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A m egváltozott világ.
Élni és élni hagyni, —  ez volt valamikor 

az uralkodó e lv ;  élni mindenáron és mindenki 
ellenében, ma ez uralkodik. Az élet terheiből 
a legkevesebbet viselni, gyönyöreiből a leg
többet meríteni, ez a mai életfilozófia. Nem is 
rossz. De mikor ez a világ nem az ember 
kényelmére és örömére van berendezve, hanem 
közel másfélezer millió van azért, hogy éljen 
és pedig ne csak az élet szenvedéseivel, hanem 
annak örömeivel is ; és ezekhez az örömökhöz 
mind igényi tart és tart teljes jussal, mivel 
pedig azt egyenlő részekbe fölosztani lehetet
len, a jussot mindenki a legnagyobb mértékben 
akarja maga javára érvényesíteni és beáll az 
úgynevezett létért való küzdelem, mikor az 
emberek letapossák egymást, hogy magasabbra 
jussanak.

Mert bál ma ebben van a földi boldogság; 
fölfelé jutni. Nehogy valaki az eszményi felé 
való törekvést értse alatta, minthogy azt is 
piedeszlálra helyezik a jámbor rajongók. Nem 
érti a fölfelé törekvés alatt ezt ma a reális 
élet, hanem a kapaszkodást, midőn létrául 
alkalmazza embertársait, kikel szívtelenül legá
zol és kész eldobni magától mindent a 
mi. jó, nemes, emberi, mint akadékos terhet, 
mert a cél szentesíti az eszközt.

Nem a.k.axuiLk mi világíájdalma-t. szénve- 
legni, sem kétségbeesni az emberiség erkölcsi 
romlottsága fölött. Bizony-bizony mondjuk, — 
azaz hogy nem mi mondjuk, hanem a törté
nelem bizonyítja, —  hogy az emberiség sokkal 
szánandóbb erkölcsi állapotokban is leiedzett, 
de a korabeli szellemi vakság nem bolránko- 
zott meg rajta.

De hát épen ez : a szellemi felvilágosult- 
ság, a műveltség általánosodása, a szellemi 
életben feltűnt erősebb világítás teszi ma kirí
vóvá azokat az erkölcsi hibákat, melyek a 
társadalom minden rétegében fenállanak és 
végkép kiölték azt az idyllikus világot, a melyei 
a költők olyan szépen tudtak versekbe szedni 
—  a maguk fantáziájából.

A mai felvilágosultság és általánosabb

műveltség keretébe nem illenek bele azok a 
foltok, melyek a társadalmi élet minden fázi
sában észlelhetők, melyek nyilván betegségi 
tünetek és pedig heveny fertőző bolegségeké.

Ezért veszedelmes és azért, mert nemcsak 
hogy nem védekezik ellene senki, hanem a 
legtöbb vad s ze n ve d é l lye l  neki dobja magát, 
azután, ha egyszer a betegség megkapta, mint 
az alkoholtól mérgezett, annak fokozott élve
zésében keres enyhülést, mig bele nem pusztul.

Ma a társadalmi réleg minden vonalán a 
saját helyzetével való elégedetlenség dominál. 
És ezen elégedetlenséggel szinte tüntet min
denki. Mindenki magasabbra tekint és az ott 
képzelt boldogság után fut lihegve. És ha nem 
elég erősek a lábai, öklei, hogy utat nyisson 
és ösvényt gázoljon magának a >kancsa!ul 
festett egekbe*, hát lerántja azt az eget magá
nak és abba üt fészket. És abban a csalódásban 
ringalja magát, hogy most magasabban van 
és a szerint is rendezkedik be.

Mindenki szeret legalább fél testtel tovább 
nyújtózkodni, a meddig a takarója ér ;  többnek 
látszani, mint a mi. Nem hasznos munkálko
dás által, nem a cselekvés terén, hanem rátar- 
liság és üres hencegéssel.

Ez az áram, melynek sodró árja a gyön
gébbel elragadja, az erősebbel magingatja, ez 
hullámzik most a társadalom minden rétegén 
keresztül, aztán kavargó örvényei el-elnyelik 
azokat, kik gyöngébb karokkal eveznek, máso
kat pedig salakjával bepiszkol és azután kidobja 
a partra. Azok nyújtanak azután legszomorúbb 
látványt. És legtöbbször azok, a kikkel egy 
árban úszott, a kiknek azonban erősebb volt 
a karuk, hogy ne csak tovább küzdjenek, de 
az áradat piszokját is másra hajtsák, ezek 
dobnak először követ rá és mutatnak ujjal 
annak tisztállanságára, hogy a figyelmet maguk
ról eltérjék. És kerüli a szerencsétlent mint a 
bélpoklost minden; mig végre jószivű cimborái 
pisztolyt ajándékoznak neki, hogy véget vessen 
vergődésének.

Mégis csak jók egymás iránt, az emberek. 
Jo'k és könyörületesek.

Mikor aztán egy durranás az ajándék

pisztolynak megtelte a szolgálatot; koszorút 
tesznek a ravatalra, mert rehabilitálva van a 
legtisztább társadalmi fogalmak szerint. A 
temetési szertartás alatt pedig azt nézik, alat
tiamban maguk között, kinek is kell most 
ismét olyan ajándékot küldeni, a ki közöttük 
elég érett lett arra, hogy lehulljon, mint férges 
gyümölcs.

Hát nagyon, nagyon sok ilyen férges 
gyümölcs van most minden fajban és nemben.

Már a bölcsőben, a családi tradilio'kból 
szedi magába a férget, mely abban kulminál, 
hogy az elődök sem dolgoztak, csak éltek és 
élveztek, mert van az emberiségnek egy o s z 
tálya, mely csak azért volt mindig és azért 
kell lenni ezután is.

Csakhogy nagyot fordul a föld. Megvál
tozott a világ. Az élet követelményekkel lép 
föl az egyén iránt. Ma nem elég lenni, hanem 
kell tenni is. A ki ezt a fölfordulást nem 
érzi és nem érti meg, kizökken és leesik.

Aztán rátaposnak azok, a kik sietnek. 
Pedig most nagyon sietnek az emberek, és 
nem vállalkoznak az irgalmas szamaritánus 
szerepére.

A kik igy lehullottak, azok nem hagynak 
maguk után űrt sem a térben, sem a szivek
ben. De egy-egy sebe heged a társadalomnak. 
Marad még úgy is sok, nagyon sok.

A  mezőgazdasági hitelintézet.
(—s.) A  »Magyar Pénzügye tüzetesen ismertette 

annak idején Lévay Henrik ama tervezetét, amely egy 
életképes, mezőgazdasági hitelügyünk számos bajainak 
szanálására alkalmas és egyébkép is a mezőgazdaságot 
fenyegető hátrányok elhárítására hatékonyan közremű
ködő Mezőgazdasági hitélintézet létesítése érdekében 
felállíttatott, valamint közöltük azt is, hogy a széles 
körben figyelmet ébresztett eszme] a tekintélyes barátái 
Nádasdy Ferenc gróf elnöklete alatt f. é. október 13-án 
értekezletet tartottak a hitelintézet létesítésének előké
szítése ügyében.

