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A osaládnak az iskolával való 
egyttttmüködéséröl.

Egy könyvben, a mely a tanügyi dolgokat 
s főképen az. iskolákra vonatkozókat nagyon 
értelmesen, praktikusan tárgyalja, az iskolának 
a következő meghatározását olvastam: »Az 
iskola legyen a gyermek szerető, vidor kedélyű 
nevelője, nem pedig rossz, meghunyászkodó, 
szolgalelkű egyéneket nevelő intézmény.* Mi 
tanítók jegyünk is azon, hogy ez így legyen, 
mert csakis így nevelhetünk derék, becsületes 
s a hazáért mindenkor áldozatra kész s javá
nak előmozdítását szemelőtt tarló egyéneket; 
holott megfordítva kígyót melengetnénk keb
lünkön, önfeláldozó fáradozásunknak nem volna 
semmi haszna s csakis a proletár sereget 
gyarapítanók, pedig erre szükségünk nincs, 
mert —  ilyen fajtájú lepke már nagyon is sok 
van s hogy ország-világ fölforgató gondolatjai 
egyes fanatikus egyedeinek sziklára nem esnek, 
lanulbizonysága a franciaországi elnök-merény
let s nálunk is már tapasztalt fészkelődése e 
fajtabéli embereknek.

De hogy ezen kívánalomnak az iskolák 
illetve a tanítók minél sikeresebben megfelel
jenek, okvetlenül szükséges ezen munkájoknál 
a már oly sokszor hangoztatott, de mindeddig 
csak lanyhán teljesített segítsége a családoknak; 
mert ha a család az iskolával összhangzatosan 
nem működik, egymást az ifjú nemzedék 
nevelés-tanításánál nem segítik, de talán épen 
homlokegyenest ki-ki a saját belátása szerint 
—  gyakran becézve magzatát, elnézve mindent 
s mindent jónak tartva — lesz, akkor az iskola 
s így a felvilágosodottság nem lép azon fokra, 
a melyet pedig kell hogy elfoglaljon, ha az 
főcélunk, hogy az emberiség művelődjék s 
anyagilag is gyarapodjék. Ha pedig hazánk 
ifjú nemzedéke megismerve a szépet, s jót s 
a nemest, ráterelve azon útra, melyen további 
önképzéssel haladnia lehet, nem lesz tudákossá, 
hanem következtetni, gondolkodni s magát 
helyesen kifejezni, nemkülömben vallás erköl
csösen s hazafiasán érezni tudni fog, akkor 
bízvást reményelhetjük, hogy annak utódai a

második ezred évet mint magyar hazánk magyar 
polgárai- meg fogják érni. ^ —v

' Hogy a családi nevelés miként fogana- 
tosíttatik s hogyan működik a család az 
iskolával nem egyetértve, ezt akarom én itt 
fejtegetésem tárgyává lenni azon reményben, 
hogy cikkben az anomáliának, ha nem is vég
leges, de legalább nagyobb részbeni javulását 
előidézni fogja.

Legtöbb esetben a házi nevelés az isko
lával nem működik együtt, hanem sok esetben 
épen ellene s ez által nemcsak a tanítónak műkö
dése nehezíltetik meg, hanem az eredmény is 
kérdésessé válik, s főképen a női nemnél moz
dítja elő a félig tudást, a melyet oly gyakran 
egyes hölgyeinknél tapasztaljunk.

Két pontot kell a szülőknek okvetlenül 
szem előtt tartaniok, ha gyermekeik javát 
óhajtják s ezeknek egyike: A szülők gyara
pítsák gyermekeik előtt a tanítók iránti tiszte
letet s a második : A szülők segítsék az iskolát 
feladatának teljesítésében.

A tanítók iránti tisztelet gyakran az által 
sérletik meg, ha a szülők gyermekeik előtt a 
tanítónak tetteit ócsárolják vagy ha szokásait, 
hibáit kinevelve, azokat előttük sokszor emle
getve szellőztetik s azokból . gúnyt űznek. A 
tanítókat részrehajlással vádolják, mivel gyer
mekeiket megintették s esetleg meg is büntették. 
Az iskolával ni*m működnektbegyüU akkor, ha 
a gyermekeiknek az iskolából való kimaradását 
elősegítik, őket különböző ürügyek alatt, mint 
mulatság, kisebb gyermekükre való felügyelés, 
ebédhordás, mosás, vasalás miatt a tanítástól 
s így az iskolától visszatartják. De az által is, 
ha mindenféle ügyeknek a tanítás megkezdése 
előtt való elvégzését, így »hozd ezt*, >menj oda*, 
»mond ott azt* stb, stb. Kötelességükké teszik 
s evvel a tanításnál idejekorán való megjele
nésüket gátolják. Ha nem ügyelnek otthon a 
gyermekeik magaviseletére, szorgalmára, köny
veik s irkáik tisztántartására, testüknek egyenes 
tartására, egészségük megóvására, szem előtt 
nem tartva a közmondást, hogy »Mens sana 
in corpore sanó* — »Ép lélek ép testben 
lakozik*. —

»De korán kell a gyermekkel megismer
tetni az enyém és tied közti különbséget, a 
tulajdon becsét s a maga vagyonának megbe
csülését. Mert bizony a gyermekeknél erről 
még határozatlan fogalmak vannak, mint egyéb 
kötelességeikről is* mondja Bihari s nagy baj 
az, hogy több szülő erre nem figyel, de ha a 
tanító az ilyen gyermeket megbünteti, még ő 
lakói érte.

Ha a szülők gyermeküket az elmulasztott 
dolgaikért megérdemlett büntetés elől külön
böző mentegetéssel elvonják, önmaguk által 
elvégzendő feladataiknál nekik nagyön is 
segítenek s evvel a tanítót megcsalva, gyerme
keik további szellemi fejlődésüknél, előhala- 
dásuknál megkívánt képességüket kisebbítik. 
Nagyon sok szüle a haza hozott rossz előrae- 
menetelnek a kimutatását saját személyének 
kisebbítéséül veszi s nem használja fel tekin
télyét, gyermekét ekkor házilag megbüntetni, 
hogy jövőre ilyen rossztól óvakodjék, hanem 
a tanítóra rosszat beszél s a hibát nem gyer
mekében, hanem a tanítóban keresi s így 
gyermekének hibáit er.ősbbíti, állandósítja s 
ha még hozzá megbukik, mi miatt a magasabb 
osztályba nem léphet, kész a gáncs, kész a 
szitok, mind az iskolára, mind a tanítóra s avval 
végzi: én többé oda nem járatom.

Óh mily rövidlátó az ilyen szülő! Legdrá
gább kincsének előmenetelét, derék emberré való 
képzését, ki későbben örömének forrásává 
válnék igv maga gátolja. Mivel ? Avval, hogy 
egyrészt kimutatja gyermekének, hogy előtte 
kívüle nincs drágább a földön, hogy félti mag
zatát a kiszidástól s ő maga azt rossz útra 
tereli. Ezek és még más hibák, melyek miatt 
nem képesek az iskolák rendeltetésöknek 
megfelelni s így sok tanuló szellemileg elcse- 
nevészedik, holott ellenkező esetben a hazának 
derék munkabíró polgárává válnék.

Ép ezért kívánatos, hogy a család az 
iskolával együtt gyermekének javán közremű
ködjék. A szülők gyermekökben költsék fel 
az iskola iránti jó érzést, istápolják s erős -K 
az iránta való természetes szeretetet s h a jt 
sanak el az útból mindent a mi azt működé-
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Im ádás.

Nem édes bűnnek szenvedélye,
Mely lángra gyűlt szivemben érted,
Pedig az éden üdve, kéje , 
ölelni és csókolni téged. ; *  .

