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A vidéki sajtó.
A vidéki sajló emberei december lio 8-án 

impozáns számban jelenlek meg a fő- és szék
városban. Megjelenésük kél okból váll oppor- 
lúnussá. Az egyik az volt, hogy a kereskedelem
ügyi miniszter bemulallassa nekik a milleniurni 
kiállítás eddigi előkészületeit s velük megbeszél
hető legyen, miként lehelne a vidék közönsé
gének érdeklődését a leghalályosabban irányí
tani a kiállítás felé. A másik ok az volt, hogy 
a saját ügyeiket megbeszélhessék.

A fővárosi sajtó emberei ez alkalomból 
elhalmazlák vidéki kollégáikat a legszebb 
epitetonokkal. Kimondották, hogy egészben 
véve a vidéki és fővárosi sajló között csak a 
foglalkozás helyére nézve van különbség. Külső 
föllépés, forma és tartalom, tehetség és készült
ség dolgában csak az ismerteti meg a vidékit 
a fővárositól, a ki személy szerint ismeri őket. 
Hogy felrándulásukat összekötötték egy célzat
tal, a mely méltó önérzetükhöz, tanúságot lesz 
arról, hogy hivatásukat komolyan fogják fel. 
Nem kisebb volt a céljuk, mint hogy egy szer
vezett intézmény kereteit alkossák meg anyagi 
é3 erkölcsi érdekeik megóvására.

Hogy a vidéki sajtóval mi is foglalkozunk 
pár szóban, azt azon közönség érdekében tesz- 
szük, a mely mindenkor szívesen fordít néhány 
percet a vidéki sajtónak is.

A vidéki sajtó kérdésé oly bő redőzelű. 
hogy annak hivatásáról, hibáiról, erényeiről, 
azon javakról, melyeket vele elérni lehet 
azon óriási romboló hálásról, melyet a sajtó 
elérhet, —  alig beszélhetünk.

Elismert tény, hogy a sajló nagy hatalom 
és ez a felfogás a megcáfolhatatlan axiómák 
halalmával gyökeresedett bele a néphitbe. 
Elismert tény ma már, hogy a legkisebb vidéki 
lapocska is jelentékeny tényező és részese 
ama nagy halalomnak, mely előtt korunknak 
leghatalmasabb emberei is meghajolnak. Jól 
esik hát a vidéki lapok szerkesztőinek és 
munkatársainak, midőn olyan elismert újságíró 
és kiváló szellem, a minő Rákosv Jenő, a buda
pesti újságírók eddigi balfelfogásával elleniéi

ben azt hirdeti, hogy nincsen különbség semmi 
tekintetben sem a fővárosi és vidéki hírlapírók 
között; midőn azt hirdeti, hogy nincsen az a 
kis vidéki lap, mely a maga fészkében a köz
szellem egészséges vezetésére hatással ne 
lehelne s nem volnának eredményei.

A ki a vidéki újságírással valaha foglal
kozott, avagy annak belügyeibe betekinthetett, 
tapasztalhatta, hogy a vidéki lapokat magának 
a támogatásra hivatott társadalomnak előíté
letei gyöngítették. A vidék közönsége, — éppen 
úgy. mint országunk mindenben, —  a centra
lizációi larlja csalhatatlannak. Innen van aztán, 
hogy a külföld azt mondja rólunk, hogy van 
egy modern Metropolisunk, egy igazán világ
város szárnyát bontogató fővárosunk, de aztán 
a többi tarka Ázsia.

Hát nem egészen igv van, de sok benne 
az igazság, mert tény, hogy alkotmányos kor
mányaink majd mindent a főváros számára 
kötetlek le. Természetes aztán, hogy mivel 
majdnem valamennyi intézményünk a főváros
ban van, ott van az ország sajtója is. Mig a 
Kölnische Zeitung, vagy a prágai Politik jelen
tőségre és súlyra nézve egyenértékűnek tar- 
tatik — mondjuk —  a Pressével, melyet — 
hír szerint a király legjobban szeret olvasni, 
addig nálunk nincs állampolilikus, a ki kiváncsi 
lenne arra, mint mondanak teszem a szegedi, 
pécsi, kassai stb. lapok.

És ha még csak az állampolitikusok vennék 
a vidéki lapokat ennyibe, jó volna, de az már 
csakugyan komoly baj, hogy maga a jóhiszemű 
vidéki közönség úgy van a lapokkal, mint a 
kalapjával. Mig ennél legalább is londoni gyár 
firmáját keresi, kielégítő újságot csak a fővá
rosból vár. Egy-egy vidéki lap sohasem tudja 
megszerezni a pártolásnak azt az aránylagos 
mérvét, a mint egy-egy fővárosi lap, s igy 
természetesen igényeit is redukálnia kell. 
Pedig, hogy a vidéken is meglenne a szellemi 
erőnek az a foka, hogy jól szerkesztett lapokat 
kaphasson a közönség, azl semmi mással nem 
bizonyíthatjuk, minthogy a legtöbb neves újság
író, a vidéki hírlapok emlőin táplálkozva került 
fel a fővárosba. Mikszát, Lipcsey, Muray, Sas,

Gárdonyi stb. a vidéken több évet tölt^íi^k 
bizonynyal máig is oly szürke, ismeretlen 
emberek lennének, ha nem kerülnek fel a 
hírnevet és dicsőséget is centralizáló fővárosba. 
E tekintetben oly elfajult már a helyzet, hogy 
midőn Rálkay Lászlónak egy uj népszínművét 
először adták, egy kritikus megfenyegette, hogy 
mer vidéki fiskális létére oly darabot Írni. 
Azonnal jöjjön a fővárosba.

Ki hibás mindebben ? Bizonynyal csak a 
vidéki közönség, melv sajtó és irodalom dol
gában a fővárosi járszalagon hagyja magát 
vezettetni és a kicsinylő gúny, vagy a n a té 
mával kész, ha a vidéki sajló felől, vagy 
vidéki irodalmi törekvésekről van'szó.

Pedig visszatérve a vidéki sajtóra, bámu
latos a fejlődése. A kis hamupipőke szinte 
észrevétlenül felcicomázla magát. Van irodalmi 
Ízléses valljuk meg, sok k ö z ü g y e t  id e á 
lisa bb h evü lette l  és k öz ve t len  tap asz 
talaton a la p u ló  n a g y o b b  já rtasságga l  
tá r g y a l ,  mint a tisztán ü z le t i  v á l la la 
tokon a la pu ló  budapesti  sajtó.

Nem csak a magunk pátriáján, de azt 
tapasztaljuk, hogy minden városban olyan a 
közélet, a milyen a sajló. A sajló a közélet 
lükre. Olt, a hol a helyi, avagy vidéki sajtót 
megbecsülik, ott a küzkérdések iránt nincsen 
soha apály, de a hol a sajtót a figyelem és 
együttérzés nem táplálja, ott fásult közöny 
uralkodik.

