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A verseny.
A verseny a közeiéiben azon mozgató 

erő, mely bennünket folytonos tevékenységre 
buzdít, hogy eszünk vezérlete alatt fokozódó 
erőnk, a tökéletesség ul.ini törekvésében el 
ne lankadjon. Verseny nélkül tespedés, pangás 
állana be minden téren. A ki nem halad, az 
visszamarad, mondja a közmondás.

Hogy milyen jótékony hatással volt a 
verseny az egyes nemzetekre, mulatja a görögök 
története. A görögök tudvalevőleg nem képeztek 
maguk közt egységet. A tengeröblök, folyók 
és hegyek által nagyon is el voltak egymástól 
választva és megtörtént, hogy nem egyszer 
foglak fegyvert egymás ellen, de a nemzeti 
játékok, a nyelv, a delfi jósda slb. voltak azon 
tényezők, melyek a szétdarabolt nemzetet 
egyesítették, műveltté, harcedzelté és nagygyá 
telték.

És miből állottak ezen nemzeti játékok ? 
— Tudjuk, hogy ilt a görögök a legnagyobb 
versenyt fejtették ki az anyagi téren úgy, mini 
a szellemin. Nemcsak versenyt futottak gya
log és kocsin, birkóztak, ökölvívásban ver
senyezlek, diskossal és lándzsával dobállak, 
hanem a költők és irók szellemi termékeit 
itt a nemzet szine előtt olvasták fel és ezzel 
másokat cselekvésre buzdítottak. Ezen nemes 
verseny igaz ugyan egyedül áll az ó-korban 
ezen népnél.

A verseny mai nap más alakot öltött a 
népeknél. Az egészséges verseny azon só, 
mely a népeket a rothadástól, a pangástól 
megóvja. Hol is állana ma az ipar, a keres
kedelem, a művészet és tudomány verseny 
nélkül ? Ez azon folytonos lüktető erő, mely 
az embereket, népeket szakadatlan tevékeny
ségre ösztönözi, mely azt súgja népének : 
előre ! —  mert a visszamaradásban van a 
bukás! Tanulság erre a kelet, különösen Cliina.

Cliina készít gyönyörű fénymázt, Japán 
szép porcellánt, Kasmír híres szöveteket. Ezen 
termékek nemzedékről-nemzedékre szálló kéz
ügyességnek tanújelei, melyek a tökéletesség 
bizonyos fokát elérték. De ezen relatív töké

letesség már évezredek előtt meg volt és a 
pangás kézzel fogható jeleit magán viseli. A 
nagyipar pedig, mely a mechanikának kifolyása, 
mely a gőz és villanyosság segílségével időt 
és tért legyőz, a versenyző európai népek 
előjoga. Ha ezen ipar Indiában az angolok 
hatalmas fegyvere alalt tért hódít, Japánban 
kedvező fogadtatásban részesül, az alatt Chiná- 
ban nemzeti elfogultság mellett visszatetszést 
szül. Nem rég olvastuk, hogy a vaspálya 
építést a »menyei birodalom«-ban a chinaiak 
részéről veszély fenyegette.

A világkiállítások azon célból is nyittat
nak meg. hogy a kiállított tárgyak másokat 
versenyre buzdítsanak és tökéletesítésre ser
kentsenek. Ezeken lehet összehasonlítva látni, 
mily jótékony hatása van a versenynek a 
nemzeti iparcikkek tökéletesítésére.

Előbb a kormányok azt hitték, hogy a 
védvárn létesítése által az iparnak és keres
kedelemnek nagy szolgálatot tesznek. Az ily 
sorompók felállításával a szabad verseny az 
ipar és kereskedelem (erén nemcsak hogy nem 
mozdítlalik elő, hanem ellenkezőleg, az ipart 
és kereskedelmet a kormányok gyámsága alá 
helyezik. Erős megrázkódlalás vagy állami 
hanyatlás korában egyes országok ismét a 
védvámokhoz nyúlnak, általuk akarván helyre 
ülni rövid idő alatt a veszendőbe ment millió
kat, nem gondolván mp| mily nagy kár hára- 
molhatik belőle évtizedeken át az országra.

Az egyedáruság szintén nagy akadálya a 
versenynek csak úgy, mint az előbbi időkben 
a céhrendszer nagyban korlátozta az ipart. 
Ezen korlátokat a mai kor már régen eltűn
tette és a szabad iparnak helyt engedett. A 
salak, melyet az ilyen korlátlan ipar és 
kereskedelem magával hoz, a tiszta törekvés- 
és termeléstől csakhamar elválik, s magától 
lehull mint célszerűtlen és hasznavehetetlen. 
A verseny nem tűri meg az ily korlálokal, a 
jónak végre mégis csak győznie kell.

Ezek némely tekintetben oly dolgok a 
melyek nem függnek tőlünk, a melyeket mi a 
legnagyobb — erőmegfeszítéssel sem változ
tathatunk meg. De van egy más lér, a hol

mindenki, képességéhez és tehetségéhez képest 
szintén versenyt fejthet ki, ez a jótékony
ság tere.

Ha már a vallás és politika elválaszt 
bennünket egymástól, legyen a praktikus huma
nizmus azon tér, a hol mindnyájan kezet 
fogva egymással, embertársaink javát tőlünk 
kilelhetőleg előmozdítsuk.

A jóban, a felebaráti szeretetben ver
senyezni oly magasztos, elérhető és lehetséges 
dolog, mely életünket teljesen töltheti ki. A 
ki a jónak és nemesnek létesítésében versenyez, 
a ki nem keres fáradozásáért semmi külső 
jutalmat és elismerést, a ki a jól a jóért, a 
felebaráti szeretetet szerétéiből gyakorolja, ez 
megtalálja lelkiismeretében azon jutalmat, 
melyet csak a híven teljesített kötelesség öntu
data nyújthat.

Az ily céltudatos verseny, mely a fárad
hatatlan tevékenységet feladatául tűzte ki, 
nem fog a pesszimizmus felé vezetni, mely 
némely tekintetben korunk betegsége.

Ámde a pesszimizmusnak is van jő oldala. 
Az ő kulturmissziója az, hogy az ember szellemi 
tehetségét éleszsze, a száraz fogalmak és tételek 
felett őt gondolkodásra buzdítsa, a népekben 
a jobb állapot utáni vágyat ébreszsze és kuta
tásra serkentse. Ez az ő feladata.

Verseny legyen mindenütt: az ipar, keres
kedelem, tudomány, művészet és a jótékony
ság terén. Ez visz bennünket előre, ez mulatja 
meg életképességünket más nemzetekkel szem
ben, ez tanít meg azokkal egyenlő lépést tartani. 
Ez fog minket ösztönözni arra, hogy fáradha
tatlan tevékenységgel haladjunk a tökéletes
ség felé.

A beteg ország.
Mindazokat, a kik abban az illúzióban szeretik 

ringatni magukat, hogy Magyarország a kulturállamok 
sorába emelkedett, kérjük, vessenek egy tekintetet 
abba a hivatalos jelentésbe, a melyet a belügyminiszter 
az ország közegészségügyi viszonyairól most tett közzé. 
Ez a jelentés hű tükrét képezi a magyar nép testi és 
lelki jólétének, de eredményei bizonyos progresszív és
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Jól tudom, hogy sokat fog veszíteni c gyönyörű 
költői elbeszélés eredeti szépségéből az én lapos pró
zámmal előadva ; de biztos vagyok másrészről, hogy 
a nagy lángész fényéből, melegéből sikerül annyit e 
másolatban is megmentenem, hogy ez a nehány perc 
nem lesz unalmas mélyen tisztelt Hallgatóimnak.

