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Felvidéki Híradó.
A felvidéki magyar közművelődés szolgálatában álló társadalmi hetilap.

S S  MEGJELENIK: J l I X I t K V  V A S Á R N A P .

ELŐFIZETÉSI ÁRA :
Egész évre \ frt. Fél évre 2 írt.

Negyed évre 1 frt.

Irányelvek-
(F.) Az ősz és tél rendesen köze

lebb hozza az embereket egymás
hoz. Az ősz kedvezőtlen időjárása 
benépesíti a kaszinókat és más nyil
vános helyeket. Megindul a szórakoz
tató mulatságoknak egész légiója.

Állandóságra azonban e téren sem 
lehet számítani.

így például, ha azt tapasztaltuk, 
hogy az idén a szórakoztató mulat
ságoknak egy bizonyos neme köz
kedveltségre tett szert, majdnem bi
zonyosra vehetjük, hogy a jövő év 
őszi és téli estéin mással cserélhetik 
fel, ő maga pedig a feledés lomtárába 
kerül. S ez az emberi természet sze
szélyeiben, s a változatosság iránti 
hajszában leli magyarázatát. Híven 
emlékeztet ez bennünket a természet 
öröktörvényeire, a hol: nincs meg- 
megállapodás.

És igy vagyunk a nagyobb kali
berű társadalmi tevékenységekkel is. 
Felkapunk egyes eszméket, harcolunk 
eredményük érdekében, de aztán is
mét bevonjuk vitorlánkat.

Előadásokat, felolvasásokat, hang
versenyeket stb. rendezünk, hogy a 
társadalom elemei tömörüljenek, hogy 
a hazai kuliura minél nagyobb tért 
foglaljon el s annak áldásál minél 
többen élvezzék. Közbe jön azonban 
egy véletlen, s a társadalmi mozgal
mat csend váltja fel.

S ebből azt gondolhatná az em
ber, hogy ez igy nem jól van. Ped'g 
be kell látnunk, hogy a természet 
törvényének itt is uralkodnia kell. 
A nagy ritkaságok közé tartozik, hogy

í

Felelős szerkesztő: Révész Lajos. 
Társszerkesztő: Fehér János. Kiadóhivatal a Magyar Nyomda

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és előfizetések a kiadóhivatalra 
cimezve Turóc-Szt.-M ártonba küldendők.

l.ipunk «iAioár» h!r<WUi«k«t •Ifog.d > H.ulcr ügynökiig 4 i » Migjr. Tirlr. Iroda Mrdeilil Irodája Budapait, Oránálos-a 1.

valamelyes társadalmi mozgalom éve
ken keresztül egyenlő energiával vé
geztetnék. S ez is csak ott és akkor 
sikerül, a hol a kedvező anyagi 
viszonyok megvannak s nem állják 
útját az eszmék gazdagságának.

A felvidéken a társadalmi moz
galmak az utóbbi időben erős lendü
letet mutattak. A ki figyelemmel kiséri 
a felvidék orgánumainak, a magyar 
lapoknak, itt-ott szórványosan közölt 
jelentéseit, annak hazafiias öröm tölt
heti el szivét, hogy a felvidék társa
dalma korlátolt anyagi viszonyai mel
lett is mind sűrűbben ad magáról 
éleljelt.

A kezdet nehézségein régóta túl 
vagyunk. Eléggé ismeretes, hogy a 
kezdeményezők munkája sok aka
dályra talált. Ezen azonban csodál
kozni nem lehet, mert az a nemes 
cél, a mi a vezéreket munkára indí
totta, még nem hatotta át egészben 
véve a résztvevő közönséget. És igy 
nem is mondhatja, de ne is mondja 
senki, hogy a felvidék társadalma 
nem teszi eléggé kötelességét, hogy ( 
nem érti nemzeti feladatait!

Sőt ellenkezőleg nagyon jól tud
juk, melyek a mi kötelességeink! 
Tudjuk jól, hogy első sorban a magyar 
nyelv általánossá tétele képezi leg
fontosabb feladatunkat. De ez nem 
megy oly könnyen, mint egyesek csak 
úgy könnyedén kigondolják! Nem 
nehéz észre venni, hogy itt vagy olt 
még hiányok mutatkoznak, hogy egyik 
másik hivatalszolga még nem beszél 
magyarul, de nehezebb a bajon segí
teni !

Teljes önérzettel mondjuk, hogy 
a magyar nyelv, ma már hatalmas 
pozíciókat szerzett a felvidéken is. 
Ezt csak az tudja méltányolni, aki 
ismerte a két, három évtized előtti 
állapotokat s a maiakkal összetudja 
hasonlítani. Éppen azért, ha még is 
szemére vettetik társadalmunknak, 
hogy itt, vagy olt még nem értük el 
a tökély ama fokát, melyet a haza
fias fellendülés magának kijelölt, méltó 
megilletődéssel vesszük tudomásul, 
hogy eddigi működésünk jéghideg 
bírálatra talált, mely a jobb eredményt 
csak hátráltatja, de nem segíti elő, 
mert elkedvetlenít.

így fogjuk fel társadalmi mozgal
mainknak jelentőségét s igy várunk 
attól, ha nem is a jelenben, de a 
jövőben üdvös eredményeket. Nem 
arra reflektálunk egyenlőre, hogy az 
utolsó hiv. szolga is már most beszélje 
nyelvünket, hanem arra, hogy a tár
sadalom intellektuális erői tudatában 
legyenek magasztos feladatuknak, s 
a kik tetterőt éreznek magukban, 
azok hozzánk csatlakozzak és ben
nünket támogassanak.

A magyar nyelv terjesztésében a 
fősulyt az ifjúságra fektettük mindig, 
s most is arra fektetjük. Ez a dolog
nak természetes menete, nem pedig 
az, hogy az idősebb embereken kezd
jünk kísérletezni.

Hogy pedig az ifjúságban meg
maradjon az a szellem, mit az isko- 

Jlák élesztgettek, a társadalmat is 
alkalmassá akarjuk tenni, hogy ez, 
ápolója lehessen a hazafias érzelmek
nek. S éppen az a felvidéki társa-
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száz szónál 60 krral több.

dalmi tevékenységnek a főfeladata. 
Arra törekedtünk eddig is, hogy a 
társadalmat felolvasásokkal, műked
velői színi előadásokkal, hangverse
nyekkel stb. összetartsuk, s előkészít
sük, arra, hogy a nemzeti aspirációk 
iránt elegendőleg fogékony legyen.

Nem tagadhatja senki, hogy a 
felvidéken ma már van — önerejé
nek tudatában élő magyar társadalom, 
s hogy ma már annyira vagyunk, 
miszerint a társadalmi munkásságban 
nem mérlegeljük, az ősiséget, csak a 
jó akaratot keressük s ezt kérjük 
mindenkitől, ki önzetlen lelkesedéssel 
hordja szivén azt az ügyet, melyet 
a társadalmi tevékenység által kívá
nunk előmozdítani.

A difteritisz ellen.
Szomorúan tapasztaljuk, hogy a hová 

a difteritisz befészkeli magát, a kicsinyek
nek jelentékeny részét elpusztítja. Valósá
gos réme e járvány a szülőknek s igy 
némi vigasztalásul szolgálhat, hogy úgy a 
szakértő körök, mint az állam gondosko
dása is, mindikább nagyobb buzgósággal 
lát hozzá, a baj gyógitásának biztos keze
léséhez.

A difteritisz kérdéséhez legújabban, 
dr. Balogh Tihamér országosan ismert, 
jeles orvos szólott hozzá, egy cikket közöl
vén, melyben a közönség megnyugtatására, 
de okulására is leírja, miféle szerek álla
nak az orvosoknak rendelkezésükre, ame
lyek az ember szervezetének nem ártó ada
gokban elölik a difteritisz bacillusait.

Ebből a cikkből, a közönséget legin
kább érdeklő részt közöljük az alábbiakban:

Locffler és Klets tanárok kiderítették, 
hogy a difteritiszt az általuk felfedezett 
és leirt baciilus okozza, mely vagy belé
legzés vagy pedig direkt érintkezés (csók,
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A cseraljai malom jegenyei.
— Elbeszélés. —
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(Folytatás).

Harmadnapra vártam a választ, láza
san, kíváncsian, szívdobo'va. Okaim hatot
tak, a válasz kedvező volt. Foltos nadrágo
mat nyomban a láda fenekére helyeztem. A 
Kukukk Jancsi fogja már ezentúl viselni. 
Rósz csizmáimat melléje. Ezek a Tóni kovács 
Pali fiáé lesznek. Azután mentem a tempfom- 
atyjahoz, aki kalapos és sapkás volt egy
szersmind. Kiválasztottam egy lejembe illő 
fekete sipkát, ára l frt 20 kr. A tanitóné 
asszonyság fizette ki szüleim megbízásából. 
De hát a vörös honvédsipkával mi lesz ? E 
sipka már régóta birta Hans — Michcl 
Ritter tetszését, én pedig a sipka miatt 
ragaszkodását. Neki Ígértem volt azon 
esetre, ha én megszabadulhatok tőle. Most 
mindKcttönk hó vágya teljesült. Hans — 
Michcl e naptól fogva büszkén hordta fejét, 
s azon a honvédsipkat, s megtörtént egy
szer, hogy még az iskolában sem akarta 
levenni. A szomszédja csapta ki a fejéből. 
| t Kész gavallér voltam. Az uj sapka, a 
tűrhető karban levő kábát, a lobakszinu

nadrág, a borjubor csizma, mely ezentúl 
mindig ragyogott, sőt egy kissé recsegett 
is, gavallérrá tettek. Irigykedett is rám a 
mázai szabó fia ; most túl tettem rajta.

Csakhogy még egy bibéje volt a dolog
nak. A tanító úr néha-néha nekem is belé 
szokott ragaszkodni az üstökömbc, mi tűrés- 
tagadás. Ha ez a gyalázat még egyszer 
megtörténnék rajtam, a különórán, Juliska 
előtt 1 Mit gondolna ő ? De ami a fő, mit 
érezne ? Elsidyednék s ha nem, hát a föld 
alá bújnám szégyenemben, gyalázatomban.

