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O rszágos tornaverseny.
Piros pünkösd nők hüllőn; virradó 

hajnala a fővárosban üdvözölte a vi
dék tanuló ifjúságát.

Mint hajdan Kómának ifjúsága a 
fórum köré gyülekezett, hogy bemu
tassa testi ügyességét, bajvívói kép
zettségét: úgy m<>st Magyarország 
reménység a fővárosba ment bebi
zonyítani azt. hogy a szorgos tanu
lás közepette testi ereje sem csök
kent s a szellemi foglalkozás nem 
feledtető el vele a ■ inens sana in 
in corpore sano* nagy elvet.

Csáky Albin gróf vallás és közok
tatásügyi miniszteré a kezdeményezés 
dicsősége. Ö voli az. aki belátta, hogy 
a szellemi munkának f< Ihalmözödolt 
terhét lehetetlen rnegbirnia oly ifjú
ságnak, mely nem fordít kelló gon
dot testének ápolására, izmainak erő
sítésére is.

Hiszen még mindnyájunknak emlé
kezetében van ama utasítás, a melyet 
a miniszter a múlt tanév elején a tan- 
felügyelőkhöz intézett. A rendelet ar
ról intézkedett, hogy az ifjúság a kor
csolyázásból rendszeres oktatást nyer
jen. sőt. a hol ezt a viszonyok meg
engedik. az iskolák udvarán jégpálya 
rendeztessék be. E rendeletet nemso
kára követte egy rnásik. mely a lor- 
naoklatás szigorításáról szólott.

És e rendeletek hatású immár nyil
vánvaló. mert alig volt városa e ha
zának. melynek tanuló ifjúsága ne 
lett volna képviselve az ország fő

városában hétfőn megtartott országos 
torna versenyen.

Nem az elfogultság, nem a tudo
mányok megvetése, vagy kicsinylése, 
nem is egyoldalúság mondatja ve
lünk ama szavakat, hogy a testi élet 
fejlesztésére épp oly gond lorditlas- 
sék, mint a szellemi munka ápolá
sára. Egyik a másik nélkül nem fej
lődhetik ki természetesen ; az első 
föltétele a másodiknak ; ok az egyik, 
okozat a másik*.

Hiszen a modern orvosi tudomány 
ma tn.-ir a testben keresi a lelki meg- ! 
zavart dottság okát, a psybologusok, 
pathologusok a szellemi abnormitás 
minden aprólékos tünetét, a test ab- 
nortni- fejlődésére vezetik vissza.

Nem sóhajtozunk a középkori esz
mények után ; nem azt valljuk mi 
az ifjúság ideáljának a kinek karján 
hatalmas izmok duzzadnak, vagy tán 
Kiniz-i Pál módjára malomkövet for
gat, de nem tartjuk, s főleg állami 
szempontból nem tartjuk ideálnak 
azt sem, a ki könyvei közé te- 
melközve sorvasztja testét unös un- 
talan, mig aztán az elcsigázott test 
reágál a kifárasztott szellemre s pelv- 
hüldtté, bágyadttá élctunoltá válik 
mindakettő-

Közép ut a kettő közölt!
A középiskolák tanagyaga nem oly 

sok, hogy a testi erő fejlesztését hát
térbe kellene szorítani. Kendszeres 
beosztás mellett jut idő egyiknek is 
másiknak is lelkiismeretes teljesí
tésére.

A görög nyelv eltörlésével, a tan

anyag is csökkent és a mint érte
sülünk. csökkenni fog ezután is ne
hány. kevésbbé fontos tantárgy okta
tási óraszámának upasztásáva1.

A közoktatásunk élén ájió szakmi
niszter va lóban,’ Júliái lan Imzgóság- 
gal iparkodik oktatásügyünk; állapo
tán javítani, le rázza a skolasztikus 
rendszer nyűgét, hogy éptostü ifjúsá
got neveljen a hazának.

Az ország sorsa első sorban a vi
dék ifjúságának kezeiben van le
rakva-

A vidék az ország kultúrájának 
forrá-a, anyagi erejének bányája-

Bármerre nézzünk s szét a fővá
rosban, mindenütt -ízt találjuk, hogy 

i a főváros sem a szellemi, sem az 
| anyagi élet téren nem termel, de fej

leszti az erőke!, a melyeket a vidék
ről kontingentál.

Rajta hát hazánk ifjúsága, versenyre 
fel! Tornásszatok, izmositsátok testi 
erőiteket, mert ti hazának nemcsak 
polgárokra, de katonákra is nagy szük- 

, sége van.

Dr. Nemes László.

Magyar gazdatisztek szövet
kezete.

Magyarország' a mezőgazdaság országa. 
Iparunk fejletten, kereskedelmünk csak las
san halad; a lakosság legfőbb keresetforrasa 
a Mdmivclés. Ez az a tényező, melynek 
úgy árami. mint társadalmi életünkben a

legelső szerep jutott és a mely befolyásolja 
nemcsak nemzeti, de kulturális viszonyaink 
alakulását is.

Nem csoda tehat, ha mindaz, a mi ezzel 
í sszefügg. ha minden a mit a földmivelés , 
terén újat észlelőnk, fokozottabb mértékben 
ragadja meg figyelmünket.

Ily nevezetes mozzanatnak látszik az az 
egyesülés is, melynek czzköz'.é-ére Magyar- 
ország összes gazdatisztül .s erdészei a 
múlt héten Budapesten összegyűltek.

1 A cél, mely a társadalom e munkás tag
jait fővárosunkba vezérelte, egy ?egély és 
nyugdij alap megteremtése, t< a olyan 
terv, melynek sikeres keresztülvitele lendí
teni van hivatva a magyar gazdatisztek 
mostani helyzetén.

Hogy ez a segély és . ugdij-cgyesület 
szükséges, az kétséget n in szenved. Mar 
az a tény, h gv az a mozgalom, mely e 
céibéi a magyar gazdatisztek körében meg
indult. általános megelégedéssel fogadtatott, 
az is egyik jele innak, hogy bizony szükség 
van ily pénzalapra. Kiknek a gyakorlati, 
élet követelményei iránt olyan fogékony ér
zékük van, mint a gazdatiszteknek, azokat, 
ha komoiy okok fenn nem forognának, csu
pán egyictesdit játszani, nem lehetne ösz- 
szetobor/ani az ország minden zugából a 

| fővárosba, hogy idő és költségkímélés nél- 
1 kul tanácskozzanak az egész kar jövője 

fölött.
| Itt tehat igen komoly fétfiak gyűltek 

össze, komoly célra és a napirendre kitűzött 
tárgyak elég fényes bizonyítékai annak, 
hogy a vezetőség részéről csakugyan elta
láltak azt a módot, mely a gazdatisztek 
helyzeteitek javitasara a legalkalmasabb.

T Á R C A

Galam b Eszti.
Elbeszélés.

(Vcgtí.)

t\  „ F e l v i d é k i  i l i r u d ó 4* e r e d .  tő r e á ju .

—  Áldjon meg lut az Isten, Eszti ! Légy 
boldog Molnár Pistával , légy boldogabb, 
mint Bénivel lettel volna

Nem is időzött sokáig itt. Elmondta 
még röviden az orvos k'-rdésére, hogy mi 
részé van Béninek es neki a tegnap óta 
történtekben, aztán elment haza szomo
rúan, hogy fiának megvigye Galamb Eszti 
boCíurutat.

