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Felvidéki Híradó.
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ELŐFIZETÉSI AHA :
Egész évre 4 frl. Fél évre 2 Irt 

Negyed évre 1 Irt.

Szemesnek áll a világ.
Tekintsünk szél egy kissé az úgy

nevezett : gyakorlati é let terén. S z ó 
laltassuk meg az üzlet és ipar ava
tottjait.

Például, egy eléggé elfogulatlan 
gondolkodású, mondhatjuk ép lelkű 
liatal kereskedőnek hosszabb b eszél
getés folytán k ife jte it nézeteit hoz
zuk elő.

Egyéni szem pontból kiindult fel
fogások is alkalm asan földeríth etik  a 
tárgyi igazságot: ha egészséges é r te 
lem és többoldalú tapasztalás szo l
gálnak alapúi.

Egyebek között e kérdésre : vajon 
mi b írhatta őt a kereskedelm i pályára 
holott eléggé m ódjában á llo tt volna 
m ásképen is boldogúlhalnia ? ily vá
laszt kaptunk: »Engem —  úgymond 
a m űvelt liatal em ber —  különös 
hajlam  vont a kereskedelm i pályára, 
m elyet a gyakorlat ó la fo lyv ást erős- 
bűlni érzek. S  úgy hiszem , az ily 
tántoríth atatlan  hajlam ban, m elyet 
sem m inem ű körülm ény nem b ír  m eg
ingatni. a fönnenről k iszabott rendel- ' 
le tés nyilatkozik. H ála a jóság os i 
Gondviselésnek volt alkalm am  ez 
életm óddal m indenképen m egism er
kedhetni, és nem is v aktában  vállalkoz
tam rá. E lő k észü leti tanulm ányaim  
sok fáradságba k erü ltek  és tán  hoz
zá mondhatnám, sok tű résb e  is : de 
ha annyi tapasztalat és a iin y i lebe
szélés  nem ingatták meg vonzalm a-

T Á R C A .

A becsület.
Szíp a világ, szép az élet.
Uh magasba tör a lélek.
De ha alant jár az eszünk.
Hitkán szép az. a mit teszünk.

Mit ér a sok tudás, beszéd?
Ita gonoszszal telt a veséd !
Nemes szív az, mi ékcsil.
Nemes tettre ez lelkesít

Lám a gyöngy is csak úgy ragyog.
Ha a szemét közt nem hagyod.
A gyémánt is csak úgy drága.
Ha salak nem tapad rája

Tanácsom im ! hát meg ne vosd. 
Szived, eszed csak úgy kövesd :
Ha azt, amit tesznek-vesznek. 
UccsUletnek majd neveznek.

M1HALICSKA ISTVÁN:

Csalódva.
Kitártam egykor szivemet 
Nyitott könyvként elültetek 
Kiket barátimnak neveztem —
S méreggel Írtátok belé.
Hogy nincs igaz barátom egysem

Hsak egy sugár kellett nekem 
S az üdvigérő szerelem 
Szivembe szállt, mint csábos álom. 
Fölébredék — holló szivem 
A csalódás sebezte fájón.

Öróin nélkül, reménytelen 
Tünják-o igy cl élelem?l

Felelős szerkesztő : Revesz Lajos. 
Társszerkesztő: Feher János. Kiadóhivatal a Magyar Nyomda

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és olöfizetésok a kiadóhivatalra 
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HIVATALOS HIRDETÉSEK DIJA 
100 szóig 2 fri., ezentúl minden megkezdett 

száz szónál 50 krral több.

mát, talán ezentúl is híve maradok 
föltételem nek. A mely életm ódot pedig 
valaki elég m egfontolással választ, 
kellő előkészülettel kezd, józan  óva
tossággal fulviát, egész hévvel űz, 
az nem könnyen hagyja cserbe.*

De h át az a sok bukás és a ké
tes szerencsével való sorsjáték, mely 
az üzlet em beréi folytonos aggoda
lommal künyezi, nem b ú silja -c  Ont? 
Nem töpreng-e az idő és körülm é
nyek változásain, m elyek Oly szeszé
lyes befolyást gyakorolnak szabály
talan ár-ap ályaik kal az üzlet —  
em ber sorsára, hogy élete igen ha
sonlít a tenger hullám ain lebegő ha
jóban u t a z ó k é h o z ? . . .

»Nem tartozom  épen a könnyel
műek gondtalan sereg éb e; de az ag
godalm akban is hatást ism erek. »Van- 
nak bizonyos szám ításaim , m elyek, 
ha nem lennének is épen csa lh ata t
lanok, úgy hiszen szerfölött csalni 
még sem  fognak.

Eddig is úgy intéztem  lépéseim et, 
hogy szükség e se tére  hagytam  nyílt 
u tal a visszalépésre.

Nem elégedtem  meg az üzlet egy 
ágának ism eretével. Két külön s z a k 
m ájával m ár tüzetesen foglaltam  is, 
ra jta  leszek, hogy még más rokon- 
nem üokkel is lehetőleg m egism erked
jem ; azonban legközelebbi szakm ám 
ban törekszem  m inél behatóbb já r 
tasságra szert lenni.

H űséges fáradalm am  s kitartásom  
ju talm át már eddig is m egnyugtató

nak tapasztalhattam ; jobb  házaknál 
I szerzett hitelem  pedig és Írott bizo

nyítványaim  m egbizlatóbb rem ényekre 
! jogosítanak.

Nem sietek önállóvá lenni, habár 
ez szivem  hővágya. Azt tartom, hogy 
tanulni és okulni a fogékony kor föl
adata. Netn szeretném , ha nagy ká
rokon kellene az okulást m egvásá
rolnom . Nem is szándékom  soha 
nagyban űzni a kockát, sem valami 
igen m erész vállalatokkal kisérteni 

j meg a szeren cse kerekét. E lv ein : mi- 
: nél biztosabbra építeni, és kicsinyen 

kezdve m érsékelten haladni, úgy, hogy 
a legjobb szám itás mellett is m egtör- 

j ténhető veszteségek igen érzéke
nyen ne sú jtsan ak ; hanem mindig 
legyen tám asz és valami biztosba 
fektetett vagyon. Nagyobb gyarapodás 
m ellett persze többet is lehet koc
káztatni. mert hisz, a régi mondás 
szerint, végre is a ki mer, az nyer, 
s igy a határozatlan üzlet-em ber sok
szor sok h asznost szalaszl el. Azon
ban mindezt okkal-m óddal. Ha a vak
merő m ohóság m eglakolja telhetellen- 
ségét: m ásrészt a túlságos félénkség 
is rajta veszt ügyetlenségén.

Eddigi tapasztalataim  különösen 
azonföl tételben  erősítenek meg. hogy 
soha nem terjesztem  üzletem et any- 
nyira, hogy bérelt fölügyelésre kell
jen  támaszkodnom.

Teljesen  meggyőződtem a felől, 
hogy manapság az igazi hűség a 
kivételek kivétele. M eglakoltalja bo

torsága, a ki bérelt hűségben bízva, 
maga körül minden m ozdúlatot őrfi- 
gyeletnmel nem kisér. Hitel és biza 
|om dolgában az üzlet em bernek nem 
lehel eléggé óvatosnak lennie.

Ha. mái korunkban a  m élyebb 
em ber-ism eretnek m egszerzése az élet
ben való boldogúlhatásra általán 
szükséges: úgy a kereskedelm i üz
let e tekintetben jó  iskolául szolgál 
a tanulékony fiatal elm ének.

Az eddig szerzett tapasztalataim 
nak, úgy vélem legtanulságosabb ré
szét teszik azon észrevételek, me
lyek szem eim et m eglehetősen fölnyi- 
lák a rejtély es cselfogásak fölfede
zésére. Kem énylem , e tanulmányom 
sok kártól meg fog óvni*.

Fönebbi állításának fülvilágositásá- 
ra a m esterséges csalásoknak néhány 
igen jelentékeny példáját emlité föl, 
melyek bizonyára eléggé igazolják 
meggyőződését, mely a  közm ondás
sal azt ta r t ja : »inged gallérjának se 
higyj már, ha falnak nem akarsz 
menni*

»Mindazon ism eret —  folytatá 
tovább — , mely bárm inő üzletág 
célszerű vezetéséhez szükséges, sa ját- 
lag bizony nem valami magas vagy 
m élységes tudományból áll és mégis, 
am int látjuk, nem igen sok a  já rta s  
ebben. Pedig ép ahhoz, a mi az egész
nek magvát teszi, csak egészséges 
gondolkodás és okos önszeretet szük
séges.

Nagyon kevés eset m utatható föl

Ne legyen szabad többé vágynom
Baráti szívre sohasem
Ne légyen szép, ele csalfa álmom?!

Várj sors! Ne töröljed ki még 
Szivemből a barát nevét!
Ne hagyd, hogy álmom véget érjen.
Ne engedj elmerülni még 
A csalódásnak tengerében!

