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

£ & *  .4 hivatalos hirdetéseket, kéziratokat pontokig kérjük beküldeni 1 & Q
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T. olvasóinkhoz!
A  Felvidéki IIin a ié  megérte tehát, hogg 

tizedik évfolgáplál becsülettel, tisztességgel 
bétáiti. Sok  nehéz küzdelmen ment bár e tiz 
év a la tt keresztül, ele azt senki szemére vem 
vetheti, hogg hivatásától, céljá tól egg lépés- 
iigive is eltávtorult volna e tiz év alatt.

N em , azt a magasztos célt, melget a 1‘ el
ved ék i U n  adó kitűzött maga elé, soha min 
tévesztettük szem e/ál, sót ami inigire tehet
ségünk s a körülm ények engedték, mindenkor \ 
azmi voltunk, hogg a magyar államesz < e 
szolgálatában mennél hathatósabban m űköd- j 
Ilessünk közre. 6  hogg a Felvidéki H íradó  i 
eme szolgálatai nemcsak e vármeggében, ha
nem az ország legtávolabbi vidékein is mél- 
tángUisra ta lá llak, nemcsak előfizetőink tisztes 
száma, hunéin azon elismerések is tanúsítják, 

melgeket hazánk legelső p u b lic istá i írtak hoz- I 
zdnk, kitartásra buzdítván bennünket.

F. két körűiméiig biztat a további küzde

lemre ; s amidőn igérnök, hogg az anngira  
tetsző Lajiszemlét legközelebb ismét megkezd

jü k  hígunkban, kérjük  t. olvasóinkat, hogg 
előfizetéseiket m egújítani kegyeskedjenek.

Hazafias tisztelettel

a «Felvidéki Híradó*

szerkesztősége és kiadóhivatala.

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

n .

LeghaÜiatósabb eszköz erre a 
hitelszövetkezetek alakítása, melyek 
népszerűvé tétele és elterjesztése

leginkább a papoknak és tanítóknak 
lehet feladata. Bennük bízik leg
inkább a nép, ők ennek tanácsadói 
vigasztalói nyomorúságában. Hiva
tásukkal nemcsak hogy nem ellen
kezik az ügynek élére állni, sőt 
joggal várhatja meg bárki tőlük, 
hogy ha hirdetik a boldogulás mód
ját, ha jóra, nemesre, erkölcsösségre 
serkentenek a templom és iskola 
falain helöl : fáradozzanak azon esz
közök megteremtésén az éleiben is, 
melyek által az említett czélok el
érhetők.

Amint Anglia és Németország 
papjai és tanítói meg teremtették e 
két állam túlnyomó többségű közsé
geiben u hitelszövetkezeteket, úgy 
teremtsék meg a mieink is, s ez 
által csak növelni fogják tekintélyü
ket s befolyásukat a népre, mert az 
akkor bennük nemcsak lelki atyáit 
fogja látni, hanem anyagi gondvise- 
őj ükét is.

Magyarázzák meg a népnek a 
szövetkezetek rendeltetését, azután 
igyekezzenek megnyerni az eszmének 
csak 20— 30 tekintélyesebb, jellemcs 
becsületes embert, s annyi taggal a 
szövetkezet már megkezdheti mű
ködését.

A 20— 25 forintos üzletrészek, 
melyeket a tagok 4— 5 év alatt heti 
10 krajezáros betéteikkel befizetnek,

már elégségesek arra, hogy azzal 
kezdeni lehessen. Hitelük is fog lenni, 
mert ha a tagok üzletrészeik két
szeres összegéig kötelezettséget vál
lalnak. o szövetkezet hitelezőivel 
szemben, nem fog vonakodni egy 
intézet som ekkora összeget náluk 
elhelyezni. Ha pedig a szövetkezet 
élén ismert, megbízható emberek 
állanak, a Intel ezenfelül is emel
kedik.

Az 1— 2 frtnyi beiratási dijakból 
begyűlő tartaléktőke pedig biztosíté
kot fog nyújtani arra, hogy a szövet
kezel szenvedhető anyagi károk ese
tében is tovább fennállhasson. — 
Juthatna még az állal is pénzhez, ha 
az illető községben a tanító buzdítá
sára iskola-takarékpénztárak állíttat
nának fel s a gyermekek ide beadott 
fillérei gyümölcsözöleg a szövetkezet
nél helyeztetnének el.

Az igazgatóság tagjai közül elég 
lenne a pénztárnokot díjazni évi 100 
— 120 frttal, melylyel az a heti ne
hány óra, mi alatt teendőket kellene 
végeznie, eléggé volna díjazva. Igv a 
kezelési költségek alig érezhető cse
kély összegre rúgnának.

Az anyagi alap könnyen meg lenne 
teremthető, és ezzel a kicsinynek 
látszó összeggel a jövőre nézve kiszá- 
mi'hatlan eredmények éretnének el.

Felszabadulnának a tagok az uzso

H1VATALOS HIIIDKTKSKK D IJA

100 szóig  2 írt., ezentúl minden m egkezdett 

szít. iKÖiwil 50 krral több.

rások kezéből, nyereségre spekuláló 
pénzintézeteknek sem lennének ki
szolgáltatva, hanem támaszkodhatná
nak teljes bizalommal a szövetkezetre, 
melynek czélja nem az anyagi haszon, 
hanem a szűkölködök segélyezése s a 
törekvő emberek buzdítása. Az által, 
hogy kölcsönt csak a tagoknak ád, 
a falu majdnem minden lakóját be
vonhatja magába, kik a heti pár 
krajcárt szívesen megfizetik, az abból 
rájuk háramló hasznokért.

És mivel kölcsönt csak józan 
czélokra ad, minők . a gazdasági be
ruházás, elpusztult háziállatok pót
lása, betegségben szenvedők család
jának fentartása stb., a könnyelmű 
kölcsönöktől visszatartja tagjait s 
megkövetelvén tőlük, hogy pontosan 
fizessenek, mert ha nem, kizáratnak 
a tagok közül, rászorítja adósait a 
pontosságra, kötelességteljesitésre.

Ha az adós tudja azt, hogy neki 
bizonyos időben fizetnie kell, okvet
lenül igyekszik megfeszített munká
val is kiteremteni a tartozást, tudva, 
hogy hitele megujittatni nem fog, 
csak kiváló méltánylást érdemlő 
esetben.

Igv minden tag megszokja a ren
det s pontosságot, mert hetenként 
mindig kell fizetnie üzletrészébe, ha 
jogait elveszilni nem akarja, s azért 
félre teszi mindig nélkülözhető ga-

T Á R C A

Tmlod-e még V
Tudod-e még szőke kis lány,
Mit ígértél nékem ?
Mikor én úgy elmerengtem
A'on a kis képen I
Mikor én oly léivé kérdtem :
Mindig igy lcsz-é ez ?
T ui-e a lány liü nnradni 
Vájjon kedveséhez ?
Tud-e a lány hü mai adni 
Orökkön-örökké ?
—■ Azt ígérted, azt fogadtad :
»Örökké, ölökkel*
F.zt suttogta lázas ajkad,
Kzt jelenté csókod ;
S oh, mily hamar elfelejtőd 
Kzt a lazas Csókot.
Te csak játszva csalogatva 
Nyújtottad a mézet.
Amíg engem kabu'ttá tett,
Tündén igézet.
Kabasag volt hinnem, hogy te 
Hu lehess; hisz lány vagy: 
Ingadozó, változandó,
Gyenge, lenge nád vagy I

Amorozo.

Leitől' Jakab.
A * Felvidéki Híradó* eredeti tárcája 

Lmerik kérem Leiter Jakab urat? . . . 
A fővárosnak egyik nagyon ismert alakja ó 
kelme s a g van hé:, hogy valamelyik utód
jának neve meg ne fordulna a fővárosi la
pok hasábjain,

I.eitcr Jakab úr tudniillik egy fővárosi 
lap szerkesztőségében született, es egy is
mert hírlapírónak mostoha-gyermeke. Az 
illető kol.éga ugyan is egy nemet lapból 
ford tván valam t »Jakobs Leiter* (a bib
liai Jákob lajtorjájat helyett L e i t e r  J a - 
k a b urat szerepeltette a lapban.

