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turoc-szt.-martoni ..Magyar Nyomda".
A lap szellemi részét illető közlem ények a szerkesztőségre, hirdetések és 

előfizetések a kiadóhivatalra cím ezve Turóc-Szt.-M H rtunhii küldendők.

M ugúnhirdetések lej$j H iányosabban, ársza b á ly  szerint 
H iv a t a lo s  h ir d e t é s e k  d i j a :  100 szóig 2 frt. ezentúl 

minden megkezdett száz szónál 50 krral több.
i,apunk ágálnám liirilotúanknt nlfoifri'l á „Itnuter UgyiiijkiMÍg és a Wagy. 

Távlr. Irutla- lilrilotéal Irodája Hudapeai, Oranaioa-ulca 1. izám.

A 3 0 0  frtos minimális tanítói 
fizetés.

Midőn a tanítói fizetést 300 frtig bizto
sító 1893. évi 26. t.-cikket annak idején a köz
oktatási miniszter a parlament plénuma elé 
terjesztette, az.általános helyeslés moraja hang
zott fel. A kultuszminiszter szentöl meg volt 
győződve, hogy ezen törvény-cikk benyújtásá
val —  mely a múltban már rég meg volt, 
de végre nem hajtatolt —  örök hálára köte
lezte hazánk néptanítóit, a honatyák pedig 
egy-kettő kivételével, Ígéretüket vélték bevál
tani ezen törvény megszavazásával. Mi, a kik 
közelebbről ismerjük a tanügy előmozdítását 
biztosítható eszközöket, elejétől fogva bizo
nyos tartózkodással fogadtuk a törvényben 
elérni vélt boldogításnak nagy lére eresztett 
hírét. Tudtuk, nagyon élénken éreztük, hogy 
ezzel a tanítókon s lulujdonkép a tanügy sorsán 
lendítve nem lesz, de beakartuk várni az ered
ményt, hogy aztán annál bizonyosabban rámu
tathassunk arra, hogy a XIX. század alkonyán 
egy szabadelvű, magát kullurállamnak tartó 
országban a mai viszonyok s főleg hazánk spe 
ciális viszonyai közölt, a biztosított minimá
lis tanítói fizetés édes-kevés . . . semmi.

S irne! az eredmény már is fényesen 
igazolja állításunkat. Az egyes hitfelekezeti 
iskolafenlartó községek biztosították a tanító' 
minimális fizetést s ezzel egy-két kiérdeme
sült varga-, asztalos-, szűcs-laníió Sorsán javí 
toltak ugyan, de a lanügy állapotán egy tapod
tat sem lendítettek, meri marad minden a 
réginél: oklevél nélkül, magyarul nem tudó, 
paedagogiál soha nem tanult tanító. Turócvár 
megye kir. tanfelügyelője f. évi január hó 12-én 
tartott közigazgatási bizottsági ülésen felolva
sott évi jelentésében határozottan rámutatott 
ezen tényállásra.

»Nemcsak 300 frtos, de 4-00 frtos, sőt 
ennél nagyobb fizetésű tanítói állomásra sem 
kapni már tanítót, és pedig nemcsak a fele
kezeti, hanem községi, sőt állami iskolához 
sem.« S tényleg 6 tanítói állás van most 
Turócvármegyében üresedésben, köztük állami

s községi iskoláknál; féléve már, hogy hirde
tik a pályázatokat s alig jelentkezik valaki. 
Úgy szólván, fogdosni kell a tanítókat az 
állásra. S ez a legigazibb kritériuma annak, 
mennyit lendített a felmagaszlalt törvény-cikk 
a tanügy sorsán.

Mert szomorú a kép, a vigasztalatlanságig 
szomorú. Turócrnegvében ugyanis 36 tanítói 
állás van, a melyen oklevél nélküli, hivalallan 
prókátor, nagyobbrészt mesterségét megunt, 
maga is írni-olvasni alig tudó tanító kontár- 
kodik. Ha azonban az illetők megérdemelt 
nyugalomba helyeztetnének, az egyes iskolák 
tanítók nélkül maradnának; mivel pedig a 
tanítói állásokat betöltetlenül hagyni még sem 
lehet, maradi minden a réginél.

Önérzetes s munkaképes tanító manapság 
már többé nem fog 300 frtos állásra pályázni, 
mert más életpályán önmagára nézve haszno
sabban érvényesítheti magát. Különben is jaj 
annak az iskolának, hol a tanító szolgalelkö 
s csupán teherhordó, igavonó állat! Jaj a gyer
mekeknek, a kik ily nyomott lelkű, komor 
hangulatú, s az életviszonyok áltat megalázott 
tanító keze alá kerülnek!

S most önökhöz szólunk szülők, atyák és 
anyák! Önökhöz, a kik érzik s tudják mily 
drága kincset bírnak gyermekeikben, kik szá
zakat meg százakat pazarolnak gyermekeik 
külsejére, a kik miniletyűket odaadnák, csak
hogy gyermekeiket valamely bajtól megóvják. 
Tegyék kezüket sziveikre s goldolkozzanak 
afölött, vájjon nem a legnagyobb veszedelem
nek teszik-e ki gyermekeikéi, a midőn azok
nak szellemi gondozását figyelemmel nem kisé
rik. Nem öiik-e meg tényleg azok lelkét, a 
midőn oly iskolába küldik, hol mosolygó arc. 
arany kedv helyett csak sivár, rideg arcot 
látnak; a hol csak a betű, a száraz betű taníl- 
tatik, s a gyermekek lelki fejlődésére annyira 
szükséges, kedélyes, örömteljes, barátságos 
hangulat napja sohasem ragyog f el ? ! !  . . . 
Önök panaszkodnak gyermeki hálátlanságról, 
s kétségbeesve szemlélik, hogy 10 12 éves
gyermekük mily sivár, kietlen lelkületű, de 
nem gondolnak e baj orvoslására. Nem gon
dolják meg, hogy az iskola gyermekük boldog

ságát, de boldogtalanságát is megvetheti?! 
— Pedig a dolgot gépiesen végző tanító, 
kinek lelkét a megélhetés gondjai nyomják, 
szívből mosolyogni soha sem tudhat. Értsék 
meg atyák és anyák, hogy a tanító is ember, 
s hogy a társadalomnak hasznos tagokat nevel
hessen, anyagi eszközökkel is kell rendelkez
nie s első sorban kell, hogy megélhetése legyen 
biztosítva. Ezt azonban manapság 300 frt tál 
már nem lehet megtenni.

Önök, a szülők karolják fe f  a tanítók s 
ezzel gyermekeik érdekét, mert az intéző körök 
kezdeményezésére várni nem lehet. A tanügy 
gazdátlan mező még ma is, a hol boldog-bol
dogtalan szakértőnek gondolja magát; a ki 
paedagogiát soha se tanult életében, az a tanügy 
sorsát intézi. A honatyák pedig, sajnos, nem 
szavazták meg a 400 frtos tanítói fizetést sem, 
a mikor pedig önmaguknak ezreket és ezreket 
tudtak lelkiismereti skrupulusok nélkül meg
szavazni.

Uhlyárik Szende.

Turóc.vármegye kir. tanfelügyelő
jének jelentése

a vármegye 1894. évi népoktatási állapotáról.
Turócvármegye kir. tanfelügyelője, a folyó évi 

január hó 12-én tartott közigazgatási bizottsági ülés
ben terjesztette elő Turócmegye népoktatási állapo
táról szóló évi jelentését. A jelentésből kiemeljük a 
következő érdekesebb dolgokat:

A vármegye területén 94 község közül, 80 köz
ségben volt helyben népiskola. 14 községben tehát 
nincs iskola s ezekből a tanköteles gyermekek más 
községekbe járnak iskolába. A tankötelesek összes száma 
7458 volt; ezekből mindennapi iskolába járó 5227. 
ismétlő iskolába járó 2201. Mindennapi iskolába jár 
ezek közül 5216 tanköteles; nem jár 11. Fiú volt 
ezek közölt: 3815, leány: 3613. Az ismétlő iskolába 
való járásra kötelezettek közül tényleg iskolába járt 
811; nem járt 1390 gyermek. Az iskolák szám a,85. 
Van ezek között 15 állami elemi. 2 polgári, 1 közóp- 
kereskedelmi, 1 ipariskola és 3 kisdedóvó intézet. 
Községi jeleggel vau 4 elemi iskola. Felekezeti je l
legű iskola van összesen: (52, 19. róra. kath.. 39 ág.