•
Egy mennyország ragyog.szijtp^Jbe,
S a kit te egyszer el bűvöl télü:.'i 
Imádássá válik szerelmei 
Nem percnyi, eltűnő üdvöt kéi\  ̂ ‘

f

Reád tekintve, a'bűvös vágy 
Szivemből is mind elviharzott. . .
—  Ki is merné bűnszomjas ajkkal 
Csókolni e madonna-arcot ?!

Mikler Gusztáv.

Nem volt karod . .  .*)
Nem volt karod ölelése 
Szerelmemért a jutalom ;
Emléke is csak egy virág,
Az is ott nyílt sírhalmodon,
— Mégse tudlak felejteni.

•) Megjelent a .Magyar Nők Lapja* 28-ik számában.

Nem vaiiottam hő szerelmet,
Nem esküdtem: nem feledlek,
Csak fejfádra ráborulva 
Zokogtam el, hogy szeretlek,
— Mégse tudlak felejteni.

Mikler Gusztáv.

E gy anya a népből.
— Elbeszélés. —

Irta: Miskolc/.! Henrik.

Markos Boldizsár néhány rövid hó óta teljesen 
megváltozott. Mint az árnyék úgy lézengett egyik börtön- 
cellából a másikig. Deres haja galambfehérre őszült. 
Homloka és szeme alá erős ráncok ültek. Magas alakja 
meggörbült, összeesett. Szótalan mogorva lett.

Kolmár törvényszéki biró, ki Markosnak jó embere 
volt, . csodálkozva csóválta fejét, midőn Markos előtte 
egy-egy nehéz rab átvétele miatt megjelent.

Kolmár jószivű, bárány-természetű ember volt, ki 
a legmegrögzöttebb bűnösnek is kedvezményeket osz
togatott. Markos arcán bűt látva megesett a szive és 
visszatartotta.

—  Mi ütött magához Boldizsár? Maga olyan 
ábrázattal jár kel mintha vackorba harapott volna.

— öregszem nagyságos uram, volt a kitérő 
válasz.

— Bolond ember az, ki nem akar megöregedni. 
Hány éves is maga ?

— Ötvenbe léptem gyertyaszentelőkor.

:j

— Akkor oda se a bajnak, Boldizsár, hiszen eu 
pünkösdkor 72 éves leszek s Isten segélyével új borra 
új lakodalmat ülök, mondta vígan Kolmár.

—  Tudtommal még a nagyságos asszony él.
—  Ét ám, de hogyan é l ! Az egész ház hangos 

tőle. Vele tartom az ezüst lakodalmamat, nevetett 
jóízűen a biró. S tudja-e, hogy ő a második feleségem? 
No ne búsuljon, magát is meghívom erre a cécóra.

— Instálom, tessék csak engem itthonn hagyni, 
felelte lassú hangon a börtönőr.

—  Ugyan csak neki van keseredve maga Boldi
zsár. Mi baja ? kérdezte Kolmár s felállt székéről s oda 
lépett Markoshoz.

Boldizsár tovább nem birta magát tartóztatni. 
Kitört belőle a keserűség.

—  Mellbe ütöttek, nagyságos uram s épen azon 
a helyen ahol a szívem fekszik, fuldokolta Markos.

A  családjában történt szerencsétlenség ? kérdezte 
résztvevőén a bíró. Meghalt valakije ?

—  Meg. — Ezt a három betűből álló szót alig 
bírta kinyögni a börtönőr.

—  Kicsoda ?
—  Majd meglátja nagyságos uram, hiszen úgy is 

ott lesz a temetésén, zokogta Markos és gyorsan 
elhagyta a szobát.

II.
Markos Boldizsár holt halványan lépett lakásába. 

Szerencsére az asszonyt nem találta a konyhában. Mint 
a boros ember úgy támolygott az ablak mellett álló 
öregszékbe és bele rogyott. Nagyon nehéz teher nyomta 
szivét. Sírni, zokogni szeretett volna, de nem tudott, 
nem volt képes.

—  Oh miért, hogy az Úristen ily csapást mért
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gében hátráltatná. Tartsák magokat vissza a 
tanítóra akar tényen alapuló, akár meggondo
latlan alapon álló rossz beszédtől, mert az által 
a gyermekben csak is a tanító és az iskola 
iránti ellenszenvet keltik fel, de annál inkább 
beszéljenek gyermekök előtt a tanítónak s az 
iskolának szükségéről, hasznáról s igyekez
zenek a tanítóval eszmét cserélve, öt fáradságos 
munkájában — hisz gyermekök java forog 
szóban —  gyermekök lelkének kiművelésénél 
segíteni s őt gyermekök felől még közelebbről 
is felvilágosítani. De hogy ez megtörténjék kell, 
hogy minden szülő az iskolának szükségéről, 
fontosságáról meggyőződve s belátva helyte
lenségét, túlhajtott szülői szeretetét is legyőzze. 
Ha Így munkálkodik, ezen két tényező úgy 
nem lesz baj »a haza fényre derül. s derék 
polgárai lesznek s csak is ezt kívánja magának 
minden a tanügy tövises mezején becsülettel 
működő s az ifjú nemzedék fölvilágosodoltságát 
szivén hordozó tanító s minden tanügybarát.

Maszny Sámuel.

A déli vasút megváltása és az 
arany-valuta.

Tudvalevő, hogy a valuta-rendezés néven ismert 
nagyszabású financiális művelet, mely a magyar és 
osztrák testvér-államok egész közgazdasági életére 
nézve korszakot alkotó fontossággal bír, azon körül
ménynél fogva halasztódik, mert az osztrák kormány 
még mindekkoráig nem szerezte be a készfizetések 
felvételéhez szükséges arany készletet.

Most azonban, hogy a déli vasútnak az osztrák 
forgalomra nézve csaknem mellőzhetlenné vált álla
mosítása napirendre került, a megváltásnál pedig 
nemcsak a magyar kormány hozzájárulása, de az úgy
nevezett aranyázsió is fontos szerepet játszik, egy 
újabb hatályos momentum kínálkozik, mely esetleg 
az osztrák kormányt a valuta-rendezés körül való 
gyorsabb eljárásra serkenti.

A déli vasút államosítására vonatkozó, az osz
trák kormány részéről Wittek kereskedelmi miniszté
riumi osztályfőnök által folytatott tárgyalásoknak 
ugyanis a magyar kormánynyal eddig negatív ered
ményük volt. Elvben a magyar kormány eleinte inkább 
hajlott az államosításra, mint az osztrák. A két kor
mány közt létező véleményeltéréseket némi idő múl
tán alkalmasint egy kompromisszummal fogják elin
tézni. Egyrészt a két kormány, másrészt a déli vasút 
igazgatósága közt a megegyezést csupán a bérleti 
szerződés, illetve a megadandó állami évi járadék 
részére a financinális alap megállapítása teszi nehézzé.

Magyar részről a déli vasút magyar vonalainak 
megváltásáért csak annyi állami megváltási évjára- 
dékot akarnak adni. a mennyi e vonalak mostani 
kereskedelmi értékének valóban megfelel. Másfelől a 
magyar kormány a magyar vasúti és az immár.meg
erősödött állami hitel jó l felfogott érdekében ragasz
kodik ahhoz az elvhez, hogy a déli vasúttal szemben 
csak oly követeléseket emel, melyek a méltányosság
nak megfelelnek és a tulajdonosok, illetve részvénye
sek jogos érdekeit nem károsítják. Ismert tény, hogy 
e tekintetben a magyar kormány nézete mindig meg
felelt a kereskedői kulánsz igényeinek. Magyar rész
ről a külföldi tőkepénzesekkel szemben, a kik tőkéi
ket magyar vasútak építésébe fektették, mindig a 
legnagyobb figyelemmel alkalmazták a kiegyenlítő 
igazság elvét. Másrészt azonban nincs a magyar kor
mánynak oka, hogy a déli vasút magyar vonalaiért 
nagyobb árt fizessen annál, a mely azok valóságos 
értékének megfelel.