Azóta sok követője van Leiter Jakabnak. 
*

Albrecht főherceg jubileuma alkalmából 
meg volt írva a bécsi lapokban, hogy az 
összes bécsi kalonazcnekarok a rangban 
legidősebb karmester (Ringáltesier Kappel- 
meister) vezetése aiatt kivonul ak.

A iap munkatársa ezt igy fordította le, 
»A zenekarok R a n g a 1 t c s t c r k a r 
m e s t e r  vezetése alatt kivonultak*

Nem utolsó dolog volt az sem, mikor 
a Pol. Corr. egy néniét táviratot, melyben 
el volt mondva németül, hogy a spanyol 
királyné Madrid védelmét (llut Madrld's) a
III. hadtestre bízta, egy riporter imigy (or
dította le: *.\ királyné M a d r i d  k a 1 a p- 
j a t a III. hadtestre bízta.

»Das neue Kabinet ist so gut, wi gó
biidét* — irta egy nyakatekert német a 
legu'olso francia kabinctvalsag alkalmával 
azt akarván mondani, hogy magyarán tegez
hessük ki, hogy az uj kabinet mar inegala- 
kitoitnak tekinthető.

A  német táviratot egy fi ital magyar 
hírlapíró kapta kézhez lefordítás végett. Á t 
is ültette magyarba, meg pedig ilyenképen :

• A z  ti j k a b i n e t  c p o l y a n  
j ó,  m i n t  m ű v e l t . *

Nemcsak kezdő magyarokkal esik meg

az. hogy ilyen bakot lőnek. Meg* tűnt egy 
ismert Írónkkal is hasonló dolog.

Egy tárcát akart lefordítani ékes né
metnyelvből a magyarra, de mindjárt a cí
ménél megakadt.

»A u s d e ni G e b i e t e d é r  H y p- 
n o s c*.

Ez vol' a tárca címe és emberünk fél
órái gondolkozás után lefordította igy :

• liypno.se úr parancsolatából . . . »

Hát >Audere,i« festőművészt ismerik 
kérem? Ugy-e bár nem ? —  K:t is egy ma
gyar újságíró csinálta, még pedig egy német 
lap nyomán, ahol ez aiit:

»\Vier sahen dón B.IJer von .Makart, 
Canon, Munkácsy u n d  A n d e r e n.«.

A magyar iapoan ez lett belőle :
• Láttuk olt Makart, Canon, Munkácsy 

é s  A n d c r c n  f e s t m é n y e i t .
Az apró bakoknak egész sorát lehetne 

itt feluozm.
»Attorney generál'-bői (az angol fő 

ügyész enne) egy magyar lapb m Attorney 
t á b o r n o k  lelt.

»Der Brcmscr Jáhn aus Nürnbergi igy 
lelt lefordítva, hogy ‘ nürnbergi Brcmscr 
János*

»L)cr Hercog ist blutarm* —  iita egy 
német kollegánk es csiná tak belőle •vér
szegény herceget*.

Kgész szótárát lehetne összeállítani ha
sonlóképp a »Leiter J ,kab«-oknak.

Veszedelmes vers nytársa akadt Leiter 
Jakabnak legutóbb a »Nemzet* című lapban, 
ahol •Claquunutes Frigyes* úr m.gszuieiett.

Egy szűkszavú nemet távirat ugyanis 
egy Uccu rm lótunadin jelent, melybei

el van mondva, hogy a rabló furkósbotta 
a megtámadott klakkjának rugóját (Peder 
Claquehutes) összetörte.

A Genialis fordító kikalkulálta a távi
rat szövegéből, hogy a rabló n e v e  C 1 a- 
q u e h u t e s F r i g y e s, a ki turkósbot- 
tal támadta meg az áldozatot.

Azóta ezen nevet a főváros.

Hogy azonban a német kollegák se szü
lettek burokban, azt bizonyítja az a körül
mény, hogy egy fővárosi német lap Jász- 
Nagykún-Szolnok megyét igy fordította le :

»Jazigien-Gross- Kumanien-Redner-Co- 
mitat* Egy másik nemet Jókainak a »Jövó 
szazad regénye* cimü müvét fordította le a 
sógorok nyelvere es mar a regény cime is 
igy jött ki :

• Komán dér heranrückenden Coaipag-
nie*.

Hát még a többi? —
_______  M.

Nincs tökéletes boldogság a 
földön.

Egymás szerencséjét irigyeljük.
- A boldog lalusiak ! kiált fel a hite

lezőktől agyon zak atoll fővárosi csalad-apa.
—  Oh, a baidog fővárosiak ! zengi kar

ban a sok lcauvoj mama, Ilma leánya, 
l’ali fia.

De boldog, élvezetes, ragyogó az a fő
városi élet! —  Csupa vigsag, mulatság, ün
nep ott minden nap. Csak a korzóra kell 
kunenui s mar a legtarkabo élet tarul elénk ; 
m g Itt Higyfűzö.) néha h .lekig se latunk 
valamire való szalon-embert.

Vasárnap d j uta ionként összegyűlnek 
kavéra a hegykő^ asszonyságok, csupa



ra«aif. hogy kötelezettségének saját 
érdekében eleget tegyen. Lassanként 
természetévé válik a munka, takaré
kosság és egész lénye átalakul.

Tudja, hogy bármily kis összeget 
elhelyezhet hasznosan, ennek folytán 
azt — ahelyett, hogy mint most te
szi — elprédálná, beteszi oda. ahol 
még ily kicsiséget is elfogadnak, sőt 
(izeinek utána.

Ma a kis heverő tőkék, a kraj
cárok mind rákallódnak s ezer sze
rencse. ha nem pálinkára kelnek el. 
hogy ez által az erkölcsi romlás, 
renyheség és munkállansági hajlam, 
pénzen vásároltassák ineg.

Abban áll a hitelszövetkezetek 
kiszámilhallan becse, hogy nemcsak 
ártalmatlan és gyors segélyt nyújta
nak a nyomorban levőknek, hanem, 
hogy a rend. takarékosság s küle- 
lességleljesilés és becsület érzéseit 
csepegtetik a tagokba, mell aki nem 
ilyen: kizárják kebelükből s ezáltal 
nemcsak anyagilag sújtják, hanem a 
falu elítélésének is kiszolgáltalják, 
mint olyan embert, aki nem méltó 
arra. hogy szövetkezeti tag legyen.

Nemcsak, hogy nem törekednek 
nyerészkedésre a hitelszövetkezetek, 
de sőt azt teljesen kizárják pro- 
grammjukból, mint olyant, mely ma
gasabb erkölcsi céljaikkal ellenkezik.

Másik nagy előnyük, hogy tag
jaiknak minden héten, rendesen va
sárnap délután össze kell jőni köz
gyűlésre és ennek betartása is oly 
szigorúan megkövetellelik, hogy a 
több Ízben elmaradók kizárulnak.

A gyűlésen összejőve, a község 
tisztességes eleme egymással a gya
kori érintkezés, közös érdekek s 
egyenlő szövetkezeti jogok csak nö
velik kölcsönös bizalmukat, vonzó
dásukat, szeretelüket s lehetővé válik 
a közhasznú dolgok több oldalú meg
vitatása.

Lapszemle.
A «Národnie Noviny* ez évi [ 38 . szá

mában <Csak magyarul, czim alatt a kö- 
' vetkező vezérczikket közli:

Az úgynevezett « magyar egyesület* 
mérhetleniil kiterjesztette hatáskörét az 
utóbbi években a nem-magyar ajkúak ro
vására. Azóta, hogy Tis/a Kálmán minisz
terelnöki székéből kijelentette, miszerint 
nem a kormány feladata a nép magyaro- 
sitasal eszközölni, hanem a • magyar egye
sület »-é, — valóságos laz fogta el ezt az 
egyesületet a nem-magyar vidéken Azaz. 
hogy a valódi «magyar egyesület* igen ! 
keveset törődik azzal, hogy a Kisuca vi- i 
dókén, a Magúra tövén, a Tátra alatt, vagy 
a Garam és Vág mellett mi történik? Az a 
•  magyar egyesület*, mely e vidékeken les- j 
kelödik, bukott nemesekből, állami és me-  ̂
gyei tisztviselőkből, ambiciózus lelkészek | 
es tanítókból, sikkasztó zsidókból, egy sereg 
buta, hanyag naplopoból, tányérnyaló és 
konok renegátból ad, kik tn nd csupa meg
győződésből hívei a szent ügynek.

