .ne.; 1.ütjük, hogy a 
magyar nemzet népokatad  intézeteinek a 
munkásai is hozzájáruljanak ezen magasztos 
ünnepnek a fényéhez, és pedig azaltal, hogy 
megvessek ez alkalommal alapjai a Ma
gyarországi ( inilok házának.

Az l-.ólvös-alap azonban csak az eset
ben teljesíthetné szép feladatat, ha azt a 
nemzet hű fiai kegyes pártfogasukra mél
tatnák, s ha akkor, midőn niás szent nem
zeti cé okra áldoznak, egy-egy fillért juttat* 
nának — a nemzet legszerényebb napszá
mosainak perselyébe — az Eötvös alapra i ;.

Az Eütvös-alapra szánt adományokat 
Roller Mátyás tóvárosi polg. isk. igazgató- j 
tanár (Nagymező-utca l.szam , Budapesten) 
mint az alap pénztárnoka, pontosan nyug
tázni fogja. Bizottságunk évi részletes szá
madásai a magy. kir. közoktatásügyi mi
nisztériumhoz terjesztetnek fel Tóth József 
kir. tanfelügyelő ur utján, aki az alap ügyét 
évenként több ízben személyesen is felül
vizsgálja.

Melyen tiszteit Közönség! Jó l tudjuk, 
hogy c kérelmünk által nemes gondjainak 
szamai csak öregbítettük és nem is mertük 
volna ezt még most sem meglenni, ha nem 
vennék észre, hogy ez idő szerint semmi
féle országos gyűjtés sem folyik a sa jtó 
ban. IC szünetben mi, kik soha sem akar
tunk más országos gyűjtések folyamata alatt 
alkalmatlankodni, megkísértjük a könyör
gést s csedczésünk meghallgatását bizalom- 
tcljescn remélvén, maradiunk

Budapesten, 1891. évi november 15-én 
alázatos szolgai :

az «Eötvös-alap* gyűjtő központi bizottság nevében 
Lakits Vendel, Peterfy Sándor,

titkár. elnök.

Uj magyar lapok Amerikában.
December elején kél magyar lap kez

dette meg pályafutását Am erikában: az 
ö n á l l ó s á g  é > a S z a b a d s á g .  Ez 
idő szerint tehát három magyar lap v .11 
Amerikában, szó 1 oru bizonyítékául annak, 
hogy ott a magyarok száma mennyire sza
porodik.

A Szabadságnak, — mely Clevolaud- 
ban belenként kétszer: hétfőn cs csü tör
tökön jelenik meg, —  első é* második 
számat, cserép .-hiányképpen —  a m ű t hé
ten kaptuk meg. E lapnak, va am int u 
Ila 'cionban megjelenő másik uj kollegánk
nak is célja  az, hogy a szétszórtan élő 
amerikai m gyarokat, kik ott eddig mint
egy 20  -30  magyar egyesületet alkotva 
szétszórtan cinek, egy nagy és hatalmas 
egyesületi) .• ü -szehozza.

A Szabadság iránya, mini az előfize
tési l' ib,vasból kitűnik, független les.:, a 
mennyiben sem egyeseknek, sem pedig 
o zlályoknuk, a m agyarság ügyeivel c.len
ié .es érdekeit nem fogja dédelgetni. A 
• Szabadság* e-akis a magyarság nagy 

| céljait laitva szem előtt, azon az ú.on fog 
I haladni, a melyen a magyarság boldogul- 
: halasa legkönnyebben érhető el Meg fog 

ragadni minden f-Ihá ználimtó alkalm at 
arra nézve, hogy ezeket az érdekeket 
ápolja és fejlcszsze. s kíméletlenül fogja 
sújtani azokat, a kik a m agyarság ellen 
áskálódnak, legyenek azok gazdagok avagy 
hatalmasok.

Ebből folyólag a «Szabadság* ál ást 
fogla: a ok el.en. u kik elég  arcátlanok, 
hogy a m agyart szóvai és írásban gyalaz. 
z ik és elég tudatlanok, vagy nem képegek 
beismerni, hogy itt nemzeti íészkelödósek- 
11 k helyük nincsen.

Aztán igy fo lytatja  :
A politikában való irányunkat röviden 

fejezhetjük ki. Tcljos erővel azon lenni, 
hogy a m agyar nemzeti áliameszme minél 
szilárdabb g\ ökert# vérién. Természetesnek 
fogja találni mindenki tehát, hogy a poli
tikai Uren is m egtartjuk teljes független
ségünket s n m engedjük magunkat befo- 
iyásoltalui semmiféle hatalom áitai, ígérjen 
a . barmi elő vöket, vagy fenyegessen akár
milyen erőszakkal.

Tántorithatlanul fogunk küzdeni a 
m agyarság érdekéiért és ezért jogunk \an 
elvárni, hogy a magyarság küzdelmünkben 
ne csak szóval, de tettel is segítsen Nem 
magyar a\  a ki nem igyekszik azon, hogy 
nemzete ts z ie k té  és bic.sültté legyen, ezért 
ked, hogy az am erikai magyarság vád ve
tett erővel tám ogassa a ‘ Szabadságkor, a 
mely nem egyesek v-vlalata, hanem a ma
gyarságé.

Becsületsértés.
Aki huszonöt becsületsériési j crben 

eljárt, attól azt hiszem, nem fogjak rossz 
néven venni, ha a 25-dik szám megjubila- 
iása okáért egy kis «visszaemlékezést* koc* 
kaztat. Nos, mióta ügyvédi irodámat meg
nyitottam, huszonöt becsületsértési perben 
asszisztáltam küionbózö szerencsével, de 
mindig az illető fél megelégedésére.

