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A nö ne v e l é s é r ő l .
Ártatlan örömök, kedves aggódások, köny 

és mosoly, édes büszkeség-, és még számtalan 
érzésnek árnyalata van az anyai szív boldog
ságában.

E boldogsággal kezdődik a női hivatás 
szebb része. Midőn a természet anyává lello 
a női, magasztos kötelmek betöltésére hívta 
f e l ; azon viszonynál fogva, melyei az anya 
és gyermeke között létesített, szent hivatást 
pecsételt meg.

És a nemzel, melynek leányai átérzik ama 
hivatásuk fenségét, nyugodtan nézhet az idők 
folyásába : nem fogja az elmosni nevét, dicső
ségéi.

»Szép hivatása a nőnek —  írta egykoron 
Kossuth Lajos egyik levelében —  megterem
teni a családi boldogságot, de a magyar nőnek 
más hivatása is van, az, hogy őrangyala legyen 
a polgári bátorságban megfogyatkozó magyar 
hazában a hazaíiúi tettekre buzdító hazasze
retet meleg érzelmének . . .<

Bár megértené ezen intő szavakat minden 
magyar nő, bár a próféta ihletett szava elhalna, 
visszhangot keltene az ország minden részén, 
a palotákban és kunyhókban egyaránt ! Az 
anyák szivéből, szivük dobbanásából sugárzik 
lil gyermekeik keblébe az az ős erő. mely a 
lehullott virágok helyébe új bimbók sarjadzá- 
sára készti a fiatal hajtásokat; új erényekre, 
nagy alkotásokra az ősök ivadékait.

Mindaz az óvó gondosság, táplálás és 
ápo lás ; mindaz a kimerülést nem ismerő sze
retet és ragaszkodás, mely az anya kötelmeinek 
leljességét teszi, e szóba vonható össze : 
n e v e l é s .

A nőnek e szent kötelmei! sem örömében, 
sem bánatában nem szabad elhagynia egy 
napra sem, még anyai szereleiére szüksége van.

Már a természet úgy renddé, hogy az 
anya legyen gyermekének első nevelője ; mintha 
figyelmeztetni akarna : Ne bízz idegen neve
lőkben, első légy le magad a nevelés művé
szetében.

A nevelés művészetének gyakorlatához 
azonban nem elég csupán a szeretet! Itt éppen 
úgy, mint bármely más dolog gyakorlatánál 
is, nélkülözhetlen az elmélet, a tudomány.

A szeretet adja az ihletet, ellenben emez 
az erőt.

A szobrász, midőn valamely fenséges mű 
megalkotására szentelte életéi, nem végezhet 
lökéletes munkál, ha pusztán az önmagából 
folyó lelkesedésre bízza tehetségeit; szüksége 
van a tanulmányokra is. Éppen így az anyai 
szeretetnek is mindig készen kell lennie a 
tanulmányokra, hogy ezek megkönnyítsék, 
elősegítsék munkáját. A gyermek lelke nyitott 
könyvként áll az anya előli, melyből minden 
pillanatban olvashat és kuli is hogy tudjon 
olvasni.

A fiatal anya, a mint odahajol gyermeke 
bölcsője fölé boldogságot sugárzó könnyes 
szemekkel, megremeg a gondolatra, hogy gyer
meke egykor megtévedten, az erkölcsi sülyedl- 
ség útjára léphet; mint felhő a tavaszi kék 
egei. úgy vonja árnyba derült homlokát a 
féltő aggódás.

Érzi, hogy szüksége van biztató szóra, 
segítő karokra, mások tapasztalata- és tudo
mányára. mint a hajósnak, a ki először  szállott 
tengerre, hogy átvezesse hajóját a végtelennek 
tetsző Óceán zajgó hullámain. A hol az anyai 
szerelet magára hagyottan, összelett kezekkel 
remeg, ott a lélektan és neveléstudomány fel
fedezi elölte a helyes ösvényt, megszabja az 
irányi gondosságának; mintegy bevilágít fáklya
fényével gyermeke szivének titkos világába 
s e varázsfénynél legrejtettebb érzéseit, nyi
latkozatait ismerheti fel a maguk igazi jelen
tőségében.

Igaz ugyan, hogy nem könnyű dolog meg
szerezni a szükséges lélektani és neveléslani 
ismereteket, de vájjon lehet-e az anyai szívnek 
nehezére, az a fáradság, mely gyermeke bol
dogságát célozza ? Lehet-e nehezére az anyá
nak azon fáradság, melvlyel meg fogja edzeni 
önerejét! hogy gyermeke jellemét mintegy 
művészkezekkel domborítsa ki, hogy az ne 
csak testben, de lélekben is széppé, kedvessé

legyen ? Lehet-e megijedni a fáradságtól, mely 
azt célozza, hogy gyermeke egykoron boldog 
tudjon lenni úgy a szerény kis házikóban, 
mint a fényes palotában, hogy szive lángjá
nál kigyújtsa a gyermek keblében a haza iránti 
szeretet szent érzelmét, a szabadság ul4ni 
vágyat?

Ha az igaz művészet szent hevével telje
sítette a nő hivatását, nem lesz hatalom, mely 
megváltoztassa valaha gyermeke jellemét, mely 
eltántorítsa a becsület útjáról, mely homályt 
borítson lelke zománcára.

Mindezekből önként következik, hogy 
leánynevelő intézeteinkben, — hol mindenre 
és mindennek nevelik a nőt, csak éppen női 
hivatásának nem — sokkalta több időt kellene 
szentelni a nevelés tudományának, mint a 
mennyit úgy Isten nevében szántak neki.

A mai modern korban talán inkább — 
mint valaha —  rászorul az anya a nevelés 
mestereinek tudományára, tanácsára, a lélek
tan ismeretére, hogy félelem nélkül legye meg 
az első lépést gyermekével s megnyugodva, 
aggodalom nélkül tárja utána karjait, ha elbo
csátja őrködő szeretetének védő szárnyai alól 
a nagy világba, hol ezer kísértés állja útját.

Mikép üuopeljük meg méltó- 
képen a milleniumot Turócmegye 

népiskoláiban ?*)
— Irta: Z sorn n  R ezső , tanító. —

A  világtörténelem lapjain végig menve, emberi 
elmét gyönyörködtetve foglalkoztató dicsőséges és szo
morú események szakadatlan láncolata tárul szemeink 
elé. - -  Lelkesedés érzetét ébreszti fel úgy az ókori 
népek hazaszeretetét feltűntető harcvágy, mint az újabb 
kor világeseményeinek figyelmes olvasasa. Hazaszere
tetről tanúskodnak a legrégibb népek harcai, hazasze
retetről tanúskodnak mindazon küzdelmek, miket a 
népek már a legrégibb időkben fölényük bistosítása, 
hatalmuk erősbítése céljából egymás ellen folytattak. 
S ezen érzelem ápolása, fejlesztése a mai műveltebb 
kornak is egyik feladatát képezi. De még a régibb 
korban leginkább harci dicsőségben nyilvánult az, és

*) Felolrasla szerző a Turócm egyei Általános Tanító
egyesületnek ez évi június 4-én tartott közgyűlésén.

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A ,  I
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— Elbeszélés. —
Irta : R é v é s z  L ajos.
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(Vége )

De nem várta be azt a félesztendőt. Sokkalta 
rövidebb idő alatt elzavarta izíiiöi házától atyjának 
napról-napra megújuló szemrehányása, meg az a végte 
lenül erős, nagy szenvedély, mely hirtelenül, rákészü- 
lctleníil ömlötte cl egész lelkét.