Szegény gyermekek karácsonyfája.
Nincsen tisztább öröm 

mini az, melyet akkor ér
zünk, ha embertársaink
nak hasznára lehelünk.

>S egítség<.
A sajtó egyik és talán föfeladata, a közvélemény 

érdekében fáradozni, [nem várva jutalom fejében, sem 
elismerést sem köszönetét. De ha annyi faradság, annyi 
kelemetlenség után, még is egyszer bekopogtat azon 
közönség ablakán, melynek szolgálatába szegődött : 
vájjon tekintheti-e ezt valaki tolakododásnak ? Hiszen 
i  sajtót mindig csak egy eszme vezérelheti: legjobb 
tnrlás. akarat és meggyőződés szerint jó t  t enni ,  has  z-
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Arany Katalinja.
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magához térő leány fölött ott virraczt a gondos anya. 
A hatvány ajkak közül egy gyönge mosoly üdvözli a 
hű ápolót. A  gyöngéd anya olyan szívesen visszamo- 
solygana leányara, »de, melyet így erőszakol, arcán 
votiaglás a mosoly !« mert szivét rettentő aggodalom 
tartja megszállva . . . »Miért ez a halotti csend? 1*étje 
hová s mivegre ment ? Gyors • távozása mit jelent ? 
Haragját, amelylyel tele sértett apai kebele, miéi t nem 
nienydörögte le ? Miért akadt ci ajakin a bosszúvágy, 
mint néma kín ?<

Inkább tört volna ki belöie a szörnyű indulat, 
mint sokkalta csekélyebb okokból is szokott, úgy mont 
már rettegni nem volna ok. De most mi történik ? 
mi fog ?

IC kínos töprengései között távoli dübörgés nesze 
ragadja meg figyelmet »Mint óriási kebelnek tompa 
dobbanási, kondul meg a várbolt alatt a sziklatépő 
kalapács*. A zordon Szunyogh ott all a munkások 
mögött, kik mécsviiágnál törik a sziklát ; jeggé lag>ott

arcábóTcsak szeme villog, »mint tigrisé, midőn sötét 
barlangjából prédára lés*, és sürgeti a munkát. »Mikor 
aztán a szikla üreg eléggé mély, rajuk kialt: e l é g ! . . .  
Fátyolt kezembe! sóhajt a költő, az éj legsűrűbb fatyo- 
lat, hadd fedezzem be e jelenetnek iszonyat! Ne lássa 
senki a leányt, kit a szörnynyé vadult apa mostan 
elöhurcoltatta ; midőn élőhalott gyanánt, halványan, 
szétomló hajakkal, kulcsolt kezekkel és ajakkal a 
gyász üregbe tétetik; melynek nyilasán bérc kövébül, 
mint ami századokra épül, erős zárfal emelkedik. 
Fátyolt reá . . «

Mikor az utolsó dobbanás is elhangzott, mikor az 
élő sziklasírjába végleg bezáratott, megszólalt a várúr: 
>Igyl élj, mig lehet! mig lekönyörgöd vétkedet. Elő
deim sírboltja szent, te nem viendsz belcje szenyt!« 
És hidegen elfordult egyetlen gyermeke végső nyug
helyétől! kemény ‘ vonásiban kevéiy bűn méltósága 
van. Hiú dölyfl-1 takarja még a poklot, mely keblében 
él. Akarja hinni, hogy lemosta ama képzelt gyalázatot, 
mely ősz fejére hozatott . . . »

De amint a bús éjelen föl s alá jár szobájában, 
megmozdul az érckebolbcn a szív s elkezdi váddal 
mardosni a kevéiy embert. »Ki mer vádat emelni rám ? 
Panaszra másnak nincs oka ; enyém a fajdalom joga s 
én c jogot nem engedem. Meggyilkolom . . • elte
metem . . .

Dehogy temeted büszke ember, felüti a szörnyű 
vád még a te acélmciledoöl is fejét.

>Bün ez? töpreng tovább. Ne hidd ősz fej, ne 
hidd; hazudnak mind. S a s z í v , ez itt ez a bolondos 
vén gyerek éretlen dolgokat cseveg.* És olyan nagyot 
kacag annak a bolondos vén gyereknek éretlen cseve
gésén. Aztán hirtelen, lázongó dühvei ugrik fel: »kitép
tek innen húsdarab ! Kitépem e bezárt kígyót! Békén 
pihent, míg fagyva volt, de már melegszik és — 
harap!«

Majd felébred benne a dac, a régi, erős akarat: 
»Mardoss, harapj, nem érezem ; érc akaratom a p.iizs; 
fogad nem érzik at ezen. Becsületem meg van ma is, 
a veszteség nem fáj nekem, azért se faj azért se
faj ! Nincsen, nem is volt gyermekem s ha volna, ha 
lett volna is, eltemetém . . . eiatkozám!*

De mikor az önvad súlya mind iszonyúbban nehe
zedik lelkére, elkezd könyörögni: ‘ Hagyjatok a vén
Szunyoghot? Becsületével sírba megy, mint a fa, mely 
dőltében egy férges gyümölcsöt eldobott ! Hagyjatok 
őt . . . !

Kik hagyják ? Kiktől fél a vas ember ? Oh, a 
Iclkiismeret rémlátomásai iszonyúak! Azok üldözik, 
azok marcangolják lelkét; azoktól nem tud menekülni! 
De ezekkel szemben is felébred benne az őrjöngő dac 
s rájuk rivai; »rém alakok mit üldöztök? Nem szala
dok, nem, nem, nem lélek tőletek ; kiállóm ego szeme
tek ; kezemben a kard . . . s ekkor rátekint villogó 
acélára és tébolyult szemei vérezni latjak azt . . • >vére 
fo|y . . .  Ki vérezé meg kardomat ? Hol a csábító fattyú,
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ná ln i, a hói ezt a szükség, a teiebaráti szeretet meg
kívánják.

Hasonló ügyben fordulunk ma kedves olvasó 
inkhoz.

Ki ne hallotta volna hírét a vészangyalnak, mely 
koronkint égi lakát elhagyva, leszáll, hogy majd tűz. 
majd víz, vagy más csapás képében, a teremtés büszke 
urának, az embernek megmutassa, hogy nálánál is van 
még nagyobb hatalom. A boldogsága, jóléte romjain 
álló ember tétlenül nézi ilyenkor a vészborongó angyalt 
tovább röppenni. Kétségbeesetten és kezeit tördelve, 
könnyes szemmel tekint rá — koldusbotra került csa
ládjára.

— Sehol vigasz, sehol remény, vagy segítség!
De előlép harsonáját megfúva a Könyörület, a 

szegények és elhagyatottak őrzőangyal, az örökkévaló 
szeretet hírnöke — felhíva az embereket segítségre, 
adakozásra.

Segítség az, miért a könyörület nevében és szegény 
iskolás gyermekeink érdekében mi is érző szivekhez, 
itt elsősorban a nökhez fordulunk.