Körülbelül tiz esetben én képviseltem 
a vádlottat- a többiben én voltam a pana
szos s igy alaposan megfigyelhettem a be- 
csüietsértő és a becsületben sértett felek 
lelki állapotát és azokat a rugókat, melyek 
úgy a sertés elkövetésére, m űt az ek g  elei- 
vételre indítottak őket.

A legtöbb becsüietsértési per a kártya- 
asztal mellett tamad. A füstös levegő, mely 
a zöid asztal társasagát körülveszi, a bc- 
csüietmardosó baciliusok valóságos tenyész- 
agya.

Egyszer bekopogtat hozzám egy nyu
galomba vonult tanító, a ki évek óta egy 
es ugyanazon kavéliázban fogyasztja piko- 
ioit cs arról panaszkodik, hogy öt egy hen
tes majomnak nevezte.

— Ez még nem e lég ! - -  figye'm eztc- 
tém a felbőszült embert —  mert tanút is 
-kell állítani, aki ezt a  sértést hallotta.

— Tanüt nem állíthatok, — feleié meg 
hökkenve a panaszos — mert négyszem
közt mondta, de esküdni fogok ra, hogy 
igaz . .

Alig győztem c perről lebeszélni a be- 
ület éré féltékeny férfiút, aki minden áron

meg akart esküdni arra, hogy őt valaki 
<majomnak* nevezte.

Az állatvilág különben is nagy szere
pet játszik a becsüietsértési perekben. A 
legtöbb esetben azon forog az egész úgy, 
hogy az egyik polgártárs a más kat kutyá
nak, szamárnak, marhattak, rhinoccrosznak, 
vagy pláne tevének titulazta. En rendesen 
e szerint is szoktam osztályozni a pereket, 
kutya-, számár- vagy marha-pernek slb.

Legtöbb sikert tudtam felmutatni a 
kutya- és a teve-perekben. Ha a vad o ta t
v.dem m  kellett, egyszerűen hivatkozom  a 
házi eb jeles ismert tulajdonságaira és c itá l
tam híres természettudósok könyveiből, kik 
a kutyát nemes altatnak mondjak és benne 
a hjjseg megtestesítését dicsőítik. Mikor 
pedig a panaszos: k e le .l  képviselnem, egy 
íordu a l il a do.ognak másik végét ragad
tam meg, eluaüvan amaz ocsmányságok 
ec e.élésével, uie.ye<c a kutya nevével ö s 
szeforrtak. És a bíróság mind a ké: csctoci) 
meg volt győződve az igazságról cs k e lt , 
szent meggyőződésé szerint.

Ep így jártam  a tevével is, iirttl) et, iia 
a vádlottat védtem, a sivatag tikkadt ván
dorainak nagy jóitevójeként mutattam be, 
valahányszor azonban valaki az en klien
semet átevezte*, az idomtaians tg és lom
haság pildaképe gyanánt festettem le a 
jámbor levet, cs a bíróság mindig bccsü-ct- 
sertest fedezett fel benne.

Egy bccsUlctsértcsi perem, mely nem 
az állatvilágból merítette az uhudat, k ibé
küléssel végződött.

Történt ugyanis, .hogy -egy ballctlán- |

cosnét, a ki már az ötvenedik tavaszt 
taposta, «perszoná»-nak címez.e a ház- 
mesterné, kinek egy zimankós téli éj
szaka csak egy hatost adott kapunyitáséit, 
dacara annak, hogy kettedmagavai érkezett 
haza Terpsycborének kissé kalandos pap
nője.

A  bailettáncosné hozzám fordult és éti 
a római k-asszikusok segélyevei a legesleg
rútabb sértést magyaráz.am bele c külön
ben ártatlan szóba.

Azonban a házmesterné védője sem 
maradt adós a valaszszal, aki hivatkozva a 
r g. görögök példájára és a francia, angol 
és német jogtudósok legújabb müveire, nap
iu l is fényesebben kimutat a. hogy a «pcr- 
SZÓna* inkább dicséret, ni ni sértés. Latvan 
a bíróság habozását, a végső eszközhöz 
folyamodtam a k béküiéshez, mely, miután 
a derek kollégának n m volt kilogá-»a el
lene, szerencsésen létre is jö tt, a oirósag 
színe ciott.

He ennél furcsább volt egy másik eset, 
mciy egy intő levél következtében támadt

Az utóbbit egy napilap idézte egy fó- 
váiosszcite ismert szépséghez, aki a kontó 
kifizetése tekintetében évek óta a icgcsolvö- 
nyoscob n.gació  terén mozgott..

A levél ckkép szóit :

• Aazonyom! Utoljára szólítom fel 518 
Irinyi adóssága kifizetésére, mert ha levélve- 
tele után számítandó 24 ura alatt nem fizet, 
bárhol találkozom önnel, úgy kom prjtnita- 
lom, hogy örökre uicg lesz bélyegezve.*

A kritikus idő eltelte után a szabó 
c-akugva 1 a kaimat keresett, hogy szép 
a tósavai találko/.hassék, és miután tudta, 
hogy adósa délutáni kávéit rendesen a re
dutkioszk hús akácfai alatt szokta fogyasz
tani, odasietett, és egy szomszédasztaihoz 
települve, nyájai majdnem hizeigó hangon 
oda.s/óit a szépséghez :

— Akármit beszéljenek is a rósz nyel
vek, ön mégis becsületes és tiszteseges asz- 
szony.