Amilyen igen rosznl esett, ha atyja szemére hányta, 
hogy ugy-c, előre megmondta, hogy ez lesz a vége 
Boldizsár Bélával kötött házasságának, — épen olyan 
gyötrelem volt neki az a még most titkolt, de lelkén 
mindinkább erőt vevő szenvedély. Felt kilépni az atyai 
házból, nehogy Erőss Bálinttal találkozzék; mert érezte, 
hogy ezentúl megtörténő találkozásaik nem lesznek 
többé olyan ártatlanok, mint az eddigiek voltak. És 
mégis húzta, vonzotta az a lelkét megremegtető epe 
kedés, melynek —  világos volt előre — nem tudott 
sokáig ellenállani.

Találkozott Erőss Bálinttal.
És az a találkozás véglegesen eldöntötte mind

nyájuk sorsát. Az a komoly ifjú és ez a szenvedélyes 
asszony gyorsan elintézték, ami közöttük addig nem 
volt tisztázva. Elintézték nein félig meddig, hanem vég
legesen, megmásithatatlanul.

— Nagyságos asszonyom ! szólt az ifjú, mikor 
találkozásuk első, zavaros pillanatain túl voltak, mely

Ialatt sokkal tovább tartotta két kezével atkuicsolva 
| azt a leié nyújtott kicsiny kezet, semminthogy az any- 
nyira fölötte álló úrnő iránt köteles tisztelet megen
gedhette. Nagyságos asszonyom, Boldizsár Béla gon
doskodása folytan meg kellett tudnom az utolsó napok 
történetét; engem is megpirít az a méltatlan gyanúsítás, 
mely férje házából elűzte. Tudom, hogy szolgáltattam 
némi alapot e gyanú keletkezéséhez, mert nem tagad
hattam meg lelkemtül azt a végtelen gyönyört, melyet 
a vele való találkozások nekem okoztak. És bár talán 
kinevet vakmerőségemért, tartozom férfiúi önérzetemnek, 
meleg szivemnek azzal, hogy elégtételt ajánljak. Elég
tételt, mely a becsületes emberek előtt útját vágja a 
pletykának és férje áltál olyan durván meghurcolt, de 
aitalam mindenek felelt becsült jó  hírnevét tisztázza.

Meghatva állott az asszony a kipirúlt ifjú előtt s 
nehány percig néma csend volt közöttük, mely alatt 
szinte hallani lehetett a küzködő szivek dobogását.

— Felajánlottam az elégtételt Boldizsár Bélának 
is ugyanazon az úton, melyen az ő  izenete hozzam 
jutott'. De tudtam előre, hogy nem ereszkedik le hoz
zám párbajt vívni; amúgy meg nem mer velem kikötni, 
mert tudja, hogy összezúzom. Legfeljebb részeg bére
seit uszítja ram; vagy kimar nyugodalmas, szerény kis 
állásomból.

— Tehát csak azért ajanlja nekem az elégtételt, 
mert a másik el nem fogadta?

— Nem csak azért nagyságos asszonyom! Hanem
első sorban azért, mert becsületesen, igazan szeretem. 
Lelkemnek minden erejével, szivemnek minden hevével 
szeretem. Mert vég nélkül örvendek, hogy igy történt 
minden, mert módomban van tudtára adni, amit más
ként örök titokként kellett volna megőriznem : hogy
végtelen odaadással szeretem.

Megint pár percnyi szünet állott be. A szenve
délyes asszony élvezettel szívta magába az ifjú kitörő 
szenvedélyét.

— Varom válaszát asszonyom ! Ne féljen kimon
dani ítéletemet. Van erőm annak elviseléséhez, ha jó, 
ha rossz. És semmiképen nem állok sokáig útjában. A 
fővárosba megyek, ahol a becsületes, kitartó munka 
tisztes kenyeret biztosít.

Már akkor a szép asszony ott csüngött a nyakán. 
Átölelte szenvedélyes erővel, szemeinek lángja összefolyt 
a másik szempár delejes áramával.

— Veled megyek! Veled megyek! susogta ész
bontó reszkeléssel. Aztán elöntötte egész testét a szen
vedély lankadtsaga; oda tapadt ajka az ifjúéhoz és 
szívta magába azt az édes — édes mézet, mely csak 
a szerelmesek ajkán terem.

És ezzel cl volt intézve sorsuk.
Még az nap odaáilott az asszony apja elé s nyíl

tan, bátran mondta cl szándékát, mely szerént Erőssel 
még ma elhagyják e vidéket s mennek a fővarosba. 
Ott várjak be válópere cldűlését, amely után azonnal 
összekelnek.

Az üteg Andó clképpedt c nem várt megroha- 
násra s iparkodott felvilágosítani leányát, hogy milyen 
botrány lesz abból, ha ö szándékát meg nem másítja. 
De a lázban élő asszonynak egészen hiában beszélt.

— Tudom apám, hogy nem bírok elienallani szen
vedélyemnek s c helyen megölne a szégyen, ha vét
keznék. Megyek oda, ahol nem ösmer senki; ahol 
szabadon élhetek annak, a kinek testemmel, Iclkcmmel 
rabjava lettem. Ila megvetsz, azt is eltűröm. Hiszem 
az Istent, hogy az az odaadás, az a végtelen ragasz
kodás, melylycl életemet Erőss Bálintnak szentelem, a 
mostani és régebbi bűneim alól is föl fog menteni.
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sok tekintetben csupán a harctéren szerzett babérok 
által igyekeztek ezen érzelmeiket bebizonyítani, addig 
ma szellemi tehetségeink fejlesztése, a nép jólétének 
előmozdítására célzó intézkedések által véljük hazánk 
iránti kötelességeinknek eleget tenni ; nem vérontással, 
hanem a műveltség fejlesztésével akarjuk annak hatalmat 
biztosítani s neki tekintélyt szerezni.

Hogy mily változásokon mentek át a nemzetek, 
míg a mai kor szelleméhez jutottak, azt csakis a tör
ténelmi események figyelmes kísérete mellett találhatjuk 
fel. Évszázadokon keresztül folytonos harcok, a hata
lomnak egyik nemzetről a másikra való átszállása s 
ennek alapján az országok területeinek kisebbedése 
avagy nagyobbodása jellemzik a régi nemzetek törté
netét. Ázsia, ezen bölcsője az emberiségnek, adta 
hozzá az emberanyagot. Krisztus urunk születése előtti 
időktől kezdve innét jött be Európába minden nép, mi 
mindannyiszor kisebb-nagyobb átalakulásoknak vált k i 
forrásává az egyes nemzeteknél. De nem kutatjuk a 
nemzetek alakulási, fejlődési viszonyait, minket első 
sorban szeretett magyar hazánk történelme érdekel. 
Érdekel annyival inkább, mert iooo esztendőnek törté
neti múltja, iooo esztendő munkája óhajt a világ íté
lete elé járulni. Ezzel foglalkozni, ezt felidézni s a 
tapasztaltakból tanulságot, új erőt, lelkesedést merí
teni feladatunk.

iooo  esztendő oly múlt, milyent Európa semmi
féle nemzete nem bír felmutatni. Pedig iooo  esztendeje 
annak, hogy hős őseinek elhagyva ősi hazájukat, a 
küzdelmek, a kiontott vér által szentté avatott eme 
hazában veték meg lábaikat, iooo  esztendeje annak, 

„ hogy a darabokból álló eme földi paradicsomot hősi 
vitézségük által egyesiték s a honalapító Árpád bölcs 
intézkedései által alapját megvetve annak jövőjét biz- 
tosíták.