És mikor emelhetnök szavunkat, ezen elhagya
tottak érdekében alkalmasabb időben, mint a szt. kará
csony előtt; midőn mindenki csaladja tűzhelye köré 
csoportosul, hogy ártatlan gyermekeivel örülve, néhány 
órára szintén gyermekké váljék ?

Van-e azonban minden családnak meleg tűzhelye? 
Vájjon beköszönt e az úr angyala a szegény özvegy, 
vagy a kenyerét is alig kereső beteges napszámos kuny
hójába is? Megáll-e csak egy pillanatig is a hideg 
nedves szobában, melyben a gyermekek még e neveze
tes napon is hideg kályha mellet fekszenek le ?

Itt a tél fagyos leheiletével, de azért igen sok 
gyermek még ma is nyári, szakadozó ruhában és félig 
mezítláb kénytelen az iskolába járni, mig az otthon 
maradt kisebb testvérek, talán éhezve ásítozzák el 
a napot.

Minő karácsonyuk lehet ezeknek ? Ki gondol e 
szegény gyermekekre, kiknek szülei minden napi nehéz 
munkájukkal segítik az iparos, a vagyonos ember jólé
tét, gazdaságát előre.

Megindult a mozgalom mindenütt. Viszhangra 
talált a Könyörület szava, a jótékony célú egyletek 
pedig mozgósítani kezdették már csapataikat, hogy 
sikerrel szállhassanak a nyomorral, a szegénységgel 
szembe. Nekünk sem szabad elmaradnunk. Kövessük a 
szép példát, mely az elmúlt két évben oly szép ered
ménynyel koronázta a jótékonyság működését.

A rongyos és fázó gyermekek nevében a közsé
gek és városok iskolaszéke elé felhívást intézünk a 
Könyöriilet nevében, kérvén, hogy bontsak ki ama 
zászlót, melyet az Örökkévalóság zsámolyánál a Jóság, 
Kegyelet és Könyörület nemtői, a szegények számára 
örök időkre szőttek.

F elh ívás
Magyarország tanítói, tanárai s egyéb köznevelési egye

sületeihez és testületéihez.
Közeledik Magyarország tanítással és neveléssel 

foglalkozó polgárai tnilléniumi nagygyűlésének, a II. 
Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus ideje!

Sietnünk kell tehát azon lépések megtételével, a 
melyek a kongresszus sikerét, rendezésének zavartalan 
menetét biztosítják. A kongresszus tárgyalásainak beható 
előkészítésén kivul különösen szükséges most arról gon
doskodni, hogy a köznevelés munkásai egyetemes gyű-

I'  K L  V  I H  Ü H  I II I II A. I» »■
lésének fényes és impozáns sikere a tagok tömeges 
részvétele áltál is biztosittassék. lisztelettel kérjük ez 
okból az országos és megyei köznevelési egyesületeket, 
valamint az iskolai, tanítói s tanári testületeket, mint 
a melyek eddig is magukénak tekintvén az ügyet, 
buzgó tevékenységet fejtettek ki a gyűlés előkészítő 
seben, hogy tagjaikat a kongresszuson való részvéteire 
felszólítani s a jelentkező tagokat a rendező bizottság 
elnökségének bejelenteni szíveskedjenek.

Tájékozás és esetleges félreértések kikerülése végett 
szükségesnek véljük a következőket megjegyezni .

t. A folyó 1895. évi április írén  tartott országos 
szervező gyűlés hatarozmanyai szerint a kongresszus a 
szabad részvétel alapján létesül s igy abban az egye
sületek részéről képviseletnek helye nincs.

2. A kongresszusnak tagja csak az lehet s <> 
nyújtandó kedvezményekben csak az részesülhet, a ki a 
2 forint tagsági dijat lefizette.

3. Minden tagnak jogában ail a kongresszus bár
mely szakosztályában és annak összes Üléseiben tanács
kozni és szavazni.

A tagsági jelentkezések és a tagdijak december 
végéig a rendező bizottság pénztárosához Mfuritz Rezső 
főreáliskolai igazgató úrhoz (Dudapest, VI. Lovag-utca 
iS) küldendők. A jelentkezés csak a tagsági dij lefize
tése esetén érvényes.

Egyéb értesítések és kérdezősködések a rendező 
bizottság titkári hivatalához (Nagy László, főtitkár ; 
Budapest, Jó’zsef-kürut 85) intézendók.

Hogy a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kon 
gresszus iránt országszerte mutatkozik az érdeklődés s 
annak megtartása szép sikerrel biztat, eddig is a tanari 
s tanítói egyesületek minden áldozatra kész, buzgó 
tevékenységének köszönhető ; azért bizton hiszszük. 
hogy e felhívásunkban előadott kérelmet is buzgón 
fogják felkarolni s minden erejökkel oda hatni, hogy a 
tanítók, tanárok s nevelők g> ülése mind tárgyalásainál, 
mind tagjainak számánál fogva kiemelendő pontja s 
maradandó emléke lesz a milleniumi mozgalmaknak.

Budapesten, 1895 október 24.
A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresz 

szus rendező bizottsága nevében :
Nagy László, Dr. Heinrich Gusztáv,

tanítóképző tanár, főtitkár. egyet, tanár, elnök.

H Í R E I N K .
— Kitüntetett tanítók. Lapunk múlt számában 

megemlékeztünk arról a kitüntetésről, mely Plettrieh 
János szuesáni r. kath. tanítót és nejét érte a megyés 
püspök úr ö méltósága részéről. Azóta, mint értesü
lünk, — úgyazon kitüntetésben részesük — az egy
házmegyei főtanfelügyelő ő nagysága útján a znió- 
váraljai r. kath. elemi iskola tanítótestülete is. Ezen 
iskola tanteslcslülelének tagjai: Szmetana József igaz
gató-tanító. Podhorszky Ágoston és Proksa Anna 
munkatanítónő, továbbá az egyházi tanhatóság fel- 
terjesztése idejében tagja volt Kotnora János segéd
lelkész, mint hitoktató.

— Bende Imre nyitrai püspököt, a nyitrai izr. 
Pál-Zedek (betegsegélyző és temetkezési) egyesület 
disztagjává választotta s ez alkalomból az egyesület 
öt tagból álló küldöttsége vitte fel a püspöki rezi
denciába a díszoklevelet. A püspök nyájasan fogadta 
a küldöttséget és egyúttal 50 frtot adott a humani
tárius egyesületnek.

