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Mit köszönhetünk és mivel tar
tozunk a társadalomnak?

Ha mindnyájan ludnók és mindig szem- 
előtt tartanók, hogy mit köszönhetünk és 
mivel tartozunk a társadalomnak, úgy annak 
érdemesebb és jobj) tagjai minden tekintetben 
boldogabbak lennének.

Robinson élete a puszta szigeten, mielőtt 
Péntekkel találkozott, nagyon elhagyatott és 
örömlelen volt. Pedig az ő állapota távol áll 
az igazi ■ elhagyaloltságtól. Mert minden talál
mány, minden .mesterfogás, melynek segélyével 
szomorú helyzetén könnyíteni törekedett, ama 
társadalom vívmánya volt, melynek fiatal korá- 

i  ̂ égyik tagja valá; ő már ismerte az 
élet szuks^efí). különböző mesterségeket és 
szerszámokat, csupán az.Q,n kellett igyekeznie;, 
hogy azokat utánozni s magányos lakhelyén 
alkalmazni, használni tudja. ! .,

Mi a kik születésünktől fogva társada
lomban élünk el sem ludnók képzelni, hogy 
mily szánalomra méltó, ügyefogyott teremtmény 
lenne az ember, ha egyedül kellene élnie s 
mások segítségét, tapasztalatait és jó tanácsait 
nélkülözni lenne kénytelen. Mert tagadhatatlan 
igazság, hogy az életben úgy a legokosabb és 
legtekintélyesebb, mint a legjeientéktelenebb 
és leggyarlóbb ember is jóval többet köszön
het a társadalomnak, mint önnön magának. 
Az üdvös intézmények s minden a mi jó, 
a társadalomban föltalálható; sőt a korábbi 
századokban élt tudósok fáradozásainak gyü
mölcsé is föltalálható. Közludomás szerint a 
nemzetek is épen úgy tanulnak egymástól, 
mint az egyes emberek.

így tehát, ha kellő módon meggondoljuk 
a dolgot, úgy fogjuk találni, hogy majd minden 
ember, a ki a társadalmi életben és annak 
segélyével keresi kenyerét, ezért amannak 
köszönettel és hálával tartozik. Például a föld- 
mivelő.- hogy találta ki, vagy honnan tudja, 
hogy a. szántás a földet lermékenynyé teszi? 
Kitől kapta ekéjét, ásóját, kapáját? Kioktatta 
ezeknek használatára? Ki tanította meg arra,

hogy melyek a hasznos növények, a melyeket 
ültetnie vagy vetnie kellene, hogy azokból 
megélhessen? Vagy végre ki magyarázta meg 
neki, hogy mely időben végezheti a vetést vagy 
ültetést legtöbb haszonnal? Mindezeket bizo
nyára nem magától tudta meg; mert mielőtt 
valaki csak a legegyszerűbb foglalkozás vagy 
mesterség csinjál-binjál kitalálta volna, melyet 
ma már a leglanulatlanabb földmives vagy 
iparos is ért, életének véghatára rég megér
kezett volna. Ily találmányok létrehozására és 
tökéletesítésére nem egyes emberek és'nem 
egy rövid emberélet, hanem nemzetek és 
századok szükségesek.

A társadalom iránt tartozó kötelesség nem 
csupán a szegénysorsú emberekre terjed ki, 
mert minél előkelőbb valakinek a társadalmi 
helyzete, annál többel tartozik annak; ebből 
kifolyólag minél nagyobb valakinek a jóléte, 
gazdagsága, szerencséje, annál inkább le van 
kötelezve az őt környező társadalom iránt, 
mert minden kényelmünk, élvezetünk, ludo- 
mányupk és bölcsességünk a társadalmi együtt
élésnek köszönheti eredetét s a fejlettségnek 
azt a fokát, melyen most áll. Mi a társadalom
nak sokkal több század ;bö.icseségéért és talál
mányaiért vagyunk adósokp .mint a mennyi 
évet mi abbán el töl t he tü n k. Ez a: bölcseség s 
ezek a fölfedezések oly javak, melyek gond
jainkra vannak bízva és ha mi azokat nem 
jobb és gyarapodoltabb állapotban hagyjuk 
örökségül az utánunk következő nemzedékekre, 
mint a milyenben átvettük, hálátlanok leszünk 
elődeinkhez és igazságtalanok utódainkhoz.

A gazdagok rendesen azzal szoktak dicse
kedni, hogy »nekik van pénzök elég, tehát 
nem szorulnak senkire és nem tartoznak sen
kinek semmivel*. Már pedig ez nagyon gyarló 
dicsekvés, aztán meg nem is igaz, mert, mi 
mindenünket, a mink van, közvetve másoknak, 
embertársainknak s átalánvéve a társadalom
nak köszönhetjük, ennek vagyunk adósai. 
Azonban ezt az adósságot nem lehet pénzzel 
lörleszleni; azt kiki ama kötelmek teljesítése 
által fizetheti meg, a melyeket társadalmi 
állása ró reá.

De még a legszegényebb ember is adósa 
a társadalomnak, ha egyébért nem, ama tehet
ségekért, melyeket okosan fölhasználva, köny- 
nyen változtathatna szegény állapotán. A ki 
pedig e tehetségeket parlagon heverteli, nem 
dolgozik, nem működik a maga és embertársai 
javára, még inkább adós, még pedig könnyelmű, 
vétkes adós. Az olyan embernek, a ki a maga 
és mások iránt tartozó kötelességeket nem 
teljesíti, nincs oka és nincs joga panaszkodni 
a társadalom szigorúsága és könyörtelensége 
ellen. A társadalmi életben mindenki találhat 
magának működési tért s ennélfogva mindenki 
boldogulhat, csak akarnia kell. Igaza van a 
példabeszédnek, midőn azt mondja, hogy 
»a hol akarat és erős elhatározás van, ott a 
tehetség sem hiánvzik*.

P .., .,.k S . , , n.

A ITurban-féle mozgalom 1848 — 
49-ben*).

(Vége.)
Knöhr tábornok épp visszatérőben volt pozso

nyi állomáshelyére,’ midőn a »tőtdk könyörgését* kéz
hez kapta. A rideg büszke'katona egyáltalán nem igen 
rokonszenvezett a hurbanistákkal. »Az egész csőcse
lék — mondotta egy Ízben megvetőleg, — nem ér egy 
lövésnyi puskaport.* Ha kéz alatt mégis támogatá 
őket, bizonyára csakis felsőbb utasításból tette. A 
levelet tehát, mielőtt elutazott volna, felküldötte a 
magyar kormánynak. Hadd lássa, honnan fű a szél.