\.y. az a «magy r egyesület*, mely 
felfogta Tisza Kálmán intéseit; mely elvál
lalta a nem-magyarok kíméletlen meghó
dításai, mely a legmesszemenőbb túlzásig 
űzi elszánt politikáját a nem-magyarok 
ellen, Ez az a • magyar egyesület., mely 
annyira vitte a magyarosítást, a mennyire 
maga I Uza Kálmán sem merte vinni ; hogy 
vájjon óvatosság- vagy félclcmböi-e, vagy 
csak szégyenből ? nem tudjuk.

Kz a magyar egyesület alkotta a kor
mányhatalom vedszarnyai alatt azt u sok
féle közművelődési egyletet, mely a nti tót 
vidékünkön leskclődik, kinzóp.idot épitve 
tót gyermekeink számara.

V.z a magyar egyesület fogdusta el a 
trencséni árvákat és hurcolta az alföldre- 
Ennek a magyar egyesületnek a tagjai ne
vetik ki, vagdossak arcul és tapossak el a 
koimany hatalmara támaszkodva a nem
zetiségi törvényeket és a nem magyar pol
gárok természetes és szentesített jogait. E/en 
magyar egyesület tagjai keresztelik el a vá
rosok és laiuk, erdők és folyók, he^vek, és 
völgyek, utcák és cégek neveit. Ezen ma
gyar egycsü élből kerülnek ki a magyarosító 
terroristák, tönkretevői minden egyetértés
nek, mely akar a gazdálkodás, akar a harc 
terén, akar az anyagi bukás, nyomor és 
szükség enyhítésére alakulóban van.

A tótok mcts/.ő szenvedései kiáltó bi
zonyítékai annak, mily buzgón és hűségesen

I teljesíti kötelességét az a magyar egyesület,
; melyet Tisza Kálmán biztatott a harcba a 
1 nem magyarok ellen s melynek tagjait az 

államhatalom oly fényesen jutalmazza és
dicséri.

Igen! Ez a magyar egyesület,#mely 
kenyérért és jutalomért hazafiaskodik s mely 
lehetetlenné teszi a pártok egyesülését, az 
oiszágban, városokban sőt ilt-ott a falvak 
bin is. Ez az a magyar egyesület, mely nem 
töri a nem magyar szót; mely éhséggel és 
halállal fenyeget mindenkit, aki saját nem- 

í zetiségéhez rakaszkodik: mely rabszolga 
módjára végezi mindazon teendőket, melye
ket a/, allamhatalom nem gyakarolhat, vagy 
szégyenei gva .örülni, — de amelyek gyakor
lását tűri, takarja, sőt jutalmazza is.

Ez a magyar egyesület, mely a «csak 
magyarul* parancsszóra dolgozik; mely 
minden egvesü csre törekvő kísérlet alkal
mával, minden ö zhan gzat ellen tiltakozik 
a nyilvános élet bárme-y ágában.

Tiltakozott a minap is.
Temesváron most ai..kui egy egyesület, ezen 
cmi alatt : •Allóldi írók és művészek köre.* 
(,elj 1 a/, hogy az irodaimat és művészetet 1 

terjessze. Temesvárt, Temesmcgyét s altalá- 1 

bán azt a vidéket, melyben a kör munkásai i 
ének, koztudomas szerint különféle nem- J 
zeiiség lakja. E kór alapítói temészetesen és j 
jogosan azt akarjak, hogy ezen kör egyenlő 
mértékben támogassa a magyar, német, ro ' 
mán irodalmat és nyelvet.

Azonban a kör meg sem alakult még 
s a magyar egyesület mar tiltakozott a kö- í 
zós működés ezen kísérlete ellen.

• Ami magyar, legyen magyar ! mondja j 
a magyar cgycsuict egyik tagja az Egyetér
tésben. Ámbár — igy folytatja — a művé
szet olyan nemzetközi kincs, mely minden 
tekintetben és alakban támagotást érdemel, 
mégis állítanunk kell, hogy még több mun
kánk van a saját irodalmunk érdekében, 
semhogy a honi czéltfk szellemiségét meg
osszuk olyan czélok vá laiataival, melyek 
semmiképen nem a mieink. Ha a német és 
román uraknak tetszik, ám alkossanak ma
guknak külön kört; de ami magyar akar 
lenni, azt hagyják magyarnak. Ezt erősen, 
minden sovinizmus nélkül hangsúlyozzuk és 
ajánljuk a kör érdekeit tagjainak figyel
mébe. »

Kell — c hat világosabb bizonyltok 
arra. hogy a nem magyarnak teljes lehetet 
len közösen élni, közösen működni a ma- 
gyar egyesülettel, mert ez irigyel minden 
saját és önálló mozgást a nem magyartól

Ez nagyon tanulságos és kielégítő eset min
den értelmes ember számára.

• *
Így a Narodnie Noviny értelmes cikke

zne, ki, úgy látszik, inagahoz hasonló ér
telmes olvasó közönségre számit: olyan 
közönségre, mely nem veszi észre, hogy üres 
szalmát csépel kopott hadarójavai s a pufo- 
gásból arra következtet, hogy a csépelő 
hasznos munkát végez — és igen okos 
ember.

Bedig hát nem úgy van a dolog. Hi
szen amikor szemére veti a magyar társa- 

I dalomnak, hogy megmozdult a maga nem
zetisége érdekében, ugyanakkor szinte fújtat 

; a sajat nemzetisége érdekében.
C-akugvan tanulságos tehát az ő cikke 

minden értelmes ember számára; annál in
kább is, mert nemcsak hogy kétféle mérték- 

| kel szeretne mérni, hanem azért is, mert az 
Egyetértés cikkéből, mely ezt mondja <ha 

| a német és román uraknak tetszik, ám ab 
k .ssanak maguknak külön kört* . . . azt 
olvassa ki, hogy a magyar társadalom 
• irigyel minden saját és önálló mozgást a 
nem magyartól.. !!

No azt hisszük, hogy ehhez nem kell 
kommentár.

h í r e i n k

Lapunk legközelebbi száma, melyhez 
az ígért melléklet is csatolva lesz, kará- 
e-onr első napján jelenik meg, minthogy 
a kettős nagy ünnep lehetetlenné teszi a 
a rendes időben való megjelenést Külön
ben e'örc mondhatjuk, hogy ünnepi mel
lékletünk becses lesz, mert irodalmunk 
nem egy nevezetességétől lesz szerencsénk 
abban közleményeket hozni. A többek 
között Rudnyánszky Gyula, Inczédy László, 
Viharos. Erdélyi. Márkv G., IstvánITy Gy. 
stb. do gozalai varunk kezeink között erre 
a célra. Előre is felhívjuk tehát t. olva
sóink figyelmét e m l.ékletre.

A «F. M K. E . januári mulatsága mind 
jobban foglalkoztatja a vármegye hazafias 
közönségét; azt hiszszuk, nem volt még 
mostanában alkalom, mely a magyar párt 
annyi tagját összehozta volna, tn nt a jan.
7 éré tervezett mulatság, s igy a F. M. K. K. 
céjaira hihetőleg tekintélyes összeg gyűl 
össze. Különben az ifj. Justh György or- 
szággv. képviselő elnöklete alatt álló ren
dezőség mindent elkövet, hogy a közön
ségnek kellő szórakozása legyen. A mű-

énsasszony, mig a fővárosban a fodrász fe
lesége is nagyságos asszony. Ott tudjak csak 
megbecsülni az embert.

A vig kavé-ncni-tarsasag kedve az’án 
csakhamar lelohad, buskomor irigység száll 
át azokra, ahogy elkezdődik a tár.-a'ga, a 
• b o l d o g  f ő v á r o s i  é l e  t*-röl.

—  Mily boldog napokat tolt.k a múlt 
hóban a fővárosban ! — sóhajt fel a jegy- 
zöné. meglátog at un barátnőmet, Indiá
tok a;t a s/ende i>i. Vilmát. hisz ismeritek. 
I.gy bizto.-itó társulati hivatalnok* vitte fel 
nőül Budapestre. Akkor mindnyáján sajnál
koztak ra'ta; az: mondtatok, hogy (éj-.- 
I'uttosSy, svindler, c.ak ho omanya matt 
vette nőül Vilmát. Ugyané,ak elállna mo,t 
szemetek, szájatok, ha látnátok. Még sza- 
Iont is tart.