* *
*

A  tölünk pár órányira fekvő ős Hudetin vára nagy 
ünnepség színhelye volt e napon ; ma tartotta kézfogóját 
a vár urának, a hatalmas Szunvoghnak egyetlen leánya : 
Katalin a szomszédos Oroszlánkő örökös urával, Jaku- 
sicscsal. A  mogorva ősi várat, mint egy maganyba 
vonult remetét, végtelen bántotta az a pompa, az a 
zaj, mely e inpon felváltotta a megszokott méla csen
det. Hála legyen az Istennek, hogy megszűnt végre a 
vígadók nesze s nem dörögnek a vár lokan könyöklő 
lomha ágyúk >vivátjai* ! A vendégség eltávozott; 
Hudetin mohos, sötét párkanyzatin újra felütötte tanyá
ját az elriasztott néma csend. S bar a várnépség érezi
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az átdőzsöit nap hatását, ezt a nagy csendet nem meri 
megzavarni egy sem, mert »ki merne szólni hangosan, 
ki merne zajt emelni, ha nyugodni tért a vár u ra i!  
Igen, a vár ura, a hatalmas, a zordon Szunyogh vitéz 
alszik. Aludjál büszke harcba — mondja a költő — 
pihenj meg ősz levente, ki annyit kiizde, mint te, annak 
lehet nyugodnia. Ne háborítsa álmodat, kisértő, gyilkos 
öntudat, hogy gőgödnek felátdozád, egyetlenegy leá
nyodat !

Ne háborítsa álmodat, hogy leányod esetleg bol
dogtalanná lesz, hiszen te Oroszlánkő uránál külömb 
urat nem ösmersz a vidéken; hogyne lenne leányod 
vele boldog ?! Álmaidban előtted áll a harcos vő ; 
olyan, mint a »hegytetőn álló cserfaszál, melyen madár 
nem zeng ugyan, mely illat s virágtalan, sötét, haragos 
lombja van, de délceg . . . »  >S ha kérge kissé durva 
is, edzett, kemény, mint érc paizslc S ha koros is, 
de kemény, de büszke, — épen, mint te kemény szivü 
apa. fii mi kell egyéb egy Szunyogh leánynak, kit 
érzéketlennek, hidegnek iparkodtál nevelni világ életed
ben, hasonlónak a gyémánthoz, mely ragyog, csillog, 
vakítni tud, ha hozzá illő keretbe jut ? Oroszlánkő ura 
nemes, hozzá való s mikor elképzeled azt a pompát, 
mclylyel drága kincsedet, egyetlen gyermekedet körül- 
veendi, büszkén kérdezed: ». . . leány, mi keil egyéb? 
Mi kell ? Egy szende kis virág, mely kedvesen, de 
rejtve nyit s a hosszú emberélten át csak egyszer, ah J 
egyszer virít. Ama virág, mely a vadon tüskéi közt is

megterem, taposva bár, nő szabadon ; de nincsen any- 
nyi kincs, vagyon, mely átültesse őt oda, ahol önként 
nem fakada : virágod első szerelem ! Első, utolsó, egy
szeri ! Ki szellem, vagy, nem földi rög ; teljes, meg- 
oszthatatlan, ép, szent és hatalmas, mely, mikép az, 
akinek itten nevét fölvenni lanton nem meri, teremtesz, 
ölsz — üdv és pokol határain uralkodói . . .«

Ez a szende kis virág, ez az első, ez az édes, ez 
a kínzó s boldogító szeielera nyílik Szunyogh Katalin 
szivében, ez a szent érzés, mely teremi, öl s teljesen 
uralkodik azon, kin erőt veszi

Most is ott ábrándozik regényes Hudetin várának 
nyitott ablakán; tekintete belemélyed a holdvilág fényé
től beezüstözött széles völgybe, melyet a Vág. mint 
nagy pallós, két részre vág. S bár így holdvilágnál 
százszorta mélább a vidék, úgy látszik, ez az ábrándos 
táj nem érdekli a szegény leánykát ; úgy áll nyílt 
ablakában, mint egy kihajló kőszobor, mereven.

>Csak a köny, mely szemébe forr, mutatja, hogy 
még eleven !«

Az ablak kőpárkányán nyugszik két fehér keze ; 
egyikből fehér kendője ereszkedik alá ; a másikon ott 
csillog a mátkagyűrü I

»Néz, néz alá, de tárgytalan s merően, mint világ
talan, szemén a könyek fátyla van ; nem eszmél, nem 
gondolkodik bánatba faradt lelke, mint ha tengeren 
szálló madár pihenni árbocot talal elszeuderegve nyug
szik. Néz, néz alá . . .< s úgy tetszik, hogy az alant



állandó fejlődésre nem mutatnak. E helyett, ha vissza
esésről éppen nem is szólhatunk, de a stagnáció oly 
jeleivel találkozunk minden vonalon, mely ismételten 
meggyőz afelől, hogy alapos szervezési mukára van 
szükségünk, mert a megadott keretek közt helyes 
egészségügyi politikát csinálni többé lehetetlen.

Statisztikailag becses anyag az, mely a belügy
miniszteri jelentés rubrikáiban össze van halmazva, de 
politikailag alig jelent valamit. Hogy mily gyarló a 
törvények és rendcletek végrehajtása, hogy mennyire 
laza az egész egészségügyi szolgálat, ez kitűnik a 
jelentés adataiból. Akkora az érzéketlenség, a közöny 
a közegészségügyi feladatok iránt, maguknál a végre
hajtó és szakközegeknél, hogy-az iránt is csak leg
újabban történt intézkedés, hogy az ország egészség- 
ügyi hatóságai legalább az idevágó rendeletek és sza
bályozások teljes anyagát megkaphassák miheztartás 
és hivatalos teendőkben való tájékozás végett.

Hiszen csaknem hihetetlennek látszik első pilla
natra konstatálni, hogy hazánkban még mindig 11.105 
olyan község van, mely orvossal egyátalában nem ren
delkezik, 282 községben pedig senki sem teljesíti a 
halottkémlést. És bár gyógyszertáraink, száma, ide szá
mítva a fiók-, házi és kézi gyógyszertárainkat is, az 
1893. év végén feltüntetett 1656 gyógyszertárral azon
ban ez évben szaporodást 3 5-tel mutatott, de azért 
eltitkolhaltan tény, hogy még mindig rendkívül mosto
hán vannak ellátva, oly városok mint Kecskemét, 
Szabadka s a megyék közül Árva, Fogaras, Szilágy, 
Maros-Torda, Trencsén stb.

Orvosaink és sebészeink száma az 1893. évben 
4174 volt; mivel szemben ez évi kimutatás 4280 orvost 
és sebészt tüntet fel. Ez első tekintetre látszólagos 
javulást mutat a bruttó számokban. De ha tekintetbe 
veszszük, hogy a szaporodás csak 106, holott az előző 
évben 127 volt s hogy ez a szaporulat is kizárólag a 
városokra esik, akkor vajmi kevés reális értéket tulaj
doníthatunk a számoknak.

Újabban némi rendszerességgel kezdik ismét az 
állapotok panaceája gyanánt a közegészségügy államo
sítását hangoztatni. Ha ez alatt azt értik, hogy az 
állam jó törvényekkel szervezze a közegészségügyi szol
gálatot, hathatós ingerenciájával lépjen fel ott, a hol 
mulasztásokat, orvoslásra váró bajokat lát: ez ellen 
semmi kifogásunk. De nehogy arra a balhitre vezessen 
ez, mintha az ország egészségügyi érdekeinek jó kiszol
gálása csakis a kormányhatalommal szorosabb függési 
viszonyba hozott orvosi, szülésznői és gyógyszerészi 
kartól volna várható, Franciaországnak újabban teljesen 
decentralizált egészségügyi adminisztrációja is mutatja, 
hogy fényes sikereket lehet elérni a nélkül is, hogy 
egy országnak vidékenként oly eltérő szükségletei, a 
területi, népességi, foglalkozási és klimatikus viszonyok 
szerint annyira külömböző egészségügyi feltételei egyön
tetű sablonokhoz idomítva, oly elvek szerint kezeltesse
nek, melyek a közigazgatás formalizmusának áldozná
nak fel minden lényeges és konkrét szükségletet.