— Táncmulatság. A luróc-szl.-mártoni fialalság 
által december hó 7-én rendezett táncmulatság igen 
szépen sikerült. A résztvevők nem voltak ugyan valami 
számosán, de a kik olt voltak, azok igen jól mulattak. 
Az első négyest 2í- pár táncolta s a kedélyes mulatság 
a reggeli órákig tartott. Jelen voltak asszonyok : 
Fekete Miklósné, Lehotzky Vilmosné, Boldis Ignácné, 
Kevilzky Istvánná, Michnik Gyuláné, Kelés Istvánná, 
Janihó Jánosné. Akantisz Rezsöné. Chikan Aliklós 
né, özv. Toperczerné Roszáné, Gallanda oamuné.

hol ? Az ölte meg jó fegyverem, elébe 1 Ott jő ! Isme
rem ! Ahol szalad ! Ni hol szalad . . .  és üldözi sötét 
várának ó tornácain a rémes Iátomanyt, mígnem valami 
szokatlan zaj ki nem zökkenti a rettenetes képzelő
désből. A hű Forgács lovag jött Katalinjáért; sejtette, 
hogy Szunyogh iszonyú kegyetlenkedést fog elkövetni 
az ő szerelmesén, amért akarata ellenére hallgatni mert 
szivére s repülve jött csatlósaival, kiket közelében rejtve 
hagyott és most a kis apród jó célú árulása folytán a 
várba bejutva, kemény harcban veri le a varörséget ! 
ez a harci zaj riasztotta fel az őrjöngő Szúnyogot. S 
míg ő a harcosok között dühöng, Forgács azalatt — 
az apród által Kataiinja sírjához vezettetvén — nehéz 
pőrölylyel döngeti az imént felrakott falat, s mikor 
azt keresztül töri; mikor meglátja az örömtől félig 
áléit leánykát, végtelen öröm szalija meg szivet; fel
ragadja szerelmesét, lovára kap s mint a szél, elvágtat 
drága zsákmányával.

Az öreg Szunyogh észreveszi a menekülőket s 
iszonyú ordítással fölsí: »Rabló, megállj! Halottrabló
Üdére, megállj!* s azzal kibontakozva a harcolók köré
ből, utána rohan a gyorsan vágtató paripának. A vité
zek megdöbbenve hagyják abban a harcot s követik 
a folyton kiabáló öreget. »Megallj rabló! megállj, 
megállj l Várd meg az őszfejű apát; kedves halottam 
ellopad — hová viszed gyors lovadon ? Enyém a fehér

hajadon, elásott kincsem el ne vidd ; hozd vissza holt 
leányomat!* Tüske megtépi, kő megvérzi, de nem 
gondol vele, csak rohan a menekülő után. »Fajdalmai 
nem hiszi a láb. Minden erőt, még ami van korhatlozó 
tagjaiban, mit a természet gondja ott évekre oirakott, 
elékutat s eltékozolja az őrültség!* De hiaban, mind- 
jobban-jobban elmarad a futó iovagtól.

Meg volt azonban írva a végzet könyvében, hogy 
Katalin ki ne kerülje sorsát. Mikor mar túl voltak min
den veszélyen, mikor már meglassította Forgács lovának 
vágtatasát, szemközt velük »lovak robajjá, harci nesz 
zajdul a hegysarok megöl, kevély Oroszlánkö felöl*. 
Jakusics az, kinek hírül adták, hogy jegyesét az öreg 
Szunyogh milyen rémsége.* módon temette el élve ; 
most rohan vitéz hadával, hogy megostromoija Bude- 
tint s a fehér leánykát megmentse, ha még lehet.

Forgács hallván a szembe rohanók zaját, félre 
vág, sarkantyúba kapva lovat; de Jakusics sas szeme 
észreveszi a menekülőket s hajrá, űzőbe veszi pihent 
hadával a kettős teher alatt kifáradt mént. »Akárki 
légy — üvölt nyers hangján az úr — sötét lovag, ki 
gyönge nőt rabolni mersz, megállj, hadd lássam arco
dat!* s néhány pillanat muiva körülfogja a bősz csapat 
Forgácsot. »Gyavak ! kialt ez. Nincs közietek, ki nic**- 
víjon, mint dalia, hogy ekép, mint haramia, mind egy
magámra törtetek?* * Állj meg tehát s védjed magad!*

1895. december 15. 50. szám.
Koucsekné |StubnyúróI. Tomcsányi Jánosné, Medzi- 
hradszky Kmilné, Scliwarz Kálmánná. Kisasszonyok : 
Kiimacsek Irma, Lehotzky Ilona, Dubovsky Kar'olin, 
Rosza Erzsi, Eibenstein Paula. Toperczer Irén, Ruttkay 
Ella. Újhelyi Aranka. Vákár Ella. Galanda Olga, Gsep 
csányi Ilonka, Velits \ -P rón áról, Kossuth N. Kossuth- 
ról, Schurina A. Árvamegyéből. Gruber Vilma. Felül- 
íizettek : Rakovszky Iván 5 frt, Dr. Lax Adolf 8 frt, 
Friedmann Gyula 2 frt 50 k r , Ilolfmann Ede 2 Irt 
50 kr. Fischer Annin 2 fit 50 kr., Zalhureczky József 
2 frt, Glückslhal Simon 2 frt. Olvasó kör Mosócon 
2 frt, Miclina Imre 2 frt, Schullz Ármin, 2 frt, Rak- 
ssányi József 1 frt 50 kr. Gaál Sarolta 1 frt, Hodo- 
bay Józsefné 1 frt. Kohn Hugó 1 frt. Risner József 
1 frt. Epstein László 1 frt, Moskóczi Ferencné 1 frt, 
Roll Béla 1 frt, Grossmann Adolf 1 frt.

— Irodalmi est. A turóc-szt.-mártoni »Otthon* 
asztallársaságtegnap tartotta második irodalmi estélyét 
a tagok és ezek vendégeinek élénk részvétele mellett.

— A ruttkai.vasúti fogyasztási szövetkezet elnöke, 
Saager Ferenc, ezen állásáról lemondott s így a 
válasz'mány az ügyek ideiglenes vezetésével Olcsav- 
szky Gyula választmányi tagot bízta meg:

— Kereskedelmi kör. Liptó-Szt.-Miklóson decem 
ber elsejével kereskedelmi kör alakult. Az ünnepélyes 
megnyitás alkalmából dr. Schlesiwjer Náthán elnök 
hazafias beszédet tartóit, melyben a kör céljául tűzte 
ki a magyar nyelv és irodalom terjesztését s ápolását. 
A kör számára már is beszereztettek a kiválóbb 
magyar írók müvei. Üdvözöljük a liptó-szt.-miklósi 
kereskedők mozgalmát s mint követésre méltó példát 
álllíljuk a Felvidék jelentősebb városaiban működő 
kereskedők elé.