— Szalont! kiáltják közbe irigykedve | 
mindannyian.

Igen, szalont, valódi s/alont. ede 
seim Azután nala nem kavetársaság gv ül 
össze, de mindui kedd- n jour-fixe van M g 
pedig milyen jour fix!

Ott leltet c.ak finom e.zcm-iszom, 
—  sról kö'bc a segedjegyzö.

— Eszem i-zont ? Oh. dehogy. Az nem 
urias. A fővárosban az: mondjak: »ncm 
chic« Mmcl elegánsabb ott a társaság, an
nál kevesebbet esznek. Üres tea vagy limo
nádé s pár dai ab szaraz sütemény. Ennyi 
az egész. I): igy elegáns. Ott nem az evés
vas kedvéért jönnek össze, hinem ait né

zik. az *dj» meg a tónust, hogy a teát, limo
nádét ezüst tálc.kon sérv rozzak fel.

— Vagy kina ezüstön?

— Az mindegy, csak ezu tr-ek Üssék.
—  Azon mi*, csitulnak azokon a jour

(Lseken >

— Hat semmit, édesem, Megbámulják 
egymás toilettejéit, valaki a  társaságból vé
gig játszik cgypar keringöt, végig tárgyal
jak a főváros botrányait, aztán szépen ajánl
koznak.

Ennyi az egész.

— Hat ez sem eleg ? Nem is az adja 
meg a jour fix érdekességét, hanem a s,-o- 
cietas Ott ígynevezik a társasagot. A házi 
asszonynak van gondja reá, hogy vendégei 
kö/t legyen legalább egy inéltós.igos úr, 
nyugalmazott főispán vagy címzetes minisz
teri tanácsos, ez mindjárt előkelő tónust 
ad az egész társaságnak. Vilmánál e<*y : 
valóságos méltóságos kamarás is olt volt ; 
igaz, hogy vén és kopa->z már, de a/.éit ' 
minden fiatal leány csak a körül foigott.
A fővárosi lányok nagyon vágynak a mél
tó.agos asszony címre.

— Hat a szivük ?

— - A szív  vágyaira ráérnek akkor 
gondolni, ha mar mdlóságos asszonyokká 
lettek. Az olyan nagy úri férj ritkán van 
ot hon, nem labatlankodik, kötc ességei 
vannak a tidgy világban.

— Hat a fiatal gavallérok? Mondja 
csak tensasszony, voltak Vilmánál akkor 
Halai gavai.érok is? — kérdi szeméi mcsch 
a gyógyszciész-kisasszonv.

— Hogy voliak-e. hát persze, hogy 
voltak, de még milyenek .' Csupa frakk, 
kl.ikk es lakk ! Aztán hogy tudtak azok 
udvarolni ! Csupi koltok azok. lelkem 
Vilma ugyan azt mondja, hogy csak azért 
hivja meg ezeket, hogy legyen statisztéria 
is , de c/ek az tan ki is tesznek magukért : 
cgy-cgy csinos menyecskével, fiatal leány- 
uyal eivor.u rak a pálma ala, vagy a kan- 
dailó mcU, a aiun zjitog. a bcaiélgetnek,

: ll8V> hogy majd kicsattan az i/ga;omtol a | 
1 kis leányok arca.

— Es persze házasság a heves udvar
ias vége ? — szól meggondolatlanul közbe j 
a házi kisasszony.

— Ali. dehogy, édesem. A jól nevelt 
fővárosi leányok nem a szép szemek és 
nyalka bajusz, hanem a jo parthic után 
sóvárognak, a csinos ifjak jók udvarlóknak 
de fc.-jókul jobbak az öregebb urak, ezek 
jobb parthick, gazdagabbak, nagyobb hiva
talokban ülnek, nagyobb kényelmet bizto
síthatnak nejeiknek. A fiatal dandyk udvar
lása csak arra valók, hogy beugrassak a 
hazassagba az öreg urakat. Ezért halasak 
is aztan későob a gazdag menyecskék.

— Oh, de boldogok is azok a fővá
rosi leányok! Nálunk udvarolni, oly szé
pen beszélni sem tudnak a fiatalok, Ha 
szerelmesek í j , csak néznek, sóhajtoznak, 
kezünket szorongatják, legfölebb annyit 
tudnak a búcsúzáénál kihebegni, «Ah, Má.i 
kisasszony !>

— He ezt aztan sohasem feledik cl, 
ezt csakhamar követi a megkeres.

— Mindegy, —  kiait közbe a vérsze
met kapott házi kisasszony, —  én mégis 
u«y Vagy»am fővárosi udvarlóra, ki kohói 
nyeiven tudja cis/avalni, nogy: «szeretlek!*

— He épp oly hamar cl is feledi, — 
jegyzi meg az orvosné.

— Kérjem azt mondja, a lapokból ol
vasta, hogy Viiináéknak elárverezik min
denüket. Elvitte az egcsz vagyont a sok 
jourflx -  szol közbe a szolgab.rú neje.

— Magam is h illottam ; tettem is ra 
távolié célzást Vilmának, de ö t ngnyu' -  
Utóit, hogy egy oank-direktor, ki színién 
Olt volt a jourfixen és feltűnően sokat fór-

golúdott a szép Vilma körül, majd mindent 
ki fog egyenlíteni, Ez is csak a fővárosban 
lehetséges.

Aztán foiy a tirsalgas tovább a fővá
rosi ciciről.

Minden idénynek megvan ott a sajat 
élvezete. Időszakonként a lóversenyek, ahol 
a legszebb tarsasag iö mindig össze, meg
bánni hatják ott a toilettckcl. a divatot; 
a/.tan játszhatnak a totalisaleurnél.

—  Valóságos zsebmetszés az! —  tör 
ki a jegyzősegéd —  ki a legutóbbi verse
nyen félévi fizetését eltotalisateurözte.

— Ah, dehogy ! Ez nem is szerencse
játék .' - magyarázgatja egy tapasztaltabb
— ez a legcs szerŰbb játék, kis ióismerette! 
a nyerés Csaknem bizonyos.

S íoly a társalgás tovább, a divatos 
lóversenyekről, azok híveiről, a főrendező
ről, ki mindent igazgat, rendez, a palya- 
birakról és lovakról.

Csakhamar összebeszélnek, hogy a leg
közelebbi futtatásra ötveuen rándulnak fel 
a fővárosba. Könnyű a zónával.

Biz ez okos divat lenne, ha minden 
vidék követné. Angliában száz mértföldnyi- 
röl is elmennek a híres futtatásra, melyek 
nemcsak mulatságot Ígérnek, hanem igen 
fontosak nemzetgazdaságilag is.

E/t egy nyugalmazott százados ma- 
gyarazgatja, de a fi ital leány ok nem hall 
gatnak oda, őket mkaob érdeklik a színha
zak és balok.

— Boldog fővárosiak! Ti a legmüvé- 
szibb játékban gyönyörködhettek. Tapsol- 
hattok az ütem Ilkának, a még mind g 
ba,o. Blahtnénak, elragadtatva élvezhetitek 
Sí- Eriellc Kornélia, Csillag Téré/, Helvey 
Laura művészi játékát, me<báoiu.hatjatok 
temek toilcttrjeikcl, mij nekünk a vidéken



kedvelők Bercik kitűnő három feivonásos 
vigjatékát, a «Házasltók*-at adjak elő: 
ezután közöd vacsora lösz, melyet való 
szinüleg tánc fog köveim kivik,gos kivir- 
radtig. Legalább felteszs/ük a fiatalságról, 
hogy az ősszegyülekezó hölgyeket nem 
fogják hazabocsatani, mielőtt meg nem 
táncoltatják amúgy magyarosan. A rende
zőség e héten a küvetkc/ő meghívót kül
dötte szét - <A F. M. K.E.» turocvármegyei 
választmánya 1892. évi január hó 7-én 
Turócz-Szt -Mártonban a vármegyehazán 
saját pénztara ja\ára láncmulatsággal ösz- 
szekötött műkedvelői színi előadást rendez. 
Beiépti-dij: 1— íi sor 2 Irt 50 kr., a többi 
sor 2 frt, állóhely 1 írt. Kezdete 7 órakor. 
A hölgyek egyszerű ruháoan va'ó megje
lenésre kéretnek. Felü tizeié >ek köszönettel 
fogidtatnak és hiriapilug nyugtázhatnak.*

♦ Turóci lengyelke* a címe annak a 
fülbemászó mazurkának, melyet a F. M. K. K 
január 7 iki mu atságára Boldis Ignác 
szerzett. A  nagyközönség különben nem
csak o.t gyönyörködhet a sikerült szer
zeményben, hanem meg is szerezheti ma
gán ik, mest a köitö ki is adja s Moskóczi 
Feienc könyvkereskedésében kapható le.-z. 
Előre is felhőjük rá olvasóink zenek dvelő 
tag úinál, fig> c mit.

