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Távir. lrorla“ Iilrileti;*! Iroilája Hmlape.il, Oraimtoii-iilca I. Máin.

Nagy ünnepünkről.
A reánk következő esztendőben fogjuk 

megünnepelni azon Európa arculatának ala
kulására is nagy fontosságú történeti tényt, 
hogy a magyar, ez a maroknyi nomád nép, 
Ázsiában fölkerekedve s Atilla országát, ősei 
örökségét keresve: Európa szivében felvillanó 
kardjával, omló vére pazar hullásával, hazát 
szerzett és ezt a hazát idegen nagy népek zajló 
árja közepette magának megtartotta erős karral 
ha kellett, bölcsességgel, mikor a körülmények 
erre utalták.

A reánk jövő esztendő folyamán mulatjuk 
meg Európa művelt nemzeteinek, hogy be tud
tuk magunkat illeszteni közéjük; hogy a magyar 
nép kelet és nyűgöt hosszú időn keresztül foly
tatott véres és fanatikus küzdelmeiben közé
pén állva, két ellentétes eszmeáramlat nyomá
sának kitéve, habár nem is tudott lépést tartani 
a nyugoli nemzetek elhaladásával: koronként 
a kulminációnak oly fokára volt képes magát 
felküzdeni, a hová tisztelettel tekintettek fel 
a népek.

Az a nép, melyet most azok a népek, a 
kiket üldözői elől kebelére ölelt és megvédett, 
szeretnének vad ázsiai hordának, civilizációra 
képtelen barbárnak feltűntetni a nagy világ 
előtt; az a nép, melyről vakmerő hazugság
gal kürtölik Európaszerte, hogy ellensége az 
emberi jogoknak, a szabadságnak, melynek pedig 
>itt hordozók véres zászlóit*, nem egyszer, de 
minden alkalommal megmutatta, hogy szabad- 
ságszeretetet, kullúr-képességet hozott magával 
ide messze Ázsia sivatagjairól.

Megjelenése után, a mint kivívta apai 
örökét, mindjárt bebizonyította ezt. A hét vezér 
kormányából álalakult csakhamar királysággá, 
nemzeli uralkodó házzal, öröklési joggal. A 
pusziaszeri vérszerződés rendi alkotmányt terem
tett és politikai nemzetet. A pogány erkölcsű 
nép rövid idő alatt megszelídült az egyház 
kebelén. István koronát kap a pápától s mellé 
apostoli címet; (jézának a bizánci császár küld 
elismerése jeléül másik koronát. Nvugot és 
kelet tehát felavatta a magyar nemzet királyát

az európai keresztény fejedelmek sorába. Legen
dáink legnagyobb hőse, László, már vezérkar
dot kap Európa fejedelmeitől, hogy a szent 
sirt visszavívó keresztény hadak élére álljon, 
vagyis, hogy Európát védelmezze az arab próféta 
világhódító útra indult népe ellen.

íme: a jövevény nép, a még most is bar
bárnak rágalmazott magyar, alig két ember
öltő alatt kivívja a nemzetek rokonszenvét, elis
merését, nagyrabecsülését s szerepet játszik, 
még pedig első rendű szerepet Európában. A 
mohi síkon elébe áll a vad tatár kán xerxesi 
táborának, hogy feltartóztassa Ázsia rohamait 
Európa ellen. Rajta törik meg a török áradat, 
mialatt maga csaknem elpusztul. A kulmináció 
magas fokáról koronként a viszonyok erős 
hatalma letaszítja, hogy ismét felemelkedjék s 
a csodatevő Isten nagy hatalmát hirdesse. Nagy 
Róbert Károly alatt; hatalmas és tisztelt Nagy 
Lajossal trónján, a mikor a magyar tenger 
vizében hunyt el: észak, kelet, dél hulló csil
laga Hunyadi János, Holló Mátyás fénye, híre, 
a művelt világra áradt szét. A magyar renais- 
sance emlékeit tisztelettel szemlélhetjük Vajda- 
Hunyad várán, Visegrád romjain, Buda, Kolozs
vár, Pécs, Kassa és más városok templomain. 
A Korvin-Códexek el nem pusztított maradvá
nyai azt beszélik, hogy »itt tudós urak tudo
mányát arannyal fizették*, államférfiak, tudósok 
és költők »magyar nemzet virulását hirdették«.

Üssétek föl az uj és a legújabb kor tör
ténetét: ott találjálok a magyar nemzetet min
dig, a hol a lelkiismereti szabadságért, a hol 
az emberi jogokért küzdenek. Bocskay. Tököly, 

i Rákóczy hadai eszmékért karcolnak. Kossulhék 
184'8-ban összetörik a rendi alkotmányt, hogy 
annak romjaira újra építsék a szabadság, egyen
lőség, testvériség Magyarországát.

íme a barbár magyar ismét ott áll az 
eszmék szolgálatában s a világ négy tájéka felé 
szétszórt legjobbjai mindenütt ott vérzenek, 
mindenütt ott hullanak el, a hol a zsarnokság 
elleni véres lobogódat emelik a népek — sza
badság !

És mégis akadnak lelketlen fanatikusok, 
vagy inkább önző célok szolgálatában vakondo

koskodó népségek e haza határain belül, akik 
rágalmaznak bennünket a nagy világ előtt, 
mint barbárokat, zsarnokokat, kultúrképesség 
—  nélkülieket.

Hát meg fogjuk mutatni, hogy az ilyen 
beszéd rágalom. Az ország lázas sietséggel'tkü.-_v. 
gozik, hogy a millenniumi kiállítás megfeleljen 
a magyar nemzet méltóságának, életrevalósá
gának mind terjedelem, mind minőség tekin
tetében. A régibb kor munkásságának fenn
maradt produktumai, melyekből ki fog tűnni, 
hogy pusztitó harcaink közölt sem feledkez
tünk el a béke műveiről; az újabb kor sok 
irányú tevékenységének termelvényei az ország 
rohamosan fejlődő fővárosában összehordva, 
ékesen fogják hirdetni a nagy világnak, hogy 
ez a nemzet nemcsak karddal kezében, nem
csak politikai institutióval, hanem másnemű 
munkásságaival is képes kivívni a művelt 
népek rokonszenvét, elismerését; hirdetni fog
ják, hogy e nemzet a civilizáció nagy munkája 
körül hasznos szolgálatot tud és akar tenni. 
De vájjon elegendő-e, ha Budapesten meglesz 
a világraszóló fényes kiállítás, ha a vidéken 
is nem történnek oly dolgok, melyekkel doku
mentálnék, hogy ez a barbárnak rágalmazott 
magyar faj öntudatával bir azon missziónak, 
melyre a gondviselés ezer év előtt kijelölte. 
Szükség van az ily dokumentációkra különösen 
olyan vidékeken, a hol a nemzetiségek a magyar 
faj szellemi és fizikai erejét nem ismerik, hol 
a bujtogatók az egyenetlenség, visszavonás 
konkolyát termékeny talajba hintegelik el.

Hirdetni kell hát a hazában mindenfelé 
és ismételni főleg a nemzetiségek által lakott 
vidékeken, hogy ezer év óta bírjuk ezt a föl
det, ezer év őta áll Magyarország. Szerzett sok 
dicsőséget, látott borzasztó napokat, s nem 
egyszer állott sírja szélén, de azért nem halt 
meg. él s élni akar, mivel ősi jogcímeket szer
zett az élethez.