Ez éppen a sarkalatos hibája egészségügyi igaz
gatásunknak a maga halvaszületett egészségügyi körei
vel, az orvosi segélynyújtás egész mai rendszerével, a 
tiszti orvosi állomások nevetségesen csekély javadal-
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mazásával, a praeventiv eljárás eszközei nagymérvű 
hiányával és a többi. Ingyenes orvosi segélynyújtást 
is teremteni kell mielőbb, ha a modern philantrop kul
túra eszméinek az állam termő talajába való átülteté
sére komolyan törekszünk. Ezrek és ezrek pusztulnak 
el évenkint a nemzet jövőjét képviselő generációkból 
a rósz gondozás, a veleszületett és öröklött kórok 
számtalan nemei által. Sehol sem oly olcsó e tekintet
ben az emberélet, mint nálunk. Ezen azután nem 
segíthet a legtökéletesebb orvosi szolgálat sem, magá
nak a nép legszélesebb rétegeinek felvilágosítására, 
megoktatására, kitanitására is van szükség, hogy az 
egészségügyi adminisztráció sikerrel működhessék. A 
népnevelés ügye ez s azért itt kell kutatnunk fajunk 
szaporodásának, erősbülésének hathatósabb tényezőit is.

Magyarország millenniuma.
in.

Az ezeréves ünnepére készülő Magyarország jövő 
évi kiállításának mintegy a földből elővarázsolt remek 
szép városa Budapest városligetének fasorai között, 
állandó és alkalomszerű palotáival, remek pavilonjaival 
és óriási csarnokaival jóval félével a kiállítás előtt már 
csaknem egészen készen áll. Körülbelül kétszázötven 
különféle érdekes és ízléses épület, többnyire már belül 
is készen, épen csak arra vár, hogy a tizenhatezret meg
haladó kiállítók érdekes, tanulságos tárgyaival benépe
sedjék és a melyek még épülőfélben vannak, azok is 
annyira közelednek befejezésükhöz, hogy a mi jubileumi 
kiállításunk lesz a világon az első kiállítás, mely meg
nyitásának napján, 1896. május 2-án valóban és tényleg 
be lesz fejezve. A magyar nemzet dicső emlékei részére 
épített hármas történelmi palotacsoport, mely a gót 
Vajda-Hunyad várat, a jáki templomot, Magyarország 
legrégibb Arpád-korbeli román épületét és a renaissance- 
stilt foglalja magában, gazdag falfestményeivel együtt 
adták át e napokban készen az igazgatóságnak. A kirá
lyi pavillon berendezésével is mar tüzetesen foglalkoz
nak. A hadfelszerelési kiállítás a bécsi Arzenálban már 
össze van gyűjtve és oly impozáns, nagyszabású benyo
mást tesz a nézőié, hogy szakemberek állítása szerint 
ilyen hadügyi gyűjtemény, mely a legújabb katonai 
felfedezések mellett a hadtörténelem emlékeit is oly 
gazdag gyűjteményben bemutatná, még soha egy kiál
lításon sem volt. Hátha még hozzávesszük a török 
szultán ü  Felsége által rendelkezésünkre bocsájtott, 
Konstantinápolyban őrzött temérdek ereklyéket, melyek 
a háromszáz éves török-magyar háborúkra emlékeztet
nek. Hasonló emlékeket kapunk még a berlini Zcug- 
haus-ból, l’étervárról, Lengyelországból. Nagyon érdekes 
az a mozgalom is, mely Amerikában kiállításunk jövő 
évi látogatására vonatkozólag széles körben megindult 
és mely abban is nyilvánul, hogy különösen az Egye
sült-Államokban hazánkról és népünk életviszonyairól 
minden vidéken ismertető felolvasásokat tartanak. A 
külföldi sajtó is, melynek képviselői csak nemrég voltak 
nálunk vendégek, telve van dicséretekkel kiállításunk 
előkészületeiről. A jövő hétre pedig hazánk összes 
vidéki hírlapjait invitálta Dániel Ernő kereskedelmi 
miniszter, hogy nekik az ezredéves kiállítás előmunká
latait és a már elkészült építkezéseket bemutassa. Most 
készül a főváros és Pozsony városának pavillonja; a 
faluból már egy ház sem hiányzik, csak az utcák fel- 
töltése van hátra, s azután már csak a tipikus házak 
belső berendezése fog következni.

Hazánk általános ipari haladásának bemutatása 
mellett, iparnevelési szempontból országos érdek a 
serdülő munkás fiatalság ambíciójának fölkcltésére, szor
galmuk és ügyességük ösztönzésére a millennium alkal-
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segédek és munkások készítményeiből. Hogy az ezred
éves kiállítás hazánk kulturális viszonyainak e tekin- 
tetben is hű tükre legyen, a kereskedelmi Miniszter 
most az összes kereskedelmi és iparkamarákkoz, ipar. 
testületekhez és társulatokhoz felszólítást intézett, hogy 
az ipari segédszemélyzetet a jövő év július 15-én kez
dődő és egy teljes hónapon át tartó időleges kiállításon 
tömeges részvételre buzdítsák.

Ebben a kiállításban részt vehet minden magyar 
iparos-tanonc, segéd és munkás akár itthon, akár kül
földön tartózkodik, ha 1896 január hó végéig sajátkezű 
munkáját az ezredéves kiállítás igazgatóságához Buda
pestre bejelenti. A később jelentkezőket csak különös 
figyelmet érdemlő esetekben veszik figyelembe. A 
beküldött tárgyak kiállítása és elbírálására külön bizott
ságokat szerveznek melyek úgy az elismerő oklevelek, 
miTit a pénzbeli jutalmak magasságáról és mennyiségéről 
szakbiralat alapján a Miniszternek, mint a kiállítási 
országos bizottság elnökének, indokolt előterjesztést 
tesznek. Minden kiállító, még ha jutalmat nem nyer is, 
részvételének emlékére cmlékokmányt kap.

A kiállításra elfogadott tárgyak 1896. julius i-ig 
bérmentve küldendők a kiállítás igazgatóságához ; a 
csomagolásra és szállításra nézve az általános szállítási 
szabályok irányadók. A küldeményhez a munkaadó 
vagy gyári vezetőnek bizonyítványát kell csatolni, hogy 
a kiállító tényleg nála van szolgálatban, a beküldött 
tárgyat tényleg ő készítette, mennyi időt fordított annak 
elkészítésére és milyen munkaeszközök állottak rendel
kezésére. A gazdának azt a bizonyítványát az illető 
ipartcstület vagy iparhatóság igazolja. A tárgyak kiál
lításáért, úgyszintén azok elhelyezéséért, a szükséges 
asztalokért vagy állványokért díjat nem kell fizetni és 
a visszaszállítás költségei is a kiállítás terhére esnek.

A tanoncoknak, segédeknek és munkásoknak 
tehát minden tekintetben meg van könnyítve az ezred
éves kiállításon való részvétel és ennek folytán remél
hető, hogy tömeges jelentkezésük és ügyes munkáik 
által az ip3ri remekelésnek ezen, reájuk nézve gyümöl
csöző kiállítását minél vonzóbbá, gazdagabbá és érde
kesebbé fogják tenni.