Kossuth amúgy is rég tisztában volt az egész 
mozgalom eredetével és céljával. Tudta, hogy Húr
ban Bécsből nyeri á támogatást, de nagyon jó l tudta 
azt is, hogy a reakció 'minden lehetőt el fog követni 
a lázadás újabb felélesztésére. Hogy tehát lehetőleg 
tnegakaszlassék a pánszlávapostolok további üzelme, 
a következő hirdetményt bocsájtoita ki :

*1175. E. Hirdetmény. A honvédelmi bizottmáiíy 
részéről ezennel közhírré tétetik : hogy Hod/.sa Mva* 
tálától elmozdított verbica-szent miklósi lelkész, miht 
bebizonyított bujtogató és néplázító, cinkostársaival: 
Slurral és Hurbánnal együtt mint honárulók és a

*) »Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története* utolsó 
füzeiéből.

A  „ F E L V ID É K I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A ,
Ila ráliuz a Laci cigány nótámra.

(Népdal.)
Ila ráhúz a Laci cigány nótámra:
Vissza-vissza gondolok a rózsámra, —
S a hegedű, a cimbalom,
Mintha sírna bánatomon..........
Oly búsan-' szól, úgy kesereg,
Hogy künycm is mcg-megered.

Rémesen zúg odakíinn a fcrgeteg,
Bősz sírása jól esik a szivemnek . . . .
Se hegedű, se cimbalom 
Nem enyhít már fájdalmamon ;
Csak a fergetcg zúgása 
Csak a vihar tombolása ! . . .

Garamparti.

K é t  t á v i r a t .
A z  e l i i t .

Isztiméri Sebestyén házánál annyi a cseléd, hogy 
elég lenne őrizetnek egy kisebbszeríí hstárvárba. Ivs a 
sok csetédű úr mégis maga rohan a tdviró-helyiségbe. 
Nem azért, mintha titkot akarna a villamosság szárnyára 
hízni, (ahány ismerőssel útközben találkozik, mindnek 
Qdakiáltja a sürgöny tartalmát), hanem az a büszkesége

és becsvágya, mely ma hajnaltól datálódik, nem engedi, 
hogy ennek a hírnek a továbbításában rajta kívül más 
járjon cl.

A taviró helyiségben éppen sok a feladó. Minden 
asztal, minden kalamáris, minden toll el van foglalva 
s Isztiméri Sebestyénnek hosszú tíz percig kell vára
koznia. Leirhatatian izgatottságban, bajszait megőszítő 
türelmetlenségben várja, amig sora következik. A  sür
gönyfogalmazó börze ügynököknek és zsurnalisztáknak 
is elég sürgős ugyan a maguk dolga (ma vallott szint 
a miniszterelnök az éjszakkeleti kérdésben s ma vett 
először szabad lélekzetet a börze két hétig tartó szörnyű 
lidércnyomás után,) hanem Isztiméri Sebestyén úrnak, 
az ő hite szerint, fontosabb a híre mint ez a sok kül
ügyi és börzc-irkafirka mind összevéve.

Az isztiméri dinasztiát kell ugyanis értesíteni, hogy 
terebélyes, ős családfajának legifjabb ága új hajtást 
hozott, hogy a végellányosodasnak indult tamilia 
egy urfival gyarapodott, hogy az Isztiméri-címer pelikán
madarának koronájához trónörökös született.

Végre helyhez jutott. Egyik üres lapot a másik 
után rontotta ct. Sehogy sem ment a szövegezés. Nem 
találta cl azt a hangot, azt a stilt, mely méltó lenne 
az eseményhez, az Isztin*éri névhez és a saját apai 
méltóságához.

Egyik szöveg túlságosan szófukar és rideg, a har
madikból nagyon is kiérzett az apai kényesség, a negye
dik pedig táviratnak igen is bizalmasnak tetszett.

Végre azt hitte, megtalálta a leghelyesebb formát, 
melyben a stil megfelel a tartalomnak, melyben minden 
benne volt, ami kellett s mely világos, tiszta: 'képet 
nyújtott az Isztiméri-ház belügyi viszonyában fölmerült 
nagyszabású mozzanatról és ennek ifjú hőSéfől.

>Zsenni ma reggel öt és fél órakor fiút szült. 
Sokat szenvedett és nagyon gyönge most is, de boldog, 
hogy fiút adhatott a családnak. Fiamnak Pál lesz a 
n-'vc, a nagyapja után. A keresztelő c hó 20-án, dél
előtt tíz órakor. Jöjjetek mindnyájan. Fiamnak sötéjjíék 
a szeme, különben egészen Isztiméri : gyönge fickó, de 
majd megerősödik a két dajka tején. Jöjjetek és lássá
tok —  Sebestyén.*

Úgy gondolta, hogy ennél kevesebbet 'távirni: 
bűnös mulasztás lenne az atyafiság iránt. Ami a táv
iratban nincs meg, azt majd megtudják a keresztelőn.

A legifjabb Isztiméri orrát, fülét, szájat és egyéb 
testi fölszereléseit egy rövid táviratban úgy sem lehetne 
kellően méltatni. Hadd lássak azokat a saját szemükkel.

Isztiméri Sebestyén odavitte a beirt lapot a rácso
zathoz s amint benyújtotta azt a szolgálatot tevő tiszt
viselőnek, egy haloványarcu, komoly, ifjú nőnek, meg
akadt a hang a torkán s megzavarodva a fejébe sza
ladt vértől, vörösen állott ott a nyilas előtt. —

A nő úgy nézett a férfira, rtiint száz más feladóra, 
talán valamivel még közönyösebben. A  nyilvános hiva
talban működők kipróbált nyugodságával vette át a lapot, 
gépiesen, mondhatni unatkozó egykedvűséggel kezdte



Turóc-Szent-Márton,
házára, honpolgárokra és a közbátorságra nézve 
veszedelmes emberek, Magyarország polgárainak sorá
ból ezennel kitöröltetnek; egyiktöl-egyiktől ötven 
pengó forintnyi díj mellett minden hatóságoknak és 
egyes személyeknek is, —■ ha magokat Magyarország 
határain belől mutatni merik, — elfogatása vagy 
akármi módoni kézrekeritésök szoros és polgári köte
lességévé tétetik.