— Felhívás. A pozsonyi kereskedelmi és ipar
kamara, az 1806-iki ezredéves orsz. kiállítás pozsonyi 
kerületi bizottsága nevében ezennel közhírré teszi 
az 1896 iki ezredéves orsz. kiállítás igazgatóságának 
felhívását, az iparosianoncok. segédek és munkások 
készítményeiből rendezendő kiállításban való részvé
telre nézve, azon hozzáaadással. hogy a kamara a 
hozzáforduló érdekeltnek szívesen nvujt segédkezet 
a szükséges tudnivalók tekintetében. 'H azánk ezred
éves fennállása alkalmából rendezendő kiállításnak 
célja bemutatni Magyarország szellemi és közgazda- 
sági állapotát. E célt szem előtt tartva, a kiállítási 
programúi felöleli a nemzeti munka minden ágazatát, 
de első sorban kivaló szerepet juttat a hazai ipar 
minden tényezőinek. Mi sem természetesebb ennél 
fogva, hogy a hazai ipar keretében megfelelő helyet 
kell elfoglalni az iparosíanoncok, segédek és munká
sok kiállításának, a melyben oly egyének versenye 
érvényesül, a kiknek ügyessége és ízlése, szorgalma 
és ügybuzgaltna zálogát képezi a hazai ipar méltán 
varhaló felvirágoztatásának ! De tanúbizonyságot van 
hivatva szolgáltatni ez a kiállítás arra nézve is. hogy 
az ipar e nélkülözlietlen segédmunkásai szakmájuk 
keretében különösen az utolsó 10 esztendő óta meny
nyire haladlak? Az ipurostunoncok, segédek és mun
kások tervezett kiállítása ennélfogva nagy jelentőség
gel bír és pedig nem csak az 1896 iki ezredéves orsz. 
kiállítás teljessége szempontjából, hanem ki váltképen 
az illető kiállítók között támasztandó versenynél 
fogv.-i, a melyet ezen kiállítás előidézni s ez által a 
magyar munka ezen ágazatának életrevalóságáról, 
szellemi erejéről tájékozást nyújtani hivatva van. 
Mindazon iparosíanoncok, segédek és munkások, a kik 
tehetségüknél fogva részt venni jogosítva érzik magu
kat felhivalnak tehát, hogy készítményeikkel vegyenek 
részt e nagy jelentőségű kiállításban ! A kiállításban 
való részvételre vonatkozó határozmányok a bejelen
tési ivekhez csatolt szabályzatban soroltatnak fel 
részletesen; mindamellett 0 helyen is kietneiletik, 
hogy: 1. minden egyes bejelentő csak szakmájába 
vágó s általa készítendő tárgyakat jelenthet be a 
kiállításra; — 2 a bejelentési határidő 1896. évi

felel Jakusics hirtelen — s azzal a két levente össze
roppan ; suhog a kard, szikrát vet az acél s míg a 
földre leeresztett leányka nyög a félelem rémületétől, 
a két hős csodalatos erővel küzd. >A két kar egyfor
mán erős, a két vívó egyforma hős . . .  de a pihentebb 
végre győz . . .« a fegyveréi mélyen bellit s »Forgacs 
leomlik hü lovárui, sz.cmeire halalköd hárul*. Vele 
együtt omlik össze a hajadon is, mint a hű folyondár, 
mely fehérfürtös viragivai egybefonódott a jegenye 
iombjaival, elhervad, ha ezt idóelött kivágják.

Jakusics oda rohan az összerogyott leányhoz s 
rémülve ismeri meg benne jegyesét; de mert a halai 
semmi nyomot nem hagyott a szép arcon, azt hiszi : 
ól, »s a halottan is deli hölgyet iovara emeli s Orosz- 
lánkőrc felrobog* — remélve, hogy még megmentheti.

Alig, hogy megindulnak, érkezik a Forgács és 
Szunyogh ludncpe, »kik a bomiott apát őrködve, 
szánva követik. Az öreg Szunyogh megpillantja a leányt 
vivő lovagot s új erőre kapva, rohan utánuk s mikor 
Oroszlánkö falai ala érkezik, ököllel kezdi ostromolni 
az érc kaput; tehetetlen őrjöngéssel, de rémségcs 
nagy akarattal. Üvöltő átkától viszhangzik a környék 
bérce.

Hirtelen azonban felnyílik a vár kapuja s Jakusics 
címeres paizsára kiterítve hozzák a halott Katalint. 
»Itt van leányod, imc, nézd! Ismered őt Szunyogh
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50. űzöm. Turóc-Szent-Márlon,

január hó 31 én jár le ; -  3. a két egyenlő példány, 
bán kiállítandó bejelentési ivek azon kerületi vagy 
helyi bizottságnál nyújtandók be, a melynek területén 
az illető bejelentő tartózkodik. — 4. ezen idöleves 
kiállítás 1396. évi julius hó In-én nyílik ineg és 
augusztus hó 15-ik napjáig larl ; -  5. a kiállításra 
elfogadott tárgyak 181)0 évi julius hó 1-ig bérmentve 
lesznek a kiállítási igazgatóság elmére beküldendők 
azok díjtalan elhelyezéséről és visszaküldéséről u 
kiállítási igazgatóság fog intézkedni úgy, hogy e cso
portbeli kiállítók még térdijat sem fognak fizetni 
végül — 0. a kiállítók arany , ezllst-pénzbali jutal
makkal, elismerő oklevelekkel, esetleg emlékok
mányokkal fognak kitüntettetní.

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz- 
vellen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 35 krtól 14 frt 6ő krig mólerenként — sima, 
csikós, kockázolt, minlázollakat, damasztot slb (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban s tb ) 
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: H e n n e l ie i - g  CJ. (Cs k 
udvari szállító) s e l y e m g y á r n  Z t t r ic l i l t c i i .  ’ —  
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 áros bé.yeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elinléztuttnek.

V  K  I. V  ■  I) K K  I II |

Irodalom.
A Magyar Nemzet Története. Szalay József

nck ily cimü, akadémiai jutalmat nyert müvéből, mely 
ben a magyar nemzet ezer éves múltját nemcsak s 
tudós alaposságával, de a miiveit nagyközönségre való

It A  II Ő
melyeket aze kötetben, úgy szintén Geiger képeivel,

Árpádok történetéhez rajzolt. így aztán a Szalay-Batóti- 
6 . torte«>et még azokra nézve is nélkülözhetetlen, kik 

szöveg dolgában beérik valamely más történeti mun- 
K-ival, a mennyiben ez a mű minden másféle inaoyar 
toj éneinek mintegy kiegészítőjéül, képes atlaszául 
szó ga A Szalay Baróti-féle történet nincs oly hosszú 
Klóré tervezve, hogy a közönségnek talán egy ovdize- 
,7 kelle',e vár»'a befejezésére. Négy kötetből fog 

? am, melyek mar a következő esztendőben mind meg 
is lesznek; ekképen igazi millenáris emlékműve lesz a 
magyar irodalomnak. A könyv első kötete a karácso
nyi és újévi könyvpiacon bizonnyal a legkeresettebb 
ajandékművek közé fok tartozni. Ára Corvina-kötésben 
, Irt, korona kötésben 7 frt 50 kr. Egyes fűzetek 30 
krjaval rendelhetőí  meg a Lampel R. (Wodianer F. és 
Itat) cégnél, ahol a munka havi 1 forintos rcs/teifi; 
tésre is megszerezhető. (Budapest, Andrássi ut

1895. december 15.
aim. tk. sz. 1H95.