A szép adóst c in; gj-gyzés teljesen ki
hozta a il g naból. Azonnal felpattant a he
lyéről es harag:ói kigyűit arccal rohant hoz
zam. h o jy  szerezzek neki elégtételt c hal
latlan sértésért.

— Vannak t a n ú i ?  kérdém erős 
hangsúlyozással a sz p kliensijétől.

~  I’~rs/C hogy vannak. Azonnal ötöt 
is m.-gn.-vozhetek, a kik halo ttak , a mint 
becsülctesés tiszteseges asszonynak n evezett.

— Nos, ha vannak ilyen tanúi, jegy
zőm UKg csillapítókig, akkor tálán legjobb 
lesz az intői :veict megsemmisíteni.

Az asszonyka kissé g andoikodóba esett 
de c s ik lu m ir  leküzdve habozásai, bevalia, 
b 'gy a levelet annak olvasása után azon
nal a tuzoe d »ota, és ennélfogva a becsü
letsértési per is természetesen füstbe ment

Bajusz Miklós.



A lap különben igen tartalmas s be
osztása. valamint azon szándék, hogy an
gol nyelven, síit talán később német és tót 
nyelven is fog közölni cikkeket, praktikus 
feliogá'ról tanúskodik.

A ‘ Szabadság- sz«rint u magyarság 
kivándorlása im r nem nevezhető kivándor
lásnak, hanem népvándorfásnak. A hajók 
százával viszik oda a magyarokat. Pedig 
nincs semmi ok a boldogabb jövőbe vetett 
elbizakodásra ! -Sőt elienkezölcg — mondja 
a második szám vezércikke - kimondjuk, 
hogy aki otthon van s kenyerét m g tudja 
keresni, ne vándoroljon ide. Keserves, ne
héz munkával keresi itt m udenki kenyerét. 
Amer.kában úgy, mint Magyarországom 
vagy bármely más zugában a világnak, 
nem hever az utazóién a pénz. A ki pénzt 
akar szerezni, keservesen keli érte dol
gozni- Ámítás és tudatla: sag szól azokból, 
akik azt állítják, hogy Amerikában a va
gyonszerzés könnyen megy. Csak azok, a 
kik itt vannak, tudnak Leletet mondáit', az 
itteni muukasviszonyOKrói. Hogy ezrek kö
zül egyet lelKaiol a szerencse Amerikáb n, 
az meg nem elég ok a ra, hogy valaki ide 
jcj.ön.

Mi csak a. okról szólunk, a kiket a 
csalódás és a remény ide hozott. A kiknek 
érdekükben áll, hogy a sorsuk javuljon. 
Saját érdekükben emeljük fel szavunkat, 
11 gyelmeztetve őket, hogy inig a magyarság 
szervezetlensége tart, a magyar munkás 
sorsa mmdadd g bizonytalan lesz.

Ugyancsak a «S*nbaöi-ág> bán olvas
suk, hogy a sok helyett levő kisebb egye
sületek egyesítése végett a legKÖzelcobi 
alka inul március tizenötödike van kijé
ig.ve. És pedig azon oknál fogva, mert c 
papnál a m -gyár nemzetnek szebb napja 
pinpsen. EJz a nap a ver nélküli győzelem
nek ünnepe, az emberiség három legszebb 
eszméjének: a szabadságnak, egyenlőségnek 
és testvériségnek nagy napja.

h í r e i n k

Halálozás. Lapunk múlt számának zár
takor nte.y részvéttel vettük a hirt, hogy 
Zathureozky Tamás árvaszeki elnök úr neje, 
szül. Buócz Hermin asszony jobblétre sz-n- 
dcrült. Hosszú 4 ‘ éven keresztül volt a 
boldogult a leghüsegeset.b leleség, a leg
jobb anya s példás jó gazdasszony, kit nem
csak közvetlen környezete, de aki csak is
merte, mindenki t iz e it .  Temetése e hó 
7 -én volt Zalhurcsán igen nagy részvét 
mellett. A mélyen sújtott család a követ- 
kezö gyaszjelentest adta k i : Özvegy Zathu- 
rpc^ky Tamás gyermekei . Zathureczky 
porta férjezett Zathureczky Jozsolné es gyer
mekeik : Kálmán és Berta, Zathureczky Róza 
hajadon leánya, Zathureczky Paula férjezett 
Bcniczky Lajosné és k. k. Joianka leányuk; 
Záthureczjty István fjava|. 4  többi rokonok 
nevéb p is fajdalom* >1 meytqrt .-.zivvel je
lentik. hogy telejthetcticp. szeretett áldott 
jó neje, anyjuic, nagyanyjuk és napájuk : 
Z á t h u r e c z k y  szül. Buoc'. Hermin 
asszonynak 1 Sy 1 • evi karácsony hó 4 -ikén, 
hosszas szenvedés után, életének 5«->k es 
boldog házasságának 41. eveben tölteni 
gyászos elhunytat. A boldogulnak 
tflícmci í. éyi dec. hq 7 -eu, d. 
fognak a zathurcsai ágdst. evang. icmplom- 
ban tartandó szertartás Után, Fcső-Zailuir- 
osan, boldogult /puhurcc. ky Jónás csaiadi 
íirkertjeben űrök nyugalomra helyeztetni. -  
Aldus emlékének ! Qrók béke hamvainak 1

Turócvármegye közigazg. bizottsága teg
nap tartotta meg rendes havi mesét a vár
megyeháza nagytermében. J u s t h Kamum 
főispán ur elnöklete alatt. A  szokásos szak
előadások semmi különösen fontosat nem 
tartalmaztak s voltaképen a folyó ügyekről 
szóló jelentések vaianak.