— Oh, fiam ! S.oinorú lesz a tn- életünk
c.ontul s hajtotta, miután mindent ei- 
mondcll lianak. Olyan lesz a mi életünk, 
mint a mező. a mely le van aratva mint 
a kert a melynek unnden virága .e van 
tépve- Nem maradhat el a roszakaratú, 1 
vagy a meggondolatlan tett büntetése; 
csakhogy bennünket nagyon hamar és na
gyon crö.->cn ért utol aZ elmaradhatatlan 
büntetés . Uh fiam ' Szomorú lesz a mi 
életünk /.elitül.

igv sóhajtozott az öreg Pázsit, és j 

minden nap talált utas kifejezést holdo ta- j 
Iáim - elmondására

Kul iiiben, ha ö nem hozta elő. Bem
nek intőit < zélie mindig i szomorú bánkó- 
dás Petiig, bizony hamarább kiheverte volna 
Béni is a hajat, ha lelkileg is nem gyötrik 
folyton magukat azzal, a au mar úgy is

me yörtént és a mit tabui az I .ten is meg- 
bocsátott nekik.

Hiszen Galamb Eszti nap-nap melleit 
erősödik - z orvos úr ízt állítja, hogy mire 
harmadszor kihirdetik Molnár Pistával, ak
korára a maga labán el bir menni a temp
lomig. meg \ issza.

Bi l i  is kiheveri végre az erős verve-z- 
lesé 'el és az ütésnek csak annyiban marad 
nyoma. hojy leje fol\ ionosán reszket.

De hu mit ér az. a remény, hogy az 
Isten m g:■ '•csatolt nekik, mikor telkeikben 
ott él meggondolatlan tettük tudata?

Mit ér nekik az, hogy Galamb Eszti a 
legelső nap, a melyen az utcára mehet, 
hoz.zajiő jön az. őre • Molnáráéval és biz
tatja oki-:, hogy felejtsék el mindannyian a 
mi megbántas. c .ik aira < inlek--, zenek 
a múltból a mi .szeretet.

M t ér ez. ha n ni tudjak elfelejtem 1
Mikor Galamb I s. ti esküszik Molnár 

Pistával, mind a kelten ott vannak a temp 
lomban

Bt ni kinti g y ö n y ö rt tatai abban, h o g . 
imadkozi .. Eszti » - o gsa gá crt ez órában ; 
hanem az ö reg Pa. át keserve til Zokog é> 

fo lyton  csak azt sohajtozz.i:
— Miért kei lelt ennek így történni én 

ódé I :eiietn

III.

Evek múltak el.
l’azsip Ambrus eb- öltözött oda, a hol 

többe nem faj semmi
II imv.út Juli;, a ki legalább annak 

örült, hogy Béni még sem lett Galamb 
IN.tii- még mindig leány; veszekedő, cin- 
bergyulölő ven leány

Azonban kifogott rajta az. egész falu 
apraja, nagyja.

Eáitad-cma a reszkető fejű embert 
a Molnarék k i ki. fiával játszani, Julis? 
szoktak kérdezni tőle, mióta megfutni lát
tak attól a jelenettől, hogy l’az-it Béni 
együtt játszott Molnár Pista s ép kel gyer
mekevei.

ilanczúr Juiis arcza rendesen eltorzul 
erre a kérdésre és atkozódva fut udvarára ; 
a honnan utoljára ki sem jön. nehogy azt 
iassa. hogy Pázsit Béni boldog a Molnárék 
boldogságának látásán.

Pedig úgy van. Béni bánkódasa eny
hült az. idővel. Az. a testvéri igaz szeretet, 
melyet Galamb Eszti is, meg a férje is érez
tetnek vele kárpótolta azért a szerété
iért, a melyet nem bírt soha ébreszteni 
Esztiben. A Molnáruk boldogsága azt mondja 
neki, hogy az Isten megbocsátott és ez 

| véghctetlcnül jól esik lelkének,
Abban a ket kis gyermekben él. a kik 

annyira hasonlítanak anyjukhoz, mintha az.t 
latna újra kis korában.
Annak a két s.-.ép gyermeknek a meleg ra
gaszkodása kv| -; ■ i a/, o élete boldogsá
gát . .

Hat Ganc/os Sudár Jóska?
() most csöndes ember nagyon,
Kiult-: a í it-iiibcn az: a két eszten

dőt, a melyre elitélték, mint makacs go
nosztevőt es onnan egészen megromlott 
egészséggel jóit haza. Molnár Pista ölelése 
összetörte. Soha sem lesz belőle egészséges 
ember. Molnár Pistát messziről kikerüli, ha 
meglátja ; és a mennyire köhögésétől teheti 
hangos szitkokk-1 atkozza, mig csak lathatja.

Hanem az ö átkozódasa nem rontja 
le a Molnárek boldogságát.

Nem jut az az igazságos Isten magas 
! színe elé .

Révész Lajos.

R ajec-T eplic.
— (A magyar Qastein.) —

A közelebbi vasúti állomás : Zsolna, 
a vil i jrgalomnak egyik fontos és a szél
rózsa minden irányából gyorsvonaton el ér
hető gyúpontja. Innen Rajcc-fürdö —  ki:ü 
no országúton haladva — egy óra alatt ér
hető el. Az utazas a legkellemesebbem te
lik el, minthogy a természet bajos szépsége 
a szemnek folyton felette érdekes és k- lle- 
mcs látványt nyújt a lejtő nélküli ul tő- 
szomszédságában kígyózó patak egyik olda
lán elvonuló szikla-csoportok legkülönfélébb 
mészkóalakzataiban. a másik oldalon a ra. 
jeci alpesek oldalait boritó fenyvesek sótét 
örökzöldjében.

Rajec-íürdő 420 méternyi magasságban 
fekszik a tenger színe íciett, északfelé egy 
egészen zárt hegylánc áltál van védve, mi- ' 
után közvetlenül annak tövében fekszik ; ég- 
hajlata — alpesek al itti fekvése dacara 
— igen - nylie, levegője ózolldús. az egész 
vidék tüdovész-mentes és portalan ; mind- 
ezeknél fogva az égiia lati gyógyfürdő min
den e|on\evet rendelkezik, sőt s/araz tele 
mi.itt téii tiilú/kodasra is ajánlható.

(Z 1 'momiy Vilmos véleménye, illetőleg 1 
dr. Tei - sz Benedek kísérletei nyomán) Ka- • 
jcc-fürdó meleg forrásai eocacn-margaréte* ‘ •* 
gckböl erednek, hóinérsékük 28* R.

A ket forrás : a Gizella- cs Valcria-for- 
ras a ket nag\ es négy kisebb tukórfürdőt, 1 
valamint a kádfürdőket latja el A viz kris
tálytiszta, átlátszó, szag- és iznelküli, a 
violaszinü lakmuspapirost gyengén vörösre 
festi A Gizclla-förras vizének fajsulya a 
külső a (méreskori) levegőnek 11 5' R*nyi . 
hömérséke mellett 1.00055, a Valeria-for- 
rásc 1.00075



A ' kongreasus e héten vette kezdetét é 
három napig tartott. A tárgyalások főleg e 
4 pont körül forogtak.