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ilinko Jánosnak 
Polereczkv Mihály és neje sz. Chrochoczky Anna elleni 
végrehajtási ügyében Ivánkófalu községben fekvő az 
ivánkófaivi 76. sz tjkvben A. I. 1. sor-, 50. hr, szám 
a. felvett Polereczkv Mihály és Veres szül. Polereczky 
Mária nevére irt 3201. sz. házra és az ottani 27. sz 
fjkvben A. I. 2 —9. sorsz. alatt felvett ingatlanból

tekintettel élvezhető formában is tárja föl, immár meg-1 Polereczky Mihályt B. 4. és 12. alatt V* részben mec-
.elent az a ,  ....  illető jutalékra 917 frt 10 krnyi illetve 398 frt 20

krnyi kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanság az 1896. évi januar 
hó 9-ik napján d. e. 10 órakor Ivánkófalu községben 
a község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10% -á t készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedik a bánatpénznek a bíróságnál lett előleges elhe 
lyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol 
gáltatni.

jelent az első kötet. Az uj kiadás, melyet a miilenium 
alkalmából a vállalkozó szellemű Lampl Róbert (Wodi 
aner F. és Fiai)-cég bocsát közre, mind a kiállítás, 
mind a belső tartalom tekintetében egyaránt kiváló 
s kétségkívül egyik maradandó becsű emléke lesz a 
millenáris ünnepségeknek. Már a mű táblája is megra 
gadja a figyelmet. Középen a szent korona relief-képe 
•"Agy0.?, pompás színes kivitelben, arany fénysugaraktól 
övezve. A négy sarkon, arany alapon, elefántcsontszerű 
relief-képek tűnnek szemünkbe, a melyek a magyar 
történelem kimagasló alakjait: Árpádot, Szt. Istvánt. 
Hunyadi Mátyást és most uralkodó királyunkat: I, 
Ferenc Józsefet ábrázo'ják. Nagyítás nélkül mondhat
juk, hogy e kötés igazi remekmű De van ennél mé̂  
szebb. Mátyás király nagyhírű könyvtára egyik főn- 
maradt művének címlapja szolgált e második kötés 
mintájául. Nem tudjuk, hogy mit csodáljunk rajta inkább : 
a színek gazdagságát, összhangját e, vagy a forma 
változatosságát? A ragyogó külsőnek megfelel a belső. 
Az első kötetet, mely hazánk történetét az Árpadház 
kihaltáig tárgyalja, a mű átdolgozója : Baróti Lajos dr., 
ismert fiiatal történettudósunk irta, ritka alapossággal 
és lelkiismeretességgel. E résznek újból való megírása 
azért vált szükségessé, mert azt eredetileg nem Szalay 
irta. Első tekintetre látszik, hogy Baróti ismeri a leg
újabb kutatások eredményeit, melyeket kritikával hasz
nált föl, amellett beható forrástanuimanyokat is tett. 
Az eseményeket ügyesen csoportosítja, a főbb mozza 
natokat kiemeli, a nevezetesebb szereplőket előtérbe 
állítja és kidomborítja, szóval művészi képet rajzol, 
amely nem csak gyönyörködtető, de nagy mértékben 
tanulságos is. Nyelve egyszerű és világos, mint olyan 
iróc, aki tárgyával teljesen tisztában van. Sohasem 
téveszti szem elől, hogy nem a szaktudósoknak, hanem 
a müveit nagyközönségnek s a serdültebb ifjúságnak 
ir. Tartózkodik a felesleges jegyzetek, forrásra utalások, 
polémiák s egyéb ily tudományos célú dolgok alkal
mazásától, minél fogva előadasa mindvégig sima, vonzó, 
érdeket keltő. A mi a könyv értékét rendkívül emeli 
az kétségtelenül a benne felhalmozott képek n?gy 
száma. Közel háromszáz illusztráció ékesíti ezt az egy 
kötetet, közöttük kilenc szi íes, s huszonöt nem színes 
műmelléklet. A képek majdnem egy tőle gyig vagy régi, 
egykorú rajzok, műtárgyak és műemlékek másolatai, 
vagy természet után készült fölvételek, Történeti fes
tészetünk legkiválóbb termékeivel, Bencur, Than, Liezen- 
Mayer és más festőink remek alkotásaival taialkozunK

A u|r.?c -.szl -raúrtoni kir. járúsbirórúg mini tlkvi 
hatoság közhírré teszi, hogy Körmöcbánya város- 
nak Daubner János és Ferenc elleni végrehajtási 
ügyében Szkleno községben fekvő a szklenoi 192. 
87- tjkvben A. I. 1—46. sor-sz. a. felvett s Daubner 
1‘ ere ne nevére irt ingatlanságra 1291 frt kikiállási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fenneb meg
jelölt ingatlanság az 1896. évi január hó 7-ik napjan 
cl. e. 10 órakor Szkleno községben a község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron 
alól is el lóg adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10% -át készpénzben vagy óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
vagy pedig a bánatpénznek a biróságnál lelt előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályáéért elösmervényt 
átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi szíszept. hó 27-én. 

Meüzihradszky,
kir. aljbiró.

•132. sz. 1895.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, kmf.

Medz i hr ads zky ,
kir aljbiró

422. sz. 1895. '  , . , . . .Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
znióváraljai kir. járásbíróság 1895. évi 2167. számú 
végzése következtében Kohut József turóc-szt.-mártoni 
ügyvéd által képviselt Turóc-Szt.-Mártoni Takarék 
pénztár javára Ferencsik György és neje Mária ellen 
1957 frt s jár. erejéig foganatosított kielégitési vég
rehajtás utján lefoglalt és 514 frtra becsült 1— 12. 
folyó tétel alatt, 4 kanca ló. 2 tehén. 1 borja, 1 ser
tés, 1 üléses kocsi, 2 szekér, 1 szecskavágó gép, 2 vas
eke, 4 boronából álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladalnak.

Mely érverésnak a znióvávaljai kir. járásbíró
ság 3955—1895. sz. végzése folytán 1957 frt tőkeköve
telés ennek 1892. évi julius hó 27-dik napjától 
járó 8%  kamatai és pedig összesen 57 frt 80 krban 
biróilag már megállapított költségek erejeig András- 
falván leendő eszközlésére 1895-ik évi december 
hó 19-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kilüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján, 1895. november hó 16 án.
Szibner,

kir jbirósági végrehajtó.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági, végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a znióváraljai kir. jbiróság 1895. 
évi 2982. sz. végzésével Kohut József turóc-szt.-már- 
mártoni ügyvéd által képviselt Turóc-Szt.-Mártoni 
Takarékpénztár felperes részére Büchler Dávid és 
Teréz nagy-szocóci lakosok alperesek ellen 348 frt 
követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 500 frtra becsült 
ingóságokra, a fentidézetl kir. jbiróság 3485. sz. végzésé; 
vei az árverés elrendeltetvén, annak a helyszínén Nagy--' 
szocócon leendő megtartására határidőül 1895. évi 
december hó 23 ik napja, d. e. 10 órája tüzelik ki, a 
mikor biróilag lefoglalt 350 mmázsa nyári szalma, 
100 mmáza sarju, 50 mm széna, a legtöbbet Ígé
rőinek készpénz fizetés mellett, szükség esetén becs
áron 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 : 
tói számittatik.