Most Lévay Henrik, a kontemplált eszme felvetője 
és megteremtésének fáradhatatlan előharcosa »Vélemény 
a mezőgazdasági hitelintézet létesítésének módjáról*

A „ F E L V ID É K I H ÍRAD Ó " TÁRCÁJA ,
A vrieköiakról.

— Néprajz. —
Irta: Henisek Imre.

— A ‘ Felvidéki Híradó* eredeti tárcája —
(Vége.)

c) Valamit a vrickóiak babonás szokásairól.
Ilyen van elég sok. Még manapság is vannak 

szokásban bármily vallású vagy nyelvű legyen a mi 
népünk.

Kiéget hall róla az iskolában és a templomban, 
hogy ellenkezik az I-ső isteni parancsolattal, mégis 
ragaszkodik hozzá,.- beszél ilyenekről s él is ilyen 
módon sokszor.

t. Mikor valamely családapának gyermeke szüle
tett, ő tartozik gyermeke iránti buzgó gondoskodását 
megmutatni, ha egy üveg pálinkáért megy s oda 
helyezi a beteg anya fejéhez, hogy a gyermekből jó 
gazda legyen, ha más valaki tenné ezt, verekedés lenne 
a vége.

2. Temetés alkalmával a koporsóra tesznek egy 
krajcárt, a mint felemelik a holttestet s megindul a 
menet a krajcárt keresztül hajítják a ház.011, hogy 
nyugta legyen a túlvilágon, mert már ezzel ki vannak

fizetve mindennemű adóságai. Sírjába szintén dobnak 
egyet, talán hogy legyen mit adni »Charonnak«.

3. A leányoknak, ha uj házasulandók kihirdetése 
van a templomban, nem szabad mosolyogniok, mert 
hoppon maradnak s mások fognak rajtuk nevetni.

4. Tejet el nem adnak a világért sem, mert a 
tehén bánatában többé nem ad sok tejet.

d) A vrickóiak ruhaviseletérő).
Ez bizony a mai tormájában ugyanaz, mint volt 

több századdal ezelőtt. Divatszabókról szó sincsen.
A férfiak kétféle szíírkabátot viselnek ; egy rövi- 

debbet, a mely a derékig ér és egy hosszabbat, a mely 
majdnem a térdig ér. Ez utóbbinak is vannak ujjai, 
de azokba a karok ritkán jutnak. Télen a lábhoz szo
rosan tapadó (baka) fehéres szűrnadrágot, huszáros 
sújt ássál és zsinórral kivarrva, nyáron pedig vászon- 
nadrágot viselnek. — Már a mellény posztóból, legin
kább sötétkék posztóból készül, a gomboknak roppant 
sűrű sorozatával díszítve, a melyek rendesen minden 
egyébre szolgálnak csak nem a begombolódzásra. A 
vagyonosabbak úgy a kabátot, mint a mellényt bárány- 
bőrrel szokták premezni. A  kalapról csak annyit kell 
megjegyeznem, hogy sokan zsírral kenik meg azt, 
nehogy az eső és a por ártsanak neki; lényük is egy 
ily zsíros kalap, akár egy porosz dsidás csákója.

Télen át, de sokan nyáron is (vasárnaponkint) 
óriási báránybőr sipkákat viselnek.

A lábbeli csizmából és bocskorból all, meziliáb

csak a gyermekek járkálnak, mert a köves talaj a fel
nőttek lábait munkaközben felvagdossa.

Nagyon nehéz és kényes dolog a nők ruházatának 
leírásába bocsátkozni, a mennyiben a nők viselete is 
sajátságos. Szép tiszta fehér szoknyát csak vasárnap 
viselnek, a mely szabályszerű fodrokba van összhajto- 
gatva. Hétköznap alsó ruhájukra, elül is hátul is színes 
kötényt kötnek, a mely összetétel szoknyalátszattal 
bir. —  Mellényük a lehető legritkább szövetből készül. 
A  férjezett nők főkötőt — a mely egy vastag szallag- 
bői áll — viselnek, a haj pedig hátul csomóba össze
fonva csipkéskötő által van felfogva.

A  hajadonok födctlen, hajadon fővel járnak, még 
a legkeményebb tél idején is. A tisztaságra többet 
adnak, mint az asszonyok, mert arra az asszonyra, a 
ki tisztán jár, azt mondják a vrickói nők, hogy munka
kerülő s hogy másoknak is akar férjén kívül tetszeni. 
Elmaradhatatlan a szürkabát, ugyanoly alakban mint 
a férfiaknál.

A  gyermekek meg télen is legnagyobb részt 
mezítláb járnak egy szál ingben sokszor. 10 éves 
korukban kapják a szürkabátot, a melynek ujjai a föl
dig érnek, azon praktikus oldalát fogva a dolognak, 
hogy ha 15— 17 évesek lesznek, akkorára éppen jól fog 
passzolni a kabát.

Nagyon sajátságos a családi élet egyes mozzanata.
I la egy fiatal férj elmegy neje házába lakni, nem 
hogy neje az ő  nevét viselné, hanem ő kapja neje után
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cím' alatt újabb füzetet adott ki, melylycl tervének 
gyakorlati megvalós(tárara vezető irányeszméit világítja 
meg s a teóriát a gyakorlati térre helyezi át. Szerző 
e részben .szorosan ragaszkodik az uj intézetnek annak 
idején közzétett alaptervéhez, amelyet a fent jelzett 
értekezlet elnökének megnyitó beszéde egész terjedel
mében méltatott s melynek főbb vonásai a kővetkezők : 

A Mezőgazdasági hitelintézet főcélja gyökeresen 
rendezni a még megmenthető közép és kisebb birto
kosok vagyoni viszonyait, másfelől pedig a kisbirtokosnak 
az arravaló munkás-elem megszerzését megkönnyíteni. 
Az intézet mindkét cél elérése tekintetében a közvetítő 
szerepet vállalja magára. Hitelszövetkezeteket szervez 
a vidéken s oda fog hatni, hogy az azok által leszá
mítolt váltók jobb pénzintézeteink által a bankkamat- 
labat legfeljebb félszázalékkal meghaladó kamat ellené
ben visszleszámitolván, a kisbirtokosok eddig nem 
élvezett olcsó kölcsönhöz jussanak s ugyancsak kap
csolatot képezve a birtokszerzést óhajtó mezőgazdák 
és a birtokaikat eladni szándékozó nagybirtokosok közt, 
olykép, hogy a megvett nagy birtokot az intézet par
cellázná és a venni szándékozó kisbirtokosok, illetve 
birtokra vágyó mezei munkások közt .kiosztaná. Ekként 
az intézet nem csupán pénztárosa, hanem ügyvéde, 
gondnoka és tanácsadója is lenne a hozzá forduló kis
birtokosoknak. Tekintve közvetítő szerepét, alaptőkéje 
csupán fél millió .lórimban lenne magállapitandó s 
ebből egyelőre csak 230,000 forint fizettetnék be. Fel
tétlenül szüksége lenne azonban, hogy az országban 
minél több bizalmi férfi támogassa az intézet működé
sét, kik helyi bizottságokká alakulva, a központi kor
mányzatot teendőire nézve kellően informálnák. E célból 
az országos és a vidéki gazdasági egyesületek tagjainak 
közreműködése lenne igénybe veendő, de helyesén szá
mit az intézet , rt. biztositó társaságok megbízható helyi 
ügynökeire is. A központi szervezet megfelelve a keres
kedelmi törvény követelményeinek,, az igazgatóságból 
és felügyelő-bizottságból állana, de ezek mellett egy. 
a központban tanácskozó nagy választmány is ajakit 
tatnék, melynek tagjai a tekintélyesebb vidéki mező
gazdák sorából .szemeltetnének -ki.