Magyarorszag sok ezer közjótékony intézete külön 
épületet kap az ezredéves kiállításon. Eredetileg a köz- 
művelődés és részben a közoktatás kiállításába szánták 
a jótékony intézetek és egyesületek kiállítását de ez is 
olyan nagyra és izmosra fejlődött, hogy külön hajlékot 
kell számára emelni. Ebben a legközelebb elkészülő 
pavillonban lesz a siketnémák, vakok, gyengeelméjűek 
nevelésére és oktatására vonatkozó minden eszköz és 
adat, árvaházak, szeretetházak, menedékházak kiállítása, 
a különféle közjótevő intézetek kiállítása, továbbá mind
azok az érdekes dolgok a melyeket maguk a társadalom 
gyámoltjai készítenek, előállítanak. Az új pavillon terve 
a műszaki osztályban készül s rövid időn már hozzá
fognak a kivitelhez.

1895. december 8. 49. szám.

Előfizetési felhívás!
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőket, kiknek 

előfizetésük e hó végével lejár, szíveskedjenek ez 
irányban mielőbb intézkedni.

Azon t. előfizetőinket, kik előfizetéseikkel hátra
lékban vannak, ezúttal is tisztelettel kérjük, hogy 
hátralékaikat kiadóhivatalunkba mielőbb eljuttatni 
szíveskedjenek.

A »Felvidéki Híradó« előfizetési ára:
P.gósz évre — — — — — — — — 4 frt
Fél évre — — — — — — — — 2 ,

„IF’elTT-id.élii I3:ira,<a.ó“ 
kiadóhivatala.

rohanó Vággal megindul a komor vár ódon bástyája 
s megindul vele, cl, a messzeségbe, el a végtelenbe 
mint valami gyors hajó.

»E1, el hajó! akárhová : csak messze, messze ég 
alá, hol a lelket ne érje be a kényszerítés vaskeze. 
El, el hajó! akárhová: vagy sülyedj a mélység alá, 
Temesd cl a fajó kebelt szerelmével, gyötrelmeivel !<

. . . De hallga! valami nesz űzi el a leány leikéről 
azt a kínzó, gyötrő bánatot; a habnak olyan locscsanása, 
mint mikor »Ő« szokott a túlpartról ama boldog esté
ken átevezni. A leányka néz, figyel s csakugyan, a 
Forgács izmos karjaival kormányzott sajka tör át a 
megvadult hullámukon. »Ő az! kiállt s szív-vére mind 
arcába fut örömszökellve!«

De öröme egy percig tart csupán ; addig, mig 
> megcsillan a gyűrű köve s lehull a kéz!* Eszébe jut, 
mire ér a végtelenül szeretett ifjú s lelkét végtelen 
kétségbeesés szállja meg ; de csak addig a pillanatig, 
mig ifja, a lelóggó kötélhágcsón előtte nem terem. 
Aztán elvész ránézve minden, ami nem »ő« ! Oda 
omlik a szeretett Ifjú kebelére és szivének lázas dobo
gása, szemének patakzó könye minden szónál keser
vesebben panaszolja a lelkét gyötrő kínokat!

>Ki fesse azt a kéjt, mikor gyötrclmes távoliét 
után ily két rokonmell egybeforr ? Midőn szót nem 
talál az ajk, de a kebel feszül, sóhajt *, a szivek össze
vernek és — mint őszinte gyermek, vagy két találkozó 
leány, kik, ami történt évekig, egy perc alatt elcseve
gik — egyszerre, hévvel, szaporán, szünet nélkül felelve, 
kérdve, egymást előre is megértve dobogják el mind

a panaszt, a szenvedést, mi őket érte! Ki fogja oh ! 
leírni azt ? S midőn az így könnyült kebel erőtlenebb 
ütésivei ritkábban kérdez és felel; midőn cscppenként 
száll a vér s medrébe lassan visszatér; midőn bizalmas 
s z ív  — szivén, egygyéfonott érzelmiben bágyadt elom- 
lássál pihen : hol a szavak, e nyügalom édes báját 
kimondanom? Egy álom ez; könnyű, mikép az illat 
és napsugár! Egy új világ; tündéri szép, hol a lélek 
mosolygva jár. Nem élvez ilyet az áléit vándor, ki hős 
ligethez ért . . . Ilyet nem adhat semmi más, csak a 
boldog tapasztalás ; melynek, ha egyszer vége lett 
nem fogja felvarázslani soha többé a szolgai másolgató 
. . .  a képzelet!*

Az önfeledés ezen magasztos pillanatában csil- 
láinlik fel a gyűrű a mátka újján s e ragyogástól 
halálos sápadtság ömlik cl a leány arcán és sötét 
szemeiben a vad kétségbeesés tükröződik fel. >Fuss 
fuss, boldogtalan! kiáltja reszketve. Tudod-c, hogy 
az a szent érzés, mely szivünk oltárán oly tisztán 
lángol, bűn és kárhozat?! Tudod-e, hogy nem szabad 
egymást szeretnünk ? Vagy nem tudod még, nem 
tudod még? . . .  Nézd c gyűrűt!* Az ifjú szemében 
rémület tükröződik a leány első szavaira, de a gyűrűt 
meglátva, felkiált: >Ah, gyáva érc! Ez hát a sors,
mitől rettegjek én? Volt, nincs! »Azzal, mielőtt Katalin 
észrevette volna, lerántotta újjárói s nagy ívben dobta 
a Vág kanyargó örvényébe a mátkagyűrűt. »Ncm úgy, 
korán lesz válni még, búcsúra hozzád nem jövék, az 
esküdött hűség örök s ha boldogságom ajtaját elzárja 
tőlem bármi gát, mint férfiú, utat török. Jer, jer velem!

Nyugodt az éj, édesen alszik a veszély, siessünk . . . 
Ne szólj, ne reszkess, jer velem, leszallni biztosít ölem ; 
e könnyű sajka perc alatt, mint egy szilaj pók, átsza
lad s ha túl vagyunk, túl, é n ,  veled, minden veszélyen...

De a leányt elhagyja ereje erre a férfias beszédre; 
eszébe jut az édes anya, kit megölne az ő szökése ; 
eszébe jut az apa bősz kíméletlensége, mely megölné 
az annyiszor meggyötört szegény anyát s feltör leiké
ből a panasz: » l c  nem tudod, mit szenvedett e gyön
géd asszonyi kebel, e szikla közt nyíló virág ?! Igen, 
te nem voltál jelen, midőn a vas kényúri gőg s apai 
akarat előtt fetrenge a hű szerelem ; midőn sarokkal 
tipratott a nő legszentebb érzete ! Ha áldozat kell, én 
legyek! Váljunk el ifjú, menj, siess!

De nem tud megválni szive szerelmétől s midőn 
ez kétségbe vonja érzelme őszinteségét, kimondja a 
nagy szót »megyek !<

Mennének is ; de e pillanatban berohan a kis 
apród — titkuk bizományosa — s lelkendezve kialtja 
>Bajnok, hamar, fuss; nincs idő; Urunk boszút lehcllve 
jö!< »Irgalmas ég! Fuss!* rebeg a megrémült leány. 
t K n  meneküljek és te nem!* felel az ifjú. .Fuss! — 
súgja Katalin találok én módot, hogy fölkeresselek!* 
I’- hirtelen reményre gyorsan irarolik le az ifjú az ablak 
'ng0 ®PCs”jén; de Szunyogh súlyos csapása alatt 
>com ik az ajtó s berobog a bősz várúr s egy pillanat 
a att észrevevén a kötélhágcsót, dörögve lő a mély- 
s jbc a menekülő után. Katalin ájultan esett össze . • • 

(Végo következik.)