Zichy József flrofot, Trcncsénmcgye «j 
fűispárjat, december Ilikén iktattak he 
hivaia álm nagy ünnepséggel.

A múlt heti bál. Ha az animó, a jelen
voltak kedélyessége tesz va amely társas 
összejövetelt sikerültté, akkor a mull heti 
bál csakugyan sikerű t. Sőt valószínű eg 
anyagi tekintetben is sikeült, mert előre 
kimondott bálban sok év óta nem láttunk 
annyi résztvevőt együtt. Erröi azonban a 
rendezőség számol e l ; mi csupán a mulat-

hült
í órakor

ságról, mint olyanról referálunk •— amint 1 

az kötelességünk. Tehát ez a hal kcdéiycs 
mulatság vöt :  az este 9 óra mán megin
dult tánc reggeli fólhat óráig tartott és 
c uk addig szüneteit, inig a Balkó és Starke 
áitui felszolgált eoup ó igénybe vette a 
közönséget s inig az a Fals p ’zsgőjéből, 
boraiból nj lelkesedést meriteti. Különben 
ez utóbbira nem is igen volt szükség, mert 
a hulgyek szép szemei s Fai tüzes muzsi- , 
kaja amúgy is annyira fölhevítenék a 
tánco ók kedvét, hogy alig akart vége 
szakadni a «hogy voll»-nak. Justh Kálmán 
főispán úr éjfél utánig mu utóit a muiatók 
között, kik közöl — a rendelkezésünkre 
álló szűk tér miatt —  csupán a hőigyek 
neveit sorolha’juk fel ; a rendezőség le ke 
rajta, ha a mi feljegyzésünk hiányos. Olt 
voltak : Lchotzky Ilonka. Ruttkay Eiia, 
Kossutn Berta, ILas Szidónia, C ücksthal 
Márta, Jiliy Vilma, U rich Adél, Perl Paula, 
és Em im, Schiller Irma, Szagány Mária, 
Löwy Joseiine ; továbbá : Szü lő Gezáné, 
Fekete Mik ósné. Kevic ky Istvánná, Jus- 
csak Sandorné, Derszib Bóiánc, ti.iicks.hal 
Simonné, Fnedmann Gvuiáné, lludák En
dre né, Haas Davidué, HofTmann Edónó, 
Strauss Adó fiié, Glücksthal Jonasné, Perl 
Zdgmondnó, Lax Adolfné. LöwyZsigmond- 
né, Sohwarz Ado.fné és Grossmann Jakab- 
né. A felüiflzetósckből 40 fi t jut a jótékony 
cé.okra. A felülflzotők névsorát jövő szá
munkban közösük.

A zolyom-lipcsei »Gizella« munkás ár- 
vahazból kihelyeztetik ez idén tiz intézeti 
növendék, mint a kik választott életpályá
jukra mar eléggé fejletteknek ( 1 4  15  éve
sek) találtattak ; h-lyöket az intézetben 
ugyanannyi uj arya fog alja el. Az árvahaz 
tőkéje 4 0 9 ,0 0 0  fr:ot meghalad s egesz 
vagyona közel télmiilió. Műit évi bevétele 
kereks>amban 2 l,ooo írt és kiadasa 19 ,0 0 0  

fit. Jövő évben megkezdődik az árvalnz 
kibővítése.

I ■ '
Ternovazky Alajos in. k. pénzügyi igaz

gatósági tag s helyettes igazgató urat Ró
zsahegy varosa bokros érdemeinek elisme
réséül polgárai sorába ikeatta. A  derék fér
fiú e ki.untcto figyelmet, nemes lelke suga- 
iatara, azzai Is viszonozta, hogy a rózsahe
gy* gym lasium ifjúsági segelyzó cgyesUlctc- 
aek úgy maga, mint meita neje részéről, 
a 1 a p i t ó t a g d i j k é p e n  cgy-egy 
»ha.mérési jog kartalanUsárac kibocsátott 
5 0 -5 0  irtot kamatozó kötvényt ajándékozott.
— Forró köszönet a közművelődés \iy á.do- 
zatkész e.ömozditómak'

Kerusikudeimi es vámunió. E lió 7-ikén 
nyujtoitqk be a parmiucutckben a megkö
tő t szerződéseket, melyeket Au-z.ria.Mdgya- 
orszag, a német b.roda om, Olaszország és 
Belgium egymásközt Kötőitek es melyekhez 
nemsokára Svájc és Szeroia is járulnak. 
És így ezzel megszűnt azaz anomalia, ipely- 
nek lőszoszó.ója RismarcK herceg volt, 
hogy po.itikaiíag barátságos, sőt szövetsé- 
gcg ailámok gazdasági harcot folytassanak 
egymás ai. Az uj szerződéseket nn ungy 
örömmel logadnaijUK, mert nyers termé
keink könnyebben juthatnak a kü fö di p a- 
coKia a leszállított vám.ételck me lett. A 
szerződés 1892. február 1 tói 1903. évi î o- 
ceinbcr 31-ig va ó érrénynyei köttetett meg