Ezen alaptervnek megfelelően sorolja fel Lévay 
Henrik újabb füzete az.intézet létesítésének módozatait. 
Szerinte, miután az egy millió korona alaptőke kétség
kívül gyorsan jegyeztetnék, ennek és az alapszabály- 
szerű befizetéseknek megtörténte titán az intézet hala
déktalanul kezdje meg azon munkát, amelyre a kezdet 
akadályaival szemben is képesítve lesz. Legelőször is 
az intézet hitelközvétito jellegének kellene kidó'Mborulni, 
vagyis azonnal hozzá kellene látnia a vidéki hitelszö
vetkezetek szervezéséhez s ezeknek az elhelyezést kereső 
tőkével kapcsolatba hozásához. Lévay nem kételkedik 
abban, . hogy á pénzvaiialatok a hitelszövetkezeteknek 
kölcsönökkel ellátására könnyen meg nyerhetők lesznek, 
nemcsak azért, mivel a Mezőgazdasági hitelintézet köz
vetítése folytán a pénzvállalátok meg . fognak arról győ
ződni, hogy a kisbirtokosok váltói nem roszabbak a 
kereskedők Váltóinál, hanem azért is, mert a pénztőke 
és a földbirtok közt a forradalmi szocializmussal szem
ben érdekközösséget kell létesíteni. K részben a szerző 
igen érdekes fejtegetésekbe bocsátkozik, amelyek köré
ből kiemeljük a következőket:

»A pénztőke, és a földbirtok közötti érde-kközös

F  K  I . V  ■ II  í :  U l  I I  ■ II *  ■* *í-
ség a. forradalmi .szocializmussal szemben oly annyira 
világos, hogy a töke nem tehet a maga érdekében 
sem okosabbat, mintha a hitelre szoruló földbirtok 
segélyére siet — különösen hazánkban, ahol a szociá- 
lizmus mindenekelőtt, mint agrár szocializmus lepett 
akcióba. Nincs az a tőkés, aki ne tudná, hogy a föld
birtok ellen irányuló alföldi munkásmozgalmak csupán 
kezdete amaz általános szociálisztikus támadásoknak, 
melyek, ha csirájukban meg nem semmisittetnek, később, 
mint mindenütt, nálunk is miuden fajta tőkére egyaránt 
veszedelmesekké válhatnak.

A mezőgazdasági hitelintézet tehát, mely a fö:d- 
birtokosok bajainak orvoslására praktikus orvosszereket 
ajánl s mely különösen a magyar agiikultur társadalom 
szilárd alapjául hivatott kisbirtokosságot venné gondjai alá, 
méltán és bizton számitlnt arra, hogy törekvéseit a nagy 
toké a lehetőség határai közt szívesen fogja támogatni.*

Az uj intézet — mondja szerző — magával a 
mezőgazdasági helyi hitelintézetnek országszerte, való 
szervezésével és részükre a tekintélyes pénzintézeteknél 
a reeskouiple kieszközlésével rendkívül nagyot lendítene 
a mezőgazdaság, különösen a kisebb birtokosok hely
zetén, megnyitván ezek számára az olcsó és reális hitei 
forrásait, képessé tenné őket nemcsak a helyesebb 
gazdálkodásra és anyagi viszonyaik rendbentartására, 
hanem arra is, hogy ne legyenek terményeik értékesí
tésé alkalmával tisztán a gabonatőzsdék diktálásanak s 
a mezőgazdák érdekeivel nem törődő tőzsdei spekulá
cióknak kiszolgálva.

Nagy súlyt helyez azonban szerző az intézet 
másik céljának, a birtok-parcellázásnak, illetve a birtok
szerzés közvetítésének megkezdésére is s habár az 
intézet első feladatául a hiteikőzvetitést tekinti, az utóbbi 
teendő tekintetében is reméli, hogy az intézet megala
kulása után csakhamar akcióba léphet, És itt szépen 
domborítja ki a kisbirtokos parasztosztály fentartásának, sőt 
szaporításának szükségességét, mondván a következőket :

»Ez mindenkor testileg, erkölcsileg és szellemileg 
egészséges, nemzetet és társadalmat konzerváló s a 
tulajdon ellen való izgatásnak féltékeny ellenálló elem. 
Ez nem nyerhető meg internácionális szocialista szövet
kezések részére. Ez legjobban eiienőrzi a nép alsó 
rétegében folyó bujtogatásokat, mert hiszen arról leg
hamarabb és legközvetlenebbül értesül. Ez a kisbirto
kos parasztfaj továbbá az, mely 0 nemzet nagy töme
gének erős, vagy gyönge típusára fizikai tekintetben 
is a legnagyobb befolyással van. A faj fizikailag is 
annál épebb, erősebb, a haza' földjének s a királyi trón
nak védelmére annál több és alkalmasabb harcost képes 
állítani, minél nagyobb a parasztságban azok szama, 
akik saját kisbirtokukon gazdálkodva, bizonyos állandó 
jólétnek örvendenek.*

Lévay azzal zárja be az eszméért lelkesült tollal 
megirt kis füzetét, hogy miután ezen intézetnél ki van 
zárva a zpekuláció és a pénzbeli kockáztatás, működé
sét egy miilió korona alaptőkével bátran és a siker 
biztos reményével kezdheti meg. Iliszük hogy szerző 
ez irányú meleghangú felhívása országszerte visszhan
got keit és hogy ennek folytán az uj intézet már a 
hözcl jövőben belép azon intézményeink sorába, melyek 
fenköli szellemű, buzgó férfiak által' vezérelve, közgaz
dasági érdekeinkért ünzeitenül harcolnak.

1895. december 1.

h í r e i n k .
—  Irodalmi est. A turóc-szeat-mártoni »Ollhon« 

asztaltársaság november hó 2 3  án rendezett első 
irodalmi estéje minden tekintetben fényesen sikerült. 
A tagokon kívül igen szép hölgyközönség vett részt 
az estélyen. Az asztaltársaság gondoskodott róla, hogy 
a hasznosat a jóval összhangzásba hozza, s e tekin
tetben sem csalódott. Elsőnek J ié v e s z  Lajos tanár, 
lapunk fömunkatársa lépett az emelvényre, s felol
vasta Arany János Katalinját, — prózában, I'elolva
s s a  észrevehetőig nagv tetszést aratott, már azért 
is, mert Budaiin ős régi várát, sőt azt a helyet is 
többen látták a jelenlevők közül, a hol a monda 
szerint Szúnyog Katalin he volt falazva. Utána H ó n a lj  
Ödön, ruttkái vasúti gépészmérnök énekelt mindenkit 
megnyerő iskolázottsággal. Ezután P á r v / j zniói képez- 
dei segéd tanár szavalta — érzelemmel és szép tech
nikával — Jókai Mór Munkácsi rabját ; végül D e r s z i b  
li la  tanár énekelt szép magyar dalokat. Az énekeket 
B o l d i s  Ignác igazgató-tanár kisérte harmóniumon. A 
szellemi részt bankett követte, a mely dicséretére 
válik Pátsch vendéglősnek. A mulatság a legvigabb 
hangulatban tartott éjfél utáni egvóráig.

