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A nő munkaköre.
Lapunk ez évi 4-ik és ó ik szá

maiban közöltük cgv hosszal) idő óla 
Berlinben tartózkodó munkatársunk 
cikkét azon benyomások alapján, me
lyeket az illető Németországban szer
zett. A cikknek erősen kidomborított 
vonása az voll, hogy a nőket arra 
kell nevelni és taníttatni, hogy akár 
mint asszonyok férjeik oldala mellett, 
akár mint önálló nők megtudják ke
resni azt, a mire szükségük van. Oly 
képzettséget óhajt adatni a leányok
nak. hogy azok a férliak gyámsága 
alól fel legyenek szabadulva. Ez volt 
röviden, kritériuma ama cikknek.

Az alábbi cikk ugyancsak a nő 
munkakörével foglalkozik, de egészen 
más szempontok alá veszi azt, mint 
berlini munkatársunk. Érdekes a két 
felfogásban levő különbség. Ugyanis 
mig az egyik egészen szabadelvű 
álláspontra helyezkedve a nőt füg
getleníteni akarja, addig a másik, — 
a jelen cikk — inkább ideális állást 
foglal el a nők munkakörének kér
désében. Egyébként a cikk igy szól:

Egy barátom azt mondá, hogy 
szégyenilő élői telet az, mely az euró
pai művelt társadalmat a nők irá
nyában fogva tartja; és ilyformán 
végezte: »Ideje volna már, bogv ki
bontakoznánk végtére az előítéletből 
és megadnúk a nőknek az egyenjo- 
gosilást.* Én részemről említett bará
tomnak e szavait fontolóra vettem 
és gondolkozásomnak ebbeli ered
ményét leszek bátor most t. olvasó
immal közölni, előre kijelentvén, hogy 
ne várjanak tőlem tudományos érte
kezést, mert én jelen közléshez sem

tudós könyveket nem olvastam, sem 
bölcs emberek tanácsát ki nem kér
tem, hanem egyszerűen a magam 
nézeteit tisztán, úgy a mint azok 
agyamban megszülemletlelc, fogom 
bemutatni.

Nevezett tárgyról gondolkozva 
mindenek előtt e kérdési teltem 
magamnak, először: mi a nő? má
sodszor: mi a nő rendeltetése? Az 
első kérdésre: mi a nő? azt feleltem 
magamnak: a nő a földön a szép 
eszméjének képviselője, minden egyébb 
szép, mi az emberiség kebelében 
nyilatkozik, a nőtől ered, vagy a 
nőhöz vezethető vissza.

A költő, a festő, a szobrász, ha 
valami eszményi szépet akar terem
teni, bizonyára csak nőt alkot, mert 
szebbel nem alkothat. Ebből aztán a 
második kérdés, mi a nő rendeltetése? 
könnyen megmagyarázható; a nő 
rendeltetése az emberi életet szépí
teni! Mily nagyszerű, mily magasz
tos hivatás ez, szebbet a képzeld 
sem teremthet magának, a férfi nyer
seséget szelídséggel, az erőt gyön
gédséggel ölelni körül, a bús jelen 
barázdáit elsimítani és belé a jöven
dő boldogság magvát hinteni, a ha
nyatlót felemelni, a kétségbeesőt vi
gasztalni, e gyönyörű hivatás kizá
rólag a nőt illeti.

És inul találkoznak dőrék, kik 
ezzel meg nem elégszenek és a nők
re olyasmit akarnak disputáim, a ini 
által ők csak veszthetnének, oly ta
lajba akarják a virágot ültetni, mely
ben reá csak a hervadás vár. A nő
nek még más hivatást is adni az . 
előbb mondottnál, szerintem annyit |

tesz, mint nyári délben világos nap- 
fénykor gyergyál gyújtani.

A nő magasztos hivatásának ér
zetében boldog, minden kísérlet őt 
fenségének magaslatáról a prózai 
éleibe lerántani, vakmerő merénylet 
a nők ellen, és első fórban övék 
volna a kötelesség a hívatlan próká- 

• torokat utasítani vissza.
De vizsgáljuk meg a dolgot kö

zelebbről !
A nőemáneipátió barátainak phi- 

I lanlropikus nézeteik ezek: A mai 
demokratikus korszellem megkívánja, 
hogy ember és ember közöli jogi 

■ különbség ne legyen, akár tunikában, 
akár kaputrokban járjon is az. Szép 

1 szó ugyan, de kissé furcsa; — egyen* 
j jogosítást rendesen azon fél szokott 
1 követelni, mely magát őt illető jo- 
! gaiban megszorítva érzi, melynek 

nincsen annyi joga mint a másik
nak; a zsidókat pl. emancipálták, 
azaz adtak nekik olyan jogokat, mik
kel azelőtt más vallásfelekczetück 
bírtak ugyan, de ők nem, tehát pol
gárikig egyenjogosiltallak ; ha az 
eman&ipűlió ez értelmezése helyes, 
úgy a nők az omancipálió által csak 
veszthetnének, mert ők most sokkal 
több jogokkal bírnak, mint mi férfiak, 
sokkal nagyobb urai a társadalmi 
életnek mint mi, ezekről pedig le 
kellene mondaniok, ezt bebizonyítani 
igen könnyű ; vagy nem vagyunk-e 
mi férfiak mindig kész szolgái a nő
nemnek ? nem mindig hódoló tiszte
lettel közeledünk-e hozzá? Mily szí
vesen viseljük a rabláncokat, me
lyekkel egy nő bájos tekintete ben
nünket lebilincsel! Örvendünk az egy
ház parancsszavának, ímdynéifogva

szabadságunkat hozzuk és áldozzuk 
a szerelem oltárára.

Mennyire lessük a szeretett nő 
minden óhaját, hogy azt mint kész 
szolgák hűségesen, pontosan teljesít
sük; ha pedig megnősültünk, annál 
jobban tudjuk, hogy néhanapján aka
ratunk ellenére is az asszony az űr 
a háznál. Mire való tehát az egyen- 
jogo itás?

Képesítsük a nőtj önnálló kere- 
setmódra mondják, hogy legyenek 
orvosok, ügyvédek, tanárok stb. Kér
dem minek ? Vagy férjhez inegyen a 
nő, a mi tulajdonkép rendeltetése is, 
vagy nem; ha igen, férje oldala mel
lel egészen más, sokkal szebb és 
szenlebb kötelesség vár reá, mint a 
pénzkeresés lélekölő gondja; ha nem 
megyén férjhez, ez csak kivételes 
eset, és a kivételek kedvéért ne ál
lítsunk fel rendszeres, olykor veszé
lyessé is válható, sőt a közerlcölcsi- 
séget veszélyeztető tévedéseket. Nem 
kevésbé túllő a célon, ki arra szá
mit, hogy férje oldala mellett is ke
resel után járjon a nő, abba ugyan 
nincs köszönet, mert több vész el a 
réven, mint a mennyi bejön a vá
mon.

Ismerek egy tisztviselőt kinek neje 
tanítónői minőségben majdnem ugyan
annyit szerez, mint férje, és mégis 
ettől önmagától hallottam a pana- 

' szos óhajt. >Bárha neje is inkább 
| guzdasszony volna!* A jó gazdasszony 

többet takarít meg a háznál, mint a 
mennyit a nő a házon kívül keresni 
képes; ezenkívül a gyermekek józan 
észszerű nevelése pedig csupa profit. 
Egyébbiránt illuslralió képen bátor
kodom kél családi életet bemutatni

T Á R C A .

s /.i :i i i :i .m i :h i» \i. %.
Nagy a buja .szerelmem mély gyászának 
Letarolta szivemet már a bánat.
De lm virág még rajt' terem 
Koszorúit ba 
Kötőm újra

Szerelem !

Mint. ba párját elzokogta n madár.
Párt keresni ujrn ágról-ágra száll 
Nem nyiigliulik az en szivem 
Minden vágya.
Dobbanása

Szerelem !

Szivem fájó emlékekkel van tele.
(Jiy szomorú, gyászos minden éjjele.
De tőikéi a nap fényesen 
S ujrn égek 
Érted édes

Szerelem !
M ik ié i' Gusztáv.

A csontijai malom jegenyéi.
— Elbeszélés. - 

Irta KliTNVÁNSZKY JENŐ.
A ‘Felvidéki Híradó* .eredeti tárcája 

(Folytatás i.

Ember nagyobb gyűlölettel m e g  nem 
Viseltetett irántam, mint Hans-Michei Hitler, 
mióta Juliska nem járt velük ünnepeken este. 
Minden alkalmat (elhasznált, hogy jó  hirne- I

vemnek ártson. Ha dobalódtunk a templom i 
tetején át, s az én kavicsom a tetőre esvén, 
eltölt egy zsindelyt, v.igy lapdazus közben 
valakit erősebben dobtam hátba, avagy az 
adogatónak megtaláltam véletlenül ütni a 
kezét, rögtön ment a tanító úrhoz., hogy el 
áruljon. Az iskolában hátat fordított, és egy 
tücsökkel folyton cseltegtetott a fülembe, 
hogy bosszantson. Hanem azért a .sapká
mat viselte a szemtelen.