Budapest, október 17-én, 1848.
Az országos honvédelmi bizottmány 

Kossuth Lajos, elnök.*
A reakció erre a hirdetményre azzal válaszolt, 

hogy Hurbán részére az alezredesi rangot eszközölte 
ki. És újra megindult a bujtogatás. A Kárpátok vidé
két cseh-, morva-, orosz-ügynökök barangolták be, 
akik semmiféle eszköztől sem riadtak vissza, hogy 
a zendülés hamvadó zsarátnoka ismét lángra lobban- 
tassék. De sikertelenül: a pánszláveszme nem tudott 
gyújtani. Aztán a felvidéken volt immár a vadkezü 
Beniczky Lajos is, akit a honvédelmi bizottmány 
Zólyom, Hont, Bars és Turóc megyék területére pol
gári és katonai kormánybiztosnak nevezett ki. Benicky, 
Querlonde őrnagy segédkézéivel, jelentékeny hade
rőt gyűjtött össze, s kíméletes szigorral tüstént hoz
zálátott a forongás lecsillapításához

Húrban helyzete napról-napra válságosabb lett. 
Már-már összecsaptak feje fölött a hullámok, midőn 
hírét vette, hogy a jablonkai szoroson, Frischeisen 
ezredes vezetése alatt,osztrák katonaság tört hazánkba. 
Mint a vizbefúló, oly mohosággal kapott e mentő
eszköz után, s futvást sietett a császári hadsereg
hez csatlakozni.

Frischeisen ezredest, aki ugyancsak kelletlenül 
fogadta, mégis sikerült valamikép rábírnia, hogy a 
trencsénmegyei Badutin mellett táborozó Benickyt 
együttes erővel támadják meg. Ámde, ez a kísérlete 
is dugába dőlt. Honvédjeink visszaverték. Hat órá i1 
csatározás után Hurbán Csáca felé volt kénytelen 
futni, Frischeisen pedig egész Jablonkáig hátrált.

A pánszláv vezér nem mert többé kezdemé
nyező lépést tenni. Örült, hogy szétzüllő csapatával,
— amely a >tót önkénytes zászlóalj* elnevezést kapta,
— Frischeisen, majd később Götz tábornok védő 
szárnyai alá húzódhatik. Maga Hurbán elveszté min
den befolyását, zászlóalja pedig példátlan gyávasága 
ruiatt közmegvetés tárgya lön : »A siralmas tót vité
zeket — jegyzi meg egy osztrák katona iró — való
sággal őrizni kellett, hogy a honvédek kárt ne tegye
nek bennök « S számuk, mint tavaszi olvadáskor a 
hó, őrizet dacára, mégis egyre fogyott. Alig volt 
éjszaka, hogy egy-két tót önkénytes meg ne ugrott 
volna. A szökevények aztán bandákká verődtek ösz- 
sze, s a zavaros időkét rablásra használták fel.

A pánszláv-eszme mint valami lidércfény föl- 
fölbukkant még ezután is, de félelmessége elmúlt.

A haragvó magyar oroszlán tehát rövid időköz
ben immár második ellenségét tiporta össze. A küz
delemnek azonban, sajnos ezzel nem lett vége. A legyö-

zöttek háta megett ott álott még a reakció hydrája 
Ezzel is kellett számolni.

De a nemzet bízott erejében. És bízott Istenben. 
— Fiuk, a haza nevében e lő re ! — kiáltá 

Benicky a badutini ütközet napján honvédjeinek.
És a hős fiúk rohantak a halálba.
Igen, — *A haza nevében/« Ez volt az ige, mely 

fegyverbe állította a nemzetet; ez volt a jelszó, amely 
alatt az elárult magyar nép tovább küzdött.

n n y m Ü K i  m  i  h  a  p  6 ._ 1896. máju§ 6. iö. szám.

Levelezés.
Tekintetes szerkesztő úr I

Nagy hiba lenne, ha a Felvidék hazafiasán érző 
közönsége nem nyerne hü értesítést arról a csúfosan 
végződött gyülekezetről, a melyet pánszlávjaink szíve
sek voltak a múlt héten rendezni.

A rendező — névleg — a nyifrai esperesség, 
jobban mondva a nvitrai esperes volt. Az »állam én 
vagyok* elvénél fogva összehívta a trencséni, turóci, 
liptói, árvái és nyitrai esperességet, hogy

No és most néhány Őszinte szót!
Kellett ez nektek tisztelendő urak és tekintetes 

ügyvéd urak? Ugyan hagyjátok abba ezen őrültséget 
hiszen magatartástok oda fog vezetni, hogy felfüg
gesztik espereseiteket állásuktól és helyetteseket kap- 
tok. Most már úgy sincs mire támaszkodnotok, mert 
az orosz jótékonysági egylet megbukott, csődbe került 
egyházpolitikátok pedig csúffá lett. Sőt mi több, nem
zetiségi aspirációitok is pénteket fog mondani, mert 
annak már is minden szöge kifelé áll. Reá fogtok 
jönni magatoktól is, hogy ebben az országban minden 
honfi megtalálhatja boldogulását, ha arra őszintén 
törekszik.

Fogadjátok igaz és egyházát őszintén szerető 
protestáns testvértek egyszerű szavakban kifejezett 
tanácsát.

Vág-Ujhely, 1895. évi április hó 27-én.
Tormay György.

. . . .. ..  .........vBv . , __oí -  kerületi
felosztás, s a tót gimnázium fontos ügyében tanácskoz
zanak. És csakugyan a nevezett esperességek küldöttei 
kíséretükkel meg is jelentek április hó 25-én Ó-Turán. 
Tervük a kerületi félosztást illetőleg az volt, hogy 
tiltakozni fognak ellene, s ő felségéhez küldöttséget 
menesztenek, kérendő ő felségét, hogy a már szente
sített zsinati törvény ide vonatkozó részét hatályon 
kívül helyezni kegyeskedjék.

Csakugyan unikum a világ tarkaságában, hogy 
oly gyülekezet akart szembe szállani a szentesített 
törvénynyel, a mely voltaképpen még az összejöve
telre sem volt jogosítva. Hiszen minden épeszű ember
nek be kell látnia, hogy kerületi gyűlést csak a püs
pök hívhatott volna egybe. És uramfia, ők maguk 

| hívnak össze kerületi gyűlést, s határozni akarnak 
püspökjük nélkül és néhány esperesség nélkül!

De hát hová lett az esze annak a sok ügyvéd
nek, mikor az ily furfanggal kieszelt kelepcébe bele 
mentek ? Minden ember tudta, s így ők is tadhatták 
hogy a hatóság a gyülekezést betiltja, a mint tény
leg csakugyan be is tiltotta.

A tilalom azonban nem használt, mert április 
hó 25-én 9 órakor még is megjelentek Ó-Turán. A 
kívül-belül feldíszített templom bejáratát azonban 
csendőrök állták el s az összesereglelt tisztelendő és 
tekintetes urak előtt a főszolgabíró kihirdette a vár
megye közigazgatásának azon rendeletét, mely betiltja 
a gvűlésezést; kijelentette egyúttal, hogy ha a vidékiek 
délutáni két óráig el nem hagyják a várost, az ezen 
határidőn túl ottlévők a város határáig ki fog kisértetni.