De hát ő, a Juliska . . . ? Milyen ta
nuló ? . . . Ha rajta történnék meg ez az 
eset . . .  A tanító úr udvariatlan ember, 
nagyon . . . Vége lenne minden illúziónak. 
Pedig fájlalnám, nagyon. Juliska csinos 
leány . . .

Szerelmes voltam Juliskába.
Másnap vasárnap volt. Egész nap kóbo

roltam az utcán. Nem volt nyugtom. Valami 
űzött, kergetett. Talán a Juliska képe ? 
Dehogy az. A vágy, hogy azt a kis leányt 
lathassam. Csak délié mentem haza, tanítóék
hoz. Délután a kertek alá vetődtem. A ker
teken túl szilvás volt, s azon túl sorban 
pincék, a németek boros pincéi: A szilvás 
és a kertek közt kicsi patak folydogált, 
melynek partján egy gyalogút vezetett. Ezen 
a gyaloguton bandukoltam, midőn füleimet 
Icányhang ütötte meg. Juliska jött a Jo 
hanna Kalttal. Már kibékültek. Juliska élén
ken mutogatott valamit Johanna Kaltnak,

beszéd helyett, s pajzánul nevettek hozzá 
még akkor is, mikor engem megpillantottak. 
Utánuk jött a Hans - -  Michcl Ritter, az 
én honvédsapkammal. Közel Juliskához, s 
a szemei csillogtak. A szemtelennek.

A bürünél találkoztunk, mely a patakon 
átvezetett. Én értem előbb oda, s amint ké
nyesen lépegettem át a keskeny gerendán, 
minthogy szemeimmel a Juliska tekintetét 
kémleltem, félre léptem, s belé estem a 
patakba. Ott Juliska előtt vánszorogtam ki 
a meredek parton. Tobákszinü nadrágom 
térdig csupa sár, arcom és minden ruhám 
befecskendezve. Mindhármán kacagtak. A 
Hans — Michcl arca olyan vörös lett a 
nevetéstől, mint a honvédsipkám. Juliska fu
tott sebesen fel a gyaloguton, de erős ka
cagását meghallottam s ez fajt legjobban.

Hans — Michel kendőjével le akarta 
legalább a vizcscppekct törülni ruhámról. 
Nem engedtem neki. El, szemtelen . . . Az
tán hangosan röhögve ment a leányok után.

Szégyenkezve, a kerítés mellett sudalva 
vettem utamat Hóhncrék felé. Régi ismerő
seim, szerettek, én is őket. Az öreg asszony 
lehúzta ruhámat, a konyhában megszárította, 
s a sarat ledörzsölte rólá, s kikefélte. Tisz
tán, de kedvetlenül mentem haza. Nem szól
tam senkinek, vacsorát sem ettem. Vacsora 
után a fiuk birkóztak, de csak tréfából, a 
konyhában. Körülvették őket a cselédek, 
és a tanító úr kis gyerekei, sőt a tanitóné 
asszonyság is. Hittak engem is ; nem men

tem. Miklós valamennyit földhöz verte. Ne
vettek mindnyájan, csak én nem.

Éjjel nem tudtam aludni, A szégyen . . . 
a gyalázat . . .  És egész nap mit sem tanul
tam . . . Holnap újabb gyalázat, a lecke 
miatt. A mester úr fejbe ver . . . Hajnalt 
harangoztak, mikor felkeltem tanulni. Mire 
a tanítás megkezdődött, már rég készen 
voltam a leckével. Lesütöttem szemeimet, 
mikor Juliska jött s lenéztem a pad alá, 
mintha valamit leejtettem volna. Juliska fe
lém felem tekintett szánakozó mosolylyal. 
Nagyon szégyeltem magamat. Jött a Hans — 
Michel is, fején a honvédsapkám. Hozzám 
akart fcnckcdni, nem szóltam hozzá. El, 
szemtelen . . . .

Következett a különóra- Úgy leckéztem, 
mint a vízfolyás. A tanitó úr megdicsért és 
mélyen bele nyúlván sürü hajamba, szere
tettel íclborzaszta.

De Juliska semmit sem tudott s a mes- 
tes úr hátba lökte. Sirt. Soha sem voltam 
kárörvendöbb. Szerettem volna felkacagni 
és sajnáltam, hogy hans Michel nem voll ott.

Másnap és harmadnap nem néztünk ősz- 
szc Juliskával. Ő is szégyclte magát és nem 
nézett felém. Az alkalmat felhasználta Juli
anna Bárt és közeledett hozzám, de modo
rom elutasító volt. Hasonlóan járt velem 
Anna Hart is, de az ő iránta való hidegsé
gemet később megbántam.

Negyednap Juliska leejtette palavesszft



evőeszközök, ivópohAr) Által kerül a gyer
mek torkába. Ez a bacillus mar most a 
torkot kibélelö hártyába fészkeli magát, 
ott gyorsan elszaporodik, a hártya alatt 
léid szövetekben gyuladast okoz, a hár
tyát boritö hámréteget elpusztítja s ezzel 
együtt vastag kérget okoz. De ezenfelül a 
bacillus vegetatiúja áltál, még mérges anya
gokat is termel, melyek a vérbe kerülnek, 
az egész szervezetet megmérgezik.

Ez és nem egyéb a difterilisz.
A mondottakból kitűnik, hogy az or- j 

vos feladata abban kulminál, bogy a be- | 
regnek oly szert adjon, mely a bacillu- 
sok életképességét minél gyorsabbban meg- 
semmisíti-

Már most az a kérdés, hogy rendel
kezünk-e ilyen szerekkel?

Erre ismét Locffler felel meg.
ö  számtalan szer hatását kipuhatolta 

Difteria bacillusok tiszta kultúráján s — 
többek közt — azt tapasztalta, hogy :

A kéneső cyanid, 1‘10,000-es oldata 
egy pillanat alatt elpusztított csaknem min
den bacillust.

A brora, 1 3 0 0 0 -5 0 0  oldata néhány 
perc alatt ölte meg.

Az alkohol, pillanatnyi érintkezés alatt 
majdnem teljesen kiirtotta a csirákat.

Ezekből a kísérletekből kitűnik, hogy 
vannak oly szerek, melyek az ember 
szervezetének nem ártó adagokban, elölik 
a difteritisz bacillusait, mely szerek, e sze
rint, bátran nevezhetők direkt ható, vagy 
specifikus szereknek. Hogy a Locffler által 
kipróbált anyagok sorozatából csupán a 
fennebbi hármat választottuk ki — aunak 
az a magyarázata, mivel az orvosok bizo
nyos töredéke (a Locffleréhez majdnem ha
sonló erős oldatokban) leginkább ezekkel 
a szerekkel szokta kezelni a diftiriliszben 
szenvedő betegei, még pedig a legfénye
sebb sikerrel.

Mert fődolog, hogy a beteg oly szert 
kapjon, mely bajára specifikusan hat. Ha 
mást adnak neki, nem paríroz. Hiába, a 
betegség is olyan, mint a szerelmes leány 
Megkínálhatod őt a világ valamennyi fér
fiéval, ha nem azzal kínálod meg — aki 
neki kell, nem fogsz rá hatást gyakorolni-

S hogy ezen specifikus szerekben csak
ugyan meg lehet bízni, azt a tények tö
mege bizonyítja.

Ha a belügyminiszter ur meg a kir. 
orvos-egyesület múlt évi február havában 
tartott egyéb üléséről is informáltatta volna 
magát, könnyen meggyőződhetett volna a 
fennebbi állítás valóságáról.

Azon az ülésen az egészségügyi tanács 
egy oly tagja beszélt a difteritisz gyógyí
tásáról, ki a legszigorúbb kritikát szokta 
önmagán gyakorolni.

A kérdéses előadó — ki nem a szo
kásos módon, hanem specifikus szerekkel 
gyógyít — a difteritisz súlyosabb formái
ban szenvedő betegei közül csupán 8'5 szá

jé t s én udvariasan felvettem. Megköszönte 
és rám mosolygott. Kezdtük felejteni szé
gyenünket.

A német fiuk és leányok minden ünnep 
és vasarnap este csoportokban szoktak jár
kálni az utcán. Ha kérdeztem tölükj; hová 
mentek ? csak ezt az egy szót felelték : fórt. 
Valakitől megkérdeztem, hogy mit jelent az, 
mikor a fiuk és leányok mennek, fórt ? S 
megmagyarázta, hogy ilyenkor házaknál, 
udvarokban összegyűlnek, játszanak, énekel
nek, kergetóznek, szóval jól mulatnak, mig 
nagyon sütet van és ilyenkor a házi asszony 
haza küldi őket azzal, hogy elég volt a 
jövő ünnepig. Eszembe jutott, hogy mikor 
csöndes idő volt, gyakran hallottam én 
énekhangokat, estenkint, behallatszottak hoz
zánk s olyan ismerősek voltak azok a hangok. 
Mintha a Julliskaét is hallottam volna, úgy 
rém lett előttem. Azonban nem akartam hinni. 
Mégis, szerettem volna részt venni a gyerekek 
mulatságában. Hatba Juliska is köztük lesz ? 
. . .  De talán mégse. Ugyan kinek a ked
véért menne ? . . . A Hans-Michcl ? . Le
hetetlen.

Elhatároztam, hogy a jövő ünnepen 
meglesem. A templom halmon volt, honnan 
az egész utcán végig lehetett látni. A tem
plom elé álltam este feié. A nagy leányok 
és legények még nem kezdték meg a gyü
lekezést, hiszen övék volt az egész éjjel, de

Zalékot veszített el, azzal a -50 száza
lékkal szemhen, mely ezen betegségnek 
köztudomás szerint- áldozatul szokott esni 
A saját esetein kívül azután felemlítette I 
még azokat az eredményeket is, melyeket 
számos, általa nagyobbrészt ismert s tel
jesen szavahihető németországi orvos ért 
el a difteritiHz gyógyításánál

Ezek az orvosok az előadóval együtt, a 
legtöbb esetben a cyankénesöt alkalmazták 
belsőleg, mely Selden svéd orvosnak is oly 
kiváló szolgálatokat tett, hogy lód difieri- { 
tiszes betege közül csupán négyen hallak 
meg. Az alkohol — oldatot külsőleg szokták 
használni a torok gargarizálAsára. még pe
dig nem csupán a beteg, hanem a család
ban levő egészséges  ̂ gyermekeknél is. Ez 
utóbbiaknál preservatiorum gyanánt, mely 
feleslegessé teszi az amúgy is kivihetetlen , 
elkülönítést, amennyiben a 3— 1 óránként 
ismételt gargarziálás által a bacillusok. 
melyek esetleg a gyermek torkába kerül
nek, az alkohol oldattól elpusztulnak, még 
mielőtt megfészkelhették volna magukat.