Juliska azonban védő angyalommá iett. 
Erősen kardoskodott mellettem Julianna 
15 írttal és Anna Marttal szemben, kik kevély- 
nck tartottak. S óvott minden alkatomtól, 
mely oly bűnre csábíthatna, amiért Ilans- 
Michcl ismét felkelhetne e l um . Hogy ne 
dobálódjam, ne lapdázzam, az isko'aban a 
padok közt ne kergető/.: ni. s különösen 
nehogy arra a gondolatra vetemedjem, hogy 
elmenjek a bozótba madártojásokat szedni. 
Gondosan figyelmeztetett, ha valahogy a i;a- 
batoin hatul elmeszesedott, megigazította 
nyakkendőmet, ha netán ros/nl volt m egköt
ve, s a pádról, melyen ultim . a port mindig 
letol ulgette kötcnykéjévei. T ette  pedig mind
ezt nyíltan, initscm törődve a társnői gúnyo
lódásává! és a Hans-Michclnek irigységtől 
sárguló és méregtől vúrusödő arcával. Juliska 
állandó jó  indulattal viseltetett hozzam s én 
igen boldog voltam általa

De h a j ! az irigy sors megsokalta bol
dogságunkat.

i:*íy reggel Jluiiska azt mgta fülembe,
hogy édes atyja. nem várván be az iskolá
év végét, a napolkban érte jón, s  haza viszi, ,
mivel, hogy mar egeszen jól megtanult né-
nictiii, s az éil< s anyjának otthonit nagy
szüksége van ra ,a házi dologban.

K naptól fogva csak gyötrelem volt az 
én z.avodi életem. Naponkint találkozót ad- 
t in Juliskának, hol a patak partján a csali 
tosban, ahol a sárga virágok nyíltak, hol a 
cserjés szélében, ahol remegő füvet szok
tunk volt szedni koszorúba, lís  órak h o s 
száig elamlalogtunU egymás mellett, szótla
nul. ajkunkat lezárva tartotta valami fajdalom- 
féle. O h ! ekkor ére/tem életemben először, 
ho y micsoda érzés ., válás fajdalma. Néha 
oda tévedtünk ahhoz, a bürühez, az en gya- 
bízatom színhelyéhez, ahol a vízbe estem. 
Ks Juliska olyan jó volt, ho »y nem moso
lyogta el m agu, s nem akarta észre venni, 
hogy az én arcom langba borult a szé
gyentől.

Juliskáért negyed napra jö tt az édes 
apja kel szép pej lovon. Amint megbeszél
tük előre, én az uunenti nagy hársfa alatt 
varom őket. hogy még utoljára búcsút int
hessünk egymásnak. Akkor léptem ki a 
hars mogul, mikor a kocsi elhaladt, nehogy 
az édes apja c ./revegyen, aztan kalapom
mal, kendőmmel iajdaltnas arccal integettem 1 
a leány után, mind addig, u m ig ja  kocsit 
egy kis domb eltakarta. Aztan felfutottam |

arra a kis dombra s vágyva néztem Juliska 
illan. A lovak vaglatva mentek s a kocsi 
siirii port vert fel ; abból a porból egy kicsi 
fehér kendőt láttám lobogni, vagy talán 
csak képzeltem, hogy lobog az a kendő. 
De mindegy, jól emlékszem, ezerszer áldot
tam Juliskát, hogy az a kendő oly sokáig 
lobogott.

A kocsi a cseres mellett befordult a 
vejkei útra.

Fai pedig haza-felé bandukoltam, s egy- 
s/cr csak azon vettem magamat észre, hogy 
a kis |Jatak partján vagyok, végig megyek 
a Imiim, bejárom a cserjést, a csalitost, sze
li. g tein a  sárga virágokat, meg a remegő 
füvet, összekötöm egy csomóba aztán lebo- 
i ulok u pázsitos fűre és harmatos lesz az a 
fű az én könyeinuől

t >h ! ekkor éreztem életemben először, 
mily keserűek azok a könyek, melyeket az 
ember ilyenkor sir.

Késő este vetődtem haza, a fiuk már 
magvacsoráltak, a tanitóne asszonyság meg-
szieiolt.

— Szemtelen gyerek, terád mindig várni 
kell. Hol kószáltál ? Várj, megmondom a bá
csinak.

A tanitó-bácsi is icszidott.
—  Szégycld magad, hogy léged csak 

a késő este vet haza.
O h ! de mit nem tűrtem volna én cl 

azért a kis leányért ? ! . . .



hogy kiki a nó.!mancipáti6 hangzatos 
elvét eredményében tanulja megis
merni.

A férj este haza jón fáradtan, 
kimerülve a nap küzdelmeiben, lesle 
lelke bágyadt, kedélye nyomon, szive 
fáj. az emberiség emberietlenségc 
megsebzetté azl. azonban mosolyogva 
jó elébe a vidám nő. ugrándozva 
veszik körül gyermekei; a nó arcá
ból szeretett, a gyermekekéből öröm 
sugárzik feléje; e kedves kép láttára, 
a fellegek oszlani kezdenek, borongös 
kedéiye kividül, homloka redói elsi
mulnak, ölébe veszi legkisebb liát é= 
élvezettel hallgatja ártatlan csevegé
sét: -Apa te, mért jösz oly későn 
haza. már sokáig vártunk, hozta: Bé
lának valamit? Béla megpuszilja hóm- 
lokoda(.<

Ez alatt a nő elkészíti a vacsorát 
és a szeretet jeleivel fűszerezi azt. 
A nap fáradalmai feledve vannak, és 
a férfi családi körében boldognak 
érzi magát.

Ez az e?yik családi kép. nézzük 
a másikat.

A férj szintén faradtan tér haza, a tá
gas szobákban félhomály uralkodik, 
léptei a körülte levő csendben visz- 
hangzanak,a merre tekint, elhagyatott- 
ságot, árvaságot lát, végre egy kar
székbe ereszkedik és karjára tá
masztja gondoktól terhes fejét. Nem
sokára hazatér a nó is, szintén el
lankadva jó estét kíván és egy fér
jével szemközt levő székre ereszke
dik. A férj kebléből sóhaj tör elő a 
nó sem marad adós vele. »Rosz na
pom volt rna.« kezdi a férj: »hát 
még nekem,t feleli a nó »Két pórt 
vesztettem,* mond a férj . nekem 
meg két betegem halt meg,* vála
szol a nő. »Te mindig csak panasz
kodni tudsz,* mond a férj, »te rneg 
minden bajodat az én nyakamra akar
nád tolni,* felel a nő. És a társalgás 
igy foly tovább, míg a panaszkodás 
és szemrehányásba mindkét fél bele
fáradva elhalgat.

Szünet után ismét a férj töri 
rneg a csendet: Hát u gyermekek
hogy vannak?* kérdi, »Nern tudom* 
mond a nő; »a cselédszobában lesz
nek.* ‘ Nézzük rneg őket * ‘ Ne bánt
suk,* válaszol a nő, »zúg a fejem, 
nem szeretem most a gyertnekcsiri- 
polást* stb. Blumenfeld Fülöp.

'Vége küv.)

Elmondjam-c. hogy az én zavodi éle
tem sem tartott sokáig, mert elérkezett a 
vizsgálat ideje. A vizsgalat jobban is sikcrül- 
hetett volna. A hittanból keveset tudtam 
A tisztelendő úi azt mondta, hogy zavarban 
vagyok. A számtanból meg éppenséggel 
semmit sem tudtam. A tanító úr felborzaszta 
hajamat és azt mondta, hogy menjek ki a 
levegőre, ott majd magamhoz térek. Néme
tül nem tanultam meg. fianem mikor az 
edes apum eljött értem, ele .udalkozott né
met tudományomon. S mikor az édes anyam 
a magam viseleté feiői tudakozódott, hat a 
jó néni így felelt : Soha ilyen jó gyereket! 
Nem megy egy árva tapodtat sem el hazul
ról egész nap Folyton a könyvek mellett 
ül, boldog az az edes anya, kinek olyan jó 
fia van.

Talán akkor voltam életembe a leg
boldogabb, amikor haza-felé menve, iassan- 
lassan tünedeznek elő szülőföldemnek isme
rős vidékei Az Öreghegynek halvanv kor- 
vonalai, a szakcsi érd", .1 nai^os. amikor 
leereszkedtünk a völgybe, amelyen mint egy 
ezüst kígyó húzódik végig a Koppány folyo, 
partjain puszták, falvak, melyek kozott leg
szebb az én falum, a hosszú utcával, a gyü
mölcsössel, dús mezejével, kicsi templomá
val a dombtetőn, az ecetfak kozott

Sötét este volt mar mikor az elcdényi 
malom mellett elhaladtunk, amtly oda van 
építve a Koppány egyik agára .1 h írom ke-

L a p sz em le .
A ‘ Národme Noviojr* egyik mull heti 

számában »A leálacsonvitás politikája* 
cím alatt a következőket írja

Beszéltünk inár amaz utalatos szavak
ról. melyek az országgyűlés termében til
takozás nélkül hangzottak el. az össze* 
nem magyar nemzetiségek lealacsonyitásut 
illetőleg.

Visszatérünk azokra abból az alka
lomból, hogy Fenyvessy csak azt mondta, 
a mit mások cselekesznek. Nem a minisz
terelnök hanem Fenyvessy karakterizálta 
a mai politikát.

l ’j évkor a miniszterelnök ügy nyi
latkozott. hogy nálunk a nemzetiségek oly 
szabadok mint sehol a világon. Fenyvessy 
szégvenli magat azok miatt, mik az opera 
kulissái mögött felemlittetnek.