Tornaversenyek rendezését a jovö évr$ 
is celoa vette a közoktata. ügyi mtmsytonum. 
Az idea Budapesten rendezett s a kezdet 
iie.iézscgei meiiett is aitulano* halasban je
lentékeny első országos tornavorseny meg
mutatta, hogy a tapu.ó iljqsag testi n.ve- 
leséneK fejlesztése érdekében felette kívána
tos lenne az ily versenyeit intézményét majd 
az ország fóöb pontjain (Pozsony, Kolozs
vár, Kassa, Temesvár, Nagy-Kamzsa, Pécs 
s Szabadka mellett Palicson) esetleg kisebo 
kereickocn és szukóob kóiű speciális célok
kal állandósítani. Az első országos verseny 
tanulságai utat* remén a kozokutás. kor
mány, b >gy u rendeze idő versonyeK ezen
túl meg udvuseob liatassal lesznek az Isko
lai tornazasra és testedzésre s úgy az isko
lák es lornaegyletek körönén, matt á köz- 
vclemcnyoen mindinkább fejleszteni fogják 
azon cziok méltánylását, melyek fele az 
utokor iskolai tevékenységeknek valóban 
harmonikus uovcies erdekebüu törekednie 
kell.

mációja tagjaihoz: A kormány jóváhagyta 
alapszabályainkat. Egyesük i'nk kormányzó 
tanácsa ma megalakult. E rke.-ctt felni 
az idő, hogy működésünket m s. kezdj ük 
Mától fogva minden egyesületi tagnak 
hazafias kötelessége: hogy nngyar ogve- 
siileti tagságát érvényesítse! S érvény esit 
síik magyarosi tó befolyásunkat mindenük 
egyenes hivatkozással tagsági minö-é;iink- 
re, hogy igy mind gyikünk fellépése a 
tagtársak ezreinek azonos magatartása 
által súlyban nyerjen. Mától fogva talpra 
a l a «Magvar Egyesület* egész -tábora. 
Mától fogva m ndig s mindenütt e lent ál
lunk a germanizációnak; mindig s m’nde- 
nütt magyarosi!unk ! S nem nyugszunk 
addig, mig szép fővárosunkat minden Izé
ben magyarra nem leszszük. —  Tegyünk 
fog .dalma', a mai napon a következő tiz 
pa ancsoldti'u: l. Támogassuk egymást
szent ügyünk szolgáltában. 2. Beszéljünk 
ahoi csak lehet in adig magyarul. S tőre- 
kedjü ik arra, hogy minden magyarul ludó 
p ágál tarsunK hason óuéppen cselekedjék
3. Tartsuk ébren a hazafias közszellemet 
és a nemzeti önérzetet. 4. Támogassuk a 
magyar sajtót, iroda mát és művészetet. 
í>. Lehetőleg mc lőzzük a helybeli idegen 
lapokat : Ne fizessünk elő azokra ! Testtcl- 

l leiekkel h issünk oda. hogy nyilvános he-
■ lyeken a helyi lapok kö/ül csak magyar 
I nyelvüeket tailsanak. G. Csak oly iparosok- 
: nál rendeljünk munkát, és csak oly üdé

tekben vásároljunk, ahol a cég. a kiszol
gálás. a levelezés és a szám a kizárólag 
magyar. 7. Nőmet mulatóhelyekre ne jár
junk. 8 . Nőmet étlapokat ne fogadjunk el. 
Veiideglőüben és kavéházakban magyar

| kiszolgálást kívánjunk 9. Legyen mind- 
1 egyikünk a magyarosítás ügyének apostola.

Ha bárhol magyarellenes jelenséget tapasz- 
! tahink, erről haladékta anui értesítsük az 

e'nökséget. 10. Mindegyikünk szerezzen 
I legalább egy uj tagot. —  Ezeket véssük 
, szivünkbe, ezekhez az elvekhez tartsuk
■ maiunkat szigorúan. —  A Magyar Egye- 
1 su.et kormányzó tanácsának Badapesten,
! iS9t. évi d o.-mbor hó ő-ón tartót: gyűlé

séből. Kiélt István s. k. elnök, Sík Sándor 
dr. s. k. főtitkár.

Összeégett. Ku'icsek János mártoni s- e- 
lér ember felesége c.ülörtökön kora reg
gel meggyujtva a petróleum, lámpát, kiment 
ura után az istálló,ba. hogy segítsen neki 
húrom oyus kis gyermekét magara hagyta 
beír a szobában A kis gyermek —  Isten 
tudja, hogyan V — magira rántotta a lám
pái, s a k omló égő p.-troleumtol lángra 
gyűlt a ruhaj 1 tetőtől talpig. Sikoltozására 
ijedten rohanlak be szülői s egy rádobott 
pokróccal e ‘fo(jsotiák a veszedelmes lán- 
go*. A ha/bau lakó Sliauss Adoif doktor 
azonüa1 gyógykozdé* aja yette a sikoltozó 
g>enneket s oát' baloldala erősen össze van 
egye, f-lgyógyul .sut biztosra veszi.