Külföldi lapok nagyon tévesen emlegetik az 
aranyázsió kérdését, mint gyakorlati nehézséget. A 
déli vasút államosításánál az aranyázsió kérdése a
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alóságban nem okozhat nehézséget. 'És pedig 'gén 
gyszerü okból el lehet ezt a legegyszerűbben, prak

tikusan intézni. WekerU Sándor magyar m 'n ^ tere l- 
nök és pénzügyminiszter által kezdett és végeredmé 
nvében már biztosítón valutarendezés, illetve az 
aranyérték behozatala Ausztria es Magyarországban 
ma már annyira előrehaladt, hogy az aranyázsió 
kérdése a magyar kormánynynl kötendő szerződésre 
nézve többé egyáltalán nem nyújthat rizikót. A magy 
állam az állampénztárakban és a bankoknál már 
sokkal több effektiv arany fölött rendelkezik, mint 
a mennyivel a maga részéről az áUamjegyek bevál
tásához és a készpénzfizetés felvételéhez J*™1” 
kell. Kétségtelen tehát, hogy az aranyérték vegieges 
behozatalának időpontja Ausztriában és Magyaror- 
országon, illetve a készpénzfizetés felvétele aranyban 
többé nem halasztható sokáig. Kétségtelen ez, ha az 
osztrák kormány és az osztrák-magyar bank épp úgy 
teljesíti kötelességét, mint jól kiszámított pénzügy 
előrelátással a magyar kormány már rég

A déli vasút államosításánál a még majd csaK 
kötendő szerződés teljesítésének és a magyar kor
mány részéről már anyagilag biztosított készpénzfi
zetés felvételének határideje közt nem lehet nagy 
különbség. Magától értendő feltétel az, hogy az osz
trák kormány a legrövidebb idő alatt teljesíti a oíem- 
bach dr. volt pénzügyminiszter által sajnosán elmu
lasztott kötelességet, t. i. haladéktalanul beszerzi az 
aranykészletből reá eső részt. Ez minden esetre elke- 
rülhetlen, mert a Plemr dr. osztrák pénzügyminiszter 
által elvállalt kötelezettségeknek megfelelően magyar 
részről joggal követelhető ez az osztrák pénzügyi 
művelet. Miután egyáltalán a magyar pénzügyminisz
ter adta a teremtő iniciativát az aranyerték behoza
talára az osztrák és magyar monarchiában, kétség
telen a magyar kormány ama követelmények érvé
nyesítéséhez, hogy az osztrák kormány teljesítse 
szerződéses kötelességeit: szerezze be a még hiányzó 
aranyat. E tekintetben és ez értelemben a va.uta- 
rendezés ügye is bizonyos befolyást gyakorolhat a 
déli vasút államosításának feltételeire. A magyar 
kormány ez által egy részt jobbította az előfeltéte
leket, melyek lehetségessé teszik egy előnyös szerző 
dés kötését a déli vasúttal. Másrészt a déli vasútra 
is előnyös, hogy aránylag rövid idő alatt megszűnik 
létezni az úgynevezett aranyázsió kérdése, ha az 
osztrák kormány, illetve Piener dr. osztrák pénzügy
miniszter, követve a magyar példát, beváltja ide 
vonatkozó Ígéreteit.

Tagadhatatlan tény az, hogy ha tényleg lehetsé-
0___  tétetik az aranyban való készfizetés, akkor a
déli vasút vonalainak értéke rendkívül emelkedik. 
Magyar részről éppen nem szándékoznak a déli vasút 
tulajdonosaitól a kötendő szerződésben a valuta-ren
dezésből. illetve az aranyban való fizetés felvételé
ből eredő egész jogos előnyre a biztos kilátást elvonni, 
vagy azt velők szépben vitássá tenni. A magyar 
álláspontot ez ügybén a következő >̂ár szóban lehet 
kifejezni: jog és igazság mindkét irányban és kölcsö
nös méltányosság. A. K.

Lapszemle.
A »Národnie Noviny* f. évi január 1-én kelt 

számában a következő vezércikket olvassuk :
Egy régi keresztény ének felhív bennünket arra, 

hogy örvendjünk s vigadjunk az új esztendőben. Nem 
tesz semmiféle különbséget, s meg nem engedi, hogy 
valami olyan dolog fölött való örömről gondolkozzunk, a 
minek tulajdonságát nem ismerjük. Felhív bennünket az 
örvendezésreazért.hogy Isten megengedteazúj esztendőt 
megérni. Igazan kereszténvies gondolat van benne: hitben 
való örvendezés s Isten kegyelmében s szeretetében való 
bizalom. A jövő bizonytalansága miatt való tépelő- 
dést s a félelmet nem kedveli az Isten : ő azt akarja, 
hogy elfogulatlanul, örömmel s vígsággal tekintsünk 
az új év elébe. Legyen hát meg az ő akarata!

Űzzük el a keserűséget, a melylyel a múlt év

1895. január 6. 1 szám-
utolsó cikkét megírtuk, jóllehet az, a retrospektív 
visszapillantásoknál jogosult volt. Az általános keresz
tényi szemponton kívül, biztató pontok is találtatnak, 
a melyekből barátságosabb mező nyílik.

Sok, igen sok oldalról halljuk azon m eggyőző
dést, hogy az igy tovább nem mehet. S ez már szá 
munkra az igazi hajnal derengése. A sötétség oly nagy, 
hogy már egy gyenge csillagocska, a mely változást 
provokál, üdvözölve van általunk. Mert minálunk 
igaz már az, hogy rosszabb állapot nem is lehet. A 
rosszabb már jobb lenne. Oly messzire mentek velünk 
szemben, hogy már minden elnyomásra vezető esz
közt kimerítettek: ha tovább mennének s még éle
sebb eszközökkel élnének, az jobb  lenne a mi ügyünkre 
nézve. Mert a komisz börtönözés, a szabadság-, vagvon- 
s életrablás (s már csak az marad hátra) nem for
dítaná rosszabbra a mi ügyünket, de gyorsítaná a 
csomó erőszakos szélvágását. A mit csak felhasználni 
lehetett, mindazt felhasználták, azon eszközök hatá
ráig, a melyek hangosan vér után kiáltanak. Még 
csak az hiányzik, hogy a magyarságot belénk s gyer
mekeinkbe czölöpökkel, tuskókkal, hengerekkel s tüzes 
fogókkal s végtérre akasztófával üssék. A többit már 
amúgy is az utolsó cseppig kihasználták.

De a fő világosságot nem annyira künn, mint 
inkább önmagunkban kell a vigasztalást , s enyhülést 
keresnünk. »Erquickung hast du nichl gewonnön, 
wennn sie Dir nicht aus eignem Búsén quillt« mondja 
Goethe. A boldogulást saját kebledből kell merítened. 
S minthogy itt nem személyes boldogulásról, de a nem
zet boldogságáról van szó, azt mindnyájunkban, egész 
nemzetünk kebelében kell keresni. Ha Ő nem vigasz
tal meg bennünket, ha erejével nem vértezzük fel, 
ha érzelmeivel s vágyaival nem vigasztaljuk meg 
magunkat, hiába fog valamelyes boldogítást a minisz
térium-változásnál s a nagy politika külső esemé
nyeinél s kombinációinál keresni.

Korlátolt a mi oltalmunk forrása, de a meddig 
az ki nem szárad, nem szűnünk meg hinni, beszélni, 
írni, dolgozni. Nem szűnünk meg semmiféle külső 
nyomás, semmiféle fenyegetés dacára sem.