Évszázadokon keresztül hazánk a kelet felől elő
nyomuló népek prédája volt; egyik népnek uralma után 
a másik hajtá hatalma alá, amazt részint elűzve, részint 
önmagába olvasztva, úgy hogy az valóságos keveréke 
volt a különféle nemzeteknek. Állandó uralmat azonban 
egyik sem tudott biztosítani magának, állandó államot 
egyik sem bírt alakítani. S ily polyglot helyzetben 
találták azt ezer esztendővel ezelőtt az Ázsiából bejövő 
magyarok. A létért való folytonos harcokban edzett 
eme nép nemcsak hogy rövid időn hatalmába keríté 
azt, hanem itt magának állandó lakhelyt talált s a 
legyőzött lakosságot társul fogadva államot alapított 
oly szilárd alappal, hogy megküzdve 1000 év viszon
tagságaival^ ma ezen dicső munkájának iooo éves meg
ünneplésére készül.

Világra szóló esemény ez ! Voltak hatalmas nem
zetek három világrészre kiterjedő birtokokkal a szellemi 
műveltség még sok tekintetben mai is csodált fokán s 
hatalmuk megdőlt, birtokaik elenyésztek s ők maguk 
darabokra szaggatva más nemzetek hatalma alá kerültek.

Nincs-e okunk tehát arcra borulni az Isten végte
len jósága előtt, mely nemzetünket ezer esztendő óta 
atyai gondviselésében részesítő ? Nincs-e okunk büszke
séggel ünnepelni iooo éves fannállásunkat annyival 
inkább, mert erős megpróbáltatások jellemzik ama időt, 
mely mögöttünk maradt.

A harcedzett nép alkalmazkodva a kor haladásá
hoz, szomszédaihoz, előbb ősi hitéről mond le s keresz
tény vallásra tér, hogy később ő maga legyen bástyája, 
védelme a kereszténységnek.

Dicső múlt, véres napok tekintenek ezer esztendő 
óta felénk. Itt a vad tatar csordák pusztítása, majd a 
hódító török sanyargatásai, ismét a belső pártviszaly 
nem egyszer végpusztulással fenyegették szeretett hazán
kat. Azonban az Isten végtelen kegyelme, mely ősein
ket a távol Ázsiából számtalan viszontagságok között 
ide vezérlé, mindannyiszor kiterjesztő védő szárnyait 
afelett ,ki tartást s a jobb jövő reménységét csepegtető 
a nemzet szivébe s midőn a megpróbáltatások tető

p on tju k a t érték , h ő s ö k e t  tám asztott a n e m * «t  k ' b ' lé  
b e n ; h ő s ö k e t , kik a h azaszeretet lán g já tó l h ev l.te tv e
vitézségük, faradságot nem is m e r t  munkásságuk, áldozat
készségük által megmentül lettek magyar hal .
hősöket kiknek példája, kiknek tette, örök napkent
tündökölnek felénk. hatalma*Már a honalapltás első századaiban hatalmas 
országok fejedelmei keresték a magyarok barátságát, 

első századok magyar hőseinek karja menti 
szomszédai uralmát, függetlenségé .

(Vége követk.) _  _______

mar az 
meg egyes

Lapszemle.
A »Národnie Noviny* f- évi június hó 11-én 

megjelent számában a következő vezércikket olvassuk:
A Habsburg-monarchia Lajfhán inneni felében 

az uralkodó kifejezett kívánságára a törvényhozás uj 
választási reformokat készít, hogy elég tétessék az 
igazságnak s hogy a lakosság legszegényebb rétegének 
is lehetővé tétessék képviselőkkel bírni a parlament
ben. — Egyenlően igazságosnak lenni, nehéz dolog, 
nagyon nehéz főleg a beatis possidentibus s ez eléggé 
megvilágítja ama szörnyű nehézségeket s fájdalmakat, 
a melyek között a választási reform Ausztriában is 
születik. Ismeretes, hogy mi körül forog a kérdés; 
ismeretesek azok az akadályok is a melyeket 
minden oldalról támasztanak ezen kérdés egyedül 
gazságos megoldása, a titkos s direkt szavazással 
/aló általános választási jog elé. De bármiként nyer
jenek is befejezést Ausztriában a választási reform
fájdalmak ; a nehéz fájdalmak után többé-kevésbé 
nevetséges egér születik-e vagy nem ; a Lajthán 
inneni parlamentarizmus egyet mégis bebizonyít, hogy 
28 év elmúltával meg akarja újítani, fölfrissíteni 
erőit s hogy még azt a legkisebb polgárt is ama 
úgynevezett .legszentebb alkotmányos jog* részesévé 
akarja tenni.

S ezen dolgot ama kormány kezdeményezi, a 
melyet konzervatizmusról, klerikalizmusról s kezdet
legességről vádolnak. Az illiberális osztrákkormány 
választási jogot akar adni minden adófizetőnek — 
tekintet nélkül az adómennyiségére — a munkás- 
osztályt is politikai faktornak ismeri el s igy igyek
szik a szoeialisztikus mozgalom veszedelmét meg
gyöngíteni.

Ismételjük,hogy az osztrák koalicionális kormány 
mai kezdeményezésétől egyáltalán nem lehet a válasz
tási reform ideális s igazságos megoldását várni; de 
legalább törekvést, akaratot lehet látni s az ered
mény, hacsak a kormány törekvései a szövetkezeit 
pártok egoizmusán hajótörést nem szenvednek, mégis 
csak az lesz, hogy az osztrák parlamentben a polgárok 
minden rétegének s minden népfajának lesznek kép
viselői s hogy a parlament valamint a népfajok 
kisebbsége is erőt s küzdtért nyer.

Ezen dicséretes törekvés helyett mit látunk mi 
nálunk Magyarországon, a hol az egyik párt túllici
tálni igyekszik a liberalizmus dolgában a másikat? 
Azt látjuk, hogy ama arrogáns magyar liberalizmus- 
és parlamentarizmusnak nincs egyáltalán semmi 
érzéke s fogalma sem az igazi szabadelvüség-, sem 
a kor nagy vezérigazságai- s ideáiról, de sőt a min
dennapi élet elkerülhetetlen szükségeiről sem. A leg
újabb magyar alkotmányos élet harmadik évtizede 
lassanként már végére jár, de a magyar parlamenta
rizmus ezen egész idő alatt a választási rendszer 
valamennyi jogtalanságaiban, bűnében s bitangságában 
szenved, a mely minden kormánynak megbuktatni 
segíti a kellemetlen jelölteket s főleg a nem magyar 
népfajok jelöltjeit. Még csak annak a szájhősködő 
.radikális* s legmagasabb ellenzéki pártnak sem 
jutott eszébe, hogy a választási törvénynek s rendnek 
az igazság s igazságosság szellemében való meg
javítását célba vette volna.