Megyebizottsági közgyűlés. Turóc var
megye bizottságának holnap — 2 1 -én — 
a várinegvehaza nagy térin.-ben tartandó 
közgyűlésére Beniczky Kálmán üli pán a 
következő meghívót bocsátotta ki: Turóc 
vármegye alispánjától. Fői-pan ur ö mél
tóságának megbizá-áhol van szerencsém 
U asagodat a folyó 1891. évi december hó 
21-én délelőtt 10 otakor Turóc Szt.-Már
tonban a vármegyeház nagytermében tar
tandó inegyebizoitsági közgyűlésre ezennel 
hivatalos tisztelettel meghívni. — Tárgy 
sorozat. 1. Alispúni jelen-és. 2. Ö császári 
és apostoli királyi Felségének a najymól- 
tósagú m. kir. Belügvministerium útján 
nyilvánított legmagasabb köszöneté Csehor
szágból való szerencsés visszaérkezése al 
kalmából a vármegye közönsége által nyil
vánított üdvkivánatokért. 3. Nagymé.tóságú
m. kir. Be.üg> ininisteriumnak észrevételei 
a húsvágás tárgyában alkotott vármegyei 
szabályrende etre. 4. Nagyméltóságú in. kir. 
Beügyministerlumnak a varmegye közön
sége áltál az állattenyésztés eme.ése érde
kében szerkesztett szabályrendeletet jóvá
hagyó leirata. 5. Szaunái- vámügye közön
ségének út-.ra’ a a közigazgatási tis/.-.vise Ők

be kell érnünk a kezdő naivak selypítésé
vel. Hát a daliás Nagy Imre. hány fiatal 
szivet hoz mozgásba, lélekhez, szívhez szóló 
szavalatával. Boldog fővárosi lányok, kik 
öt hallgathatjátok!

Ki nem fogynak a fővárosi élet dicsőí
téséből.

Boldog fővárosiak !
Mi fővárosiak pedig a vidékieket iri

gyeljük és tálán több joggal.
A lővarosi középosztály élete, cs -kély 

kivétellel, igazan nem irigyelhető. Igazi 
(Fenn az ernyő, nincsen kas*. Túlkölteke
zünk . . .

A mulatságokat, jourfixeket, balokat, 
toiletteket a családapa gondjai, a család
anya szorongása zavarja legtöbbször meg, 
s követik az öngyilkosságok, c Ődök, ár
verések vagy családi botrányok.

Ne kívánkozzatok a boldog vidékről a 
nagy Babylonba.

A jourfixeket hetesként hat napi gond, 
egy balt félévi vergődés szokta követni és 
Monaszteriy. Dobos, s'.b. számlái.

A jourfixek után a nőnek rendcscu 
migrainrja van, a férj a k.ubban, a kaszi
nóban tölti estéit.

Vidékén esti X órakor vacsorára ősz 
szejön az egé-z család, (lm a ténsur tovább 
tarokkozik a kaszinóban, nyolckor már a 
kis pesztonka fut ut.ina: skéreti a téns- 
asszony, tessék már haza jöui vacsorára !») 
aztán elbeszélgetnek, olvasgatnak s kilenc 
óra után mint Arany énekli:

«K i-ki n yu ga lo m b a !»

Ti is vidék szép leányai, ne irigyeljé
tek a fővárosi leányokat, Arthurokat, Ró
meókat , a ti Nácitok, Pistátok nem tud tan 
a szerelemről úgy szavalni, de melegebben 
hivebbe \ éiez, s ann fo: feleségű :s vesz 
titeket.

Milatéin Vilmot

fizetésének felemelése érdekében a kz-pvi- 
selöházhoz intézett feliratának pártolása 
iráné 0. Zemp'én vá-megve kö önségének 
átirata a 1 özigazgatasi tisztviselők fizetésé
nek felemelése é;dekeb«n a nagyméltóságú 
m. kir. Belügyministeriuinhoz intéze:t felter
jesztésének páito'ása Irán'. 7. Békés var 
megye közönségének átirata az emberi 
egészségügy előmozdítása czójábói tett ja- 
vasla-ninak fo^a-.atosittalása érdekében a 
Nagyméltóságú m. kir. Be ügyministerium- 
hoz intézett fe iratának pártolása iránt. 8 . 
Szilágy vármegye közönségének átirata a 
Báró Vesselényi Miklósnak emelni szán
dékolt szobor költségeihez leendő hozzájá
ró ás iránt 9 Kecském.t th város közön
ségének átirata a vadászatról szóló 1^83. 
évi XX. t.-cz módosítása tárgyában a kép- 
viselöházhoz intézett feliratának párto'ása 
iránt. 10. Az eblartási szabályrendeletből, 
kifolyólag a gyepmesterek rendszeresítése 
tárgyában alkotott szabályrendelet. II. A 
megejtett népszámlálás folytán beállott 
változáshoz képest a megyebizottsági tagok 
legutóbb szám inak megállapítása és a me
gyebizottsági tag vá asztó kerületek ata'a- 
ki;ása. 1 2  Turócz-.Szt.-Márton nagyközség 
szabályrendelete az ottani közvágóhíd tár
gyában. 13. Mossocz-zniúi járás fősz.olga- 
birájanak jelentése a Bodorfalu község 
által vásárolt ing uhuira vonatkozó szerző
désnek jóváhagyása láigvában. 14. Gróf 
Bissingen Nippenburg Ernőné sz d neczpáli 
Juslh Marta kérvénye ieszármazási táblá
zatának hite'esitóse iráni, lő  Kohút József 
s társa nak indilványa annak kieszközlése 
hant, hogy a Vág és Turoc-vizckben éjjeii 
szigony-halászatnak állandó tartliatása iránt 
a nagyméltóságú földmiveiésügyi m. kir. 
Ministeriuaihóz felterjesztés tétessek. Ifi. A 
kispesti »Hudo:f fogadalmi templom* építő 
egyesületének kérelme adományok gyűjtésé
nek elrendelése iránt. 17. S/ámonkéro szék 
jegyzőkönyve, is. M ndazon vármegyei 
bizottságoknak, melyeknek m-gbiznlása 
folyó év végével lejár, újból megalakítása, 
illetve kiegészítése. 19. Időközben beerke ő 
ügyek.

Köszönetnyilvánítás. A hplószen-miklód 
állami polgári iskola meliett feáilifandó 
tapin.é et javára özv. Uliinann Frigyesné 
umö 10  htot volt szives adományozni. 
Fogadja e nemeseivüségeéit az intézet 
há’ás köszönetét. —  luptó-Szt.-Miklóson, 
1891 dee. 15. Nagy István, igazgató.

Slubnyafürdón minden csütörtökön 
nyitva les- a fehér- és a zöld fürdő a 
nagyközönség számára egész télen, s az 
oltani intelligencia, hogy a vidékről érkező 
vendegek szórakozásáról is gondolkodva 
legyen, minden c ütörtökön összejön ke
délyes jurfixre, melyre in mién Hitel ig-ns 
vendéget szívesen la-nak.

Riszner József munkatársunk a F. M.
K. E. turóemegyei választmányának január 
hó 7-ikén tartandó muiatsagára egy .Köz
müve ődési csárdást* szerzett, me.yet czi- 
gányaink akkorára be is tanulnak; e 
pompás talp alá va'ó zene bizonyára szin
tén hozzájárul a tervezett mulatság sike
réhez.

A szélrózsa minden irányában A turóc- 
szentmártoni ál'ami iskolákban a szünidő 
e héten kezdődik. A négyszáz tanuló leg
nagyobb tésze szétrebben a szélrózsa min
den irányában, hogy a szent karácsony
estét ki-ki otthon töltse, szülői, testvérei 
kedves körében. Kívánjuk, hogy a kedves 
ifjúság ünneplése legyen boldog.