49. szám. 1895. deoember 8. 3T u róc-S zen t-M á rlon ,

h í r e i n k .
—  Tisztviselők választása. Turócvármegye közön

sége december hó 30-án választja tisztviselőit.
—  Irodalmi est. A turóc-szent-mártoni »Otthon* 

asztaltársaság december hó 15-én tartja második iro
dalmi estéjét.

—  Uj tanítónők. A helybeli állami polgári leány
iskolához kinevezett segédtanitónök. u. m. Vdkdr KUa 
és Kresz Gizella, a mull héten kezdették meg műkö
désűket.

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatási minisz
ter Veszel;/ Imre verespataki állami elemi iskolai ren
des tanítót, a ruttkai hason-intézethez helyezte át.

—  Korcsolya-pálya. A helybeli állami iskolák 
épülete mellett levő játszótéren korcsolya-pálya készül, 
mely bizonyos tagsági díj kötelezettsége mellett a 
közönség számára is rendelkezésre fog állani.

— Öngyilkosság. Liptó-Szt.-Miklósról írja leve
lezőnk . A közelfekvő Bodafalván, az ottani fiatal 
földbirtokos, Palugyay Márton, barátaival mulatás köz 
ben átvirasztotta az éjeit. Midőn már sok volt a jóból, 
visszavonult lakásába és revolverrel szivén lőtte magát. 
Midőn a házbeliek előjöttek az alig 25 éves fiatal ember 
vérében fetrengve feküdt a földön. Hogy miért követte 
el Palugyay a borzasztó tettet, nem tudja senki, mert 
a sajnálatraméltó fiatal ember nem akarja mondani. 
Némelyek azt mondják, hogy reménytelen szerelem 
volna az indító ok. mások meg amerikai párbajról 
beszélnek. A kezelő orvos állítása szerint a seb élet- 
veszélyes.

— A milléniumi korona. Lukács László pénzügy- 
miniszter a képviselőház dec. 3-iki ülésén terjesztette 
be a milléniumi korona-érmekről szóló törvényjavas 
latot. A törvényjavaslat szerint a magyar állam által 
veretendő hatvan millió egykoronásból, egy milliót a 
millénium alkalmával különösen díszes formájúra fog 
nak verni. A rendes nagyságú koronák első lapjára a 
király mellképe jön, alatta az értékjelzéssel és körü
lötte ezzel a körirattal: Az ezredéves Magyarország 
emlékére, 181)0, hálulsó lapjára pedig Árpád vezér lovas 
alakját és kíséretét mintázzák. Egyebekben az 1892: 
XII. leiknek az egykoronások veretésére vonatkozó ősz 
szes rendelkezései érvényben maradnak a milléniumi 
koronákra is. A megokolás szerint a koronákat csinos 
tokokban a kiállítás területén magasabb áron (mint 
már megírtuk : egy forinton) fogják árulni s a befo
lyó jövedelm et a kiállítás alapjára fordítják. Kétség
kívül szerencsés ötlet a milléniumi koronákból b izo
nyos jövedelmet biztosítani a kiállításnak: a kiállí
tás minden látogatója meg fogja venni azt a csinos 
és olcsó emléktárgyat. De éppen azért nem látjuk 
be, miért ne lehetne egy milliónál több ilyen koro
nát veretni, a mikor a kiállítás várható látogatóinak 
számát négy millióra becsülik, s a koronák értéke 
nem csökken azzal, hogy Árpád képét verik rájuk.

— Kitüntetett tanitók. Bár még mindig okkal
nevezhetjük a tanítói pályát rögösnek, tövisesnek és 
a tanító még nem messze van attól, hogy hivatásának 
bármily buzgó s szakavatott betöltése révén magát 
anyagi jólétbe helyezze, vagy legalább a megélhetés 
keserű és súlyos gondjaitól megszabaduljon, mind
amellett néha-néha megvillan már a szebb jövő hal
vány sugara, oszladozni kezdenek a sötét, komor 
felhők, melyek a tanító életének egét boríták s rést 
nyitnak az éltető napsugárnak, mely immár lemo
solyogni látszik a távol magasból. Anyagi jólétről 
még nem álmodoznak a haza napszámosai; azonban 
a tanítói pálya iránt most már mindinkább nyilvá
nuló érdeklődés, a tanító önzetlen, buzgó működésének 
erkölcsi jutalmazása mind megannyi előhírnöke egy 
jobb kornak, mely után epedez — ha nem is száz
ezrek —  de ezrek ajaka. Erkölcsi jutalom ! Ez azon 
fénypont, mely miként a messze távolból felcsillamló 
lámpavilág a sötét zivataros éjben bandukoló s már- 
már csüggedő fáradt vándorba új reményt önt s erőt 
ád neki útja folytatására, — akként nyújt a tápot, 
friss erőt s kitartást a magasztos tanítói pálya baj
nokainak a további munkálkodásra s az élet súlyos 
terheinek elviselésére. Ennek folytán jól esik érte
sülnünk, hogy megyés püspök urunk ő méltósága 
kétségtelenül hasonló elvből kiindulva s nemes inten- 
tióból, e napokban Plettrich János szuesáni róm. katli. 
tanítót és nejét buzgó működésükért elismerő okle
véllel kitüntette. Bennünket nem lepett meg e kitün
tetés ; Pletrichék működésének gyümölcseit már is 
észleljük, — szorgalmuk — s buzgóságukat pedig 
mások is elismerték már, (a múlt évben is a magyar 
nyelv kitűnő eredményéért a Turóci Jótékony Nőegylet 
által ki lett tüntetve) — s nem lepett meg már azért 
sem. mert ö méltósága igazságórzetében bízva, a 
kitüntetést előbb-utóbb beküvetkezendőnek hittük; 
mind a mellett mint ritka esetnek örülünk s gratulá
lunk Pletrichéknek ezen megérdemelt kitüntetésükhöz 
s egyben kívánjuk nekik — a kitüntető okirat sza
vaival élve, — hogy .egyházuk dicsőségét, valamint 
hazánk felvirágozását előmozdító munkálkodásukban* 
továbbra is kitartók legyenek ! X-

— Nópgyülós Breznóbányán- A néppárt korifeusai 
november hó 28-án népgyülést hívtak egybe, melynek 
célja a plakátok szerint a néppárt szervezése lett 
volna. Ámde a hazafias és szabadelvű közönség 
ellenmozgalma ipegga ,° l ta a néppárt megalakítását. 
A rendezők, a kik között olt fungállak üaxner és 
Manica tiszolci hírhedt pászláv agitátorok is, biztos 
vereségük tudatában, a hozzájuk szító osőcselekkel 
a népgyülésre el sem mentek, hanem a városháza 
előtti téren összeverődve oly éktelen lármát csapta ,
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hogy szétoszlalásukról kellett gondoskodni. A fanatizált 
nép azonban ellenszegült s a csendőrök kénytelenek 
voltak fegyvert használni, minek következtében három 
könnyű sebesülés történt. A népgyülésre megjelent 
szabadelvű választók aztán elnökké megválasztván 
Hitt éra Zsigmond kir. közjegyzőt, kimondották hatá
rozatukban, hogy a néppárti és nemzetiségi program- 
mot a leghatározottabban visszautasítják. E szerint 
a breznóbánvai népgyülés a néppárt híveire nézve 
egészen balul ütött ki.