Lesz még talán rokon kebel 
S barátság balzsamcscppivcl 
Beírja innjd nevét szivembe ;
Álmim közül is egy talán 
Majd boldogít, beteljesedve

Boldog leszek inég .
És ha nem ?

Hevíts mégis vágy. érzelem !
Ifjú szivem, marad kitárva!

Kihajt tavaszszal a virág.
Fagy ölje bár el nemsokára .

MIKLER CSUSTÁV

Psziché.
— Irta Cecil Szvatopluk. —

Zsarnok *
Hiszen mindjárt azt mondta, hogy nem 

megy el. Tehát érinthetetlen törvény az ö sza
va ? Hizton reméltem, hogy végre mégis enged. 
Apró megtakarításaimból titokban megszerez
tem a kedves 1’sziché jclniezt. Psziché ked
venc alakja a mithológiaból. Csak az utolsó 
pillanatban akartam meglepni. Meg voltam 
róla győződve, hogy meghódol Ámor gyön
géd imudottja, no meg a kész tények előtt.

Oh, nem ismertem a vastagnyakuságát.
A jelmez időnek előtte került a kezébe.
Kelletlenül szétterjesztette a tinóm szó

vetet.

— Mi ez ? Álarcosbál! jelmez ?
— - A z! Jelmezem a mai bálra, szóltam 

hízelgő tekintettel, de szilárd hangún.
—  Te, mint Psziché ?
A hang, mclylyel ezt kérdezte, igazán 

megsértett.
— Es miért ne öltözködjem Pszichének ? 

kérdem igcriillcn. — Talán a jelmez szarná- ! 
ra esetlen, formátlan, rut vagyok ?

— De gondold meg, hogy nem vagy 
már leány ! l-’érjes asszonyhoz egyszerűen 
nem illik az ilyen öltözék..Különben, — azon
nal, a mint említetted a dolgot, és később 
még többször megmondtam neked, hogy nem 
megyünk a mai bálba. Megmondtam, hogy | 
holnap fontos dolgom van, melyre mar ma 
késő éjjelig kell ellökésziilnöm, hogy . . .

És álhatatosan ismételte a sok kifogást, ! 
mclylyel makacságát és zsarnoki vágyait in
dokolni akarta.

Hasztalan volt minden érvelésem, kéré- j 
sem, kónyum ; köszivét nem lehetett mcglágy- ! 
itani.

Végre haragosan, sírva menekültem szó- : 
bamba. Hizonyos, hogy meghallotta, a mint 
belülről gyorsan megforgattam a kulcsot. KI 
vagyunk válva. Ám készüljön a szomszédban \ 
a holnapi munkára, én tőlem akár hajnalig, i 
Nem kell tartania attól hogy megzavarom.

Ilyen baratságtalan gondolatokkal járkált 
a fiatal asszony szobájában föl és ala a pu
ha szőnyegeken, melyek gyors léptei zajat cl- 

' fojtották. Hirtelen megállt a pamlag előtt, 
melyen a .szárnyas Psziché jelmez csábítóan 

1 terjeszkedett.

— Szegény jelm ez!
Tartsa meg jövő évre, vigasztalta a sze- 

tetre méltó férj.
Jövő évre ! Mily szarkazmus !
így bánik vele, negyedévvel a lakoda

lom után Még mindig a félénk tanulóleányt 
látja, kit a szülői házban tanított. I)c  mily más’ 
kép viselkedett akkor vele szemben. Persze 
első pillanatra szigorú volt. de a méltóságos 
professzor komoly álarca alól a csodálat és 
vagy, a gyöngéd szerelem pillantás! lopóztak 
ki, melyek a leány előtt feltárták egész lel
két. jóval előbb, mintsem habozó ajkát el
hagyta a döntő szó . , .

Visszaemlékezik arra a pillanatra.
Oh igen, Psziché, épen Psziché oldotta 

meg halgatag nyelvét.
Kgyedül voltak a szobában. A fiatal tanár 

az antik regevilág titkaiba avatta be tanítvá
nyát és hirtelen akadozott, mikor arról szólt 
mint hajolt Psziché az égő lámpával az alvó 
Ámor főié.

Aztán oly furán nézett, hogy egészen 
elpirult és lesütötte a szemét. Érezte a mint 
keze megragadta az övét, hallotta benső só 
haját :

— T e  vagy, a Pszichék laggyőnyöriibb 
képe, melyet valaha láttám. —  Szeretlek én 
Cdes lelkem . .

És most ?
— Kgy éve múlt csak amaz órának és 

ugyanazon gúnyos tnosolylyal mondja, hogy 
nem vagyok alkalmas Psziché ábrázolására . .  
És miért ? Mert időközben felesége lettem . . 
Felesége r Nem ! csak cselédje, rabuője . .



az üzleti világban arra, hogy sa ját j 
hibáján  kivül történnék valakinek bu
kása. Gondatlanság, rósz szám ítás, 
.ügyetlenség, em berism eret h iánya és 
igazat vallva, főleg lelk iism eretlen
ségek okozzák az üzleti bukásokat. 
H abár a nagyobb üzleteknél és me
részebb vállalatoknál több is e te 
k intetben  a kivételes e se t: még sem 
egészen m enthetetlen ott is a teljes 
bukás. Többnyire föltalálhatn i az a la
púi szolgáló hibát m agában a bukásra 
ju to tt üzletem berben.*

K érdeztetvén : minek tulajdonítja 
azon szomorú viszonyt, hogy a bérelt 
erőkre oly kevés bizalommal tám asz
kodhatni ? egyszerűen a társadalm i 
viszonyokra hivatkozék, és őszintén 
bevallá, hogy az üzlet erkölcsi alap 
nélkül, szintúgy m iként m ás tevé
kenység, sülyedésnek eredni kény- | 
télén.

»A szertelen vágyakodás, fényű
zés, vak utánzása mindannak, a mi 
előkelőséget fitogtat, korán elsodorja a 
a könnyüvérü fiatalságot, mely a 
divat kultusánál egyéb é letszabályt 
nem igen vesz tekintetbe.

A végső ok minden esetre  a h i
bás korszellem ben rejlik, melyet a 
tanultaknak dolga b írálat a lá  venniük, 
és ha lehet, jav itan iok  is.«

Ennyiből áll a szeretrem éltó fia
tal üzlet-em ber vallom ásainak lényege'

Legyen e fölfogás ném elyek sze
rint korlátolt, legyen egyoldalú, leg
alább mi igen érdekesnek találtuk, 
ső t tanulságosnak is.

Dr. C ső sz Imre.

A znióváraljai áll. tanítóképző 
intézeti ifjúság Bartalus köre, 

mint kulturtényezö.
Ha valamely tanintézet kulturtényezö, 

akkor kulturtényezö számba megy azon 
intézetnek minden egyes szerve, melyet 
kulturcéljainak elérésére alkalmazásba vesz. 
Mégis a znióváraljai tképzö ifjúság barta
lus körének ügye sokkal csekélyebb fon- | 
tosságu dolog, hogy sem ezen i. t. lap ha- ! 
sábjain helyet foglalhatna. Ámde a neve
zett zenekör nemcsak iskolai, hanem társa
dalmi feladatokat törekszik megoldani, s 
ez jogosítja fel arra, hogy az i. t. közön 
ség érdeklődésére számitson. Célunk: üsz-

sze barátkozhatni és összetartani kis tár- 
B&dalmuukaak divergáló elemeit az áltál, 
ha nyilvános gyűléseinken és hangverse
nyeinken alkalmat és módot szolgáltatunk 
az érintkezésre ; megismertetni a magyar 
szellem termékeit s ez által magunk iránt, 
türelmet, rokonszenvet kierőszakolni a ránk 
ok nélkül neheztelő lót ajkú honfitársaink
nál ; felkutatni és megismertetni a müveit 
magyar közönséggel azon zenei kincseket, 
melyek a tót népdal és költészetében 
rejlenek s ez által számukra becsülést 
kieszközölni magyar ajkú honfitársaiknál.

Mert ki tagadhatja, hogy csak annyit 
ér valamely népfaj, a mennyit a művelt
ség terén produkál ? A negatív népeket 
vajmi kevésre becsüli a történelem.

Szolgálatot vélünk teljesíteni ez által 
nemcsak a békés együttélés ügyének, ha
nem az etnographiának is, most, mikor 
még nem késő, mert bizonyos, hogy a mily 
mértekben terjed a műveltség, ép oly mér
tékben veszíti a nép naivságát s ép oly 
mértékben szűnik meg dalolni.