—  Molnár Gyula a znióváraljai közalapítványi 
erdőhivatal buzgó tisztviselője s lapunk tehetséges 
munkatársa, viselt állásáról lemondva, a magyar 
államvasutak szolgálatába lépett; mint segédmérnök 
a kolozsvári üzlet vezetőséghez neveztetett ki s ezen 
állasát már el is foglalta. Tisztelt munkatársunknak 
nem lévén alkalma ismerőseitől és barátaitól egyen- 
kint elbúcsúzni, lapunk utján intéz mindazokhoz, 
szívélyes >Isten hozzád*-ot. Lapunktól azonban nem 
vett. végleges búcsút, mert azt — Ígérete szerint — 
többször fel fogja keresni és már legközelebb is 
lesz alkalmunk újabb csinos elbeszélését közölhetni.

— Táncmulatság. A turóc-szi -márloni fiatalság 
által a turóci jótékony nőegylet javára, f. é. decem
ber hó 7-én a vármegyeház nagytermében rendezendő 
láncmulatság iránt megyeszertc nagy az érdeklődés. 
A táncmulatság sikere iránt tehát nincs kétség, vala
mint az iránt sem, hogy a résztvevők jól fognak 
mulatni. A rendezőség Balogh Laci zenekarát szer
ződtette Besztercebányáról.

—  A szuesányi olvasó ós társaskör f. hó 2 3 -án 
tartotta alakuló közgyűlését. Elnökké Schulz Lajos, 
alelnökké Vladár Imre, jegyzővé Klein Simon, pénz
tárossá Pletrich János és háznagygyá Dr. Haáz Simon 
választattak meg. A választmány tagjaivá pedig : 
Tomasr-hek János Gánóczy Andor, Spitz Márkus és 
llodzsa János leltek. A kör hivatalos megnyitása 
december 1-én lesz.

—  Jótékonycélú felolvasás Broznóbányán. Dr.
'Terra// Lajos, a breznóbányai polgári iskola termé- 
szetrájzi gyűjteménye javára f. hó 2 4 -én felolvasást 
tartott az iskola egészségügyéről. A rendkívül szak
szerű tanulságos és érdekes előadást nagyszámú, 
előkelő közönség hallgatta meg. fájdalom nem mindig 
a legnagyobb figyelemmel. Dr. Terray egyike azon 
keveseknek, kiknél az iskola és a közoktatásügy 
iránt való meleg érdeklődés — párosulva alapos 
hozzáértéssel — a tanítóság erkölcsi súlyának és 
tekintélyének emelése körül való munkálkodás nemes 
családi tradilió; a minthogy ő maga ezen a téren 
már tekintélyes érdemeket és elismerést is szerzett. 
Ez alkalommal ismét szellemes causeurnek, pompás 
előadónak bizonyult. Igen vonzó előadásban rámu
tatott azon bajokra, melyeknek az iskolába járó 
gyermekek legtöbbnyire ki vannak téve s kifejtette 
azon eljárásokat és módokat, a melyek által — ha 
tanító és orvos karöltve működnek — ezeknek ele
jét lehel venni. A felette tanulságos előadást, melyért 
első sorban a polgári iskola tartozik hálás köszö
nettel, zajos elismerés jutalmazta. A felolvasás tiszta

a vezetéknevet, meliéknévképen. — Több család is I 
lakik egy házban. Ezeknek van egy közös nappali! 
doigozó szobájuk. A tűzhelyek száma szerint, a melyek 
mind bent vannak a szobában, meg lehet mondani 
hány csalad lakik együtt. Most mar >Sparherd«-ek, 
takaréktűzhelyeik is vannak. Minden családnak van 
külön takaréktű/.hclye. 11a három család van egy ház
ban, 3 takaréktűzhely áli egymás mellett.

Megjegyzendő, hogy a kenyérsütö-kemence is 
bent van a szobában. Kenyérsütés alkalmával, kinyitják 
a szoba kis ablakait, és azon eresztik ki a füstöt; ők 
a füstölés ideje alatt a főidőn ülnek, s végzik munká
jukat. Egy alkalommal — télnek idején — beteghez 
hívtak ; odajovet csak úgy tódult a füst a szoba ajta
jából. Belépni felemelt fővel merő lehetetlenség voit. 
A beteget pedig a kemény .hideg miatt nem lehetett 
kihozatni a szobából. Úgy segítettünk hat a dolgon, 
hogy. négykézláb, elfojtott lélekzettcl másztam a szoba 
egyik szögletébe, a honnét hangokat hallottam. Itt 
guggolva a beteg mellett, elvégeztem a betegellátás 
magasztos szertartásait. A lakók abbeli kérdésemre, 
hogy mit füstölnek annyit? azt mondtak,'hogy a füst 
nem árt nekik s hogy kenyeret sütnek, l’edig dehogy 
nem árt, mikor annyi gyuiadásos szem és annyi szem- 
beteg alig van valahol egyhamar.

Ez az oka azután, hogy a Kist következtében a 
szoba belseje valóságosan kéményhez hasonló. Szent 
képeik a szobák falain természetesen nincsenek. Asztal

kevés van. Csak a falak körüli lócák pótolják ezeket. 
Hálószobáik pedig fent a padláson vannak, a melyek 
soha sincsenek fűtve.

e) Valamit a vrickóiak nyelvéről.
A vrickóiak eredetéről elmondottakból kitűnik, 

hogy szláv és német eredetűek, de a német elem abszor
beálta azután az előbbit, mindannak dacára, hogy 
ősrégi időktől fogva, úgy az iskolai oktatáshoz, mint 
az. isteni tisztelethez és a hivatalos aktákhoz a tót 
nyelvet használták, egészen a 70-es évek eleiéig a 
mikor a német nyelv lett az uralkodó. Ennek aztán 
az. eredménye az. lett, hogy sokan se németül se tótul 
nem tudnak, hanem a kettőnek a keverékével gyönyör
ködtetik egymást. A philologusra nézve sok érdekes 
vonás és adat rejlik a vrickóiak romlott német nyel
vében, a mennyiben sok régi német gyökszóra akad- 
hatunk, a melyek az. uj németben már nincsenek, 
l’id. vegyük csak a közönségesebbeket:

O germán (Gót): Fadar, Muodar, Douchtar,
Kiiinchil, idzo, Waile. — Uj német: Vatcr, Mutter, 
Tochter, Enkel, jetzt, Zeit. — Vrickói : Yadar, Muoter, 
Dochtar, Elménkéi, itzo, Wcile stb.

Érdekes a Kind szó használata : a fiúra mondják 
>dcr Kind*, a leányra »die Kind*.

Nagyon sok szó van átvéve a szláv nyelvből : 
igy pld. a különféle szerszámok, (azoknak a német 
neveit ritkán használják). Skrabazen =  vakaródzni. 
Bannvatzen — bánkódni (tótul banovat) 3 más ilyenek.