I. A gazdatisztek állása és minősítése.
II. A mezőgazdasági és erdészeti tisztek 

nyugdija.
III. A gazdatisztek osztaléka a gazdasági 

termelés eredményében.
IV. A szolgálati állások közvetítésének 

szervezése.
A követelések elég világosak, de e mel

lett elég méltányosak is. Nincs bennük 
semmi, a mi a célon túl lőne, vagy a mi 
teljesíthetetlen volna. Mert maga az a kö
vetelés is, hogy a gazdatisztek jövőre a 
termelés eredményének bizonyos hányi dát 
kapják, csak egy formája a befizetésnek, 
nem jelent tehát túlkapást, hanem jogos 
igényt: becsületes m u n k á é r t ,  becsüle
tes d i j t.

A gazdaközönség tehát nyugodtan tekint
het a gazdatisztek egyesületi mozgalmára 
és a kongressus, mely most Budapesten 
tartatik, nemcsak az a l k a l m a z o t t ,  
hanem az önálló gazdákra nézve is üdvös- 
következményekkel járhat.

Levelezés.
Znióváralja májushó.

Nem akarom e lapok szives olvasóit az 
országos tornaverseny részletes leírásával 
untatni. A fővárosi napi lapok elég terje
delmesen közölték azt. Azt hiszem, hogy 
megyénk és a szomszédos megyék lakosait 
érdekelni fogja a znióváralj.in elhelyezett 
és igy a felvidék érdekeit képviselő áll. 
tanítóképző-intézetnek az országos torna- 
versenyen való részvétele ; ezért csak er
ről fogok szólni. Hogy a pálmából nekünk 
is jutott egy kis rész, azt a szives olvasó 
már bizonyosan tudja; de hogy ezen pál
marészhez mily áron jutottunk, az már 
kevésbé lesz ismeretes.

Mindenek előtt meg kell jegyeznem, hogy 
a verseny a vidéki és fővárosi intézetek 
között magában is egyenlőtlen. Az elsők
nek legjobban berendezett téli tornaheiyi- 
ségeik vannak, az utóbbiak ilynemű helyi
ségei pedig nagyon fogyatékosak ; az 
elsők a versenyteret eleve jól kipróbál
hatják, az utóbbiaknak erre nincs mód
juk ; a vidékieket a verseny előtt, az út

* fáradalmai jól elgyötörték, még a főváro
siak teljesen kipihenve jelentek meg a ver
seny-téren stb. stb. S ha mind c mellett 
a vidékiek helyüket derekasan megállták,
—  ez rájuk nézve kétszeres érdem* Ha 
mindezekhez hozzá tesszük, hogy a vidé
kiek, a csaknem kizárólag fővárosiakból 
összeállított bíráló bizottság részéről nem 
valami nagy méltányosságban részesültek.
—  a mégis kitüntetésben részesült ifjnk
kiválósága még feltűnőbb lesz. —■ Végül 
meg kell említenem, hocy a vidéki intéze
tek közül is legmostohább elbánásban a 
tanítóképző intézetek részesültek. Ennek 
igazolásául szolgáljanak a következők. A 
kedvezőtlen idő miatt a verseny szoluctiója 
vált szükségessé. Kisorsollaltak előzzör is 
azon intézetek, melyek együttes gyakorla
taikkal a versenyen részt vehetnek. Nem 
különös-e, hogy az ilynemű gyakorlatok
ban való résztvehetésre csakis a buda
pesti paedagogium jutott, a tanítóképző 
intézetek közül ? És igy a tanítóképzők 
díszoklevélhez egyátalán nem is juthattak. 
Részcsittetett ugyan a modori ilyenben : 
de ez is csak azért történt, mert a bíráló 
bízót'ság cgv kiváló tagja ez intézetnek 
egykor igazgatója volt. Meg a magan ver
senyből is ki akartak bennünket rekeszte- 
ni ; de ekkor két vidéki tornatanár s
talán a mi buzgó tanfelügyelőnk is a
ministor úr ö exeUentiájához járult, s igy 
az intézők e terve meghiúsult. Hogy ez 
csakugyan igy volr, annak igazolásául bá
tor vagyok fölemlíteni, miszerint a tanitó- 
képezdei tanároknak a versenyt követő 
napján tartott egyleti választmányi ülésén
a paedagogium érdemdús igazgatója azon 
indítványt tette, hogy a magas kormány 
kéressék fel a tanítóképzők versenyének 
jövőben külön tartatására. Ezen indítvá
nyát első sorban éppen a fentebbiekben 
jelzett szembetűnő meliőztetésiinkkei in
dokolta Ezeknek előrebocsátása után bá
tor vagyok intézetünk részvételéről rövi
den megemlékezni. Részlvcttünk a magas 
ugrási, a lf>0 méteres gat és a 200 méte
res távolsági versenyben Az elsőben Mé
száros Imre IV-ed és Hercsut Kálmán 
Il-od éves növendék á lta l; a másodikban 
llercsút Kálmán által ; a harmadikban Ma
gyar Gyű a negyed és Keviczky Nándor 
H-od éves növendék által. A magas ugrás
ban az utolsó előtti fokol Mészáros a leg

szebben ádigorta ; de úgy látszik, hogy az 
illető bíráló tag az érmet minden áron egy 
modorúink akarta juttatni, és igy a követ
kező futamra Mészárost nem is kandidálta. 
A gát futásban az első futam csoportjánál 
llercsút Kálmán szépen győzött ; a győzte 
sek versenyében azonban az indulás ele
jén megcsúszott, és igy mintegy tiz lépés
sel hátra maradt, e tiz lépésből a pálya 
végéig kilencet behozott, úgy hogy a pú
ivá végén harmadik lett. Ebből látszik, hogy 
ha a végzetes csuszamlás nem történik H. 
az ezüst koszorút oly fényesen nyeri el, a 
minél fényesebb győzelem az egész ver
senyben nem volt.

Magyar és Keviczky győzelméhez nincs 
mit tennem. Ha meggondoljuk, hogy a kö
zépiskolák minden harmadikára, és a kép
zőintézetek minden egyesére jusson csak 
egy egy jutalomdij, vagy verseny-érem, — 
az elért siker még úgy is fényesnek mond
ható. A távolugrási és botokkal való 
csukió gyakorlatok, melyekben növendé
keink kiiálólag kitűntek, a fentebb emlí
tett re lukció miatt, versenyre nem kerül
tek : és igy haladásunkat ezekben az or 
szag szine előtt be nőm mulathattuk. A 
mi növendékeink katonás magatartását és 
kinézésé- illeti, úgy ez is minden elfogu
latlan szemlélő elismerését méltán kiérde
melte.

Végül nem hagyhatom említés nélkül, 
hogy az elért sikerben az oroszlán rész 
Stepankó Aibert tanárt, a ki a gyengél
kedő szaktanár helyett a vezetést és be
gyakorlást elvállalni szives volt. illeti meg: 
a mit kiemelni e helyen is kötelességem
nek tartok.