Kelt Znióváralján. 1895. évi november hó 26.
S z i b n e r ,

kir. bír. végrehajtó. -

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

hatóság közhírré teszi, hogy Körmöcbánya városának 
Lacsko Antal elleni végrehajtási ügyében Szklenó 
községben fekvő

a szklenói 129. sz. tljkvben A. I. 1—23. sorsz. 
a. felvett s Lacsko Antal nevére irt ingatlanságra 
580 frtra megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 
1896. januar hó 4-ón d. e. 10 órakor Szklenó 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 bíróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmer
vényt átszolgáltatni.

vitéz? Itt a leány . . . temesd el őt !« E látoinányra 
felsír az ősz ember, »szeméből könyek omlanak; arcán 
nevető fájdalom iszonyú lorzképe vagyon. Üvöltő ajkán 
a kacaj jajjá húzódik — és a jaj fonák, csapongó, vad 
szeszélylyel hahotává tördelőzik széjjel* s elkezd beszélni 
összevissza, összefüggéstelen hamis szavakat, de a faj
dalom, amit azokkal kifejez, mélységes és igaz ! Bor- 
zongva veszi észre a bajnok Jakusics, hogy mi történt 
a nagy indulatú emberrel s mikor eléje hozzák Forgács 
holttestét is, megérti az egész szomorú tragődiat, fel 
sóhajt s szemeiről egy keserű könycseppet törül le 
>első, utolsó harmatot, mely ott valaha fakadóit «

S a rémes éjre kelő nap vörösen világítja meg a 
vitézek gyászos útját, kik a harcikürt reszkető búgása 
mellett viszik a hű párt Budetin íelé, hol Jakusics őket 
közös sírban temeté el. Rogyadozó térddel követte a 
gyászmenetet az a síró és kacagó öreg ember, kit fék
telen indulata ilyen iszonyúan, ilyen rohamos gyorsa
sággal vert le.

»Oh vándor — végzi a költő — ösvényed ha 
jár Trencsén magas vidékein s a Vág kanyargó párti
nál szemedbe ötlik Budetin : nézd meg mohos faiüregét 
s gondoldd hozzá e bús regét.

' 4 3 0 . sz. 1895.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a znióváraljai kir. járásbíróság 
1895. évi 2824. sz. végzésével Braun Vilmos kürmöc- 
bányai lakos felperes részére Dubovecz Mária Petro- 
visc mosóéi lakos alperes ellen 39 frt 35 kr. köve
telés és járulékai erejéig elrendelt kielégitési végre
hajtás folvlán alperestől lefoglalt 337 frtra becsült 
ingóságokra, a fentidézetl kir. járásbíróság 3300. sz. 
végzéssel az árverés elrendeltetvén, annak a hely
színén Mosócon leendő megtartására határidőül 1895. 
évi december hó 16-ik napjanak délelőtti 10 órája 
tűzetik ki. a mikor biróilag lefoglalt két pej ló. egy 
zöldre festett szekér, l szecskavágó gép. a legtöbbel 
Ígérőnek készpénz fizetés mellett, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in
góságok vételárából a végrehajtó követelését megelőző 
kielégítéséhez tartanak jogot, amennyiben részükre 
foglalás eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelenté
seiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek 
vagy Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak. A törvényes határidő hirdetmények a bíró
ság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik.

Znióváralján, 1895. évi november hó 25-ikén.
Szibner,

kir. bírósági végrehajtó.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál, 1895 évi szept. hó 26 án.

Medzihradszky,
kir aljbiró.

2908. tik, sz. 18 9 5 .

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mártoni kir.járásbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré lesd, hogy Körmöcbánya 
városnak Lacsko Ignác elleni végrehajtási ügyében 
Szkléno községben fekvő a szklenói 327. sz. tjkvben 
A. I. 1 — 14. és 16—24. sor-sz. a. felvett ingallanság- 
ból Lacsko Ignácot Va részben megillető jutalékra 
966 frt kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanság az 1896. évi januar 
hó 3-ik napján d. e. 10 órakor S'.kleno községben a 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alul is el fog ada'ni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10% -át készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előleges e l
helyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol
gáltatni.

Kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. szeptember 26-átf.

Medzihradszky
kir. aljbiró.



4 Turóc-Szent-Márton,
Í 8 U. sz. 18115.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 

102. §*a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1895 évi 
34-9. sz. végzése következtében Dala Máté ügyvéd 
által képviselt Zsalmann sz. Gsabada Zsuzsanna javára 
Zsalman András ellen 40 frt s járulékai erejéig foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt, Pop
per sz. Ilell Kornélia zsambokréti lakosnö ellen fen- 
álló 400 frtnyi követelés s járulékaival együtt nyil
vános árverésen eladatik.

Mely árverésnek a tek. l.-szt.-márloni kir. járás
bíróságnak 4272— 1895. számú végzése folytán 40 frt 
tőkekövetelés és eddig összesen 77 frt 45 krban birói- 
lag már megái lapított költségek erejéig Turóc-Szt.- 
Mártonban a kir. járásbíróságnál leendő eszközlésére 
1895. évi december hó 20-ik napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alól is el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi december 7.
Zathureczky Jenó, kir. jbirósági végrehajtó.

r  E  I . V I ■ ) K  H I  I I  I  I I  A  »  6 . 1895. december 15. 50. szám.
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olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy ifjú és 

régi és újabb írói és költői gárda minden számollev

nnk regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, költeményei, 
társadalom minden kérdéseire kilcrjeszkedik. Orvosi és egyéb

ninden évben négy regényt ad mellékletül, még pedig csinos

483. sz. 1895.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. turóc-szt.-mártoni kir. jbiróság 1895. évi 2991. 
sz. végzése következtében Dr. Stein Rezső ügyvéd 
által képviselt Glasel Jakab zsolnai lakos javára \Vitt- 
mann Dávid jászberényi lakos ellen 210 frt s járu
lékai erejéig íoganatositott kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 432 írtra becsült 540 db. jegenve- 
és lucfenyő-szálfából álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a lek. turóc-szt.-mártoni kir. 
járásbíróságnak 4083—1895. sz. végzése folytán 210 
frt tőkekövetelés, ennek 1894-ik évi november hó 
15-ik napjától járó 0o/0 kamatai és eddig üsz- 
szesen 68 frt 74 krban biróilag már megállapított 
költségek erejéig Prékopa községben leendő eszköz
lésére 1895. évi december hó 30-ik napjának délelőtti 
10 órája határidőül tűzetik ki és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. l.-c. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Márlonban, 1895. december 12-én- 
Zathureczky Jenő,

kir. jbirósági végrehajtó.