Nincs alkotmányos ország, a hol aránylag is 
annyi hangos törvényellenesség uralkodnék a válasz
tási eljárásnál, sőt magában a választási törvényben 
is Elég e tekintetben egyrészt a választási cenzus 
határozatlanságára s különbségére s a választó- 
kerületek igazságtalan beosztására s másrészt a 
választók összeírásának s azután a választásnak s 
végre magának a képviselői mandátum igazolásának 
önkényes, lelkiismeretlen eljárására mutatni. Vannak 
Erdélyben néhány száz lakossal bíró .magyar* váro
sok s ezek képviselőt választanak; holott vannak 
választókerületeink, a hol két-három szolgabirói 
járás polgárai is csak egy képviselőt választanak. 
A szegény választó 3 - 4  mértföldnyi utat is tesz a 
választás színhelyéig, a hol azután mindenféle fur- 
fanggal vagy erőszakkal is megfosztják választási 
jogától. Egy és ugyanazon választó-kerületben egy 
község polgárainak választási joga van néhány tíz- 
krajcáros adó alapján, holott más község lakóinak 
ki kell mutatni, hogy legalább 8 — 10 frtnyi adót 
fizetnek. Hogy ti választási összeírás s a verifikáció 
miként megy végbe, annak nem rég tanúi voltunk. 
Nyitrán a mostani összeírásnál egyszerűen 600 alkal
matlan választót hagytak ki s a Janits-féle .lopott* 
mandátum igazolására illetékes bizottság egyszerűen 
nem ült össze, hogy a dolgot el lehessen húzni. Váj
jon ki hiszi el, hogy egy év lefolyása alatt, egy kerü
letben a választók száma 600-al csökkenhetik? avagy, 
hogy az igazoló-bizottság tagjai nem ülhettek össze ? 
No de ez ama magyar szabadelvű korrupció, erő
szakoskodás, szédelgés, erkölcstelenség s egy népfaj
nak a másik felett való legkegyetlenebb, legveszettebb 
tyranizmusának rendszere, a mely lehetővé teszi egye
seknek, hogy mások munkájának s verejtékének árán 
hízzanak.

S minthogy — úgymond — ezen rendszer lehe
tővé teszi, »az államfentartó s államalkotó fajta* 
kizárólagos uralmának fentartását; ezen latori rend
szerhez karmokkal s fogakkal ragaszkodnak. Azért 
nem gondoskodik a liberális magyar parlamentarizmus 
választási reformokról, azért nem szónokolnak a 
magyar radikálisok beszédeikben az általános válasz
tási jogról, sem pedig a bünfenyítő esetekben esküd- 
széki eljárásról.

íme, ez a különbség a Lajthán-inneni s a Lajthán- 
túli alkotmányos élet között. Amott méltányosabban 
s igazságosabban reformálnak; itt jogtalan, erőszakos, 
önkényes módon tartják fenn magukat.

1895. Június 16. ____________ _____

h í r e i n k .
—  Évzáró vizsgálatok. A  turóc-szt.-mártoni áll. 

iskolák 1894/ 95. évzáró vizsgálatai — melyekre a t. szü
lök és tanügybaratok ez úton is tisztelettel meghivat
nak a következő napokon és rendben fognak megtar
tatni: — Június 17 . és 18-án középkereskedelmi isk. III. 
osztályának szóbeli érettségi vizsgálata. 20. d. e. a 
fiúiskolák hittani vizsgálata, ú. m. : rom. kath., ág. ev., 
izrael. d. u. a leányiskolák hittani vizsgálata, ú. m. : 
róm. kath., ág. ev., izrael. 2 1 . d. e. a polgári fiúisk. I., 
d. u. a polgári fiúisk II., 22. d. e. a polgári fiúisk. III., 
d. u. a polgári fiúisk. IV., 24. d. e. a polgári leányisk. I., 
d. u. a polgári leányisk. II. 24. d. e. a középkeresk. 
isk. I. (magyar nyelv, mennyiségtan, természettan), d. 
u. a középkeresk. isk. I. (Történelem, német nyelv, 
vegytan), d. e. a középkeresk. isk. II. (mennyiségtan, 
francia nyelv, történelem), d. u. középkeresk. isk. II. 
(német nyelv, árúisme, könyvvitel). 25. d. e. a polgári 
leányisk. III., d. u. a polgári leányisk. IV., d. e. a közép
keresk. isk. I. (francia nyelv, áruisme, könyvvitel), d. u. 
a középkeresk. isk. I. (keresk. számtan, keresk. isme 
és levelezés, keresk. földr.), d. e. a középkeresk. isk. II. 
(magyar nyelv, alkotmanytan, keresk. isme és levelezés), 
d. u. a középkeresk. isk. II. (keresk. földrajz, keresk. 
számtan),26 . d. e. az elemi fiúisk., d. U. az elemi leány-

Gyermekemet egyelőre a mama gondviselése alatt 
hagyom. Majd magamhoz veszem, ha méltó leszek rá.

— É-* miből fogtok élni, te boldogtalan kis leány ?
— Miből élünk? ismédé a kérdést a fiatal asszony. 

Látszott rajta, hogy újdonat új előtte ez a kérdés; 
egészen meg volt hökkenve tőle. De csak egy pilla
natra. Aztán egészen határozottan íelelt ra

— Ha te, apam, éreztetni fogod velem haragodat, 
hát dolgozni fogok én is, mint Bálint. Eiég jó nevelést 
adtál leány koromban, hogy most megélni tudjak belőle. 
Nem szégyen a munka és az a haszna is meglesz, hogy 
annal közelebb hoz bennünket egymáshoz.

— Jól van kis leány, jól van. De mégis megkí
mélhetted volna ősz fejemet még ettől a szégyentől is, hogy 
egyetlen gyermekemet mások kegyelméből élni lássam.

— Bocsáss meg édes, jó apám! Bocsáss meg 
nekem! . . . Lehajolt apja kezere, megcsókolta végtelen 
szeretettel — — aztán elváltak.

Andó Aranka még az nap eltűnt Erőss Bálinttal 
együtt. Nem is hallottak a vidéken róluk, csak akkor, 
amikor a fővárosi lapok hoztak a hírt, hogy a józsef
városi templomban összekeltek.

Aztán néhány hét múlva elhallgatott a pletyka is, 
mely olyan kéjelegve hurcolta meg őket. Elfeledték, 
mikor valami más érdekes dolog került tárgyalásra.

Maga Boldizsár Béla is elég anyagot szolgáltatott 
a szóbeszédre. Előbb egyik béresének a leányát ültette 
be úrasszonynak a kastélyba, aztán azt is elzavarta s 
olyan őrült tivornya színhelyévé aljasította Andó Aranka 
egykori otthonát, hogy az egész világ megbotranko- 
zott rajta.

Utoljára is félig agyonverve találták meg egy 
reggel a kertek alján. Ki tudja, kivel verekedett össze?

Nem is heverte ki többé ezt a baját. A  sok

tivornyából elgyöngült szervezet megtagadta a szol
gálatot s hamarosan meghalt. Koporsójára csak a cim
borák farizeus könyei hullottak. Egykori szép birtokának 
csak romjait lehetett megmenteni fiacskája javára.

Eröss Bálintékról azt remélik az Andó kastélyban, 
hogy igen boldogan élnek.

Higyjük azt mi is.

Mózes, egy zsidó jellem.
Részlet lterzog Emil »A zsidók története Liptó-Szt.-Miklóson* 

című művéből.
(Vége.)

Vajha a mindenható hosszúra nyújtaná drága 
életét 1 Ehhez futottak szomszédaim és elmondták neki, 
hogy nagy bajban kell lennem, mert összes holmimat 
árúba készülök bocsátani. A jó öreg Cádok nyomban 
felkeresett. Unszolására el kellett mondanom azon fáj
dalmas éleményemet, mely Szt.-Martonban crt. »Mózes, 
draga barátom* szólt erre a jó Cadok, »én nem néz
hetem nyugodtan, hogy legnélkülözhetetlenebb holmidat 
eladjad és ha e szándékhoz makacsul ragaszkodnál, oda 
kellene hatnom, hogy ne akadj vevőkre. Igen, igen, 
bajodon másképp kell segíteni. íme, rendelkezésedre 
bocsátók huszonöt forintot, menj vissza Mártonba, húsz 
forintot adj at a nagyhatalmú szolgabiró úrnak, mely 
összegnek lefizetésére magadat kötelezted, a maradék 
pedig úri költséged legyen. Ha a mindenható megsegít, 
lefizetheted e tartozásodat, ha akarod részletekben, ha 
akarod, egyszerre. És most isten veled, ö oltalmazzon 
utadon.* így szólt a jó Cadok cs ezt mondva, távozott, 
így van a dolog, nagy uram, ez Cadok pénze és nem 
lopott jószág. Éu becsületes ember vagyok. Legyen 
kegyelemmel irántam, szegény szolgája iránt.*

—  Mózes zokogott.
— Látod, Mózes, szólt látszólag nyugodtan a 

szolgabiró, ha szavaidat hallgatom, kell hogy ártatlannak 
tartsalak, de, kérlek, mondd, miért vonakodtál esküt 
tenni, mely ártatlanságodat teljesen kiderítette volna. 
Ha ügyed igaz, esküd is az. Miért vonakodtál igaz 
esküt tenni ? Szólj !