Nyilvános nyugtázás és köszönet A f.
hó Oan megtartó.t táncmulatság alkalma- 
vai uz aoban részt vettek közül a pénztár
nál felu.fizettek : Jüsth Ká mán főispán úr 
ő meiiosaga 9 Irtot. Uobrovics László 
szókgyárt iga gato úr 3 frtot, Kohn Hugó 
úr 2 frtot. I’uttlinyi Tóth Zsigmoud úr .'I 
frtot, Sz bner Gyula úr 1 frtot Dula Máté 
úr 1 frtot. Schwarz Virmos úr 1 Irtot. To
vábbá a je.en nem vo.tak közül boküd- 
tek : a jótékonyságáról ismeretes Bischitz 
DaVidnó úrnő Budapestről 10 htot. Ha- 
kovszky Iván úr 5 frtot, Glasz Mór úr 
Yaicsáról mint az Eisler testvérek bécsi 
ezég va.csai fiókjának főnöke 5 frtot. G ück 
Henrik Nagy-Létaról 3 frtor, id. Justh 
György úr o me.lósága 2 irtot. Boldis 
Ignacz ig. úr 2 frtot, Moskovios llemuu i 
úr Izb. H ‘sszumezoiól 2 Ltot, Fel ér János 
tan. úr 1 Irtot, es Michaiusz Sándor úr 
1 frtot.Totnbo atárgyakkai hozzájárultak: ns. 
Szüliö liézané úrnő, Br. Lux Adolfné úrnő,

Grossmann Adolfné úrnő, Fekete Mikló.-né 
úrnő. Fiiedrannn Gyuláné úrnő. Holl'mann 
Edéné úrnő. Mo-kóczi Ferenczné úrnő. Lövy 
Zsigmondné úrnő, Giucksthal Mártim kis- 
aaszony. Kossuh Bér a kisasszony, Haas 
Szitka kisasszony. Lehotzky Ilka kis- 
aszony, Feri Emim kisasszony, Schiller 
Inna kisasszony. Perl Paula kisas zony. 
Szágány Mária ki-asszony. Glücksthal 
Albert úr. Fischer Ármin úi Graher Jakab 
úr, és Fried Miksa úr.

Fogadják inindoz-n nemes le kii ada
kozók szives adományaikért a jótékony 
nemes iigy nevében a volt r nde/öbizott- 
sag hálás köszönetét.

Az illető Összegek részben a szegény 
tamilokat ruházó «Málbis Arumins* egylet 
pénztárosának Bosenzwcig Mór úrnak, 
lés.ben a polgári iskolai alumneum részére 
Farczády József tanar úr mint az a'uineum 
fe ügyelője ke.thez már beszolgáltattak.

A liptószentmiklósi önk. tüzoltóegylet
meg dnkulásáról mar megem'ékeztünk. Mint 
lapunkat értesítik, az egyesület szervezése 
is gyors in folyik s a felszere'éshez szük
séges tárgyak már közelebb megérkeznek 
a budapesti Tarnóczy-féle részvénytársa
ságtól. E tárgyuk értéke 2000 frtot lesz 
ki. Az egyesület működő tagjainak száma 
meghaladja a (50-at, kik türelmetlenül vár
ják már. hogy megkezdhessék a gyakor
latokat. Az egyesület vezetése és a vezény
szó magyar.

Tálán! Tudniillik, hogy nem merünk 
bízni időjárás O szeszélyességében s a 
pár nap óta tartó erős havazást a tél-apó 
incselkedésének vesszük s azt hisszük, 
hogy mire e sorok napvilágot látnak, a 
mostani fehérvilág sártengerré változik s 
vege a fehér karácsonynak- De meglehet, 
hogy a kedden, szerdán, csütörtökön le
hullott roppant hómennyiség csakugyan a 
komo.y tél előhírnöke s nem is megy el 
többé, hai.ein meghozza a várva-várt 
hideget, mely tálán a hó alatti sarat is 
megtagyasztja.

Liptomegyei tűzoltó-szövetség van a a
kólóban a tarnóczi tűzoltó-egylet kezde
ményezésére- Egy kiküldött bizottság most 
dolgoz.k uz alapszabályok kidolgozásán s 
az alakuló közgyü és már a jövő hó e.éjén 
meg fog tartatni. A szövetség e nőkének 
Kürthy L ijos loisp int óhajtanak megnyerni, 
ki. mint hadjiik, hajlandó is e tisztséget 
elfogadni.

A vasárnapi munkaszünet Az or
szágos ipartanacs decemoer 7 -iki uié-ében, 
ineiyon Baross Gábor kereskedelmi miniszter 
elnökölt, tárgyalta a vasárnapi munkaszúnet 
re vonatkozó miniszteri rendelet némely 
határozmnnyait. Az üiésen jelen voltak a 
pénzügyminisztérium es a belügyminiszté
rium képviselői es különböző k-resxedói 
testületen kiküldöttei. Sorra kerui.eK a ren
deletre vonatkozó kérvények, melyeket 
Baross egy memorandumma luzót; össze. A 
tárgyaláson különösen a kérvényeknek c ;y 
pontjára vonatkozolag fejlődött ki hevescóo 
vita, arra, hogy az eredeti eg deli 12 ómra 
megállapított, de az iparian.-.cs beleszólása 
folytán 10  re változtatót* zaróórát, ismét 
12 órara tegyek. Vita tárgya voit a keres
kedők ko/.ott fölmerült az a kívánság is 
hogy a dohányos es szivaros oltok ne 
aruihassan ik egyeb dolgokul, valamint a 
regale-bérlŐk megkaiosoda.-a a pálinkás 
boltok vasárnapi bccsukasa m.atl. A záróora 
áthelyezései, noha a rendelet eletbeicptc- 
tcse óta rövid idő mull el, s igy vegervé 
nyes tapasztaiati eredmények meg nem vol
tán nyerhetők, cihaiarozlaic, hogy az egesz 
országban a tiz urai zaróorat kell elren
delni. A  munka hétfői megkezdésének ha
tárideje változatlan marad, de az élel
miszerek szállítása cs a kocsikba való 
befogások történhetnek reggeli 6  óra elolt 

| is. Határokon zárórák (Koztunk s a küllőid 
közt) különbözőségé miatt ciofordu.l zava
rokon a miniszter segíteni fog. Az újságok 
eiarusitasat a miniszter vasárnap délután is 
megengedi. Azokra a kívánságokra vonatko
zólag, hogy a trafikokban a monopolizált 
cikkeken mvui semmit se árulhassanak, föl
merültek a pénzügyi kéviseló re-zérol azok 
a nehézségek, melyek a k vételek szükség
ben sokaság.mán uii&nak, s a jövedelmek 
csökkenését vonnak maga után Hason óan 
a palinkasboltok mikor való becsukasara 
sem tudtak meg -győzni.

Liptovarmegye bizottsága f. hó 21-én
rendkívüli közgyűlést tart.

Ezen kis szekrény 2 frt 25 krba ke
rülne! A-. á elle.r eni arudá >an ezen ösz- 
s-O’órt sokkd na»yobl) s ek-ényt kapok. 
E Inszem. vu.aszola az el .d *, azon sz.-kre- 
nyok utánzások, náuin pedig csak vaiod: 
Horgony-Kocpitőszekrénycket kap! csak

fogadja el ezen sz krényt. ha va amive! 
kisebb is, mert sokkal több örömet fog 
evvel szerezni, mint a nagyobb utánzással 
A vevő végre elfogadta, d- nem látszott, 
hogy meg lett volna elégedve vele. Ezen 
eset eszembe jutott, midőn az idén először 
mentem vásárrá a karácsonyi ajándékok 
megtekintésére és mindenhol Horgony- 
Kőépitőszekrényeket kértek. Én felkeres
tem ennélfogva az esetleg előttem ismere
tes vevőt és megkérdeztem, hogy hogyan 
van megelégedve a tava y vett kis szek- 
rénynyel. —• Nagyon jól. az ember nem 
gondolná, hogy mily nagy mulatság rejlik 
ezen kis szekrényben, az idén a megfelelő 
kiegészítő szekrényt veszem ! Ahányszor 
csak fiammal építek, mindig örülök, hogy 
nem hagytam magamat az utánzatok nagy
sága által tévútra vezetni, mert ismerő
sömnél láttám egy utánzást, de az semmi 
az én szekrényemhez képest.--Nehány nap 
múlva hasnló kodvező Ítéletet hallottam : 
n szüiök és a gyermekek egészen el van
nak ragad:atva a pompás épületek felett 
és örülnek azon berendezésnek, hogy a 
kövek és füzetek készlete a kiegészítő 
szekrények hozzávásárlása által nagyob- 
bitható. En ennélfogva ezen szép ajándé
kot minden szülőknek első sorban azon 
megjegyzéssel aján Jutom. hogy a Richter- 
féle Horgony-Kőépitöszikrény-gvár Bécs- 
ben kívánatra szívesen megküldi a képes 
árjegyzéket ingyen és bérmentesen.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos.