Szeretik a la, le kicsinyítő ragok használatát 
Pld.: Gottele =  Golt (isten), Tafele — Taufe (keresz
telő), Ilühnele = Iluhn (tyúk), Ilündcle =  Hund (kutya), 
Stipcle (kevés) stb. Még pedig úgyszólván minden 
főnevet iiy módon kicsinyítve.

Még német dalaik sincsenek, munka közben nem 
dalolnak, csak ha munkáról, még pedig csak akkor, 
ka más vidékről hazájuk felé tartanak, akkor gyújtanak 
rá, de csak szláv nótákra, alaposan kiforgatva azokat 
is alakjukból. Vannak, a kik tótul nem beszélnek de 
azért tudnak tótul énekelni.

A kisleánykák ismernek egy-két bölcsődalt, a mit 
anyjuktól tanultak. Hogy annak idején ők is c mellett 
altassák magzatjaikat.

Sajátságos még az. is, hogy minden atyafinak 
még egy csufntve is van (Spitzname), de olyan a 
javából, hogy bizony azt leírni lehetetlen. Volt itt egy 
»Velter Kossuth «*unk is. Ennek is meg van a maga 
története, hogy miért hftlák így. A magyar szabadság
harc kitörésekor a bátor »Vetter«-Unk jó kedvében 
felcsapott honvédnek, de nemsokára megbánta ezt s 
elbújt a llohlcrstein erdejében. Csakhogy nem tágítot
tak bajtársai, utána mentek s lábánál fogva hurcolták 
elő, úgy hogy hátabőrét is lehorzsolták s magukkal 
vitték a táborba. De honnét a Kossuth név ? Mert 
ügyessége által egészen Kossuth személyéhez jutott, a 
hói az ő tábori tartózkodása alatt, végezte az ő kiszol
gáló teendőit. Személyesen ismerte Kossuthot és sokat



iüvedelme vall 47 frt 70 kr Eulülflzeltek a Itüvot- 
t e z í i k :  l)r. Sramko Andor, Polónyi János, Dr Terror 
T.aiosné. Zibrin Mihály. Fayklrs Nándor. Kinner 
islván. Zinner Ignác, Vaui János 1 frlol ; Lopusnv 
Samu. Tetzák Emil. B ilin ) l.ászlú, Dr. Svelila János, 
Sramko Mátyás. Krieser Arnold, Kincses József Józsa 
jván r.O krl, Sirtthle Gusztáv 20 krt.

_  A azuoaánl pénzügyőri szakasz főnökévé Oláh 
Géza pénzügyi biztos neveztetett ki. Az új biztos 
december l én megkezdi működését.

— Meghalt Ncufeld Jtrknbné Szúcsánban 74 éves 
koréban Temetése f. hó 27.-én a lakosság i.agy rész
véte mellett ment végbe.

—  A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara köz
leménye. A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara 
ezennel az érdekeltek figyelembe ajánlja a »Magvar 
ipar és kereskedelmi vállalatok története* szerkesz
tősége által az ezredéves országos kiállítás alkalmából 
kiadni szándékolt »Magynr Ipar és Kereskedelmi 
Vállalatok Története* című közhasznú müvet. A mü 
előfizetési ára o. é. 50 írtban van megállapítva. A 
szerkesztőség — Budapest. Teréz-körút 50. sz. — 
prospektusa szerint; aszóban  forgó mü kiváló pom
pás díszkötésben és kitűnő illusztrációkkal fog meg
jelenni. Az érdekelteknek a kamara irodája szívesen 
nyújt bővebb felvilágosítást.

48 szirti.___  Turóc-Szonl-Márlon,

— A Magyar Hírlap mllleniuml albumát, melynek 
böjti ára két frt lesz. ingyen kapja meg a lap minden 
előfizetője, saját nevére nyomtatva. Újonnan belépő 
előfizetők is teljesen díjmentesen kapják meg e nagv, 
gyönyörűen illusztrált albumot. Az előfizetési pénzek 
(negyedévre 3 50, két hónapra 210, egy hónapra 120 
kr.) a Magyar Hírlap kiadóhivatalába (Budapest. 
Honvéd-utca) küldendőit.

—  >Hová szálljunk* ‘cirficn a jövő  - év január 
hayában igen érdekesnek Ígérkező és a maga nemé
ben hézagpótló könyv fog megjelenni, melynek az 
utazók előreláthatólag jó  hasznát vehetik ; ugyanis 
e könyv Budapest tüzetes leírása, budapesti és kiál
lítási útmutató mellett hazánk vidéki városainak tör
ténelmi, földrajzi és helyrajzi leírását tartalmazza, 
e leírásokat pedig a székesfőváros és a vidék szál- 
szállodáinak leirása és ánszabályzata egészíti ki. A 
mtí, melynek irodalmi részéi Ilosvay Hugó szerkeszti, 
magyar és riémeti nyelvem tartalmazva összes ada
tait, a külföldi utas által is használható.'Azon szál
lodásokat, kik a nékik küldött kérdőívet1 eddig vissza 
nem küldülték, a szerkesztő most arra kéri, küldenék 
ezt neki vissza, Yágv ha az iv. kéznél nem lenne, 
kérjenek a kiadótól (Belgráder Zsigmond könyvkeres
kedő, Budapest, VII., Kerepési-út 14) másikat.

— ' Karácsonyi remények. Alig 14 nap választ 
már el a magyar osztálysorsjáték nagy nyeremény- 
búzásától, mely f. évi december 6 — 14-ig ejtetik meg 
és melyen 21499 nyeremény kerül 4.832,000 korona 
összértékben kisorsolásra. Hogy ezen oly óriási 
esélyekkel biró sorsjátékon oly egyének is játszhas
sanak, akik egy egész sorsjegyért 40 frlot áldozni 
nem akarnak vagy nem képesek, a magyar osztály- 
sorsjáték sorsjegyei igen elmés módon tizedekbe (ti 
4 frt) és huszadokba (u 2 frt) vannak beosztva. 
Elgondolható tehát hány emberről gondoskodik For
tuna istenasszony ezen búzásnál, a mennyiben a 
kisorsolásra kerülő közel 41/a imillió részben az egész 
sorsjegyek tulajdonosai között, másrészt azonban a 
tized és huszad . sorsjegyek birtokosai között is fel
oszlik, úgy hogy a több mint 100 000 szerencsés nyerő 
azon helyzetben lesz, hogy boldog karáosonyt ülhet, 
és szeretelót övéi iránt gazdag ajándékokkal bizo- 
nvítlia'ja.

—  Már a jövő héten fogják a magyar osztály
sorsjáték második és főhúzását megtartani, és azért 
igen ajánlatos, ha a sorsjegyek vételére mielőbb

tudott beszélni róla. Most már ő is az öiokkévaió- 
ságban van.