E szavaknál Mózesnek eddig görnyedt alakja fel
egyenesedett, szeme szikrázott. Ügy állt ott, mint egy 
lánglelkü próféta, ki arra készül, hogy örök igazságokat 
hirdessen. Aztán így szólt nyugodt páthosszal:

— Mi zsidók, nagyhatalmú uram, még az igaz 
eskütől is irtózunk. Az igaz esküt is csak a legvégső 
esetben szoktuk letenni.

— És melyik a legvégső eset ? kérdé a szolga
biró izgatottan.

— A legvégső eset az, felel a zsidó felsóhajtva, 
a midőn életünk, kedveseink és felebarátunk élete vagy 
az utóbbinak becsülete, vagy vagyona forog koczkán cs 
eskünk az egyedüli dolog, mely öt megmentheti.

— És ki a te felebarátod ? kérdé halkan a biró, 
aztán folytatva : >De mire való e kérdésem ? Úgy is 
tudom, hogy csak a zsidó a felebarátod*.

Mózes fejét rázta és mondá :
— Nem, nagyhatalmú szolgabiró úr, az én feleba

rátom minden ember. Nem vagyunk-e mindnyájan 
egy atyának gyermekei? >Nem teremtett e mindnyájun
kat egy isten ? Miért tennénk külömbséget ember és 
ember közt ?« — Van a zsidónak egy imájuk, egy szép 
megható imájuk. Zokogva elmondjuk a kiengesztelés 
félelmes ünnepének előestéjén. Ez az ima egyszerű, igen 
egyszerű és minden embert magaban foglal, szövege 
pedig ez : »Óh, bocsásd meg bűneit Izrácl gyermekei



21. szám.------------ Turőc-Szent-Márton, F K I, T I I) K H I H Í R A D Ó .
isk. III., IV., 27 . d. e. az elemi leanyisk. I., II., d. u. 
a magánvizsgalatok írásbeli része, 28. d. e. a fiúiskolái 
szóbeli magánvizsgálatok, d. u. a leányisk. szóbeli 
magánvizsgálatok. — Turóc Szt-Mártonban, 1895. évi 
június hó 6-án. Boldia Ignác, igazgató.

Műkedvelői 8zini előadás. A turóci magyar olvasó- 
egylet és társaskör szinügyi bizottsága június 18-án 
jótékony célú színi előadást rendez a turóc-szt.-mártoni 
állami iskolák nagy termében könyvtára gyarapításara. 
Színre kerül: I. >Bál után.* Magánjelenet. Irta: Szécsi 
Ferenc. Előadja: Szentmiklóssy Irén. — II. >Hasznos 
gyógyszer az anyósok ellen.* Vígjáték két felvonásban. 
Irta : Don Manuel Juan Diama. Fordította : Vezéry
Ödön. —  Személyek : Donna Leoncia, Jilly Vilma. — 
Donna Dolores, leánya, Noubauer Juliska. — Donna 
Marianna, Dolores leánya, Eibenstein Paula. — Don 
Federico, Marianna férje, Michalus Sándor. - -  Don 
Rafael Cardennas, ennek barátja, Derszib Iiéla. — Don 
Cleto Sangredó, orvos, Tomcsányi János. — Juan, 
szolga, Noszák Géza. — Kezdete 8 órakor. Helyárak : 
Ülőhely 70 kr. ; állóhely 40 kr. ; tanuló és katonajegy 
20 kr, ; karzat 20 kr. Jegyek előre válthatók Hoffman 
Ede bizottsági pénztárosnál és este a pénztárnál.

— Juniális. A  turóc-szent-mártoni állami iskolák 
ifjúságának tavaszi mulatsága folyó hó 10-én volt igen 
kedvező időjárás mellett. A számra nézve mintegy 
ötszázat tevő növendékek menetoszlopa gyönyörű lát
ványt nyújtott. Úgy a leányok, mint a fiúk örömmel 
lengették a kisebb nagyobb minőségű nemzeti zászló
kat. A  közönség nagy számmal jelent meg a mulatsá
gon, mely a legjobb hangulatban folyt le a késő esti 
órákig.

— Búcsú-mulatság. Balogh Lajos turóc-szent-már
toni állomásfőnök f. hó 12-én búcsú-mulatságot rende
zett jóbaratai és tisztelői számára. A mulatságon igen 
szép számú közönség jelent meg. Ott volt a többek 
közt Lehotzky Vilmos orsz. gyűlési képviselő, Fekete 
Miklós kir. táblai biró is. A  távozó főnök érdemeit 
Kossuth Marton kir. jarásbirósági hivatalnok méltatta 
érdemileg. A kedélyes mulatság a késő esti órákig 
tartott.

— A nemzetiségi izgatások ellen. Turócvármegye 
közigazgatási bizottságának f. évi június hó 12-én tar- 
tott rendes havi ülésében erélyes és hazafias felszólalás 
történt a nemzetiségi sajtó ama gálád kirohanása ellen, 
mely a »Národnie Noviny* f. évi május hó 2 i-én meg
jelent szamában »Politikai banditaság* címen az ország, 
a haza törvényhozó testületének többsége, a liberális 
párt ellen intéztetett. Egy kisebb, szintén nemzetiségi 
izgatásból kifolyó határozat elleni felebbezés elintézése 
után ugyanis felállott ifj. Justh György orsz. képviselő, 
bizottsági tag s energikus, de az ügyhöz méltó komoly
sággal és mérséklettel előadott, megokolt beszéddel 
felhívta a vármegye közigazgatási bizottságát, hogy mint 
az alkotmányos haza, törvényeinek, s emminenter a 
magyar állameszme megszilárdulását célozó intézmények 
őre, foglaljon állast azon qualifikálhatatlan, durva 
támadások ellen, melyek legutóbb a »Narodnie Noviny* 
útján intézteitek minden ellen a mi magyar. Szerinte 
ugyanis egy ilyen tiszteletre méltó testület hivatasa az 
is, hogy figyelemmel kisérje mindama mozgalmakat, 
melyek e haza intézményei ellen irányulnak. S bár az 
inkriminált cikk első sorban a liberális pártot, vagyis 
a haza törvényeit alkotó parlamentáris többséget rágal
mazza, lehetetlen, hogy abban e hazának minden hű 
fia, magára nézve is sértést ne találjon. Tisztelettel 
kérdi tehát a jelenlévő kir. ügyész urat, van-e tudomása 
arról, hogy a »Národnie Novny* f. évi 59. számában 
mily ragalomteljes kirohanás intéztetett a magyarság 
ellen s ha igen, tett-e már a kir. ügyészség lépéseket 
ennek megtorlására ? Mert ámbátor koncedalja, hogy 
sok esetben az ilyen kirohanások az agyafúrt mondat
szerkezetbe szőtt mellékes szócskákkal fulmináns élüket 
veszíteni látszanak, s tan a jogi rigorozitas szemüvegén

egész közösségének és az idegenéit is, ki közöttük lakik, 
hisz mindannyian csak tévedve vétkeztek.*