A felsorolt eredményekre támaszkodva | 
— hivalkodás nélkül állíthatjuk — foly
tatja dr. Balogh — hogy egyetlen komoly | 
jellegű betegség sem létezik, melyet — ha j 
kezdetén férhetünk hozzá — relatíve oly ' 
biztosan lehetne gyógyítani, mint éppen a 
difteri tiszt.

. . . Fő, hogy a segély minden egyes 
esetben gyors, a gyógyítás és orvoslás pe- j 
dig ingyenes legyen, mi a difteritiszszel is 
ugv vagyunk, mint a tűzvésszel. Az első i 
lángot, mely a padlásra fellobban, könv- 
nyen elolthatjuk egy kanta vízzel is, de ha 
már az egész telő lángba borul : kárba 
vész minden önfeláldozás. Ha a difterilisz 
bacillus (a baj elhanyagol atasa miatt) 
mértéktelenül elszaporodott s az általuk 

i termelt méreg az egész szervezetet súlyosan 
I nficiálta, akkor persze haszon nélkül va'ó 
' az orvos legbuzgóbb törekvése is. Ami pe

dig az ingyenes gyógyítást illeti, biztosra 
lehet venni, hogy akkor a köznép nem 
idegenkednék az orvosi segélynyújtástól. 
Példa rá gr. Majláth Antal (perbenviben) s 
gr. Pejácsevich János (Szedán), kiknek , 
udvarára kocsiszámra hozták a betege
ket még a harmadik vármegyéből is.

A eddigi sikertelennek bizonyult pro- 
filaktikus eljárás helyett szükségesnek véli 
dr. Ba'og Tihamér :

1. A difteritisz ellen jelenleg uzusban 
levő gvógyitó módszerek klinikai kipró- 
báltatását s egymással való összehason
lítását.

2. A leghatósabbnak bizonyult mód
szer általános alkalmazását a betegeknél.

3. A gyors segélynyújtás módozatai
nak megállapítását.

L  A ingyenes orvoslást.

A szeszes italokkal való keres
kedés természete.*

Ismeretes dolog, hogy a korcsmáros 
saját anyagi érdekénél fogva szövetségese 
vendégeinek, kiknek kicsapongásait öröm
telt arccal dédelgeti.

E szövetség az, mely kiváló figyelmet 
érdemel, mivel ez a főoka az államrend 
s a törvény minden kijátszásának. Volt 
idő. midőn Angolországban a törvény vai- 
keze áltál üldözött korcsmárosokat már
tírok gyanánt védelmébe vette a közönség 
s nem egyszer vért is öntött éreltök.

Világos tehát, hogy a szeszes italok
kal való kereskedést más szempontból 
kell megítélni, mint a közönséges keres
kedés különböző fajait, a melyekkel csak 
annyiban van rokonságban, hogy szintén 
áru eladással foglalkozik. Kimondhatni en
nélfogva. hogy a szeszes italokkal való 
kereskedés eltérő speciális jogrendezés tár
gyát képezi, a mi különben az európui 
törvényhozások által régóta végrehajtott 
ténynyé vált.

A szeszes italokkal való kereskedés 
már magában véve köz veszély.

Ugyanis az összes nemzetek múltja 
és jelene igazolja, hogy a szeszes italok
kal való kiskereskedés okozója azon nagy
mérvű büntetendő cselekményeknek, me
lyek a büntető kódexek rendelkezéseinek 
zömét sértik meg.

A szeszárulás azon nagy kísértésnek 
az okozója, melynek tömérdek ember esik I 
áldozatul. Mihelyt valamely helyen korcs- I 
mát nyitnak, — mutatja a felvidéken is ! 
számtalan példa —, ott azonnal kezd rom- j 
lásnak indulni a néperkölcs és a jólét. 
Ott ül háza előtt a jól táplált korcsmáros, 
pipával szájában, belülről zene hangzik, 
pohárcsörgés, szép lányok sürgése-forgása, 
a jó  cimborák éneke, — mindezek oly 
vonzó erőt fejtenek ki, hogy nem állhatja 
meg az elmenő, hogy he ne nézzen a sza
badság és gyönyör házáha. Az előzékeny, 
szívélyes csapiáros szívesen osztja az italt 
mindaddig, mig le nem részegszik vendége, 
s ha aztán a vendég eszét vesztette, — 
mint oktalan állatot kirúgja házából, hogy 
hogy növelje vele a rendőr baját.

Hogy pedig a közrend fentarlhuló le- , 
gyen, kétszerié annyi rendőri kell a tár- | 
sadalomnak fizetnie. Emelkedik a bűn adója, 

melyet a korcsmáros — osztály érdekében 1 
fizetünk, hogy övé legyen a töke. mienk 
pedig a koldusbot és a gonosztevők száz- ’ 
ezrei.

A korcsma befogad kész örömmel 
minden veszélyes elemei, — már csak j 
azért is, meri anyagi haszna ugv párán- ! 
csolja. Ezért teliát, és mindazon csapások

* Dr. Fekete Gyula. kir. törvényszéki bírónak, 
»Az isszákossúg* cimü akadémiai pályadijat nyert 
müve nyomán megkezdett cikksorozatnak foly
tatása.

miatt, melyeket a gazdászali, egészségi, 
erkölcsi és közbiztonsági érdekekre szo
kott mérni — közveszélyesnek tekintendő.

De nézzünk közelebbről azok szemébe, 
kik e kereskédés képviselői ? Kik a tár
sadalomban azon egyének, kik ez üzlettel 
foglalkoznak ?

Rendszerint a társadalom salakja. Egyé
nek, kik elvesztve eddigi állásukat — a 
könnyű életmód e'nemét választják; to
vábbá azok, kik irtóznak a komoly és 
nehéz ipari munkától. Végül kétes erköl
csű alakok, játékosok stb.

Nem lehet tehát csodálni, hu ezen 
üzlet — nem annyi veszélylyel fenyegeti a 
társadalmat! Mit várhatunk azon egyének
től. kik előmüveltség nélkül és csekély 
tőkével megkezdve üzletüket csakhamar 
tekintélyes vagyonhoz jutnak ? És vájjon 
miként jutnak oly könnyen a nagy va
gyonhoz ?

Úgy. hogy meghamisítják az italokat, 
azután meg a hitelbe eladásnak a társa
dalomra nézve fölötte veszélyes mestersé
gét űzik. Munkás osztályunkat az üzérke
désnek épen ezen átka tette tönkre. És a 
korcsmáros nem fog soha e fegyverrel 
felhagyni, ki fog játszani minden törvényt, 
csakhogy fogyasztókat biztosítson magának. 
A munkás osztály nagy része csak azért 
dolgozik, azért teljesiti a legveszélyesebb 
és legfárasztóbb munkát, hogy a hitelező, 
korcsmáros, véres veritékkef szerzett pén
zén meggazdagodjék. Végül következik az 
edes uzsora, mint a gyors gazdagodásnak 
harmadik dús forrása.

A hidege n számító korcsmárossal szem
ben olt áll a szesztől felizgatott, küny- 
nyelmü, cselekvénye szörnyű következ
ményeivel számolni nem tudó együgyű fo
gyasztó, kinek kizsákmányolása a család 
nyomorát eredményezi.

Hogy mily rettenetes alakokat mutat 
fel nálunk a szeszkereskedés, — mindenki 
tudja, a ki a felvidéki korcsmákba egyszer- 
máskor betekintett. Sokszor oly alakokat 
láthatni olt, kik csak nagyjából hasonlít
hatók a teremtés remekéhez — az értel
mes emberhez.

h í r e i n k .
— Köszönet nyilvánítás. A turóc-szt.- 

martoni ai!. középkereskedelmi iskola ifjúsá
gának f. é. február hó l-én , az ifjúsági 
segélyzö-egyesülol javara rendezett táncmu
latsága alkalmával részben felüifizcttck, rész
ben jegyeiket megvallottak a következő urak : 
Justh Kálmán főispán úr o méltóságú to 
fit, Dobrovits László 3 írt .80 kr. id. Justh 
György, Bcnicky Kálmán, Záthurecky Tam as, 
Moskovits Ervin, Brichta Emil. 2— 2 fri, 
Fekete Miklós, 1 frt 60  kr. Somogyi Géza 
1 frt 40 kr, Nosxak Géza 1 frt 40 kr. 
Chikan Miklós, Guttmann Mór. Kossuth 
Viktor. M cb nlu s’ Sándor. Múllner Rezső, 
Roll Béla, Fraucisc János, Záthurecky Imre 
Raksányi József. Van Mons Alfréd, lliKschen 
reiter Aurei, Moskoci Ferenc. Bulyovszky

iskolás gyerekeket mar lehetett látni. Nem 
sokara egy csapat leány ment lefelé. Homá
lyosodon. A Julianna Hartot, meg a Johan
na Kaltot mar messzire megismertem. K ö
zelebb mentem hozzátuk. Juliska is köztük 
volt, s mikor meglátott, hirtelen elfordította 
arcat.

— Hová mentek kérdezem.
— F o r t ! feleit Johanna Kait gyere 

velünk !

— Nekem nem szabad.
Pedig beh szerettem volna velük menni, 

Istenem ! . . . Utánuk két fiú kullogott, az 
egyik a Hans-Michcl volt. Valami német 
dalt fUtyürészctt vígan, melyet kukorica- 
fosztáskor magam is megtanultam félig. 
Az én honvédsipkam volt a fején. Ram se 
nézett.

Masnap is ünnep volt s én elhatároztam, 
hogy minden áron elmegyek, még pedig 
ahhoz a házhoz ahol Juliska lesz. Aztán 
rendesen részt veszek az ünnepi mulatságok
ban. Tervemet nem aru’tam el társaimnak, 
nehogy ok is kedvet erezzenek hozza. Este 

, felé nagy alázatosan engedőimet kértem a 
tanilónétól, hogy kimaradhassak.