Nem kicsinyelhelők a budapesti ünnepé
lyek. de múlhatatlanul szükséges, hogy a haza 
minden pontján történnék valami a magyar 
nemzet ezer éves itt létének dokumentálására. 
Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A ,
A vrickóiakról.

— Néprajz. —
Irta: Henisek Imre.

— A ‘ Felvidéki Híradó* eredeti tárcája —
Ugyan ki az, a ki nemcsak megyénk határain 

belül, de azokon túl is messze vidékeken nem ismerné 
a >vrickóiakat« ?! Ezt a sajátságos jellemvonást! eredeti, 
érdekes német nyelvet beszélő és hangya szorgalmával 
feltűnő népet ? A milyen sajátságos ez a nép külső 
modorúban, ép oly érdekes benső életében. S ép azért 
úgy gondolom, nem végezek fölösleges munkát, ha 
néhány vonással ecsetelni fogom ezen nép szokásait s 
amennyire a hagyományok után lehetséges, némileg 
ismertetni fogom eredetét is.

a) Mikor és hogyan keletkezett Vrickó?
Nagyon érdekes a történeti hagyomány erre 

vonatkozólag! Mikor hazánkban a tatárcsordák az 
alföldet elpusztították, és mar hazánk felső vidékét felé 
tartottak, IV. Béla királyunk a vad ellenség elől mene
külve, Turécba jött, s mint ismeretes, egy ideig Zmo 
varában keresett és talált is menedéket. Itteni tartóz 
kodása alatt hírül hoztak, hogy a talárcsordak egy 
része Szilézia felöl lódul megyénkbe, s a király elete 
itt sincs biztonságban. Menekülése előtt (s ez történeti

tény) sok túróéi családnak — a neki tett hűséges 
szolgalatokért, — adományozta a nemescégi >harma- 
leszeket* (okleveleket). A királynak menekülése közben, 
a szomszédos rengeteg erdőkön keresztül, útmutatók 
képen lettek kirendelve, másrészt pedig önként vállal
koztak a »Vricic pataK forrásainál tartózkodó szén
égetők és pásztorok ifjai, kik elkísérték őt messzire, ámde 
otthonukba nem tértek többé vissza. A  szegény pásztor 
családok szintén menekülve a veszély elől, mindenestül 
felvonultak az úgynevezett » Vrickópole«-ra, a mai 
»Vrickó* völgyébe. A szomszédos községek legtöbb- 
nyire áldozatul estek a tatárpusztitásnak, csak a vrickói 
szénégetők lettek ettől megkímélve, miután még a 
tatárok sem jöttek arra a gondolatra, hogy a rengeteg 
őserdők közeppette emberi lények tartózkodjanak.

Több év múlt cl mig a vidék teljes biztonságban 
érezhette magát. Ez idő a'att aztán a szénégetők 
részint megkedvelve az ideiglenesen felütött tanyát, 
részint még felve a háborgatásoktól, állandó lakhelyről 
gondoskodtak fent a Viica völgyében. A szegény szén
égetők azonban nagy mérvben lettek sújtva a királyt 
kikisért, de többé vissza nem térő ifjak elmaradása 
áltál. És pedig azon egyszerű oknál fogva, hogy voltak 
eladó lányaik, de nem volt a ki elvegye azokat. A sze
gény öreg apuk nem tudták, kire hagyni az apai 
örökséget? Nagy keletje volt a fiatalembereknek ez 
időtájban másutt is, de főleg itt, ezen a világtól elzárt 
kis telepen.

Midőn igy a létfenntartás gondjai ólomsúlylyal 
nehezedtek a telep vénjeire, egyszerre azon hir kezdett 
elterjedni a vrickói völgyben is, hogy a jó és bölcs 
király, messze földről sok, idegen nyelvet (német) 
beszélő lakót hozott az országba. A  vrickóiak a máig 
is furfangos természetöket jellemző módon, neki kere
kedtek, hogy leányaiknak férjeket szerezzenek. Mint 
egykor a rómaiak a szabin nők elrablása által, úgy a 
vrickóiak férfiak elrablása áltál gondoskodtak gyerme
keik boldogságáról.

De hát hogyan és milymódon történt az?
A hagyomány szerint a mostani Németpróna 

vidékén láttak egy idegen, délceg pásztort, a ki ott 
nyáját őrizgette ; a vrickói expeditió körülfogta a sze
gény németet s egy zsákba dugva, álarcos lovagok 
módjára elcipelte tanyájára s leányaik őrzésére bízták, 
hogy valahogyan elnepárologjon az erőszakkal szerzett 
vőlegény. A  német ifjú elbájolva a pásztorleányok 
szépsége által, csakhamar házasságra kelt ezek egyi
kével s nemsokára rá, még több más német atyafit 
hívott leánynézőbe, elmesélve nekik a szives fogadta
tást. így aztán ezek is felkerekedtek s megalapították 
a német (poták) kolóniát a Vrica mezején (Vrickopole). 
Hogy mi igaz ebben a hagyományban, nagyon nehéz 
megítélni. Egyes öregebb emberek adjak tovább apáról 
fiúra e » római kaland* jellegű hősmondakört.

A  mi a történeti tény jellegével bir, az a követ
kezőkben foglalható össze:



2 Turóc-Szent-Márton,
a Kazinczy- majd Szécsényi-ünnepélyek minő 
hatást gyakoroltak a magyar nemzeti szellem 
fellendülésére! Tudják azok. akik még abból a 
korból élnek és visszaemlékeznek.

Az ezeréves ittlétet ünnepelni s azzal mél- 
tóságosan tüntetni, oly valami lenne, mely 
imponálna azoknak, kik fajunk életképtelen- 
ségéről, politikai számbavehetőségéről még 
mindig ellenségesen beszélnek.

25 éves jubileum.
A znióváralijai áll. tanítóképző intézet f. évi novem

ber hó 7-én ünnepelte fennállásának 25 éves jubileumát. 
Az ünnepély már magában véve is fontos momentum 
volt mindazok előtt, a kik megakarják és megtudják 
érteni ezen intézetnek huszonöt év óta kifejtett munkál
kodását, de még inkább fontos momentummá lett azok 
előtt, a kik látták is az ünnepély lefolyását.