Ki festette a dolgot igazán ?
Nem Fenyvessy, hanem a miniszter

elnök mondott szándékosan valótlanságot, 
mert a nemzetiségek sehol nincsenek any- 
nyira elnyomva, mint épen Magyarorszá
gon. Nálunk minden oda irányul, ho^y 
mind egy szálig ki legyünk irtva. A ma
gyarokra nézve mar a mi puszta ekzisz- 
tenciánk is szégyen, ezt a szégyent akar
jak a földszinéről letörölni.

A millemum egész ünneplése nem 
egyeb. mint a nem magyar nemzetiségek
nek lealac.-onyilása. Mert eltekintve a ma
gyarok által meghódított országról szóló 
történelmi hazugságoktól, (ezek a hazug
ságok a külföldi hisztorikusok által mar 
régen megvannak cáfolva és csak az it
teni politikai célok miatt tartatnak fenn), 
az egesz millenium absurdum. fantázia. 
Igaz ugyan, hogy fantasztikus ezredéves 
ünnepélyükre joguk van áldomásokat csi
nálni, de nekünk, nem magyaroknak nincs 
semmi okunk, ebből az alkalomból velük 
táncolni.

Mi megvoltunk itten a magyarok előtt, 
a mi történelmünk nem ezeréves, hanem 
pár ezeréves ködben vész el. És ha a 
magyarok erőszakkal kivívták ezt az or
szágot, ám ünnepeljek azt maguk, de nem 
a tótok, oláhok és szerbek! A ki minket 
arra kényszerítene, az bennünket leala
csonyítana és erőszakot követne el. Sehol 
a világon nem ünnepük meg a poetizáló 
krónikások regéit és ostoba mendemon
dáit csak nálunk. Anonymusnak, Aeneis- 
nek izetlen utánzása képezi az uj magyar 
fantasztikus olvmpusnak egyedüli kincsét.

És mi mindent akarnak csinálni '
Emlékeket akarnak felállítani az egész 

földön, persze a földnek költségén, a nyo
morult nemzetiségek garasain. Hogy jut 
ahhoz a mar úgyis kifosztogatott bocsko- 
ros, hogy valamiféle Árpádnak a szobrára, 
egy rnythosi alaknak emlékére fizessen, a 
kinek létele soha. semmivel nem volt 
bebizonyítva ? De ha létezett és véghez

rékre jár. A kerekek lazasan forogva hány
tak a fehér habokat, melyek fénylettek az 
esti homályban. A kövek dorombolásé mesz- 
szc halatszott a méla csendben. A malom 
mellett van építve a Juiiskaék lakasa. Az 
első szoba ablakja világos, a világos abla
kon beiül alakok lathatók, talán az egyik a 
Juliska alakja. Szivem sebesebben vert, nyug
talan voltam. mikor már messze hagytuk 
az cledényi malmot, meg akkor is vissza 
-  visszatekintgettem a sürü tuzíak és gyér 

eperfak ko/.t barnáló épületre. Óh róvid idő 
alatt átéltem képzeletben azt a teljes egy 
évet, amit Zavodon töltöttem. Megjelentek 
emlékezetemben: .Anna Hart, Julianna Bárt 
és valamenuyi leány, a patak, a büru, a 
honvédsipka, a Hans Michcl és a tücsök. S 
ezek nnd, mind egy fogalomnak bűvös-bajos 
képét rajzolták be emlékemben, az első sze
relemét.

Késő este volt mar, mikor haza érkeztünk, 
szederfaink ismerősen bólintgattak, a kertünk 
virágai kellemes illatot bocsátottak,*óh hány
szor öntöztük mcg|áZ édes anyammal ketten...

Bementem az ismerős lakásba, a mely, 
egyszerűségével az. összes igényeimet kielé
gítette. csak egyet nem adhatott vissza a 
mit úgy éreztem, hogy örökre elvesztettem : 
lelkem nyugalmát.

Pedig oly közel voltam Juliskához !
Falunk alatt folyt a Koppány, annak 

mentén, tolunk két órányira volt í z  Kledé -

vitte volna mindazt a mit róla Anonymus 
ír. meg akkor is mi köze ahhoz a szegény 
drótosnak V

Árpád emlek szobrára a pénzt, a sze
gény tót. oláh és szerb kezeiből kivenni, 
nein egveb mint idegen vagyon ellen való 
erőszak. - Semmi inás nem hiányzik már, 
mint barmifele többe-kevesbbe ismeretes 
mvtbosi kalandoroknak emlékeket állítani.

Reméljük, hogy a kormány nem en
gedi meg a lelacsonyitás uj orgiáját. Ün
nepeljék imlleniumukat. hanem ugv. hogy 
ne sértegessenek vele más nemzeteket.

Általában országos politikánk a nem
zetiségekkel szemben, csak egy néven 
nevezhető . A lealacsonyító# és sértegetés 
politikádnak. Nyílt, őszinte embejeket per- 
sequálnak: öntudatos és férfias embereket 
pedig megbüntetnek s csupán olyanokat 
dicsérnek, kik a hatalom előtt önmagukat 
alacsonyitották le. Kz a jellemtelenségnek 
és lábnvalasnak a politikája. De nincsen 
roszabb politika, mint a lealacsony itas 
politikája. Sohasem lehetnek a lealacso
nyítottak akkor hasznosak, midőn kemény 
és veszélyes idők következnek be. inért a 
lealacsonyított, ha akarna is, nincs annyi 
ereje, hogy a végzet hatalmának ellent- 
álljon- A spártaiaknál még a hosszabb 
ideig lealacsonyított rabok is tudtak leala- 
csonyitójukkal szembe szállani. A leala- 
csonyilás politikája szüksegképen nagyon 
keserű gyümölcsöt hoz.

L e v e le z é s .
Ruttkan 189U. febr. l-én.

A ruttkai társaskör által rendezett 
műkedvelői szinielőadas f. hó 2-án tarta- 

, tott meg az l-ső osztályú vasúti étterem
ben nagyszámú s díszes közönség előtt. 
Három csinos, egy felvonásos vígjáték 
került színre, melyek az estét igen kelle
mesen töltötték be. Elsőnek adatott elő 
»Ö« cimü vígjáték Najac- Emiltől. A sze
replők : Boltizsár Zsófi kisasszony. De Le- 
viere bárónő szerepében s Halin Sándor 
úr, mint Montmyram Maxim igen ügyesen, 
kellő eleganciával játszottak. Bár — mint 
halljuk — először szerepeltek — minda
mellett a színpadon otthonosaknak érez
ték magukat. (Még lampalazuk sem volt !) 
Színészi tehetségük kétségtelen s így jó 
erőknek ígérkeznek a jövő műkedvelői 
előadások számara -  A második darab, 
‘ Hármas szövetség* cimü vígjáték volt : 
irta Torkos László. E kedves darab — 
merő ellentétben az elsővel — három ela
dó leánynyal megáldott csendes polgári 
családban játszik. A három házi kisasz- 
szony : Kamilla (Prihoda Bélané urhölgv), 
Olga (Schwöder Alice k a.) és Piroska 
(Kovalitzky Lujza k. a.) igen ügyesen ad
tak a hármas szövetség megalkotását, a 
mint Kamilla a legidősebb nővér, hogy 
bosszút állhasson a férfiakon — persze 
önmagáért — rábirja nővéreit, hogy a

nyi malom. Két ut vezetett a malomhoz a 
falunkból. Egy kocsiút a rétek mentén, 
széles, poros ; meg egy gyalogút a szakcsi 
erdő alatt, hűvös, bokros, madardalos.

Haza étkezésem után masnap végig 
mentem a falun, csak azért, mert valami 
nem hagyott pihenni, űzött, kergetett. Mikor 
a régi játszó társaim meglátták, kiszaladtak 
hozzam, hogy üdvözöljenek, de igen barat 
ságtalan voltam. Itt-ott lehetett az udvaro
kon hallani : ni, a mester urunk Jenő fia be 
megnőtt, nagy diák lett belőle ! Egyik-másik 
gazda, meg háziasszony jó napot is köszönt, 
de én alig fogadtam el.

Tudja is az, hogy mit csinál, aki sze
relmes !

Egyszer csak azon vettem észre maga
mat, hogy a szakcsi erdő alatt vagyok, s 
megyek azon a gyalog utón, amely az Ele- 
dényi malomba vezet, megyek egyenesen 
Elcdény felé. A falut mar messze hagytam. 
Hirtelen megállók s kérdem magamtól: De 
hová is megyek cn ? Hova? hat Eicdénybc. 
Aztán minek? Hat a Juliskához. Szeretnem 
én azt látni, hogy fiatai ember előtt egy 
lányos háznak az ajtaja zárva legyen

Aztán azzal az elhatározással mentem, 
hogy egyenesen bekopogtatok a Fonó Ta
másék hazába s azt mondom : Jó napot 
kívánok, én vagyok a szántói mester fia. a 
Jenő. a Juliskának régi ismerőse, eljöttem, 
hogy meglátogassam.

férfiak komoly udvarlásait ezentúl utasít
sák vissza, mire magukat nagy ünnepélye
sen oktnanviiag is kötelezik. Kedvesen 
adta Kovalitzky Lujza k. a. Piroska paj
zán szerepét, a mint magú; a fontos ok
mány alá rasára elhatározza * kedves volt 
inidon szive Kelfaivy Zoltán (Schwöder Er
vin ur) hódításainak áldozatul esik. Schwö
der úr jatéka kifogastalan volt; otthono
san mozgott a színpadon s nem mindennapi 
s/.ine.-zi tehetséget árult el, midőn meg
hódította egyenként a három leány szivét, 
hogy az okirat ellen irányzott merényletét 
annál biztosabban végrehajtsa A közön
ség bőséges tapsban részesítette a szerep
lőket, kik valamenynyien kedvelt alakjai 
lesznek ezentúl a raüke ivcloi előadások
nak. Sajnáljuk, hogy Kovalitzky k a. oly 
hamar hagyta el körünket, h pedig kedves 
modoránál fogva általános kedveltségnek. 
örvendett.