— Aztán minek ? — kérdé.
— Ei akarok én is menni az iskolás- 

fiukkal, fórt.
— Eltakarodj, gyalázatos ! Nem szé 

gycnlcd magadat ? Tanítónak a fia vagy te 
— paraszt? No, várj, megmondom a bácsi

nak, majd megtakarít. Mi nem jut m .g  az 
eszedbe ? . . . Rettenetesen elröstcltcm m a
gamat. És nem volt annyi erőm. hogy meg
kértem volna : »jó  néni, kérem, ne mondja ; 
meg a bácsinak, hogy mit akartam ! . . .«

Megmondta.
Másnap reggel a tanitö bácsi hordott 

i e : arcátlan gyerek, felek, hogy gyalázatot 
hozol a fejemre, Szegyeid magad.

Minden vérem az arcomba szökött, s 
fejem kábult tőle. Miért ncui nyílik meg a 
fold előttem, oda rejteném magamat Aztán 
elgondolkodtam a tanító ú r  szavainak jelen
tőségén, s kiokoskodtam, hogy sötét este 
fiuknak, leányokkal távol lenni, úgy, hogy 
ne tudjak, hol van, s későn jönni haza. 
mint egy korhely, mikor már mindenki al
szik, felnyitni az ajtót, s zavarni vele a ház 
nyugalmát, bizonyosan nem illő dolog. De 
főleg, leányokkal mulatni . . . Hiszen gon
dolhattam volna.

Es Juliska eljár minden ünnepen . . . 
Bizonyosan nem tudja, hogy az úri leány
nak nem ilitk. Vagy, hogy szerel a német 
fiukkal . . Lehetetlen. Nincs, aki megmond 
ja  neki, hogy nem hozza iiió. Megmondom en. 
Masnap, Juliska nem mert rcám nézni. Sze 
mcit lesütötte, ha feléje talaltam tekinteni, 
s arca oiyan lett, mint a pipacs. Htns-Mi- 
chcl pedig soha nem volt szemtelenebb.

Egy kis levélkét csúsztattam észrevét
lenül a padja fiókjába, mely e szavakból 
állott; >Külön óra után várjon meg az is- ^

kóla végében, a sövény mögött, valami 
mondani valóm van <

Figyelemmel kísértem, mikor olvasta. 
Fgész arca lángba borult, és mereven tar
totta a papirkát. Láttám , hogy bűnösnek 
érzi magat s most fel tőlem. I fans Michel 
az ismeretes dalt fütyörészte.

Lázasan vártam a külön óra végét. V áj
jon megvar-e ? Megvárt. Mikor kimentein, 
ott pirult szegényke a sövény mögött. Meg- 
zó Utóit am,

— Igaz, hogy maga Juliska ünnep-es
teken eijar a német leányokká! ? No, ne 
tagadja, hiszen iátt&m.

Juliska, arcat elfodto kütéuykéj-vel.
—  Aztán a H ans-M ichcl. .
Juliska sírva fakadt/
— Latja , hogy viselkedik az a fiú irán

tam ? Ma is miiyen szemérmetlenül futyö- 
részelt, pedig az en sipkámat viseli. Tudja 
Juliska, hogy az nem illik olyan úri leány
hoz, mint maga, este kun kóborolni, s mu
latni fiukkal ?

— Juliska hangosan zokogott.
—  ígéri, hogy többet nem megy cl ?
— ígérem, szólt Juliska, fuldokolva.
— Akkor Isten veié, Juliska, Ne sírjon, 

törülje meg a szemeit, va aki meglátja, hogy 
vörösek. Adja kezét. Úgy. Isten vele! Isten 
vele !

(Folyt, köv.)



Samu i — I írt. S/iillö Ge/a, Iludak Endre, 
Tomcsányi Janó-. Derszib Béla 80 • 80 kr. 
lloíTmaim Kde, Halaxs Miksa 6 0 —60  kr, 
Lavota N . Zorkócy Tivadar, Tirts Rezső. 
Tliomka János, Schwarz Kálmán. Spitzer 
Kde, Sokoük András, Ormai Janka, Noszák 
András, Melicsko János, I.ehot/ky Vilmos, 
Klimo Vilmos, 'lanka Sándor, Tluiri Nagy 
János. VVachsmann N . Sin .cr Henrik, Ivánka 
Imre. Kmnyánszky Jenő, Kiss Jenő, Keleti 
Nándor, Ivánka Imre, Haas Lajos, Glücks- 
thal Albert, Andrassy N., Darnay Peter 
4 0 —40 kr, Fogadjuk a szives odakozók a 
tantestület ha lás köszönetét. Boldis Ignác 
igazgató.

Uj gyár Túróéban. Igen örvende
tes körümónynek találjuk, hogy akkor. 1 
amikor a mezőgazdaság viszonyai napról- 1 
napra súlyosodnak, szem m el-láthalóan ha
ladunk előre az ipar tevén. Különösen ör
vendetes az efóle tapasztalat u felvidéken, I 
melynek mezőgazdasági viszonyai az utóbbi ; 
évek alatt 100 perczenilol nehezebbek, I 
mostohábbak lettek. Az elmúlt évben a 
a fővárosi sajtó  naponként hangoztatta a 
je ls z ó t : «C«vári ipart a felvidéknek* Mi is 
ebben reméljük az egyetlen menedeket 
az általános elszegényedés ellen s e szem
pontból örömmel üdvözöljük azt a moz
galmat, mely egy modern sörgyárnak fel
állítását tűzte őzéiül Turoc-Szent- Márton
ban. A tervezők aláírási tervezetefjbocsá- 
toltak ki, tnolyetminden bővebb kommentár 
nélkül nne itt közlünk: «Állóiról lak a
• Túróéi serfőzde részvénytársaság* eég 
alatt Tiiróc-Szent-M arlonban sergyárai 
alapítunk s ezennel tisztelettel felhívjuk 
a t. közönséget ezen társaság részvényei 
aláírására. Az indokok, a melyek bennün
ket ezen vallalat létesítésére indítottak, a 
következők: 1. Hogy a szőlők philoxera 
okozta pusztulása következtében a ser 
fogyasztása, valamint annak ára folyton 
növekszik; hogy úgy Turóc megyében, de 
Távolabb erő környéken sem létezik a kor 
s haladás igényeinek megfelelően beren
dezőn serfőződe. — s ennek folytán kö
zönségünk u behozott sert 20—30% -kal 
magasabb áron kapja meg az előállítási 
helyek serárainál. 2. Kivált azon körül
mény, hogy a sörgyártáshoz szükséges

— A kórházi bálra nagyban folynak a 
készülődések ; a rendező-bizottság mindent 
elkövet, hogy a mulatság ne csupán a hu- 

| tnánus célra hozzon szép összeget hanem 
, hogy a résztvevők is teljesen ki legyenek 

elégítve. A főispán ur kiváló érdeklődésének 
tárgyát képező eme mulatság f. hó it-é n  
lesz a vármegye háza nagy termében s előre 

j láthatólag méltó párja lesz a tavalyi bálnak 
úgy erkölcsi, mint anyagi siker tekintetében.

- A tanulók mulatsága. Nemcsak azért 
j várták sokan a tanuló ifjúság mulatságát, 
i mert a rövid farsangon ez volt az első, ha

nem aáért is, mert évek óta híresek a >diak- 
bá'okc arról, hogy bennük a legkedélyeseb- 
ben leltet elmulatni. A folyó hó t-én lefolyt 
mulatság alkalmával is szűknek bizonyult a 
vármegye hazanak nagy terme s örömmel 
konstatáljuk, hogy nemcsak a szépnem volt 
erősen képviselve, hanem a táncos ifjúság 
is nagy számmal gyűlt össze. Kiőre latható 
volt, hogy nem egyhamar lesz vége ennek 
a mulatságnaa s csakugyan, világos nappal 
mentek haza az utolsók. Az anyagi ered
ményről külön emlékezünk m eg; itt csupán 
azt mondjuk el. hogy e mulatság méltó foly
tatása volt előzőinek. A négyese’ et 44 pár 
táncolta. Az emlékezetből összeirt táncosnők 
nevei a következők: Boldis Iguácnc, Derszib 
Báládé, Dobrovits Lászlóné, Duhovszky Ka
ndin, Kibcnstein Paula, Fekete Miklósné, 
Fekete Ktelka és Ilonka, Farcády Józsefné, 
Fried Miksáné, Friedmann Gyuláné, Fried- 
mann Irén, Filó Sandorné. Filó Klemma, 
Fisclier Arminné, Galanda Samuné, Graber 
Samuné, Grubei Vilma, Hegedűs Vilma, 
Hofl.nann Kdéné, Hoffmann Irma, Hudák 
Kndréné, J.intho Jánosné, Jilly Vilma, Keleti 
Irén, Kevicky Istvánné, Kossuth Rezsöné, 
Kossuth Berta, Kossuth Emma és Etel, Dr. 
Fax Adolfné, Lnx Valuska, Links Berta és 
Regina, Mórán Fulöpné, Ormai Janka, Révész. 
Fa  ómé, Ruttkay Ella, Schiller Irma, Singer 
Henrikné, Dr. Straus Adolfné. Spanyol Gá- 
borné, Spanyol Olga, Spitzer Kdéné, Spitzer 
Ilona, Szcntmiklósy Irén, Szüllő Gézáné, 
Taub Józa. Tomcsányi Janosné. Ozv. Topcr- 
cer Nandorné, Topcrcer Irén, Topercer Ella 
és Újhelyi Aranka.