A „ F E L V I D É K I  H I R A D Ó “ T Á R C Á J A .
T e .

Nincsen annyi virág 
A réten,
Nincsen annyi csillag 
Az égen
Nincsen annyi húrja 
A lantnak 
Nincsen az a szózat 
A mely elzenghetné rólad 
Milyen nagyon szép vagy .

T
Lelkem 
Te lé

vagy védőszentem 
imadsaga 
költészetem1 e ic^ y  1

Örök ifjúsága . . . S. E.

V i s s z á s s á g .
Kacagni jöttem vidám társaságba 
Kacagni olykor nagyon jól esik : 
A felvett álarc hazug vidámsága 
Oly jól fedi a szív rejtelmeit.

Mert c.aúf az arc komo y redokbe vonva 
A lelkes páthosz többé nem divat,
S kinézik azt a vidám társaságból 
Ki mint a többi, versenyt nem kacag.

l’edig kacagva szivek sorsa dől el
S ezer kóny sem építi újra fel
Azt a mit egy gyengéd kacaj fuvalma
A szívből mindörökre fújhat el . . . S. E.

Margit, az a kacér leány.
Irta : O kolicsányi K ároly .

— A .Felvidéki Híradó, eredeti tárcája. — 
Gyönyörű szép volt és milyen kacér!
Aiacsony termet, karcsú alak, ragyogó kötény 

szemek, bogarfekete göndör haj s ehhez még az a víg, 
mulatni vágyó nevető kedély.

Nem régóta vagyok idehaza. A  fővárosból jöt
tem. Eleinte nagyon pusztának, egyhangúnak találtam 
e vidéket. Most mar megbarátkoztam vete kissé. 
Nagyon megváltozott azalatt a néhány év alatt, mig 
távol jártam! Alig akad utamba egy egy ismerősöm. 
Naponként rendesen atrandulok szerény kis varosunkba. 
Ott nem unatkozom annyira.

Mar azt kezdtem elhitetni magammal, hogy 
elérzéketlenedtem, hogy szeretni, ábrándozni sem 
tudok mar.

Céltalanul bandukoltam egy napon az utcakon. 
Valami vásár-féle lehetett, mert igen sok vidéki nép

lepte el a várost. Nem emlékszem reá, milyen napon 
volt az, csak annyit tudok, hogy azon a zűrzavaros 
napon láttam őt először. Crépe de chine ruhájában mint 
valami szellem suhant el mellettem. Csak egy pillanatig 
láttám az arcát s elbűvölt az a két ragyogó kökény 
szempár. A  látása megbénított, odavarázsolt egy percre. 
Aztán mintegy magamon kívül követni akartam. Neki 
iramodtam előre, utána, de hiába kerestem. Az a fehér 
ruhás kacér leány eltűnt szemem elől. Elveszett, tfiínt 
a szappanbuborék.

Felkutattam azon a helyen minden boltot, kaput, 
ajtót, de nem leltem rá sehol. Izgatottan jártam fel s 
aiá a város utcáin, keresve azt a leányt, de hiába. 
Késő este csúnya ködös idő állt be és én még mindig 
ott barangoltam, azon a helyen, a hol azt a kacér 
leányt láttam. A sápadtan pislogó lámpák alig világí
tották be két-harom négyszögméternyi területet. Rossz 
hangulat vett erőt rajtam. Szomorú gondolatokba 
merülve támolyogtam haza felé.

Már lakásomon voltam és lámpásomat is kigyuj- 
tottam, de még mindig előttem lebegett az a büszke, 
sötét leány.

Csak hajnal felé aludtam cl nehány percre s akkor 
is róla álmodtam. Kínos egy aiotn volt az, amint meg
szólítottam, gúnyosan tekintett ream az a cinikus leányi 
Latta vergődésemet s nagyokat kacagott rajtam Es 
én, mint valami hipnotizált médiu n — örömest tűrtem 
ezt. Az a fény, mely reám viiláinlott szemeiből — 
egészen szuggerált. Azt olvastam ki a nézéséből:

— Sajnállak szegény ördög, de nem tehetek róla, 
hogy ostoba vagy — — s aztán ismét eltűnt.

Mint valami felriasztott vad ugrottam fel fekvő-
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ev. és 4 izr. Magán jellegű iskola van 3 és pedig 2 
elemi és 1 óvoda. A tanítók összes száma: 105 ren
des, 6 segéd-tanító, 2 óvónő ; képesített ezek között 77, 
nem képesített 36. A törvénynek megfelelő fölszere
lése van 51 iskolának, nincs kellően fölszerelve 34.

A magyar nyelv tanítása 17 állami, 4 izraelita 
hitfelekezeti és 2 községi iskolában valamint a 2 
engedélyezett magán iskolában is tökéletes. — Két 
községi és 18 róra. kath. és ág. ev. népiskolában jó, 
de már 40, többnyire filiális hitfelekezeti népiskolá
ban nagyon csekély, némely helyen pedig per abso- 
lute semmit sem mutatnak fel e téren.

A népiskolákból évenként kilépő 12 éves tan- 
kötelezettek száma: 700. Ezek közül állítólag 300 
tudott magyarul (!? ) A népiskolák fenntartására éven
ként 59,230 frt fordíttatik. A nem magyar tannyelvű 
népiskolákban működő és a magyar nyelv tanításában 
érdemeket szerzett tanítók jutalmazására e tanévben 
csak is a turóci jótékony nöegylet adott 40 frtot. 
A kitüntetett tanítók: Pletrich János szucsányi r. k. 
és Timko János háji ág. ev. néptanító. A turócmegyei 
jótékony nöegylet ez évben is, mint minden évben. 
12 év óta, 250 frtot fordított a turócz-szt.-mártoni 
áll. polgári iskolába járó szegény tanulók segélyezé
sére. A turóci kereskedelmi és hitelintézet szintén e 
célból 16 frtot adományozott. Ezen áldozatkészséget 
a vallás- és közoktatási miniszter külön miniszteri 
iratban megköszönte.

Iparos-tanonc iskola van három; és pedig 
Turóc-Szt.-Mártonban, Ruttkán és Znióváralján. Utóbbi 
azonban nem egyéb mint az állami képezdéhez kap
csolt famü-faragászati iskola.

Kisdedóvoda van a mai napig Turócmegye terü
letén 5; és pedig 4 állami, Turóc-Szent-Mártonban, 
Mosócon, Tótprónán, Ruttkán s 1 Znióváralján, melyet 
a F. M. K.' E. tart fenn.

Beérkezett a kir. tanfelügyelőséghez összesen : 
1352 érdemleges ügydarab, mely mind kellő elinté
zést nyert.

Az 1893. évi 26. t.-c. végrehajtása folyamatban 
van. A megyében 34 oly iskola volt, hol a tanítói 
fizetés a törvényszabta minimumot el nem érte. Ennek 
folytán a felekezeti iskola-fentartók közül állami 
segélyért folyamodott 20, kiknek kérvényei a köz- 
igazgatási bizottság által ajánlólag terjesztettek fel 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz. Bizto
sította e minimális tanitói fizetést 4 iskola-fentartó. 
Ezen rendelet végrehajtása kapcsán állami iskola 
felállítása javasoltatott Gseremosnón. Nem történt 
semmi nemű intézkedés s ezért a minimális 300 frt 
tanitói fizetés végrehajtás utján rendeltetett behajtatni 
6 iskola-fentartó hitközségtől; és pedig: a deánfalui, 
dubovai, felső-jeszeni, kisfalui, kostyáni és zsámbo- 
kréti ág. ev. iskola-fentartó hitközségektől. Részint 
helyi körülmények, részint a tanköteles gyermekek 
csekély száma miatt, további intézkedés nem vált 
lehetővé Károlyfalván, Konszkán és Laszkáron.