Hogy növendékeink minden - rövid idő
höz méri — mcgné»hetőt megnéztek, és igy 
számos tapasztalatokkal gazdagon tértek 
vissza. — az a dolog természetéből folyik.

S.

A H ÉT T Ö R T É N ET E .
A z o rszág os tornaiinneii pünkösdhétfőn 

tartatott meg a fővárosban Az ország 
hetvenkilenc iskolája — középiskolák, pol
gári iskolák és ezekkel egyenrangú szak
iskolák — küldötte el növendékeit, a magyar 
olimpiász ez első ünnepére. Az ország

minden részéből, lakosságának minden ré
tegéből összesereglet fiatal gladiátorok 
szama megközelítette a négyezret. A mu
tatványok. melyekről a fővárosi lapok oly 
sok szépet írtak, arról lesznek bizonyságot, 
hogy a már-már hanyatlásnak indult torna
ügy — még ezen körülmény mellett is —  
a fejlettség fokán áll. Reményleni lehet, 
hogy a jövő évek hasonló versenyei az 
ideit jóval túlszárnyaljak. A tornnmesterek 
a tapasztaltak után biztosabban fognak 
munkához, hogy a küzdelem számukra 
megszerezze az elismerést. A  most lefolyt 
versenyen KJ tanintézet nyert elismerő ok
levelet. a tornatanárok közül pedig 18. A 
znióváraljai tanitóképezde két növendéke : 
Magyar Gyula és Keviczky Nándor, a 200 
méteres futásban a győztesek között volt 
olvasható. A győzelemnyerteseknek öröm
mel gratulálunk s óhajtjuk, hogy győzel
mük bevezetése legyen a jövő evek még 
nagyobb győzelmeinek.

Közoktatásiultji intézkedések. Csáky Albin 
gróf kultuszminiszter folyton keres és ta
hi! uj. meg uj feladatokat, melyekkel hazája 
nevelésügyének akar hasznára lenni. Az ő 
érdeme az imént említett első magyar 
olimpias/. megnyitása. .Most a tanfdügyelő- 
ket utasítja, hogy vegyenek az oly leányok- 
tói, a kik kedvezményesen vétetnek fel az 
állami tanintézetekbe, kötelező nyilatkoza
tot az iránt, hogy tényleg a tanító- vagy 
nevelő-pályán szándékoznak megmaradni 
legalább nehány esztendőn át. Ez utasítás 
ama tapasztalatra támaszkodik, hogy igen 
sok szülő az állami tanítóképző intézete
ket puszta nevelőintézetnek tekinti, a me
lyekben leányát á ami költségen kiképez
heti. a nélkül, hojy komolyan szándéka 
volna tanítónőnek adni leányát. Ezért a 
felvételt a következő intézkedésekkel szo
rítja meg 1. Tekintettel kell lenni arra, 
hogy kinek a családi viszonyai teszik va
lószínűvé. hogy a tanítónői vagv ncvelőnői 
pályán megmarad. 2. Azok a szülök, kik
nek leányai az ingyenes tanításon kívül 
még kedvezésben (pl. bennlakás, ellátás stb) 
is részesülnek, nyilatkozatot tartoznak 
kiállítani, hogy leányuk legalább öt esz
tendeig tanítónő vagy nevelőnél c s 1, ellen
kező esetben pedig Ők az állam költségeit 
visszafizetik.

legújabban meg a középiskolai ig.i/ga 
toknak ad rendeletét, hogy iskoláikba fel

A Rajec-íürdői források alkatrészei foly
tán azok a következő 'betegségeknél kitűnő 
gyógyhatásuak :

a) a nyákhártyák, nevezetesen a gége és 
a nemi szervek hurutos bántalmainál ;

b) bőrbetegségek közül : prorigo, phtia- 
sis, kosz, nedves kütegek és görvélycs bőr- 
daganatok ellen;

c) az idegrendszer betegségei közül : bé
nulások esetében ; végül

d) traumaticus és csúzos izzadmányok 
esetében.

Ez égvényes-földes ásvány források élet
tani hatása hőfokuk és konyhasótartalmuk
nál fogva kétféle. —  Magas hőfokuk a bőr- 
tevékenységet fokozza, a vérkeringést előse
gíti, az ósszszervezet felépülését sietteti és 
az idegeket feléleszti, sójuk áltál pedig mind 
a külső bőrre, mind pedig a nyalkhartyára 
üditőleg és megnyugtatóig hatnak.

Belső használatra vcselobok és hugykö- 
vek orvoslására ajánlható, legutóbbi időben 
idült gyomorhurutnal és gyomorégctesnél 
úgy a székelés kétirányú idült bajánál, bel
ső használattal párosult fürdés mellett meg
lepő eredmények érettek cl.

Gyógymódokul szolgainak : a tukör-és
kádfürdökbeni fürdésen kívül az ivó-gyógy
mód úgy saját, valamint minden egyébb 
ásványvizek használása mellett, kitűnő és a 
mellett olcsó tej és juhsavó, végül jól be
rendezett massagc-intézct is rendelkezésére 
áll a t. c. fürdőközönségnek A hidegviz- 
gyógymód is alkalmaztatik az ehhez értő 
fürdőorvos áltál ; végül a hcgyoldalok ár
nyékos erdeiben szolid emelkedésekben ké
szült utak az Oertcl tanár gyalogló gyógy
módjának gyakorlását is lehetségesitik.

A vallalat salat lakhazaiban az egyes szo
bák heti ara a julius hó i-töl I5*ig tartó 
időszakban 4 és to írt közt mozog ; van

nak ezenfelül fényűzőbben berendezett lak
helyiségek, melyek ara 12— 20 frt. Ezen

heti árak június havában, valamint augusz
tus hava 15-töi szeptember hó 15-ig 30 
százalékkal, az év többi részében 50 száza
lékkal kisebbek. A szobák napi árai árjegy
zékbe fogialvák és a heti áraknál 20 szá
zalékkal nagyobbak.

Ezen szobaárak egy ágygyal ellátott szó 
bakért számíttatnak, minden további ágy 
után napi 30 kr. fizetendő. A Stefánia vil
lában epy külön ágy csak 20 krba kerül.

Ezen arakban az ágyneműért járó is fog
laltatik, mely az esetben is fizettetik, ha az 
igénybe nem vétetett.

Kívánatra két és több szobából álló csa
ládi lakások bocsájtatnak a t. c. vendégek 
rendelkezésére, melyeknek ára külön egyez
kedés utján állapiltatik meg.

A magánházakban kapható szobák * 
szinte igen mérsékelt árúak.

Szobatakaritasért egy ágy után 5 kr. j 
fizetendő- Ruha- és cipőtisztítás egy személy j 
után naponként 5 krba kerül.

Ezeken kívül követelt egyeli szolgálatok
ért a személyzet külön díjazásban részesí
tendő. A szobatakaritasért akkor is fizetendő, 
ha a t. c- vendégeknek sajat szolgáik vannak,

A fürdő-orvos, ki a fürdő egészségi ügyét 
vezeti jutalomdijban részesül, mely a t. c 
vendegek belátására bizatik, szegények in
gyen tanácskozhatnak az orvossal. A t. c. 
furdövendegek kéretnek, miszerint saját ér
deküknél fogva, a gyógymódok használata 
előtt, az orvos tanácsát igénybe vegyék, 
annyival is inkább, mivel ez orvosi utasítás 
nélkül artalmas lehet. Ezen első orvosi ta
nácskozás ingyenes.