Az est koronája kétség '.;:vül a har
madik darab »Az egérke* c mü vígjáték 
volt. (Irta . Roseaux). A darab már komi
kus tárgyánál fogva — eltekintve a sze
replők kitűnő játékától — az est méltó 

! befejezésére legalkalmasabb volt. Hát ha 
még oly két szereplő működik benne, 
mint Tóth Irén úrhöigy es Eder Róbert 
úr! Tóth Íren úrhölgy Berthu, fiatal özv. 
szerepét igen ügyesen adta kedvesen tu
dott félni a kis egértől s meg kedvesebben 
hódította meg a nagy egeret Albinos ügy
vedet (Eder R. úr) Albinos ügyvéd eredeti 
francia alak volt, azon világfiak egyike, 
kik eletük javarészét mar holmi bolond 
kalandokkal eltöltőnek. Maszkja — midőn 
az ablakon bebújt - már magában véve 
oly kacagást idézett elő a publicumban, 
hogy a szerelmes lovag egy ideig szóhoz 
sem juthatott. Nagyszerűen adta elő köl- 

! tölt kalandjait, nagy pathosszal beszelte el 
a borzasztó orosziau-historiakat, hogy ide
álja előtt mint hős tűnjek fel s szivét 
annál könnyebben hódítsa meg. A neve
tés akkor hágott tetőpontra, mikor Albinos 
úr, a hős, a kis egerke elölt megretirált 
s ijedelmében menedéket keresett a leg
közelebbi széken.

Egy szóval — Eder ur oly kitünően 
játszott, hogy játékával a dilettentizmust 
jóval felülmúlta. Mindkét szereplőt a kö
zönség zajosan megtapsolta.

Az est kellemesen folyt le ; a közön
ség megelégedetten távozoil. Hisszük s 
reméljük, miszerint a színi előadások ren
dezőjének : Eder Róbert úrnak ezentúl,

1 nem fog annyi fáradtságába kerülni sze- 
! replóket összehozni, részint miután azok. 

akik jelen előadáson szerepeitek, ezentúl 
könnyen s kedvvel fogjak magukat elha
tározni. másrészt pedig azok, kik nein is 
szerepeltek meg, kedvet kaphattak a jelen 
előadásból

—r.

Fonóék persze, meg fognak örülni, a 
szerencsének, s azt mondják . hozta Isten az 
ifiurat, tessék helyet foglalni a Juliska mellett

Aztán elkezdtem virágokat szedni egy 
csomóba, szépen összeválogatva, hogy azzal 
Juliskának kedveskedjem. S mikor a bokréta 
készen volt, gyors léptekkel haladtam Elc
dény fele! Már látszanak a szilvaíak, a fűz- 

. fák, a bokrok is- Szívem lázasabban dobogott 
s úgy éreztem, mintha kezdeném veszíteni 
bátorságomat, A kocsolai fordulónál mar a 
házfedelet is láttám bámulni, sőt tovább 
menve, a malmot egészen jól lehetett látni, 
három kerekével, melyek lazasan faragva 
hánytak a fehér habokat. Közelebb haladva 
a malom dübörgése is, mindig jobban-jobban 
hallatzott, s amily mértékben rendültem én 
meg szilárd clhatározásonban.

Már már kezdtem lemondani tervemről, 
midőn rettenetesen elrősteltem magamat bá
tortalanságom miatt. E jnye! hogy én ne 
menjek egy kis leányt meglátogatni? De 
igenis, benyitok a Fonóékhoz, s oda megyek 
Juliskához s ahogy illik, szépen kezet fogok 
vele, aztán átadom neki a bokrétát s aztan 
előbb az édes anyja, aztan meg az édes 
apja előtt hajtom meg magamat szépen, 
amannak azt mondom, hogy tiszteli az édes 
anyam, ennek pedig, hogy tiszteli az édes 
apam.

Fis elgondolkoztam a felett, hogy mi



— A zniováraljai áll. tanítóképző in-
tézett ifjúságának Uartalus kora f. hó 
B-én tartotta ineg csekély számú közönség 
elölt 3-ik nyilványos gyűlését, mely alka
lommal Moyzes Miklós »A görög tetrachord 
és skála rendszer*-röl tartott szabad elő
adásával szép jelét adta a zene terén telt 
előrehaladásának. — üzen gyűlésen a kör 
Gellér Kálmán indítványára Sziillö Géza 
kir. tanácsos és tanfelügyelő urat egyhan
gúlag tiszteletbeli tággá választotta meg. 
— Lelkesedéssel fogadta az ifjúság Nevoral 
Istvánnak azon indítványát is, hogy lioldis 
Ignác urat, a turóc-szt.-mártoni polgári és 
középkereskedclmi iskola igazgatóját, te
kintve a zeneterén szerzett kiváló érde
meit s tekintve körünk iránt tanúsított 
meleg érdeklődését, a Uartalus kör tiszte
letbeli tagjává válaszsza meg. — A leg
közelebbi gyűlés f. hó 20-án lesz.

A szucsanyi r. k. Iiitközsógfubr. 
ő-én jótókonycélu táncmulatságot rendezett. 
E hál élénk visszhangját képezte a Híra
dónk múlt száma vezércikkének, az »Irány 
elvekének, s részben beigazolta, hogy a 
felvidéki társadalom hivatásának meglehe
tős nívóján á l l ; érzi, érti és teljesiti nem
zeti feladatait. Az intelligencia a másnap 
tartandó vöröskereszt-egyleti hál miatt 
kevés számmal vett részt henne, csak az 
iparos és föPdmivelő osztály volt erősen 
képviselve. De ez a körülmény is örven
detes tapasztalatokra vezetett, mert láttuk, 
hogy a nemzeti eszme, a magyar nyelv, 
a hazafiság hatalmasan terjed a nép között. 
A s z u c s á n y i  r. k. i p a r o s é s f ö l d 
mi  v e 1 ő i f j ú s á g  k ö z t  s ű r ű n  h a l 
l a t s z o t t  a m a g y a r  s z ó ,  m a g y a r  
t á n c r e n d  m e 1 1 e 11  s m a g y a r  v e 
z é n y l e t  a l a t t  t á n c o l t a  a n é g y e 
s e k e t .  S mindez leginkább Pletrich Já
nos kalh. kántortanitónak köszönhető, ki 
fáradhatatlanul és igazi szakértelemmel 
csepegteti a hazafias és szép eszméket 
a nép szivébe. (Nevezett tanító urat ajánl
juk a I*'. M. K. E. szives figyelmébe.) — A 
jótékonycclu táncmulatság összes bevétele 
101 frt 82 k r ; ebből kiadási költségekre 
fordíttatott 51 frt 82 kr. Tiszta jövedelem 
tehat 50 frt. Fel ül (izeitek Revay Gyula 
báró úr ö mlga 10 frtot, l’apszt Anna k. 
a. 6 frtot, Keresek József 5 frtot, Matunák 
Mihály 2 frtot, N. N. 2 frtot. Hurda János 
1 frt 50 kr, Vladár Imre 1 frtot, Hielek 
János 1 frtot, Uánfay Ilka (10 krt, üzv. 
Stefko Katalin 50 krt, Urban József 50 
krt, és Klcpacs János 20 krt. Miért ez 
úton is halas köszönetét mond a rende
zőség.

— Emlékek Barsvarmegye hajdanából.
Összegyűjtötte és kiadta Szerómi. Bpest. 
1802. 8. r. 225 -{- VI. 1. ára? Szeré mi Odes- 
calchi Arthúr hg történelmi búvárkodásá
nak első részét, a jelen kötetet adta ki 
nem rég. Ha szem előtt tartjuk, hogy 
Harsmegye levéltáraival együtt igen sokat 
szenvedeti a tatárdulás és a török hódolt
ság alatt, képesek vagyunk felfogni és, 
mérlegelni a főúri történész buzgalmát 
fáradságát, inig ezt a 220 okmányt össze
szedte. Országos fontosságú adatot nem 
sokat találunk a jelen kötetben s régit 
sem (a XV. sz.-ból mindössze 2.-öl), de a 
XVI. sz. s különösen a XVII. századbeli 
Harsvarmegye helyzetének meglehetősen 
tiszta képét nyerjük. Mondhatjuk ezt kü
lönösen a Bocskay-, Hethlen-korszakról s 
a török hódoltság koráról. A herceg mo- 
numentái ezen első kötetjét teljesen a vár
megyének ajánlotta fel értékesítésre, hogy

fog azutan történni ? Hogyan kezdem a 
társalgást ? Azt mondom-e, hogy elfáradtam, 
vagy hogy nagyon melegem van ? . . .