No mindeddig erősen ver életadó forrásunk. 
Erős s egészséges a mi népünk, nyílt eszű, bőkezű, 
nagy kezességit, ernyedetlen szorgalmú s feltaláló 
képessége mindenoldalú. Senki a világon nem tudja 
oly alaposan mint mi, hogy mindehhez mi hiányzik 
neki, és senki nem törekszik ezt neki teljessé tenni, 
úgy mint m i: hiányzik neki az önismerés, nemzeti 
öntudat s polgári függetlenség. A polgári független
séget az újonnan alapított »Krest’an« nevű újság is 
hirdeti neki. Hála az Istennek, hogy találkoztak nemes- 
keblű férfiak, akik mindennap fülébe kiáltják, hogy 
szűnjön meg a basák zsámolya lennni, hogy a 
csalétkeknek mint teljes jogú polgár álljon ellen ! 
Ez már üdvözölt, becsületes, hazafias beszéd. Csak 
a tolvaj s a naplopó óhajtja, hogy a nép rabszolgaias, 
öntudatlan legyen, hogy olyan nyáj legyen, a melyet 
oda lehet hajtani, a hova tetszik.

Mi azt gondoljuk, hogy polgári öntudatra csak 
úgy ébred, ha tótnak fogja magát érezni egész lei
kéből. Hogy jönne másként annak öntudatára, hogy 
egyenlöjogu polgár, ha azt gondolná, hogy anyanyelve 
a hazának veszedelmes, rabszolgaias óbégatás. S ehhez 
tanítják ama bimbasák s nyúzok, ama önző cseléd
népség, a mely tudatlanságából még sokáig akar élni 
s kövéredni.

Földieim ! hallgassátok meg a mi szavunkat!

reám dadogta és feje mint az érett kalász az ablak 
párkányára esett. Ott is maradt mozdulatlanul.

Ezalatt az asszony a belső szobában imádkozott. 
Markosnénak kétszeresen fájt a szíve. Férjét szánta, de 
talán azt a másikat, azt a távollevőt még jobban. S 
azért úgy végezte mindennapi teendőjét mint az álom- 
kóros. Csak akkor volt kissé boldog, hogyha kapcsos, 
bibliáját kezébe vehette s imádkozhatott.

S csodálatosképpen mindig ugyan azon lapon 
ütötte fel a bibliát. Minden alkalomkor: az eltévedt
bűnös lelki üdvéért imádkozott.

Sok köny hullott arra a lapra és attól a sósvíztől 
halványabbak lettek a betűk, vén szemei pedig egyre 
homályosabbak.

Éppen az áment rebegte, midőn az ura benyitott 
az ajtón. Azonnal észre vette férje arcán a szín- 
változást.

— Valami hír jött felőle ? kérdezte remegő 
hangon.

— Hát már az arcomról is lelehet olvasni, mondta 
ijedten Boldizsár.

— Beszélj. Ismét rosszat hallottál ?
—■ Ma egy uj rabot hoztak a megyére, az beszélte 

a másiknak, hogy Veres János ismét rablásra készül.
— Most már Veres Jánosnak hivatja magát ?
— Fel kellene jelentenem.
—-  A fiadat, te ember ! ?
— Hat fiam még az nekem ? Nem. Lelkemnek, 

életemnek, becsületemnek gyilkosa!

— Hová gondolsz ember? Megakarod ölni maga
dat és engemet ? Szólt szívet tépő hangon Markosné.

— Előbb ő belőle szeretném kitaposni a lelket! 
kiáltotta vérben forgó szemekkel s ökölre szorított 
kezekkel a börtönőr.

— Én más módot tudnék, kockáztatta meg az 
asszony.

— Micsoda módot ?
— Menjünk el innen messze vidékre édes öregem, 

hol senki sem ismer bennünket s feledjük el, hogy él 
még valakink a világon.

— Nem rejtegetem magamat, szemébe nézek a 
veszélynek, viszonozta komoran a börtönőr.

— De ha őt egyszer elfogják, ide hozzák, nektek 
találkoznotok kell. Istenem, mi lesz akkor ? zokogta 
Markosné.

— Hogy mi lesz akkor ? . . . nem tudom. De 
iszonyú találkozás lesz, érzem. Válaszolta erősen zihalva 
Boldizsár.

III.
Egy hét múlva rémhír járta be a várost. A  fog

házba is elhatott. És megborzasztott mindenkit. A 
városhoz közel fekvő urasági kastélyt kirabolták s 
kegyetlenül meggyilkolták az uraságot és az egész 
cselédséget.

A vármegye minden lovasrendőrét és zsandárát 
mozgósították. Tetemes díjat tűztek ki a rablógyilkosok 
fejére. A faradozást az erős hajszát siker koronázta.

Harmadnapra a gyilkosok közül kettőt elfogtak a 
csendőrök.

Nehéz láncokra verve hozták a vármegye házára.
Kolmár elé kerültek. Mind a kettő fiatal suhanc 

volt, de arcukról a romlottság világosan olvasható volt,
Egyik- sem akart vallani. Konokul tagadták tet

tüket. Pedig minden körülmény rájok vallott. Pénzt, 
ruhadarabokat s véres késeket találtak náluk.

A  vizsgálóbíró kifáradt a vallatásban, hevesen csen
getett. A csengetésre Markos Boldizsár lépett a 
szobába.

—  Vigye ezeket az emberi érzésükből kivetkőzött 
gazokat a börtönbe — parancsola a bíró, —  külön 
cellába kenyér s vízre zárja őket. Minden jel arra mutat, 
hogy ezek gyilkolták meg a szentgótai földesurat.

A  börtönőr nehány lépést tett előre, mialatt az 
egyik rab kezén erősen megcsörrentek a láncok.

— Akasztófara juttatom őket — tette hozzá a biró.
Markos ebben a pillanatban közel ért a két gyil

koshoz. Midőn felemelte szemeit, az egyik gyilkos arcá
val találkozott tekintete. Ekkor Markos ajkan egy át
ható jaj-kiáltás tört elő, azutan hörögve melléhez kapott 
s hányát terült a földön úgy, hogy véres lett tőle a 
padló.

(Vége következik.)



1. szám. Turóc-Szenl-Márton, F R I i V I D É K I  II I R  A n  « .
Ez Őszinte. Számunkra nincs más üdvözülés a nem
zetiségi eszmén kívül. Ez az eszme nem rabolja el 
mitölünk vallásunkat, a mint azt tőletek a renegátság 
elrabolja, nem veszi el sem becsületeteket, sem háza
tokat, sem pénzeteket, sem békéteket, a mint azt tőle
tek a fizetett eijnberek elveszik csak azért, mert raj
tatok kocsiznak.

Az utolsó időkben, íöldieim, elveszik tőletek 
már Istenteket, Üdvözitőtöket, Krisztusokat s helyette 
holmi »liberalizmust« adnak nektek. Jaj nekünk, ha 
bennünket a kereszténység alapigazságaitól elszakí
tanak ! A szabadság, melyet nektek a kereszténység 
nyújt, >liberalizmussá« változik át, azaz a kis, válasz
tott kisebbségnek a nemzetek fölötti örökké való 
uralmára. A választás nem nehéz.