Jelen leírásomat befejezem egy a vrickóikat jel
lemző hősieskaland elmondásával. — A  monda clbcszéii, 
hogy egyszer volt egy nagy háború, c. hol a felvidékiek 
közt ott voltak a znióiák, a németprónaiak, a valcsaiak, 
de a mi hőseink is : a vrickóiak. Kgy csata után észre 
vettek, hogy egyik kedvenc hadvezérük, a tábori kasz- 
szávul együtt gz ellenség kezeibe került. Tanácskoznak 
a jó atyafiak miképen hozzák vissza a hadvezért is, 
n,eg a pénzt is. A  valcsaiak azt mondtak : verekszünk. 
A znióiak : perre kerül a dolog, visszakapjuk a mi a 
miénk, A németprónaiak: megvesztegetjük az ellenséget. 
Ellenben a vrickóiak azt mondták : bízzátok a dolgot 
mi reánk, majd elhozzuk mi. Dictum, factum. Reggel 
felé nagy zaj keletkezik a táborban és örömrivalgás : 
megvan a hadvezér, meg a pénz is ! De hogy jutottátok 
hozzájuk ! Visszalopták a vrickóiak. Midőn kérdezték 
őket: hogy lehetett ez annyi ellenség dacára? A felelet 
ez volt: Csak mi értjük a módját, már az a mi ter
mészetünkben van !

Az egészből a tanulság csak az, hogy ha valóban 
gondját viseljük ezen népnek s ápoljuk a mi szép 
újdonság van benne, úgy kedves dolgot mívelünk 
Islcn előtt és hasznos szolgálatot teszünk hazánkra 
''ézve. Ami árnyoldalát képezi a népnek, az eltünedezik 
,as*ánkint s a szegény nép, mely valóban jobb sorsot 
érdemelt, az emberi civilizáció niveaujára fog emelkedni.

mindenki elhatározza magát, mert tekintve azon nagy 
, eklődést. a melylyel ezen sorsjegyek iránt min- 
* i i i  Vlse*telnek> >geu könnyen megeshetik. hogy az 
utolsó napokban agyáltalán nem lehet kapni sorsje
gyeket, és ezen érdeklődés annál is inkább indokolt, 
mert vajmi kevés azon sorsjegyek száma, a melyek 
oly nyerési esélylvel bírnak, mint ezen sorsjáték 
sorsjegyei, a hol 90.000 sorsjegy közül 21499 nyer 
és a számos tekintélyes nyereményen kívül még egy 
Hatszázezer koronás jutalom-díj is most jön  búzás 
alá. Ezen sorsjátékra legajánlatosabb, ha a sorsje
gyeket az általánosan kedvelt Schrüder Bob. Th. 
cégnél (Budapest, IV. Károly-körút. Károly-kaszárnya 
-o .) szerezzük be. Mert ezen cégnek a szerencse 
mindig kedvez, és 25 éves fennállása óta megbízói
nak sok millió nyereményt fizetett ki és a legutóbbi 
időben is Schrüder Rob. Th.-nál számos fő és jelen
tékeny nyereményeket nyerlek meg.

— Ki a rendes ember? Ezt a fogós kérdést 
bámulatos egyszerűséggel oldja meg egy francia iró. 
Ha ön tudni akarja — úgymond — hogy ki a rendes 
ember, nézze meg, hogyan Írja az illető a kisi betűt. 
A vizsgálódás a következő: A betű teste legyen a 
megvizsgálandó bútora, az i pontja az a tárgy, mely 
a bútoron szokott lenni, a szó pedig a melyen az i 
áll, az egész szoba. Ha már most az illető a pontot 
nem a betű íölé rakja, hanem a következő belük 
egyikére, annak az embernek nem rendes sem a 
dolgozóasztala, sem a szobája. Ha valaki teljesen 
kifelejti a pontot az i ről, az rendetlen, megbízhatat
lan, pontatlan ember. A ki azonban szép, nagy és 
kerek pontot bigyeszl az i fülé. annak kétségkívül 
rendes a holmija s az ilyenre bízvást ráfoghatjuk, 
hogy egyszersmind a polgári erénynek mintaképe.

— Egy új háziállat. Valamelyik kínai tudós köny
vet irt az európaiak szokásairól, abban a könyvben 
találtak a kővetkezőket: A nyugat népei különös
állatot tartanak szobájukban ; néha négy, de néha 
csak bárom lába van és a mikor akarja az ember,

.éneklésre szoríthatja. A férfiak és gyakrabban a nők, 
Ide akárhányszor a gyermekek is oda ülnek eléje, a 

íogait veregetik és időnkint a farkára lépnek. Arra 
az állat nyomban énekelni kezd. Éneke zajosabb mint 
a madaraké, de nem oly kellemes hangzású. Borzasztó 
fogai daczára az a derék álat sohasem harap; nem 
is kell megkötni, mert sohasem akar elfutni.

~~; Volt rá oka. — Maga már megint zsebmet
szés miatt áll itt, — mondja a biró a vádlottnak, 
ki hosszabb idő után ismét a rendőrök kezeibe került 
Hat hónapig jól viselte magát . . .  — Igen, a jobb 
kezein nagyon dagadt volt.

Ü I D K H I  H l  11 A _1» <>

I r o d a 1 o in.
E. Kovács Gyula művészetéről és költészetéről 

terjedelmes tanulmány jelent meg Dr. Kőrösy László 
Korrajzok cimü irodalmi vállalatában. A kiváló magyar 
tragikus művészetének méltatása s költészetének bírá
lata alapos és szellemes a kor művészeti és irodalmi 
rajza jellemző és tanulságos. A dupla kötőt ára hatvan 
kr., mely összeg a Korrajzok kiadóhivatalába, Budapest, 
Andrássy-ut 25. sz. a. küldendő. Az országosan elter
jedt vállalatban eddig a következő müvek jelentek meg: 
XIII. Leó. Ferencz József. Kossudi Lajos. Jókai Mór. 
Vaszary Kolos. Vadnay Karoly, Beöthy Zsolt és F , Kovács 
Gyula. Az előfizetők féláron (9 frt helyet 5 írtért) kap
nak harra nc füzetet. Megtekintésre való mutatványt szí
vesen küldenek. Őszintén ajánlhatjuk a nagybecsű vál
lalatit minden valogatósabb Ízlésű olvasónak.

CSARNOK.
Milyen legyen az újság?

— A szerkesztőség papírkosarából. —
Hogy milyen legyen az újság, nos, erre a kér

désre ugv kellene és lehetne röviden válaszolni: hogy 
az újság jó  legyen.

Am az alábbi levelek, melyeket szerkesztőségünk 
papírkosarából válogattam ki, mást is követelnek, 
nem csak jó  újságot.

Be vegyük sorra a leveleket.

Tekintetes Szerkesztő Úr!
— Ugyan, kérem, hát azt hiszik, hogy loptam 

én az én szememet, hogy olyan nyomorult kis betű
vel nyomtatják a lapot! Vagy nagyobb betűt kérek, 
vagy beszüntetem az előfizetést.

Éves előfizető.

Tekintetes Szer Kesztőség!
Mióta csak megszülemlölt az böcstös újságjuk, 

ón mindig is előfizettem rája. Bejárni sok a sok! Én 
disznókereskedéssel küzködök és aztat nem szégyön- 
löm, mer a tekintefüs Szerkesztőség is megöszi az 
sonkát, ha van benne módja. De most nem errii aka
rok irnyi, hanem arru, hogy ha eztán az böcstös 
lapba benne a sertéspiacra az büvebb híradás, akkor 
átfiizetek a másik lapból, mert ott a disznókra nagyobb 
gondot fordítanak.