Természetes, hogy ezen szigorú intézkedés után 
hivatkoztak igazságukra s mindenfélére az összegyűltek 
de mindhiába, rendnek kellett lenni s így ki jobbra, 
ki balra ment a maga útján. Két órakor már egy 
idegen sem volt Ó-Turán. A Brezováról, Széniéről, 
Miaváról, s mondhatni az egész kerületből összegyü- 
lekezelt nép hazatértében szidta azokat, a kik őket 
így, bolondjában odacsődítették.

h í r e i n k .
—■ Értesítés. Van szerencsénk értesíteni lapunk t. 

olvasóit, hogy Révész Lajos fömunkatársunk »Lefelé a 
lejtőn* című szép tárcájának folytatása lapunk legköze- 
lebbi számában folytatódni fog;.

—  Sajtóbfrosági Ítélet. Féket* Miklós kir. táblai 
bíró, a turóc szt.-mártoni járásbíróság vezetője a múlt 
évben egy tárgyalás alkalmával rendre utasította Mar
koméi Rudolf dr. Ügyvédjelöltet, mert ez a tárgyalás 
menetébe többször beleszólott. Markovics ezért másnap 
provokáltatta Fekete Miklós kir. táblai bírót. Mivel pedig 
a táblai hiró nem volt hajlandó a hivatalos funkciója 
alkalmából felmerült ügyért ily módon elégtételt adni, 
Markovics őt a .Národnie Noviny.-ban gyávának aevezte. 
A megsértett bíró, valamint a főügyészség is a sajtó 
utján elkövetett ezen nyilvános rágalmazásért és becsü
letsértésért panaszt emelt Markovics ellen. A  tárgyalás 
május h ó  2-án ment végbe, ámde a vádlott Markovics 
nem jelent meg az esküdtek előtt, hanem orvosi bizo
nyítványt küldött be, mely az konstatálta, hogy heveny 
légcsőhurutban szenved. A sajtóbiróság azonban nem 
hitt a bizonyítványnak s elküldötte Lénk Gyula bírót 
s Ajtay Sándor dr. egyetemi professzort lakására, hogy 
megvizsgáljak vádlottat, hogy csakugyan beteg-e. A 
kiküldöttek egy óra múlva azt jelentették, hogy a 
vádlottat nem találtak otthon, hazulról már kora reggel 
elment. A saitóbiróság ennek következtében folytatta 
a tárgyalást, s miután az esküdtek vádlottat egyhan
gúlag vétkesnek nyilvánította, a bíróság két-havi fog
házra és ölven forint pénzbüntetésre Ítélte.

— UJ mulatóhely. Pátsch Ignác közkedveltségben 
álló vendéglős, a sörgyár tőszomszédságában, csinosan 
berendezett kerthelyiségben, kitűnő tekepályát állított 
fel. A  kerthelyiségnek s a tekepályának megnyitása 
május hó 5-én délután lesz. Valóban szükségünk volt 
egy ilyen, a város közelében levő mulatóhelyre, mert 
eddigclé egészen a városra volt utalva közönségünk ; 
mos! azonban kis tíz percnyi séta után szabadban lehe
tünk s olthatjuk szomjunkat friss sörrel, — telik a sor

számúim a szavakat. A lap fölé hajlott arcból csak a 
szép, okos, sima homlok látszott, melyet az olvasás 
alatt hirtelen égő pirosság futott el.

Isztiméri Sebestyén szeme látta azt a fellángolást 
és ismerte a gondolatot is, mely a tűzbe borult homlok 
mögött támadt e pillanatban. És eisápadt, mint akit a 
vad lelkén talál s mint aki nem tud mentségül lelhozni 
semmit, de semmit.

A  nő készen volt az olvasással. Mikor fölemelte 
arcát, halvány volt, mint előbb s szemei végtelen föl 
semvevéssel néztek a férfi arcába.

Ötvennyolc szó. A cím azonban hiányzik.
Hangja üzletiesen száraz akart lenni, de lágy ked

ves volt az természeténél fogva.
— Több cím alatt óhajtanám ugyanazon szöveget 

küldeni, szólt ísztiméri, hangja remegését nem tudva 
palástolni.

— Tessék felirni.
Lztiméri fölirta a címeket. A nö ezalatt egy másik 

táviratot vett föl, számláit, pénzt váltott, nyugtázott, 
olyan fegyelmezett pontossággal, mintha nein lenne 
tőle két lépésnyi távolságban az az ember, aki annyit 
vétett ellene, amennyit önző, haszontalan férfi véthet 
bizó, hivő, odaadó nö ellenében . . .

Mikor ísztiméri elé leszámolta a bankjegyből 
visszajáró pénzt: a férfi, amint szemei a kicsiny, formás 
kezre tapadtak, amiket egykor csókjaival halmozott el, 
arany karikagyűrűt pillantott meg az egyik újon

A gyűrű megpillantásara föllélegzett. Ah, tehát ő 
i s ! . . .  A bűntudat súlyából, mely lelkére nehezült, 
sokat elvett e gondolat. Nincs tehat elhagyatva : van

társa, vigasztalója, a ki elfeledteti azt a múltat, a ki 
uj lángot gyújt a hamvadt szívben s friss rózsákat 
fakaszt csókjai nyomán a halvány arcon.

Talán jobb is, hogy Így történi ? Ki tudja ? Hány
szor esik meg, hogy két fiatal csak addig lángol egy
másért, mig a lángok az elválasztó korlátok fölégeté
sében tápot találnak. Mikor nincs többé semmi korlat, 
a két láng egymásba csap s addig emészti egymást 
mig füstté, hamuvá semmisülnek.

így bölcselkedett ísztiméri Sebestyén, mig össze 
szedte pénzét; e megnyugtató, önző bölcselkedés közben 
csak az az egy nem jutott eszébe, hogy ez a leány 
szegény volt, szépség és erény volt mindene, egy önfeledt 
órában átadta neki s csak későn tudta meg, hogy kin 
csei tolvaj kezekbe kerültek.

A tolvaj, mint a tolvajok rendes szokása, az orzás 
után, kereket oldott s a szegény károsult téphette 
hajat. A nagy lopás óta nem látták egymást. A vélet
len most hozta őket össze azóta először. A tolvaj boldog 
ember, férj, apa és boldogságával táviratban dicsekszik 
A károsult meg mindig szép, még mindig szegény, de 
matkagyurüt visel az ujján, tehat boldog is "lehet a 
múlt dacára.