S most következik a tanfelügyelő jelentésének 
legérdekesebb része. Jóllehet a fenti törvény széllé-

2_______ Turóc-Szent-Márton,_____________
méböl kifolyólag a tanitói fizetések 300 frtra bizto
sítanak, mégis oly nagy a hiány a lanitókban, hogy 
nemcsak 300. de 400 frtos, sőt nagyobb javadalm azni! 
állásra sem jelentkeznek tanítók. Ebből nyilván az 
következik, hogy immár itt az ideje, hogy a társa
dalom figyelme a haza tanítóinak sorsa felé forduljon, 
az eléggé nem kárhoztatható közönnyel felhagyjon s 
őket minden oldalról azon támogatásban részesítse, 
melyet az ügy magasztossága s hazánk jól felfogott 
érdekében minden komolyan gondolkozó honpolgárnak 
tanúsítania szent kötelessége volna. U-

F E I. V I I» E K • n  i  K A p  6 .

Lapszemle.
A .Národnie N oviny f. évi január hó 24-én 

kelt számában olvassuk a következőket:
Minálunk szüntelen dicsekesznek alkotmányos

ságukkal. Mintha az alkotmányosság Magyarország 
valamennyi kormányának s pártjának kiváló erénye 
volna. Az országgyűlési képviselők házának uj elnöke 
Szilágyi Dezső pathossal mondta ki az Ítéletet, hogy 
Európában nincs állam, a melynek lakosai oly nagyra 
becsülnék a képviseleti rendszert, a maguk parla
mentjét, mint Magyarországon.

A konstitucionális rendszer már kiélte magát 
mindenütt s a világnak megtépázott s ocsmány sebe
ket tár fel, a parlamenti representációk több ország
ban éhes uzsorások kapitálisai által megvesztegetett 
bandáknak, a nyilvános vagyon konkvistádorjainak, 
aranysovárgó csőcseléknek tűntek fel, melyek a kép
viselői mandátumokat különféle Panamák, Panaminák, 
Welfiádák, reptilis fondok, zsurnalisztikus szédelgé
sek, igazi gondolati pedaéteriák tisztátlan csereberéire 
használják fel. Lehetséges, hogy Szilágyi azért helyezte 
Magyarországot az alkotmányosság első helyére, mert 
nálunk nem ment az még annyira. Persze, rósz dolog, 
ha a szűz a maga tisztességével dicsekszik s végtére 
minálunk is mutatkoztak nagyon csodás jelenségek : 
a Bokrossiádák, Lindneriádák s mindenféle — iádák.

S hogy néz ki az a mi reprezentativánk! Nincs 
nagyobb fixió, mint az, hogy az országgyűlés a nép
sokaság akaratának igazi kifejezője — s tulajdonkép 
annak így is kellene lenni. Az fixio, theoria, forma
litás, törvényes bensőség. de nem igazság. Az igaz
ságnak még árnyéka som. Még a választásoknál s 
rendes szélesebb körű választási jogoknál is nagyon 
nehéz, még csak közeledni is az ideálhoz: hogy a
megválasztottak választó kerületeik, választóik több
ségének akaratát reprezentálják. Minálunk a válasz
tási rend oly haszontalan, a választások oly nyers s 
szembeötlő erőszakoskodással hajtatnak végre, a 
választók megvesztegetése oly regulázolt, sőt elkerül
hetetlen, a szavazati jog oly korlátolt s még ügyészi 
tekintetekkel is annyira megnyirbált, (a választási 
jognak 10 krnyi adóhátualék miatt való elvonása) a 
nép annyira nincs jogainak tudatában, hogy bátran 
azt lehet állítani, miszrrint a képviselőknek 8/«-de 
tulajdonkép nincs megválasztva, hanem liliputi mino
ritás vagy egyenesen maga a kormány s közegei által 
kinevezve.

De mondjuk, hogy ezek a mai idők hibái, akut 
betegségek, a melyek elmúlnak, a hús öröksége, mint 
azt Shakespeare Hamlet nevű monológjában mondja, 
hogy ezek nem negálják s fel nem függesztik az 
alkotmányosság lényegét Magyarországon. No de elég
séges egy faktum is arra nézve, hogy a mi egész, 
úgynevezett alkotmányosságunkat minden gondolkozó, 
tisztességes embernél semmivé, puszta füstté s merő 
hazug szédelgéssé változtassa.

1895. január 27. 4. szám.
Ezen faktum a következő: 1868. évben alkot

mányos módon hoztak egy törvényi .a  nemzet,eégek 
jogegyenlőségéről, alkotmányos módon publikál tik , 
alkotmányos módra szentesíttettók Ö Felsége Állal. 
Ezen törvénynél, a mely e mellett még mindenek 
fölött nyilvános joggal a kardinális törvényekhez tar
tozik, teliét az alkotményosség épületének sark négy- 
zelkövéhez nem lehot szó semmilyen Becsből jövő  
oktrojála.ról, semmilyen erőszakoskodásról, senimi- 
lven zavaros időkről avagy rákényszeritésről. Nem 
történt formális hiba sem, sem tárgyilag meg nem 
változtak a dolgok, mert azok a nemzetiségek, a 
melyek az 1808. évi törvénynyel el lettek ismerve, 
még mindig léteznek, azok az állapotok, a melyeket 
a törvény jogérvényesíteni akart, meg nem változtak.

S abból a törvényből a mai napig, tehát teljes 
huszonhét évig. nem felt végrehajtva egy pontocska 
sem (a §§-ról nem is kell beszélni) a mely a nem 
magyar nemzetiségeknek amilyen-olyan árva jogot, 
amilyen-olyan jótéteményt nyújtott volna a gazdag 
magyar asztalról! Ellenkezően, ezen kardinális, szank
cionált, publikált törvényt bátran sértheti, ellene vét
kezhetik nemcsak minden miniszter, rendeletéivel s 
utasításaival, hanem minden szolgabíró, minden adó
szedő emberecske, minden bíró és írnok. S a tör
vényellenes sérelmeket szenvedőnek nem lehet apel
lálnia máshoz, csak az Istenhez. A nemzetiségi sérel
mek ellen nincs Magyarországon sem bíró, sem ható
ság, sem törvény, sem kegyelem, sem érzés, sem 
emberség. Ezen sérelmekre süket a miniszter, s hall
gatag helyesli a műveletlen, privát bosszútól égő 
alsóbb hivatalnokok zsarnokságát.

Ezt csak az az ember tagadhatja, a ki a h o ld 
ból szállt volna ide, s így mit sem tudna arról, a mi 
minálunk történik, avagy egy gazember, a ki szán
dékosan hazudik, s nincs egy pirinkó érzése sem a 
társadalmi tiszteséghez. Végiére, hisz ezt nem is 
tagadják, s nyilvánosan kérkednek a törvény fumi- 
gálása és sértegetésével. Ez a faktum! Az egész világ 
előtt hangoztatjuk, hogy így van, mindenkinek szemébe 
mondjuk ezt, az országgyűlés, a legfelsőbb fórumok, 
a világ s a trón e lő tt !

A hol ez lehetséges, ott senki se beszéljen az 
alkotmányosság s a képviseleti rendszer erejéről s 
komolyságáról Magyarországon. Ez nem az idők 
hibája már, nem akut betegség, nem a minden 
emberre nézve közös hús öröksége, ez az úgyneve
zett alkotmányosság chronikus, halálos betegsége, 
nyílt sebe, bűzhödt gyengesége. Már ezen 27r év óta 
pusztító egy betegség is elégséges, hogy megrontsa az 
egész szervezetet. S még úgymond, alkotmányosság, 
még úgymond, törvényesség és rend van az ország
ban 1 !