Zenekörünk egyéb céljait azon levél
ből érti meg leginkább a t. közönség, me- 

1 lyet az, az érdemes zenetudóshoz. Bartalus 
Istvánhoz intézett, azon alkalommal, mi- 

1 dön védnökévé választotta.
A levél igy hangzik :
Leymélyebben Tisztelt l'andr Ú ri 

Szeretett Mesterünk!
Midőn a znióváraljai áll. tanitóképzö- 

intézet hazafias ifjúsága f. é. december 10.
. Kutny nszky Jenő zenetanár felhívásra el- 
| határozta, hogy a zenei Ízlésnek terjesz- 
| tése, a magyar zenének népszerűsítése s 

ez által a magyar nemzeti szellemnek ezen 
; nemzetiségű vidéken való terjesztése vé

gett »zenekür«-t alkot: felmerült az eszme, 
hogy az egyesület egy olyan magyar ze
nész nevéről neveztessék el, a kinek neve 

j az egyesület célját mintegy kifejezze. Nem 
i kételkedett abban senki, hogy erre az Ön 
] neve a legméltóbb. Mert nem tekintve azt 
! hogy majdnem összes zenei műveltségűn

ket Önnek köszönjük, hogy ha nem is köz- j 
vétlenül, de közvetve, az ön összes paeda- 
gogiai és zenei működése programm ne- | 
künk, a mely programúihoz mindvégig ily 
hívek lenni akarunk. Ön általánosítani 
akarja a zenét, e fontos nevelési eszközt s 
ennek azon a jogon követel helyet az is
kolák többi tárgyai között, a minő jogon 
a képzőművészetnek egy ága helyett fog
lal. Mi is ezt óhajtjuk. Ön a népet is ré
szeltetni akarja azon gyönyörben, milyet 
a müveit ének okoz. A mi akaratunk is 
ez! Ön egész életéi arra szenteli ez irá
nyú működésével s művészetével hogy a ma
gyar műveltséget előbbre vigye s azt dia
dalra jutassa. Csekély erőnkből telhetöleg 
mi is erre törekszünk. Midőn tehát érte

sítjük Önt, hogy mint hü taniványokhoz 
illő, (minden jóban és nemesben meste
rünkhöz kívánván hasonlókká lenni, kis 
egyesületünket az Ön jeles nevéről nevez- , 
tűk el, egyszersmiud kérjük, hogy egye
sületünk felett a védnökséget elfogadni 
szíveskedjék. Vagyunk a znióváraljai áll* 
tanítóképző ifjúsága .Bartalus zenekör*- 
ének nevében. Znióváralján 1892. deczem- 
ber 14-én. Kutnyánszky Jenő elnök, Gel- 
lér Kálmán alelnök, Reczler György jegyző, 
Moyzes Miklós karmester, Medzihradszky 
János karmester, Vály Imre pénztáros.

Folyó hó 5-ón a következő szives vá
laszt vettük egyesületünk védnökétől:

Teli. Kutnyánszky Jenő zenetanár Úrnak !
Keáves barátom !

A közelebb múlt decz. hó vége (elé | 
vettem a znióváraljai zeneegylet megtisz- ; 
telő levelét, mely szerint zenekürének ma- 1 
gyár irányát az én nevemmel jellemezte. 
Igaz, én a magyar nemzeti zene müveié- j 
sére szenteltem egész életemet, úgy az el- j 
méleti és gyakorlati, mint a tanítói pályán, 
mert meggyőződésem (s ezt senki sem 
vonhatja kétségbe), hogy nemzetiségünk 
csak nyelvünkből s az innen eredő zené
ből áll.

Ily meggyőződéssel már 46 év óta tel
jes szeretettel dolgozom, s ha fáradságom
nak nem lett több és jobb eredménye, 
nemcsak nékem, de az adott kezdetleges 
viszonyoknak is tulajdonítandó. Bármini 
legyen, rám nézve, igen meghaló az a meg- 

I tiszetltetés, mely.yel életpályám vége felé 
a znióváraljai zenekör megtisztelt, s midőn j 
a legmelegebben megköszönöm kitünteté- 

! sét, egyszersmind óhajtom, hogy mint nem
zetiségünknek egyik hasznos művelője fel
virágozzék, s másoknak is mintául szol
gáljon. Kedves barátomat kérvén e sorokat 
a zenekörrel közleni, szives üdvözlettel 
vagyok barátja.

Budapest 1893. jan. 3. Bartalus Istv.
Kutnyánszky Jenő,

tanár s a kör ülnöke.

Taiiitóegylelünkröl.
(Folyt. 6s vége.)

Magyarország jövője az értelmiség tér
foglalásának mérvétől függ. A tanítók 
értelmiséget képezzelek a nemzet fiaiból. 
Hogy ennek megfeleljenek, arra elő kell 
készülniük. Előkészültek, mint tanilóképez- 
dei növendékek s most mint működő taní
tóknak jó iskola — az egylet. Nincs józan 
érzékkel biró tan férfiú széles Magyarorszá
gon, ki ne látná be, hogy mily hasznos 
egy értekezlet, egy közgyűlés; ezekben 
felvilágosittatik az ifjú tanító, mert mind
egyiknek nem áll rendelkezésére egy tan
ügyi könvtár, hogy önképzés által érje el

Hóhér módjára bebörtönöz, mig más nők 
százai boldogan, örvendve sietnek ártatlan 
örömök árjába.

Óh, most már bizonyára magérkezett az 
utolsó kocsi. Most már fel és alá hullámzik a 
táncosok tarka keveréke, kacagva, tréfáivá 
töltve meg a termet. Eddig még nem élvez
tem ezt az örömet. — Ma először akartam 
álarcosbálba menni, először életemben. Na
gyon unalmas, véli ő. Nem hiszem. Vagy mi
ért nem mutatja meg legalább.

Szegény jelmez !
Hasztalan készültél cl! Szép pillangószár

nyad nem tárul ki repülésre, nem örvendez
tet meg senkit szivárványszinével- A padlá
son fog elfakulni, elpusztulni a poros limlom 
közepette.

Nem, mégsem.
Legalább én lássam magamat teljes dísz

ben. Ezt nem tilthatja meg a zsarnok.
* *

•

És a fiatal asszony tényleg levetkőzött 
és felöltötte a tilos jelmezt. Készen van. 
Megragadja a háromágú ezüst gyergyatar- 
tót és az öltöző-asztalra helyezi, mely fölött 
művésziesen faragott keretben nagy kristály ; 
tükör ragyod.

Ah ! milyen szép !
Valóban ritka szép kép jelent meg a 

tükör fényes síkja mögött. A könnyű, arany- 
himes ruha fodros felhő módjára öleli körül 
a nyúlánk, zefirszerü kcces alakot; megleb- 
bentek a nagy, rózsás lepkeszárnyak, melyek I 
mindegyikének közepén égkekszinü szem J

volt látható. Közöttük látszott a 'gyönyörű 
fejecske, melyet szabadon környez a hul
lámos fekete haj ; a tojásdad, kecses, félig 
gyermeki arc, a nagy éjszem, melyben most 
a gyász harmatja, a bámulat és öröm 
szikrája tündököl.

A szép Psziché szárnyai különös módon 
megrezdülnek . . . Nézzétek !

Könnyeden fölemelkedik a padlóról . . . 
lassan röpül . . . Oh, hogyan röpül ! A bű
vös szarnyak halkan susognak a levegőben. 
Ah, zsarnok, ott a szomszédszobában, nem 
sejted, hogy hatalmad aldo/.ata szabad ! A 
testet persze hozzád láncolhatták a fényes 
ércből készült gyűrűkkel, de a lélek mene
kül. Lásd ! Psziché szabadon emelkedik és 
elröpul oda, a hova neki tetszik. Még búcsú- 
zásul kegyelmesen csokot küldünk . . . Úgy .
. . . Aztán halkan felnyitjuk az ablakot . . . 
Már magasan repülünk a tetők felett a csil
lagos menny alatt . . . Most csendben leeresz
kedünk erkélyre és belépünk a teljesen ki
világított terembe. Mily mozgás, suhogás, 
mily suttogás és rcbegés ! Ah ! Ah ! Ah ! 
hangzik mindenfelől, a tarka tömeg ketté
válik és köröskörül jázminok és rózsák illatát 
terjesztve, alig érintve a padlót, lebeg a 
kecses Psziché a készcnálló trónhoz . .

I)e jaj, ez csak ábránd.
A fiatal asszony börtönében van, tükre , 

előtt. Lába ujjain áll ugyan, de ezek a 
nehézség kérlelhetetlen törvényével a föld
höz bilincselik. Es a szomszédban őrködik I 
a pokorláb. I

Vájjon még ébren van-e ? Hallatszik a ,1

papiros sziszegése a toll pcrccgése . . .  Váj
jon gyótri-e a rossz Iclkiismcret.

— Megfigyelem a kegyetlent a kulcs
lyukon át.

* *•
Psziché a zár nyílása felé hajolt, de 

ugyanabban a pillanatban heves fuvas hang
zott el, melyre mély sötétség következett. 
A férj eloltatta a gyertyát.

Psziché lábbujjhegyen állva fülelt. De 
mitsem hallott. Talán mar alszik a kegyet
len ! A vasfejü! Nem kért bocsánatot, nem 
is próbálja, hogy kibékítse, nem is nyúlt az 
ajtó kilincséhez. Ő ugyan fel nem nyitotta 
volna az ajtót, még ha térdein kéri is, meg 
ha bűnbánóan veri is homlokát az ajtóhoz. 
Nem, ez az ajtó nem nyílik meg holnap 
sem, holnapután sem. Soha ! Esküszöm — 
soha !