— Az egyházak nyelve. A vallás-és közoktatásügyi
miniszternek, Madarász József képviselő interpelláció
jára adott válaszából kivesszük a következő érdekes 
adatokat: Magyarország területén van 10.389 keresz
tény anyaegyház, melynek kebelében 1,464 pap nem 
tudott jól magyarul, van továbbá 531 rabbi, kik közül 
97 nem tudott magyarul. Megyék szerint a legtöbb 
magyarul nem tudó róm. kát. pap volt Zalában : 9, 
utána következik Árva 5 pappal, Trencsén és Vas 
4 ~ p a p p a l ,  Bars, Liptó és Nyílra 2 —3 pappal. A 
görög katolikus papok magyarság dolgában a leg- 
roszabbul Alsó-Fehérben állanak, a hol 64 nem tud 
magyarul, aztán következik: Szolnok-Doboka 38, 
Fogaras 37, Beszterce-Naszód 35, Ilunyad 29, Kis- 
Kiküllő 28, Szeben 21, Torda-Aranyos 20, Kolozs 17, 
Maros-Torda 10 ilyen pappal, nem említve a 10-en 
alul levő numerusokat. A görög keleti egyházban 
lcggyászösabb a helyzet Krassó-Szörényben, a hol 
225 pap nem tud magyarul, aztán következik: Temes 
100, Toron tál 81, Ilunyad 74, Szeben 72. Fogaras 66, 
Alsó-Fehér 65, Nagy Kiküllő 44, Arad 38, Bács-Bodrog 
29, Krassó 28, Szolnok-Doboka 23 Torda-Aranyos 21, 
Kis-Kiküllő 16, Bihar 16, Beszterce-Naszód 12, Kolozs 
10, Maros-Torda 10. — Az ág. ev. egyházban legrosz- 
szabb a helyzet Szeben megyében, a hol 49 lelkész 
nem tud magyarul, sorra következnek : Nagy-Küküllő 
32, Kis-Kiküllő 22, Beszterce-Naszód 19, Alsó-Fehér 11, 
Kolozs és Szolnok-Doboka 5 —5, Brassó 3 lelkészszel. 
A zsidó papok küzdi a legtöbb, 14, Máramarosban 
nem tud magyarul, Nyilrában 12, Pozsonyban 11 , 
Beregben és Trcncsénben 5—5, Sopronban és Zemp
lénben 4 —4, Bács-Bodrogban, Tolnában 3—3. Érde
kes, mely megyék azok, melyekben valamennyi egyház 
valamennyi papja tud magyarul. Ezek : Baranya,
Békés, Csongrád, Esztergom, Fehér, Gömör-Kishont, 
Háromszék, Nógrád, Somogy,Turóc. Udvarhely, Ugocsa, 
Veszprém. Hogy Abauj-Torna, Borsod, Győr, Hont, 
Jász Nagy-Kun-Szolnok, Szathmár nem szerepelnek 
ebben a díszes névsorban, annak oka az, hogy egy- 
egv zsidó rabbijuk nem tud magyarul, ugyanez a 
fálum éri Mosonmegvét, a ho l  egy róm. kát. lelkész, 
Komáromot, a hol egv-egy róm. kát. pap és zsidó 
rabbi, Zólyomot a hol egy-egy róm. kát. pap és ev. 
lelkész nem tud magyarul. Budapesten is valamennyi 
pap tud magyarul, kivéve 2 zsidó rabbit, sőt Mára- 
maros papjai is tudnak magyarul, lí- zsidó rabbi 
kivételével. Az egyházi anyakqpyvek nyelve ez volt: 
az ev. reformáltak és az unitáriusok anyakönyvét 
kizárólag magyar nyelven vezették, hasonlóképpen 
kizárólag magyar volt az anyakönyvek nyelve a váci, 
az egri, a szathmári, a kalocsai, a nagyváradi és a 
pannonhalmi róm. kát. egyházmegyében más, további 
8 róm. kát. egyházmegye területén 616 helyen latin 
nyelven vezették az anyakönyveket. A görög. kát. 
és görög keletiek általában a nép nyelvén vezették 
az anyakönyveiket, mig az 5 ág. hitv. ev. egyházkerület 
közül az anyaországi 4 kerület kimutatott 2 német, 
63 tót és 2 latin nyelvű anyakönyvet, 3 egyházkerület 
itt is magyar. Az erdélyrészi ötödik kerületben 263 
ev. anyaegyházban nem magyar. Izraelita anyakönyvi 
kerület volt hazánkban 531. Közülök csupán 13-ban 
volt az anyakönyv nyelve német. A mi szent beszédek 
nyelvét illeti, az adatok ezek : A róm. kát. egyházban 
ííü  egyházban németül, 549 egyházban tótul, 61 egy
házban horvátul és 105-ben ezeken a nyelveken 
vegyesen mondják a szent beszédet. A görög kát. 
egyházi főhatóságok közül csak az eperjesi püspök 
adott határozott választ, e szerint 36 egyházban tót, 
115 egyházban rutén és 21 egyházban vegyes nyelvű 
a szent beszéd. A görög keleti szerb egyházakban 
kivétel nélkül szerb nyelven mondják a szent beszédet, 
a református egyházban 19 helyen németül, 3 helyen 
csehül, 9 helyen vegyesen ezen a két nyelven mond
ják ; az ev. egyházban az erdélyi részekben 263. a 
Királyhágón innen 126 egyházban német, 236 egyház
ban tót. egyben horvát és 27 helyen vegyesen mond
ják a szent beszédet. A zsidó templomokban kizárólag 
magyar szent beszédet mondanak Csongrád és Udvar
hely megyékben. Székesfehérvár, Hódmezővásárhely, 
Kecskemét. Pécs, Selmecbánya, Szeged, Temesvár és 
Zombor városokban; mig a többi helyen legkedvezőbb 
esetben fölváltva a német és magyar, vagy a német 
és a héber-német zsargonnyelvet használják.

— Karácsonyfa-díszek, úgyszintén karácsonyi-és 
újévi ajándékok, dús választékban és legjutányosabban 
kaphatók Moskőczi Ferencné könyv- és papirkereske- 
désében Turóc-Szt.-Mártonban.

Foulárd-selyemet 60 krtól 3 frt 35 krig méte
renként — japáni, chinai, a. a. t. a legújabb mintá
zattal és színekben, ú. m. fekete, fehér és színes, 
Henneberg selyemet 35 krtól 14 frt 65 krig méteren- 
kint sima, csikós, kockázott mintázottakat, damasztot 
s. a t. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 
szin és mintázattal s. u. t.) postabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: 
l ln i i i r lM 'i t f  <*. (cs. k. udvarszallitó) n c ly o n i  
g y á r i t  Z ü r i c ’ l i lx r n .  Svájcba címzett levelekre 
10 kros ős levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz- 
tetnek. -