A >Národnie Noviny* szakadatlanul azzal vádolja 
a magyarságot, hogy dús gazdag asztaláról — mert } 
ő ilyennek látja azt — még morzsákat sem hullat 
tót testvéreinek. Hogy mit kelljen tulajdonkép ez 
alatt érteni, azt talán hamarosan bajos volna meg
mondani, mert minden kívánság odairányul, hogy 
a magyar szűnjék meg magyarnak lenni s hagyjon 
maga fölött táncoltatni. A nevetséggel határos valami, 
hogy a magyar századokon át hiába küzdött légyen 
s most midőn részint műveltsége, részint számarány
ban való megnövekedése által magának haegemoniát 
biztosított, minden elsőbbségéről — egyszerűen lemond
jon. Hogy pedig sok rossz van az alkotmányos aera alatt 
Magyarországon is, hogy sok, nagyon sok baj vár orvos
lásra, azt készséggel elismeri minden ép eszű ember. 
Csakhogy édes Istenem, melyik állam ment mind-

heJyeoorőli kapkodva levegő után; aztan.sírtam volna 
örömemben, hogy csak - r  alom-Volt. Leikemoek kéjes 
ittasultsága nem engedett tovább aludni; lázas agy 
gyál és hevült lélekkel, mámorosán keltem fel ágyamból.

Másnap azon törtem fejemet: vájjon ki ez a
leány? honnáti került szemem elé? hol lakik? hogyan 
hívjak? hogyan szólitsam meg, ha mégegyszer találko
zom vele? Mindez egy raegfejthetlen probléma volt előttem.

Hirtelen valami sötét gondolat ütött tanyát agyam 
bán: Hatha nem találkozom vele tö b o é ? .............

Itt megállt az eszem jarasa. Nem bírtam szaba 
dúlni e gyötrő gondolattól.

— Eh dőreség! Látnom kell őt viszont. Hogy ne 
látnám, hiszen most is eliöttem lebbeg. Látom, a mint 
tündéri alakja el elsuhan mellettem. Fehér ruhaja mint 
sepri a port előlem. Érzem azt a bodító illatot, a mely 
kánit, hevit és ellankaszt; a mely elzsibbasztja az ide
geket. Látom azt a halvány képét, azokat a csillogó 
ftkete szemeket, melyek úgy néznek ream, hogy min
den csepp vér lobogó tűzze válik bennem.

Valami elfogultság vett most erőt rajtam s ker
getett oda, arra a helyre a hol tegnap láttám őt.

Nem találtam, nem láttam sehol.
Másnap se, harmadnap se.
Pár nap eltelt s én viszont nem láttam azt a 

kacér leányt. Mar nyugtalankodni kezdtem. Agyam
ban mindig rémesebbnél rémesebb képek képződtek. 
Szellemnek néztem, akinek szárnya van s aki elszáll 
—  messzire. Eszem jarása chaotikus, kuszáit, rende
zetlen lett. Enervált idegeimtől üldözve, sutba dobtam 
minden munkámat. Az a diabolikus halvány arc kisér
tett mindig.

Éreztem, hogy ez a játék nem tarthat sokáig. 
Kezdtem a régi ösvényemre térni; azt gondoltam, 
hogy az a sok komoly, rideg dolog elvon tőle.

Egy darabig tartott ez a küzdés. Kezdtem kijóza
nodni a mámorból és határozottan jöttek egészséges

gondolataira is néha. Dolgozgattam tovább nyugodtan. 
Be-bejartam ezután is a varosba s lehet, hogy talál
koztam is vele. Nem mondom, hogy nem ismertem 
volna rá, de talán kikerülte figyelmemet.

Mondom: raár-már feledtem azt a rejtélyes kacér 
leányt, amikor egy színtársulat jött városunkba. Én 
mint riporter jelen voltam minden előadáson. Az újsá
gunk, meg a szinlapok jó előre hirdették, hogy: »rend
kívüli előkészület alatt a Madách »ember tragédiája.* 
Tudomásul is vette a városi és a vidéki közönség. 
Zsúfolt volt a nézőtér, amikor nővéremmel beléptem a 
terembe. Közel a színpadhoz foglaltunk helyet. Nagy 
számú vidéki közönség volt jelen. Régi iskolatarsaimmal 
találkoztam. Főkötős hölgyeket ismertem fel, akik 
visszaemlekeztettek gyermek- és déákkoroinra. Csinos, 
fiatal lányokat láttám, akiknek kilétéről hol a nővérem, 
hol pedig valamely ismerősöm egyet-mast mondott el. 
Az első felvonás alatt keveset ügyeltem a színpadra, 
szemem és gukkerem többnyire ott járt, a hol egy-egy 
evikkeres vagy lornyettes hölgyecskét pillantottam meg. 
A felvonás után legördült a függöny s a hölgyek a 
a Lucifert, a férfiak pedig, az egyes angyalokat tapsol
tak ki.

Szünet alatt idézgettem a nővéremnek a darab 
legérdekesebb jeleneteit s elmondtam neki, milyen 
nagy a külömbség a fővárosi és a vidéki színészet és 
közönség között, mialatt a hátunk mögött három hölgy 
vidáman csevegett, sőt az egyiknek folytonos kacagása 
zavart is minket. Valami pajkos vidéki leány lehetett. 
Bosszantott is, de illetlenségnek tartottam hátra fordulni.

A zúgást csakhaojar a csengő szakította meg s 
ott állt Ádatn és Éva. Hangos kacagás hallatszott most 
a hátam mögül. Minden szem egy pillanatra oda 
tekintett s én is hátra fordultam, de csak egy rövidke 
pillanatra —, aztán elsötétedett előttem minden. Fejem 
zúgott, szemem káprazott, mellemben vad vihar támadt. 
Mintegy megkövültén, mozdulatlanul ültem azon a 
helyen. Nem láttam, nem hallottam azontúl semmit,

csak az a cinikus kacaj, a taps, a zúgas, a csengő úgy ■ 
zsongott zagyván a fülemben, mint valami elrontott 
óramű kerekének rekedt berregése.

Később magamhoz kezdtem térni s igyekeztem 
legyőzni szenvedélyemet, de nem bírtam magammal", 
mert az a szép kacér leány folyton sugdosott sí kérde
zősködött egyik vagy másik szereplő kiléte után. Óh 
mily szívesen adtam volna át neki a sajat szinlapomat, 
csakhogy belenézhetnék azokba a ragyogó sötét sze
mekbe. Sokáig töprenkedtem rajta, vájjon megtegyem c 
azt a szemtelenséget. De nem éreztem magamat meg 
eléggé erősnek. Majd pedig gondoltam, hogy bocsánatot 
kérek tőle, amiért rá mertem nézni, amikor kacagott. 
Újra nyugtalanság vett rajtam erőt, bar nem mozdul
tam helyemről, zihált a mellem s tombolt bennem 
minden csep vér. Úgy éreztem, hogy ez a kacér leány 
nem afféle tucat kokott, akit az ember megun, hanem 
valami démon, aki eitiporja azt, aki útjába került. Fél
tem ettől a leánytól. Elfogult voltam. Minden bátor
ságom elhagyott. Fejembe tódutt a vér s zúgott körü
löttem minden. Azt sem tudtam, hányadán vagyok Az 
egész előadásból egy szót sem hallottam és azt sem 
tudtam hol tart. Csak fékevesztett szivem hangos dobo
gását halottam s éreztem, hogy most egy végzetes 
pillanat fog bekövetkezni.

Elhatároztam, hogy átnyújtom neki a szinlapot s 
bemutatom magamat.

Úgy is tettem.
Felálltam és amint hátra fordulok, ő  is háttal 

fordult felém s ruhái közt motozott. — Zavarba jöttem, 
de csak egy pillanatra, mert e másik pillanatban — 
utólszor gördült le a függöny.