Kövér István, disznó hizlaló

Tekintetes Szerkesztő Úr!
Bocsásson meg, hogy soraimmal drága idejét 

igénybe bátorkodom venni, de mint b. lapjának régi

bű előfizetője, jogot tartok magamnak ahhoz, hogy 
figyelmeztessem a tekintetes szerkesztő urat, hogy 
b. lapjának most folyó regénye egy cseppet sem érde
kes. Nem pikáns ez a regény és én éppen nem olva
som azt érdeklődéssel. Szíveskedjék jövőre valami 
pikáns regényről gondoskodni, különben kénytelen 
volnék lemondani a lapról.

Kotlik Zirrabella.
U. i. ez pedig fájna!

Tisztelt Szerkesztő Űr!
Ö11 nőtlen és gyermektelen ember és a mi fő 

előnye, ön nem előfizetője a saját lapjának. De én, 
én mindezen tulajdonságokban bővelkedem és mivel 
gyermekeim szokták olvasni az újságot, föl kérem, 
vagy hagyja abba annak a merészen pikáns regény
nek a közlését, vagy kénytelen leszek a lap járatását 
beszüntetni, mivel a gyermekeim erkölcsét veszélyez
teti tisztelettel

Egy apa.

189B. december 1. 3

Mélyen tisztelt Szerkesztő uram!
Tizenhárom évek óta mint becsületös asztalos 

tnestör, előfizetöjje vagyok az újságjának, de nem e 
miatt emelök panaszt, hanem sokkal fontosabb dolog 
miatt. Én ugyanis tegnap lösz egyhete, hogy örök 
hűséget, esküdtem meg a volt gazdám lányának a 
Dobogi Szélpál Rózának és ezlet nem Írták ki az 
újságba. E már kérőm nem eljárás, mer igaz hogy 
nem hívtam mög a ledag cio a lakadalmomra, de 
mán ennyit csak elvártam vóna. hogy eztet kiírják 
az újságba. Minek utánna nem tötték nem köll az 
újság se.

Gyalu Farkas asztalos.
U. i. Az apósommal is visszaküldelöm aztán az 

njságot Fenti.
U. i. de mög a szomszédommal is Föntebbi.

Tisztelt Redaktió !
Ha még egyszer annyi sajtóhiba lesz a lapba, 

hát lemondok az előfizetésről, mert én úgyis epebajos 
vagyok azt mondta az orvosom, hogy nem szabad 
mérgeskednem. Egy adófizető előfizető.

Tisztel Uj S á g !
Tén nap lősz egy bele hogy a budaji húzásra 

rá töttem ezt a bárom számot 52, 43, 1. De1, jaz uj 
Ságba nem írták ki, ho mi gyűlt ki a budajiba.

Én csak az lutria miatt járatom az újságot oszt. 
ha nincs benné hát az újság se köll tisztöli

Szájas Rozália kofa.
U. i. Tőgyek bele I10 ki gyütté. Ugyanaz.

Ez a nehány levél csak mutatványszám 
abból a napi szekatúrából a mit a közvélemény 
agyongyötört bajnokainak, az újságíróknak naponta 
el kell szenvedniük.

Mennyivel nyugodtabb. kedvesebb mesterség, a 
szabómesterteg, a mely olló ágon úgy is rokon a 
mienkkel. Carolus.

N y i 111 é r.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a sr.erk.)]

Báli selyemszöveteket 35 krtól 14 írt 65 krig
méterenként —  valamint fekete, fehér, színes, Hennb- 
berg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként 
sima, csikós, kockázott, mintázottak, damaszt s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szín és 
mintázatban s. a. t. postabér és vámmentesen a ház
hoz szállítva; mintákat postafordulóval küld : H e i i n e -  
he i*ff €«1. (és. kir. udvarszáliitó) » e f y c i n * y » r a  
X í i r i c h b e i i .  Svájcba címzett levelekre 10 kros, leve
lezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintézteltnek.

273. sz. 1895.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a znióváraljai kir. jbiróság 1895. 
2630. sz. végzésével Nedvier Vilmos és fia schlani 
lakosok felperes részére Kovácsik Miloslav znióváraljai 
lakos alperes elleu 74 frt követelés és járulékai ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperes
től felülfoglalt 601 frt 50 krra becsült ingóságokra, a 
fenlidézett kir. járásbíróság 2926. számú végzéssel 
az árverés elrendeltetvén, annak a helyszínén Znió- 
váralján leendő megtartására határidőül 1895. évi 
december 20 ik napjának, délelőtti 10 órája tűzetik 
ki, a mikor birőilag lefoglalt 1—45. folyó tétel alatt 
különféle szoba- és házi felszerelés, italok, hordók, 
egy kocsi, egy szekér s egyébb ingóságok a legtöbbet 
ígérőinek készpénz fizetés mellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, akik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését meg
előző kielégítéséhez tartanak jogot, amennyiben 
részükre foglalás korábban eszközöltetett volna, és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőb- 
ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt 
kiküldöttnek vagy Írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő hirdet
mények a bíróság tábláján kifüggesztését követő nap
tól számittalik.

Kelt Znióváralján, 1895. évi november hó 18.
S  z I b n e r,

kir. bir. végrehajtó.



880 sz. 1896. ;  1 •Á rverés i  hirdetmény.
Alul irt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 

102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. znióváraljai kir. .járásbíróság 1800. évi 3239-jk 
számú végzése következtében Kokona Ede és társa 
preroi lakosok javára Büchler Dávid nagv-szocóci 
lakos ellen 00 frt s jár. erejéig foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján felölfoglalt és 080 írtra becsült

4 Turóc-Szent-Márton,
11 db. szarvasmarha, melyek llelI Jakab selmecbárnai 
lakos javára 0418— 1890 sz. a ezedetilég összeirattak, 
nyilvános árverésen eladatnak. . .

Mely érverésnak a zoióvávaljai kir járásbíró
ság 351 0 -1 895 . sz. végzése folytán 60 frt tökeköve- 
leié*', ennek 1894. évi augusztus hó_ 1-sö napjtitól 
járó 0 %  kamatai és pedig összesen lő  frt 1<> krban 
bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagy- 
Szocúcon leendő eszközlésére 1895-ik évi december

I K I V I  II lí K I  ■■ ■ ■* A II O. 1895. d ecem b er  1. 48. szám.
hó 18-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy. 
zé-sel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
az 1881. LX. évi t.-c. 107. és 108. g-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján, 1895. november ho H  én
Szibner,

kir jbirósági végrehajtó.
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1Q95. D ece m b e r 0-1^-ig
ejlelik meg a

Magyar Osztály-Sorsjáték

Nagy nyereményhúzása,
melyben 21,499 pénznyeremény kerül

4 M  w w u i w w w

összértékben kisorsolásra, többek között egy 600.000 koronás jutalom, 400,000, 
200 000, 100.000, 50,000 slb. stb. koronás nyereményekkel.

A legnagyobb nyeremény
a legszerencsésebb esetben

á  s o r s j e g y e k  á r a i :  1 « é s í  40 ?r t '
E g g y  M i l l i ó korona.

1 fél ,20  frt.
1 tized 4  frt. 
1 huszad 2 frt.

(Biztonság okáért kérem a sorsjegyek küldését njánlott levélben kérni Az ajánlott levél portója fejében 
lő kr., nyereményjegyzékért 10 kr., összesen 2ő kr. fizetendő.)

Ajánlja és szélküldi postautalvány ellenében vagy utánvéttel is

Budapest,
Szervita-Tér, 3. szám.