* **
Valóban nehéz eligazodni az itt felhozottak logi

kai menetében. Az állí'.tatik, hogy a tót népet ellen
ségei — a kik alatt minden kétséget kizárólag csak 
a magyarokat kell értenünk — sötétségben s tudat
lanságban akarják tartani, hogy belőle még az utolsó 
zsírt is kipréseljék, természetesen saját javukra. De 
ki van mondva fentebb az is, hogy a magyarságot 
minden áron belé akarják oltani a tót polgártársakba, 
a miből önként következik azon igazság, hogy elbu- 
tításról, tudatlanításról szó sem lehet. Éppen ellenke
zőleg: a piagyarság minden áldozatot meghozott eddig 
arra nézve, csakhogy honfitársai a magyar nyelvet 
elsajátítsák s ennek ismerete által képessé tegyék 
magukat a közhivatalok elnyerésére s az életben 
annál inkább boldoguljanak. Mert mit szólnának a 
különböző nemzetiségek, ha a magyar nyelv megta
nulása lehetetlenné volna téve reájok nézve s a köz
hivatalok elnyerésére annak ismerete mégis föltétle
nül megkivánlatván, ők minden közpályára diskva- 
lifikálva lennének ? El kell tehát ismernünk az igaz
ságot, hogy bizony így van ez jól. a mint van, s ha 
másként volna vagy találna lenni, nem lenne jól. A 
magyar nyelv ismerete eddigelé senkit szerencsétlenné 
nem tett e szép hazában, nem tette istenlagadóvá, nem 
fosztotta meg vallásától, ki nem vetkőztctte keresz- 
tényies érzelmeiből, nem tette naplopóvá, rablóvá stb. 
Mert istentagadók, rablók, útonállók, fosztogatók, gyil
kosok, harámiák bőven kikerülnek azok soraiból is, a 
kik egy betűt sem tudnak magyarul. Az ilyen merész 
mondás, az ily handa-banda szószátyárság csak a gon
dolkozni nem tudó nép célzatos megtévesztésére van 
szánva. Hiszen az iskolák tárva-nyitva állanak min
denkire nézve egyformán; egyforma tanok taníttatnak, 
s a magyarnak nem nyujta*ik más, mint a német, tót, 
szerb stb. ajkú honfitársnak. De itt van a dolog 
bibéje. Azt szeretnék az elégedetlen elemek, hogy ők 
külön tanításban részesüljenek és pedig olyanban, a 
melynek egyenes intenciója, hogy a kifelé gravitáló 
érzelmek a szegény jámbor népbe beoltassanak. — 
Sapienti pauca !

1896 január 6.

Előfizetési felhívás!
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőket, kiknek 

előfizetésük a múlt hó végével lejárt, szíveskedjenek ez 
irányban mielőbb intézkedni.

Azon t. előfizetőinket, kik előfizeiéseikkel hátra 
lékban vannak, ezúttal is tisztelettel kérjük, hogy 
hátralékaikat kiadóhivatalunkba mielőbb eljuttatni 
szíveskedjenek.

A »Felvidéki Híradó« előfizetési ára;
Egész évre —  — —  — —  -í frt
Fél évre — — — — — — —

„IF 'e lT T -id .é ls i H i r a d ó “  
k ia d ó h iv a t a la .

H Í R E I N K .
— Választmányi ülés. A turócmegyei általános 

tanító egyesület választmánya januar hó 2-án ülést tar
tott Turóc-Szt.-Mártonban. A  választmányi tagok szép 
számmal jelentek meg az ülésen és behatóan beszélték 
meg az egyesület felvirágzását célzó mozzanatokat. 
Nevezetesen elhatároztatott, hogy a választmány a 
június hó 4 én tartandó közgyűlésnek javasolni fogja a 
tagsági dijaknak egy időre való felfüggesztését, miután 
a íolyó költségek fedezésére az egyesületnek van ele
gendő készpénz készlete s a gyűléseken való megje 
fenés a tagok részéről úgyis már bizonyos pénzáldo
zatot igényel, a mely kiadások a kultuszminisztérium 
által ez idő szerint nem fedeztetnek. Elhatároztatott 
még, hogy az egyesület azon lesz, hogy érdekeltség 
keltése által a községi és felekezeti tanítókat az egye
sületbe tagokul bevonhassa, vagy legalább is azon lesz, 
hogy a fennálló merevséget a felekezeti tanitó-egycsü- 
letekkel Memben enyhítse. A  költsönös közeledésből 
hasznot jósol a tanügyre nézve.

— A F. M. K. E. azintarsulata. Liptó-Szt.Miklós-
ról irja levelezőnk: Kgry Kálmán színtarsulata január

i-éig négyszer játszott bérletben. Az előadásokat most 
valamivel többen látogatják; de még sem annyira, 
mint a hogy a kitűnő társulat megérdemelné. A »Király
fogás*. »Suhanc«, »Galambodi Sándort és »Sanyaró 
Vendel keservei* sokkal több látogatót érdemelt volna. 
Egry Kálmán magának követeli a közönség érdeklő
désének oroszlánrészét, Hevesi jóízű humorral adja 
szerepeit, Rónay Karolának játéka tele van finom árnya
lásokkal, Török Margit játékában sok sikerült momen
tum volt, éneke is tetszik, Szabadhegyi és Bessenyei 
szinte osztozkodnak a közönség tapsaiban. Matray 
Margit és Képes Laura énekben és játékban nyújtottak 
kitűnő alakításokat.

—  Kinevezés. A ruttkai állami óvodához, a val
lás- és közoktatásügyi miniszter, Neubauer Jolán okle
veles kisdedóvónőt nevezte ki.

— Az Új esztendőről. Közönséges lesz, mint 
közönségesen ; olyan lesz mint a többi, vesződséges, 
ügyes bajos, kevés örömet hozó, sok bosszúságot okozó, 
kevés hasznot hajtó, mégis drágaságos — közönséges 
esztendő. Uralkodó planétája a Szaturnusz lesz 
gyűrűs bolygó. Eladó leányok örömmel hallják ezt, 
mert babonás sejtésük azt jósoltatja velük az égi jelből, 
hogy ez az esztendő a gyűrűzések esztendeje iészen. 
Csak baljóslat ne legyen ebből a jövendölésből, mert 
a Szaturnusz sok gyűrűje azt is jelentheti hogy a fel
ültetés esztendeje következik az eladó leányokra ; hogy 
kérőben nem ugyan hiány, de a kérők annyiszor változ
tatják a gyűrűt, a hány a Szaturnuszt övezi körül. 
Aztán a Szaturnusznak még 8 holdja is van, melyek 
folyton kisérik a szép csillagot, amiből sok udvarlót 
magyarázhat ki a tudományos cigányasszony ; de ezek 
a holdak soha közelebb nem lépnek Szaturnushoz a 
kimért távolságnál, a miből a gúnyos fiiozóf megint 
csak balszerencsét következtet a leányok!a. De visza- 
térve az égboltozat jelenségeire, a folyó esztendőben 
három nap és két holdfogyatkozás lesz. Mi azonban 
csak a két holdfogyatkozást s ebből is a másodikat 
csak részben fogjuk láthatni. A  nálunk is látható hold- 
fogyatkozás elseje március ii-én  lesz hajnali 3 óra 10 
perctől 5 óra 43 percig; a második szeptember 4 én 
lesz reggél 5 óra 16 perckor, de ekkor a hold nál mk 
26 perc múlva eltűnik. A  folyó közönséges évben, mely 
a kereszteny-időszámítás szerint 1895-ik, szeptember iö-án 
kezdődik a zsidók 5Ö5ö-ik s junius 24-én a törökök 
1313 ik esztendeje. A  farsang, mely vizkereszt napján 
kezdődik, 7 hétből és 2 napból fog állani. Husvét ápri
lis 14. és 15-ére, pünkösd junius 2-ára esik.

— Uj állami iskola Turócmegyóben. A vallás 
közoktatásügyi miniszter, Hedvigem állami elemi iskolá
nak felállítását engedélyezte. Az épület, melyre 50^0 
frt utalványoztatott ki, jövő őszig elkészül, a mikor az 
előadások is megkezdődnek.