Közgyűlés. Múlt ho 30-án tartotta 
túróéi kereskedelmi és hitelintézet a

nyers anyagok kilönö minőségben s ju ta - l részvényesek nagy érdeklődése mellett évi
nyos áron e vidéken kaphatók, továbbá, 
hogy a munkaerők, épilóhelvek és anya- I 
gok olcsók, valamint, hogy a serfőzéshez j 
használandó viz, híres szakforliak (dr. Tel- 
bisz Budapesten és dr. Nevolc és Neumann 1 
Prágában) által eszoúzúll vegyelemzés alap- , 
jan  kitűnőnek ism ertetett el. Fonlebtii < 
okoknál fogva azon meggyőződésre ju to t
tunk hogy társaságunk kellő szakértelem - i 
mai létesítve cs vezetve, versenyképes liasz- 
nothozó és tőkebefektetésekhez alkalmas j 
vállalat lesz. Az alaptőke 210.000 korona 
osztr. magyar ért., feloszt va fíOO drb. névre ■ 
szóló részvényre 4 ')U-—100 korona teljes 1 
befizetéssel. Az aUtirási zarhataridö 1893. 1 
évi januárius 31. bezárólag. Részvényílzo- 
tési feltételek : az aláírásnál 10°/o - 10
korona az IS'.tí. évi február 28 -ig 2 0 %

-  80 korona, 1S93. évi április 30-ig 20%
-  8') korona. 1803. évi június 30-ig 2ó%
= 10') korona. 1893. évi szeptember 30-ig , 

2ő %  —- lOO korona li/elendü. Az alá írás
nál azonkívül minden részvény után 2 ko- . 
róna aláírási d íj fizetendő. Késedelmes 
részvényesek fizetnek az illető lejárati na
poktól a fizetési napig számítandó 6 %  
kés delim kamatot. Az alapítók lentartják

rendes közgyűlését. Az üzleti jelcntésböi- 
mely az intézet üzleti ténykedéséről és évröi- 
évre fokozódó forgalmáról fényesen tanúst 
kodik, a következő általános érdekű adatoka- 
emeljük ki : Az intézet összforgalma 10 mil
lióra rúgott; ebből váltóleszámítolásra 3 mi iá 
hó 900.000, visszleszámit olásra l millió
100.000 es pénztári forgalomra 4 millió
300.000 esett. A váltótárca értéke az év 
végen 682.387 frt és 8S kr. volt ; a betétek 
623.978 frt és 50 krra emelkedtek és az 
előző évhez képest több mint 100000 fo
rintnyi szaporulatot mulatnak fel, Az inté
zet által szedett kamatok 04.348 irtot és .s 
kifl ite tt kamatok 32,4474 frtot toznek kiyt 
különféle adók fejében az intézet a lefolly 
évben nem kevesebbet, mint 5033 frtot ás 
79 krt szállított az adóhivatalba. A tiszta 
nyereség 13.486 frt es 45 krra rúgott, mi 
a 6 0 0 0 0  fitnyi részvénytőke több mint 
22% -anak felel meg. A nyereségből a köz
gyűlés határozata alapján a tartalékalap ja- 
vadalmazására 1500 frt, igazgatósagi és fel
ügyelő-bizottsági részilletékre (tantiém-er) 
1348 frt 60  kr, jótékony célokra 150 frt, 
13% -os osztalékra 9OOO frt fordittatik és a 
még fennmaradó 1439 frt és 85 kr. az 1890 
évi nyereség- és veszteség-szamla javara

azgatósagnak a felalli- 
vonatkozó előterjesztése

maguknak azt az előnyt, hogy az általuk 
jegyzett részvények száma a túljegyzés \ könyveltetik. Az 
esetén nem redukálható. A részvénylizeté- t.mdó sörgyárrá 
sek elfogadásával és nyugtázásával ideig
lenesen u «Ta
r. t.», továbbá a «turóc szt-m ártoni rcsz- 
vénytakarékpénztár* es a «Turóci keres
kedelmi és hitelintézet*. Turóc-Szl-M ár- 
tonban, bízat n k meg. A társaság tartama 
90 évben állapillutik meg. Tu rói-Szt-M ar- 
tonban. 1892. évi deczem ber hó ló-én.
Tátra fcU'inm'jyarOi'HZVLyi hűnk részvénytár- 
sasát/, Turóc-szt-márt.. 11 szvénytakarék/nmz- j  jelentése után fő j hozni. 
tár, .Sál 1/ Lajos, nagykereskedő, Q t fk o  -  A rózsahegyi izr.
József, kereskedő.* j ralis és hazafias célok el

élénk vitara adott alkalmat, mely azzal 
a felsőmagyarországi bank | végződött, hogy a többség a sörgyár ala

pításához való hozzájárulást elvetette. Ked
vezőbb elintézést nyert a tervezett keme- 
nyitő-gyar, a mennyiben a közgyűlés az esz
mét magát helyeselte, de érdemleges hatá
rozatot csak a kérdés technikai, kereske
delmi es pénzügyi szempontból való tanul- 
manyozasa végett kiküldött öttagú bizottság

hitközség kultu- 
jzdit.isaban elis

merésre méltó tevékenységet fejt ki. Ugyanis 
saját erejéből nagy áldozatok árán fentart 
egy népiskolát és egy óvodát s gondosko 
dik arról, hogy ezen intézetekben a héber 
és német nyelven kivül a többi tantárgyak 
magyar nyelven taníttassanak, (örvendetes 
állapot. Szerk.) Ámde a két intézet oly he
lyiségekben van elhelyezve, melyek a köz- 
egészségügy és a kor követelményeinek meg 
nem felelnek. Ennél fogva — mint rendes 
levelezőnk írja -— az izr. hitközség, melynek 
élén Klein Jakab hitközségi elnök. Dr. Po- 
liczer Bernát iskolaszéki elnök és Dr. Dusch- 
nitz Mór hitközségi aleinök állanak, egyhan
gúlag elhatározta, hogy még ez év folyamá
ban uj iskola-épületet építtet. E  célra a 
hitközség tagjai már eddig is tetemes ősz- 
szeget jegyeztek. S  jó l esik jegyeznünk, 
hogy Haas Miksa márarnaros szigeti nagy
iparos, ki a legközelebb múlt napokban 
Rózsahegyen időzött, az építési célokra 200 
forintot adományozott. A hitközség a ne- 
messzivü adakozónak, ki a hitk. szegényeit 
is 50 írttal segélyezte, Policzer Bernat ügy
véd vezetése alatt küldöttségileg nyilvání
totta köszönetét.

— Farsang Ruttkán."A vasúti tisztvise. 
lök folyó évi február ho 12-én calico jelmez 
estélyt rendeznek az I. osztályú étteremben’
A csinosan kiállított meghívók, melyek egy’ 
úttal belépti jegyül is szolgálnak, már szét 
küldettek. Az estély sikerét biztosítottnak 
tekintjük, mert a rendezőség élén kipróbált 
s előzékenységük és finom körültekintésük
ről ismert urak ailanak. A  rendező bizottság 
tagjai Edcr Róbert elnöklete alatt a követ
kezők : Szász Lajos, Brüll Árpád, Karczag 
Valér, l’orutin Emil és Samarjay Lajos. Á 
h zittság  szívesen szolgai felvilágosítássá 1 
a jelmezt illetőleg.

— A belügyminiszter körrendeletét in- 
éz ett valamennyi törvényhatósághoz, mely
ben elmondván, hogy a kolerának elhur- 
czolásától való túlságos félelem milyen 
temérdek kárt okoz a kereskedelemnek 
és forgalomnak figyelmezteti a hatóságot, 
hogy világosítsák fel úgy az egyesek, mint 
az összességet, hogy oktalanul és a köz
ügy, sőt magának az egészségügynek is 
kárára tesznek — mivel igen sokat meg
fosztanak exisztencziájuktól — midőn min
den árut válogatás nélkül visszautasítanak 
még ha nem fertőzött helyről érkezik is 
az. Nagy baj az, hogy sokan egyedül a 
a kereskedelmet és forgalmat tartják  a 
a kolera elterjedése okának s az alatt el
hanyagolják a legfőbbet, a házuk körüli 
és a személzes óvórendszabályok fogana
tosítását, holott mint a legelső orvosi te
kintélyek beható vizsgálat után megalapí
tották, feltétlenül csakis a következő tár
gyak alkalmasak a ragály elhurczolására : 
rongyok, ócska fehér-, ágy- és ruhanemű, 
friss gvümmölcs és friss zöldség, kaviár 
továbbá nem bádogszelenezében coozer- 
vált halak, nyers, nem tökéletes száraz 
állati termékek, végül a vaj, a lágy sajtok, 
a nyers tej. A többi áru legnagyobb része 
teljesen alkalm atlan a korela tovább hur- 
czolására, minthogy a kolera csirja  élet- 
képességét száraz tárgyon csakhamar el- 
.\e.szti. A mennyiben tehát egyéb, a fentebb 
fel nem sorolt tárgyakról van szó, ezek- ! 
nél legfülebb csak a bngöngyölésükre hasz- I 
nált. néha nyirkos szalmának, vagy egyéb i 
szennyezett csomagolásnak öipercenteskar
ból vízzel vagy mészvizzel való fertőtle- , 
nitése, vagy megsemmisítése okolt. Még 
megokolatlanabb az oly küldeményektől 
való félelem, a melyek fertőzött helyen ; 
csak álmentek, de ott nem bontattak fel. ; 
A mi a leveleket hírlapokat és egyéb 1 
nyomtatványokat illeti, a korelaragálynak ! 
ezek által való terjesztése még egyetlen 
esetben sincs bebizonyítva, e küldemények 
nagy száma ellenére. Kijelenti még a bel
ügyminiszter, hogyha a legtulzottabb elő- | 
vigvázati e ljárás szüksége fenforogna. a 
kormány megtenné ez irányban a legmesz- 
’szebbmenü védőintézkedéseket, ez idősze
rűit azonban erre épenséggel semmi szűk- I 
ség nincs.

— A belügyminisztor egy konyhaeszköz
ellen. A belügyminiszter, illetőleg az ö ne

vében A n d r á s  s y  gróf államtitkár egy 
konyhaeszköz ellen bocsátott ki körrendele
tét- Az országos közagészségi tanács véle
ménye alapján figyelmezteti a miniszter kör
rendeleté az összes törvényhatóságokat, hogy 
a konyhában általában használt sárgaréz- 
sziták veszedelmesek, mert könnyen mérge
zés történhetik általuk. Ennélfogva törvény- 
hatóság a réz-szitáknak konyhai használatát 
nyilvános helyeken, korcsmákban, kórházi 
konyhákban, kifőzőkben stb. tiltsa meg, 
egyszersmind figyelmeztesse a nagy közön
séget is, hogy réz-szita helyett szőrszitát 
használjon. — És mi még szidjuk a közigaz
gatást, mikor aekormánynak még erre is van 
gondja 1__________________________

N y i 1 té r .*
Vannak emberek, a kik — más érde

mek hiányában — a denunciáns szerepre 
vállalkoznak, tele kürtölvén a világot a lá 
való rágalmakkal, ’s ez alapon névre és 
hírre szert tenni akarnak.