Hogy a tisztelt közönség különböző számokból álló több sorsjegy 
birtokában nagyobb nyereménykilátáshoz jusson, 5, vagy ennél több sorsjegy vásár
lásánál a l o g ' l s ' ü . l ö n f é l é ' b ' b  s z á m o l c a t  állítok össze tetszés szerint
egész, fél, tized és huszadoltból.

Heintze Károly főelárusitó

Sürgöny-cím : L o l t o l i c i i i t z c  I B u i l a p c t d .

S B H O P E E  J . - f é l
gyógyszertár Bécsien, I. kér., Singerstrasse 15. sz., „zum goldenen Heichsapfel“.

> .Í tO  l 3 , " b c L  Sb O  ;=> O  ,  ezelőtt á lIn lű iioM  ltilte larsoK  neve alatt : ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik j 
betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Évtizedek óla ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család í 
melyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem volna található.

Számtalan orvos által ezen labdacsok báziszerül ajánltatnak és ajánlhatlak minden oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és srékrekedósböl erednek ; mint epe-zavarok, 
májbajok, kólika. vértolulások, arany-ér, béltéllenség s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység és az abból eredő bajoknál 
is: igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen balnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még 
a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül bevehetők.

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

vértisztitó 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 s r a h a r d -is ls  a lp e s i - lű - l ik ö r  5 r k'‘ " ar;' * ; g‘ Y &  í r r í L g V i ' 1 2 írt 

A m erika i k c s z v é n y k e n ő c s ,  s ^ C K í S  “ r
szaggatás, isebias^ migrainc, ideges fogfájás, főfájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr. 

T annnnnin in  h íi '/p n íír^  Pserhofer J.-tül. Évckhosszu sora óta valamennyi 
Í4UUUUUU1U U^KBQUCS, hajnövesztő szer között orvosok által a legjobbnak clis- 
, merve. Egy elegánsan kiállított szelencével 2 frt.

A ltfllánns .Sloudol tímártól. Ütés és szúrás által okozott sebeknél, mérges
. . . r  ’  daganatoknál, ujj kukac, sebes- vagy gyuladt mell vagy más ily
bajokn.il. mint kitűnő szer lön kipróbálva. 1 tégely 50 kr.. bérmcnlve 7ő kr- 

rSCVuSlZSSHl l’ ^ei’bofer 4.-töl. Sok év óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, 
. . .H »  ’ i'iint legbiztosabb szer elismerve, fígy köcsöggel 40 kr., tiérmentve (ift kr.
ü t  ÚnnflV ''.Kiy A lalanosan ismert kitűnő háziszer, hurut, rekedtség, görcsös köhögés 

mmwmi, stb. ellen. Egy üvcgecskc ára 50 kr.. 2 üveg bérmentve 1 frt 60 kr. 
ElBt-nSSZfinn 2 (prágai csiippek) megrontotl gyomor, rósz emésztés és mindennemű 
*. . , \ aj testi bajok ellen kitűnő háziszer. Egy üvegcsével 22 kr. 12 üveg 2 frt-

A ta  á n cs  t lS Z tltli-S fi **,,,ri*’l« A. w.-ti»|. Kitűnő háziszer a rósz emésztés min- 
Kyoinorhív. aranyér, d ,,é u ,t% lk,;!\1lc“ % 7 Cc»m ág  :4pr“ rf f» j.» ‘"Sd« ií» ’ Byomorgórr..

A n g a l csod a b a lz sa m  » vcg M  kr„ w  ki.  w  k,
t  CT a ta a izza ü á a  nllPn ~ !? p°r megszünteti a lábizzad&sl s az azáltal kép- 

•jrinli.nii , i .*, í 0'*1'  kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint
ártalmatlan » « r  van ktprobilva. Kgy inboaanl 60 kr., bérm.ntve 76 kr.

l i c iy v a -b a ls s a m , ,ií,l"k"t"  8',l!' v“  clll!n■ K«y üv'lt *> kr.. l>érmentes küldéssel

S t a ll - íá la  K ola -n raen a ra tu m n k  Kit,ön5 sz,!r » z idegek erősítésére gyomorbajok-
-bor 8 frt esv fél liter t r i m  l '  " Á 6s Whelegséacknél. I liter Kola-elixir vagy 
5 ?rt «  L-;  n8« u r 1 , fr,1 í50 ,kr- cgy negyed liter 8Ö kr. -  C s á l ................  ‘

Mia-Mn kr" ,s üvcgckl,on
> kitűnő szer egyoldalú főfájás, fogfájás, rlieuma stb. ellen-

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

cset az ön fölülmulliatatlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadja ez utón is a 
legmélyebb köszönetén,et labdacsai csodahatásáért.

Maradok teljes tisztelettel Pawlislik Ferenc, Köln, Lindenlh; 1.
llarsche. Fö-dnik mellett, 1887 szept. 12.

Tekintetes Ur ! Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, 
melyeknek hatását ezennel megírom. Én gyermekágyiján 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 
nieg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen 
ki fognak gyógyítani, amint már másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül 
szolgáltak. ‘ Knificz Teréz.

Bécs-Ujhely, 1887 november 9.
Mélyen tisztelt Ur! A legforróbb köszönetemel mondom ezennel önnek (50 éves 

nngynénéin nevében. Az illető ö éven ál szenvedett gyomorburulban és vizkórsághan, 
már életét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt 
kapott az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán töké
letesen kigyógyult- — Legfőbb tisztelettel Wcinzellcl .1 őse fa.

Eichengraboraml, Gfülil mellett. 1889 márc. 27.
Tekintet s Ur ! Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban hasznos és 

kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen 
labdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmele
gebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom tetszésszerinli használására önt ezennel felhatal
mazom. Teljes tisztelettel IIáim Ignác.

T. Ur ! Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsaiból cgv csomagol fi doboz
zal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy 
gyomorbnjlól. mely engem ő éven át gyötöri, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam 
sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb köszönetéinél kifejezem, vagyok tisztelettel

*- ZwickI Anna.
Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer .L-féle az •arany birodalmi nlmn- 

lmz< eimzeit gyógyszert árban. Becsben, I.. Singerstrasse lő. s a. készíttetnek 
valódi minőségben, s egy lő szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, 
melyben hal doboz tarlalinazlalik. I frt 5 krba kerül; bérmcnlctlen után vételi küldéssel 
1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.

Az összeg döbbeni beküldésénél (mi legjobban posta utalványon eszközöltetik) 
bérmentes küldéssel együtt 1 csomag 1 frt 2ö kr.. 2 csomag 2 frt 30 kr-. 3 csomag 3 frt 
35 kr.. 4 csomag 4 frt 40 kr., 6 csomag ő frt 20 kr. és 10 csomag 9 írt 20 krba kerül.

IMF* \ ll. Nagy elterjedtségük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb 
alakok alatt utánoztatnak ; ennek következtében kéretik csakis Pserhofer J.-féle

Császár-Kola-elexir

nevek é

nctán °n*cm*Ievö 1°' g y o r s a n ' ' kU1'mloRcss66ck raktáron vannak és a készletben 
gyorsabban w körV lléiíSc L  " "^ é re z te tn e k . -  J’ostai megrendelések a lég-

kapható: T ö rö k
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