Az ünnepély délelőtt 9 órakor vette kezdetét. Az 
intézet tanári szobájában gyülekezett vendégek pont 9 
órakor vonultak be az intézet melletti régi jézsuita temp
lomba, a hol Paulovic8 József, esperes-plébános s cím
zetes kanonok mutatá be az Úrnak a szent mise áldo
zatot. Mise alatt a képezdei növendékek szép latin és 
gyönyörű régi magyar egyházi énekeket adtak elő. A 
miséző kanonok úr meghatottsággal végezte a misét s 
az általa felgerjesztett ájtatos érzület csak fokoztacott a 
szép ének által

Az istentisztelet végezte után az intézetnek szépen 
feldíszített zenetermébe vonult a szépszámú vidéki és hely
beli vendégsereg s az ifjúság által énekelt Hymnus elhang
zása után Beniczky Kálmán alispán megnyitotta az ünne
pélyt a gyengélkedő Szilllő Géza kir. tanácsos és tanfel
ügyelő úr képviseletében, ezután Boldis Ignác, a turóc-szt.- 
mártoni állami iskolák igazgatója tartott sikerült beszé
det a tanító ékességéről, a növendékek iránti szeretet- 
ről s ezzel kapcsolatban áttérve a gyengélkedő tanfel
ügyelő mindenkit felölelő atyai szerctetére, felolvasta 
ennek beteg-ágyában irt alábbi üdvözlő sorait:

Tisztelt ünneplő közönség !
Mindnyájan, kik ma együtt ünnepük a znióvár- 

aljai állami tanítóképző intézet 25 évi fennállásának 
jubileumát, fogadják szivem mélyéből fakadó üdvöz
letemet. A zniói tanítóképző intézet 25 évig volt a 
felvidéki magyar kultúra erős vára, évenként harcra 
képes bajnokokat bocsátva ki az édes haza mind a 
négy tája felé, hogy küzdjenek és hódítsanak. Ez 
intézet hazánk különböző anyanyelvű fiaiból egy 
erős, s egymást közösen az allam nyelvén jól meg
értő, koronás királyunkhoz és magyar hazánkhoz 
hű, e mellett vallás-erkölcsös nemzedéket igyekezett 
nevelni, s fáradozását — dacára nehéz küzdelmei
nek — a jól megérdemelt siker koronázta.

Súlyos betegségem miatt nem vehetek részt a 
mai lélekemelő ünnepen, pedig az életemnek egyik 
legszebb napja lett volna. Az örömünneptől ugyan 
távol, de szellemileg mégis jelen vagyok s kérem az
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intézet működésére. Fogadja üdvözletemet a U im  

tetes igazgatótanacs, melynek élén 17 éven at a ot 
tam, s mely annyi időn át hazafias önzetlenséggé 
vezette az intézet ügyeit ; fogadjak üdvözletemet az 
intézet igazgatója és tanárai, kik minden le tetőt 
elkövettek, hogy ez intézetet felvirágoztassák. Isten 
áldasa kisérje tovább is munkásságukat!

Szilllő Géza,
kir. tanácsos-tanfelügyelő.

A programra 3-1 k pontja volt az intézet 25 éves törté 
nete. Somogyi Géza igazgató könnyen áttekinthető 
s nagyon tanulságos vázlatát mutatta be felolvasásában 
az intézet történetének. Utána Párvi .segédtanár szavalta 
el, az egész közönséget elragadó szónoki hévvel, k a r -  

kas Sándornak, az intézet — tavaly — volt .segédtaná
rának ez alkalomra irt gyönyörű költeményét. A jelenvolt 
szerzőt hatalmasan megéljenezte az ünneplő közönség. 
Végezetül, Ember Károly képezdei igazgató, az intézet
nek volt növendéke tartotta meg régi reminiscentiákon 
alapuló csinos felolvasását, melyben azt fejtegette, hogy 
a nagy Pázmány szelleme leng az intézet felett s igy 
nem csoda, ha az intézet megfelelt nemes hivatásának. 
Ezután Beniczky Kálmán alispán nagy lelkcsültséggcl 
fogadott indítványára, üdvözlő távirat menesztetett a 
varmegye érdemekben dús tanfelügyelőjének, majd felol
vastatván a több-feliilről érkezett üdvözlő iratok, az ifjú
ság a Szózatot énekelte, mivel aztán az ünnepély be 
volt fejezve.

A jelen volt díszes közönség soraiban ott láttuk : 
Justh György orsz. gyűlési képviselőt, Paulovics József 
kanonokot, dr. Haas Jakab főorvost, Zajzon Dénes 
képezdei igazgatót Losoncról, Akantisz Rezső közala- 
pitványi erdőmestert, Kiimó Vilmos ág. ev. lelkészt, 
Benisek Imre, Komora József r. kalh. plébánosokat, 
I-'olkmann János allam.i elemi iskolai igazgatót Zólyom
ból stb. Meg kell emlékeznünk a díszes női közönségről 
is, kik között láttuk ismerőseinket u. m. Akantiszné, 
Somogyiné, Mohámé, I-Iodobayné, Rátskayné őnagysá- 
gaikat, továbbá Kibenstein Paula, Grúbcr Vilma kisasz- 
szonyokat.

Délután 1 órakor 100 terítékű bankett volt a 
vendéglőben. Magáról a bankettről jobb nem szólam’, 
de a rendezőség a maga részéről erről nem tehet. 
A helyi körülmények mostohasága mellett jobb ban
kettről csak majd évtizedek múlva lehet álmodozni. 
Ősi szokás szerint a lósztok árja itt is megeredt. 
Beniczky Kálmán alispán ő felségére, a felséges király- 
asszonyra és az uralkodó csaladra emelte poharat, 
Somogyi Géza igazgató Wlassics Gyula egészségére, 
ifj. Justh György országgyűlési képviselő az intézet 
tanárkarat éltette figyelmet keltő beszéde végén, Akan
tisz Rezső Justh Kálmán főispán úr ö méitosagat, az 
alispánt s a megye hazafias közönségét; Boldis Ignác 
igazgató, a turóc-szt.-mártoni állami tanintézetek tan
testülete nevében a tanari kart és az intézetből kikerült 
tanítókat éltette; Rácskay János, Szüllő Géza kir. 
tanácsos tanfelügyelő egészségére és az igazgató tanácsra

Vrickó őslakói valóban uradalmi szénégetők és 
pásztorok voltak, még pedig a znióváraljai uradalmat 
birtokló szerzetesek szolgálatában. És pedig először a 
zoborhegyi bencések, később pedig a prémontreiek, 
majd a Jézustársasági atyák bírták a zniói uradalmat. 
Innét van Vrickónak német elnevezése: Münichwiesc,
Möncl.wiese, (szerzetesek rétje, majorja). A mostani 
név: Vrickó röviditett alakja a régi szláv nevnek
>Vrickopole< (Vrica a csergedező patak mentén elte
rülő mező).

A vrickóiak kezdettül fogva róm. kath. vallasuak 
voltak, s azok kivétel nélkül mai nap is. A 16 ik szá
zadbeli hitújítás érintetlenül hagyta okét. A 17-ik szá
zadban kis templomuk is voit mar, a meiy 1788-ban 
alaposan ki lett bővítve. A leikészi teendőket mindig 
a znióváraljai plébános végezte. De midőn a lakosság 
nagy száma miatt a fiiiáiisban végzendő teendők nagyon 
felszaporodtak, II. József császár meghagyása folytan 
az uradalom a község közreműködésével plébániát 
rendszeresített Vrickón.

Ugyanekkor épült a mai iskola épület is. Manap
ság Vrickónak három iskolája van két tanító és egy 
tanítónővel.

b) A vrickóiak jó és rossz tulajdonságairól és 
életmódjáról.