Hihetőleg azok közzé tartozik az az 
úri ember is. a ki a »Magyar Hírlap* ez 
idei 29-ik  számában megjelent s >Magya- 
rosodunk ?« cimü jelzővel ellátott közle
ményt irta.

Alólirottak nem kérkedünk hazafiui 
érdemeinkkel, mert nem szorultunk a kér
kedésre, ’s mert nem vágyódunk egyálta
lán sem miféle hírnév után; — híven és 
lelkiösraeretesen teljesítjük  kötelességein
kéi, ’s megtesszük —  lárma és dobpergés 
nélkül — mindazt, a mit a haza tőlünk 
megkíván.

Nem tagadjuk, hogy bírjuk a tót nyel
vet is, ’s hogy azt a hivatalban is hasz
náljuk, de használjuk azt akkor, a mikor 
kötelességünk azt a tót ajkú és más nyel
vet nem biró felekkel szemben használni,

Nem bocsátkozunk a cikkíró által 
rosszhiszemüleg irt közlemény cáfolatába, 
hanem, a midőn a cikkben foglaltakat 
egyenként és összesen a legnagyobb meg
botránkozással és megvetéssel visszauta
sítjuk és azt rosszakaratú tendenciózus 
koholm án ynak minősítjük, egyúttal fel
hívjuk a cikk Íróját, hogy álarcát tegye 
le és az ellenünk felhozottakat tartsa be
csületbeli dolognak bebizonyítani, mert 
el enkező esetben kénytelenek volnánk őt 
rágalmazónak nyilvánítani.

Turóc-Szt. Mártonban 1893-ik  évi feb
ruár hó 3-án.

A tnrócz-szent-m ártoni kir. járásb író 
ság segéd és kezelő személyzete :

Kovácsy Endre, kir jb . aljegyző, Roll 
Béla, kir. telekkönyvvezető, Tomcsányi J á 
nos, kir. segédtelekkönyvvezető, Korányi 
Adolf\ kir. jbirósági tkvi Írnok, Hutsenrey- 
ter Aurél, Ruttkay István, kiadó, Ruttkay 
Adam, Btniczki János, Je.zerniczky Imre, 
Zathureczky Jenő, kir. végrehajtó, (Repeta- 
nyi Lajos, Zathureczky Lajos, Kossuth Márton.

* E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a szerk.

H I R D E T É S E K .
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C s a k
az illető aki bevásárlásnál a .Horgon) ‘ 
gyárjegyre ügyel, biztos lehet, hogy 

nem kapott érléktelen utánzást.

A Pain-Expeller
„horgonynyal'' legjobb eredménynyel 
alkalmazható csúz. hátfájdalmak, fej
fájás. köszvény, csipöfájdalmak, tag- 
szaggatás és meghűlések ellen) gyak
ran már egy bedürzsölés elegendő a 
fájdalmak enyhülésére. Minden ilveg 

a gyárjegygyel a

„Horgonynya 1“
el van látva és ez után könnyen fel
ismerhető. Minthogy ezen kitűnő házi- 
szer majdnem minden gyógyszertárban 
40 kros, 70 kros és t frt 20 kros üve
gekben kapható, mindenki által be
szerezhető. Csakis a R ic h te r - fé lc  

Horgony-Puin-Kxpeller

v a l ó d i .  >*■
100300003000000003000000001 
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Van szerencsénk ezennel a t, közönségnek tudomására hozni, 
hogy e  h ó  1 j é v e l

G L Ü C K S T M A L  j ö l A S  K É Z M Ü Á R Ü  Ü Z L E T É T
átvettük és a még jól felszerelt készletet

N A G Y O N  L E S Z Á L I T O T T  Á R A K
mellett e  h ó  1 5 -é ig  elárusítjuk. Kérjük a t. közönséget, inéltóz- 
tassék bennünket az eddig is tanúsított bizalmával továbra is meg
tisztelni és minél számosabban meglátogatni.

Maradtunk teljes tisztelettel, i-»

GROSSMANN JÓZSEF és FIA.



N yilttér.*
•- 6kll-Mly«milOvet«k»t in Jó triói 1

f r t  6 5  k r iy  valamint fekete, fehér s színes se
lyemszöveteket is méterenként 45 krtól 
11 frt 05 krig — sima, csíkozott, koczká- 
sott mintázott, damaszolt stb. minőségben

• B rovatban foglaltakért nem vállal felelős- 
■ éget a  S z e rk -

(mintegy 200 különböző fajta és 2000 kü
lönböző szín s árnyalatban) póstabór és 
vámmentesen sz á llít : llc iiM t’b v rg  
(cd . kir. udv. szállító) s e l y e m  g y á r a  
Z ü r i c h b e n .  Minták póslafordulóval kül
detnek. Svajczba címzett levelekre 10 kros 
és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasz
tandó. 4

Magyar fém- és Lámpa- árugy ár rész v éuy társaséig

S-u.clapeet-ICő'bá.aa.^T-á.n..

F ö lh ív á s .
Értesítjük a nagyközönséget, hogy a

kizárólag saját részünkre gyártott
és általunk visszelárusitók által az ország minden táján forgalomba hozott, 
immár általánosan kedvelt és nagy keresletnek és fogyasztásnak örvendő

w K i r s Ű . 3 r - o l S L j “
jóságáért és valódiságáért csak abban az esetben vállalunk el jótállást, ha 
azok a sajat zárjegyünkkel és védjegyünkkel ellátott eredeti szabadalmazott 
kannákban vásároltatnak.

A »KIRÁLY-OLAJ*, mely az egyedüli biztonsági petró
leum, a legnagyobb vilagitoeróvel bir, úgy hogy a villamos 
fénynyel vetekedik és előnyös tulajdonsága közé az is 
tartozik, hogy égöképessége tovább tart más tisztátalan 
petróleumnál s azonkívül, hogy e miatt olcsóbb is, tel
jesen szagtalan és soha föl nem robban.

Minden >Király-olajt< tartalmazó szab. kanna védje
gyükkel van ellátva.

Tisztelettel

a magyar fém- és lámpaáru-gyár r.-társaság
igazgatósága 3—4

33-u.d. a p  e st-TSZölo á n y  á r 

szakértői vélemény:
A forgalomban levő valódi francia cognacokkal vetekedhetik.

: UBA S8JI|8J 1181809 ZB Z9 UpBnp U9|lH|J98 8 Bq ‘|p0|BA JO^B >|B83

P S E R H O F E R  J.-fóle
gyógyszertár

BÉCSBEN, I. KÉR. SINGERSTRASSE 15. sz. a. „zum goldenen Reichsapfel11
V , ‘r t  ÍN Z O IIÓ  l a l H t n r H O k .  ezolűll általános Iulnlms<ik nevo alatt; ez ulóblti „evőt 

teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben ezen labdnesok csodás ha
tásukat ezerszeresen be nein bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok Általános elterjedés
nek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem volna található.

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszcrttl ajánlhatnak és ajánltattak minden oly ba
joknál. melyek a rossz emésztésből és székrekedésből erednek : mint epe-zavarok, májbajok, kólika 
vértolulások, aranyér, béltétlenség, s hasonló betegségeknél Vértiszti tó tulajdonságuknál fogva 
kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból credo bajoknál is: igy sápkórnál, idegességből 
származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztiló lapdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb 
fájdalmakat som okozzák, és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által 
is minden aggodalom nélkül bevehetök.

A számtalan bálairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb 
betegségek után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat 
említünk azon mcgjegzzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyuuk 
győződve, azokat tovább fogja ajánlani.

.Schlierback, 188-1. okt. 22.
Tekintetes Ú r!

Alúlirt kéri, hogy felette hasznos és kitűnő 
vértisztitó labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni 
szíveskedjék. Ncureiter Ignácz, orvos.

Hrasebe, Földnik mellett, 1887. szcpl. 12.
Tekintetes Ú r!

Isten akarata volt. hogy az Un labdacsai 
kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezennel 
megírom: Én gyermekágyban meghűltem olyany- 
nyira, hogy semmi munkát sem voltam többé 
képes végezni és bizonyára már a holtak közt 
volnék, ha az Ön csodálatraméltó lapdacsai engem 
nem mentettek volna meg. Az Isten áldja meg 
Önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen 
labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyí
tani, a mint már másoknak is egészségük vissza
nyerésére segítségül szolgáltak. Knilic Teréz.

Uécs-Újhely. 1887. nov. 9.
Mélyen tisztelt Úr!

A legforróbb köszönetemel mondom ezennel 
Önnek (>0 éves nagynéném nevében. Az illető 6 
éven a szenvedett gyomorburaiban és vízkórság
ban, inár életet is megunta, melyről egyébként 
le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott 
az Ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak 
állandó használata folytán lükélycsen kigyógyult.

Legfőbb tisztelettel Weinzettcl Josefa.
Eiclicngraberaml. Gföhl mellett. 1889. márc. 27.

Tekintetes Úr!
Alulirt ismételten kér 4 csomagot az Un 

valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem 
mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni 
ezen labdacsok értéke felett és azok. ahol csak 
alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben 
fogom ajánlani. Ezen bálairatom tetszésszerinti 
használására Önt ezennel felhatalmazom.

Teljes tiszteletiéi ______ Malin Ignácz.

Kotscdorf, Kölbach mellett, Szilézia 1H8C>. okt. 8.
T. Úr!

Felkérem, miszerint az Un vértisztiló lab
dacsaiból egy csomagot ti dobozzal küldeni szí
veskedjék. Csakis az Ön csodalatos labdacsainak 
köszönhetem, hogy eyy gyomorbajtól, mely engem 
öl éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labda
csok nálam sohasem fognak kifogyni, s midőn 
legforóbb köszöneteniet kifejezem. — vagyok tisz
telettel Zwickl Anna.