Ez az irgalmat nem ismerő, fagyos em
ber méltatlanná lett szerelmemre. Megcsalt 
egy fiatal, tapasztalatlan leányt. Hiszen nem 
szeret, talán sohasam is szeretett! Eltéptem 
a köteléket, mely rablánccá változott.

Nem jött. Alszik. Bizonyosan, alszik. 
De hogy nem hallom lélegzetét! Uly csendes 
odabenn, akár a sírban. Igazán, semmi moz
dulat, lélegzet. Hátha benéznék?

Psziché még egy darabig ott áll feszül
ten figyelve, leselkedve. Aztán fogta a gyer
tyatartót a kulcsot óvatosan megforgatta ; 
egészen halkan benyitotta az ajtót és láb- 
újhegyen lopózott férje szobájába.

Lám, itt alszik a kereveten; le sem 
vetkőzött. Borzas feje a börvánkoson nyug

aton magaslatot, molyét el kell érnie, sze
rezze meg azon roulint, melylyel kell bír
nia. ha pedig ő elmarad, lesznek továbbra 
is civilizálatlan falvak is; ha pedig ambi
ciózus, úgy a gyűlésen hallott eszmék, 
tanulságok állal önbizalomhoz, önismeret
hez s a nevelés-tanításhoz szükséges bő
vebb ismeretekhez jut s még annál inkább 
fogja méltányolni s megfigyelni a gyűléseket.

Ép azért okvetlenül szükséges, hogy 
ezen lethargiából kiszabadulva, ezen a 
tanügynél fontos tevékenységi körben való 
működésre egyesüljünk. Minden egyleti tag 
érdeklődő közreműködésére van szükség, 
hogy tevékenységünknek látszata is legyen. 
Ne vonja ki magát alóla senki, ürügyet 
ne keressen a kimaradásra, mert ez a leg
könnyebb, de kötelességének tartsa min
denki úgy a megjelenést, valamint a köz
reműködést. Minden egyéni, kényelem
ről le kell mondanunk, hogy a hasz
nunkra szolgáló kötelességünknek eleget 
tehessünk. Ezen szellemi munkánk szabad 
versenyében az erős ne győzze le a gyen
gébbet, ne domináljon felette, de terelje 
azt is a helyes útra, hogy minden egyes 
erős legyen, mert csak igy lesz a tan ügy
nek haszna egyleti működésünkből. Sze
mélyeskedésektől óvakodjék minden egy
let, objektív legyen vitánk, mert ellenkező 
esetben megbénítana az minden hasznos 
működést. Nagyhorderejű tény lesz, ha 
egyetértésben egymást segítve működni 
fogunk. Kezdeményezzük tehát a mi a 
tanügyitek hasznára lesz, hárítsunk el min
den roszat s a mostani helyzet lisztáztas- 
sék. Reformok, a szó szoros értelmében 
szükségtelenek nekünk, csak a már bizto
san lerakott alapokon tovább kell építe
nünk, hisz insolvabilisek nem vagyunk s 
az épület, melyet elkészítünk, munkásainak 
csak díszére fog válni. Ne ússzunk az ár 
ellen, de felemelkedve az ügy magaslatara, 
átérezve a jót, a nemesi, a tapasztalt 
áramlat ellen okkal móddal küzdjünk s 
már megedzett erőinkkel azon legyünk, 
hogy többé lo ne győzessünk.

Hogy a vidékekre nemesítő lefolyást 
gyakorolhassunk, közszelemmel kell bír
nunk, ami pedig nincs most mindnyájunk 
közt, visszavonok vagyunk, soknál ki vau 
fejlődve az a magáról való soklarlás s 
másnak semmibe sem vevése — tisztelet 
a kivételeknek —, ha egynek kisebb a 
fizetése, vagy ha az nem a városban, de 
falun van alkalmazva. Ezen hibában szen
vednek ű—6 év óta éleibe lépő egyleti 
kártársaink, de ilyen az öregebbek közt 
is találkozik néha. Legyünk egymás irá
nyában conciliansok, barátságosak s akkor 
bizonyára ki fog fejlődni közöttünk az az 
úgynevezett esprit de corps.

Egyesüljünk tehát s munkálkodjunk

szik Levághatná, mint az a zsidó hősnő; 
egy csapásra menekülhetne az érzéketlen 
zsarnoktól!

De ez mégis csak nagyon kegyetlen 
volna.

Nini, bizonyara nehéz, kínos álmai van
nak. Arca elborult, ajka fájdalmasan össze
szorul . . . Talán álmában megbánta tettét. 
Tálán a holnapi nagy munkától tart ?

A résztvevő Psziché lehajlik, talán, 
hogy ajkával elkergesse az alvó homlokáról 
a kínzó álmokat; de akkor a gyertyatartó
ról forró csepp pottyant a férj kezére.

A zsarnok felriadt. Dörzsölte a szemét.
— Psziché ! Kialtja meglepetten Psziché :
— Igen, Psziché! felel az asszony, 

amint ijedtéből magához tér.
— A legszebb Psziché, kit valaha láttam.
— Ah ! Az imént azt mondtad, hogy 

a jelmez nem illik hozzám.
— Persze a bálra! Ott különben sem 

játszhatnád végig a szerepedet oly mitholó- 
giai pontossággal . gyertyáddal . a 
nyugvóhely mellett, melyen ott fekszik . . .

— Csak nem akarod mondani, hogy — 
Ámor ?

— Oh, tudom, hogy épen nem hason
lítok ehhez az istenhez. De sejtem, hogy 
itt feszíti valahol aranyos ijjat . . .

•

— Eresz! ne gyűrd össze a szárnyakat. 
Hiszen meg kell őriznem a jelmezt a jövő évre.



ós megintjük, hogy működésűnknek les/, i 
sikere »Concordia purvae rés crescunt, dis- i 
cordia inagnae dillabuntur* mondja u 
latin.

Jótékony hatással les/, a tanügyre, 
lelkiismeretséggel, bn/.galommal és szor
galommal párosult működésűnk s nagy 
mértékben hozzájárul majd ez a társada
lomban is el foglalt állásunk megszilárdí
tásához. s tekintélyünk öregbítéséhez. Kz 
által nem u/.t akarjuk kifejezni, hogy te
kintélyünk már most is nem volna, mert 
a tanultnak, a növeltnek mindenhol tekin
télye van, hisz a mai tanítóságnak nagyobb j 
százaléka már nem egyszersmind valamely j 
iparágnak űzője is.

A közmondás azt tartja »A jó  pap 
holtig tanul*. Nincs talán senki, ki az , 
egyleti gyűlésben, a felolvasott értekezések I 
s a tárgyalás alkalmával valami újat ne 
hallana; de persze, ha néhányat! azt tart
ják : nekem arra a miről ott szó lesz, szük
ségem nincs, akkor az egylet megbénul, j 
nincs kedv, nincs azon benső mozgató ; 
erő, mely neki - az egyleti tagnak — 
kitartást s impulsust nyújtana az abban 
való megjelenésre s működésre. A mely 
egyletnél a lelkiismeretes bu/.góság hiány
zik s csak visszavonás van, az az egylet 
nem fog prosperálni. Szakértelem, emel
kedettség és kitartás, bámulatra méltó 
egyes egyleti tagjainknál, meri hisz nél
külük meddő volna bármely vitánk is, 
de sajnos ők sem végezhetnek oly ,’sisip- 
husi munkát, mely egyletünket lespedlsé- 
géből felébresztené, hacsak minden egyes 
tagban s tagnál nem lesz a bátorsággal, 
az odaadással, a buzgalommal egyesült 
tevékenység.

Máshol örömmel teljesitik egyleti mű
ködésüket az egyleti Lagok. 1 —2 frlol 
szívesen áldoznak az egyleti célokért, tudva, 
hogy ezen összegre az egyletnek szüksége 
van — vannak olyanok közlünk is —, 
hisz azért adják azt ki, hogy ott a gyűlé
sen kartársaikkal találkozva eszmét cse
réljenek okulva, tanulva s tanítva a további 
működésre erőt gyűjtsenek, mivel a munká
nak komoly akarása s nehéz hivatásuk 
lelkiismeretes betöltésére való képesség 
a legteljesebb mértékben kell, hogy min
denkinek sajátja legyen.

Constatalva tanitóegylelünk helyze
tét, reményeljük, hogy soraink tisztázni 
fogják azt, nem lesz egyetlen egyleti tag 
sem, ki sorainknak igazat ne adna, ha az 
egyleti ügyet s az evvel járó tanügy javát 
Őszintén s igazan a szivén hordja. Ezentúl 
mindnyájan odaadó s nemes buzgalommal, 
kitartással egyesült működéssel azon le
gyünk, hogy egyletünk érje el azon magas
latot. melyet minden egyletnek elérnie, 
kell. Ha így kötelességünk teljesítésétől 
egyetlen egyleti tag sem vonul vissza, 
egyletünk élni. diszleni fog. Kel tehát 
munkára, segítsünk Dicslerweg szerint, ki 
egy társadalmi paedagogiát tárgyaló müvé
ben a következőket mondja »!tt segíteni 
kell, ez nem maradhat úgy, mint eddig volt*.