— A zsolnai korcsolyázó egylet január hó 12-én,
a kaszinó helyiségeiben jótékonycélú táncvigalmat rendez.

— Elektromos világítás Alsó-Kubinban. A  város 
közönsége az elektromos világításnak ügyével állítólag 
komolyan foglalkozik.

— Fagykenőcs. Egyedül Schneider J. resicai 
gyógyszerésznél kapható ama híres fagykenőcs, mely 
3 nap alatt biztosan kigyógyit minden fagydaganatot 
az orról, kézről és lábról. A gyógyszernek tégelyje

frt; a megrendelés legcélszerűbben postai utánvéttel 
történhet.

— Az uj házassági törvény, magyarázatokkal és 
jegyzetekkel ellátva, kapható Moskdczi F. né könyv- 
kereskedésében.

—  Gyufagyár Selmecbányán. Legújabban Jankó- 
vich Aurél eluöklete alatt társulat alakult, mely a jövő 
tavaszszal uj gyufagyárat szándékozik létesíteni.

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a gróf Eszter- 
hdzy Géza-féle cognacgydr mai s/.ámunkban megjelent 
hirdetésére.

—  A meghűlésekből gyakran igen súlyos beteg
ségek keletkezhetnek, ha kellő időben alkalmas szerek 
nem alkalmaztatnak. Mint rendkívül hathatós szer a 25 
év óta Horgony-Pain Expellcr népszerű elnevezés alatt 
jó  hírnévnek övendő Tinct. Cápa. comp. bedörzsölő* igen 
jónak bizonyult. Csúz, köszvény, fejfájás stb. ellen, gyak- 
ran már az egyszeri oedörzsölés elegendő a faidalmak 
csillapítására. Ezen rég jónak bizonyult bedörzsölésnek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni, mar azért sem, 
mert majdnem minden gyógyszertárban kapható, 40 
kros, 70 ki os és I frt 20 kros üvegekben, tehát nagyon 
olcsó! — Minthogy értéktelen utánzatok is léteznek, 
ajánlatos a vételnél a t Horgony* védjegyre ügyelni.

— KI g v erm ek eln cK . felnőtteknek karácsonyra va
lódi örömet szerezni akar, látogassa M o sk ó o  zi t  .-né Üzletét, 
hol képeskönyvek, iljusígi iratok, térsas-jitókok, clcgins levél
pap ir, bélyeg-alkum, emlékkönyvek, nossésatrek karicsonyfa- 
fj, ‘ a legszebb választékban, lcgpitényosabb árak mellett 
kanhaték _  Egyúttal értesítjük olvasóinkat, hogy a nevezett 
cég üzletét ohinai eztl»t-tárgyak szép készletével bővítette.

—  A  le g M x e lt b  a j á n d é k o k .  A vidéki közönség, 
mely mostanában tömegesen rándul fel Budapestre, hogy kará
csonyra és újévre bevásárlásokat tegyen, a kUlümbüzö csábitó 
hirdetési ajánlatok között alig tud választani, alig tudja magát 
elszánni rá, hogy mit vegyen övéinek. A kirakatokban szebbnél- 
szebb tárgyak láthatók, ue talán valamennyi között legszebbek 

S t e r n b e r g  Á r m i n  é s  T e s t v é r  e-féle Kerepesi-úti
hangszer ipar telep kirakatában láthatók. Egy egész házat foglal 
el e nagy vállalat, dúsan felhalmozva úgy a földszinten mint az 
emeleten a legkülönfélébb zenekarbeli s műkedvelői hangszerek 
az összes réz-, fa-, fúvó-, verő- és vonó-hangszereken kivül zse
niális combinátióju disz- és játékhangszerek, harmonikák és 
harmouiumok, mechanikai zenélő müvek, magától játszó zene
eszközük melyeken egész operákat lehet lejátszani, zenélő mada
rak melyek a legszebb dalokat fütyülik stb. stb. egyik legszebb 
3 legérdekesebb tárgya az egész ipartelepnek egy nickelbül 
készült karácsonyfa állvány mely ünnepélyes zenekiséret mellett 
lassú ütemben forgatja a karácsonyfát. Ára 25—32 frt. Ennél 
szebb karácsonyi ajándék alig képzelhető. Az üzlet maga való
ságos látványosságot képez, melyet a közönség csoportokban 
néz s különösen este kelt feltűnést, midőn az egész ipartelep 
villámos fényárban úszik, megvilágítva az egész térséget. Ez a 
kereskedés a fővárosban anuyira népszerű és kedvelt, hogy 
mostauában mindég zsúfolva vau, a személyzet alig győzi kiszol
gálni a közönséget.

Irod alom .
Millenniumi magyar történet. Az Athenaeura r.-tár

saság kiadásában megjelenő A  magyar nemzet története 
című tíz kötetes nagy munkának (milleniumi kiadás) 
7 -ik füzete most hagyta el a sajtót, fennakadás nélkül 
követvén az előző hat füzetet, a melyeknek ezer és 
ezer példányaival már el van árasztva egész Magyar- 
ország. Egyesek, társulatok, intézetek sietnek ennek a 
pazar fénynyel kiállított nagyszabású történeti munká
nak birtokába jutni és így füzetenként beszerezve való
ban a legelőnyösebben is juthatunk ehez a tíz kötetes 
nagy műhez. mely majd egy egész kézikönyvtárt képez 
és a mellett a hazai történet valóságos tárházát, mely
ben össze van gyűjtve a magyar nemzet összes írott 
rajzokban és hagyományképen őrzött emléke a leg
régibb kortól egész a mai napig. Ez a 7 -ik füzet 
Marczali Henrik, Vezérek kora (első) kötetének foly
tatása. Az V. fejezet, Kalandozások a görög biroda
lomban, ebben a füzetben nyer befejezést és következik 
a VI. fejezet, melynek címe A  nemzet átalakulása a 
kalandozások korában; Ezután megkezdődik A  vezérek 
korának negyedik könyve, melynek fő cím e: A  feje
delemség átalakulása és a következő fejezetekre oszlik 
u. m. I. fejezet: Géza fejedelemsége; II. fejezet: A
térítés kezdete, melynek folytatása aztán a jövő héten 
megjelenő nyolcadik füzetre megy át. Ezt a füzetet is 
igen érdekes képek díszítik. Mint díszes műmelléklet 
van a füzethez csatolva Esztergom látképe Dörre Tiva
dar jeles rajzoló eredeti felvétele után pompás fény
nyomatban előállítva és Szent István király ősrégi arc
képe Turóczi krónikájának brünni kiadásából. A  szöveg 
közé nyomatva a következő képeket találjuk a füzetben 
u. m. Nikephoros Phokas császár ólompecsétjének, Tzi- 
miskes császár pénzének, I. Ottó gyűrűs pecsétjének, 
II. Ottó császár pecsétjének hasonmását, a bizánci 
aranykapu, Taksony falu (Dörre Tivadar eredeti rajza), 
Quedlinburg városa, a lorchi egyház és Passau közép
korú (Schedel Világkrónikájából) tiszta szép látképét, 
továbbá a következő történelmi képeket u. m. Botond 
bárdja, (A bécsi képes krónikából). Hittérítő a X. szá
zadból ; Taksony fejedelem (A bécsi képes krónikából); 
Géza fejedelem (A bécsi képes krónikából). Egyes füzet 
ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (t2 füzet) 3 frt 60 kr., 
félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben.