Társszerkesztő: Fehér János.

H I R D E T É S E K .
•1472. sz. 
tkvi 1891.

Árverési hirdetményi kivonat.

A liptószentmiklósi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Berg Josefi le végrehajtatnak Hoibusz Já
nos végrehajtást szenvedő eeni 44 forint 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
u -yeben .1 rózsahegyi kir. törvényszék (lip- 
tóujvari kir. járásbíróság) területén levő Ke- 
lec-sén községben fekvő a kekcséni 19. sz. 
tjkvben A I 3 S urb. tel.#l — 50 es f  1 sor sz.a. 
foglalt s Hoibusz János neverel/3-adr.szben 
irt 12  b sz. ház es küiső leiekre az árverést 
ö l i  írtban ezennei megállapított kikiáltási 
arb.111 erendelte, és hogy a fennélib meg
jelölt ingatlan az 1892. évi január hó 9-én 
délelőtti 9 órakor Kelecsén községben a 
kö'ség hazaban megtartandó nyivanos árve
résen a m.-gadapitott kikiáltási áron alól is 
el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsarának io° 0 át, vagyis 61 frt 10  kr. 
készpénzben vagy az 18 S1 . LX. t, c. 4 2 . 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1 8 8 1 . évi november hó t-eu 3 3 3 3 . sz. alatt 
keit igizságügyministori rendelet 8 . § áoan 
kijelölt ovadéKhépes crtekpapiroan a kixül- 
dott kezenez letenni, avagy az 18 8 1 LX. 
t c. 1 7 0 . §-a érie mében a bánatpénznek 
a birosagnai dőieges elheA'c<tóserol kialn. 
tott szabályszerű elismervényt atszolgal-

Kelt Lip.ó Szí.-Miklóson, 1 S9 1 . évi okt. 
ho 2 l.na.>;án, a kir. járásbíróság mint tkkvi 
hatósagDal.

C» «  I I a  s z ,
kir. aljbiró.

39ö. szám
1891.

Árverési hirdetm ény.

AluHrt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 
LX t. c 102. §-a érteimében ezennel köz
hírré teszi hogy a znióvaraljai kir járásbí
róság 246,891 p>lg. számú végzése által 
a turocz sz .-martoni takarékpénztár javára 
Vehts Já.tos balazsfalvi lakos ellen 30 frt 
tőKe, ennek 1890 évi deczember hó 2. nap
jától számítandó 6 °/« kamatai és eddig ösz- 
szesen 35 frt 85 kr. perkö tség végreh. költ
ség követelés erejéig elrendelt ktelegitési 
végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
íeiülfoglaL és 463 írtra becsült lovak, szar- 
vasmarha, gazd. leiszerelvény, szoba tár
gyaidból alió ingóságok nyilvános árverés 
utján cladatnak.

Mely árverésnek a 300411891. polgári 
sz kiküldést rendelő végzés folytán a hely-



színen vagyi« Balázsfaiván leendő e*zkfiz- 
ipsére 1891-ik évi dpozentber lió 23- ik nap
jának délfilfltt 10 órája határidőül kitiizü- 
letl és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak m-g. hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. t. ez. 107. §-a érte mében a légtől) 
bet Ígérőnek a becsáron alul is eladni ni 
lógnak.

Keit Znión 1891. évi Dec ember hó 0 ik 
napján.

Szibner.
kir bírósági végrehajtó.

506. 
18 9 1 '

Hirdetmény.
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. 

kir. minister úr az 1891. évi szeptember hó 
24-én kelt 49*511 1. sz. rendeletével a Turócz 
vármegye területén átvonuló hadászati tör
vényhatósági közutakon engedélyezett mun 
kúk közül 1891 évi november bő 20-án 
Ó8476I. sz a. kelt rendeletével az alabb 
következő csoportok szerinti munkák biz
tosítását rendelte cl. És pedig :

I. A zsoln a-p riekop a-kralován-h atár-

széli közúton a — — — 17.980 és 22-26o 
km.-ben hidak helyreállítását 2285 fit 99 kr

II. Ugyanezen közúton korlatok és ke
rékvetők felállítását — — 802 f r t 4 l k r .

FII. A gajdcl-pribóci közúton hídépítési 
javítási és úttest tartozéki munkákat

—  —  —  —  —  —  33/4 írt 34 kr.
IV. A jánoshegy-priekopai közúton, 

korlátok és kerékvetők, műtárgyak és ut. 
tartozékok cpitésél és javításai 1 ~ tf> öt 4 ;  kr.

összesen : 797  ̂ írt 19 krt
erejéig.

A szobán levő munkaiatok foganatosí
tásának biztosítása céljából 1. é december 
3 1-ik napjának délelőtti IO órujara a lurócz- 
vármegyei m. kir. államépiteszcli kirendelt
ség helyiségében tartandó zárt ajánlati ver
senytárgyalás hirdettél ik.

Úgy az egyes, mint az összes művele
tekben felsorolt munkálatokra külön-kü ön 
vagy együttesen adhatók be ajánlatok és 
bánatpénzül az ajanlat tárgyat képező munka 
engedélyezett költségének 5 százaléka kész
pénzben vagy óvadékképcs értékpapírokban 
mellékelendő.

Az együttes munkákra ajánlkozók egyenlő 
árengedés esetén előnyben fog- ak része
sülni.

A zsolna - priekopa - kralováni közút 
17-980 km., a gajdcl-pribóci közút 0-840 
km., végül a jánoshegy-priekopai közút 7.760 
és i8 -86o km. szakaszán építendő műtár 
gyakra nézve (előirányzat 2480 frt 10 kr.) 
tiszta beton vagy Monier rendszer szerinti 

beton műtárgyak építésére is elfogadtatnak 
ajánlatok.

Az erre jelentkező vállalkozók ajánlatai 
a munka részleteire is kitcrjcsztendők, azaz 
a különnemű munkák vállalati egységárai az 
ajánlattevő vállalkozók alta! hatarozandók 
meg és ez alkalommal a bclonmunkaknái 
ugyancsak az ajánlattevők altul ajánlataik
ban. illetve az az azok kiegészítését képező 
költségvetésben külön kitccndő, hogy minő 
ürméret szerinti minimális keverési arányt 
kivannak használni a különféle beloniic- 
mcknél. a cementet, homokot és követ il
letőleg.

A versenyezni óhajtok fülhivatnak. In gy 
fentebbi munkaiatok végrehajtásának elvál 
falasára vonatkozó szabályszerűen bélyegeit 
és felszerelt zárt ajánlataikat a kitűzött nap 
délelőtti 10 órájáig a nevezett hivatalhoz 
annyival inkább igyekezzenek!).'adni, mivel 
a későbben érkezettek figyelembe nem fog 
nak vetetni.

A szobait forgó munkálatra vonatkozz 
tnüsziki művelet cs aitalanos s részletes 
feltételek, a szerződés és ajánlat mintája 

valamint a végrehajtandó munkák kimutatása 
a nevezett magy kir. a 1 mépitészeti kiren
deltségnél a rendes hivatalos órákban na
ponként megtekinthetők.

Turócz Szt.-Mártonban, 1891. december 
7 ikén-

A 111. kir. álluuiépitészeti kireu- 
deltséií l'öuükt-:

I

Az egészség ápolása.

G y ó g y s z e r e k

melyek ezer meg ezer orvosi tekintélyek 
és magánzók bizonyítványai által kitün

tetett készítmények.