Gyógy cs zenedij. Ezen dij 3 osztályú, 
de szabad választás szerint fizettetik és pe
dig : I oszt. 5 frt, II. oszt. 3 frt. III. oszt.
1 frt. Minden további családtag 50 krt fizet. 
Gyermekekért, úgy minden szolgaszcmcly 
után csak 30 kr. jár. Ezt csak azon t. c. 

j vendégek fizetik, kik 4 napnal tovább ti r-

tózkodnak helyben. — Ugyanez június havá
ban és augusztus 15-től szeptember 15-ig 
csak felében, az év többi részén egyáltalá
ban nem szedetik be.

Külön mcdcnccfürdö legfeljebb 6 sze
mély személy számára reggeli 4 és fél órá
tól 9 óráig az első személyért 80 k r, 9 
órán túl 60 kr.. minden további szeméiy az 
időre való különbség nélkül 20 kr. egy 
kádfürdő 50 kr., I. osztályú tükörfürdő reg
geli 4’1*— 9 őr iig 40 kr., azontúl 30 kr. II. 
osztályú tükörfürdö 10 kr. zuhanyfürdő 35 
kr., fürdőruha 10 kr., csupán lepedő 5 kr.

12 éven aluli gyermekek a fűrdüarak leiét 
fizetik, kivéve a kádfürdő, a zuhanyfürdő cs 
a külön mcdcnccfürdö első személye után 
fizetendő árakat.

Három vendéglő van hivatva élelmezés 
dolgában a t. c. vendegek kielégítésére. (Az 
egyik orthodox izraeliták részére)

Jó ízletes és szükség szerint a gyóg;. mód
nak megfelelő ételek, hasonlokép kitűnő 
italok mérsékelt, hatóságilag megállapított 
arak mellett haphatók ; megegyezés szerint 
en abonement is lehet étkezni. Úgyszintén 
kapható egész ellátás fiirdőhasználássai együtt 

| - frt napi ártól kezdve felfelé.
Katonatisztek és tisztviselők javára mcsz- 

szemenő kedvezmények vannak megállapítva s 
fcltctclkcp csak az köttetik ki. hogy azok fel
jebbvalóik áltál kellő időben bejelentessenek.

Orvosok sajat személyükben úgy a für
dők utáni árak. mint a gyógy- és zenedij 
alól mentesek. - A lakás dolgában csa* 
ladjaik kedvezményezése a legnagyobb elő
zékenységre számíthatnak.

E fürdő Csendes falusi jellege fenn van 
tartva, a mennyiben összes lakhazai nyaraló- 
szerűen kertek közepette cpitvék s ép ezért 
a csendéletet szükségelö, ezt a legzavartala- i 
nabbul élvezheti.

A vendegek mullattatása és kényelme 
céljából rendelkezésére áll egy gyógyterem, j

egy cikülönzötl zongora-terem, egy olvasó
terem, egy fedett séta. valamint társasjátékra 
alkalmasan berendezett nagy veranda. Ezen
kívül céllövészet, crokctjaték, Lawn-Tcnnis,

 ̂ horgászat és csclnakazás, a >nagy szállodá
ban* (a részt nem vevők nyugalmának meg
zavarása nélkül) rendezett tanccstélyek, a 
fürdői zenekar előadásai stb. nyújtanak 

I szórakozást helyben.
Kivaló és üdülőknek alkalmas időtöltéskép 

kell kiemelni a pisztrángfogás különböző 
nemeit.

Kirándulóhely a gyönyörű környékre szám
talan kínálkozik 8 pedig egyaránt a tourista 
minden fajának (régisógbuvarnak, a termé
szettudósnak) Létava, Szulyó, Bittse, Hricsó, 
Budatin, Teplicska, Strecsno és Óvár várakra, 
továbbá a Klakk. Zsibrit, Mincsov, Kis-Kri- 
van hegycsúcsokra stb. Távolabbi kirándu
lások Illává, Trencséni fürdő. Tátrafüred, 
Stubnya stb. — A kirándulni óhajtóknak 
lovak és szamarak altnak rendelkezésre lo
vaglásra is.

Budapestről Galanthán át 6 óra, Rut- 
kán at 6 és fel óra alatt érhető el Zsolna. 
Bécsből Pozsonyon at Zsolna 5 és fél óra. 
Krakkóból Oderbergen át körülbelül 5 és 
fél óra. de Zwardonon át is tehető meg az 
utazás; Zsolna Tcschenből 1 és fél óra. 
Zsolna és Rajccfürdü közölt kényelmes tar- 
saskocsik közlekednek naponkint az egész 
fürdőidényen á t ; menet dij személyenkint 50 
k r ; kivanatra különfogatok altnak rendel
kezésre.

Posta- és távirdaállomás helyben.
A fürdővállalat 1889. év február 24-én 

részvénytársasággá alakult és mindent elkö
vet, hogy a vendégeknek a fürdőben! tar
tózkodást kényelmessé tegye és vendégeinek 
megelégedését minden irányban kiérdemelje.

Minden közelebbi felvilágosítással készsé
gesen szolgál a furdögondnoksag.



ne vegyenek több Innu'ót egy-cgv osztályba, 
mint a mennyi a törvényes számnak (60) 
megfelel. A mi '.öbb jelentkezik, azt kere
ken utasítsák el. Kz egyszerű és radikális 
mód a túllömottségen óhajt .segíteni, de 
valószínűleg arra is céloz, hogy n szülők 
forduljanak a kevésbé tömött polgári isko
lákhoz. melyeknek négy alsó osztálya úgyis 
megfelel a középiskolák hasonló osztályai
nak. A vidéki szülők figyelmébe ajánljuk 
az utóbb említett körülményt. Ezzel sok 
gondtól és lótás-iuláitól akarjuk a vidéki 
szülőket megmenteni.

Natália királynét, a fiatal szerb király 
anyját, a regensck parancsára s a szerb 
kormány rendeletére rendőrileg kitiltották 
Szerbiából. Folyó hó 18-án délután fél öt
kor foganatosították az erőszakos rendele
tet. A volt királyné kocsiját lovascsendő
rök vették körül. Azonban a tömeg meg
rohanta a csendörséget és szétkergette, 
azután kifogta a királyné lovait és ujongva 
vonszolta a kocsit vissza a királyné la
kására. A  palota elölt lázitó beszédeket 
mondoitak, Natália pedig megjelent az 
ablakban és megköszönte a népnek szere
tető nyilváuulását s ablakából pénzt és 
süteményeket osztogatott. Az első kisérlel 
tehát nem sikerült. Másnap reggel 4 óra 
20 perckor a katonaság létrák segítségével 
hatolt be a királyné lakásába s öt perc 
múlva Nathaliát zárt bérkocsiban vitték a 
a vasúti állomásra. A királynét négy ko
csiból álló külüiivonat vitte Zimonyba, a 
hová reggei ő órakor érkezett meg. Az ál
lomásról táviratozott a magyar királynak 
és kérte engedélyét aziránt, hogy Zimeny- 
ban maradhasson. Az engedélyt távirati 
utón csakhamar megkapta. Innen Natalia 
másnap gőzhajóval Thur-S/.everinbe s on
nan vasúttal Szitujába.