Irod alom .
Az Athenaeum részvény társaság kiadásában meg

jelenő A  magyar nemzet története című tiz kötetes 
nagy munkának (milléniumi kiadás) az imént meg
jelent 45. és 46. füzeteivel a harmadik kötet (»Az Anjouk 
kora*) folytatása rövid időre megszakíttatott a men
nyiben 47. és 48. füzetek a félben maradt második 
kötet (»Az Árpádok kora*) folytatást képezik. Az Athe
naeum r. társaság azonban akként intézkedett, hogy 
úgy a második, mind a harmadik kötet rövid pár hónap 
alatt teljes befejezést nyerjen. Ezekben a második 
kötethez tartozó füzetekben Marczali Henrik egyet, 
tanár III. Béla uralkodásának és családi összekötteté
seinek ismertetésével veszi fel az Árpádházi királyok 
történelmének megszakított fonalát és a következő V. 
fejezetben (III. könyv) Halics elfoglalását és a keresztes 
hadjáratok történetét ismerteti. A  IV. könyv >A rendi 
alkotmány kezdete* cimet viseli és Magyarország álla
mi, társadalmi és gazdasági életének uj korszakába vezet 
bennünket, leírván Imre király és Endre herceg életét, 
valamint a magyar állam területének a Balkán felé ter
jeszkedését ; tüzetesen ismertetvén az akkori belső álla
potokat, birtokviszonyokat, a rabszolgák helyzetét 
stb. A következő fejezetek az egyház és az állam közötti 
viszonyról, II. Endre adományozásairól, a magyar drá
mairodalom egyik legklasszikusabb alkotásának törté
nelmi alapjáról, Gertrud királyné megöletéséről Bank 
bán által, végül a II. Endre alatti keresztes hadjáratok 
történetéről szólanak. Ez a korszak talán legmozgal
masabb volt hazánk történetében, mert a most már 
hatalmasan kifejlődött nemzeti öntudat erős ellenállást 
fejt ki a hatalma delelőjén levő pápaság éz az európai 
idegen áramlat befolyása ellen. Ezekhez a füzetekhez, 
a melyeknek szövege is igen érdekes, pompásan sike
rült műmellékletek vannak csatolva. így a 47-ik füzet
hez van csatolva a budai várkápolnában őrzött »Szent 
István jobbja erekletarcójának* bámnulatos tökéletes
séggel előállított színes fénynyomata és a XIII. század 
legfontosabb okmányának, melyben >1290 augusztus 
31-én Habsburgi Rudolf Magyarországot fiának Albert- 
nek adományozza,* — sikerült hasonmása szövegolva
sással és magyar fordítással. Ennek a nagybecsű okmány
nak eredetije tudvalevőleg a bécsi udvari levéltárban 
őriztetik. A  48 -ik füzethez a derzsi unitárius templom 
XIII. századbeli falfestményének »Sent-LászIó párbaja 
a kun vitézzel* — színes másolata van csatolva remek 
kiállításban. Ugyancsak itt találjuk >III. Béla és hitvese 
sírjában talált királyi jelvények* fényképét a Magyar 
Nemzeti Múzeumban őrzött eredetiek után. Ezekben a 
füzetekben is egymást érik a szebbnél szebb szöveg
képek, a melyek közül ki kell emelnünk a legrégibb 
magyar kódexnek, melyben egszersmind a legrégibb 
magyar nyelvi emlék a »Halotti beszéd* foglaltatik, a 
deáki misekönyvnek kanon előtti képét és annak a 
lapjának fénynyomatát, melyen az ősrégi naptár augusz
tus hava van, már Szent-István magyar király neve 
napjával. Az egyes füzetek ára 30 kr., előfizetés negyed 
évre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 7 frt 
20 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben.

303. sz. 1895.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a znióváraljai kir. jbiróság 1895. 
évi 3280. számú végzésével Hell Jakab a selmeci 
keresked. bank igazgatója felperes részére Büchler 
Dávid nagv-szőcóci alperes ellen 480 frt követelés 
és jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt 380 frtra becsült ingóságokra, a 
a fentidézett kir. járásbíróság! 3448. számú végzéssel 
az árverés elrendeltetvén, annak a helyszínén nagy- 
szocócon leendő megtartására határidőül 1895. évi 
december hó 18-ik napja, d. e. 10 órája tüzelik ki, a 
mikor biróilag lefoglalt tizenegy drb szarvasmarha 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, elsöb- 
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 számittatik.

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

kir. bir. végrehajtó.



Turóc-Szent-Márton.

47ÍH». tk. sz. 1895.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-s:;t.-márloni kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a necpáli kölcsönös 
segélvző pénztárnak Hanzély Gábor és neje elleni 
végrehajtási ügyében a besztercebányai kir. törvény-

szék területén lévő Mosóé községben fekvő a mosóéi 
253. sz tljkvben A. 1 1— 3. sor.-z a. felvett. Ilanzély 
Gábor es neje sz Fibniger Berta nevére irt ingatlanra 
414 fit kikiáltási árban az újabb árverést elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 1896. évi 
januar ho 10-ik napjan d. e. 10 órakor Mosóc köz
ségben a község hazánál inegtaitandó nyilvános árve
résen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság

F I) I, V I II lT 14 I ■■ ■ I* A II O.
kikiáltási árának H-°/o-át készpénzben, vagy óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
vagv pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmervénvt 
átszolgállatni.

Kir. jbíróság mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban. 1895. évi október hó 4 én.

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

1895. december 8. 49. szám.

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

hatóság közhírré teszi, hogy Volnv György mint kk. 
Bukva Mária gyámjának. Arvay János és Arvay sz. 
Blizniak Zsuzsanna elleni végrehajtási ügyében a 
besztercebányai kir. törvényszék területén levő: jilií

a) Szucsán községben fekvő, a szucsáni 234. sz. ^  
tljkvben A. I. 2.. -4., 6 - 1 0 .  sorsz. a. felvett ingatlan
ból Arvay szül. Bukva Zsuzsannát és Árvav János'.
B. 15.. ló. tétel a. egyenkint V12 részben megillető 
jutalékra 196 frtban :

b) az oltani 694. sz. tljkvben A. I. 1—2. sorsz. 
a. felvett ingatlanból ugyanazokat B. 12. és 18. tétel 
a. egvenkint 2/;s részben megillető jutalékra 16 frtban;

c) az oltani 690. sz. tljkvben A. 1. 1. sorsz., 
1045. hr. sz. a. felvett, Árvav Anna, Arvay János, 
Árvav férj. Blizniak Anna nevére egyenkint lU rész
ben valamint Turanecz András és Turanecz szül. 
Móricz Mária nevére összesen V* részben irt legelőre 
52 frtban;

d) az oltani 100 sz. tljkvben A. I. 1 — 4., 6 — 11. 
sorsz. alatt felvett ingatlanból Arvay Jánost B. 11. 
tétel szerint ‘/i  részben megillető jutalékra 114 frtban,

e) az ottani 277. sz. tljkvben A. -f- I. sor-.
974. hr. sz. a. felvett Árvav Pál és neje szül. Lamos 
Zsuzsanna nevére */* részben. Arvay János és Arvay 
férj. Blizniak Anna nevére 2/* részben. Arvay Anna 
nevére Va és Blizniak János nevére V« részben irt 
ingatlanra 56 frtban és

f) az ottani 372. sz. tljkvben A. -j- 1—2. sorsz. 
a. felveti, Bukva- György, Árvav szül. Bukva Zsuzsi 
és Arvay János nevére irt ingatlanra 22 frt 50 krban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 
1896. januar ho 2-án d. e. 10 órakor Szucsán község
ben a község házánál megtartandó nyilvános árve
résen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10%-át készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a biróságnál lett 
elöleges elhelyezéséről kiál Holt szabályszerű elösmer- 
vényt átszolgáltatni.

K. m. f.
Medzihradszky,

kir aljl>iró.
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k a r á c s o n y i

és  ú j é v i

a j á n  d á k o k
felnőttek és gyermekek számára, 

g y ö n y ö r ű  k i v i t e l ű  n é v j e g y e k ,  

legnagyobb választékban és legjutányosabban

Moskóczi Ferenczné^Á
könyv-, papirkereskedés, nyomda, könyvkötészet

T n r ó c z -S z t .-M á r to n b a n .

1 :

J . - f é l o
gyógyszertár Becsben, I. kér,, Singerstrasse 15. sz., „zum goldenen Helchsapfel".

^  S X ' t S . S Z ' t i t O  la . " k D « d _ 3 ,C 3 0 lX ,  ezelőtt ű l lu lá n o s  liilM hu-M ik neve alatt; ez utóbbi nevel teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik 
betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Kvtizcdek 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 ajánltallak minden oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és srékrekcdésből erednek : mint epe-zavarok, 
, májbajok, kólika. vértolulások, arany-ér. béltétlenség s hasonló betegségeknél. Vérlisztilö tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység és az abból eredő bajoknáí 
1 is : így sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Kzen vérlisz'iló labdacsok oly könnyen balnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán iné" 
I a leggyengébb egyének, de még gyermekek állal is minden aggodalom nélkül bevehetük.