A malom előtt voltam.
A kerekek ott forogtak, kergetve egy

mást, előttem, zúgva hányták az apró víz- 
cscppeket, melyek mint parányi harmat- 
cseppek szállták az én bokrétámra. A kere
kek előtt egy gerenda volt átnyújtva a vízen, 
azon át kellett volna mennem a Juliskáék 
udvaraba, melyből egyenesen lehetett a szo
bába jutni.

Nem mertem azon a gerendán átmenni, 
végkep elveszítettem minden bátorságomat, 
nem mertem a Juliskát meglátogatni. Kékem 
apjától, anyjától, hátha kinéznek, vagy meg
üzenik az édes anyámnak. Ott őgyelcgtem 
a malomfejnél, ahol a víz a csatornákba foly, 
bámu|tam a habokat, s bokrétámat, szét
tépve, a virágokat egyenkint hánytam a 
folyóba.

Aztán leuitcm a partra pihenni s küzdeni 
magammal: bemenjek-e ? ne-e ?

Nyílt a malom-ajtó. Kgy talpig lisztes 
ember jött ki azon s felfele tartott a malom- 
fejhez. A Juliska édes apja volt, megismer
tem. Lesütöttem szemeimet, s halkan jó 
napot köszöntem neki. Rám nézett, de kö
szöntésemet nem fogadta cl, hanem élre- 
késztette a vizel, megállította a kereket, s 
aztan bement, hogy a követ lehengerítse s 
megvágja. Én pedig még egyszer végig ne z-

az árán azután újabb történelmi kiadvány I 
láthasson napvilágot. (T. munkatársunk e j 
helyütt azon óhajának is kifejezést ad,  ̂
hogy szép dolog lenne, ha a millenális 
ünnepekig Tnróc-várniegye monográfiája I 
is elkészülne. Mi erre, most még csak any- | 
nyit felelhetünk, hogy: a mi ké-ik. el nem ! 
marad. Szerk.)

— Feltünost keltő röpirat jelent meg
a napokban dr. Kotli Adolftól, ki egv fő- j 
városi testegyenesitő intézel tulajdonosa ( 
és saját rendszerű gyógyitásmódjaval s .Mi
nek tagadhatatlan sikereivel sok barátot ! 
és sok ellenséget szerzett magának - - a  ! 
kollegái közölt. ■ Hogy betegei közt csakis 
barátai lehetnek, röpirnta erről tesz tanú
ságot. A 102 lapra terjedő és igen sok 
cinkografált fénykép-másolattal (előnyo
mott füzet címe ez: * Miért nem leheteti 
eddig, és miért lehet most a test összes 
elgörbüléseit és az ízület gyulladásokat 
meKKyógyitani ?« A könyv nem szakembe
rek, hanem a nagyközönség számára van 
Írva, s a dr. Hoth intézetében gyógyult 
betegek kezelés előtti és utáni képmásaival 
van benne szemmel láthatólag bebizonyítva, 
hogy az úgynevezett »gópgyógvitás» móddal 
mily meglepő eredményeket lehet elérni.
A kis mii Grill Károlynál jelent meg s (») 
krért minden könyvkereskedésben kap
ható; mi azért tartjuk érdemesnek a fel- 
emlitésre, mert lény, hosy igen sok a kinőtt 
vállu és görbehátu gyermek, úgy a vidéken 
mini a fővárosban s ezeknek a szüleire 
nagy vigasztalás lesz, ha olvashatják és 
a képekből láthatják, hogy kis betegeik 
számára van menekvés, csak kellő időben 
alkalmazzák az orvosi segélyt.

— Uhlárik Szende, tűr je  szt mártoni ál
lami elemi iskolai tanítónak, e ho 3-aa adta at 
SzUltö Géza kir. tanácsos és turóc.negyei tan
felügyelő, a vallás-e; közoktatásügyi miniszter 
ur o ungymőltósága által adományozott 5 
frtnyi tis/.telctdijat. a magyar nyeiv tanítása 
kórul szerzett érdemeinek elismerésül. Az at

I adás ünnepélyesen ment végb -, az állami 
1 polgári fm és középkereskedelmi isiioia tan- 
; testületé plénuma előtt, mely ali<a|omhól tan- 
j felügylő ur ő nagysaga szép es hazafias írni- 
I mentomukkai gazdag beszédet intézett a ki- 
; tnntetetthez, buzdítva öt, hogy a szépen meg- 
i kezdett utón haladjon tovább, mert, ha nehéz 
I is az ut, célhoz vezet. Az ünnepély a 
| tanfelügyelő s az ünnepélyt éltetésével ért 
; véget.

Jegiinnepóly. A liptó-szent-miklósi 
korcsolyázó-egyesület f. h. 5-én sikerült 

j jégünnepélyt rendezett a város közelében 
levő jégpályán. A csikorgó hideg dacára 

i nagy közönség gyűlt össze, a vidékről is 
| sokan voltak, és kedvteléssel, gyönyörköd

tek a szép látványban. Az ünnepély dói
ul án 5 órakor kezdődött, eddig a jégpálya 
el volt zárva, és tartott 8 óráig. A nagy
számú lampionok és az ügyesen n ndezelt 
tűzijáték mesés látványt nyújtottak. A 

1 korcsolyázók zeneszó mellett csinálták figu- 
{ ráikal A nézők számára a jégpálya körül 
; padok voltak csinálva. Az ünnepély után 

a közönség nagy része égő lampionokkal 
és zeneszó mellett ment a * fekete sas* 

j szállóba egy kis melegítő italra. A jókedvű 
fiatalság azután láncra perdült.

— A szucsanyi fiók vöröskereszt-eyyisí 
• febr. 6-án tartotta meg bálját pénztára java- 
1 ra. A bal szépen sikerült s nagy közönséget

vonzott a vidékről is. Az estelyben megje
lent b. Revay Gyulané ő mókusa ;a is mint 
a bál védnöknöje Cebrian grófnővel és t>.

tem a kis ha/, ablakain nem látom-e azt a 
! kis leányt valamelyiknél s aztan nem várva, 

míg a molnár másodszor is kijójón s elküld 
jön onnét, mint kosza gyereket, aki kart 

’ tehet, a malom körül, haza íclé bandukoltam,
Mély szomorúság és lemondás vett raj 

| lám erőt.
Még elmentem néhányszor Kiedénybe,

! s ott vártám sokáig a íolyo menten, a kert- 
, kerítés mellett, sőt egyszer a kertbe is 

bemerészkedtem, várva, hogy taian csak 
1 kijön az a kis leány valami dologért, s be

szelhetek vele, de egyszer lérfiíéptekct s 
| beszédet hallottam s elfutottam, másszor 

pedig a vad kuvasz-kutyak riasztottak cl. 
De Juliskát soha, még távúiról, még ablakon 
át sem láttám. Csendes és puszta volt a 
ház, nekem legalább olyannak látszott, s 
úgy tetszett, hogy azt a kis leányt örökre 

j elvesztettem.
Mikor szeptember elején édes apám a 

városba vitt iskolába, annak a h ;gynek a 
tetejéről, amelynek túlsó oldalában van a 
varos, visszatekintettem Kiedény fele és 
mintha a szakcsi hegyeket láttam volna, 
meg az Öreg hegyet, a magas tetővel.

l’cdig tálán nem is azok a hegyek 
voltak . . .

(Folyt, kftv.)

Révay Pyula miut a központi választmány I 
tagja. Ott láttuk még Hurda Janosnét. Fér- | 
esek Józscfnét leányaival, Keuermann Mihály- i
nét leányaival, Koszi r lAndrasnét (Kis-Schel- I
mec), Krasznec Mik :inét leányaival. Lővin- ; 
ger Árminm.t leányaival, Lövingcr Anniimét ; 
(Kis-Selm.) Lövingcr Sainunér, Náthán N-tné 
leányával (Priekopa). Papcún Netus/nét. Plet • 
rich Janosnét, Reichcr Adolfnét, Riszner j 
Józsefnél (Ruttka). Ro’.enfcld Vilmosáét, ; 
Vucskovicli Lajosnét (Teschen) Vladár Imre j 
nét, dr. Cwilmgcr Móniét A nagyszámú le
ány-világból me .H mirjük Kokat nővéreket j 
(Rózsahegy),! Schaucr Gizellát, Tomachsov ; 
Kilát, Glasel Fridrikát. A rendezőség a ; 
bal sikere érdekében minként megtett s 
a szépen díszített két tánctcmnbcii a j 
négyeseket 30—40 pár táncolta. A bal j 
bevételéről és kiadásairól e lapok következő 
számában számol be a rendezőség.

— A Zniovaraljai Agglegények. Husim-
gyó-kedd estéjén, azaz lóiyo évi február hó 
14-éu a F. M K. Kgycsiilet javára táncostélyt 
rendeznek, melyre a meghívók az elmúlt hé*

, tea széiküldcilek. Szonielyjegy 1 fit, csalad- ,
: jegy 2 frt. Felülfizetéseket nem utasít vissza 

a rendezőség. A táncostélyt 1 vigadó disz- •
; termében gyertyavilagitas mellett 3 órakor , 

kezdődőnek és egyszerű ruhában Pali zenéje 1 
fiiéi.ott reggelig tartónak tervezi a 8 aggie- 

! gé'iyböi álló rendezőség. Kívánjuk, hogy a 
j  Kedélyesnek ígérkező mulatság jól sikerüljön, I 
! s hogy az agglegények megtalálják szivllk ,
' nyugalmát.