— Te zsidó, te mikulási zsidó, szólt a szolgabiró 
megilletödéssel, jól beszélsz, isten iatja leikemet, kitünően 
beszélsz. Nyújtsd jobbodat, azon becsületes jobbot, mely 
oly tiszta a bűntől, mint kevés emberé. Halgass meg 
cngemet ! Téged teszlek most birámmá. Kérlek légy 
igazságos biró. Én kezdettől fogva éreztem és későbben 
meg is győződtem róla, hogy ártatlan vagy. A  tolvaj 
e közben megkerült. Az a paraszt az, aki a megkáro
sult szószólója volt, ki te rád oly terhelő,vádakat hal
mozott. A pénz bocskorában találtatott, ü t méltó bün
tetése fogja érni. Senki sem mondhatja, hogy Jeszenszky 
János igazságtalan biró. Én téged csak próbára telte
lek. H ogy ezt tettem, arra részben te magad indítottál 
azon ajánlatoddal, hogy négy nap múlva elhozod a pénzt, 
melyet el nem loptál. Vedd vissza pénzedet l Siess haza 
add azt vissza Czádokodnak, a kit tiszteltetek. Mózes, 
nagy tervem van veled. Vigyázz 1 A  mint nagyon jól 
tudod, én a járásnak választott szolgabirája vagyok. 
Hivatalom c helységhez köt. Jeszena a Jeszenszky csa
lád ősi fészke, ott van a biitokom. A  gazdasági teen
dőket ezen úr, szeretett öcsém latja cl. Üzleti kötései
met te fogod eszközölni és lebonyolítani. Te leszel 
nemesi kúriámnak faktora, beléd helyezem teljes bizal
mamat, én, akit nagyou bizalmatlannak mond a világ. 
Áll az alku, Mózes ? Szóllj 1 Miért hallgatsz ?

—  Az alku áll 1 rebegett Mózes; többet nem
s z ó lh a to tt ... .  . . .

A  nyomozások kiderítették, hogy Mózes faktorsága 
mellett földesur és faktor boldogultak és vagyonosodnak. 
Jeszenszky János és a Mózes zsidó közt megkötött 
frigynek áldásait a két férfiú unokái is élvezték. Mózes 
zsidó II. József korában a »Herz« nevet vette fel.

olvasva, kedvezőbb színekben játszanak : e cikkben 
mondottak mégis olyan gálád rágalmak, melyeket 
hallgatagon eltűrni nem lehet. A kir. ügyész ama fel- 
világosító kijelentése után, hogy a nemzetiségi sajtó 
által elkövetett vétségek megtorlása most a belügy
minisztérium kebelében fennálló nemzetiségi sajtóügy
osztály körébe tartozik, a vármegye közigazgatási 
bizottsága elhatározta, hogy hivatalos orgánumai útján 
felír a belügyminiszterhez, hogy a nemzetiségi sajtó 
működését éberebb figyelemmel kisérje, illetve a 
>Narodnie Noviny* inkriminált számában megjelent 
rágalmak ellen a kellő eijárást megindítsa. — A  köz- 
igazgatási bizottság ezen határozatát örvendetes tudo
másul vesszük mi is s még inkább örvendünk azon 
körülménynek, hogy vármegyénkben is találkozott 
erélyes férfiú, a ki hazafias érzelmeinek s működésének 
ez irányban is kifejezést adni kötelességének ismerte. 
Ennek szükségét hangoztatjuk mi is szüntelen, mert 
akármint gondolkozzanak is sokan, a nemzetiségi sajtó 
lassú, csendes, de annál biztosabb eredménye veszélyes 
aknamunkát végez, s nagyon, de nagyon tévednek 
azok, a kik ezt az agitáció megszűnésének hirdetik. 
Elismeréssel kell még adóznunk, azoknak is, kik 
eltekintve mindenféle személyes kényelemtől s tán az 
ügy ódiumától is, tántoríthatatlan meggyőződésüknek 
alkalom adtán kifejezést adtak.

— Baltik püspök balassagyarmati lelkész. A  
balassa-gyarmati ágostai evangélikus egyház közönsége 
Laszkáry Gyula kerületi felügyelő, esperességi felügyelő 
és Simonides Pál espereshelyettes elnöklete alatt tartott 
gyülekezetén Baltik P'rigyes püspököt egyhangúlag és 
közlelkesedéssel lelkészévé választotta meg. A  meg
választást a felügyelő azonnal táviratilag közölte a 
püspökkel Liptó-Szt.-Miklósra s minthogy a püspök 
már előzőleg kijelentette, hogy egyhangú választás 
esetén a feléje irányult bizalomnak készséggel enged, 
nagy az öröm Balassagyarmaton és az egész megyében 
megválasztása fölött.

—  A Villám áldozatai. F. hó u -én  történt Szkla- 
binán, hogy Szrnka János ottani gazdag földbirtokos, 
kinek egyetlen fia az ökröket legeltette a réten, látván 
a közeledő vihart, elébe ment. A  mint hozzá ért, hir
telen leütött a villám és mindkettőjüket az ökrökkel 
együtt agyonsujtotta. — E borzalmas színhelytől csak 
néhány lépésnyire álló vén »bacsának« (juhpásztor) 
semmi baja sem esett. — Turánban ugyanabban az 
időben történt hogy egy 3 tagú család burgonyát ásott, 
körül a mezőn, de a vihar beálltával kénytelenek voltak 
magukat egy fa alatt meghúzni, a férfi az asszonnyal 
együtt, a fiú pedig elkülönítve. Villámlás közben, a 
villám közzéjük ütött és a család egyik tagját, a fiút 
ütötte agyon.

—  Feketehimlö Liptómegyóben. Liptó-Szt.-Miklósi 
levelezőnk jelenti, hogy a feketehimlő néhány nap óta 
a megye felső részén borzasztóan pusztítja a gyerme
keket, Nap-nap után 5— 6 gyermeket temetnek el. Az 
anyák meg vannak rémülve, idegent, barátot, szom
szédot sem bocsátanak a házba. A járvány oly hirtelen 
ütött ki, hogy a hatóságok alig tehettek óvóintézkedé
seket. A  megbetegedett gyermekek két-háröm órai 
szenvedés után meghalnak.

— Sertésvész. Mint értesültünk a sertésvész Turóc- 
megye Ruttka és Klicsén községeiben kiütött, és szedi 
áldozatait.

— Fogorvos. A jóhirben álló Zom  fogorvos jelen
leg Turóc-Szt.-Mártonban időzik és működését június 
hó 25-ig terjeszti ki. Felhívjuk a togmüvészet techni
káját igénybe vevők figyelmét erre a kedvező alkalomra. 
Lakása a »Dom*-ban s fog a nap minden időszakban.