A számtalan bálairatból, melyet c labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségek üli, melyet
csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki.

Köln, 1893. április hó 30-án.
Tisztelt Pserhofcr lir ! I,egyen olyan szives és küldjön nekem ismét lő teker- , 

eset az ön fölülmulhalallan vérlisztilö labdacsaiból utánvétellel. Fogadja ez utón is a 
legmélyebb köszönetéinél labdacsai csoda hatásáért.

Maradok teljes tisztelettel Pawlislik Ferenc, Köln, Lindcnllu I.
Ilarschc. Föklnik mellett. 1887 szepl 12.

Tekintetes Ur! Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerüllek, 
melyeknek hatását ezennel megírom. F.n gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogy 
semmi munkál sem voltam többé képes végezni, és bizonyára már a holtak közé volnék, 
ha a az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem menteitek volna meg. Az Isten áldja 
meg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen 
ki fognak gyógyítani, amint már másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül 
szolgáltak. Kniíicz Teréz-

Hécs-IJjlicly, 1887 november 0.
Mélyen tiszteli í r !  A legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek 00 éves 

nagynéném nevében- Az illető ö éven ál. szenvedett gyomorburutbaii és vizkórságban. 
már éleiét is. megunta, melyről egyébként le is mondóit, midőn véletlenül egy dobozt 
kapott az ön kitűnő vérlisztilö labdacsaiból s azoknak állandó használata folytan töké
letesen kigyógyult- — Legfőbb tisztelettel Weinzc-ttel Josefa.

Kichengraberamt. Gfölil mellett. I88Í) márc. 27.
Tekintet s Ur! Alulírott ismételten kér í- csomagol az ön valóban hasznos é 

kitűnő labdacsaiból. KI nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen 
labdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmele
gebben fogom ajánlani- Kzen bálairatom letszésszcrinli használására önt ezennel felhatal
mazom* Teljes tisztelettel Maiin Ignác.

T. Ur! Felkérem, miszerint az ön vérlisztilö labdacsaiból egy csomagol ^doboz
zal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodá'ntos labdacsainak köszönhetőin, hogy egy 
gyomorbajtól, mely engem 5 éven át gyötört, megszabadultam. Kzen Labdacsok nálam 
sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb köszönelemcl kifejezem, vagyok tisztelettel

—* - Zwicki Anna.
Kzen vérlisztilö labdacsok csakis a Psei-hofer J.-félc az »nrany birodalmi almá

hoz* címzett ógyszertáibaii. Héc*bo», I . Singerstrasse lő sz. ii. készilletnek 
valódi minőségben, s egy lő szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Kgy csomag, 
melyben hat doboz tarlnlinaztatik. I frt ő krba kerül; bérmentet len ntánvételi küldés--;
1 frt 10 kr- Kgy csomagnál kevesebb nem küldetik el

Az összeg döbbeni beküldésénél mi legjobban posta utalványon eszközö ö lik 
bérincnles küldéssel együtt 1 csomag 1 frt 2ő kr-. 2 csomag 2 frt 30 kr.. 3 csomag 3 frt 
35 kr.. 4 csomag 1 frt (O kr.. ő csomag ő frt 20 kr- és 10 csomag !) (rt 20 krba kerül.

\ ll. Nagy elterjedtségük következtében ezen labdacsuk a ulónfciéhh 
nevek és alakok alatt ulanoztatnak ; ennek következtében kéretik csakis Pserhofcr .1.-félő

„  „  egészségeik visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen
ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.

vérliszlitó labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek 
használati utasítása a Pserhofcr .1 névaláírással fekete színben és minden egyes doboz

Antennái küszvenykenet:
szaggatás, ischias. inigraine,

Tannachinin haj'neníce,

fedele ugyanazon aláírással vörös sziliben van ellátva.
0 ftlnptjí-fíí.lilfílw  Hornban! W. O.-tól, Hregenzben. 1 , üveg 2 frt 

UOlUUdlU iüii* dijjöül lu iiiíLl ÍH) kr.. 1 . üveg 1 frt 40 kr.. 1 , üveg 70 kr.
* ............... ’  "  -s és biztos hatású legjobb szer. minden köszvé-

és csúzos bajok. u. in. : gerincagybánlalom. tag- 
idege- fogfájás, főfájás, fülszaggatás stb. éllen 1 frl 20 kr. 
P'i-rbnli-r .U-lnl. K vek hossz, ii sora óla valamennyi 
hajnövesztő szer közöli orvosok által a legjobbnak clii- 

elegánsan kiállított szelencével 2 frl.
8leude| tan ártol. Úté- és s/..,jís által okozott sebeknél, mérges 

•‘ Í T !  ilagnnalofcnál, iijjknkac, sebes- vngy gyuladl moll vagy inás ily 
bajoknál, mint kiliino szer I• • n kipróbálva. I tégely 5:1 kr.. bérinenlvc 7ő kr

Psei-holei- .1 -t.il Sok év óla a fagvos tagokra és minden idült sebre. 
, , 7 - szer elismerve. Kgv k.i.-söggel fO kr.. bérmentve öő kr. 
L t l n n 2 ^ ’ ismert kitűnő luiziszer. hurut, rekedtség, görcsös köhögés
£  * “  » '*1 •' "• l'.vy iivegei-ske ára ölt kr . 2 üveg bérmentve I frt őO kr.
űi2t'*2CCZSnC«2, gyomor, rósz emésztés és mindennemű

gyomorhév aranyér, dugul
Angii csiáabaízsain,

u v

» ait.-sli bajok ellen kitűnő háziszer. Kgy üvegcsével 22 kr 12 üveg 2 frt.
li'ilri. li A W.-töl Kitűnő báziszer a rósz emésztés inin- 

tvw v f |], ,1 kovetkezm- iiyci, u- m. : főfájás, szédülés, gyomorgörcs,
• stb. ellen Kgy

főfáj
csomag ára 1 frt.

. egy kis üveg 12 kr- 
legsziinleti a Iá bízzad ást

egy üveg 50 k
. .  „  l a l l S S a i i l  ellen '■ iinlcli * “ '“ állási 5 az azáltal kép-«• ződo kellemetlen szagol, épen tartja a lábbelit és mint 
.ii.iun.ii ,n szer van kipróbálva, l-.gy dobozzal 50 kr., bérmentve 7ő kr. 

kilimo szer "o. . va ellen.. U- fiő kr.
bérmentve 75 kr.

Kgy üveg 40 kr., bérmentes küldéssel

St5ll-!él8 KolSl-ürSCQSrStUISQk , '̂,T il/- erö-űtésérc gyomorbajok-?  r  * • nál es bél betegség -knel. 1 liter Kola-elixir vagy
gyed liter 85 kr. — Császár-Kola-clexir-bor .$ frt.. egy fél lit 

o frt őO kr.-os. 3 frl-. t i:  -  •Alié!a-Pskc,
I frt fit) kr.. egy 

és I frt őO kr.-os üvegekben
kitűnő szer egyoldalii főfájás, fogfájás, rliouma stb. ellen.

S/I.s ^Loi-olt készítményeken kívül, az osztrák lapokban hirdetett ösz-
1 '-'ygy-zereszeii különlegességek raktáron vannak és a készletben 

ev^sabban es^L / á ? r " ,  1 .°  ,:s' ,n '" ^ r e a la t n e k . -  Postai megrendelések a lég- 
uiánveie .i kulit.-in*.1- 7 .^  1 *. '* P(-‘n/-,,ss/.eg előre küldetik; nagyobb megrendelések

" " 'I "  >< toriénik a küldés, h í  az összeg 
Ik Zik. méh eM-tlien a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. — Miidapoiten 

,ur 8y«g>H/.ertarában. király-utca 12kapható: Török .ló
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