ísztiméri, mialatt pénzét elhelyezi, tűnődik, hogy 
ne szóljon e pár szót az egykori kedveshez. Egy hiriapiró 
azonban, kinek sürgős a dolga, elébe furakodik s ellő*, 
lalja a nőt, kire nézve, attól kezdve, hogy uj táviratot 
vett at, ísztiméri nem létezik többé. Az üzlet véget ért ■ 
egy tekintete sincs többé a férfi számára, aki távozás 
közben, hiúságában uémikép sértve, de ludas lelkiisme- 
reteoen nagy megnyugvással konstatálja, hogy az a nő 
ak, maid meghall „tana, felejtett és megvigasztalódott

I’edig nem Így volt, hogy a nő férjhez ment, a 
hogyan csalódott, szegény leányok szoktak férjhez menni, 
szerelem nélkül, az élet, a gond kényszerétől hajtva . 
Talán felejtett, de nem vigasztalódott .

. 1 n i n s o d l k .
Üres volt a táviró helyiség, mikor ísztiméri 

Sebestyen ismét megjelent ott. De nem az az ísztiméri, 
a ki tíz nappal előbb járt itt apai szivének büszke 
oromével. A tíz nap egészen lesoványftotta, megvénl- 
tette Homloka sapadt volt, szeme fénye megtört, szája 
korül Ott voltak azok a befelé nyúló ráncok, melyeket 
a visszafojtott, titkolt fajdalom görcsös vonaglásai hagy- 
nak maguk után.

A fogalmazó asztalnál sokáig nézte az előtte fekvő

rfeU dóhdyhez.ntÖrŐdÖlt' n Írt" ehÍny “ i t s  odamc" '

árv ■“  “  " Ö Volt 1  napos’ aki tlz nappal előbb
r , í 'mer' aPaságának hangzatos kiáltványát. 

Most ezt olvasta az elébe tett lapról :
>Zseni meghalt s magával vitte fiamat is. Jöjjetek 

el a temetésükre..
A nő felnézett a lapról a feladóra s amint ott 

atta maga előtt megtörtén, virasztástól, gyötrelemtől 
elcsigázva, boldogtalanul és szánalmat keltőén : elfelej- 
tette arn" ez az ember vétett volt ellene, a köny 
kigördült szeméből és zokogni kezdett .

ísztiméri eltakarta arcát s a korláthoz támaszkodó
nagy, erős férfitestet kegyetlen fajdalom rázkódtatta
m eg ..........

K^ . táVÍr,Ógép 'eyhangú kopogása belevegyült a 
két boldogtalan lény halk zokogásába.



18. szám.______ Turóc-Szeot-Márton.
gyárból. A kerthelyiségben hideg ételek is lesznek 
kaphatók s e szerint úgy magánosok, mint csaladok 
nagyobb készülődés nélkül kereshetik fel a szabad ter
mészet árnyas, ózondus levegőjét. Hisszük, hogy Türóc- 
Szt.-Márton közönsége sűrűn fogja e kedves helyet fel
keresni. ---Egyebekben a vendéglősnek hirdetési róva- 
tunkban közzétett hirdetésére hívjuk fel a. helybeli 
közönség figyelmét.

—  Köszönet nyilvánítás. Lapunk múlt szamában 
említést tettünk a mártoni zenészek karmesterének. 
Csonka. Gézának hirtelen bekövetkezett haláláról. Egy
szersmind megemlítettük, hogy a kenyérkereső nélkül 
maradt özvegy és három kis árva javára gyűjtés ren- 
deztetik. És csakugyan nehány kegyes ember adományá
ból összegyűlt 22 írt, melyet a gyűjtő át is adott özv. 
Csonka Gézánénak, a ki könnyezve vette az adományt 
s lapunk utján mond hálás köszönetét jótevőinek. — 
Csonka Géza temetéséről ezzel kapcsolatban megem
lítjük még,' hogy a rózsahegyi zenészek testületileg 
jelentek meg a temetésen, s boldogult kartársukat zene
szó mellett kisérték ki az örök nyugalom helyére. Való
ban szépnek s nemesnek tartjuk a kegyeletnek ily szép 
nyilvánulását, a melyért viszont a mártoni zenészek 
mondanak az özvegygyei együtt köszönetét

—  Socializmus Turócmegyóben. Május 1-én ütötte 
•fel fejét Turócmegyébea a pánszlávizmus társaságában 
a szocializmus. Ugyanis TurócSzt.-Mártonban az iparo
sok között e napon tót nyelven irt szocialista röpirat osz
tatott ki, melynek hatása este már látható volt a vörös jel- 

. vénynyel ellátott- iparos segédek csoportosulásában, 
úgy, hogy > a csendőrségnek beavatkozása vált szüksé
gessé. Motócon szintén megmozdultak az iparosok, azon
ban Zorkóczy Tivadar idejében értesülvén a mozga
lomról, csendőrjáratot menesztett a hely színére s nyó- 

.mozást rendelt Institoris Juraj cipész-mesternél. A köz
ség- bírája és. a csendörség előtt azt vallotta Institoris, 
•hógy semmi nyomtatványokról sincs tudomása. Mégis 
,.á házmotozás'alkalmával 9 példányát találták meg a 
.iröpiratnak s bevallotta, hogy rí példányát szélosztotta,
> Mások odanyilatkoztak, hogy a kapott röpiratot meg

semmisítették. További nyomozás útján valószínűleg rá 
lehetne jönni, hogy úgy Instiforis, mint a mártoni iparo
sok kitől kapták a nyomtatványokat.

— Magyar színészek Zsolnán. Egri/ Kálmán jól 
szervezett színtársulata tegnap, május hó 4-én kezdette 
meg előadásait-iZsolnánr Bemutatóul a »Madarász«- című- 

. operettet adta olŐ a társulat, ma pedig Jakab Ödön 
i-*:Galail»bódt Sándbrt- című énekes népsiinmövc : kerül

színre. Hisszük/-.hogy Zsolna városnak a-szép és nemes 
szórakozást kedvelő közönsége odaadőlag fogja íamo< 
gatni Egry színtársulatát. Volt :rá eset,' hogy magyar 
.színészek pár év előtt a legnagyobb nyomorral kínlód
tak ezen szép lendületnek -indült városkában és csak 
Turóc-Sz«nt-Mártonban tudták magukat- rendbe hozni. 
Nem volna tehát sehogy sem .illő dolog, ha a.magyar 
múzsa ezúttal is pellengérre állíttatnék és pedig annál 
is inkább, mert a pártolásra méltó társulaton esetieg 
elkövetett méltatlanságot most nem üthetné helyre 
Turóc-Szt.-Márton kicsiny, de magyar közönsége !

— Baross Gábor volt kereskedelemügyi .miniszter 
földi maradványai május hó 9 én — a halálozás har
madik -évfordulójának napjan — fognak az iilavai ide

iglenes .sírboltból Klobusicra átvitetni, abba a mauso-
leumba/- melyet a nemzet kegyelete emelt büszkeségének, 
a vasminiszternek.