Mint minden embernek, úgy egyes népcsaládoknak 
is vannak jó és rossz tulajdonságaik. így vagyunk a 
vrickóiakkal is. A vrickóinak egyik legszebb vonása az : 
hogy szülőföldjéhez, hazájához görcsösen ragaszkodik. 
Noha sokszor szenved odahaza ínséget s nyomort, 
kiköltözködésre nem gondol. Ö neki van tudomása 
arról, hogy ezerén és ezerén vándorolnák Amerikába 
az ország minden részéből, s hogy a kiköltöző ttek'

ezreket küldenek övéiknek messze földről. (J bizony 
nem mozdul. Nagyon kevés eset van rá, hogy vala
melyik, mint szolga másutt ütötte volna fel tanyáját, 
de akkor is csak Magyarhonunk határain beiül. Az igaz. 
hogy otthonuknak kopár hegyei miatt odahaza meg 
nem élhetnek, kora tavasszal levonulnak az alföldre, 
hogy ott munkát keressenek. A hol sokszor lelketlen 
ügynökök által, úgy bérükben, mini pedig élelmezteté- 
sükben, égbekiáltó módon megcsalatnak. Az ember 
nem hinné, ha nem hitelt érdemló emberektől hallana 
azt a panaszt, hogy sokszor mint a rabszolgák kor- 
bacsütésekkel a -  vasárnapot sem véve ki, — hajtatnak 
a munkára. És mi a rabszolgaságot csak Afrikában 
latjuk virágozni! Az alföldről a nyár közepe táján 
visszajönnek, hogy megint a felvidéknek nyújtsak a nél
külözhetetlen munkaerőt.

Hát odahaza ki végzi .1 földművelő munkát ? Az 
asszonyok és a gyermekek mint nyájörzö elem, mindent 
kezeikkel megmunkálva. Szántásról szó sincsen ; 4 pár 
ló van mindössze a községben. A földet kapával művelik, 
a trágyát a mezőre, a termést, szénát a rétekről hátukon 
hozzák. S ebben annyira edzettek, annyira erősek, hogy 
60 klgrmnyi teherrel minden megerőltetés nélkül lép
kednek.

Télen át a férfiak közül egynéhányat!, most már 
kisebb szambán, a régi turóci »olejkárok* módjára, 
elmennek Stájerorszá gba. Azelőtt bejárták Németországot 
is; de onnét a rendőrség szigora kiűzte őket, s kuruzsló 
szereik árulgatása miatt hűvösre tévé a mi >acsculap- 
jainkat.r A múlt télen is hárman szenvedtek orvosi 
oklevcletlen sémiikért.

(Folyt, köveik.)
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urtte poharát; l-'olkmann János, a zólyomi állami üfy. 
iskola igazgatója, egykori tanára, I.órenc Zsigmond 
emlékére, Uhlyárik Szende a különböző vallásfelekezetek 
felsőbb hatóságaira, Mohar József az intézet volt tana. 
rajra, Révész Lajos az intézetben képesítést nyert 32 
tanítónőre mondott tósztot.

Ezután felolvastattak a több helyről érkezett táv- 
iratok. Wlassics Gyula vallas- és közoktatásügyi miniszter 
úr ő nagy méltóságúnak távirata ekként szólott:

»Mii ünnepélyük alkalmából, az egybegyűlteknek 
legszivélyesebb üdvözletemet küldöm s kívánom, hogy 
intézetükben ápolják a nemzeti szellemet és oda adó 
buzgalommal továbbra is fejlesszék a magyar tanügyet«. 
Táviratokat küldöttek még : Szilllő Géza kir. tanácsos 
és tanfelügyelő, a tanítóképző intézeti tanárok országos 
egyesülete, Sebeszta Karoly, s még többen.

Este hangverseny volt változatos műsorral. A 
közönség gyönyörrel és élvezettel hallgatta a fiatalságnak 
precizitással előadott darabjait s az elismerésből bőven 
kijutott az intézet páratlan buzgóságú zenetanárának, 
Égncr Adolfnak is, hogy az iskolai év elején képes volt 
növendékeivel ily eredményt felmutatni. A hangversenyt 
táncmulatság követte, mely kedélyesség dolgában a 
legsikerültebbek közé sorolható.

íme igy folyt le a znióvaraljai állami tanítóképző- 
intézetnek 25 éves jubileuma, s most már — elért 
sikereinek tudatában — evezhet tovább a hullámokon.

Az ezredéves kiállításról.
Magyarorszag legszebb vidékéi.

A ezredéves kiállítás, a mely bizonyára sok ezrével 
csábítja Budapestre a külföldi vendégeket, kitűnő szol
gálatot tesz majd a vidéknek azzal, hogy különféle 
módon sorra bemutatja az ország legszebb vidékeit, a 
gyógyító- és üdüió helyeket. Magyarország hegy-völgyes, 
vadregényes vidékei sorra váltakoznak majd az Alföld 
pompás legelőivel, a Balaton vidék tájaival. A bemuta
tás is különféle módon történik, de mindig a teljes 
szépségükben szem elé tárva a szép tajakat. Elsőbben 
is lesznek stereoszkopikus képek, Nagy, panorami-szerü 
szekrények lesznek ezek, egyszerű forgató készülékkel, 
úgy hogy a néző egy-egy vidékről 40 — 50 képet is 
nézhet egymásután, az összes nevezetes épületeket, 
kiránduló helyeket, szebb pontokat, környéket nagy 
színes fölvételekben. A nagyobb fürdőket, üdülő- és 
kiránduló helyeket pedig külön fülkékben, plasztikai 
módon fogják bemutatni. Magyarorszag szebb helyei 
sorra következnek ezekben a diorámákban. Teljesen hű 
mintákban mutatjuk majd a vidék minden szépségét, 
hegyeket, völgyeket, erdőket, patakokat, fürdőket, 
épületeket stb.

A tengerfeliek vilaga.
Egyik kis csudája lesz az ezredéves kiállításnak. 

Egy kis előcsarnokból a földbe menő felig homályos 
barlang-szerű folyosóba jut a látogató, s a mikor mind 
lejebb cs iejebb megy, sziklatombök, oszlopok, csepp
kövek között talalja magat misztikus félhomályban, 
temperált nedves, hűvös légkörben. Mintha egy isme
retlen világban, a tenger fenekén járná. S jobbrol-b.il- 
ról, föliii-alul üveg-falakon at egy csodalatos, sohase 
látott világ tárul eiéje, az elmésen, panorama-szerűen 
megcsinált tengeri aquarium, benne a tenger fenekének 
bámulatos, eleven világává!. A legváltozatosabb élet, a 
legcsudasabb állatfajok. Emitt bizarr alakú halak, csikók, 
tűhalak, tengeri ördögok, odabi) a folyton mozgó lágy- 
testü polipok, csigák és kagylók között a tengeri-rózsák 
százai lepik el a fenéket, kitárjak tarka karjaikat, 
azután egy rezzenésre összebújnak s pcrczekbe telik, 
a mig újra kinyíljak pompás, piros, narancssarg.i, zöld 
es kék szirmaikat. Tüskebőrűek, lomha tengeri csillagok 
hevernek szerte. Kagylóhéjak közt mászik visszafelé a 
remete-rák, tengeri uborkák hevernek a különös alakú 
algáK közt. Hogy az iliuzió teljes legyen, messze a 
háttérben egy óriás kórkép lesz folytatásakőp a tenger
fenéknek, folyton mozgó, valtozo vetített képekkel. 
Egy elsuiyedt hajó széthullott roncsai fokozzak a kép 
halasat s körülötte mozognak, úszkálnák a halak és 
medúzák, a tengerfenék csudálatos lakói eleven példá
nyokban.