Maszny Samu

h í r e i n k .

— A nyitrai püspökség. Király ö fel
sége f. é. január 1-én kelt legmagasabb 
kézirattal, nyitrai püspökké Honde Imre 
besztercebányai püspök ö méltóságát ne
vezte ki. M'dőn őszinte ürömmel vesszük 
e hirl, egyúttal komoly aggodalom száll 
meg bennünket, vájjon utódja be tudja-e 
tölteni azt a fontos, hazafias missiót. mely
nek ő ezen exponált nemzetiségi püspöki 
megyében oly fényesen megfelelt! Mert. 
habár meg vagyunk róla győződve, hogy 
u távozásával üresedésbe jött püspöki szé
ket kipróbált hazafival tö ti be a kormány, 
mégis mivel az igaz hazafisag és az őszinte 
jóakarat mohéit az egyéni sajátságok is 
fontos kellékek, sikerül-e az alkalmas 
utódot jól megválasztani ? Uonde Imre 
püspök ö méltóságának főbb egyéni tulaj
donságai a szeretet ós jóság. Ezen eré
nyekkel kormányozta egyházmegyéjét és 
ezzel hódította meg ellenségeit Nemzeti
ségi politikája szintén a szereiden alap
szik, melylyel nem csekély eredményeket 
ért el. Adja Isten, hogy ezen nemes sa
játságokkal még számos éven át hasznára 
lehessen egyhazának és hazájának.

— Turóc vármegye közig, bizottsága
e hó 12.-én tartotta jan uár havi gyűlését I 
Justh Kaimén főispán úr elnöklete alatt 
a vármegyeháza nagytermében. A szakelő
adóknak a közel múlt közgyűlés óta sem
mi különösebb jelenteni valójuk nem volt. 
Fölem lítjük mégis Justh Kerencz közgazd. 
előadó jelentéséből azon érdekes lényt, 
kogy Iludák Endre törv. hat. állatorvosnak | 
sikerült a Tótprónán kitört ragályos mar
havészt oltás által megszüntetni. Köztudo- I 
mású. hogy ez a veszedelmes betegség, ha 
egyszer bevette magát valahová, kipusz- 
titja  a marhaállományt. Az állatorvos sike- , 
rés kezelése m ellett a főispán úr tólpró 
nai gulyájában a már fertőzött 81 darab , 
szarvasm arhából 7(1 megmaradt s túl van i 
minden veszedelmen. Ez minden esetre j 
olyan örvendetes eredmény, amelyet igen j 
ajánlunk u gazdaközönség ügyeimébe.

Roppant hideg telünk van ez évben. ! 
Máskor is megesett, hogy egy-két nap 17— 
20 fokos hidegek voltuk Túróéban, hanem 
m ost karácsony hete óta — leszám ítva a 
mu[t hét 8 napját, mikor havazott — min
den nap reggelen alúl van a higanyoszlop 
a 17 fokon; sőt tegnapelőtt reggelre 21 
fok hidegre ébredtünk. Igazság szerint nem 
volna szabad ezt a hideget kiáltani sem 
miféle bacillusoknak; nem értjük mégis, 
hogy a fővárosban egyre tart még a kolera!

— A magyar olvasó-egylet és társaskör 
nem turlhatta meg a mull héten tisztújító 
közgyűlését s igy ma délután lesz az meg

; a kaszinó helyiségeiben. A helyiség ügye 
! szóba került a csütörtökön tartóit választ- 
, mányi ülésen és Fekete Miklós ítélőtáblái 
I biró úr megokolt indítványára a választ

mány ma proponálni fogja a közgyűlésnek 
I az erre vonatkozó m ódozatokat; a lap o sa  

reményünk ennélfogva, hogy végre-valaha- 
ra tisztességes helyiséghez jut a magyar 

j kaszinó is.
— Meghívó. A rutlkai társaskör felol- 

i vasó estélyeket rendez f. é. januárhó 14. 
i (felolvasó : Eder Róbert úr), február 25.
; (felolvasó : Schik Vilmos úr), március 24. 
j (fe lo lv a só : Thoma József úr), és április 
j hó 22-én (felolvasó Porutiu Emil és Eder

R. urak) továbbá f. é. jan u ár 28-án zárt
körű táncmulatságot, és f. é. február 2-án 

: műkedvelői előadást. — Örömmel közöl- 
| tűk a rutlkai társaskörnek fenti meghivó- 
; já t, mert ezen szépen megindult mozga

lomban egy oly példát látunk, melyet 
minden hivatásának tudatában levő tár
saskörnek követnie kellene. Gratulálunk a 
tervbe vett felolvasásokhoz!

Nincs víz a kutakban. Túróéban azt 
tartják, hogy csak a h e t e d i k  hó ma
rad meg: ez évben meg itt ragadt a má
sodik : úgy, hogy az ősz igazán szárazon 
mull el. Most érezzük Mártonban, hogy az 
a hetedik hóról szóló babona, nagyon kí
vánatos valami; mert. hogy az őszszel 
nem volt olvadás, a kutak annyira kiapad
tak, hogy egynémelyikbcn épen nincs viz, 
a másikban meg, hu van is, az olyan za
varos, hogy alig illatja az ember. Az meg 
igen kétes vigasztalás, hogy majd lesz a 
tavaszszal, ha ez a nagy hó olvadni kezd, 
mert valószínű, hogy akkor meg több vi
zünk le z, mint magunk is kívánnánk.

— Mártonban is lesz farsang. Igaz. 
hogy ez évben igen rövid ideig tart tu r
néval herceg uralma, mindamellett is két
szer lesz szerencsénk ö vigságához. Hallo
másunk szerént lesz közművelődési bál és 
kórházi bál is; egyik talán.még e hó leg
végén. a másik a jövő hónapban, megvi- 
gusztalodhatnak ennélfogva azok, akik mar 
egészen lemondtak a farsangra a mula
tósról.

— A znióvaraljai magyar olvasókör, e
hó 8-án  tartott közgyűlésében elnöklő 
Mihalitska István jó l megokolt indítványára 
elhatározta, hogy a F M K. jE. alapító 
tagjai sorába lép 100 frttul. Az erről szóló 
alapító levelet a legközelebb Mártonban 
tartandó közgyűléskor fogja átadni az egy
leti elnökségnek. Az olvasókör nagy lelke- 
sültséggel fogadta el az indítványt s óhaj
tandó, hogy példáját más hasonló egyletek 
is kövessék.

— A lipto-szt.-miklosi tüzoltoegylet f.
h. 7-én a »Fekete sas* szálló nagy term é
ben bált rendezett. A bál iránt minden 
oldalról nagy érdeklődés volt észlelhető. 
Mindenki tudta, hogy a rendezőség fe je ,

Kloch Károly báró ez alkalomkor isérvé- 
nyesiteni fogja leleményességét ; úton út
félén beszélték, hogy a nagyterem mikép 
lesz feldíszítve, mert ilyenféle dolgokban 
báró Kloch felülmúlhatatlan, a mit mél
tóbb ízben be is bizonyított. A nagyterem 
falai különféle tűzoltói szerekkel voltak 
ízlésesen körülrakva. A bálanya emelvénye 
igazan mesterma volt. Kár, hogy üresen 
maradt, mert Tancsali Joób Adolfné, ki a 
bálanyai tisztséget elfogadta, nem jelent 
meg a bálon. Az emelvény bejárata előtt 
egy teljesen felszerelt életnagyságu kitö
mött tűzoltó álloti őrt. Egy kályha körül 
felállított emeletes égő ház, nagyon ügye
sen volt készítve. Az erkélyen egy gyer
mek állott kitárt karokkal segélyért ese
dezve. A ház mellett egy magas létrán 
egy életnagyságu kitömött tűzoltó fecs
kendőt tartott kezében és oltotta az égő 
házat, sat. sat. A bál nagyon látogatott 
volt. A megyei tűzoltó egyesületek képvi
selőket küldöttek. A liptó-ujvári Bonne 
parancsnokot, a tarnóci Unger Edét és 
Puchy Györgyöt, a nagy-bobróci Árvay 
Jánost, a kis-bobróci Baán Zsigmondot 
sat. Kürtliy Lajos főispán, ki a íiptóme- 
gyei tűzoltó egyletek védnöke, szinte jelen 
volt a bálon. A fiatalság jókedvűen mula
tott, és búzát t a a talpalávalót hajnalig. A 
rendezőség a bál erkölcsi és anyagi siker 
biztosítása érdekében mindent megtett és 
a nagy közönség örömmel fog a lefolyt 
mulatságra visszaemlékezni. Felülfizettek : 
Fancsali Joób Adolfné 40 frtot, Kürthy 
Lajos főispán, Andaházy Géza alispán 
Plat'hy Mihály, Kiszely Árpád, Dr. HolTman 
Adolf, Thuráns/.ky Tamás, Dr: Mikó Gyula 
4—4 frtot, Baltik Frigyes ev. püspök, td. 
Ballo Lajos, Vitális Péter 5—5 forintot, 
Spitz Jakab és fia 13 frtot, Pottornyay 
Miklós 8 frtot, Povolny László, Okolicsá- 
nyi Antal 3—3 frtot, Első magyar tanin- 
gyár L. Újvár, .Stein Mór, Ballo Rezső 
l’ongrácz Anna, Bloch Sámuel 2—2 frtot, 
Jahn Nándor, Dr. Roth Adolf, Kossányi 
Géza, Király Kálmán, Rolhschild Emil, 
Luby Boldizsár, Kubinyi Bertalan. Fren- 
czel Katalin, Stein Róbert, Krssák Árpád, 
Dr. Schlesinger Náthán, Teplánszky Ármin 
1—1 frtot.