—  A znióváraljai vasúti állomás május hó 5 éré 
virradóra teljesén leégett. A tűz áz istállóban keletkezett, 
a hol egy szolga aludt, a ki benn is égett. Még több 
emheráldozat is lett volna, ha a legközelebbi vasúti őr 
észre nem veszj a tüzet és a/f állomáshoz sietve fel 
nem ébreszti a tűz által veszélyeztetett lakókat.

— A zsolnai kath. kör ögye. A zsolnai közmeg
botránkozást keltett felolvasás ügyében Trencsénvár- 
megye közigazgatási bizottsága vizsgalatot rendelt.

—  Véletlen halál. Tyrzsák János mosóéi jómódú 
gazdának 20 éves fia április 29 én ölfáért ment az 
erdőbe. Menetközben azonban a kocsi felfordult s 
maga alá temette a .fiatalembert, a kit holtan szállítot
tak haza.

—  Nyári menetrend. A f. é. május hó i-én életbe 
lépett menetrend szerint, a kassa-oderbergi vasut-vonalain

• ez idén is nappali gyorsvonatok fognak közlekedni, 
melyek tetemesen gyorsíttatván, úgy Ruttkán mint 
Zsolnán a m. kir. államvasutaknak Budapestre illetőleg 
Budapestről induló gyorsvonataihoz, valamint Oder- 
bergen a Nándor császár éjszaki vasútnak Krakkó és 
Bécsfelé menő újonnan forgalomba helyezett gyorsvo
nataihoz is csatlakoznak. —  A Kassa felől illetve Kassa- 
felé való közvetlen csatlakozás ezen gyorsvonatokhoz 
Liptó-Szent-Miklóson történik, a hol is a 7- cs 8- sz. 
személyvonatokkal érkező illetőleg azokkal továbbítandó 
közvetlen I. és II. őszt. kocsik — a megfelelő gyors
vonathoz hozzáadatnak illetve azoknak szerelvényéből 
a személyvonathoz atállittatnak. — A jelenleg közle
kedő 5., 6 ., 7 . és 8. sz. személyvonatokon kivül még a 
9. és 10. sz. éjjeli személyvonatok is fognak közlekedni, 
melyek Zsolnán ép úgy mint a múlt évben — a m. kir. 
államvasutaknak Budapest és Bécs-felé menő illetve

F J R  L V V »  K  H l  I* I II A D ti.
vonataihoz fognak csatlakozni. — Az 5., 6 ., 7 . és 8. sz. 
személyvonatok a helyi forgalom közvetítése céljából 

megálló, fel- és leszálló pontokon is meg
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egyes megálló, fel- és leszálló 
fognak állani. Junius hó 15 tői kezdve a Kassa—Poprád- 
felkai vonalon úgy mint az előző években ez idén is 
a' m. kir. all. vasutaknak Budapestről jövő illetve Buda
pestre menő gyorsvonataihoz való csatlakozással a 3.,
4., II. és 12 . számú gyorsvonatok fognak közlekedni 
Ugyancsak junius 15-töl, szeptember 15-ig az 1. és 2. sz. 
gyorsvonatok is l’oprádfelkaig illetve Poprádfelkától 
fognak közlekedni. Végre junius 15-től, szeptember 15-ig 
Oderbe'rg—Poprádfelka közölt az 1 . és 2. sz. gyors
vonatokkal étkező-kocsik a II. és 12. sz. gyorsvonatok
kal pedig Budapest—Poprádfelka között hálókocsik is 
fognak közlekedni.

I r o d a l o m .
— Folyó év május i-éh jelent meg a Magyar 

Kisdednevelés és Népoktatás első száma. E szaklap 
nemcsak hazank felvidékének az érdekét fogja szolgálni, 
hanem az egész nemzetét. Tapasztalásból tudjuk, hogy 
a magyar beszéd gyakorlásának módszere még ki nem 
forrt. Nem is volt eddig nevelés-oktatási szaklapunk, a 
mely e kérdéssel állandóan és behatóan foglalkozott 
volna. A Magyar Tanítóképző és a Néptanítók Lapja 
ugyan nagyon figyelemre méltó cikkelyeket hoztak az 
utóbbi időben a magyar beszéd terjesztéséről, a Tanító
intézeti. Tanárok Orsz. Egyesülete köz- és választmányi 
gyűlésein behatóan tárgyalta a magyar beszéd módsze
rének általános elveit, nevelés oktatási szaklapjaink 
olykor-olykor szintén közöltek rövidebb-hosszabb cik
kelyeket erről, de állandóan sem a testületek, sem a 
apók nem foglalkoztak e kérdéssel. A Magyar Kisded

nevelés és Népoktatás állandó rovatot nyit e fontos 
metodikai kérdésnek. A lap létesítésére első sorban 

magyar beszéd terjesztése vezérelt bennünket. Tapasz
talásból tudjuk azt is, hógy a kisdedóvói és népiskolai 
nevelés között nagy az ür ; a két intézmény úgyszólván 
tudomást sem vesz egymásról; az óvónőket és tanító
kat képző intézetek, szaklapjaink nem tárgyalják ama 
kérdéseket, a melyeknek helyes megoldása a nemzeti 
kultúra eme két alapvető intézményét természetesen 
egybekapcsolná. A Magyar Kisdednt-velés és Népokta
tás második feladatának azt tartja, hogy a kisdedóvó 
és népiskolai nevelés között harmóniát teremtsen. Ne 
legyenek nemzeti kultúráiknak egymástól távoleső, 
elkülönített szigetei, hanem, mint öblök a tengernek, 
egészséges tagok az e^és^éges testnek, természetes, 
egymással közvetlenül összefüggő részei. Az óvói 
és tanítói pályán eltöltött1 hosszú idő nehéz munkája 
beláttatta velünk, hogy a , nemzeti nevelés és oktatás 
anyaga egybegyűjtve nincsen. Óvói és népiskolai útmu 
tató könyveink jobbára 'idegen népek e nemű szel
lemi termekéinek fórdítasáiböl'v állottak. Irodalmunk 
e téren még igen szegénye A Magyar Kisdednevelés 
és Népoktatás harmadik fóíeladatát a nemzeti nevelés 
és oktatás.1 anyagának egybegyűjtése fogja képezni. A 
közvetlen tapasztalattal gyjíjtqfj: anyagot pacdagogiailag 
rendezi; a gyermek dalából, meséjéből, verséből, játé
kából, játékos múr.kájdb&l stbiboí elvonja a 6 éven 
aluli és a 6 éven felüli gyermek testi lelki féjlődésének 
általános és különös jelenségeit s azután megalkotja a 
magyar gyermek lélektanát. A. lap elve : vallásosság
tól, béke- és egyetértéstől áthatott nemzeti szellem. Munka
társaink fó- és székvárosunk és a vidék jeies óvónői, 
tanítói és tanarai, számszerűit mintegy 6o-an. névsorát 
lapunk első száma közli. A: lap előfizetési ára 3 forint. 
Megjelenik minden hónap. i«-én és 15 én. Az előfizetési 
pénzek, hirdetések és pályázat Kógch Árpád könyv
nyomda: u.ajdotioshoz (Eperjesre) küldendők. A Iliidé 
téseket. valamint a kisdedovoi és népiskolai pályázato
kat a kiadóhivatal olcsón számítja. Midőn szaklapunkat 
a sajtó, az óvónők, tanítók,, tanárok, a nevelés barátjai 
és az intézetek jóakaró figyelmébe ajánljuk, maradunk 
Eperjesen, 1895. április 14-én hazafias tisztelettel • Fele
lős szerkesztő : Láng Mihály. Szerkesztők: Láng Mihály, 
állami óvónőképző intézeti igazgató Eperjesen. Peres 
Sándor, állami óvónőképző-intézet!igazgató Budapesten. 
Társszerkesztők : Molnár Maria, az eperjesi aliami óvó 
nőképző-intézet minta-óvónője. Simkó Endre, tanító- 
képző-intézeti tanár Eperjesen.