A magyar haziipar.
Az ezredéves kiállítás egyik legszebb és Iegüdvö- 

sebb teladata megösrnertetni a magyar népet a világgal. 
A magyar népet, a maga teljes vaiósagaban. A házat, 
a szobáját, a csűrét, az ólját, a viseletét, az élet
módját, a szokásait, az erkölcseit és a két keze mun
káját. Ennek a célnak szentelik a kiállítás faluját, 
ötvennél több épületével és százon felül levő tncl- 
cképük-tcivel. — Erről a faluról még többször lesz 
alkalmunk beszelni, most csak egy nagy épületéről 
essék szó, a hol a magyar háziipar kerül bemutatóra. 
.Maga az épület a pozsonyi városházának mása lesz s 

I pozsonyi iparosok építik, egészen híven, az eredeti nyo-



mán. Négy nagy csoportra oszlik benne a kiállítás^ ízekT
1. a fonó- és szövő-ipar;
2. fonások í(ízvesszőből, háncsból, gyékényből,

szalmából;
3. agyagipari cikkek ;
4. faipari készítmények.
Mindenik csoport nemcsak a készített tárgyak 

bemutatására szorítkozik, hanem egyszersmind tejes 
statisztikáját adja, hogy hány ember foglalkozik az illető 
háziiparral, hány férfi, nő, gyermek, mennyit tesz az 
évi termelés, s mennyi a munka keresete. De ezen 
felül, hogy a kiállítás képét változatossá s magát a kiál
lítást tanulságossá tegyék, bemutatják életnagyságú figu
rákkal és csoportokon a készítés módját is. Az agyag
ipari csoportban például egy tűzálló téglából összerakott 
kis házikó lesz, a melyben a papirmasszából élethűen 
utánzóit zsaluzsányi fazekas korongján tálakat és bög
réket készít, egy másik csoportban az asszony meg a 
fiú az agyagot veri, áztatja és gyúrja a fazekas kezé
hez ; egy harmadik pedig a kész fazekakat, tálakat. | 
bögréket rakosgatja és helyezi el. A fonó- és szövő
ipari csoportban látnivaló lesz a torontáli szőnyeget 
szövő asszony a szövőszékével, a varrottast készítő 
banfify hunyadi nő, a felvidéki csipkeverő leány. A 
vessző és háncs fonó-csoportban látható lesz a dorog- 
mai kosárfonó-család munkássága, azon kedve, mikor 
a család ifjabb tagjai hántani kezdik a füzvesszőt s 
végig minden processzuson, amint a készülő ko>ár 
kézről-kézre jár s végre a család fejének a kezéből 
kerül ki, mint formás, kész kosár. Ugyanígy látható 
lesz egy hajdu-nánási szalmakalap-készitö család s egy 
bártfai gyerekjátékot, babakat, fa-faragásokat csináló 
família. A bábukat mind az illető vidék ruháiba öltöz
tetik s a szükséges ruhákat, eszközöket, szerszámokat 
már fel is hozatták Budapestre.

45. szám.___  Turóc-Szenl-Márton,

H Í R E I N K .
— Bánky Gyula főmérnök, Turócmegye állami 

építészeti hivatalának főnöke, folyó hó 4-én költö
zött át véglegesen családjával együtt Trencsénbe.

— Mozgalmas napok Tnrócmegyében. November 
hó 7-, 8- és 9-én mozgalmas napok voltak Turóc- 
megyében, a mennyiben e napokon eszközöltetett a 
a választás alá kerülő megyebizottsági tagok felének 
megválasztása. A megye tizenkilenc kerülete ejtette 
meg a választást a fent jelzett napokon.

— Bucsúostély. Dobrovits László, a turóc-szent- 
márloni székgyár alapítója és öt éven át volt igaz
gatója, e hó 2-án bucsuestélyl rendezett barátai és 
tisztelői számára. A távozó igazgató megható szavak
ban vett búcsút a társaságtól. Búcsúbeszédében kifejté, 
hogy a fennálló rósz üzleti viszonyoknak róható fel 
a vezetése alatt állott székgyár kedvezőtlen eredm é
nye. És jóllehet fölötte sajnálja a részvényeseknek 
megkárosulását, mégis azzal a tudattal távozik, hogy 
kötelességét legjobb tudása és képességei szerint 
teljesítette Rámutatott egyúttal arra a kínos hely
zetre is, melyben Ő öt éven át tengődött. Voltak 
idők — úgymond — midőn őt a tót nemzetiségiekkel 
való kacérkodással gyanúsították, pedig testestől, 
lelkestől magyar ember volt mindig s az is akar 
maradni. Ámde neki tűrni és szenvednie kellett 
éppen a vezetésére bízott gyár érdekében. Hiszi, hogy 
igaz tisztelői Budapesten is fel fogjak keresni, a hová 
november 4-én utazott el csaladjával együtt.

—  Uj kezekbe került székgyár. A turóc-szent- 
mártoni Dobrovits László és társai-féle székgyár 
eladalván, uj részvénytársaság birtokába jutott, mely 
a megalakulás alkalmával Kri2kó Milutint választotta 
meg igazgatóul. A székgyár most teljesen uj kezek 
vezetése alá került. Az előbbi tisztviselői kar helyébe 
uj személyek léptek, és pedig, mint halljuk, valamennyi 
a tót nemzetiségi part emberei közül került ki.

— Installáció. Haitik Frigyes ág. ev. püspök, 
liptó-szt.-miklósi lelkész helyére megválasztott Jánoska 
György lelkésznek ünnepélyes beiktatása október hó 
27-én volt.

— A dunántúli ág. ev. püspökválasztás. Folyó hó
7-én bontották fel Győrött a dunántúli ág. ev. püs
pökre beadott szavazatokat. E zekből: Gyurátz kerencre 
esett 100, Poszvék Sándorra pedig 149 szavazat, s 
igy Gyurátz Ferenc pápai ág. ev. lelkészt 11 szó
többséggel választották meg Kársay Sándor utódává. 
Győrből szárnyra kapott hir szerint Gyurátz nem 
fogadja el a püspökséget. Gyurátz 22 év óta lelkésze. 
Pápa város ág. ev. közönségének, s annyira ragasz
kodik híveihez, hogy semmi méltóságért cserébe e. 
nem hagyja őket. Éppen azért nem mozdul ki most 
sem székhelyéből s igy — ha elfogadná a válasz
tást — ezáltal Pápa püspöki város lesz.