— A zniováraljai áll. tkópzó intézet 
ifjúságának Barlalus köre f. hó 8-án d. u.
3 órakor gyűlést tartott melyen a znio
váraljai intelligens közönség meglehetős 
szép számmal volt képviselve. A gyűlés 
után esti 8 óra>g lánc volt. Ezen gyűlésen 
végleg elhatározta a kör, hogy f. évi január 
hó 21-én táncmulatsággal egybekötött 
hangversenyt rendez, melyre a nagyérdemű 
közönséget hírlapilag is meghívja a ren
dező bizottság. A hangverseny műsora a 
következő: 1. Hymnus Mozcrttól. Előadja 
az énekkar. 2. Ágnes asszony. Melodráma. 
Szövege: Arany Jánostól, zenéje: Kut-
nyánszky Jenőtől. Szavalja: Gellér Kálmán 
IV. éves tanító jelölt, Zongorán kiséri : 
Kutnyánszky Jenő tanár. 3. »E« dur Szé
náin Hajdu-lól Előadja Nevoral István 
IV. éves t. j. 4. Éji dal Stüudchen Marsch- 
nertöl. Előadja az énekkar. 5. »A cscraljai 
malom jegenyéi*. Elbeszélés. Irta és fel
olvassa : Kutnyánszky Jenő tanár. 6. Népdal
egyveleg Húbcr Karolytól. Előadja az ének
kar. 7- »Es* dur Szonáta Haydentól. Elő
adja: Muyzes Miklós IV. éves L j. 8. Polonuise 
Szhubeliöl. Előadják a vonós-négyes tag
jai : Mepzihradszky I. IV. c., Kvasznyicska 
S. II., Schwartz F. II.. Moyzes M. IV., t.j. 9. 
Krigsmarsch. Mendelsohtól 8 kézre két 
zongorán. Előadjak: Moyzes Miklós IV 
éves, Lozer László III. éves Mihályi II. 
éves és Nevoral István IV. éves, t. j. 10. 
Induló Burlalustól. Előadja az énekkar. 
Belépti díj személyenkint 1 frt, családjegy 
2 f r t ; Ezen belépti dij a hangversenyre 
és *a táneslélyre is szól. A hangverseny 
d. u. 4 órakor kezdődik s (5 órakor vég
ződik a képezdei nagy teremben, a tánc
estély pedig a vendéglő negytormeben fog 
megtartatni s 8 órakor kezdődik.

— A körmöcbanyai ag. ev. egyház f. 
ho 6-an szép ünnepet ült. Chabadu József 
felügyelő 25 év előtt lett az egyházközség 
jegyzője s nemsokára felügyelője. Ez idő 
alatt nagy buzgalommal cs odaadással való
ban sokat tett az egyházért s a hivek tisz
teleteknek, szeretetóknek és halajoknak óhaj
tottak kifejezést adni ez ünnepen, a tem

plombeli disszüíés után leleplezvén a tanács
teremben Chabadának Soltész Arnold festette 
arcképét.

— A kivándorlás Amerikába a múlt 
évben, az előző évekhez képest általános
ságban csökkeni ugyan, de Magyarország
ból többen vándoroltak ki, mint 1891-ben. 
A magyarországi kivándorlók száma 50 
százalékkal növekedett s a statisztikai ada
tok szerint egyetlen-egy államból sem ily 
nagy arányú a kivándorlás.

Ny illté r .
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősé

get a Szerk.

— Egész selyem, mintázott Foulárdokat
(mintegy 450 hülömbözö fajban), méteren
ként 85 krtól -V frt 65 krig — valamint 
fekete, fehér és színes selyemszöveteket 
55 krtól 11 f r t  65 krig szállít — sima, 
koczkás, csikós, virágos, damaszolt minő
ségben (mintesy 240 féle dispositió és 2000 
különböző szin és árnyalatban) szállít pos
tabér és vámmentesen l l e i k i i e b e i 'f f  €■. 
ics. kir. udv. szállító) N e ly e in g y á r a  
’/ iü r ic l i l i e u .  Minták póstafordulóval kül
detnek. Svajozba czimzett levelekre 10 
kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó.

H Í  H P  E T fi S E  EL
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tkvi 1892.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Iiptó-szt.-miklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Ruzsiak János végrehajtatónak Sunyavecz 
sz. Baranecz Éva, Oravecz sz. Baranec. 
Zsuzsi és Kustyik sz. Baranecz Maria pribi- 
linai lakos végrehajtást szenvedő elleni 130 
frt tőkekövetelés és járulékai kielégítése s 
iránti végrehajtási ügyében a rózsahegyi kir 
törvényszék a liptó-szt.-miklósi kir. járásbíró
ság területén levő Pribilina községben fekvő 
a pribilani 309 sz. tjkben A I 1 sorsz. a. 
92 sz. házzal foglalt 7* részben irt 160 frt 
becsült és a pribilani 129. sz. tjkvben A  I 
*/h urb. t. 2—26 sorsz. a foglalt s 8/s rész
ben irt ingatlan jutalékára az árverést 310 
forintban ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanság az 1893. évi márczius hó 
23-ik napján d. e. 9 órakor megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fog. Árverezni 
szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá- 
uak io°/u-át vagyis 31 frtot készpénzben 
avagy az 1881. LX . ez. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított, ós az 1881-ik évi 
november hó 1-éu 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8 ik §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni avagy az 1881. LX . t. ez. 175. 
3. értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
eiöleges elhelyezőiéről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Liptó-Szt.-Miklóson 1892-ik évi 
deczember hó 6. napján a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál.

Mattyasovszky
kir. aljárásb.

3180. sZj_
tlkvi 1892.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szt.-márloni kir. járásbíróság 

mint tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a kormöczbányai takarékpénztárnak Csep- 
csanyi sz. Zorkóczy Apolonia elleni végre
hajtási ügyében Kis-Cscpcsén községben 
fekvő

a) a kis-csepcséni 19. sz. tjkvben A 
3. sor sz. a. foglalt s özv. Csepcsányi

sz. Zorkóczy Apolonia nevére irt ingatlanra 
937 írtban,

b) a kis-csepcséni 36. sz. tjkvben A 
-f- 1 sor sz. a. foglalt s ugyancsak Cscp- 
csanyi szül. Zorkóczy Apolouia nevére írt 
ingatlanra 943 frt kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
íngatlauság az 1892 évi január ho 23-ik napján 
d. c. 10 órakor Kis-Cscpcsén községben 
a község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alúl is cl fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlanság, kikiáltási árának io°/o át készpénz
ben vagy óvadék képes érték papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, vagy pedig a 

bánatpénznek a bíróságnál történt előlege*



í

í

elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Turócz-Szt.-Mártonban 1892. évi okt. 

hó i2  én.
F e k e t e ,

kir. Ítélőtáblái bíró.