F. M. K. E. Nyitrilii f. Iió 7-ón a falvi- ! 
| déki közművelődési egyesület választmányi , 

ülésen jelentette be Szalavszkv Gyula elnök 
\ úgy a maga, mint Hiidnav Béla alclnök 
i lemondását, Szaluvszky ez elhatározásukat 
1 azzal indokolta, hogy inindakel'.en az egye- 
| siilet székhelyén kiviil laknak s igy nem 

teljesíthetnek kellő odaadással kötelességü
kéi. A választmány egyelőre tudomásul j 
vette az elnökök lemondását s az ügyek : 
vezetésével Crausz István nyitramegyci , 
alispánt bízta meg. Az elnöki változás | 
dolgában véglegesen a közgyűlés dönt, \ 
amelyet az idén Turóc-Szont-Márlonban { 
tart meg az egyesület. Elnökül Bende Imre 
nyitrai püspököt emlegetik, aki csakugyan 
nemcsak állásánál fogva méltóé helybetöl- 
tésere, hanem azért is; mert mindenkor igaz 
apostola volt a magyar közművelődésnek.

— A ruttkai alkalmazottak altiszti clubja 
e hó 4-én táncmulatságot tartott, mely 
könyvtáruk javára 24 frtot jövedelmezett.

— Közgyűlés. Liptó-Szt.-Miklósröl írják 
lapunknak e hő 3-árúl. A helybeli dalegy
let legnep lartá meg rendes gyakorló helyi
ségeiben közgyűlését. Az. egylet alelnöke 
Mikó Gyula dr. melegen üdvözölvén a szép 
számban megjeleni rendes és pártoló tago
kat, felkéri az egyesület titkárát Kux Adolf 
drt., hogy terjesze elő évi jelentését. Az. 
ovi jelentésben meleg szavakban emlékezik 
meg az egyesület a távozott egyesületi 
elnökről, Kruspér Pálról, ki az egyesületet 
létrehozta és ritka tapintatos-ággal és 
ügyességgel vezette. Az. egylet volt elnöke 
iránt azzal is megakarja mutatni hálada- 
tossagát és elismeréséi, hogy Kruspér Pali 
(jelenleg főmérnök Veszprémben) egyhan-

! gulag tiszteletbeli elnöknek választotta meg.
; A pénztári könyvek megvizsgálására Uohus 

Péter es Bulla Nikodem egyleti tagok lellek 
kiküldve a közgyűlést megelőző választmá
nyi ülésen, a közgyűlésen pedig HoíTmann 
Adoif dr. es Komor Aruuld. A könyvek 
rendben találtattak es a pénztárosnak meg
adatott a felmentvőny. A pénztári jelen
tésből kiemeljük a következőket: 1891-ben 

; volt a pénztári maradvány 92 frt és 52 
kr., 1802-heu pedig l-vI frt 08 kr. Az 1892. 
ev összes bevétele 822 frt Öt kr., a kia
dás ().‘!8 frt 5fi kr. volt. Miután az összes 

■ tisztviselőknek a felmentvőny megadott,
| megejtették a választást, mely a következő 
1 eredménynyel végződött: Elnökké egyhan- 
j gulag Miko Gyula dr., alolnökké Nagy 
i István, karmesterré Kirchmayer Győző, tit- 
1 kárrá Porubszky Sándor, pénztárossá Kacz 
I Henrik, ellenőrré Kondor Mihály, szertá- 

rossá Takács József választattak meg.
. Választmányi tagokká lettek: Holius Péter,
' Hulla Nikodem, Horonkay Ákos, HoíTmann 

Adolf, dr., Mattyasovszy Elek, Szénié Arnold, 
Übendorf Gusztáv és Voglhut Dávid. Az uj 
elnök éltetésével a közgyűlés véget ért. 
A közgyűlés ez alkalommal is megszava
zott a karmesternek és pénztárosnak tisz- 

1 leletdijakat.
I — Cigány vakmerósog. Műit napokban 
' világos nappal, a deli órákban, két cigány 
| rajkó kinézte az alkalmat s a város főterén 

levő Fischcr fele vaskcre.sk- desbe behatol
va — a hol veleticnségböl épen senki sem 
volt bent — eléggé Pillangósán dézsmáltuk 
az ajtó közelében levő patkokat. Az egyik 
kint maradt az utcán a ez kettős hivatást 
teljesíteti, kifelé «» vigyázott, hogy a járó
kelők áltál meg ne cipcssenck és c mellet 
szedegtte s gyűjtötte a patkókat. Azalatt 
a másik beidé, a burcau felé vigyázott s fclig 
görnyedt helyzetben adogatta a patkókat kint 
levő cimborájának. Kgy ideig csak ment a 
dolog az üzlethelyiség közepén halomra rakott 
vásáruk fedezete alatt; azonban valahogyan 
mégis megtörtént, hogy a cigány nem gör
bítette eléggé derekat s belülről eszre vétetvén

a mesterség, kelpcét vetettek a cigányoknak. 
Az udvaron keresztül került az ajtó elé a 
vaskereskedö legénye és a bentszereplőt si
került elcsípnie, .1 kit mindjárt a megyeházára 
is kísértek, a kint lévő azonban szerencsésen 
kereket oldott.

A koldúsbiro. Ki ne latta volna sok
szor, mennyire fontos alias Mártonban a ko- 
dúsoiróé ? Mikor a nagy szakaié koldúsbiró 
tekintélyes léptekkel végig sétált az utcán s 
liOiszu botjavai rendre intette a csavargókat, 
a k i k  nem voltak jogosultak a koldulásra, no] 
akkor ha más nem is, ö maga meg volt arról 
meggyőződve, hogy nincs nálánál tekintélye- 
síbó egyén s az ö állásánál fontosabb a kies Tú
róé vármegyéocn. A múlt héten azonban 
hirtelen vége szakadt a fontos hivatalnak, ki
esett az öreg kezéből a hoszú bot, melyet — 
sajna! _  nem egyszer vertek rakoncátlan 
csavargók az í» hátához s minden hoszabb 
betcgcskedés nélkül elköltözött, hogy az örök 
Igazság kezéből elvegye azt a jutalmat, melyet 
nyomorúságos életével kiérdemelt. Ő szegény, 
jól járt , hanem mi lesz az általa üresen hagyott 
h i v a t a l l a l  ? . . . Ki lép vájjon ürült nyo
mába ?

A ruttkai főműhely munkásai fobr. 
hó 1-én igen sikerült táncmulatságot ren
deztek Betegsególyző Egyletük javára, mely 
a jótékony célra 90 frt tiszta jövedelmet 
hozott. A szünúra alatt K u t t k a y  G á b o  r 
községi biró lelkes beszédet mondott, a 
munka és u szorgalom áldásait hangsú
lyozván. Beszedő igen lelkes hangulatot 
ébresztett a munkasokban.

A közegészségügy államosítása. Az orszá
gos kö legészsegügyi tanacs mar hosszabb idő 
oca foglalkozik a közegészségügy államosítá
sának kérdésével, melyet most a kolera — el
lenes sikertelen védekezés még aktuálisabba 
teszen. Irányadó körökben azt a szomorú 
tapasztalatot szerezték, hogy a törvényható
ságok és községek, nem kepesek a folyton 
meg-racgujuló jaavanyok ellen sikeresen küz
deni. Szamos törvényhatóság területén sem 
a jardsorvosi, sem a körorvosi állások nincse
nek betöltve, miért is a legsürgősebb álla
mi feladatnak tartják, mely még a tél folya
mán megoldandó. A közegészségügyi orszá
gos tanács tagjai első sorban a jarásorvosi 
hivatalok államosítását sürgetik. Ez lenne az 
elsőfokú közegészségügyi hatóság. A jarásor- 
vos pedig állami tisztviselő lenne, kit a ma
gán orvosi gyakorlattól teljesen el fognak 
tiltani és a jarasorvos nálunk is csupán csak 
.1 közegészségügy admininisztrációvál foglal* 
k o z í 'k , miként a nagy művelt nyugaton mar 
most is. Ámde a járasorvosnak elvesztett ma- 
gánorvosi gyakorlatáért megfelelő anyagi kár
pótlás adandó, feladatukhoz kepest tisztessé
ges fizetés nyújtandó. Csupán e financiális 
kérdésén akadt fel a közegészségügy államo
sításának kérdése, melyet azonban még áldo
zatok árán is meg fognak valósítani. E tekin
tetben éppen kapóra jött egy röpirat, mely 
a születési és halálozási anyakünyvek azon
nal való államosítását sürgeti, még pedig 
úgy, hogy e két anyakönv vzetése a járási, 
illetőleg városi orvosi hivatalokra lenne bí
zandó. E terv megvalósítását hatalmas lépés
nek tekintik a közegészségügy államosítására, 
éppen financiális szempontból- Ugyanis a já- 
rasorvos az egész Járás területére, melyben 
40—60 község létezik, a születések és halá
lozások tekintetében állami anyakönyvveze- 
tőnek neveztetvén ki, oly tekintélyes jöve
delmi forrásra tesz szert, hogy az államnak 
mar csak csekély pótlással kell hozzájárulni, 
hogy az államosított jár isorvosi hivatal ke
llőképen fizettessék. A közegészségügyi ta
nacs néhány tagja most az erre vonatkozó 
tervezet kidolgozásával foglalkozik és ez irány
ban az. orvosi szaklapokban felhívást tesznek 
közzé a járásorvosokhoz intézve, véleménya
dásra hivan fel azokat. Különben Angliában 
az allami anyakönyvek születési és'halálozasi 
rovatait maa eddig is közhivatali orvosok ál
tal beszolgáltatott adatok nyomán töltik ki.