— A cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasút az idei 
fürdőidején tartama alatt azaz június 15-étől szeptember 
15-éig a jelenleg csak Liptó-Szt.-Miklósig illetve onnan 
közlekedő 1. és 2. sz. gyorsvonatokat Oderberg és 
Poprádfelka között fogja járatni ; ezen vonatok köz
vetlen csatlakozással fognak bírni a magyar kir. állam
vasutak Budapestről illetve Budapestre Ruttkán vagy 
Zsolnán át menő gyorsvonataihoz, valamint Oderbergen 
a Boroszlóra, Berlinbe és Krakkóba menő illetve onnan 
jövő nappali gyorsvonatokhoz. Ezen gyorsvonatokkal 
I. és II. oszt. közvetlen kocsik Budapest— Ruttka—Pop- 
rádfelka ; Budapest— Zsolna—Poprádfelka és Oderberg 
— Poprádfelka között fognak közlekedni. Ezenkívül a 
jelzett gyorsvonatokkal Poprádfelka Oderberg között 
étkező kocsik is fognak közlekedni, melyek a kassa- 
oderbergi vasút tulajdonát képezik és melyeknek ven
déglői üzemét a vasút által megállapított étlapárak 
szerint egy első rangú vendéglős fogja ellátni, Buda
pest—Kassa—Poprádfelka között június hó 15-étől 
szeptember 15-éig — úgy mint a múlt évben, mindkét 
irányban két-két gyorsvonat fog közlekedni és pedig a 
nappali gyorsvonat 7 óra 20 perckor indul Budapestről 
és délután 3 óra 50 perckor érkezik Poprádfelkára, 
inig az ellenirányban közlekedő gyorsvonat 1 órakor 
indul Poprádfelkáról és esteli 9  óra 55 perckor érkezik 
Budapestre. Az éjjeli gyorsvonat 11 órakor éjjel indul 
Budapestről és reggeli 7 óra 40 perckor érkezik Pop- 
rad Felkara, az ellenkező irányú gyorsvonat innen indul 
10 órakor este és Budapestre érkezik reggeli 8 óra 10 
perckor. Ezen gyorsvonatoknál szintén I. és II. oszt. 
közvetlen kocsik fognak közlekedni, illetőleg az éjjeli 
gyorsvonatoknál még egy I. és II. oszt. hálókocsi is. 
Végre megemlítjük, hogy a többi személyszállító vona
tok menetrendje ez időszerűit olyan, hogy azok minden 
irányban előnyös csatlakozásokkal bírnak s felhívjuk a 
t. c. közönség különös figyelmét a kassa-oderbergi 
vasút által kiadott »A  magas Tátrába* című képes 
menetrendhirdetményre, mely a magas Tátrába való 
utazásokra nézve fennálló közvetlen vonatcsatlakozáso
kat tartalmazza.

1895. június 16._________3

Irodalom.
A szalon-asztal hiánya. A  napi kérdésekről folyó 

társalgás gyakran megakad, mert egyes állításokat iga
zolni kellene az elmúlt napok hírlapi cikkeivel s azok 
előkeresése fáradsággal, nehézséggel jár. Ezen a hiányon 
most segít egy »Világnapló< címen hetenkint megjelenő 
újság, melynek célja az, hogy a társalgás lényegét képező 
érdekes napi kérdésekről összegyűjtse a hírlapok véle
ményét pro et kontra és összegyűjtse egyúttal a hír
lapok érdekesebb cikkeit. Ezenkívül nagy gonddal válo
gatja ki a >Világnapló« a külömböző szaklapok és folyó
iratok érdekesebb cikkeit és híreit és így csaknem nél- 
külözhetlen a szalonok asztalán. A ki e hézagpótló 
újság felől közelebbi tapasztalatokat óhajt szerezni, az 
forduljon a szerkesztőséghez, Budapest, külső kerepesi- 
ut i. szám. A  nyár folyamán erősen elfoglalt földbir- 
otkosoknak a kik nem érnek rá kávéházba vagy 
kaszinóba járni s így az összes újságokat nem tekint
hetik át, kiváló szolgálatot tesz a »Világnapló«, mert 
hetenkint egyszer tájékozódnak ennek révén az összes 
hírlapok és különböző pártok véleményéről úgy a 
politikai, mint a társadalmi kérdésekben. Előfizetése 
csekély, fél évre 3 forint, mely a kiadóhivatal címére 
(Corvina, Révay-utca 14.) küldendő.

Szalay-Baroti »Magyar nemzet története* című 
nagy történelmi művének első kötetéből most jelent meg 
a 15-ik füzet. Ezt a füzetet két csinos kivitelű műmel
léklet és 1 5 a szöveg közzé nyomott illusztráció díszíti. 
A műmellékletek egyike : »II. Endre kiadja az arany
bullát* ; a másik a >Tatárjárás után* címet viseli, mind
két kép Geiger I. P. rajza. A  szöveg közzé nyomott 
illusztrációk a következők : IV. László király esüst pénze. 
Kezdő »L< betű IV, László 1274-iki okleveléről. III. 
Endre király pecsétje. Habsburg Rudolf szobra. IV. Mik
lós pápa (XIII. századi szobormű), Martell Károly (XVI. 
századi festmény után), III. Endre király. Ágnes királyné, 
Nassai Adolf király pecsétje. III. Endre király ezüst 
pénze. VIII. Bonifác szobra. Magyar szentek képei, Ágnes 
királyné dyptychonján, Ágnes királyné oltárkendője; 
Izmaelita. A szövegben az Árpádházból való királyok 
kora van tárgyalva nevezetesen : V . István — IV. vagy 
Kun László — III. Endre és köz és műveltségi állapotot 
az Árpádok korában. Jó lélekkel ajánljuk mindenkinek 
ezen jeles mű megszerzését, a mely 30 kros füzetekben 
jelenik meg és kapható Larapel R.-féle cs. és kir. udv. 
könyv kereskedésben Budapest, Andrássy-út 2 1 . Az egész 
mű 60-62 füzetben lesz teljes. Előfizethetni 6 füzetre 
I frt 80 kr., 12 füzetre 3 frt 60 krral, ugyanott a köte
tes kiadásra 1 frtos havi részletre is előfizethető.

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

Foulárd-selyemet 60 krtól 3 frt 35 krig méte
renként — japáni, chinai, s. a. t. a legújabb mintá
zattal és színekben, ú. m. fekete, fehér és színes, 
Henneberg selyemet 35 krtól 14 frt 65 krig méteren- 
kint sima, csikós, kockázott mintázottakat, damasztot 
s. a. t. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 
szin és mintázattal s. a. t.) postabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: 
I lc n n c lie r g  <ií. (cs. k. udvarszállító) se ly e m - 
$cyái*a X íir ic lih e n . Svájcba címzett levelekre 
10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz- 
tetnek.

790 tk. sz. 1895.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Buoczik Annának, Dr. 
Neufeld József besztercebányai ügyvéd ügygondnok 
által képviselt, ismeretlen helyen tartózkodó Buoczik 
Pál elleni végrehajtási ügyében a besztercebányai 
kir. törvényszék területén Turóc-Szent-Márton köz
ségben fekvő:

1. a turóc-szent-mártoni 216. sz. tljkvben A. I. 
14— 18. sorszám alatt felvett ingatlanságból és ahhoz 
tartozó erdő illetőségből Buoczik Pált B. 6. és 15. t. 
alatt 8/«-ad részben megillető jutalékra 128 frtban,

2. az ugyanottani 714. sz. tljkvben A. I. 2. sor-, 
43. hr. sz. a. felvett s Buoczik Pál nevére írt ingat- 
lanságra s azon épült 44. és 45. összeirási számú 
házra 917 frtban és

3. az ugyanottani 937. sz. tljkvben A. I. 1., 3—9. 
sorszám alatt felvett ingatlanságból Buoczik Pált B. 
180. alatt 40/ai89o részben megillető jutalékra 53 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság 
az 1895. évi július ho 9-én d. e. 10 órakor Turóc- 
Szent-Márton községben a telekkönyvi hivatalban 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron 
alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a biróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi április 10-én.

Medzihradszky,
I kir. aljbiró.



Turóc-Szent-Márton, F  K 1, V  I  II  I?  H  ■ II  I  I« A  1» 6 .