Technológiai Lapok. Ennek a gépészeti, elektro
technikai és gyáripari szakfolyóiratnak december 3 1-én 
kelt VI. évfolyam 2Ö-ik száma a következő érdekes tar
talommal jelent meg: Kazánrobbanás Győrött. Az e' *• 
tromos közúti vasutak fejlődése és üzenje. Az elektromos 
áram által sújtottaknak nyújtandó első segély. A magyar 
műszaki irodalom egy részének megrendszabályozása. 
Elektrommotórokkal hajtott munkagépek kiállítása. A  
késmárki elektromos mű. A kereskedelemügyi minisz
ternek 1893-ik évi jelentéséből. Vegyes közlemények. 
Találmányok leírásának kivonata. Engedélyezett sza
badalmak. — Mindazoknak, a kik gépészeti és elek
trotechnikai ismeretek és tevékenység iránt érdeklődnek 
és a hazai műszaki irodalomnak fejlődését pártolni haj
landók, ezt a kiváló hazai szakfolyóiratot, melyet l'aborsky 
Ottó a m. kir. technológiai iparmúzeum igazgatója 
szerkeszti, a legmelegebben ajánljuk. Mutatványszámot 
a Technológi Lapok kiadóhivatala (Budapest VII. Rőt- 
tenbiller utca 12.) ingyen küld.

A szabadkőművességről igen érdekes közlemény 
van a »Magyar Családi Lapok* f. évi i-ső számában, 
melyet olvasóink figyelmébe ajánlunk. A  »Magyar 
Családi Lapok* egyike a legtartalmasabb képes lapok
nak s gazdag szépirodalmi részén kivül állandó rovatai: 
Egészség, háztartás, kertészet, divat, gyermekszoba, 
egyveleg, talányok, társalgó-terem. Ha még tekintetbe 
vesszük díszes kiállítását és olcsó árát, bátran mond
hatjuk, hogy e lap a legnagyobb mérvű elterjedésre 
számíthat. A »Magyar Családi Lapok* előfizetési ára 
negyedévre 1 frt. Megrendelhető a kiadóhivatalban : 
Budapest, Práter utca 19. sz.
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H irdetm ény.
" 5753. tlkvi sz. 1891.

Hirdetmény.
Balázsfalu község telekkönyve birtekazabalyozits 

következtében az 1S6Í). évi 2679. szama s/.abaKren 
deleiéhez, képest átalaklitalik és •*«> eW ‘ le{®{** 
mindazon ingatlanokra nézve, a ™al'£ k. ? ' ikkel:
XXIX az 1889. XXXVIII. és az. 1891. XVI. l.-omKeK

tényleges liirtokos tulajdonjogának bejegyzését 
rendelik az 1892. XXIX. t.-cikkben szabalytmott 
eljárás, a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbtlé 
sével kapcsolatosan foganatosittatik.

K célból az átalakítási előmunkálat bilelesilese 
„»  „  helyszíni eljárás a nevezett községben 1896. evl 
február lió 12-ón fog kezdődni.

Ennél fogva felhivatnak:
1. az összes érdekeitek, hogy a lllte eaitéa ár-

— ____________________________________ j & r r éi r r , V e f k 8̂ n r v r r n e ^

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ^  r x éí ^ ^ n y r ^ ^ ^ r | i n i

Silh0l2k mindazok, a kik a telckjegyzökönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve ^ á g
lést kivannak tenni, hogy a lelekkonyvi l.aióság 
kiküldött bizoilsága előtt a kitűzött határnapon ke* 
dődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg es az elő 
terjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák M ,

3 mindazok, a kik valamely ingat anhoz tulaj- 
jogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre tti kai más 
okirataik nincsenek, liogy az átírásra az 188b. AMA.

Bella község volt úrbéresei és zsellérei erdejének 
őrzésére egy

s z a k v i z s g á z o t t  erdoor
kerestetik. Járandóságai: 209 frl bér. 30 írt lakpénz, 
30 frl szénaváltság s mintegy 00 frt tőpénz valamint 
az erdei kihágásokból 33»/„. Előnyben fognák része 
sülni, kik a tót nyelvet is bírják. _

Bővebbet megtudhatni Michalus Sándor megyei 
kér. erdö-gondnoknál Turóc-Szt.-Mártonban, kihez a 
pályázatok benyújtandók.

1895 január 6. ■______ 1 . szám.___

S ^ ' é i ó l r ' S  i“ merTerUé T l s  a mlajdon^og 
bekebelezésére engedélyét nytiTánltsa, mert ^ ü lő b e n  
ioaaikat ezen utón nem érvényesíthetik és a Dety g 
és^ilieték elengedési kedvezménylő is elesnek és

4 azok kiknek javára lényleg már megszűnt 
követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 
io”  van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szintén az 
ilv bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, ti elve 
hogy törlési engedély nyilvánítása vegeit a bizottság 
előtt jelenjenek meg. mert elleneseiben a beljeg- 
mentesség kedvezményétől elesnek.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turócz-Szt.-Mártonban, 1894. december 21-en.

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

Véd-

-  Kitűnőnek és megbízhatónak ismert ‘

- " • K I  T7' n T '  a  * 1

- A .

Patkányhalál
( I m m iH C li F é l i x .  DClH*»cli)

a legjobb szer, mely által patkányok és
és biztos sikerrel irlhatók ki. Embereknek és háziálla-

melegen ajánljuk.

I Eredeti gyári árjegyzék szerint kapható:
©  ©  &  ' f f -  S f ö  ©  1 0  333 ÓO füszerkereskedő-cégnél f  iiróca-Sat.-M artonban.

§
Valódiságáért az alant je lz e tt  igazgatóság 

szavatol.

Tokaj -  hegyaljai cognacgyár - részv.- társ.
—  S. A  U J l i e l y .
2  Dr. Nyomérkay Ödön, Székely Elek,

Zomplcntnegyc közkórlut* orvosa. Ügyvéd.

o  Figyelem a fenti védjegyre!! - * S  j
O O O O O O O O O O O O O C O C O O G Í

P S E R H O F E R  J .-féle
g y ó g y s z e r t á r

Becsben, I., Singerstrasse 15. sz. a. „zum goldenen Reichsapfel“ .
T é r lls z ll i l í  IlllltlneNált, ezelőtt ál1 a 14 ?̂ ..'ajAt°l\bdacsok csodás hatásukat ezerszeresen

ábericdésuek örvendenek és alig van csatád,

mIsí
a rósz emésztésből és székrekedésből er.e.1n.ek1: i i " 1”  b u k n á l fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból 
Ion ség s hasonló betegségeknél U rlis z t iló  tulajdonságú gva K“  vértisztitó labdacsok oly  könnyen ___

S S ” - 8,cr' m

o o o o o o o o o o o o o o o o o o n o
o  Gróf Esterházy Géza-féle cognacgyár B
8  B u d a p e s t .  q

W W W  O
Dr. Neumann Zsigmond, kir. kereskedelmi ®  

törvényszéki hites vegyész állal hivatalosan W  
megejtett és általunk tudomásul vett vizsga- Q  
latok alapján az o

§  E s t e r h á z y -
ot betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresen 
használva mint kitűnő minőségűt a francia 
cognacokkal vetekedót a legjobban ajánlhatjuk.

iram úi, n ic iy e i «  -----  „
■vük visszanyerése folytán hozzánk intézlek, e^en Bolyon csakis néhány 

mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer
Köln, 1893 április 30.

Tisztelt Pserhofer U r ! . ,,
Legyen olyan szives és küldjön nekem ismét lo  

tekercset a z ..................... ..

ilcztek. ezen neiyen csasis hbiiuujoi - - - w  p - •
Használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajanlan .

J.-féle vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok 
tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a 
Pserhofer J. névaláírással fekete sz ínb en  és minden egyes

I fülül múlhatatlan vértisztitó labdacsaiból

Dr. Ángyán Bála, 
egyetemi tanár. 

Dr. Kéthy Károly, 
egyetemi tanár. 

Dr. Réczey Imre. 
egyetemi ^ n ár.