A fővárosi Magyar Egyesület prokia-

Borszaporitó-eszencia Edd'g csak kül
földi cegek szed.lgese ónén keltett a közön 
segei óvni, sajnos, hogy ujabai a horsaa- 
uoriió-esszencuk gyartásánaK mániája a 
im cégeinket is magával ragadta Egy ou- 
dapeítt nagykereskedő cég nagyhangú és 
sokat igéró leveleket küldöz szel, melyek
ben egy a.tufa fattalail borszaporito-esszen- 
c ánas y únal reklámot. Haszná.att utasítás 
szerint 1UU liter borbó; úgy ke^zituiiK 200 
iter bor., hogy 98 iiior vizet es 2 Kg. bor- 
szaporilo-eszenout öntünk hozza. Az esz- 
sze.ioanaa Kg-ja inegionetos drága, arány
lag a löobi iiynecoü szerekhez; kiíogramou- 
Kent 2 írt öü kr, igy tenát egy hektoliter 
bor eiöalutása ó friDa kerülne. Tekintve 
azonban a mostani magas bararaKut, az 
üzlet mégis kiflié. 1 mag.it,. —  Legnagyobb 
ideje vo na, hogy Kormányunk, ha inur lor- 
venynyel nem is, de legaiáob egyelőre ren
deleti u on akadaiyozná meg az i,y szédel
gés lovuboi üzesét.

Helyreigazítás. Lapuik műit szá uában 
tévesen azt ir.uk, |l0;íy iíj. Ju.th György 
orszaggy. Képviselő úr lueiétt miül a szin- 
eioadas aUal.naval 2 frl.a.: tio.oa 0 felal- 
li.e.est ido>b Justu G/órgy úr ő méltó .ága 
eszkö-ölle.

A difteritis itt var hát köZoltünt a 
maga rcai.iö valosigabaa s egyuxasu.au 
sz:dt aidozataá. Az isko.abau még ne.n tor- 
du l dó d.f.eruis esel, de télő, hogy oda

is beüti ijerztő fejét ez a rettenetes ragály.
És az a legborzasztóbb, hogy ebben a mi- 
azmákkal telt, nedves időben nem is remél
hetjük megszüntet, c-supan annyit tehetünk, 
hogy a kinek félteni valója van — s kinek 
nem volna? óvjuk s védjük a másokkal 
való érintkezéstől s amennyire lehet, a 
külső rósz levegőtől is.

A munkálok yasarnapi oktatása. A va
sárnap munkaszüne'.röl szóló törvénynek 
két célja tan. Az egyik az, hogy a mun
kásoknak a pihenésre és újabb munkaerő 
gyűjtésére elég idejük legyen; a másik
p.dig az, hogy szellemi képzésükre is 
alkalmuk legyen. Az utóbbi cél megvaló
sítása végett a kereskedelemügyi miniszter 
általános érvényű intézkedéseket szándé
kozik tenni. Előbb azonban a teendő 
intézkedéseket bizottság által akarja meg- 
á lap ttatni, melyet januar 3-ikara a keres
kedelemügyi miniszter hivott össze- A 
miniszter különben már élőié jelzi, hogy 
a munkások képzése érdekeben ő mit tar
tana szükségesnek. E lőtör is kívánatosnak 
tartja, hogy a múzeumok, képtárak, tudo
mányos gyűjtemények a munkások ked
véért egész vasárnap nyitva maradjanak. 
Továbbá munkás tanfolyamok létesü jenek, 
Imi a keilo előképzettséggel biró munkások 
a természettanból, a közegeszségtanbóí és 

j a történelemből, azok p.-dig, kiknek elő- 
Wpz.ttségük nincs, az irust, olvasást, sza 
moiast es kü önösen a magyar nyelvet 

i tanulják meg. Öhajtandónak tartja azután 
! a miniszter munkáskönyvtárak létesítését 
1 es a munkások részére felolvasások ren- 
1 dózisét. A miniszter remé.i, hogy e haza- 
} lias cé.ok megva ósitasa érdekében a taná- 

j  rok, Írók és ludasok örömmel fognak 
| közreműködni.

Vilmos, mit kívánsz karácsonyi ajándékul
F.gy kiegészitószekrényt édes anyam 1 — 
Szamos gyermek, ki a kedvelt Horgony-KŐ- 
épitöszekrényt bírja, igy szokott felelni a 
fennti kérdésre. Az óvatosak rendesen hozzá 
teszik meg; »de ezen vagy azon számú ki- 
egészitőszekrenyt és a horgonygyari jelvény 
nyel keli latva lennie, mert különben nem 
vehetem hasznát. Valóoan igy szokott lenni 
a mint a Richter F. Ad. es társa Bécs, 
Nibdungengasse 4 ., cég csinos ál jegyzéké
ből láthatjuk és ennélfogva mi valamely kő 
épitőszekrény vevőjének szinten bizonyos 
óvatossagot ajánlunk. Boszantó lenne, ha az 
ünnepnapon gyozodneK meg, hogy nem a 
Kívánt híres Horgony-köépitöszekienyt kapta 
hanem egy kevesDDe eitckes utánzást; az 
uz ünnepi orom oda lenne! A Karácsonyi 
ajaudckoK közt a Horgony-Kőépitószekré- 
nyek az eiső nelyet loglaljáK el; ki vala
mely ismerősnél latta, az maganak is vesz 
ilyet, a ki pedig egyet bír. az minden év
ben egy vagy töob kiegeszitöszekrény által 
nagyoboitja. Ez semmitele inas játéknál led 
hetségcs, ellenkezőleg kivétel neikui rövi 
idő alatt crtekteienek ; a 11 jrgony-Kőépito- 
szekrények azonoan évek hosszú során át 
ullartanaK és ennélfogva a Lg >lcso Db já.ék 
szer.