Aztán csak azt hallottam, amint valaki —  Mar
gitnak szólította azt a bizonyos kacér leányt. *



i .  szám. Turóc-Szenl-Márton,
ezen bajoktól? Nincs-e épp ezen bajokkal telítve 
Európa valamennyi állama? — Avagy a pánszlá- 
vok által magasztalt Orosz birodalom éppen egy 
maga dicsekedhetik azzal, hogy beléletét nem 
ugyanazon társadalmi szűk rágják, — mint más 
az országét? Sehogy sem hihetjük, sőt úgy tudjuk, 
hogy ott még több és sokkal nagyobb dimenziói vannak 
a bajoknak. Hanem igenis, Magyarország — bár mennyit 
sinfeljenek is reá ádáz ellenei — még mindig Európa 
legalkotmányosabb országainak egyike, mely polgárait 
egyforma szabadsággal boldogítja s a mi a magyarnak 
szabad, megvan az engedve tót, szerb. oláh. német 
hontestvéreinek is. csak egy tilos mindnyájunknak : 
a kifelé való gravilálás! A magyar nyelvnek isme
rete pedig elengedhetetlen szükségszerűség és soha 
ne adjon az Isten nagyobb bajt annál, hogy valaki e 
nyelvet, mely neki csak előnyöket biztosít, megta 
nulja. Legyünk ne csak magunk, de mások józan 
Ítéletével is méltányosak.

h í r e i n k .
— A stubnyafürdői társalgó-kör. Lapunk múlt 

évi utolsó számában említést tettünk amaz életre való 
mozgalomról, melynek élén Zorkóczy Tivadar főszolga
bíró és dr. Boros Béla urak állanak, s felemlítettük, 
hogy minden hét csütörtökén összejövetel terveztetik 
a fürdő vendéglőjében. Ez a mozgalom úgy látszik 
mindegyre erősebb gyökereket ver, mert az összejőve 
telekben nemcsak számosán vesznek részt a megye 
felső Járásából, hanem mint értesülünk, a január hó 
31 én tartandó összejövetel alkalmából már felolvasás 
is fog tartatni. Holbay Lajos felső-stubuyai plébános a 
párbajról íog értekezni. Ezúttal azonban egyéb közér 
dekű kérdések megbeszélése mellett a Stubnyafürdőben 
tervezett kölcsönös segélyző-egyesület felállítása is szóba 
fog kerülni. Eddigelé volt összesen négy összejövetel, 
a melyek mind igen látogatottak voltak s kedélyesség 
dolgában sem hagytak hátra semmi kívánni valót. Az 
első összejövetel január hó 4-én volt, melyen mintegy 
36—40-én vettek részt.

—  Tombola-estély. A  turóci Jótékony Nőegylet 
február hó 9-én tartandó estélyére az előkészületek 
nagyban folynak. Mint értesülünk részt vesz azon a 
megye valamennyi családja, a kik pedig fontos okok
ból nem jelenhetnek meg, azok gondoskodnak arról, 
hogy részint nyereménytárgyakat küldenek az elnökség 
rendelkezésére, részint pedig megváltják a sorsjegyeket, 
hogy a nemes célú egyesület minél nagyobb tiszta 
bevételhez juthasson.

-  Humánus eljárás. Blumenfeld Fülöp tanító, 
ruttkai magán elemi iskola-tulajdonos leánykáját hosz- 
szabb ideig tartott betegeskedése alkalmával Kenessy 
Kálmán és Tugenthat Gyula ottani orvosok igyenes 

1 gyógykezelésben részesítették. Nevezett tanító könnyes 
szemekkel beszélte el nekünk ezert humánus eljárást, s 
felkért bennünket,' hogy lapunk útján is.'halás köszöne- 

< tét mondhasson a nemes szívű emberbarátoknak.
— Búcsú-Ünnepély. Nemes János znióváraljai kir. 

I járásbirónak, a besztercebányai törvényszékhez történt 
1 áthelyeztetése alkalmából, a znió mossóci járás lakos-

- 9  sága impozáns búcsúünnepélyt rendez február 3-án. Az
Ht ünnepély megtartasara vonatkozólag a rendező bizottság
•AV az alábbi programmot bocsátotta ki : — 1. Gyülekezés 

pont 3 órakor történik a znióváraljai uradalmi nagy-

r  e 1. v  ■  »  k k  1 11 1 r  1 11 ó.

®  vendéglő épületében, honnan egy küldöttség 
V  ünnepekért, hogy meghívja az összegyűlt tisztel

megy az
lepeltért, hogy meghívja az összegyűlt tisztelők közé,

— 2. A  megjelentek nevében búcsút vesz tőle Akantisz 
Rezső magyar, Matuskovits Mihály tót és Zvada Antal 
német nyelven; esetleg még mások is beszélhetnek, de 
kötelesek ezt az ünepély-rendező élnöknél, Akantisz 
Rezsőnél előlegesen bejelenteni. — 3. Ez alkalommal az 
elnöknél egy iv lesi,, melyen Írásban lesz megörökítve 
az elbúcsúzás, miérti? a jelenlevők kéretnek ezt az 
ivet minél számosabban aláirnii hogy ez az ÜnnepeUqek 
emlék, gyanánt átadassák. — 4 . Esti 6 órakor közös 
társas-vacsora tartatik és azok, a kik ezen a vacsorán 
részt szándékoznak venni, ebbeli szándékukat f. hő 
29-ig Akantisz Rezsőnél tarcoznak bejelenteni ; a beje
lentés pedig kötelező és a résztvételi egy forintnyi 
dijat mindenki tartozik az elnöknél lefizetni, még azon 
esetben is, ha időközben akadályozva lenne a megje
lenésben. — 5. Az estélyen Csonka Pál zenekara játszik.
—  6 . Ennélfogva tisztelettel kéretnek, úgy a körjegy
zők, mint a községi hiró urak, nemkülönben az ünne
pelt barátai, hogy saját hatáskörükben odahatni szíves
kedjenek, hogy ezen ünnepély a legszélesebb körben 
ismertetve legyen s ezáltal a tömeges megjelenés eléressék.
— 7 . Azok a résztvevők, kik vasút mentében laknak, 
értesíttetnek, hogy a Budapest-felőli 322. számú vegyes
vonattal jöhetnek, mely Znión 12 óra 55 perckor van.
—  8. A turócz-szt.-martoni járásból jövők a d. u. 321. 
számú vegyes vonattal jöbetnek, mely Znióra 4 óra 12 
perckor érkezik. A  vasúton jönni szándékozók kéret 
nek megjelenésüket az elnökkel tudatni, hogy az kellő

: számú kocsikról gondoskodhassék.
— Kinevezés. A vallas- és közoktatásügyi minisz- 

!  tér, Schwartz Antal okleveles tanítót, az alsó-turcseki
állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki.

— Esküvő. Galanda István, a stubnyaíürdői főszol- 
;abíróság tisztviselője, január hó 2 1 -én vezette oltárhoz 
"auber Malvin kisasszonyt.

— Szerum-difteritisz Turócmegyóben. Vonatko
zással lapunk múlt számában közölt megyei közigaz
gatási tudósításnak ama kitételére, hogy a megyei főor-

megbizatik, miszerint a turóc szt.-mártoni gyógy- 
:erészszel lépjen érintkezésbe a szérumnak állandóan 

íészietben tartasa végett, — azt az értesítést vettük, 
^ogy Friedmann M ó? ruttkai gyógyszerész már ezc- 
itt három héttel beszerezte a szerum-difteritiszt s azt 
llandóan készletben tartja.

— Meghívó. A Körmöcbányái Kath. Legény- 
egyesület 1895. évi február hó iö-án a városi iskolák 
dísztermében zas/laja javara szfni-előadassal egybekö
tött táncmulatságot rattdez.

— Pro domo. Lapunk folyó évi január hó 20 án 
megjelent szamában >közigazgatási ülés* című közle
ményünk távolról sem akarta liichter József. íelső- 
síubnyai igazgató-tanító urat sérteni. Hazafisága és 
félszázadot meghaladó tanítói működése előtt tisztelettel 
raeghaj unk. A reá vonatkozó megjegyzést illetőleg az 
a kitétel, hogy: nem tud magyarul, megengedjük, hogy 
talán jobb lett v 3 Ina, éppen félszázados működésére 
való tekintetből, ha tudósítónk áltál igy fogalmaztatik: 
nem tud jól magyarul s ebben tálán nem talált volna 
az igazgató ur semmi sértést. Mert tudni valamicskét 
és ismét jól tudni valamit, ez két egymástól távol 
álló fogalom. Különben tudósítónk az igazgató urnák 
személyes ismerője és igy alapos okunk van azt követ 
keztetni, hogy az igazgató urnák csak oda terjedhet 
ki tiltakozása, hogy nem tud iól magyarul ; rágalomnak 
azonban egyaltalában nem minősítheti tudósítónk eljá
rását, magyar nyelvi ismeretei erre egyaltalában fel
nem jogosítják.