!9 X 9 X 9 X 9 X 9 X X 9 X 9 X 9 X 9 X 9A tapasztalat azt oktatja, hogy : 2
Mindig a helyes forrást keresd, ha vásárolsz, w

Ez méltán az én üzletemre vonatkozható, mert 
csakis egy o ly  nagymérvű üzletnek, amilyen az enyém , A  
lehetnek olcsó költségei, mely körülmény óriási kész- ^  
pénzáru-bevásárlásoknak és egyéb előnyöknek köszön- 
netö s melyeknek végre a vevőim  veszik hasznát.

Gyönyörű minták magánvevöknek Ingyen és
bérmentve. W

Bőtartalmu mintakönyvek, amilyennek eddig
még nem léteztek, szabók részére bérmen- ^

tétlenül.
Öltönyöknek való kelmék •
Pernvien és doaking a magas k lérus részére, szabály
szerű kelmék cs és kir tisztv ise lő -egy en ru h á k ra  
úgyszintén hadastányok, tű zoltók  és tornádóknak, 
valamint livrék  részére. T e k 'i-  és já ték a seta lok ra  

való posztók, koesi-Athuzatok.
L e K i i a g y o b b  i -n k t ú r  stájeri. karinthiai. tiroli stb. 
lodenben férti és női használatra, eredeti uyári 
arak  mellett, o ly  nagy választékban, a milyent húsz

szoros verseny sem nyújthat, 
l e g n a g y  o b b  v á l a n / . t ó k  csakis finom, tartós női 
posz tóból, a legdivatosabb színekben. M osó-szövet, 

uti-pluidok 4— 14 írtig,
u*>" (u j-bölia ,gom b, 10,

szintén k b llth tlv . cérna stb.).
Sfc?.* Valódi, tartós, tiszta gyapot posztó arukat, 
és nem holmi olcsó rongyot, mely alig a 
szabó munkadiját érdemli, ajánl jutányos áronL „ ,

2  Legnagyobb gyári poszto raktár Va millió forint 
értekben.

5  E V  Szétküldés osak utánvét mellett.

Nem a reklámnak, hamm a sok ozor ouibor általi 
személyes tovabbajáulásnak, — a k ik  a

RicliieMéle Tinct. capsici cmp.-t
(Horgony-Pain - Expellert)

az Utolsó 25 évben jó sikerről használták, — kö
szönheti ezen igazán biztos hatású uaziszor uagj 
oltorjesztósót és általános kodvcltsogot. Ki a Jtnct. 
caiistci comp.-t (Horgony - Paiii-Expclloi ti_ kösz- 
vénynél, czuznál (tagszaggatásnal). keresztcsont- 
fájásnál, fej- es fogfájásnál, csip âjdalomnal, fáj
dalomcsillapító bodörzsoloskout alkalmazta, abból 
ogv üveget mindig kószlotbon fog tartooi, no{,> 
azt meghűléseknél is, mint levezető, elhárító 
szornok alkalmazhassa. Ezen rog jónak bizonyu t 
háziszornok ára igon olcsó, tudniillik 40 kr., <Uki. 
és 1 frt. 20 kr. üvegenként — Kai'hatc a gyog.v- 
szortárakbán; B ud ap esten : Török 
József  gyógyszorosznél.

Csak a „Horgony** vódjogygyel ellátott 
üvegek elfogadandók.
Richter-fóle gyár Rudolstadtban, Tliiir. i

j rF igye lm eztetés ! Minthogy Ügynökök és házalók í t  
»Stikarofsky< elnevezéssel másodminőségü árukul ^  

szoktak árusítani, félreértések kikerülése végett ^  
figyelmeztetem a n. é. fogyasztó közönséget, hogy ^ 9  
ilyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom el 

y  áruimat.

• X 9 X 9 X 9 X 9 X X 9 X 9 X 9 X 9 X 9

X O I U  § .
D E N T T S T ^  - A - Z k í E I K l C ! .

tisztelettel tudósítja a n. b. közönséget, hogy
f. hó  fO -tö l S ö -ig  a D O H  s z á llo d á b a n

elfogad rendeléseket

m ú f o g ' a k ,
egész fogsorok, plombirozások,

részére, úgyszintén

ío g -m fE té te k it
és valamennyi a szakmájába vágó műveleteket a leg

nagyobb pontossággal végez.

850. lk. sz. 1896.

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Körmöc 
város közönségének Baburinszky János elleni végre
hajtási ügyében a besztercebányai kir. törvényszék 
területén Háj községben fekvő:

A háji 155. s/.. tljkvben A. I. 1. sor-, 30.br. sz. 
a. felvett s Baburinszky János nevére írt ingatlan- 
ságra s azon épült 36/a. összeirási számú házra 
•525 frtnvi kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogv a fennebb megjelölt ingallanság az 1895. évi 
július hó ll-ik napján d. e 10 órakor Háj községben,

a község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingallanság 
kikiáltási árának lOü/o-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 április hó 7-én.

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

1896. június 16. 24. szám.

2426. tk. sz. 1895.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Turóc-m egye összesített 
árvapénztárnak Teszák János elleni végrehajtási 
ügyében TurócSzt.-M árton községben fekvő:

a turóc-szt.-mártoni 561. sz. tljkvben A. I. 3— 5. 
sorszám alatt felvett ingatlanból s ebhez tartozó 
erdőilletőségből Teszák Jánost B. 2. és 9. t. a. V* 
részben megillető jutalékra 385 frtnyi kikiáltási árban 
az újabb árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanság az 1895. évi július hó l-ón d. e. 
lOórakor Turóc-Szt.-Márton községben a telekkönyvi 
hivatalban megtartandó nyilvános árverésen a kiki
áltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol- 
gáltalni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi május hó 19-én.

M e d z ih r a d s z k y , 
kir. aljbiró.

Még csak néhány napig! Még csak néhány napig! 

Húzás már 1895. junius 26-án.

M. kir. jótékonycélu államsorsjáték
főnyeremény 6 0 ,0 0 0  forint.

-A-z ö s s z e s  n y e r e m é n y e k  összeg-e 1GO.OOO frt.

Sorsjegyek á 9  f r t é r f  kaphatók a lottó-igazgatóságnál Budapesten (E>est, fövámház, félemelet), 
a hová a megrendelt ára postautalvány mellett előre beküldendő, valamennyi lottó-, só- és 
adóhivatalnál, a legtöbb postahivatalnál, a bécsi »Merkur«-nál és minden városban és neve

zetesebb helységben felállított egyéb sorsjegyáruló közegnél.

Budapesten, 1895. január hó 17-én.

M. kir. lottó-igazgatóság.

lé ESS SfeBSCa ü  SZWiZZ M íct^.

csodálatraméltóan hat! Úgy öl, mint semmi más szer, mindennemű rovarokat,
é s  e z é r t  m i n t  e g y e t l e n  a m a g a  n e m é b e n  d i c s é r t e t i k  é s  k e r e s t e t i k .  I s m e r t e t ő  j e l e i :  1. a l e p e c s é t e l t

p a l a c k ,  2. a . Z a c h e r U  n é v .
T uroc-M st.-M nrlom  Graber Miksa és Fi; 

» Schwarz Kálmán
» Soltész L.

Bodicky D. M.
* Pálka Péter
» Schavcrnoch G.

Mltfii-KsI.-HiklÓMi Trnowskv József 
K u n k a t  Gál Emil
M K iirM A n yi Burda János

x  t g T  g  «  B X S S S  8  M g  — , x s g f t g r g ;  — a 3  *  E 3 r. B B B S a a s  t * a  . T E g r e M a a s s z a B H
Turóc-szt.-martooi Magyar Nyomda -  Moskóczi Fercncné.
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