H Í R E I N K

Az állami közép kereskedelmi iskola harmad
éves tanulóinak Osztályvizsgája kedden volt 
meg; eredménye — tudomásunk szerint 
az hogy az összes növendék érettségire bo 
csáttatik; ez évben lesz tehát 20 maturans; 
az. írásbeli vizsgák lehetőleg még e hóban, 
a szóbeli pedig júnin.s 15 és 16 an tartatik 
meg; ettől fogva 27. éig minden napra esik 
egy —  két vizsga.

A Liptosztmiklosi állami polgári Iskola
18861. évi május hó 24-én A »l”ckcte sas* 
szálló nagytermében a felállítandó tapintó* 
zct javára zene és szavalást cstéiyt rendez, 
melynek műsora a következő 1. Marscillaisc 
énekli az iskolai vegyeskar. 2. A gyermek 
és a sivárvány. Arany Jánostól, Szavalja 
Janoviiz Erna III. oszt. tanuló. 3. Magyar 
népdalok, Goli Jánostól, Lnckli az iskoiai 
vegycskar. 4. Rondo, Plcyeltői. Zongorán és 
két hegedűn előadjak Joób Ervin II oszt. 
tanuló. Zcilcrdorf Henrik IV. oszt. tanuló 
és Bohus László I. oszt. tanuló. 5. A ta
vasz érkezése. Daljáték zongora kísérettel. 
Szövege Varady Antaltól, zenéje Krney Jó
zseftől. Énekli a leányok kara. 6. Sonate 
pathétiquc, Beethoventől. Llőadja Grossman 
Jcnni IV. oszt tanuló. 7. A haza, Pósa La
jostól, Szavalja Hoffmann László I. oszt. t. 
8. Mazur, Zsasskovszky Ferencitől, Énekli az 
iskolai vegycskar. Kezdete fól 8 órakor, be
lépti dijak 80, 60 és 40 kr. Felülfizetések 
kösszönettel íogadtnak és hirlapilag nyug* 
táztatnay.

Képviselő jelölés A Grünwald Béla olha- 
lozása folytan megüresedett zólyomi kép
viselőségre a mar jelöltül felléptctctt Rad- 
vánszkv mellett dr Huszágh István volt 
megyei főjegyző is pályázik szintén sza
badelvű programmal. IJgy hallottuk, hogy a 
választóknak igen tekintélyes csoportja 
sorakozik mellé,

Majális Az állami iskolák majálisa csü
törtökön volt meg. Az időjárás igen ked
vezett az ifjúság ezen kedves mulatságának, 
amennyiben eső nélkül mull el az egész 
nap: reggel 8 órakor vonult végig a váro
son a negycdfélszáz tanuló impozáns szép 
menete: ötvennégy zászlót lobogtatott a 
szél s Paliék tüzesen húztak a Bukóczyt; 
a valóban gyönyörű menet utcára csalta

az egész várost. Mire kiért az ifjúság Tín- 
nula és Varos jahodniki lakosok szép li
getébe, már ott várta Páts Károly vendég- 
'ős pompás frissítőkkel,ételekkel, italokkal; 
a gulyás nagy üstökben fölt s nagy tálak
ban habarták a galuskának való tésztát; 
egy kis siesla után - gkezdődött a táncz, 
a játék s vígan foly míg a dobszó ebéd
hez nem hivla a gyermeksereget. Ebéd 
után aztán megérkeztek a szülők s a ven 
dégek és kedélyes mulatozással telt az idő 
esti 8 óráig; ekkor aztán mekezdődött a 
bcfolévonulás tömérdek lampion fénye mel
lett, persze ennek is nagyon sok nézője 
akadt s tízre járt az idő, mikor az iskola 
udvarából rengeteg éijenzés mellett szerte 
oszlott a fiatalság • egy kedves kis mulat
ság emlékével gazdagon.

A ruttkai vasúti tisztek társas kirándulást 
rendeznek ma délután a strecsnói völgybe ; 
az indulás -  ha az idő kedvező — d. u.
I órakor történik a ruttkai állomásról kü
lön vonattal, ételekről kiki maga gondos
kodik italokat Kchmann vendéglős szál
lít ; a visszaindulás 8 órakor lesz, szinte 
külön vonaton. Tudómásunk szerint Már- 
tónból is több család vesz részt a rutt- 
kaiak szives meghívása folytán a kellemes
nek ígérkező mulatságon.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 213631V
b. A pósla és távirdahivalalok által tna- 
gánfdeknek adható felvilágosítások tárgyá
ban. Tapasztaltam, hogy hírlap szerkesztő
ségek, pénzintézetek, egyletek, ügynökök, 
kereskedők és inas magán felek a posta 
és távirda hivataloktól bizonyos egyének 
hitel kéne sségére vonatkozó, vagy statiszti
kai é> egyéb adatok közlését kérik. — 
Minthogy a pósla és távirdahivalalok ma
gán feleknek csakis a pósla és távirda ke
zdési szabályokról illetve a magat igazoló 
magánféi saját küldeményére adhatnak fel
világosításokat : figyelmeztetem a közön
séget, hogy a posta és távirda hivatalok 
hoz kizárólag az imént megjelölt ügyekben 
forduljon felvi ágosiiásért, mert egyéb tár
gyú megkeresésekre a posta hivatalok vá
laszt nem adhatnak. Budapesten, I89I 
április hó 11-én- Baross s. k a másolat 
hiteléül Blaskovics s. k

A tokezö tarsasag uj tekepályát építtet a 
vasúti állomáson! az építkezéssel anyira ha
ladtak, hogy mához egy hétre remélhetőleg 
meg leheti tartani a megnyitó ünnepeket.

A kövérség ellen az orvosok újabban azt 
tanácsolják hogy evés közben, valamint 
közvetlenül az evés előtt s után, semmit 
se igyunk. Nevezetes, hogy ez a tanács 
már Plinius nagy müvében (XXIV. könyv
I I  . 23.) a következőkép fordul elő: »A ki 
hasat növeszteni, vagy általában kövéred- 
ni akar. az igyók evés közben is ; a ki a- 
zonban soványodni óhajt s nem akarja, 
hogy hasa kerek legyen, annak evés köz
ben nem szabad innia s azután is csak ke
vés italt vehet magához, azaz másszóval, 
annak lehetőleg tartózkodni kell az italok 
tói*.