Árverési hirdetményi kivonat.
A  liptó-szt.-miklósi kir. jbiróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Burghardt szül. Mattyasovszky Cemilia vég- 
rehajtatónak Fehérpataky szül. Kaszaniczky 
Zsófia végrehajtást szenvedő elleni 300 írt 
tőkekövetelés és továbbá Kmosko Adolf 
csatlakozónak 55 frt s jár. Vitális Péternek 
200 frt 8 jár., Guoth szül. Fehérpataky Má
riának 18 frt 90 kr. Teltsch Mihálynak 91 
frt 25 kr. s jár. Kállay Adolfnak 69 frt 90 
kr. tőke s jár. a kir. kincstárnak 2Ó0 frt 
37 kr. özv. Jánsky Madocsányi Gyulánénak 
157 frt 83 kr. és Hazucha Andrásnak 210 
frt s jár. iránti végrehajtása ügyében a rózsa
hegyi kir, törvényszék (a liptó szt.-miklósi 
kir. járásbíróság) területén lévő Kelecsény 
községben fekvő a kelecsényi 4. sztjkvbcn 
foglalt s egy felerészben írt A I cur. tel 1 
sor 4. hrsz. 3. sz. házzal 120 frt. A l i .  cur. 
tel. 1. sor 115. hrsz. 47. sz. házzal 120 frt. 
A  - f  cur. tel. 1. sor 16. hrsz. 1 frt 50 kr. 
2. sor 97. hrsz. 5 írt- 3. sor 106. hrsz- 50 
kr. 4. sor 124. hrsz. 3 frt 50 krt. 5. sor 
139. hrsz. I frt. 6. sor 173. hrsz. 1 frt 50 
kr. 7. sor 177. hrsz. 6 frt. 8. sor 2 1 1 hrsz. 
7 frt. 9. sor 196. hrsz. 5 frt. 10. sor 240. 
hrsz. 4  frt. 11 sor. 244. hsz. 1 frt. 12. sor. 
257. hrsz. 3 frt. 13. sor 294. hrsz. I frt. 50. 
kr. 14. sor 349. hrsz. 4 frt 50 kr. 15. sor. 
381. hrsz. 6 frt. 50 kr. lő. sor 400. hrsz.
10 frt 50 kr. 17. sor 433. hrsz. 16 frt. 18. 
sor 441. hrsz. 12 frt. 50 kr. 19. sor 448. 
hrsz. 17 írt 20. sor 451. hrsz. 3 frt 50 kr. 
21. sor 466. hrsz. 10 írt 22. sor 307. hrsz.
5 frt 50 kr. 23. sor 524. hrsz. 7 frt. 50 kr. 
24. sor 590. hrsz. 10 frt. 25. sor 636. hrsz.
11 frt. 26. sor 648. hrsz. 9  frt. 27. sor 659. 
hrsz. 6 frt. 50 kr- 28. sor 688. hrsz. 3 frt. 
29. sor 733. hrsz. 2 frt. 30. sor 798. hrsz.
1 frt. 31. sor 810. hrsz. 53 írt. 32. sor 757 
hrsz. 2 frt. 33. sor 855. hrsz. 8 írt. 50 kr. 
34. sor 868. hrsz. 6  frt. 50 kr. 35. sor 897. 
hrsz. 11 frt. 36. sor 952 hrsz. 6 frt 50 kr. 
37. sor 956. hrsz. 3 frt. 50 kr. 38. sor 967. 
hrsz. 1 írt. 39. sor 967. hrsz. 2 frt. 40. sor 
994. hrsz. 1 frt. 50 kr. 4fi. sor 1056. hrsz.
1 frt. 50 kr. 42. sor 1073. hrsz. 3 frt 50 kr. 
43. sor 109. hrsz, 4 frt. 44. sor 1104. hrsz.
4  frt. 50 kr. 45. sor 1118. hrsz. 4 frt. 46. sor 
1124. hrsz. 3 frf 50 kr. 47. sor 1147. hrsz.

50 kr. 48. sor 115 1. hrsz. 4 írt. 49. sor 
1158. hrsz. 1 frt. 50 kr. $0. sor 1159. hrsz. 
4 frt. 51. sor 1178. hrsz- 5 frt. 52. sor 
1186. hrsz. 10 frt. 53. sor 1198. hrsz. 6  frt. 
50 kr. 54. sor 1235. hrsz. 5 frt. 50 kr. 55. 
sor 1310. hrsz. 10 frt. 56. sor 1332. hrsz. 
17 frt. 50 kr. 57. sor 1352. hrsz. 6  frt. 50 kr. 
58. sor 1376. hrsz. 15 frt. 50 kr. 59. sor 1408. 
hrsz. 9 frt. 50 kr. 60 sor 1426. hrsz. 7 frt. 
50 kr. 6 r  sor 1432. hrsz. 2 frt. 50 kr. 62 
sor 1439. hrsz. 10 frt. 50 kr. 63. sor 1449- 
hrsz. 12 frt. 64. sor 1452. hrsz. 10 frt. 63. sor 
1491. hrsz. 7 frt. 50 kr. 66. sor 1514. hrsz. 

6  frt. 67. sor 1525. hrsz. 5 frt. 50 kr. 68. sor 
1542. hrsz. 6 frt 50 kr. 69 sor 1550. hrsz. 
50 kr. 70 sor 1553 hrsz. 10 frt 50 kr. 71 
sor 1597. hrsz. 6 frt 50 kr. és 72 sor 1601. 
hrsz. a 15 frt becsült ingatlanára az árverést 
összesen 688 írton ezennel megállapít ott 
kikiáltási arban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1893. évi február hó 
27-ik  nadjan d. e. 9  órakor Kciecsény köz
ségben megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is cladatni 
fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 %  át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t. ez. 42 fj-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
i-én 3333. sz. a. kelt igazságiigyministeri. 
rendelet 8 § ában megjelölt óvadékképes ér j 
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni a I 
vagy az 1881. LX. t. ez. 170. § a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges c l- ; 
helyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt atszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha 
tós.g.

Kelt Liptó-Szt.-Miklóson 1892. évi no
vember hó 15-ik napjan.

Mattyasovszky,
kir. aljbiró.

MEGHÍVÁS.
A t ú r  ó c  z i k e r e s k e d ő i  in i és h i 1 0 1 i n t é z 0 1 

1893. január hó 30-án délutáni 2 órakor megtartandó

rendes közgyűlésére
a t. ez. részvényes urak ezennel mugliivatnak.

Tanácskozás tárgyai:
1. Igazgatósági je lentés.
2. Felügyelő-bizottsági je len tés és ezzel kapcsolatban a felmentvény megadása.
3. Határozathozatal a tiszta nyereség felosztása iránt.
4. Határozathozatal egy felállítandó fióktelep iránt.
5. Igazgatósági indítvány a Turócz-Szen’.-Mártonban felállítandó sörfűződe és 

kem ényítő-gyár az intézet által való hozzájárulása tekintetében.
0. Netaláni. három nappal a közgyűlés előtt az igazgatóságnál Írásban beadandó 

önálló indítványok tárgyalása.

Az igazgatóság. 

Turóczvármegye alispánjától.

Hirdetmény.

meghűlés által keletkezett betegségek leg
nagyobb része, nagyon könnyen volna mel
lőzhető alkalmas háziszerek azonnali alkal- 
máza áttal. A Horgony-Pain-Expeller ily 

esetekben a
legjobb bedörzsölés.

Hasonló jó eredménynyel basznállliató csúz. 
köszvény és tagszaggatás, valamint fejfájás, 
hátfájdalmak, csipöfájdalmak stb. ellen és 
majdnem minden háztartásban készleten van. 
Ezen szer 40 kros. 70 kros és 1 frt 20 kros 
üvegekben majdnem minden gyógyszertár
ban kapható. Minthogy értéktelen utánza

tok is léteznek, kifejezetten:

a R ich te r-fé le  H orgo n y-P ain - 
Expeller

kérendő.

A nagyméltóságú m. kir. honvédelmi ministeriumnak 1892-ik évi deczember hó 
19-én 71411. szám alatt kelt leirata folytan közhírré tétetik, miszerint azon czélból, hogy 
háború idején a katonai élelmező tisztvieslőkben bea.ló nagyobb szükséglet fedezhető 
legyen, és hogy a katonai élelmező szolgálatra alkalmas egyének a népfelkelésről szóló 
1886. évi XX. t. ez. 9. § sa és a népfólkelési utasítás 5-ik >j-a értelmében már békében 

| kijelölhetők legyenek: a népfölkelő kötelezettségben álló azon állam polgárok, k i k  
m ; |» f ö l  k e l ő  k ü f r l r / .c t l M i - g ü k r f  I t á h o r ú  i d e j é n  é l e l m e z ő  <í * z I v I m *- 
l ö l  m i n Ö K é g l i e i l  ó h a j t j á k  t e l j e s í t e n i ,  ezen hadi szolgálatra mar békében 

| megfelelő kiképzést nyerhetnek, ha erre az előirt pályázati feltételek mellett önként 
| jelentkeznek.

A pályázati feltételek a járások fószolgabiráinal megtekinthetők. 
Turócz-Szt.-Mártonban 1893. évi január 5 én.

B cn iczky K álm án,
alispán.
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- IvíEag'jrar ország* O
legolcsóbb és legdíszesebb képes hetilapja g

K E P E S C S A L Á D I L A P O K
f l * B 3 - i k  é v  j a n u á r  h ó  1 - é n

TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAMÁBA LÉP
a magyar művelt, de különösen a magyar női művelt olvasó közönségnek leg
kedvesebb laj ja.

A  »Képes Családi Lapok* a magyar szépirodalmi lapok között legjobban 
el van terjedve.

A -Kepes Családi Lapok* most lépett a 1 5-ik évfolyamába, mi éléggé bizo
nyítja,^ mennyire megnyerte e lap a magyar művelt közönség tetszését.