— Atelier. A napokban telcpett le 
M irtonban egy fővárosi fiatal festő, ki miu
tán egészségi állapottá a vidékre utalta, a 
nyár óta Ruttkán foglalkozott krétarajzok 

, k sritésével. Itt tartózkodása óta láttunk tő
le egy pár képet kiállítva a Moskóci-féle 
üzlet kirakatában, a melyekről csakugyan 
elmondhatjuk, hogy efféle rajzok közt szebb 
kivütclüt alig láttunk. Ajánljuk ennélfogva,

! hogy a kik kedvelik a krétarajzot s jó arc- 
' képpel rendelkeznek a jeleli alkalmat azért 
; se mulasszák el, mert miként értesülve va- 
| gyünk, a rajz. ara igen előnyösen van meg- 
, szabva. A fiatal festőnek neve Grosser Béla, 

s m ihelye a Mezny-féle házban van, a hol 
i rendeléseket naponkint elfogad.

Kitüntetés a külföldön. Hiteles for
rásból értesülünk, hogy a londoni nemzet
közi kiállítás esküdtszéke az ismert M. 

j Kasai céget kitűnő gyártmányaiért (liquer 
| és gyümölcsnedvek) a legnagyobb kitün- 
j tetésben részesítette, milyenek: az érdem- 
, kereszt-oklevél és az aranyérdemjegy. A 
I mull évi brüsseli hygicniai kiállításon 

Kasai M. szintén a legnagyobb érdemjelekre 
tett szert. Ezen szép eredmények a neve- 

* zelt cég képességéről és szolid voltáról 
! elegendő bizonyítékot szolgáltatnak. Az 
' előre haladó gyártelep vezetősége bizonyára 

azon lesz azután is, hogy az eddigi ered- 
[ menyekhez újabbakat csatolhasson.



N y í l t t ó l 1.*
Henneberg G. (c*. kir. iidvuriszálliiú) 

privát-
megrendelőknek közvetlenül szállít: fekete, 
fehér es színes selyemszövetekft, ineieren-

♦ K tovaMian foglaltakért nem vállal fulelöa- 
séget a Szurk.

Magyar leni- ás Lámpa-

| ként /.» Úrtól 11 f t  Un k r iy  postabér és 
vámmentesen, sima, csíkos, koczkázott és 
inintázollakát, damasztot stb1 (mintegy 240 

, külömbözö minőség és 2000 külömbőző 
! sx.in s árnyalatban). Minták póstafordulo* 

val küldetnek. Svajczba czimzett levelekre 
| 10 kros és levelezőlapokra "> kros bélyeg 
I ragasztandó. l

áru gyúr részvénytársaság

IBuid.a.pest-I^Iö'bá.n^T'á.n.

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

kizárólag saját részünkre gyártott
és általunk visszelárusitók altul az ország minden táján forgalomba hozott.
immár általánosan kedveli és nagy keruslelnek és fogyasztásnak Örvendő

„ I K i r  á u l ^ - o l s u j ' “
jóságáért es valódiságáért csak abban az esetben vállalunk el jótállást, ha 
azok a sajat zarojegyünkkol ós védjegyünkkel ellátott eredeti szabadalmazott 
kannákban vásároltatnák.

A »KIRALY-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 lém- és lámpaáru-gyár r.-társaság
igazgatósága 8-4
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Szakértői vélemény:
A forgalomban levő valódi francia cognacokkul vetekedhetik.
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BÉCSBEN. I. KÉR SINGERSTRASSE 15 s.
1 ért is/( l(o I»Iu!:icm>!i .

telj. s joggáI megérdemlik.

iini t oldnnen Re chs?| ff I
ii .’ li.ilaniM li.iiil.ii- ok ii • • v >■ a lati «:z utóbbi n-vol 
M ii-r.ik IcUeség. melyben ezen labdacsok csodás ha- !
, l'.x iizuli I. i.ia < zen Inluim sok általános elterjcdés- 
, n kitűnt házi:/.érből krs/lel ii' in volna található 

liil a . Ilii..ti rk I : -..iilliitli-k n ii i ‘er. nlv I u- 
, , , .| o l  cici mi n in: epe ; iivnuk. 1...1. i *j«». knhka 

betegségeinél Yciliszliló Inla.ii)oii»Af*ukn(il Ingván 
a Mini ucdö hu jóknál is : igj sápkői núl. Klogosságl.öl 

érliszHö lapdacsok Oly könnyen lnilnnk, hogy a legcsekélyebb
.,mj........... .............. , okozzák, éh önnek folytán még u leggytngébb egyének, do még gye

1 is^minden aggodalom nélkül buvéliolők. . . . . . . .  ...
A számtalan liálairalból. melyei e labdacsok fogyasztó. a legkülonhoz 

| betegségek lilán egészségük visszanyerése folytán hozzánk intézlek.
! einliliinK azon nicgjcgzzéssel. hogy mindönki.
1 győződve, azokal tovább fogja ajánlai

.............................. tyan alig
tuMiAat ezerszeresen be nem b iji.n j ibiliak voli 
iiuk örvendenek és alig van < salad. inelv l'*-n • 

Számtalan orvos állal í zen Int ilav.-ni. I 
jóknál, melyek a rossz emésztésből es k " k 
vértolulások, aranyér, béiléllensi g * 1 - ■ • 
kitűnő hatással vannak vérszegénység 
származó fejfájásoknál slb. tizen 
fájdalmakat

iekek által

és legnehezebb
..................... „,.| helyen csakis néhányat |

aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyuuk j

schliorback. I8 H-. oki 22. 
Tekintetes Ur!

AIiíIirt kéri. hogy felette hasznos és kiliino
vértiszliló labdacsaiból ismét I es.....agol küldeni
szíveskedjék. Neureiter Ignác/., orvos.

Hrascho. Föhlnik mellett. 1887. szép 1 12 
Tekintetes Úr 1

. Isten akarnia volt. hogy az On labdacsai 
K özeim közé kerüllek, melyeknek hatását ez. nii-l 
" ‘cgirom . Én gyermekágyban meghűltein olyiiny- 
nyjra. Iiogy semmi munkál sem voltain Ifibbé 
képes végezni és bizonyára mái a holtak közt 
volnék, ha az Ön csodálatraméltó inpducsui_ engem 
nem mentettek volna meg. A:: I slcn áldia 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 szolgáltuk Knilic Teréz

Béc> l'jlic l. 1887. nov. !>■ 
Mélyen tisztelt Úr!

A fegfórróbl) köszönetéinél mondom ezennel 
Önnek 00 éves nagynéném nevében. Az illető •> 
éven a szenvedett gvomorhuratlian és vizkorság- 
han. mái életet is megunta, melytől egyébként 
le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott 
az ön kitűnő vértiszliló labdacsaiból s azoknak 
állandó használata folytán tökélye.i n kigyógyult.

Legfőbb tisztelettel Wein/.ettcl Joscfa
liieliengralicraint _Ciföhl melleit. 1 * 0  maré 

Tekintetes Ur!
Alulirt ismételten kél i csomagot az. Un 

valób. 11 hasznos és kitűnő labdacsaiból. KI nem 
mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kilojnzni 
ezen labdacsok értéke felett és azok. almi fsak 
alkalmain nyílik, a szenvedőknek legmelegebben 
fogom ajánlani, tizen hálairatom lelszósszcrinli 
használására tini ezennel fellialalinaz.oni.

Tel es tiszteletiéi Halni Ignác/..

Kotscdorf, Ivolhucli mellett. Szilézia ISStí okt s 
T Úr'

Felkérem, miszerint az Un vértiszliló lati- 
dácsáiból egy csomagul ti dobozzal küldeni szí
veskedjék. Csakis az. Ön csodálatos labdacsainak 
köszönhetem, hogy eyy gyomorbajlól. mely engem 
öt éven át gyötört, megszabadultam, tizen labda
csok nálam sohasem fognak kifogyni, s midőn 
legforóbb köszönetéinél kifejezem. vagyok tisz
ti-leltei Zwickl Anna

tizen vértiszliló labdacsok csakis I’m-i Iio- 
fe r  .1 .fé le , az „arany birodiilmi iilniálioz' cim- 

gyógyszertáráiul 11, Ib-esben I. Sin gersli-. 
15. sz a kés/iltelnek valódi uiinöségben - gy 

szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr 
Kgy csomag, melyben ti doboz larlalmaztulik. I fit 
Oá krlia kerül ; bérmcntctlcn utánvételt küldésnél I 
írt 1 0  kr. Iígy csomagnál kevesebb nem küldheti el.