Megérkeztek a bikák, melyeket a >Gaz 
dasági Egylet- kiküldött bizottsága Piuns- 
gauban vásárolt; összesen 20 db. telivér 
tenyészállat érkezett s községek és magá
nosok sietve kapkodták szét a formás, szép 
állatokat. Igazán örvendünk ez akvizíció 
nak, mert a megyei marhaállomány nagyon 
is rászorult már, hogy egy kis vérrel 
megnemesittessék.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer által 23 éves süketség és fülzú
gásból gyógyult ki, készséggel szolgál 
azon szer leirásáv; mindenkinek, ki hozza 
fordul. Cim : NICI1 jLSON H. J., Wien XI

I R O D A L O M

Alig van tarsadaimi vagy irodalmi kérdés
melyre figyelmét ki ne terjesztené hazánk, 
nak egyik legjobb cs legelterjedtebb szép
irodalmi hetilapja : a • Képes Családi La
pok* Legujabbi 21-ik számában cikksoro
zatot kezed meg Tolnai Lajos jeles re
gényírónk és aesthikusunk hírneves tollá
ból »A vidék és költői cim alatt, melyben

irodaimi viszonyaink számos ferdeségét | 
óles tollal ecseteli Meg vagyunk győződve j 
hogy e cikk sorozat, mely különösen a vi
déki irók és köbök hivatottjaira akarja a \ 
közügyé met terelni, kellő méltánylásban 
fog részesülni a közönség részéről. Az is
mertetés sora Könyves Tóth Kálmánnal 
kezdődik, kinek ogy kitűnő rajza mindjárt 
közöltetik is, Ugyanazon számban van to
vábbá egy igen érdekes közegészségügyi 
cikk is: »A telefon mint járvány terjesztő 
cim alatt, melyet a közönség különös fi
gyelmébe ajánlunk.

Közgazdaság.
Kereskedelmünk értéke : Hazai és külföldi 

lapokban élénk vita tárgyát képezték a 
napokban a nemrég életbelépett »Magyar 
Kereskedelmi Társaság* uj vállalatai. E 
társaság, mely jelentékeny állami támoga
tással létesült, legújabban megkezdte a 
zsiradék valamint a szábitázi üzletet is. 
Nagymennyiségű szalonna és disznózsirki- 
vitclünk eddig alig egynéhány budapesti 
cég kezében volt. Ennek a kiváltságnak 
véget vetendő s a kivitelt előmozdítandó, 
a Kereskedelmi Részvénytársaság elhatá
rozta, hogy ezentúl a henteseknek eladandó 
áruikra (az árfolyam szerinti érték 90 szá
zalékáig) előleget ad s számukra egy kis 
provisió fejében a külföldön való eladást 
is eszközli. Még nagyobb tamadasnak van 
kitéve a Magy. kér. társ. azért mert a szál- 
lhási üzlet terén az immár európai hírű 
Hoffmann S. és V. céggel szövetkezett. Azt 
a vádat emelik ellene, hogy mint szállító, 
a kereskedővilág titkait könnyen kifogja 
türkészni s igy abban a helyzetben jut, 
hogy a kereskedőkkel méltánytalanul fog 
versenyezhetni az aruüzlet terén. E vád 
megértésére tudni kell. hogy a Hoffmann
S. és V. cég nem közönséges szállító cég, 
meivet a kereskedj tetszése szerint ki is 
kerülhet. Ez a cég nagy vállalkozás szel
leménél fogva ma abban a helyzetben van, 
hogy a közönség áiuit olcsóbban szállít
hatja, mint tnaguk a vasutak s igy a szál
lító közönség hacsak szándékosán magasabb 
dijakat fizetni nem akar kénytelen a ne- 
vezeti céghez fordulni. Megjegyezzük, 
hogy a menyiben a M. K. T. nevezett 
céggel közösségre lépett, a szállítási üzle- 
let továbbra is a szállító cég kezeli s ti 
mig e cégnek semmi közg a k. részvtárs. 
áruüzletéhez, addig viszont a társaságnák 
semmi köze a szállítási üzletek kezelésé
hez, Másszóval, amennyiben a társaságnak 
szállítási üzletei vannak, azokat is a H. 
S. és V. cégre bízza s ennek fejében a 
cégtől a haszon egy részében részesül, de 
amennyiben a szállító cég a kereskedők 
titkait a szállítólevélből ismerhetik, ezekbe 
a keresk. részvénytarsasagnak semmi be- 
ictekintése. Egyes érdekelt kereskedők 
most gyüléseznek. enqueteznek, küldött
séget akarnak meneszteni Baross minister- 
hez, hogy a nevezett társaságot ejtse el, 
de a miniszter már eleve kicsinyesnek és 
igazolatlannak jellemezte azt a mozgalmat 
és ijy  nem valószínű, hogy ezek után 
cserben hagyja az önmaga által úgyszól
ván teremtett társaságot, mely nagy szol
gálatokat van hivatva tenni n ha/ai kér s- 
kedelemnek, vagy a Hoffmann S. és V. 
céget, mely eddig is sokat tett az idegen 
versenycégek legyőzésére.

rint a kis-csepcséni 7B. sz. tjkvben + 1—6
sor 90. 114. 176. 217. és 452. hrsz. a. fel
vett Hasto János és neje szül. Hrivnák 
Susanna nevére irt és az 1885 évi april 
hó 23 án foganatosított árveréskor Kollár 
Mhá'y á tál 1465. írtért megvett ingatian- 
ságra 1110 fri 50 kr. kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a íennebb meg. 
jelölt inga;lanság az le>91. évi június hó 
2-ik napján d. e. 10 órakor Ks-Csepcsén 
községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gallanság kikiáltási árának iO százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett elő- 
leges e helyezéséről kiállított szabályszerű 
elösmervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
T.-Szt -Mártonban, 1890. december hó 

15-én.

F e k e t e ,
kir. jbiró.

954. sz^ 
tk. 1891. '

Árverési hirdetményi kivonat.

A l.-szt.-miklósi kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Vitá
lis Péter végrehajtatónak és Droppa Má
tyás, Mihály csatlakozóknak —  Droppa 
Mihály cs kk. Droppa János végrehajtást 
szenvedő elleni 37 frt toké követelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a rózsa
hegyi kir. törvényszék (l.-szt.-miklósi kir. 
jbiróság) területén levő Okolicsno község, 
ben fekvő :

az okolicsnói 41. sz. tjkvben A I 2|8 
utb. telek 1—16 18—45 sorsz. a. foglalt s 
Droppa Mihály és kk. Droppa János mint 
neh. Droppa János örökesei és a végre
hajtási za'ogjognak bejegyzése után jogot 
szerzett tulajdonosok nevére felerészben 
irt és 32 6 sz. ház, udvar, magtár, két kert 
és külsőségből álló ingatlanra az árverést 
354 frtban e«ennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1891. évi júniushó I -ik 
napján délelőtti 9 órakor Okolicsno község 
házában megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 százalékát vagyis 35 
frt 40 kr. készpénzben v^gv az 1881. LX. 
t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazsagügyministeri rende
let 8. §-aban kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. c. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előle.-es elhe- 
lyezéséról kiá'litott szabályszerű elismer- 

I vényt átszoigáltatni.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Liptó-Szt.-Miklóson. 1891. evi april hó 
15 én.

G a lla sz ,
kir. aljbiró.

N yilttér.

I ' i i r l t i g c  á iH ile iiN io flV  vo n
O O  k r .  bis fl. 7.65 per Meter -  glatt 
gemustert ca 2500 versch. Farben und 
Dessins) ( — vers. roben- und stückweise 
l’orto- und Zollfrci das Fabrik-Depót G 
Henneberg (K. u. K. Hoflicferant,) Zürich. 
Mustcr umgehend. Briefc kosten 10 kr. 

j l’orto.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos. 
Társszerkcsztő: Fehér János.

6427. az. 
tik. 1890.

Árverési hirdetményi kivonat.