Irodalom.
Alig jelent meg naptár, me'yuek szer

kesztésére oly kiváló gondot fordítottak 
volna, mint a »Képis Családi Lapok* 18'J2. 
évre szóló naptara. Bir.okunkban lévén e 
naptár egy példánya, alkalmunk v o lt  meg- 
gjözodea szerezni arról, hagy e naptar a 
varuko asokaak megtelek áz.-pirodauni ré
szei To.nií Lajos, Üalrnad/ Győző, Gróf 
Zichy Géza, Kuduyánszky Gyű,a. Ben.CKy. 
Bajza L íukc es tobj más jeiea iro és irouö 
müvei gazdagitjaK. Mutaitauo apróságai K ö 

zött megtaláljuk m.udazon szereum uoh>« 
sag okai, ino‘yek a »Kepes Gsriaüi Lapoa- 
zö.doon.éKauak tu ajdonkepen tárgyat Ké- 
poziK. »Gazdasági es Kertészeti része** ro
vatai főleg a viuekt háziasszonyokat erd.-K- 
úk a uiennyioan e ro/ato.c leiKarojaK a 
gazuagsag es Ke. leszet, inmdazou agán, me
lyek a vidé ki háziasszonyra szinte enterui- 
neuenutíK lüineK 101 —  orvosi uuaesado 
e.m.-u »u nő* oiet readjé-ói* szóló CikK bír 
nagy fouiossagga', mely uiau a m ndeii no- 
acK szüK«ege> ha.tariisi Kóii/wuei című 
rovat kóvelKeziK. »A . ev úrion ele es a 
legujahj hivatalos ci u .ar zar,ak De e k is - 
la.uűnu és igen csillés Kia.uiasn nap art 
uie,y inuideu kónyviteresKod:sbeu ód K r a j

cárért kapható.
E : alKalom na a »;vépes Családi La-



polc* uj évi folyamára fígye'.méztetjük ol
vasóinkat; e képes hetilap megérdemli a 
pártolást nem csak azért, mert ki üllőén van 
szerkesztve és a külföldi k pes heti lapokat 
nélkülózhetővé teszi hanem a ért is mert 
& legolcsóbb is, és előfizetőinek számos 
előnyt nyújt. Előfizetési ára: E?ész évre 9 
frt. félévre 3 frt. negyed évre 1 frt. 50 kr. 
Kiadóhivatal Budapest Nagy-korona utca 
2 0  8; ám. —

Felelős szerkesztő : Révész Lajos.
Társszerkesztő: Fehér János.

H I R D E T É S E K

Az egészség ápolása.

JU Ül 1U M. M_ JH. I

, Vao szerencsém a t. kii- 
4 zönségnek szives tudomá-
1 sara kozni, hogy üzletem 
4 átadása folytán összes cik- 
Í keimet, u. m divat- és kész 
j ruha áruimat tetemesen
2 leszállított árakon f. hú lo- 
4 tői kezdve eladom. Bárki 
i  meggyüzüdlietik, hogy ez 
4 nem reclammon, hanem va- 
1 lóságon alapul.
* m__' „  T

Gyógyszere k

melyek ezer m g ezer orvosi tekintélyek 

és magánzók bizonyítványai által kitün

tetett készítmények.

Dr. MILLER MOHSAVA
különösen jó eredménynyel hat köhögés, 
rekedtség, torokfájás, nyálkásság és tuber
kulózis keletkezése s állá ában az összes 
lélckzési szervek kóros állapota ellen, ép 

úgy felnőttek —  m nt gyermekeknél 

á r a  5 0  kr.

Dr- Miller prilservaiiv balzsama 

görcsök ellen-

Ezen balzsamot ajánlják gyomorfájás al
kalmával, gyomor göicsök, gyomor katarr- 
hu, gyomordagnna ok, hasmenés és koli- 
kánál. Kolikánál majdnem azonnal hat. 
Kitőnő hatással bír minden üdülő betegnél 
mivel az emésztést jelentékenyen előmoz
dítja. Ezeu kitiinü gyógyszernek nem sza
bad hiányozni egyetlen egy házban sem, 

főleg falun.

Egy üveg ára I frt 50 kr 1. üveg ára 80 kr.

Főraktárral Magyar-Osztrák monarchia ré
szére MAKOVICZKY PÉTER Liptó-Rózsa- 

hegyen bír.

A központi szel kiildcsi raktár van :

M ILLER J.

len 180 frt tőke. ennek 1889 évi julius hó I 
lt . napjától számítandó 0"* kamatai és ed
dig összesen 45 frt 05 kr. perköltség köve
telés erejéig elrendelt kielégítési végrehaj
tás alkalmával biródag lefoglalt és 895 írt 
2 1  krra becsült különféle szoba bútor, 
marha é? gazdasági felszírelvényekböl ; lló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladat
nak.

Mely árverésnek a 295i|1891. polgári 
sz kiküldést rendelő végzésfolytán a hely
színén vagyis Felső Lipló-Ujvárott, Hlboka 
nevű korcsmában leendő eszközlésére 1891. 
deczember hó 17-ik napjának délelőtt 10

órája határidőül kitüzetett és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg. hogy az érintett ingósá
gok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 
107. §-a éltemében a legtöbbet ig rónék 
a becsáron alul is dudálni fognak.

Az e'árvcrezendő ingóságok véteára a/. 
1881. évi LX. t. c. 108. g-nbun megállapi- 
tott fölléteiek szerint lesz fizetendő.

Kelt Liptó-Ujvárott 1801. évi Deczember 
hó 5 ik napján.

l l f i e l u i  A u la i .
kir. bírósági végrehajtó.