Dr. MILLER MOHSAVA
különösen j  ■ eredménynyel bal köhögés, 
rekedtség, torokfájás, nyálkásság és tuber
kulózis keletkezése s áltálában az összes 
lélekzési szervek kóros állapota ellen, ép 

úgy felnőttek — mint gyermekeknél 

á ra  líO ki*.

Dr Miller praserviiliv balzsama 

görcsük ellen

Ezen balzsamot ajánlják gyomorfájás al
kalmával, gyomor görcsök, gyomor ka'.urr- 
hu, gyomordagana ok. hasmenés és koli- 
kánál. Kolikanál majdnem azonnal hat. 
Kitűnő hatással bír minden üdülő betegnél 
mivel az emésztő t jelentékenyen előmoz- 
d 1 j  1. Kzcu kitünü gyógyszernek nem sza
bad hiányozni egyetlen cgv házban sem. 

főleg falun.

Eyy üveg ara I frt 50 kr ' . üveg ara 80 kr.

Koraktái ral Magyar-Osztrák monarchia ré
szére MAKOVICZKY PÉTER lőptó-Róz-a- 

begyen bír.

A központi szétküldési raktár van:

MILLER J.
gyógyszerésznél BRASSÓBAN (Kedély).

■ V *** M. W W W W ül M ül Ü. M Hl Hl üt

i Van szerencsém a I, kii- 
t zönségnek szives tudoniá- 
í Sára húzni, hogy flzlelem 
1 átadása folytán összes cik- 
* keimet, n. 111 divat- és kész 
l  ruha áruimat tetemesen 
5 leszállított árakon f. hú 15- 
i töl kezdve eladom. Bárki 
■ meggyőződhetik, hogy ez 

nem reelanmion. hanem va
lóságon alapul.

Turóe Szent-Márton. IMII. 
december

TftitclcUcI

Glücksthal Jónás,

l i á n k y .

Z O E 1 T  S .

FOCORVOS
lőzen az úton is tudatja a 

nagyérdemű közönséggel, hogy 
c hú 15-élöl kezdve Aisó-Ktt- 
hinban tartózkodik : szives meg
keresésre onnan is rendelkezésre 

áll pacienseinek.

5-W »«.
IkvilH U l.

Árverési hirdetményi kivonat.
A liptószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a turócz-szt.-mártoni takarékpénztár liptó- 
szt -m iklósi fiókja végrehajtatnak Mikosziii. 
Krr-ho Anna és ilj. Miko Anna végrehaj
tási szenvedő elleni f)00 írt tőkekövetelés és 
járulekai iránti végichajtási ügyében a rózsa
hegyi kir. törvényszék (liptósztmiklósi kir. 
járásbíróság) területén levő fekvő. 1 a szí - 
miklós-verhiczi 337. sz. tjkvben Miko szül. 
Krcho Anna nevére irt A I 2 8 urb. tel. 
18—2(5 sor sz. a. foglalt ingatlanra 4-83 Irt 
kikiáltási árban és II sztmiklós-vcrbiczi 581 
sz. tjkvben Miko sz. Krcho Anna és ifj. 
Miko Anna nevére irt A I urb. tel. 3 — t 
sor sz. I l i  sz. ház, udvar, gazdusági épü
lniük és kert, valamint a »priomilcri« n e
vű szántóra íü9 frt kikiáltási árban az ár

vetést elrendelte, éa hogy a fennebb megjelölt 
; ingatlan az 1892. évi januar hó 23-ik nap

ján  d. p . 9 órakor Veih ez községben a 
község házában megtartandó nyilvános ár 
verésen a megállapított kikiáltási áron abd 
is ehdutni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának io*.-at, vagyis -18 ft 30 kr. és 
1í> frt 90  krt készpénzben vagy az 1881. LX. 
te. 42. g-ánan jezett árfoyammai számított és 
az 1881. évi nnvomber hu 1-én 3333. sz. a. 
költ igazságügyminiszteri rendelet 8. tj-ában 
kijelölt óvadékképcs értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. L X . 
t. c. 170. íj-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elŐlegcs elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszogáltatni.

Kelt Liptószentmiklóson, 1891. évi nov. 
hó 11. napjai) a kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóságnál.

Iá a I i 11 m
kir, aljbiró.

- ^ . y  ----- fr -

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

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

legnagyobb választékban készletbe*! levő ümmskcn l e l i

az árban tetemesen mérsékeltein, valamim maradékukét,

mindennemű g y i i p j l l  é s  II10SÓ s z ö v e t e k e t ,  C0 S I11UI10S Í  lm i’-  

c h e n t e k e t ,  m in d e n  e l f o g h a t ó  á r o n  eladok.

Glücksthal Simon.

K öire jté ly . Krdokes. nélkü'.nzliellen játék a hosszú léli estékre A 
örrejtély csak akkor valódi, lia a gyári jelvénnyel, a Horgonnyal

szülő dicsérőlcg elismerte a híres

nagv n e v e ié ',  értékét : jobb játék nem  létezik gyerm ekek és 
’ ek szám ára ! H észlelesel.l.et ezekn’il. valain iiila  . Köirejtélyr«".l 
árjegyzékü n kben  ta lá ln i. m elyet m inden szü lőn ek m eg k e lle  
(lelni, hogy k ellő  időben gverim  kr.k  s/.anora igazán alkalm a 
rson>i ajándékul k ivála szth assa n ak  és  m egren delhetnek. Az ál 
kék in gyen és  hérm entesen kü ld ő in ek  szél. M inden kí.épiiőst 
a 'H orgony* j- Ivénv n élkü l közö nséges és k iegészítésre  nen 

inas u lán zás. ennélfogva mindig

Richter-fele Horgony-Kóopitószekrény---------------
ndű el. —  M inden finom já ték szer-k eresk ed ésben  Hó krtúl 

S f ii ig  és fe lje b b  kaphatók

só osztr magy. csősz és kir szabad, köiintöszekrénygyár.
Ö ltén. H otleidam , bonduli II . N ew -York 810 llrodw ay.

jegyzi- 
mkrény 
1 akale

C«0 «OG«CGttC«CCG«CttOeG«CC«C«G«OOG<
Melyik lapra fizessünk elő • (

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az 3
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„ E G Y E T É R T É S '
a mely az 11 évvel irnmui 25-ik évfwiyamaba lépett. Kz a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteké forrásokból származó értésül csőinek gyorsasága, alapossága cs 
sokasaga. rovatainak valtozatossaga kitűnőségé, a különböző olvasmányok gaz- 

• tett a nép zeruvé. Az orsz..ggyülesi tárgyalásokról
a iegrészlete-cob s <■ mellett tát g y d ^ i h u  tudósítást egyedui az. «1 gyetertes • 
bö/"! Gazdasági rovata elismert reg tekintélynek örvend. \\ magyar kereskedő 
S Gazdakozönseg liem szórni többe idegen nyeivti lapra, mert az iKgyetertes* 
kereskedelmi s tőzsdei tudó.,Hasainak lóségevd  , alaposságával ma mar nem 
versenyezhet más lap A kereskedő, iparos s . mezőgazda m gtak.lja mindazt az 
•Egyetértés*-ben, amire szüksége van. Változatosán fzcrkesztelt tárcájában, any- 
ny* rcgjny olvam nnyt ad. mint egy’ lap sem. Két barom regényt közöl egy
szerre. úgy hogy egy ev al it 30 40 kötetni icgenyt, részint cicdclit, részint a
külföldi legjelesebb termékeket jo  magyarsagu im d itjslau  kapna* az. .Kgyctér- 
te « olvasol. A ki olva. ni vaiot keres es a világ folyásáról gyorsan cs hitelesen 
a .a r  érte tini, fizessen elő az * Egyetértésre«, melynek előfizetési ara egy bóra 
1 fit 80 kr., >, évre 5 Irt s egy évre 20 Irt Az előfizetési pénzek az »Egye tér- 

* kiadóhivatal .i»a küldendők. Mutatvanyszamot a kiadóhivatal kívánatra egy 
ingyen cs Lennem ve kuidhétig

t t o o o Q a o » Q > c á O Q a ) o o f e O ü o » f ) a i § » o o o o o c S

T.-szt.-mártoni raa.tyar nyom da —  Mo »kóci I cicac*.
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