A turócszL-mártóni kir. jbiróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, miszc-

ÜGYNÖKÖK
törvényileg megengrdett 
sorsjegyek részletfize- ,  ,

tése me.etti eladá /  
saraaltalunk /  >£*9?

/ &

/  mellett 
/  mindenhol

r  /  felvétetnek.

/
/ A  I I I . K K  é a  T M A

/  BUDAPEST,

*  /  Fürdó- éa Dorottya-utca 
sarkán.

Fóvároal 
váltóüzlet társaság



Egyszeri kísérlet mindenkit meg fog győzni, hogy

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen.

Ezen kiváló szer meglepő erővel és gyorsasággal pusztít el 
minden kártékony rovart.

Legcélszerűbb a Zaclierliu-léle takarékoskodóval 
beporozni.

A Zacherlinl semmiféle más rovarporral összehasonlítani 
nem szabad, a Zacherlin egy különlegesség, mely sehol és so
ha másként el nem árusittatik, mint

lepecsételt üvegekben Zaclierl .1. névvel.
A ki Zacherlinl kér és papircsomagban vagy skatulyába 

kap valamiféle port. s azt elfogadja, biztosan megcsalatott. 
VALÓDI KAPHATÓ:

TuróczSzt.-Mártonban Solté?/. I, I abrv .1 zsef. Gr.ihcr M. és fia — L. 
Szt.-Miklós : Palka Péter Mossocz: Peri János fia Ruttka: Schulz 
Adolf. Gaál Emil. — Zsolna : Paradovs/ky Rób. Waidapfcl I . i. Tordy I.. 
Mel/er. A., Hecht M — Tót-Próna . Skálák G . Tinkö György. Túróé- 

Turán : Messinger H.
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gazdasági gépgyár részvénytarsulat
ezelőtt; GROSSMANN ÉS KAESCHK.NHAGH

Budapesten külső v áci-u t 7
Lóvonatu vasúti állomás Az osztrák-magyar államvusut indóházától 10 

perc távolságban.
A legkedvezőbb feltételek mellett pontosan és olcsón szállít magyar ké- 
szitményü mindennemű gazdasági gépeket, mint járgányos cséplőké.szil 

leteket, gabonarostákat s egyéb mezőgazdasági cikkeket és

gözcséplögépeket.
ajánlja szabad szeges rendszerű, legújabb .szerkezetit s leg

pontosabb kivitelű gözcséplőgépeit.

3 és fél. \ és fi iőerejü moz- 
logtökéletesebb kicséplése. k - 

tűnő tiszlilása és osztályozása mell ti.
Széijfütésnéi kell .’Ot) -250 .100 3f>0 k!. szén (faáránylag) l í  óra alatt. 
Szalmnfülésml kel! •'* 7 kéve szaima 100 kiesés kévénél. Cséplési képes

ség .') 7000- 7 10.000 középnagyságú kéve 1 nap ui .tt
\ n  ö lécK C N  *« y,C H é|» l« sé|» ek  v s w t í/ .e r U t 'z e lle l

0. s, 10 lóereje fa-, szén-, szalmafütési mozdonyokhoz s mo gúnyokká1.

s t s s s e z í s s  m z  ts s a E B B E M s a ^ í,

i  Í ré í je r  in ta l-fé le  k iviteli palaczksör

D 1 E T R I C H  é s G O T T S C H L I G
B U D A PEST

vagy DREHER ANTAL Kőbánya.
Csakis teljesen leülepedett, tehát tükórtiszta kiviteli sör szétküldése, folytoo friss 

üvegtöltésben, a minőség hamisítatlan volta mell' kezesség vállaltatik

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
.4 r je g y *rk c k  in im ln ifV Ié  Ingyen  é* bern iéü l ve.

Figyelmeztetés! Miután gyakran megtörténik, hogy idegen készítményü es gyön
gébb minőségű sörök .Dreher Antal kiviteli sör- cirn .diát forgalomba hozatnak, a 
t. c. Dreher-féle kiviteli sör fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott üvcgcimkét. 
melyen a Dietrich és Gottschlifl név okvetlen kell, hogy rajta legyen, kivaió figyel
mükbe ajánljuk.

1 o M i o e o e e
&
Q M elyik lap ra  fizessünk elő ?
f j
q  Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap .

o
o „ E G Y E T É R T É S "

a mely az u; évvel immár .’ ;-ik > vfwiyamába apvtt. Hz a magyar oiva.-ó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból számi értesüléseinek ■ ;> or.as.iga. alapossága és 
sokasaga. rovatainak változatossá;.-.! kitüiió-égv. a különböző olvasmányok gaz
dag tárháza tették az D-.g> ikj.szérűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról
a legrészletesebb s c mellett tárgyilagos híí tudósítást c ;ycdül az cEgyetértés. 
közöl. Gazdasági rovata elismert reg v\:m Jyn :. ■ -vend. A magyar kereskedő 
8 Gazdaközönseg nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az 'Egyetértés' 
kereskedelmi s tőzsdei tudósitasuina1 I őségével s alaposságúval ma mar n ni 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az 
• Egyetértés -ben, amin- szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad. mint egy lap sem. Két barom regényt közöl egy
szerre. úgy hogy egy év alat .g> go kötetni re .eny:. részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jo magyar t .-u fordításban kapnak az .Egyetér
tési olvasói. A ki olvasni valót keres és a v ilág folyásáról gyorsan és hitele.,-n 
akar értesülni, fizessen elő az .Egyetértésre', melynek előfizetési ara egy hóra 
t fit So kr., 1 , évre 5 Irt s egy évre go frt Az előfizetési pénzek az >Égyetér- , 
tés* kiadóhivatalába küldendők. Mutatvanyszamot a Kiadóhivatal kívánatra 
hétig ingyen és bérmentve küld.
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L é g e n  s z á r í t o t t  t e r m é s z e t e s  i s t á l l ó  - t r á g y a
darabokban vagy zúzott állapotban

U E U M A O  T E S T  V É H E K  aradi czégtcl
H I T  5 0  száza lék n á l töb b  s z e r v e s  a n y a g g a l.

»: össze? vdsav (phosphorsav) mennyiség
Ss!©rve8 lőgenv (Organ StickstofT 

' » Üáj? Káli
I-2H . :r.: Vilsavas (phospliorsavas’' káli —

3 Í T  Ára : 100 metermázsanként 160 forint az aradi vasut-allomasra szállítva. zúzott állapotban 200 forint

Kizárólagos képviselt Magyarország, Horvátország és Slavonia részére

S z á v o s z t  A l p h o n s n á l
5 l V .  A ran y Já n o s-u t.z a  II. B U D A P E S T É  N V. A rany Jan o s-u tcza  II.

> hol minden felvilágosítás készséggel megadatik.

Q^XXXXXXKXXXV*VKXXKXXXKXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXKXX-t,:^r KAXOt«XX)OOKXX>
- - ___

luróc-wd. luárloni magjai nyeli ,.u -  ltoatuícld JgLác*.

Vegyi elemzés: V íz
Szerves alkatrészek 
Hamu
Vízben oldható vdsav

316  *| 
2U0 
1 iá  
2-4b

>o
o

g
o

o
o

®
«g

<


	21