Dr. Bárón Jónás, 
egyetemi tanár.
Dr. Póor Imre, 

kir tanácsos, egy. tanár. 
Dr. Lauffer Vilmos, 

egyetemi tanár.

)ooooooooooooooooooa

. . . .  _ Ezon Horgony Paiu 
C v /  Expeller nővén i> i-- 
\ r  /  méretes, igazán népszerű 

r  háziszer most már 25 év óta 
legjobb fájdalomcsillapító be- 

dörzsölésnek fényesén bebizo- 
' v j - ,  nyúlt köszvénynel, csúznál, tagszag- 
 ̂ /  gatásnál stb. nel. A föld összes or- 

A \ j'  / szagaiban nagy elterjesztést és biztes 
"  f  hatása következtében minden oldalról oly 

elismerést talált, hogy minden beteguok jog- 
r gal ajánlható.
1 Tinct. c a p s ic i com pos.

(Horgony- Pain- Expeller)
kimagasló állásút a fájdalomcsillapító bodörzsölc- 
sek között diadalmasmi megtartotta, különféle fel
hajtás és utánzatok dacára; ez bizonyára a legjobb 
bizonyíték nrra nézvo, hogy a közönség igen jól 
meg tutija különböztetni a jót a rossztól.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bevá
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyelendő és minden üveg ezen jegy nélkül, 
mint nem valódi visszautasítandó. A gyógy
szertárakban kapható 10 ki., 70 kr. vagy 
1 frt. 20 knivi álban üvegenként; B udapesten 
T ö r ö k  J ö x a o f  •gyógyszerésznél.

Rlchter-lóle gyár Rudolatadtban, Thfir.-bnn.

utánvétellel. Fogadja ez utón is a legm élyebb küszüne- í 
lemet labdacsai csodahalásáért. — Maradok teljes tisz- 1 
tdettel Pawlistik Ferenc, Köln, Lindenthi 1.

llrascbe. Fö'dnik mellett, 1887 szept. 12. 
Tekintetes Ur! ,

Isten akarata volt. hogy az ön labdacsai kezeim 
közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megirom- Kn 
gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogy semmi mun
kát sem voltam többé képes végezni, és bizonyára már 
a holtak közé volnék, ha a nz ön csodálatraméltó labda
csai engem nem mentetlek volna ineg. Az Isten áldja 
meg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen 
labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a 
mint már másoknak is egészségük visszanyerésére segít
ségül szolgállak. Knificz Teréz.

Bécs-Ujhely, 1887 november 9.
Mélyen tisztelt Ur!

A legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek 
60 éves nngynéném nevében. Az illető ő éven át szen
vedett gyomorliurulban és vizkórságban, már éleiét is 
megunta,' melyről egyébként le is mondott, midőn vélet
lenül egy dobozt kapott az ön kitűnő vértisztitó labda
csaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen 
kigyógyult. — Legfőbb tisztelettel Weinzettol Josefa.

ugrál 
Tekintet s Ur!

Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban 
hasznos és kitűnő labdacsaiból. KI nem mulaszthatom 
legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok értéke 
felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenve- | 
dőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen iiálairatom 
tetszésszerinli használására önt ezennel felhatalmazom—  
Teljes tisztelettel llahn Ignác.

Gotschdorf. Kolbach mellett, Szilézia, 1888 oki. 8.
T. Ur!

Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsaiból 
egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis az 
ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo
morbajtól, mely engem ő éven át gyötöri, megszabadul
tam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, s 
midőn legforróbb köszönetéinél kifejezem, — vagyok tisz
telettel _____________  Zw ickl Anna.

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a P serh o fer  J .-fé le  
az Mirnnv birodalm i alm ához* cím zett g y ó g y sze rtá r - 
bnii. B cc -b cn . I , S ingerstrasse 15. sz. n. készíttetnek 
valódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó 
doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben hat doboz tarlal- 
maztntik. 1 frt ő krba kerül; bérmcntetlcn ulánvéleli kül
déssel 1 frl 1U kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.

Az összeg d öbben i beküldésénél (mi legjobban 
postautalványon eszközöltetik) bérmentes küldéssel együtt

doboz fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva.

Bernhardisi havasi-iií-likár Bregenzben. Minden
nemű gyomorbántalmak ellen. */, üveg 2 frt 60 kr., 
>/, üveg 1 frt 40 kr., V« üveg 70 kr.

Amerikai kiászványkanőcs,
köszvényes és csúzos bajok, u- m .: gerincagybántalom, 
tagszaggatás, isebias, migraine, ideges fogfájás, foíájás,

| fülszaggatás stb. ellen 1 frl 20 kr.

T á r n á ié in  hajkenőcs, bosszú sora óta vala
mennyi hajnövesztő szer között orvosok által a leg
jobbnak éli merve. Egy elegánsan kiállított nagy sz e 
lencével 2 frl.

Í U a U mna A .hniui S loudel tanártól. Ütés és szúrás 
i A l t s i s n c s  ISpaSZ, által okozott sebeknél, mérges 

daganatoknál, ujjkukac, sebes- vagy gyuladt-mell vagy 
más ily bajoknál, mint kitűnő szer lön  kipróbálva- 
1 tégely 50 kr., bértnenlve 75 kr.

P serh ofer  J.-töl. Sok év óta a fagyos
A u ^ j  JJftiAuoiU, tagokra és minden idült sebre, mint 

legbiztosabb szer elism erve. Egy köcsöggel 40 kr., bér* 
mentve 65 kr.

TTi:ií:n o (S,. egy általánosan ismert kitűnő háziszer,
ÜUlUliwUif, hurut, rekedtség, görcsös köhögés stb. 

ellen- Egy üvegccskc ára 50 kr., 2 üveg bérmentvo 1'50 frt.
(prágai csöppck) megro'ntott gyom or,

Ükök uúwAöUoAí*, rósz emésztés és mindennemű altesti 
bajok ellen kitűnő háziszer. Egy üvegcsével 22 k r ,

'  12 üveg 2 frt. *

Általános tisztitó- SOj háziszer a rósz emésztés m in
den következményei, u- m .: főfájás, szédülés, gyom or
görcs, gyomorhév, aranyér, dugulás stb. e llen ; Egy cso 
mag ára 1 frt- . .

Angol csodabalzsam, s s . ' S V 0 kt'; cey ;kta' 
Por a lábizzadáo allén. lábizzadást s^az azáltal

képződő kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és 
mint ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 
50 kr., bérmentve 75 kr.

Golyva-balzsam, -~l -nö -z-cr g0,yVft-e— • E-^-ü-eg

1 csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csórna) 
kr., 4 csomag t frt -10 kr., 5 csői 
csomag 9 frt 20 krba koriil. — K 
f  gyógyszertárában . Budapesten

i 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr.

Mia-Pakn,

Kaphatók T örök

M l.  Nagy elterjedtségük következtében ezen 
labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt utá- 
noztalnak ; ennek következtében kéretik csak is  Pserhofer

Heloó vagy sgészség-sa,
delien emésztésből származó bajoknál. I csom ag 1 frl.

kitűnő szer egyoldalú főfájás, fogfájás, 
rheuma stb. ellen.

Ezen itt felsorolt készítményeken kívül, az 
trák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógy
szerészeti különlegességek raktáron vannak és a kész
letben netán nem levők gyorsan és olcsón megszerez
tetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban eszkö
zöltetnek. ha a pénzösszeg előre küldetik ; nagyobb 
megrendelések utánvétellel küldetnek. Bérmentve csakis 
oly  esetben történik a küldés, ha az összeg e lőre beérke
zik, mely esetben a postaköltségek sokkal m érsékeltebbek.

Turóc-szt.-martom Magyar Nyomda — Moskóczi Kerencné.
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