— Oláh, szerb és tót ismerkedés. A budapesti 
egyetemen tanuló oláh, szerb és lót ifjak a napo 
bán tartolták ismerkedési estélyüket a Nemzet szál
lóban. Az ismerkedők közt legtöbben voltak oláhok, 
a szász ifjak pedig nem fogadtak el ,  '"®8lli’'ást 
Az ismerkedési estélyről telegramotok küldettek a 
nemzetiségek vezető férfiaihoz

— Illetőségi kézség és kézsegélyt nyújtó'
A belügyminiszter utasítás céljából hozza 111 '
dés folytán kijelentette, hogy a más kowégben A|,a" d°  
közellátásra szoruló egyének hazaszallittalasá

lenül megkövetelheti az illetőségi község; ideiglenes 
segélyre szorultaknál azonban csak akkor követelheti 
ezt, ha bebizonyítja, hogy az illető egyén munkake
rülés céljából keresi a segélyzést. Más esetekben a 
hazaszállítás nem követelhető s az illetőségi község 
mindig meg tartozik téríteni a segélyeket, valahány
szor az ideiglenes munka- és keresetkóplelensé<r, ille
tőleg a közsegély elkerülhetetlen szüksége igazolva 
van. A megtérítés nem tagadható meg azon indok 
tói, hogy megkeresés dacára az illető egyén nem szál
líttatott haza s a közsegélyt adó község nem tarto
zik az ily tiltakozást figyelembe venni. A mennyiben 
pedig egyes községek a megtérítést megtagadnak, az 
előlegezett összegek behajlása iránti intézkedés végett 
az illető községek felettes közigazgatási bizottsága 
keresendő meg s e megkeresés eredménytelensége 
esetén a belügyminisztérium rendelkezése kérendő ki.

— A tanítok igaz barátja. Igazán ezt a címet 
viselhetné a Benedek Elek szerkesztésében megjelenő 
• Nemzeti Iskola*. Soha még tanügyi lap a tanítók 
ügyét ily nemes hévvel és ekkora eredménynyel nem 
védte és soha még tanügyi lapot a közoktatási minisz
ter ekkora figyelemben nem részesített, mint ez. Nem

I csak elolvassák, de szavát mindig komolyan mégis 
fontolják, sőt a legtöbb esetben véleményét ki is 
kérik. Szóval ez a lap egyike a legkiválóbb tanügyi 
orgánum. Függetlensége úgy szellemileg, mint anya
gilag olyan, a melyhez semmiféle idegen befolyás 
nem férhet. És ez már kezdi is megteremteni a maga 
gyümölcsét. A különféle tanügyi reformok között első 
helyen áll a tanítók fizetés ügye, melyet már a közel 
jövőben rendeznek. A tanítóképzést egységessé teszik, 
az iskolaszékek körét a tanulmányi ügyekben meg
nyirbálják s a mi fődolog, a tanító függetlenségét 
biztosítják a szőnyegen levő népoktatási törvény reví
ziója alkalmával. És ezek kivívásában az oroszlán 
rósz a Nemzeti Iskoláé. Ily lelkes küzdelem mellett 
igazán megérdemli ez a lap, hogy ott legyen a tanító 
asztalán.

— Egy falu — levólbélyegekböl. A cim nem
olyan képtelen a minőnek első pillanatra látszik. 
Falut épp úgy lehet levélbélyegekböl építeni, mint 
a hogy sok szép villa épült már a budai hegyekben 
— gyapjúból, borból vagy éppen sertésekből. Az isko
lás gyerekek az egész föld kerekségén rengeteg ambí
cióval gyűjtik az elhasznált levélbélyegeket, s átad
ják a hiltanár urnák, hogy szerecsen rabszolgákat 
válthassanak ki az árából, Brüsszelben van a főgyűj
tője ezeknek az elhasznált levélbélyegeknek. Össze 
is gyűlt ott negyven millió darab, mi éppen elég arra, 
hogy az érte begyült összegből a Kongó államban 
falut alapítsanak. Az uj falu főnöke Aertselaer püs
pök lesz, a falu neve Sant-Drudon. Minthogy az épí
tés a bélyegek árát teljesen fölemésztette, a világ 
összes iskolás gyermekei újból gyűjtéshez fognak, 
nehogy az ő uj falujukban mindjárt az első évben 
községi póladót kelljen kivetni.

— A yépkötóde f. hó 1-én át lett helyezve a 
Balko és Starke féle szálloda szomszédságában levő 
Galló-féle házba.

— Rendkívüli sikert ért el az osztálysorsjáték 
intézménye Magyarországon. Ma. midőn az első osztály 
húzása be van fejezve és már a nyereményeket is 
kifizették, ezt a tényt nagy megelégedéssel konstatál- 
hajijuk, mert ily módon az osztálysorsjáték nálunk is 
az első lépés a kis lutri eltörlése irányában. A magyar 
osziálysorsjátek nagy sikere főleg abban áll, hogy a 
társadalom összes rétegei résztvettek benne és büszke
séggel konstatálhatjuk, hogy a magyar osztálysors
jegyeket az egész világon legkedvezőbben fogadták. 
Valósággal érthetetlen ebben a tekintetben az osztrák 
kormány eljárása, midőn nem engedi meg. hogy a 
magyar osztály-orsjegyek Ausztriában magában is 
elarusittassanak. Magyarország sokkal előzékenyebb s 
jól emlékezünk arra. hogy még csak rövid idő előtt 
is mindenfelé árulták nálunk a lembergi kiállítás 
sorsjegyeit. Remélhető, hogy a magyar kormánynak 
sikerülni fog. hogy itt is helyreállítsa a paritást, annál 
is inkább, mert az uj osztrák pénzügyminiszter, Biiinski 
lovag, október 24-ikén tartott expozéjában bejelentette 
hajlandóságai a kis lutri eltörlésére. Egyébként Ausz
tria engedélye a magyar osztálysorsjálék vezetőségé
nek érdekében nem áll, mert az osztálysorsjegyek 
kelendősége, a haza határain belül is valóban példát
lan. Ezért ajánlatos, hogy mindazok, akik sorsjegye
ket vásárolni akarnák, ezt minél előbb megtegyék, 
nehogy oly kellemetlenségeknek legyenek kitéve, mint 
az első osztály hozása előtt, midőn az utolsó napok 
bán annyi megrendelés érkezett Heintze Károly buda
pesti föelárúsílóhoz. hogy a megrendelők jelentékeny 
része már nem kaphatott sorsjegyet. A második osz
tálynál előreláthatólag még sokkal nagyobb lesz a 
vásárlókedv, mert a nyereménykilátások itt még hason-

11ithatatalnul nagyobbak. Ugyanis a sorsjátékban részt
vevő sorsjegyek száma 10,000 darabbal kevesbbedett, 
mig a nyeremények száma több mint kétszerannyira 
növekedett. Ehhez járul még a nyeremények mesés 
nagysága a második osztályban. Lesz ugyanis egy 
000,000 korona összegű külön díj. továbbá ö főnye
remény 100,000—50,000 korona összegben, ugv hogy 
egy sorsjegyre esetleg 1 millió koronái lehet nyerni. 
Könnyen érthető tehát az az óriási érdeklődés, 
melyei a közönség tanúsít e második osztály iránt, 
melynek húzása már december 6 — 14-ikén lesz. — 
A sorsjáték vezetősége figyelmeztet bennünket arra, 
hogy az I. osztályú sorsjegyek tulajdonosainak ajánl 
juk a 11. osztályú sorsjegyeknek mielőbbi beszerzé
sei, ami legkönnyebben úgy történik, hogy az illetők 
az I. osztályú sorsjegyet beküldik, mire az igazgató-1 
sag postán, utánvétellel megküldi a II. oszt. sorsjegyet.