— Gyalú-fűrósz. Székely György uradalmi erdő
mester egy uj fűrészgépet konstruált, melyből a desz
kák mint sima felületű gyalult anyagok kerülnek ki. 
Az uj géppel próba munkát végeztek Budapesten a 
Neuschloss-fele fűrésztelepen sí azt teljesen használha
tónak találták. E gép áltál fűrészelt deszkák gyalulás 
nélkül használhatók szobapadlójásra, mindenféle festék
kel mázolandó kerítések s egyéb tárgyak előállítására. 
Előnynyel használhatják tehat*;az asztalosok is, mint
hogy a munkai mindjárt a fincftn gyaiulasnál kezdhetik. 
Előnye, hogy az ilyen deszkáról az esővíz gyorsan 
folyik le s igy gyorsan szárad; előnye még az is, 
hogy az anyagnak minőség szerinti osztályzása egészen 
megkönyíttetik; előnye végűig- hogy azonnal rendes 
méreteire dolgozható fel az ilyen anyag.

— A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara érte
sítései. A bor- és szesz-keresjcedŐKet figyelmeztetjük, 
hogy mert a folyadékot tartalmazó kosárba font palac 
kok (demijon) a postai kezelés közben sem a küldő 
félre, s a postakincstarra néjzve alkalmasoknak nem 
bizonyúltak, ezentúl megfelelőbb tartályt alkalmazzanak. 
Ajánlatos, hogy a folyadékot faladakba, rekeszekbe 
zárt és fagyapot vagy moha közé helyezett palackok
ban vagy hordvéskakban szállíttassanak, melyeket, ha 
drágább folyadékokkal (pl. asaszúbor stb.) vannak meg- 
tölve, vászonnal vagy bádoggal lehetne bevonni. E gön 
gyölés nem sokkal költségesebb a demijonnál és any- 
nyiban előnyösebb, hogy az összetörés eshetősége sok 
kai csekélyebb. — A m. kir, államvasutak Budapest 
balparti üzletvezetősége a vezetése alatt álló vonalo
kon ez idő szerint használatban lévő, 225 drb tizedes 
és 210 drb százados mozgósítható mérleg, — valamint 
az azokhoz tartozó súlymértékek fentartása és javitásá- 
pak 1893 évi március .1-töl ke.xdoieg három egymásu
tán következő évre —* esetleg rövidebb időre is -— 
szerződésileg való elvállalására nyilvános pályázatot 
hirdetett. Az érdekelt köiök erre figyelmeztetnek azzal 
a megjegyzéssel, hogy az illető feltételek a kereske
delmi és iparkamaránál a hivatalos órák alatt betekint- 
hetők. — Az érdekelt köröket ezennel értesítjük, hogy a 
szerb pénzügyminiszter m. é\ szeptember hó 20-án 
10257. szám alatt kelt rendelete szerint nem csak 
hordókban, hanem a palackokban stb. a monarchi
ánkból Szerbiába bevitt ecet essenciák a velünk fen- 
álló kereskedelmi szerződés értelmében 100 klgkint 5 
dinárnyi vám alá esnek. Egyszersmind elrendelte a 
szerb pénzügyminiszter, hogy a szerződesellenesen 
beszedett többletet az iileto bevivőktick nyugta mellett 
visszafizessék. .

— A fizetési meghagyások iránti kérvények űrlapjai 
Moskóozi F.-né könyv- és pápirketeskédésében kaphatók.
1 — Fagykenőcs. Egyedül Schneider J. resicai 
gyógyszerésznél kapható amá'hfres fagykénŐcs, mely 
3 nap alatt biztosan big/ogtfjt minden fagydaganatot 
az orról, kézről és lábról. A gyógyszernek tégelyje
2 írt; a megrendelés legcélszerűbben postai utánvéttel 
történhet.

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a gró f Eszter- 
hdzy Oéza-féle cognacgyár m li számunkban megjelent 
hirdetésére.

1895. január 27.
gora, egy hintó, egy nagy tükör márvány-lapu áll
ványnyal, egy nagy márvány-lapu kredenc, egyébb 
szobabútor, egy tapecir-garnitura. mindenféle porcellán- 
és üveg-edény, 6 aranyozott kávés-kanál stbből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járásbíró
ság 8118— 1891. számú végzése folytán 2681 frt 59 
kr. tőkekövetelés, ennek 1885. évi december hó 30. 
napjától járó 8°/o kamatai és pedig összesen 251 frt 
2 krban biróilag már megállapított költségek erejéig 
a helyszínén Znióváralján leendő eszközlésére 1895. 
évi február hó 13 ik és következő napjának délelőtti 
10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. l.-c. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Znióváralján, 1895. évi január hó 14-én.
S z i b n e r,

kir. bírósági végrehajtó.
1895. évi 335. sz.

Árverési hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatalhoz tartozó kör- 

möcbányai m. kir. erdőgondnokság irodájában f. ó. 
február hó 15 ón d. e. 10 órakor, következő tárgyak 
értékesítésére nézve nyilványos verseny-tárgyalás 
fog megtartatni.

1. A körmöcbányai magy. kir. erdőgondnokság 
kerületén évenkint nyerhető 300—400 üm3 köbmé
terre tehető lúckéreg eladása iránt, 1895. évi január 
1-től kezdve 1900. évi december 31-ig terjedő időre, 
vagyis 6 év tartamára; kikiáltási ár ürköbméteren- 
kint 1 frt 30 kr.

2. A körm öd m. kir. erdőgondnokság kezelésé
hez tartozó Alsó-Turcsek határában fekvő, 12,46 Ó-öl 
területén gerebraktár bérbe adására nézve. 1895, évi 
január 1-től kezdve, 1900 évi december 31-ig ter
jedő időre.

Egyévi haszonbér kikiáltási összege 28 frt.. 
Versenyezni kívánók erről azzal értesítettnek, hogy, 
ajánlatukat a verseny-tárgyaláshoz kirendelt bízott-" 
Ságnak, akár szóval, akár a kincstárnál szokásos 
módon Írásban beadhatják, kötelesek azonban a lúc
kéreg árverésénél 50 forintot, a faraktári terület 
árverésénél ellenben 3 forintot bánatpénzül az árve
rési bizottság kezeihez leteni.

A verseny-tárgyalási és szerződési feltételek az 
alóiírt hivatalnál és a körmöci m. kir. erdőgond
nokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Zsarnocán, 1895-ik évi január hó 21-én. 
________________________11 k ir  e rd ö l&ivatal.

• x é x m x M X M m x t x i

N y i l t t é r .
(Az e rovatban foglaltakért nőm vállal felelőséget a szerk.)

Báli selyemszöveteket 35 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként — valamint fekete, fehér, színes, Henne- 
berg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként 
sima, csikós, kockázott, mintázoltak. damaszt s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szín és 
mintázatban s. a. t. postabér és vámmentesen a ház
hoz szállítva; mintákat postaforduloval küld ^ l l c n n e -  

€■. (ó8. kir. udvarszallito) K e l y c m g y n r a  
K iir Í c l i lM ‘ 11. Svájcba címzett levelekre 10 kros, leve
lezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintézíettnek.

383, vb. az. 1894.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó, 1881. évi LX. t. c. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
znióváraljai kir. járásbíróság 1892. évi 492. számú 
végzése következteben Melfelber Zsigtnond luróc szt.- 
mártoni ügyvéd állal képviselt znióváraljai kölcsönös 
segélyző-pénztár javára, Kollár Mihály ügyvéd zniói 
lakos ellen 3631 frt 59 k r. s járulékai erejéig foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1203 frtra becsült 1—47. folyó tétel aluli egy zon-

x

!
!
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X
X

3023—3033/1894. sz. g

Vé lemény.  5
9  • Folyó évi szeptember hó 26-án szemé- ^

lyesen jelentem meg a X

J  Gróf Esterházy Géza-féle J
cognacgyár r.-társ.

budapesti gyártelepén, hogy ott a megejtendő 
kémiai vizsgálatra cognac-mintákat vegyek.