Ezen vértisztiló labdacsok csakis a Psciho- 
fér  J  -féle, az „urnny birodalmi almához." cím
zőit gyógyszertárában, Becsben I. S in gerstr. 
15. sz. a . készíttetnek valódi minőségben, s egv 
15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. 
Egy csomag, melyben <> doboz lartalmaztalik, 1 frt 
05 krba kerül; bérmcnletlen utánvételt küldésnél 1 
frt lü kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldheti el.

Az összeg előre beküldésénél (mi legjob
ban postautalvánnyal eszközöltetik) bérmentes 
küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt 25 kr.. 2 csomag 
2 frt 30 kr., 8 csomag 3 frt 35 kr.. 4 csomag 4 frt 
40 kr., 6 csomag ö frt 20 kr., és 10 csomag 9 fit 
20 krlía kerül

* B .  Nagy eltcrjedellségük következtében 
ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok 
alatt utánoztatnak ; ennek következtében kéretik 
<‘ N « « k in  Pserhofer J  -féle vértisztitó labdacsokat 

'követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, 
melyeknek használati utasítása a Pserhofer J. név
aláírással fekete színben és minden egyes doboz 
fedele ugyanazon aláírassa! vörös színben van 
ellátva.

Amerikai ksszvényksu scs, Z T umÜ:
legjobb szer minden küszvénycs és csúzos ba
jok. u. in .: gerinczngy-b&ntaloin, tagszagga'ás 
ischias, migraine. ideges fejfájás, főfájás, fül
szaggatás stb. stb. ellen 1 frt 20 kr.

Tannoekinin hajkenöcs í r K rLrs ^
sora óta valamennyi hajnövesztő szór között 
orvosok által a legjobbnak elismerve. Egy 
elegánsan kiiállitoll nagy szclcnczévol 2 frt.

Á ltlalános tapasz B l T Í ' J E Í U S i
okozott sebeknél, mérges dagana oknál, ujjku- 
kacz, sebes- vagy gyuiadt-mell vagy más ily 
bajoknál, mint kitűnő szer lón kipróbálva. 1 
tégely 50 kr. Uérmentve 75 kr.

Fagybalzsam  S V S S i ' i ' i f f J t i í :
den idült sebre, mint legbiztosabb szer elis
merve. Egy köcsöggé! 40 krajezár, Bérmentve 
Hű krajezár.

TT+iiiinorlu °gy általánosan ismert kitűnő 
UoHUJloUi háziszer hurut, rekedtség gör
csös köhögés stb. ellen. Egy üvegecske ára 
50 krajezár. Két üveg bérmentve 1 forint 50 
krajezár.

Élet-Esszsnczia & í s/ ; „ Í pp̂ T E :
tés és mindennemű altesti bajok ellen kitűnő 
báziszer. 1 üvegcsével 22 kr.. 1 2  üveg 2 frt.

töl. Kitűnő házi-szer 
a rossz emésztés minden következményei, u. in. 
főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyér, dugulás stb. cilon. Egy csomag ára 
1 forint.

in g e i  csodabalzsam , 1 K f t , "  W r- 
Per a lábizzadáa e lle s . S M V 1 2 :
izzadást s az által képződő kellemetlen sza
got, épen tartja a lábbelit és mint ártalmatlan 
szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bér
mentve 75 kr.

Golyva-balzsam ,
hentes küldéssel Go krajezár.

Hslsó vagy e g é s z s s g -s s  " T 1 " * £
hurut és minden a rendetlen emésztésből szár
mazó bajoknál 1 csomag 1 frt.

Ezen itt felsorolt készliményekcn kívül 
az osztrák lapokban hirdetett összes bel- és 
külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktá
ron vannak, és a készletben netán nein levők 
gyorsan és olcsón megszereztotnek. — Postai 
megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, 
ha a pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb 

1 megrendelések utánvéttel küldetnek. — Bér- 
mentve csakis oly esetben történik a küldés, 

| ha az összeg előre beérkezik, mely esetben a 
I postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.

SX<.‘ A fonti különlegességek kaphatok Török Jó zse f gyógyszerész urnái 
2—íz Budapesten, Király-utcza 12-ik szám. *£>2

X in  fi:rrrrTi'TriTT<Yr,’rrrrrrr :rr / <r,~rrrr.tn. rrKr/Trrrr/T  G T .tm nrrfí~n7. r , r  tyTffT'

A  „ F E L V ID É K I  H IR A D Ö “
kiadóhivatalában:

a turóez-szt.-mártoni Magyar Nyomda kiadásában
megjelent és ott kapható

Turcicz-szt.mitrloni magyar nyomda _  Moskúez, E

Irta: RÉVÉSZ LAJOS.
ÁRA: azelőtt 80 kr., most 40 kr.

A pénz elöleges beküldése után a megrendelők 
bérm entesen kapják.



M ellóklot a „F e lv idék i H ltn ilü" lsi);l. IV Iirm ir 5. ( l i- lk )  sztimiilioz.

1892. évi magy. kir. adómentes 41-os járadék-kölcsön.
A kamatok koronaértékben fizetendők.

Kibocsátva: névértékű 1062.000.000 korona.
az 1892. évi XXI. törvényczikkben felsorolt 5%-kal osztrák értékben és ezüstben kamatozó és visszafizetendő kölcsönök és részvények conver-

tálása és beváltása czéljából 

ÓN

1892. évi magyar kir. adómentes 41-os járadék-kölcsön.
Összes kibocsátás: 9 0 .0 0 0 ,0 0 0  arany forint névérték.

Iramától! a ianyloan fizetendők
I O O  a r a n y  forint 2 C 2 . 5 0  n é m .  "bir. m á r k a  2 5 0  frank Í O  X j. értékarány"ba,n.

Névértékű 1 8 .0 0 0 ,0 0 0  arany forint részösszeg.
kibocsátva az 1892. évi XXI. törvényczikkben megjelölt 5"„-os és 6'Vos aranyban kamatozó kölcsönök convertálása czéljából.

A magyar királyi pénzügyminisztérium vezetésével megbízott magyar 
kir. ministerelnök Úr Ö Nagyméltóságának a „Budapesti Közlöny“-ben 
megjelent hirdetményeire vonatkozással, az 1892. évi XXI. törvónyczikk 
értelmében a eonvertáhls alá jutó járadék-kőlcsönök, részvények és köt
vények birtokosainak a magyar északkeleti vasútnak már visszafize
tésre került részvényeinek kivételével, a kicserélés ezennel felajánltatik.

Ezen kicserélésnél, a convertálásnál tekintetbe jövő kötvények, 
következőképen fogadtatnak el fizetésképen : 
a )  5 " -ős M agyar papír,járadék,

100 forint tőke névértékért................................... o. é. 100 írt - kr.
ehhez adva az 1892. decz. 1-töl bezárólag 1892.

május 31-ig folyó 5°/o-os kamatok fejében . „ ~ » *)0 „
összesen tehát:

l>) 5" "-os M agyar m aradvány- és írtv án y-fö ld v
100 forint töke névértékért.................................
ehhez adva az 1893. január 1 -töl bezárólag május 

31-ig folyó 5%-os kamatok fejében levonva
7% jövedelmi a d ó t .............................................

összesen tehát:
r )  5%-os Budapest-pécsi vasúti részvények,*)

10() forint töke névértékért..................................
ehhez adva az 1892. január 1-töl bezárólag 1893. 

május 31-ig folyó 5%-os kamatok fejében .
összesen tehát:

•I) 5%-os A lfö ld -fiu m e i vasúti részvények,
100 forint töke névértékért.................................
ehhez adva az 1893. január 1-töl bezárólag má

jus 31-ig folyó 5%-os kamatok fejében . .
összesen tehát:

<) 5%-os Első E rd é ly i vasúti részvények,
100 forint töke névértékért.................................
ehhez adva az 1893 január 1-töl bezárólag má

jus 31-ig folyó 5%-os kamatok fejében .
összesen tehát:

f )  5%-os D unn-D rávai vasúti részvények,
100 forint töke n é v é r t é k é r t ............................
ehhez adva az 1893. január 1-töl bezárólag má

jus 31-ig folyó 5%-os kamatok fejében . .
összesen tehát:

<j) 5" "-os Első M agyar gácsországi vasúti részvények,
4.90(1,200 ezüst forint összegig, mint a magyar 

vonalra eső hányad
loo forint töke névértékért..................................
ehhez adva az 1893. január 1-töl bezárólag nut- 

3-ig folyó 5%-os kamatok fejében . . . .
összesen tehát:

h )  5%-os M agyar nyugati vasúti részvények,
12.259,400 ezüst forint összegig, mint a ma

gyar vonalra eső hányad
loo forint töke u é v é r tó k é r t ............................
ehhez adva az 1893. január 1-töl bezárólag má

jus 31-ig folyó 5%-os kamatok fejében
összesen tehát:

é. 102 frt 50 kinti
séd  kötvények,
é. 100 frt kr.

„ 1 „ 04 „
é. 101 frt 94 krral

6. 100 fit 25 kr.

„ 7 „ 09 „
6. 107 frt 34 krral

é. 100 frt kr.

2 „ 00 ,
6. 102 frt 09 krral

é. 100 frt kr.

2 „ 00 „
é. 102 frt 00 krral

é. 100 frt ki'.

2 „ 00 „

6. 102 frt 09 krral

é. 100 frt kr.

00
102 frt 00 krral

ó. 100 frt — kr.