FEI i V I P É H I  h i b  a p 6

N  y i 111 é r.
(Az e rovatban foglaltakért nem vá lla l felelőséget a szerk.)

Hamisított fekete selyem. Égessünk el egy kis
mintát a venni szándékolt selyemből, és a hamisítás 
rögtön kiderül: mert míg a valódi s jól festett selyem 
az elégetésnél nyomban összepödörödik és csakha
mar kialszik, maga után csekély barna hamut hagy
ván ; addig a hamisított selyem (mely zsiros szinü 
szallonás lesz és könynyen törik) lassan tovább ég 
(minthogy rostszállal a festanyagtól telittetten tovább 
izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után, mely 
valódi selyem módjára soha öszsze nem pödörödik, 
csak meggörbül. Ha a valódi selyem hamuját össze
nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem. —  M e n -  
n t  lM i jc G .  (ős. k. udvarezállitó) s e l y e m g y á r a  
Z ü r i c h b e n ,  házhoz szállítva, postabér- és vám
mentesen szívesen küld bárkinek is mintákat, akár 
egyes öltönyökre való, akár egész végekben levő 
valódi selyem szöveteiből. Svájcba cimzett leve
lekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pon
tosan elintéztetnek.

______________ 1896. november 10.______3

H irdetm ény.
A magyar osztálysorsjáték második 

osztályának húzása december 6-án kez
dődik és december 14-ig tart.

Az első osztályban ki nem húzott 
osztálysorsjegyeknek ezen húzáshoz 
szükséges megújítása, minden további 
jogok elvesztésének terhe mellett,novem
ber 26-ig eszközlendő, é. p. kizárólag a 
sorsjegyeken jelzett elárusítóknál.

Teljes sorsjegyek, melyek az első 
osztályban nem nyertek, a második 
húzásban részt vesznek anélkül, hogy 
ezek megújításának szüksége fenfo- 
rogna.

Vételsorsjegyek — a mig a készlet 
tart — és pedig: egy egész sorsjegy 
80 koronáért, egy tized sorsjegy 8 koro
náért és ogy huszad sorsjegy 4 koronáért 
az ismert elárusítóknál kaphatók, akik 
egyszersmind mindennemű felvilágosí
tással szolgálnak. Megrendelésekkel 
kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni.

Budapest, 1895. november 1-én.
Magyar Osztálysorsjáték 

Igazgatósága.

Hirdetmény.
Nagy-Szocóc község telekkönyve birtokszabályo

zás következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. 
XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t.-cikkek 
a tényleges tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892.XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárása telekjegy
zőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé,
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t -c. 15. és 17. 

§§-ai alapján — ide értve e §-oknak az 1889. XXXVIII. 
t.-cikk 5. és 6 . §-aiban és az 1891. XVI. t.-cikk 15. 
§-a pontjában foglalt kiegészítéseit is — valamint 
az 1889 XXXVIII. t.-cikk 7. §. a. és az 1891. XVI. 
t.-cikk 15. §. b. pontja alapján eszközölt bejegyzések 
vagy az 1886. XXIX. t.-cikk 22. §-a alapján történt 
törlések érvénytelenségét kimutathatják, e végből 
törlési keresetüket hat hónap alatt, vagy is az 1896. 
évi május hó 25-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi 
hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hossza- 
bítható záros határ idő eltelte után indított közlési 
kereset annak a harmadik személynek, aki időközben 
nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szol
gálhat ;

2. hogy mindazok, a kik az 1886 : XXIX. t.-cikk 
16. és 18. §-ának eseteiben — ide értve ez utóbbi §-nak 
az 1889. XXXVIII. t.-cikk 5. és 6. §-aiban foglalt 
kiegészítéseit is — a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, 
írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 
1896. évi májns hó 25-ik napjáig bezárólag a telek
könyv hivatalához nyújtsák be, mert ezen meg nem 
hosszabítható záros határ idő letelte után ellent
mondásuk többé figyelembe vétetni nem fo g ;

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nemkülönben azok, 
a kik az 1 . és 2 . pontban körülírt eseteken kívül az



1892. XXIX. t. cikk szerinti eljárás és az fennek 
folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyíl* 
vánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik — 
ide értve azokat is, a kik a tulajdonjog arányának 
az 1889. XXXVIII. t-cikk 1(3. §-a alapján történt 
bejegyzését sérelmesnek találják — e tekintetben 
felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi 
hatósághoz hat hónap alatt vagyis 189(3. évi május 
hó 25-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen

4 Turóc-Szent-Márton, ________
meg nem hosszabitható záros határ idő elmúlta után 
az átalakításkor közbejött téves bevezetésből ' 
mazó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadt s - * 
mélyek irányában többé nem érvényesíthetne, az 
említett bejegyzéseket pedig csak a törvény rei 
útján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogo 
szerzett harmadik személyek jogainak sérelme n 
támadhatják meg. . ..

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik

r  e  i .  v  i  n  í  n  1 ■  I  »  4  P  Ü l hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át 
hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű 
másolatokat csatoltak vagy ilyeneket pótlólag benyúj
tanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál 
átvehetik.

Turóc Szt.-Mártonban, 1 8 9 5 . évi október 2 6 -án.
Medzihradszky,

kir. aljbiró.

1896. november 10. 45. szám.
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E g y  Mil l ió N y e r e m é n y e k
1,000.000 korona nyerhető a legszerencsésebb esetben

az

á l l a mi l a g  jóváhagyott
i jutalom k eooooo korona =  eooooo korona

melynek

• x e x e x e x e x x e x e x e x e

nyereményhuzása
1895. december 6 — 14-ig ejtetik meg.

Vétel-sorsjegyek:
i egész 4 0  frt i tized 4 frt
1 fél 9 0  > i huszad 9  »

(Portó fejében 5 kr., ajánlott levélért 15 kr. és nye
reményjegyzékért 10 kr. fizetendő.)

Ajánlja és szétkúldi postautalvány ellenében vagy után
véttel is

ín yerem . a 4000 00 > - - 4 0 0 0 0 0 >

1 » íi 200000 » = 20 00 0 0 >

1 » k 10 00 00 > = 10 00 00 »

1 » & 5 0 0 0 0 » = 5 0 0 0 0 >

2 , b, 20 00 0 > = 4 0 0 0 0 >

2 » k 150 00 » — 3 0 0 0 0 »

i * b 10 0 0 0 4 0 0 0 0 »

10 » b 8 0 0 0 - 8 0 0 0 0 »

27 » b 6 00 0 » = 162 0 0 0 »

100 » b 2000 » = 20 00 0 0 »

200 » b 10 0 0 = 20 00 0 0

1150 • b 20 0 » = 2 3 0 0 0 0 »

20000 » b 10 0 > 2000000 ,

21499 nyeremény =  4  332,000 korona

Budapest, 
Szervita-tér 3. sz.

Sürgöny-cím : 
Lottoheintze Budapest.

H ogy a tisztelt közönség különböző számú több sorsjegy birtokában nagyobb nyeremény
kilátásokhoz jusson, — üt vagy ennél lö l» I »  sorsjegy bevásárlásánál a sorsjegyeket egymástól teljesen eltérő 
szamokat állítok össze tetszés szerinti egész, fél. tized és huszad sorsjegyekből — a fenti árikon.

lleintzc Károly
íö  elárusító.