E célból a nagy udvari raktárba és gyár
helyiségbe mentem, a melyek berendezése a 
technikai újabb követelményeknek minden tekin
tetben megfelelő és tisztasága mintaszerű. A 
raktárban körülbelül 4 0 . 0 0 0  (iie^yven- 
e z e r )  palack cognac volt elküldésre készen' 
elhelyezve, a melyek küzüi minden minőségi
ből tetszésem szerint vettem egy-egy palac
kot magamhoz. A raktárból a nagy és tágas 
pincébe kisértek, a hol körülbelül-

200,000 (kétszázezer) liter to p a t
fekszik hordókban, minden hordó számozva 
és csillagokkal jelezve van. Miután azt a fel
világosítást nyertem, hogy a csillagjelzés a 
minőségét jelenti, innét minden minőségből 
személyesen vettem mintát, a melyeket külön- 
külön szakszerűen vizsgáltam. E vizsgálat 
eredménye, hogy az Esterhazy-Cognac tiszta 
bordesztillatum és minőségre nezve a forgalom
ban levő jobb fajta cognacokkal egy szín
vonalon áll.

Budapest, 1394 október 9-én.
Nyilvános kémiai laboratórium

h Dr. Neumann Zsigmoint,
keresk. törv. hites vegyész Budapest.
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481. sz. 1894.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi L X .t .c .  

102. §-a  értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tekintetes luróc-szt.-inártoni kir. járásbíróság 1894. 
évi 4227., 4399., 4573. számú végzése következtében 
Burger M., Neurath testvérek és Kriegler D. javára, 
Scheinberger G. ellen 117 frt. 124 frt 82 kr., 683 frt 
s járulékai erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján felQIfoglaft é> 406 frtra becsült min
denféle szoba-bútorok, 1 arany kettős-karperec, 2 
férfi- és 1 női arany-órából álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tekintetes turóc-szt.-mártoni 
kir. járásbíróságnak 4600— 1894. számú végzése



4  T u r ó c - S z e n t - M á r t o n ,

folytán 117 frt, 121 frt 82 kr.. 683 frt tőkekövetelések, 
ezeknek 185)4. évi októker hó 12. és szeptember hó 
14. napjától járó 6%  kamatai és eddi# összesen 
63 frt 64 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig Scheinberger Gusztinál Turóc-Szt.-Mártonban 
lakásán és adóhivatalban leendő eszközlésére 1895. 
évi február hó 14-ik napjának d e. 9 órája határidőül 
kitözetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi január 22-én.
Zathureczky Jenő,

kir. jbirósági végrehajtó.
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q  Dr. Nyomárkay Ödön, Székely Elek,

Zomplűnmegye ktizkórhúz orvosa. Ügyvéd.

q  t W  Figyelem a fenti védjegyre!! 2
o o o o o o o o o o o o o o o o  o o o o

r Ezen Horgony'Pain'
r Expeller néven is is- 

r  méretes, igazán népszerű 
r háziszer most már 25 óv óta 

r legjobb fájdalomosillapité bc- 
r dörzsölésnek fényesen bebizo-

'  nyúlt kt)8zvénynél,08úznál,tag8zag' 
jatásnál stb. nél. A föld összes or- 

w szagaiban nagy elterjesztést és biztos 
r  hatása következtében minden oldalról oly 

r  elismerést talált, hogy minden botognok jog- 
- l  ajánlható.
‘7nőt. c a p s ic i com pos .

(Horgony-Pain-Expeller)
kimagasló állását a fájdalomcsillapító bodörzsölé- 
sek között diadalmasan megtartotta, különféle fol- 
bujtás és utánzatok dacára; ez bizonyára a legjobb 
bizonyíték arra nézve, hogy a közönség igen jól 
meg tudja különböztetni a jót a rossztol.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bevá
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyolendő és minden üveg ezen jegy nélkül, 
mint nem valódi visszautasítandó. A gyógy
szertárakban kapható 40 kr., 70 kr. vagy 
1 frt. 20 kmyi árban üvegenként; B udapesten  
T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél.

Richter-féle gyár Rudolstadtban, Tlnir.-ban.

218. tlkv. sz. 1895.

Hirdetmény.
Szlován község telekkönyve birtokszabályozás 

következtében az 1869. évi 2579. számú szabályren
delethez képest átalakíttatik és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve a melyekre az 1886: 
XXIX.. az 1889: XXXVIII. és az 1891': XVI. t.-cikkek 
a tényleges birtokos tnlajdonjogának bejegyzését 
rendelik, az 1892: XXIX. t.-cikkben szabályozott 
eljárás, a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésé
vel kapcsolatosan foganatositlatik.

E célból az átalakítási előmunkálat hitelesítése 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 1895. 
évi március ho II-ón fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak :
1) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által 
jelenjenek meg, és az uj telekkönyvi tervezet ellen 
netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják 
elő, mert a régi teíekkönyv végleges átalakítása után 
a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem érvénye
síthetik ;

2) mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesz
tést kívánnak tenni, hogy a tlkvi hatóság kiküldött 
bizottsága előtt a kitűzőit határnapon kezdődő eljárás 
folyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mulassák fe l;

3) mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulaj
donjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az aláírásra az

r  b  i ,  v  i  n  t  m  h i b  *  **
1880: XXIX t.-cikk 1B— 18. és  az 1881): XXXVIII 
t.-cikk 6., 0., 7. és 9. gS-ai éneimében szükséges 
adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igenje
iket a bizottság eltilt igazolják, avagy oda Itassanak, 
hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruhá
zás létre jöttét a hízott.ág elölt szóval ismerje el 
és a tu la jd o n jo g  bekebelezésére engedélyét nyilvá
nítsa. mert különben jogaikat ezen utón nem érvénye
síthetik és a bélyeg, és illeték elengedést kedvez- 
menytől is elesnek ; — és

4) azok, kiknek javára tényleg már megszűnt

1894. évi 4072. szám.

I követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 
b e van , vilvánkönyvileg bejegyezve úgyszintén az 

• bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
’ J i ■ ii inának lör éset kérelmezzék, illetve 

í» Z  l C ™  nyilvánítása vége,, a bizottság 
elő,i jelenjenek meg. mert ellen esetben a bélyeg.

me" 'K ,7 ^ tkrtbm ó'S 'g" null ü'ktT hatóság Turóc-Szt.- 
Mártonban, 18ÍI5. évi jtuntar hó 1,-én.

Medzihradszky,
kir. aljárásbiró.

1806. január j a . _________4. szám.

Árverési hirdetmény.
A Körmöcbányái m. kir""erdögond„oksághoz tartozó,

Turczsteg erdőhely, A. Íizemosztóly, • vágássoro a 4  lak, 32. ™ delelí -  ■OZ. (JKKIUg. ' ,
lurczsieg biuuubij, -• ; n f  fiVj február ho ll-én délelőtt 10 orakor alövőn kijelölt, az alább részletezett épületi és tűzifa, a T. evt lenruar nu . . .
nócai m. kir. erdőhivatal irodájában nyilvános árverés utján elfog adatni, pcű gKlkill|14si 4 r .1. tá v o lsá g i osztá ly  ,  - , pn  . o ; i , o  f Pt tvn kr

925 in' jegenye- és lúcfenyő-épülelfa 28 cm. közép álm. aluli 2 frt uO kr.
3809 . . . .  ■ 28 • - Ielul *

B83 Um' fenyő hasáb- és d o r o n g f a ................................................
Ö83 . . fe k ü fa .............................................................................
513 . kemény hasáb- és dorongfa ................................................
543 . .  f e k ü f a ...................................................................

1 )

i
4
5)
6)

! frt 50 kr 
frt — kr. 
frt 36 kr.

• frt 22 kr. 
frt 49 kr.

• frt 30 kr.

15476 frt — kr. 
209 frt 88 kr. 
128 frt 48 kr. 
164 frt 64 kr. 
102 frt 90 kr.

Összesen 18394 frt 40 kr.
Versenyzők kötelesek az árverés megkezdése előtt 1810 frtot bánatpénz gyanánt az árverező 

bizottság kezeibe letenni.
Szabá^ys^erüen szerkesztett és 50 kros bélyeggel és bánatpénzzel ellátótt Írásbeli ajánlatok 

elfogadtatnak. ^  szerzíidési feltételek az alólirt erdőhivatalnál, valamint a körm öd
gondnokságnál is megtekinthetők. ,

Zsarnócán, 1895. évi január hó 13-án. A  m .  k i r

kir. erdő-

erdöhivatal.