1. Az orvosi körtől fizetés 400 frt, azonkívül 
szabályrendeletileg megállapított gyógykezelési és 
himlőoltási dijak, valamint fuvar termés/, itbén.

2. A Znióváralja községben lévő állatni taniló- 
képezdétöl mint intézeti orvos kap évenként 200 frtot

mennyiben a megválasztandó körorvos az egész
ségtannak a znióváraljai tanitóképezdében való elő
adásra tanári bizonyítvánnyal képesítve lenne (ezek 
előnyben részesülnek) mint ilyennek tiszteletdíja a 
fentebb említett 200 frt betudásával 350 frtra emel
tetik fel.

Stubnyafürdő, 1895. évi április hó 20 án.
Zo  r k Ó C Z y ,  főszolgabíró.

Ezennel tiszteletteljesén értesítem Znió
váralja és vidéke igen tisztelt közönségét, hogy 
X n ió  v á r a lj  h u . a főtéren egy

borbély- és
fodrász-üzletet

nyitottam.
Minden törekvésem oda lesz irányozva, 

hogy pontos kiszolgálás által a m. t. közönség 
igényeinek minben irányban megfeleljek. 

Nagyrabecsült támogatásukért esd

kiváló tisztelettel

Karrach Zsigmondi,
fod rá sz  és borbély .

A nagyérdemű közönség 
ajánlom Turóc-Szt.-Mártonban,

b. figyelmébe 
a főtéren levő

•ooooooooooooooooou*o 
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o

s

8
8 
5  
o  
o  
o

8 
o  
o  
o  o o o o 
o

8•oooooooooooooooooo*

hol is mindig készletben tartok nagy meny- 
nyiségü és választékú, saját készítményt! férfi-, 
női- és gyermeklábbelit, bármilyen alkalomra 
és használatra.

Megrendelésre készítek lábbelit, igen gyor
san, a legújabb divátu kiállítás szerint.

Munkáimat, melyekhez csakis jó  minő
ségű anvágot használók, ugv csinos, mint sza
bályos és .tiszta kiállításukért bátrán ajánl
hatom.

Mély tisztelettel

Matula János,
c ip ész-m ester .

N y í l t t ó l - .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Nyersselyem Bastruhákra való keimet 8 frt 6b 
krtól 42 frt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussors- 
és Shantungs-Pongees valamint fekete, fehér és színes 
Henneberg selyem 36 krtól 14 frt (55 krig méterenként, 
sima, csíkos, kockázott, mintázott, damaszt. s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szin és 
mintázatban) s. a. t. postabór és vámmentesen a ház
hoz szállítva és mintákat küld postafordultával: l l  n i  
n e lM  i 'á  Cm. (cs. k. udvari szállító) M c ^ ly cm ffy á ra  
Kiiric‘ lil»eii. Svájcba cimzett levelekre 10 kros. 
levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.

dlldlUVdSUldlVIIdK. n u u a u i.^  " ----- -------  ----  , , , , nn  I i . 1
onnan jövő — május hó i-től közlekedő éjjeli személy május ho 20-ig benyújtsák

1818. sz.

Pályázati hirdetmény.
Turóc-vármegye mossóc-zniói járáshoz tartozó 

znióváraljai orvosi kerületben lemondás folytán üre
sedésbe jött körorvosi állásra ezennel pályázatot 
nyitok s (elhívom a pályázókat, miszerint az 1883. 
évi 1. t.-c. 9. §-a értelmében, — annak kimutatásával, 
hogy a magyar-, német- és tót-nyelvet szóban s a 
magyart azonfelül írásban is bírják —  fölszerelt s 
magyar nyelven írt kérvényeket, hozzám folyó évi

• x s x s x s x s m x s x s x s x s
X  A tapasztalát azt oktatja, hogy :.
W  Mindig a helyes forrást keresd, ha'Vásárolsz.

Ez méltán az én üzletembe vonatkozható, mert 
csakis egy o ly  nagymérvű üzletnek, amilyen az enyém, 
lehetnek olcsó költségei, mely körülmény óriási kész- 
nénzáru-bevásárlásoknak és egyélxelőnyükne'k-köszön
hető s melyeknek végre a vevőim  veszik hasznát.

Gyönyörű minták magánvevőknek Ingyen és 
bérmentve.

Bötartalmu mintakönyvek, amilyennek eddig 
még nem léteztek, szabók részére bérmen- 

tetlenül.
Öltönyeknek való kelmék
l ’ eruvion  és d osk iu g  a magas k léru s részére, szabály
szerű kelmék cs és kir tisz tv ise lö -eg y en n ih á k ru , 
úgyszintén huduxtunyok, tű zo ltók  és tornázóknuk. 
valamint liv rék  részére. T e k e - és já ték a szta lok ra  

való posztók, k ocsi-á th u za lok . 
I j o g t i u g y o b h  i -n it iá i-  síájori, karinthiai. tiroM stb. 
lodenben férfi és nő i használatra , ered eti gyári 
árak  m elleit, o ly  nagy választékban, a milyent húsz

szoros verseny sem nyújthat. 
l iO g n u g y  oltl>  v á l n a z l é k  csakis finom, tartós női 
p osz tób ól, a legdivatosabb színekben. M osó-szövet, 

u ti-p la idok  4 —14 frtig,
úgy- f i ' / í l h n - k o l l ó k ő k  (u j-bélés,gom b,tű , ■Szintén I v t l l t K L k  cérna stb.).

Valódi, tartós, tiszta gyapot-posztó árukat,
és nem holmi olcsó rongyot, mely alig a 
szabó munkadiját érdemli, ajánl jutányos áron

STIKAH OFSKY J.,
B E t T l T l T B E l T  
Legnagyobb gyári poszto raktár 7a millió forint 

értékben.
SW* Szétküldés csak ntánvót mellett.