SBBrEQBB
J . - f é le

gyógyszertár Bécsijén, I. kér., Singerstrasse 15. sz-, „zum goldenen Reichsapfel“ .
Z t i t Ó  l 3 . t > c L 3 . C S O l ^ . ,  ezelőtt n ltn lá iioN  In lx Ia cN o k  neve alatt: ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik 

betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyilották volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család, 
melyben ezen kitűnő háziszerböl készlet nem volna található.

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és srékrekedésből erednek : mint epe-zavarok, 
májbajok, kólika. vértolulások, arany-ér, béltétlenség s hasonló betegségeknél. Vérlisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység és az abból ereaő bajoknál 
is: igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisziitó labdacsok oly könnyen halnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még 
a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül bevehetők.

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

Köln. 1893. április hó 30-án.
Tisztelt Pserhofer Ur! Legyen olyan szives és küldjön nekem ismét 15 teker

cset az ön főlülmulhatatlan vértisziitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadja ez utón is a 
legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahalásáérl.

Maradok teljes tisztelettel Pawlislik Ferenc, Köln, Lindenlhrl.
Harsebe, Földnik mellett, 1887 szept. 12.

Tekintetes Ur ! Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, 
melyeknek hatását ezennel megírom. Én gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogy 
semmi munkát sem voltam többé képes végezni, és bizonyára már a holtak közé volnék, 
ha a az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja 
meg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen 
3ö fognak gyógyítani, amint már másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül

Knificz Teréz.

| vértisziitó labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek 
használati utasítása a Pserhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyes doboz 
fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva.
B srnhard-Iéle  a lp es i-íü -lik őr  í í ,T " * '; í  Z *  , Y ? i  2 ,rt
Áfl?PPÍl?PÍ IffÍPPVPflvlfPnftPP gyors és biztos hatású legjobb szer. minden köszvé- 
A lU U ltidl ftUöáVÜUjftöUüUö, nyes és csúzos bajok, u. m : gerincagybántalom. tag

szaggatás, iscluas.' migraine. ideges fogfájás, főfájás, fiilszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr. 
T pnnflP híflin  hpilfPPPPP Pserhofer J.-tül. Évckhosszu sora óla valamennyi 
idUUUUUlUlU IMJKUUUW, hajnövesztő szer között orvosok által a legjobbnak clis- 
, merve. Egy elegánsan kiái 1 itolt szelencével 2 frt.

szolgáltak.
Bécs-Ujhely, 1887 november 9.

Melyen lisztéit Ur! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek 60 éves 
nagynéném nevében. Az illető 5 éven át szenvedett gyomorhurutban és vizkórságban. 
már éleiét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt 
kapott az ön kitűnő vérlisztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán töké
letesen kigyógyult. — Legfőbb tisztelettel Wcinzettel Josefa.

Eicliengraberamt, Gfübl mellett, 1889 m&rc. 27. 
i i ! - Tekintet- s Ur. Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban hasznos és 
kitűnő labdacsaiból- El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen 
labdacsok érteke felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmele
gebben fogom ajánlani. Ezen bálairatom tetszésszerinti használására önt ezennel felhatal
mazom. Teljes tisztelettel Hahn Ignác.

. . . . . .  T: Ur. ! Felkérem miszerint az ön vérlisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 doboz
zal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy 
gyomorbajtol. mely engem 5 éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam 
sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb köszönelemet kifejezem, vagyok tisztelettel

Zwickl Anna.
Ezen vértisziitó labdacsok csakis a Pserhofer J .-fé le  az >arnnv birodalm i nlmá-

noz. rim7.etr gyógyszertárban. Becsben. I . Singerstrasse lő. sz. n. készittetnek 
va odi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, 
melyben hat doboz íarla'maztatik, 1 frt 5 krba kerül; hérmenlctlcn utánvétel! küldéssel 
1 Trt 1 0  kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
i . . összeg elfilíbeni beküldésénél (mi legjobban posta utalványon eszközöltetik)
bermenles küldéssel együtt 1 csomag 1 frl 25 kr.. 2 csomag 2 frt 30 kr.. 3 csomag 3 frt 
35 kr.. f csomag f frt 10 kr.. 5 csomag 6 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.

8 W “ M l. Nagy elterjedtségük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb 
nevek és alakok alatl utánozhatnak; ennek következtében kéretik csakis Pserhofer .1.-féle

— - s s s s r a a  m Eijj

ÁltaláMTC hlou,lol tanártól. Ülés és szúrás által okozott sebeknél, mérges
ftUúiáUUd UÜJiUwú, daganatoknál, ujjkukac, sebes- vagy gyuladt mell vagy más ily 

bajoknál, mint kitűnő szer lön kipróbálva. 1 tégely 50 kr., bérmentve 75 kr. 
FSO’VhslSSJlffl Pserhofer J.-tül. Sok év óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, 

“ o j [»«*■**«***» mint legbiztosabb szer elismerve. Egy köcsöggel ÍO kr.. bérmentve 65 kr. 
I l i  ŐnPGV CRy általánosan ismert kitűnő háziszer, hurut, rekedtség, görcsös köhögés 
wkiéMuuui, stb. ellen. Egy üvegecskc ára 50 kr.. 2 üveg bérmentve 1 frt 60 kr. 
Elfii-fiSSÜ Rnr P (p’ ágai csöppck) megrontott gyomor, rósz emésztés és mindennemű 

alles,i bajok ellen kitűnő báziszcr. Egy üvegcsével 22 kr 12 üveg 2 frt-
Általános tlS ZtítC -S Q  ,il,llri<‘h A.- W . Kilünö báziszer a rósz emésztés min-vu, ,ien következményéi, u. in.: főfájás, szédülés, gyomorgörcs, 

gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen Egy csomag ára 1 frt.

Angol cscdsbslzssni, egy üveg 50 kr.. egy kis üveg 12 kr.
Por 2 láaizzaiiás pllpn  K-on Por mc89zi‘nteti a lábizzadást s az azáltal kép-* w lowiBBttUAü uiibu . ződo kellemetlen szagot, épen tartja d lábbelit és mint 

ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr., bérmentve 75 kr.
U2lyva-calzsam, Jg10®0 SZCr golyva e,lcn K«y üveg kr., bérmentes küldéssel

Stíll-léh Kcla-jjraeparatumck. lllfg

L''l M  üv'/g'e'lbir & kt -
ö&ö, kitűnő szer egyoldalú főfájás, fogfájás, rheuma stb. ellen.

i i í?1801;011 kószitmányeken kirül, az osztrák lapokban hirdetett ösz-
szesbcl- és külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben 
m.i.in nem levők gyorsan és o.csón megszereztetnek. — Postai megrendelések a leg- 
niinvA,ÍMn1 ,l''1 a pénzösszeg előre küldetik ; nagyobb megrendelések

• “ "'étellel küldetn- k. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg 
mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. — Budapesten 

ef gyógyszertárában, király-utca 12.
lőre beérkezik, 

kapható: Török Józsi

Turóc-azt.-mártom Magyar Nyomda — Moskóczi Ke
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