Turóc-Szent-Márton, 1801.
december

Tisztelettel

Glflckstlial Jónás,
« T r v ¥ T ¥ V T i r r r r i r » n r n i  w

SZAKKÉPZETT SZABOK gyógyszerésznél BRASSÓBAN (Erdély), 

állandú foglalkozásra

a zsolnai posztógyárban
felvétetnek. HURaOIIY-FAlH-EXPELLEE.

Több mint 2U év óta a legtöbb család
ban ismeretes mint fájdalom-enyhítő szer 
és majdnem minden gyógyszertárban kap
ható K) és 70 kiért. Minthogy utánzások 
léteznek, ennélfogva mindig határozottan 

„IIorgony-I’ain -Bxpeller"
kérendő.

Csü*. köszvéay. tagsziiggatás. fe jfá 
jás. csipiifájdnlom, hátfájdalom stb. ellen 
legjobb bedörzsölés a Uichter-félc

Tűchtige Schaeider
werden aufgenomincn

in dér

Silleiner Tuchfabrik
für dauernde Beschíiftigung.

331. szám
1891.

Á rverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a liptóujvári kir. járásbí
róság 2954,891 polg. számú végzése által 
Bauschberger Márk javára Donncr Mór ei-

bálor vagyok a t. ez. közönségnek dúsan felszerelt

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

legnagyobb választékban készletben levő Ommxpn tői! r x ik k r im et

az árban tetemesen mérsékeltem, v»iammt maradékukat, 

mincicnntmu gyapjú és mosó szöveteket, cosmanosi bar- 

chenteket, minden elfogható árun eladok.

Glticksthal Simon.

J

Kttrrejtélv . Érdekes, nélkülőzbetlen játék a hosszú téli estékre, A 
firrejtóly csak akkor valódi, ha a gyári jelvénnyel, a Horgonnyal 

cl van Iáira. — — - -  — ~ ~  _____
ser szülő dicsérőleg elismerte a híres

hdrsciiv-kőEfitőszekréhyeh
nagy nevelési értékéi : jobb játék nem létezik gyermekek és felnői 
'ok számára ! Hészlctcsnbbet ezekről, valaminla • Kttrrcjtélyröl* képes 
árjegyzékünkben találni, melyet minden szülőnek meg kellene ren- 

1 dőlni, hogy kellő időbon gyermekeik számára igazán alkalmas kar - 
csiint i ajándékot kiválaszthassanak és megrendelhetnek. Az árjegyzé
kek ingyen és béi mentesen küldetnek szét. Minden kőópiiőszekrény 
a ‘ Horgony* jelvény nélkül közönséges és kiegészítésre nem akale 

inas utánzás, ennélfogva mindig

Richter-fele Horgony-Kóépitószekróny-------------
csak ilyen fogandó el. — Minden linóm játékszer-kereskedésben 85 krtól 

5 fiiig és feljebb kaphatók
oszlr inngv. csász. és kir. szabad, kuipilőszekrénygyár.K iehter F Ad. és tár 

Bécs, I. Nibelungengen 4. ültén. Ilolleruain, London K. ('.. New-York 310 Urudway.
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Van szerencsém a t. 
tudomására hozni, hogy a

a lurócz-szt.-ífiártoni

c. közönség becses

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 midőn biztosí
tanám a t, közönséget, hogy fő törekvésem 
leond a lehető legolcsóbb, legizlése- 
sebb és legpontosabb kiszolgálás; 
van szerencsém jelentem, hogy a nyomda ty- 
pograpliiai vezetéséi Hajós Ede úrra bíztam, 
kinek e szakba vágó hosszas gyakorlata és 
ílésc kellő biztosítékot nyújtanak arra 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 Ferencz.
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• Melyik lapra fizessünk elő ? 8
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az 2 K

„ E G Y E T É R T É S "  g
a mely az uj évvel int mai A 5 - i k évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön- 
ség lapja. Hiteles forrásokból származó értésül esőinek gyorsasaga, alapossága és Q  
sokasaga. rovatainak vahozatossaga kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz- A  
dag tarhaza tették az «Egyctértés»-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 0  
a legrészletesebb s e mellett tárgyi).agos hü tudósítást egyedül az 'Egyetértés* 
közöl. Gazdasági rovata elismert rég tekintélynek örvend. A magyar kereskedő S  
S Gazdakozonseg nem szorul többé idegen nyelvű lapr.i, mert az * Egyetértés* 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak tőségével s alaposságával ma mar nem 
versenyezhet más lap A kereskedő, iparos s' a mezőgazda megtalálja mindazt az 0  
»Egyctértés»-ben, amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- A  
nyi regény olvasmányt ad. mint egy lap sem. Két három regényt kozol egy- 
« " e . « p r  c«y cv a*Jt 3° ~4° kötetni regényt, részint eredetit, részint a &
külföldi legjelesebb termékeket jo magyarsagu fordításban kapnak az .Egyetcr- 5  
tés« olvasol. A ki olvasni vaiot keres es a viiág folyásáról gyorsan cs hitelesen 
aKar értesülni, fizessen elő az .Egyetértésre*, melynek előfizetési ara egy hóra 
' , 8o,!c,r:’ ' *,évPe 5 frt s egy évre 2 0  frt Az előfizetési pénzek az .Egyetér
tés* kiadóhivatahba küldendők. Mutatvanyszamot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.
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T.-sit.-marloni ma gyár nyomda — Moskóci Ferenc*.
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