Az összeg előre beküldésénél fini Icgjoli 
bán postautalvánnyal eszközöltetik} bérnienles 
küldéssel együtt. 1 csomag I fit -ö  kr.. 2 csomag 

1 2 fii :}U ki . 8  csomag 8 fii ki í csomag ( fii 
! Itt kr.. ő csomag ó fit ’A) ki . és 10 csomag fit 
| 80 krlia keiül

g 0 >  M». Nagy elleijedetl-.i :;iik ko\, lki zteben 
| ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok 
j alatt ulánozlatnak ; ennek következtében kéretik 

l'acrliofcr I -féle vértiszliló labibu :okal 
| követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, 

melyeknek használati utasítása a l’serhofer .1. név
aláírással fekete szintien és minden egyes doboz \ 
fedele ugyanazon aláírással vörös színben van 
ellátva “W

gyors és biz- 1 
héw*», 1 os hatásii.

.................. köszvényes és esúzos ha- \
gerinezagy bán tál 0 1 1 1 . lagszaggiUás 

iscliins. migraine. ideges fejfájás, főfájás, fül- 
szaggalás slb slb ellen I fit 80 kr

Amerika: kcszvcnykcnőc:,
legjobb s 
jók. 11

Tannackinin hajktnfic: S "1l>Hll|l0f<l ,
Évek bosszú j 

valaniennyT hajnövesztő szer között j 
orvosok által a legjobbnak elismerve. Egy 1 
elegánsán kiiállilotl nagy szelenczévcl 2 fit.

Altlslcr.cc tapasz
okozott sebeknél, mérges dagnna'oknál. ujjku- 
kaez. sebes vagy gyulád!mell vagy mis ily 
bajoknál, mini kitűnő szer tőn kipróbálva. I 
tégely fit) kr. Bérincnlve 7ő ki

Fagybalzsam
den idiill sebre, unni legbiztosabb szer elis- 
■ 11 i ve. ligy köcsöggé -El krajezár. Bérinenlve 
líő krajezár.

egy általánosan isméit kitiinö 
UvilUdCUV házi szer hurut, lei.edtség gör
csös köhögés slb. ellen ligy üvegeeske ára 
«0 krajezár. Kél üveg bérmentve I forint 60 
krajezár.

É le t- tuti gyomor rósz 
les és mindennemű allesti bajok ellen kitűnő 
liáziszcr. 1 üvegcsével 22 kr . 1 8  üveg 8 frt.

Kitűnő házi-szer 
a rossz emésztés minden következményei, u. 111. 
főfájás, szédülés, gyomorgörcs. gyomorhév. 
aranyér, dugulás slb. ellen. ligy csomag ára 
I forint

Azgzl caaú ak alzaam ,!
Per a la iiz z a á á s  e llen . S S u S f ' . ' í í t :
izzadást s az. által képződő kellemetlen sza
gol. épen tartja a lábbelit és mint ártalmatlan 
szer van kipróbálva, ligy dobozzal őo kr. Bér- 
mcnlvc 75 kr.

Golyva-balzsam , f “S í ;  T kS IS A  . " S
hentes küldéssel (55 krajezár.

Háláé vagy eg esz sé g -sé
Imriil és minden a rendetlen emésztésből szár
mazó hajuknál I csomag I frt

Ezen itt felsorolt késztiménveken kívül 
a-: osztrák lapokban hirdetetl összes bel- és 
külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktá
ron vannak, és a készletben netán nem levők 
gyorsan és olcsón incg6zereztetnck Postai 
megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, 
ha a pénzösszeg előre hekuldi-lik ; nagyobb 
"legri mielések utánvéttel küldetnek - liér- 
niintve csakis oly esetben történik a küldés, 
ha az összeg előre beérkezik, mely cselben a 
postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.

SX?-* A fenti különlegességek kaphatok Török József gyógyszerész urnái 
2 i8 Budapesten, Király-utcza 12-ik szám.
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A  „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó “
kiadóhivatalában:

a turóez-szt.-mártoni Magyar Nyomda kiadásában

_  >s 
•1 ) ~  
c  E

megjelent ós ott kapható

- t
' k s f e #

- ■ ’e z f C  i í z r v [ i 3 ; = a ;
- UBA 8BJ!l9l  1101908 18 za UORnp 881)8088 8 81) ‘|pO|HA J0̂ ),B 8̂83

TuróM-szt-márlooi magyar nyomda -  Moskóci, Kerencz

Irta: RÉVÉSZ LAJOS.
A KA: azelőtt 80  k r , must 40  kr.

A pénz elöleges beküldése után a megrendelők 
bérmentesen kapják.
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M' ll('kl(‘1 ii „Felvidéki Itiradd* (*,) fehrinii* 12-kl számához,
S07Ü. sz.

' tik. l m

Árverési hirdetményi kivonat.
A  tűióc-szt -mártoni kir. jbiróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírre teszi, hogy 
a zniovaraljai kölcsönös segélyző pénztárnak 
Tornán János elleni végrehajtási ngyében 
Tót-l’róna községben fekvő

a) a tót-prónai 25. sz, tjkönyvben A -j- 
3. sor. sz, a. felvett ingatlanból Tormán Já
nost 22. tétel alatt V2 részben megillető ju 
talékára 361 írtban,

b) az ottani 82. sz. tjkönyvben A  I. 
4—7. sor sz. a. foglalt -> Tornán János ne
vére irt ingatlanban 997. frtban,

c) az ottani 265. sz. tjkvbcn A  f  
1 —2 sorsz. a. felvett úrbéri legelőből To
rnán Jánosi 15 194. tétel alatt 2016/172368. 
részben megillető jutalékra 112 frtban, és

il) az ottani 266. sz. tjkvbcn A 
1 —3. sorsz. a. felvett úrbéri erdőből Tornán 
Jánost II 194. t. a. 2019/152460. részben 
megillető jutalékra 125 írtban ez nnel meg
állapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, és hogy a íennebb megjelölt ingatlan

ig a j marczius hu 8 ik  napján 
d. e. 10 órakor Tót-próna községben a köz
ség házánál megtartandó nyilvános árveré
sen a kikiáltási áron alul is cl fo» adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatlanság kikiáltási árának 10 %  at készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban a ki
küldőt: kezéhez letenni, vagy pedig a bánat
pénznek a bíróságnál lett előlegé elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elosinervényt 
átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Kelt Turóc-Szt-Mártonban, 1892 é. dec. 

hó 6-án.
D á v i d .kir. aljárásbiró.
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BUDAPESTEN
1. A mezőgazdasághoz egyáltalában szükséges összes 

saját hazai gyártm ányú, elism ert kitűnő gépeit és 
lalajm iveU  eszközeit ajánlja.

2. Minden a gazdasági gépszakmába vágó felvilágo
sítással és tanácsosai szívesen és díjm entesen 
szolgál.

3. Az összes gyártm ányait magában foglaló képes 
árjegyzékét kívánatra készséggel megküldi.

í .  A gyártelep Budapesten, külső váczi-út 7-ik szám 
alatt van és annak m egtekintése érdeklődőknek 
készséggel megengedtellk.

Levél czim:

Első magyar gazdasági gépgyár részvénytársulal
í - 8  Budapesten, kiilsó vaczi-dt 7.

Kompiá Páter hirdetési irodája 43 -45 sz.

Van szerencsénk a t, közönségei ér
tesíteni, hogy nálunk

leszállíto tt áron

4 mii 9 írt 20 kral számiba
kapható.

T urócz 'szt.-m árioni fabulorgyár

roocoocaooa. ococoooccooooooo
Csak

©
0

az illető akt bevásárlásnál a .Horgony 0 gyárjegyre ügyel, biztos lehel, hogy 1 nem kapott értéktelen utánzást.0
© A Pain-Expeller
0 ..hurkonvnyol legjobb eredménynycl alkalmazható csúz, hátfájdalmak, fej-0 í.tjas, köszvény. esipüfájdalinak. tag-
ö
1

szaggatás és meghűlések ellen; gyakran már egy bi-tlóizsölés 1 iegcmlö al.ij'lalniak enyhülésére Minden üveg
XG

G .yllorrjonvnyu|-‘
Ü el van látv 1 és ez után könnyen fel- 8ismerhető. Minthogy ezen kitűnő házi- 1.' I tiiajtlnein iiiimlengyogvszerlarban 010 kros 70 kro, es 1 hí -JÓ kros iive- v
0 ekht-n kapható, mindenki által lezert 1 - lő Csakis .1 Richler-féle Cü llorgony-Puiu-Exiiellor 8
0fa ->• valódi. •<- 5
u»0300003030.TOOOOXM0000002

Van s/ATt-iiosótik ezennel n t. közönségnek tudomására hozni, 
hogy e  h ó  1 j é v e l

G L Ü C K S T H A L  J Ö N A S  K É Z H Ü A R Ü  Ü Z L E T É T
átvettük és a még jól felszerelt készletet

NACYON LESZÁLITOTT ÁRAK
|  mellett e  h ó  15- é i g  elárnsiljnk. Kérjük a l. közönséget, méltóz- 

tassék bennünket az eddig is tanúsított bizalm ával továbra is meg
tisztelni és míuél számosabban meglátogatni.

Maradtunk teljes tisztelettel, 2-2

GROSSMANN JÓZSEF és FIA.
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