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

Becsben, I., Singerstrasse 15. sz. a. „zum goldenen Iteiclisapfel“ .
V é l ' í i s / . í i t ó  l a l H l l U 'M o k .  ezelőtt á l t a l á n o s  la b d a c s o k  neve alatt; ez utóbbi nevet teljes 

joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, m elyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen 
be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család, 
m elyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem volna található.

Számtalan orvos állal ezen labdacsok háziszerül ajánllatnak és ajánllattak minden o ly  bajoknál, melyek 
a rósz emésztésből és székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, májhaiok. kólika, vértolulások, aranyér, héllét- 
lcnség s hasonló betegségeknél. Vértisztiló tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból 
eredő bajoknál is : igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. üzen vértiszlitó labdacsok o ly  könnyen 
Itatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gy er
mekek által is minden aggodalom nélkül bevehetők.

A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük után 
egészségük visszanyerése folytán hozzánk intézlek, ezen helyen csakis néhányat említünk azon m egjegyzéssel, hogy 
mindenki, a ki ezen labdacsokat ogyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.

Köln, 1893 április 30. j J.-féle vérlisztitó labdacsokat követelni és csakis azok
Tisztelt Psorhofer Ur ! . tekinthetők valódiaknak, m elyeknek használati utasítása a

Legyen olyan Mtves és küldjön nekem ismét lő  Pserhofer J. névaláírással fekete színben és m inden egyes 
tekercset az ön föltilmulbalatlan vérlisztitó labdacsaiból doboz fedele ugyanazon aláírással vörösszinben  van ellátva,
utánvétellel. Fogadja ez utón is a legmélyebb köszöne
téinél labdacsai csodahatásáérl. — Maradok teljes-tisz
telettel Pawlislik Ferenc, Köln. Lindenllu 1.

Bsrahardini h a v a s i- iü -l ik ir

llrasche, Földnik mellett, 1887 szopt 12.
Tekintetes U r!

Isten akarata volt. hogy az ön labdacsai kezeim 
közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom. Én 
gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogy semmi mun
kát sem voltam többó képes végezni, és bizonyára már 
a bulink közé volnék, ha a az ön csodálatraméltó labda
csai engem nem mentetlek volna meg. 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 szolgáltak. ______  Knificz Teréz.

Bécs-Ujhcly, 1887 novem ber 9.
Mélyen tisztelt U r !

A legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek 
G0 éves nagynéném nevében. Az illető 6 éven át szen
vedett gyomorburutban és vizkórságban. már életét is 
megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn vélet
lenül egy dobozt kapott az ön kitűnő vérlisztitó labda
csaiból s azoknak állandó használata folytan tökéletesen 
kigyógyult. — Legfőbb tisztelettel W cinzettel Josefa.

líicbengraberaml, Gföbl mellett, 1889 márc. 27.
Tekintet s Ur!

Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön  valóban 
hasznos és kitűnő labdacsaiból. FI nem mulaszthatom 
legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok értéke 
lelett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenve
dőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen bálairatom 
tetszésszerinti használására önt ezennel felhatalmazom. — 
Teljes tisztelettel ______  Hahn Ignác.

Golschdorf, Kolbacb mellett, Szilézia, 1888 okt. 8.

Felkérem, miszerint az ön vérlisztitó labdacsaiból 
egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis az 
on csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo- 
inorbajlól, mely engem 5 éven át gyötört, m egszabadul- 
tani. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, s 
midőn legforróbb köszönetcinct kifejezetni — vagyok tisz- 
lclcltcl _____________  Zw ick l Anna/

Ezen vérlisztitó labdacsok csakis a P se rh o fe r  J .-fé le  
az -aran y birodalm i almábo/.< cím zett g y ó jry szertá r- 
bnn. B ecsben . L, SingerstrusHe 15. sz. o.' készitletnek 
valódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó 
doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben hat doboz tarlal- 
maztatik. 1 frt 5 krba kerül; bérinentetlen ulánvételi kül
déssel 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik cl.

Az összeg döbben i beküldésénél (mi legjobban 
posta utalványon eszközöltetik) bérmentes küldéssel együtt 
1 csomag 1 frt 25 kr.. 2 csomag 2 frt 30 kr.. 3 csom ag 3 
frt 35 kr.. 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 6 frt 20 kr. 
és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. — K aphatók T örök  
J ó z s e f  g y ó gyszertárában . Buda pesten.
, Nagy elterjedtségük következtében ezen
labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt utá- 
nozla lnak; ennek következtében kéretik csa k is  Pserbofer

nemű gyom orhánlalm ak ellen . '/, üveg 2 frt 00 kr., 
7 . üveg 1 frt 40 kr., üveg 70 kr.

Amerikai kcssvénykenőcs, fS U 47 S ,os™indlü
koszvényes és csűzos bajok, u. m. : gorincagybántalom . 
tagszaggatás, ischias, m igrainc. ideges fogfájás, főfájás, 
fülszaggatás síb. ellen 1 frt 20 kr.

Tannochinin hajkenőcs, £ £
mennyi hajnövesztő szer közölt orvosok által a leg
jobbnak éli merve. Egy elegánsan kiállított nagy szc 

/  lencével 2 frt.
Á lt f l ln n fN  tflTIPPV S lou d el tanártól. Ütés és szúrás 
A lU dldU Uö bdJJddZ, által okozott sebeknél, mérges 

daganatoknál, ujjkukne, sebes- vagy gyu ladl-m cll vagy 
más ily bajoknál, mint kitűnő szer lön kipróbálva. 
1 tégely 50 kr., bérmentve 75 kr-

F s fr v h íl lp s s f f l  P s e r b o fe r  J .-töl. Sok év  óta a fagyos 
t d g j fU d U M U l ,  tagokra és m inden idült sebre, mint 

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

U t i f í í n P ^  eBY általánosan ismert kitűnő háziszer, 
w vótu u fcu v , hurut, rekedtség, görcsös köhögés stb. 

ellen. Egy üvegecske ára 60 kr , 2 üveg bérm entve 1 50  frt.Elst-asszannia <príienl “ »pp®kj in«g™ntott gyomor,
* uw uau“ u*a » rósz em észtés és m indennem ű altesli 
bajok ellen kitűnő háziszer. Egy üvegcsével 22 k r . 

# 12 üveg 2 frt.

Általánsa tisztita-ss í*ll-rl,'h A "  -1"1 Kiiu.níiwt “  üu, liaziszer a rósz em észtés m in
den következm ényei, u. m. : főfájás, szédülés, gyom or- 
görcs, gyoinorbév, aranyér, dugulás stb. e llen  Egy c so 
mag ára 1 frt.

Angol csodabalzsam, SUglyir.”  kr’ egy kis 
Por a lábizzadás ellen.

képződő kellem etlen szagot, épen tartja a lábbelit és 
mint ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 
50 kr., bérm enlve 75 kr.

Golyva-balzsam, £,7"“ ^ 7 , “ S L X V  
Helsó vagy egészség-só,

delien  em észtésből szárm azó bajoknál. 1 csom ag 1 írt.

Mia-Poko, íh“umaYibr X 0l<lalu rer4ii8' f“!fáj4s'
. i , lize1nl il1 felsorolt készítm ényeken kívül, az o sz 
trák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi g y óg y 
szerészeti különlegességek raktáron vannak és a k ész
eiben netán nern levők gyorsan és o .csón  m egszerez- 
;ii? . i i 0slai 'oegrendelések a leggyorsabban eszk ö

zöltetnek ha a pénzösszeg előre küldetik ; nagyobb 
megrendelések utánvétellel küldetnek. Bérm enlve csakis 
o ly  esetben történik a küldés, ha az összeg e lőre beérke
zik. m ely esetben a postaköltségek sokkal m érsékeltebbek.

Turóc-szt.-martoni Magyar Nyomda — Moskúczi Eerencoé.
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