„ 2  „ 00  „ 

ó. 102 frt 00 krral

0  5%-os M agyar nyűgöt! vasúti I. és II. kib . elsőbbségi kötvények,
19.037,000 ezüst forint összegig, mint a ma

gyar vonalra eső hányad
100 forint tőke n é v é rté k é r t ........................... o. é. lO ö  frt — kr.
ehhez adva az 1892. okt. 1-töl bezárólag 1893.

május 31-ig folyó 5%-os kamatok főjében „ 3 „ 34 „
összesen tehát: o. ó. 103 frt 3-t krral 

j) 1800. évi 5%-os M agyar északkeleti vasúti elsőbbségi kötvények,
100 forint töke n é v é rté k é rt........................... o. é. 100 frt — kr.
ehhez adva az 1892. okt. 1-töl bezárólag 1893.

május 31-ig folyó 5%-os kamatok fejében „ 3 „ 34 „
összesen tehát; o. é. 103 frt 34 krral 

4) 1875. évi 5%-os M agyar északkeleti vasúti arany kölcsön,
100 forint töke n év ó rték ó rt........................... márka 202.50 fillérrel
ehhez adva az 1893. január 1-töl bezárólag 1893. 

junius 30-ig folyó 5%-os kiírnátok fejében. „ 5.— „
összesen tehát: márka 207 .50  fillérrel 

I) 1878. évi 0%-os M agyar északkeleti vasút Uzemkölcsöne,
100 forint töke névértékért............................márka 202.50 fillérrel
ehhez adva az 1892. okt. 1 töl bezárólag 1893. 

junius 30-ig folyó 6%-os kamatok fejében „ 9.— „
összesen tehát: márka 211.50 fillérrel

ni) 187(1. évi 5%-os egyes. magy. vasúti (beruházási) elsőbbségi kölcsön,
100 forint töke n ó v é r té k é r t .............................márka 202.50  fillérrel
ehhez adva az 1893. január 1-töl bezárólag 

1893. junius 30-ig folyó 5%-os kamatok
fe jé b e n .................................................................  » 5.— „

Összesen tehát.: márka 207.50 fillérrel
Ezzel szemben az uj 4%-os korona já ra d é k  kötvények, a melyek 

az előzőleg «)-tól bezárólag j) alatt felsorolt czimletek konvertálására 
szolgálnak

100 korona töke n év é rté k ért......................92 korona 50  fillérrel
ehhez adva az 1892. decz. 1-töl bezárólag 1893.

május 31-ig folyó 4%-os kamatok fejében . . 2 korona fillér
összesen : 94 korona 50  fillérrel

vagyis o. é. 47 frt 25 krajezárral.
továbbá a 4%-os arany já radék  kötvények, a melyek az előző

leg 4)-tól w)-ig felsorolt czimletek beváltására szolgálnak 
100 arany forint névértékért 96.20% árfo

lyamon berlini usan<?e szerint — ...................... márka 192.40 fillérrel
ehhez adva az 1893. január 1-töl bezárólag 

junius 30-ig folyó 4%-os kamatok fejében . . márka 4.— fillérrel
összesen : márka 190.40 fillérrel

hozatnak számításba.
Ezen számítás szerint az aláíró megkapja a 4°/0-os kötvényeknek 

100 koronával, illetőleg 100 arany forinttal osztható névértékét, a meny
nyiben az a beszolgáltatott 5%-os és 6%-os kötvények és részvények beszá
mítási értékében fedezetét találja, mig az utóbbiaknak ily módon ki nem 
egyenlíthető részét a kicserélési helyek készpénzben fogják megtéríteni.

A fent felsorolt járadék- és elsőbbségi kötvények, valamint rész
vények tulajdonosai, a kik az ezennel felajánlott kicserélési joggal élni 
kívánnak, e jogunk különbeni elvesztése m ellett, tartoznak a kicse
rélendő kötvényeket és részvényeket

jelen felhívás közzétételétől bezárólag keddig, 1893. évi február hó 7-ig
a következő kicserélési helyeknél a szokásos üzleti órákban bejelenteni és pedig:

i a  magyar kir. központi állampénztárnál (pénzügyminiszteri palota).
Budapesten , a  m a g y aP  k i r .  állampénztárnál (fővámház),

•)E*on részvények bsszimitáü á riá it részvényünkéin 53 krnyi iisszej vétotntt tekintetbe, mint n mely atálajos elszimnliwkbil n Bu.l,ipáit-pécsi vasit réazvónyosoinok az 
államosítást inugulozii Uzom ivókból tnúg kijár.
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^Zágrábban a királyi állampénztárnál valamint \
iaz összes magyar kir. adóhivataloknál (ezen utóbbiaknál azonban csak az "Mól ,i)-ig' felsorolt kötvények és rész- 
“  vények I, továbbá

■‘Budapesten a Magyar Általános Hitelbanknál,
_Bécsben S. M. v. Rothsehild bankházánál,

a „K.K. priv. Oesterr. Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe" ezimű intézetnél, 
a „K. K. priv. allgem. Österr. Boden-Credit-Anstalt“ ezimű intézetnél, 

irünnben, Lembergben, Prágában, Triestben és Troppauban a „K. K. priv. O esterr. C redit-A nstalt iiir 
Handel und Gewerbe“ ezimű intézet fiókjainál, azonkívül 

lerlinben, M. m. Frankfurtban, Kölnben, Amsterdamban.
, Direction dér Disconto-Gesellschaft, Bank ftlr Handel und Industrie. M.

IA. v. Rothsehild und Söhne és S. Bleichrödel bankházak, iltetöleg A. 
IGansl bankház által közzéteendő feltételek mellett.

A kicserélésnél továbbá következő határozmányok irányadók:

1. A kicserélendő kötvényeknek és részvényeknek letétele folyó szel- 
I vényeikkel együtt, egyszerű aláírási nyilatkozatok kíséretében történik,

a melyek a kicserélési helyeknél költségmentesen kaphatók.
2. Kisorsolt és már esedékessé vált kötvények, illetőleg részvé

nyek kicserélése el nem fogadtatnak, ellenben kisorsolt, de még esedé
kessé ne m vált kötvények, illetőleg részvények kicserélés tárgyát 
képezik.

3. A kicserélés végett bejelentetett czimletek beszolgáltatása, vagy 
az aláírással egyidejűleg, vagy a kicserélési határidő lejártától számított 
négy hét alatt történik, az utóbbi esetben a kicserélési hely által elfogad
hatónak ítélt biztosíték letétele mellett.

4. A kicserélés végett benyújtott kötvényekről és részvényekről 
a benyújtók levélbeli igazolványt kapnak, a melynek a benyújtás napjá
tól számított 15 nap múlva visszaadása ellenében, a végleges 4%-os 
járadékkötvények az esetleg járó készpénz kiegyenlítéssel együtt kia
datnak.

5. A végleges 4°/0-os kötvények kiadása ugyanazon helyen törté
nik, a melynél a kicserélendő régi kötvények és részvények letetettek.

6. Az 1893. évi május 1-ig fel nem vett 4°/0-os kötvények, ezen

Budapesten, 1893. január havában.

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 ingyen és bérmentve küldjük el 
Boldis Ignácz .VIRÁGOK A FÁTRA ALÓL“ ezimű zeneművet.

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

K ÉR E LE M : Tisztelettel felkéretnek azon t. előfizetők, kik 1891. 
és 1892.-ik évről még hátralékban vannak, a hátralékot minél előbb 
a kiadóhivatalhoz címezve beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldése alkalmával akadály merüljön fel, miután a lap fenntartása úgyis 
nagy költségekkel jár és csak így vagyunk képesek nehéz feladatunknak 
megfelelni, ha a t. előfizetők kötelezettségüket teljesítve, minket ez irány
ban támogat.

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

Tanulóknak, egyetemi hallgatóknak egész év re...........................D50 frt.
Tanárok, tanítók, valamint ifj. önképzőegyleteknek . . . 2 — r
Fél é v r e ........................................................................................ 125 ,
A „F. M. K. E.“ tagjainak............................................................ 2*50
Fél é v r e ......................................................................................... 1’25 „

E kedvezményes árak 1893. évi január 1-ével léptek életbe.
Minél tömegesebb támogatást kérve hazafias tisztelettel vagyunk 
Turóc-Szt.-Mártonban,

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ"
KIADÓHIVATALA.

időtől kezdve a benyújtónak számlájára és veszélyére maradnak az illető 
beváltó-helynél.

7. A fentebbi g) h) és i) pont alatt felsorolt Első magyar-gácsor- 
szági vasúti részvények, Magyar-nyugoti vasút részvények és Magyar- 
nyugoti vasút I. és II. kib. elsőbbségi kötvények csak az ezen pontok
ban említett összegek erejéig vétethetnek a kicserélésnél tekintetbe, és 
minden kicserélési helynek jogában áll. mihelyt a részére ilyetén aláirá- , 
sok számára 4"Vos járadákkötvényekböl átutalt összeg kiinerittetett, 
további bejelentéseket visszautasítani, illetőleg leszállítani.

s. A 4°/u-os járadékkölcsön bizonyos meghatározott uévérfcékre szóló 
kötvényeire történő bejelentés csak annyiban vehető tekintetbe, a mennyi
ben ez az aláírási hely vélekedése szerint a többi aláíró érdekeivel meg
egyeztethető.

9. A mennyiben a kicserélés végett benyújtott «) j)  alatt felso
rolt kötvények és részvények a mimet birodalmi bélyeggel el vannak 
látva, a benyújtónak kiváltságára szintén a német bélyeggel ellátott " 0-os 
korona-kötvények adatnak ki.

A német birodalmi bélyeggel ellátott régi kötvények és részvények 
külön számjegyzék kíséretében nyújtandók be.

A kibocsátandó 4"/o-os aranyjáradék-kötvények német bír. bélyeg
gel lesznek ellátva.

10. Névre szóló és kötményezett kötvények és részvények tulaj
donosai czimleteiket, az előzőleg említett eljárás szerint azon fizetési hely 
közvetítésével, a melynél eddig a kamatfizetés nyugta ellenében történt, 
küldik be kicserélés végett a magyar kir. központi állampánztárhoz 
Budapestre.

Magyar Általános Hitelbank.

„FELY1DEKI HÍRADÓ," §
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3. Az

BUDAPESTEN

A mezőgazdasághoz egyáltalában szükséges összes 
saját hazai gyártmányú, elismert kitűnő gépeit és 
talajmivelő eszközeit ajánlja.
Minden a gazdasági gépszakmába vágó feiv iláiio- 
sitással és tanácscsal szívesen és díjmentesen 

ilgál.
összes gyártmányait magában foglaló képes 

árjegyzékét kívánatra készséggel megküldi.
•i A gyártelep Budapesten, külső váczi-út 7-ik szám 

alatt van és annak megtekintése érdeklődőknek 
készséggel megengedetik.

Levél czim.

Első magyar gazdasági gépgyár részvénytársulat
* Budapesten, külső vaczi-ut 7.

o X
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H I R D E T É S E K
e lapok, részére ju tá n y o sá n  felvétetnek

a kiadóhivatalban.
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