„Képes Családi Lapok.“
A legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap!
Megjelenik minden héten bő szépirodalmi és ismeretterjeszsiő tartalommal és külön beköthető regény- 

melléklettel.
Havonként kétszer »Hülgyek Lapju« cimü félives mellékletet ad, párisi divatképpel és bő divatludósitással,
A -K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K  

üreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.
A »K li P E S C S A L Á D I  L A P U  K«-ba 

tagja dolgozik.
A »K fi P E S C S A L Á D I  L A P O K  

kedélynemesilő olvasmányok. Iránycikkeivel i 
cikkei pedig tanulságosak.

A - K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K  
színes borítékkal, éves előfizetőinek.

A - KÉP ES  C S A L Á D I  L AP OK*  borítéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdések 
és feleletek tárháza.

A - KÉPES C S A L Á D I  LAPOK*  előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az -előfizetők postáján*.
A - K É P E S  C S A L Á D I  L AP OK*  képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanulságosak.
A - K É P E S  C S A L Á D I  L AP OK*  1890 január első számával XVIII-ik évfolyamába lép.
Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jelentek meg:
Csendes világ, regény, Heniczkyné Hajza Lenkétől; Évfordulón, költemény. Jámbor Lajostól; Régi tör

ténet, beszély, Lnuka Gusztávtól; Hogyan ruházkodjunk télen? orvosi cikk, dr. Fodor tanártól; Bál után. vig 
monolog, Oláh Györgytől; A költő, költemény, Feleki Sándortól; Versek zenéie költemény, Kudnyánszky Gyulá
tól ; Boldog újévet! életkép, Mcriczayné Károssá Irmától; Megnyugtató történet, freskó, Krúdy Gyulától; Én is! 
regény, Tolnai Lajostól.

Mutatványszámokat bármikor szívesen küld A - K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K *  kiadóhivatala 
Budapest Vadász-utca ti. saját házában.

K I ö II e  t é m i li r  n li
a - K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K«-ra a -Hölgyek Lapja* cimü divatlappal és a r egénymellékletlel együtt 

Egész érre 0 forint. — Fél évre 3 forint. — Negyed évre 1 forint őü kr.

Figyelmeztetés.
A ki 3 uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget egyszerre beküldi, annak elismerésül egy díszes 

emlékkönyvet küld a kiadóhivatal.
Kérjük az előfizetések megújítását, s lapunknak az ismerősök köreriben terjesztését.
A ki az egész évre szóló hat forintnyi előfizetési összeget 80 kr csomagolási és postaszállítási díjjal 

együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt előfizetési összeget 40 kr. csomagolási 
díjjal együtt egyszerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül, és a ki csak 1  foriut 50 krnyi 
negyedévi előfizetési dijat 2 0  kr. csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadó
hivatal egy regényt küld jutalmul.

Előfizetéseket (a hónak bármely napjától) elfogad a - K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K *  kiadóhivatala, 
Budapest, Vadász utca 14. szám.
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OIE^IEZIR J . - f é l
gyógyszertár Bécsien, I. kér., Singerstrasse 15. sz., „zum goldenen R,eichsapfel“.

l3 . " f c > c 3 .a ,C S O l ^ ,  ezelőtt á lta lá n o w  la ltilacN oK  neve alatt; ez utóbbi nevel teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik
betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig vin ú,i
melyben ezen kitűnő háziszerböl készlet nem volna található. h ‘ sa,au

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajánltaltak minden oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és srékrekedésből erednek ■ mint cnr-nvim l- 
májbajok, kólika. vértolulások, arany-ér. béltétlenség s hasonló betegségeknél. Vérliszlitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység és az abból eredő bainknái 
is : igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál slb. Ezen vértiszliló labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek ’folvlin ,, 
a leggyengébb egyének, de még gyermekek állal is minden aggodalom nélkül bevehetők. y an mc»

A számtalan hálairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük ulán egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek ezen ImK-on
csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani ’ * n

Köln. 1893. április hó 30-á...
Tisztelt Pscrhofcr Ur! Legyen olyan szives és küldjön nekem ismét lő teker

cset az ön felülmúlhatatlan vértisztiló labdacsaiból utánvétellel. Fogadja ez ulon is a ! 
legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáért.

Maradok teljes tisztelettel Pawlistik Ferenc, Köln, Lindenllu 1.
Harsebe, Földnik mellett, 1887 szepl. 12.

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

Bécs-Ujhely, 1887 november 9.
Mélyen tisztelt Ur ! A legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek fiU éves 

nagyncncm nevében- Az illető 5 éven ál szenvedett gyomorhurulban és vizkórságban, 
már éleiét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül egy dobozi 
kapott az ön kitűnő vértisztiló labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán töké
letesen kigyógyult. — Legfőbb tisztelettel Weinzettel Josefa.

Eichengraberaml, Gföhl mellett. 1889 márc. 27.
Tekintetis Urj Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban hasznos és 

kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen 
labdacsok értéke felett cs azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmele
gebben fogom ajánlani- Ezen hálairalom tetszésszerinti használására önt ezennel felhatal
mazom- Teljes tisztelettel Ralin Ignác.

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

-<■— —-  Zwickl Anna.
Ezen vértisztiló labdacsok csakis a Pnerhofer J.-fóle az -arany birodalmi almá- 

hoz* cimzett gyógyszertárban, Bécaben, I.. Slngeralrasse 15. sz. a. készíttetnek 
valódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, 
melyben hat doboz tartalmaztatik, 1 frt 5 krba kerül; bérmentctlen utánvétel! küldéssel 
1  frt 1 0  kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.

Az összeg előbbeni beküldésénél (mi legjobban posta utalványon eszközöltetik) 
bérmentes küldéssel együtt 1 csomag 1 frt 25 kr.. 2 csomag 2 frt 30 kr.. 3 csomag 3 frt 
-w kr., 4 csomag 4 frt 40 kr.. 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.

5I». Nagy elterjedtségük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb 
nevek és alakok alatt utánoztalak ; ennek következtében kéretik csakis Pserliofer J.-félc

1 fogja ajánlani.
vértisztiló labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak melyeknek 
használati utasítása a Pserliofer J. névaláírással fekete színben és minden eKVes doboz 
fedele ugyanazon aláírással vörös sziliben van ellátva.
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Turóc-azt.-martom Magyar Nyomda — Mosltóczi Kerencn
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