Fi g y e l m e z t e t é s !  Minthogy ügynökök és házalók 
»Stikarofsky« elnevezéssel másodminőségii árukat 

szoktak árusítani, félreértések kikerülése végett 
figyelmeztetem a n. é. fogyasztó közönséget, hogy 
ilyen egyéneknek semmi feltétéi alatt nem adom el
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18. szám.Turóc-Szent-Márton.

453. lk . »I. 1886,

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szent-mártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pittner 
Ferencnek Zachariás János elleni végrehajtási ügyé
ben Felső-Slubnya községben fekvő a felső-stubnyai 
192. sz. tlkjvben A. I. 1— 3., 11 — 11., 26— 30. sor-sz.

alatt felvett ingatlanból utóbbi közt 115. összeirási 
számú házból Zachariás János 13. 8. és 1/. tétel alatt 
megillető jutalék 52(3 frtnyi kikiáltási árban az árve
rést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat- 
lanság az 1895. évi május ho 21-ik napján d. e. 10 
órakor Felső-Slubnya községben, a község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron 
alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság

F B IiTI ■ ■! * R A W O.
kikiáltási árának 10% -át készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szt -Mártonban, 1895. évi február hó 8 -án.

Medzíhradszky,
kir. aljbiró.

1895. mójus 5. _______________

I F *  I l i /J o s  Kyój&ynlá* -p g
a következő betegségekből: skrophulotikus és tuberkulolikus 
bántalmak, angolkór, mirigyes szervek tömörülése, csont- és 
izületi bántalmak, küszvény. bugykü. idült bőrbajok, idült izom- 
és izületi csúz (rbeuma), mindennemű (szem -, orr-, torok-, gége- 
és légutak-)hurul(katarrb,astbma), sápkór,vérszegénység, renyhe 
bélmüködés, mindennemű női bajok, a hol a jód és vas egy ült- 
léte jobb  eredményeket biztosit, mint csupán a vas-fürdőzés, 
idegbajok, hüdések és görcsök.

- Á - r T T S L -

Polhora-gyógyfiirdö
Általánosan elismert jódbrom-vaslithium és só

tartalmú gyógy-viz.
Az uj tulajdonosok által tetemes költség
gel renoválva.

M é r t f u l t l o U r c  t e r j e d ő  f e n y v e s o K  l i ö z ő l l ,  t iN z la  
l a k n N o k ,  liú s .i e lliítÚ M .

Teljes pensió lakás, fürdőzés, ellátás slb.
14 frtért hetenkint

Egy házazpár * 0  frt, egy gyermekkel ‘-ff** frt.
Bővebb felvilágosítással, prospektussal készségesen szolgál

Az igazgatóság.

1895. évi 1596. sz.

Árverési hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdöhivatal részéről közhírré lételik, hogy a garamrévi m. kir. erdögond- 

nokség kezelése alalt álló. lukavieai védkcriilelben a Garam-folyólól mintegy 3—4 kilométer távolságban 
478 ürm» bükk. és 4023 Úrin3 tölgy vegyes kész lűzifa. az 1895. évi május hú 22-en, d. e. 11 órakor az 
erdőhivatal tanácstermében megtartandó nyilvános árverésen, a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.

Az eladandó bükk hasáb- és dorongfa kikiáltási ára ürm3-renkónt 80 kr. azaz nyolcvan krajcár, 
a tölgyfa iirm’ -renként 75 kr. azaz hetvenöt krajcárban állapittatik meg.

Az árverés zárt ajánlató és szóbeli is. Az árverezni kiváltók kötelesek, a kikiáltási árnak 
10°/o-a gyanánt 360 frt azaz háromszázötven forintot készpénzben bánatpénz gyanánt az árverezési 
bizottság kezeihez letenni és az árverési feltételeket sajátkezüleg aláírni.

Az Írásbeli, szabályszerűen bélyegzett és bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánlatok, a szóbeli 
árverés megkezdése előtt adandók be, a felajánlott vételár szám és belükkel kitüntetendő és határozott 
nyilatkozat teendő azokban, hogy ajánlj a feltételeket ismeri és azoknak feltétlenül magát aláveti. Utó
ajánlatok nem fogadtatnak ei.

Az árverési illetve szerződési feltételek, az alólirt erdőhivatalnál az árverés határnapjáig, a 
hivatalos órák-alalt bármikor megtekinthetők.

Zsarnócán. 1895. évi április hó 30-án.
M. kir. erdöhivatal.

Ezen Horyony-Paiu 
Expellor néven i- is

meretes. igazán népszerű 
háziszer most már 25 év óta 

legjobb fájdalomcsillapító be-
V ' dörzsölésnek fényesen bebizo-

/  . y*vV ^n yú lt köszvénynel,csúznál, tagszag- 
gatásnál stb. nel. A fold össze

aiban nagy elterjesztést és biztos 
hatása következteben mindon oldalról oly 

elismerést talált, hogy minden betegnek jog- 
r gal ajánlható.
A T inót. c a p s ic i com pos -

(Horgony- Pain- Expeller)
kimagasló állását a fájdalomcsillapító bedörzsölé- 
sek között diadalmasan megtartotta, különféle fel- 
bujtás és utánzatok dacára; ez bizonyára a legjobb 
bizonyíték arra nézve, hogy a közönség igen jól 
meg tudja 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 vc.ódi visszautasítandó. A gyógy
szertárakban kapható 40 kr., 70 kr. vagy 
1 frt. 20 kmvi árban üvegenként; B udapesten  
T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél. 

Richter-féle gyár Rudolstadtbau, Thür.-ban.

I33S1......

csodálatraméltóan hat! Úgy öl, mint semmi más szer, mindennemű rovarokat
és e z é r t  mi n t  eg y e t l en  ti ma g á  n e m é b e n  d i c s é  r te t i k é s k e re  s te l i k. 1 s m c r l e 1 0 j e 1 e i : 1 . a 1 e p e c s é t e 11

n a I r. k 9. :i >7ar> hm d.
T i i r ó i - - * / . ! .  M a r i o n !  fírabor Miksa és Fia 

* Schwarz Kálmán
» Soltész L.

p a l a c k ,  2. a » Z a c h e r l «  név .
1'M HÚ ü k I . Bodicky D. M.

Pálka Péter
• Schavernoch 0 .

l . i| i ln  S /,( .  t U l . l i o ,  t Trnowsky József 
i i m i k n  i riál Emil
N K u r w a n y i Burda János

— 1 — n » 8 B g - a  a  r a g g á  a  H E S m
1 uróc-szt.-marloní Magyar Nyomda — Mosköczi Ferencné.
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