Kepes Családi Lapok* szellemi részét, a magyar irodalom legelső irói
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nyújtják. A szejkesztőség dr. Murányi Ármin, dr. Tolnai Lajos és dr. Varady Antal

ezc en van, akik sem faradságot, sem költséget nem kiméinek, hogy a lap 
szelleme a müveit olvasók Icgmagassab igényeit is kielégítse. %
T'i • P®8 Családi Lapok* munkatársai sorában vannak a lobbi között ; C

adu, Temérdek, Lanka, Tülyymy, dr. Murányi Enni, Ctorh, C 
V - Benicekyné Bajza Lenke, Biittner Lina, Nagyváradi/ Alira, f
Haver Ilma, V. Gadl Karolina, Harmatit Lujza, Hevesiné Síikor Margit, stb. stb. 2  
hírneves íróink és Írónőink. *

A  ‘ Képes Család! Lapok* minden számában Icgkivállóbb művészek rajzai 5  
és képei után kitűnő illusztrációkat ad. £

A 'Kepes Családi Lapok* minden számához le jobb íróinktól egy regény C 
e je s  nyomtatott ivét kapják az olvasók díjtalanul s igy egy év alatt 5 —6  re- £  

gény birtokába jutnak melyekhez mindig díszes boríték is járul. f j
-Kepes Családi Lapok* minden szamában ügyesen összcáliitott sakrejtvé- #  

nyék, apróságok és irodalmi ismertetéseket tala! az olvasó; — s a lap előfize- 5  
tőinek postájában a legszellcmdusabb társalgás folyik az előfizetők között, végül: C

A 'Kepes Családi Lapok* minden kéthétben külön divat mellékletet ad, a C 
mely a "o j közönségnek minden más divat lapot teljessen nélkülözhetővé tesz. f  
. „ , ,  ' * e“es Lsaládl Lapok* előfizetése egy évre 6  frt félévre 3 frt negyed- r  
í  7 : V k' 32 ^ 6sz,ÍV1 előfizetési dijához 80 krt. kuld, 4 regényt, a ki télévi 2

. , s c.7' krt- küld, 2 regényt s a ki negyedévi előfizetéséhez 20 krt. í
küld, 1 regényt kap bérmentve jutalmul. £

m..»«»«Jí!Í*e5éSe!ieÍ  í v bárm.e|y naPÍátó1 elfogad és levelező lapon óhajtásra C mutatvanyszamokat bárkinek díjtalanul kuld : £

A „Képes Családi Lapok" kiadóhivatala S
Budapesten, Nagykorona-ulcza 20. sz. #

looooooooooooooooooooooooooooooooi

Sza k értő i vé le m én y:
A forgalom ban levő valódi francia cognacokkal vetekedhetik.
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luróQ2-s2t-m4r(oni magyar nyomda. — Moskóoíi Fercncj.
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Melléklet a „Felvidéki Híradó" 3-ik számához. 1893.

r r

„ F E L Y I D E K I  H I R A D O . “

A magyar olvasóközönségnek őszinte köszönetét mondva, azért a 
páratlan támogatásért, melyben a „FELVIDÉKI HÍRADÓ" újból része
sítette, figyelmeztetjük azokat az előfizetőinket, akiknek előfizetése e 
hónap í-én lejárt, szíveskedjenek ezt mielőbb megújítani, nehogy a lap 
küldésében késedelem történjék.

Ujonan belépő előfizetőinknek e hónap 22-én ingyen és bérmentve 
küldjük el Boldis Ignácz „VIRÁGOK A FÁ TRA  A LÓ L" ezimü zene
müvet.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ* előfizetése ára: Egész évre 4 fit. Fél 
évre 2 frt. Negyed évre 1 frt.

Óhajtván, hogy a „FELVIDÉKI HÍRADÓ* mennél nagyobb elterje
désnek örvendjen, hajlandók vagyunk a lapot egyeseknek a következő 
kedvezményes áron adni:

Tanulóknak, egyetemi hallgatóknak egész évre . . . .  1'50 frt.
Tanárok, tanítók, valamint ifj. önképzőegyleteknek . . . 2 '— „
Fél é v r e .........................................................................................................1'26 „
A „F. M. K. E .“ ta g ja in a k ......................................................................2'50 „
Fél é v r o .......................................................................................................... l -25 „

E kedvezményes árak 1893. évi január l  ével léptek életbe.
Minél tömegesebb támogatást kérve hazafias tisztelettel vagyunk 
Turóe-Szt.-Máttonban,

KIADÓHIVATALA.

I



Különösen figyelembe ajánljuk, hogy Turócz-Szt.-Márton ás vidéké O lvasó- T ársas- és 
más egyleteinek, úgy irodalom kedvelőinek szives megrendelései Ráth M ór könyvkereskedése 
által Budapesten a Haas-palotában különös figyelemben és a lehető legnagyobb, az Antiquá- 
riusok által is alig nyújtható engedményekben részesülnek. Kívánatra m egtekintésre és válasz
tásra is küldetnek a legújabban megjelent jelesebb müvek bérmentve.

1

v  -kóHoM- v  v  'V  v  .-k'.vék vS-. v Y .*

E Á T H

könyvkiadóhivatala és könyvkereskedése
liiula]H‘sten. Gizella-tér, a Ilaus-|mlfl<iil>an.

I

I
több mint Í15 éven ár közbizalomban részesülő köüvvkereskcdej^ és könyvkiadó-hivatal, K 

József főberezeg és családja, a m. k lr. Egyetem, m. t. Nem zeti M úzeum , Országgyűlés, IAkadém ia,
Földhitelintézot, számos h itbizom ányi nagy család i könyvtár, az Érseki, Püspöki k a r, Clerus számos  
tagjának, a Budapesti és több vidéki k ir. Tábla, a legtöbb k ir . Törvényszék, Ügyvédi k am ara , Jogász- 
ogylet, a legtöbb előkelő ügyvéd, blré és számos központi nagy országos és m-hány s zá z vidéki alsóbb 
és felsőbb Iskola i, Közművelődési és Kaszinói, Olvaséogylcti könyvtárak , a po litika i és tadom. élet 
legtöbb kitűnőségének stb könyvárusa, ezentúl i> főczéljnimk ingja tekinteni a z  álta lánosan nyilvánuló  
népszerűséget lentartani.

Mindennemű irodalmi megbízásokat a legnagyobb figyelőmmel és a lehoté legjutányosabban  
eszközöl. Minden, bárhol és bárki által hirdetett bárm ily  nyelvű, leszá llíto tt árú  művek is. lehetőleg 

I postafordultával expodinltatnak vagy a külföldről is leggyorsabban beszereztetnek, miután P árizs zs a l, 
Londonnal es minden nagyobb irodalmi központtal direcl összeköttetésben állunk.

S aját nagyszabású kiadásaink különös figyelembe a já n lta tn a k ; ezeknek Jegyzéke a zo k 
nak Is Jé szolgálatot tesz, k lkuok sem idejük, sóin kedvük a számos, gyakran  nagy furfanggal, 
nyegleséggel szerkesztett könyvjegyzékekből a valóban jó  és megvételre érdomes müveket klszem olnl. 
Ezen Jegyzékünk a legmegbízhatóbb irodalm i tanácsadó, mert csak elism ert jolosségü, dlszoson nyo
m atott, Jutányos, részbon m i i .  válogatott művekot ta rta lm a z , minden mai nap
oly divatos nyogleség k izá rá sá v a l.

A középtanodai táuárcgylet legújabban kiadott oataiogusábau k iadása ink  túlnyomó részo  
közel 200 kötőt megvéteiro van a já n lv a , az In tézotek szám ára  több példányban is, mi kitüntető  
cllsmeréso azon lolklismorctos törekvésünknek, m iszerin t k iadásaink  csak a legmagasabb színvonalon  
állé  m agyar és külföldi müveket - ezeket csupa kitűnő fordításokban öleljék fe l; íriszen köztudomású 
dolog, hogy az újabb magyar remekírók is többnyire általunk adattak ki. A tanárogylot catalognsa nyo
mán készséggel szolgálunk úgy sa ját, mini a inas kiadók ajánlott müveire nézve bövobb tá jé k o zta tás s a l.

A rra  Is figyelm eztetjük a t. közönséget, hogy az antlguárlnsok á lta l h irdetett mlndon mü 
álta lunk  legalább Is azon áron kapható, mely az ö catalogusaikban előfordul, és hogy megegyezés 
folytán részletfizetéseket is elfogadónk.

>>

$
I

A „FELVIDÉKI HIRADÓ“
kiadóhivatalában:

a turócz-szt.-mártom Magyar Nyomda kiadásában
megjelent és ott kaphaté

Irta : R É V É S Z  L A J O S .
ÁRA: azelőtt 8 0  kr, most 4 0  kr.

A pénz elöleges beküldése után a megrendelők  
b é r m e n t e s e n  kapják.

A  „ F E L Y I D E K I  H Í R A D Ó "
K I A D Ó H I V A T A L A .
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