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Búcsúzás.V ,pim
Legördült ismét egy esztendő a múltak 

feneklelen tengerébe, az örök és végnélküli 
semmiségbe. A közélet mindennapi jelenségei 
közepette az elválás mindenkor bizonyos elfo- 
gódás mellett szokott megtörténni, s ennek a 
sajátságos érzelemnek alaphangja a fájdalom, 
az elválás okozta veszteségek felelt. De leg
mélyebb a hatás akkor, ha az elválás, a búcsú
zás fájdalmait és keserveit nem enyhíti az 
újra bírás, a viszontlátás reménye és vigasza.

Ezek az érzelmek foglalják el keblünket 
most is, midőn elbúcsúzunk a most lezajlott 
űaztepdőtől. Felújuluak összes emlékei, de inig 
nyújtott reményei és örömei az időleges hatás 
után úgyszólván nyom nélkül tovaröppentek, 
addig a szomorú emlékek sajgó sebei kitöröl
hetetlenül vésték be az évszámol az emléke
zetbe.

Alig van közlünk oly szerencsés halandó, 
ki a lefolyt esztendőben nem veszített volna 
el valakit, aki neki kedves, sőt legkedvesebb 
volt. Egyik elvesztette egyedüli gyárnolát, az 
önfeláldozó, gondviselő szülőket, a másik élete 
egyedüli célját és reményét, a kedves kis cse
metéket, a harmadik jövendő élte boldogságát, 
kit már az oltár elől ragadt el a kérlelhetlen 
végzet.

S mindezen keserű emlékek egy rövid 
év történetéhez fűződnek, s most, midőn el
búcsúzunk az 1896 esztendőtől, mely fajdal
maival keblünket meggyötörte, — szinte újra 
vérezni érezzük a bár sajgó, de az idő kien
gesztelő, gyógyító hatása alatt in ár-in ár hegedni 
kezdő sebeket.

A mit ezekben' elmondottunk az egyéni 
világról, — mert egyének alkotják a társadal
mat és a társadalmak együtt véve képezik 
magát a nemzetet, — ráillenek azok a nem
zetre is. A nemzetnek is vannak szerettei, 
oszlopai és hű fiai, s ha azokat elveszti, annak 
fajdalma átsajogja az egész nemzet szivét.

Voltak az évben veszteségeink, s nemze
tünk géniusza nem egy ravatalnál állott köny-

nyezve, hogy hervadhatatlan babérkoszorújá
val megörökítse a távozónak emlékét, — de 
a nemzet fájdalmát is.

Ezek a fájdalmak is a most múlt évnek 
történetéhez fűződnek, s ezek a szomorú emlé- 

ek vésik a nemzet emlékezetébe kitörölhe
tetlenül az elröppenő évnek szárnál.

E szónál azonban lehetetlen, hogy egy 
jóleső érzés ne enyhítse a veszteségek okozta 
fájdalmakat, az a minden keservet túláradó 
öröm és nemzeti büszkeség, mely a jövő 
időkre is kiapadhatlan forrását az ezredéves 
lét örömünnepében bírja. — Mert elmondhat
juk, hogy a lezajlóit esztendő hazánk törté
netének nemcsak egy fényes lapja, hanem 
maga egy egész történelem

Az úgynevezett művelt külföld eddig 
vajmi keveset tudott rólunk, sőt az a kevés 
is inkább ártalmunkra, mint hasznunkra vált, 
mert roszakaratú és hamis információkban 
bírta forrását. Az ezredéves országos kiállítás 
azonban élő cáfolata volt mindezeknek, s a 
szerencsés kezek állal megelevenített ezeréves 
történetünkbe beletekinthetett mindenki, még 
pedig most már az eredményeket és hatáso
kat is mérlegelhetve, nem minden ámulás és 
csodálkozás nélkül. *

Ellenségeink az irigységtől sápadtan, s 
jóakaró ÍJarát.ai.pV ! ^ !'i^edve látták, hogy 
Magyarország nemcsak versenyezhet a küllőid
del, de egynémely dologban már túl is szár- 
nyállá azt. Székes fővárosunk pedig természet 
és emberi kéz alkotta szépségeivel és csodái
val kacérkodik az elsőrendű világvárosokkal.

Az a mesébe illő tündérország tehát, 
melyei a székesfőváros ligetébe varázsollak a 
magyar kezek, örök dicsősége lesz áz ezredik 
esztendőnek.

De ha e meseország tündérfériye a távol
ból idesereglett szemlélők ellőtt időről-időre 
tova is lebbennék, az ezredik évnek világtör
ténelmi fontosságát örök id ikre fogják hirdetni 
azpk az ércbe öntött és kőbe faragott emlé
kek, melyek az ország hét pontján égbe emel
kedő alkotásokként, míg e főid hátán embe

rek élnek, őrei lesznek a magyar nép dicső
ségének. A lezajlott évtől tehát nem lehet oly 
könnyen elbúcsúznunk, merlnein egy közönséges 
naptári évtől váltunk meg, hanem ezer esztendő 
határfájánál, mértföldjelzőjénél állunk, midőn 
az új évnek felderengő hajnalpírját üdvözöl
jük. Bár elfog bennünket önkénytelenül is a 
kételkedés érzete, hogyh i a távozó év méltó 
befejezése volt egy viharos, dg végeredményé
ben mégis dicsőséges m ullna l \ \^ j jo f t  a iískör 
szöntött esztendő, küszöbére ^^n$ed^NC\íli/ni 
egy legalább is oly dicsőséges 'ÚjabbJ^irfed- 
évnek.

A múlt tanúsága megnyugtatja a hazája 
sorsa iránt talán aggódó honfiak szivét, s 
remény melengeti a honfi kebleket, újabb é3 
nagyobb munkára serkentve a bennünk rejlő 
őserőt, az akadalyl nem ismerő vas-akaratot. 
A letűnt év eredményei ellenfeleink minden 
roszakaratú áskálódásai dacára is helyet biz
tosítottak nemzetünknek a müveit államok 
közölt, s most miként az idő folyásában nincs 
megállapodás, nekünk sem szabad az eddigi 
dicsőségek fénysugaraiban léhán és tétlenül 
sütkérezni, hanem haladni előre, mert aki 
haladásában egyszer megállapodik, az már 
még abban a  positióban sem képes helyét 
megtartani, hanem vissza.hanyatlik ráért Illet

lenül.
EnnfeTT igazolására nem is Kell szomorú 

példákért a világtörténelem lapjaihoz fordulni, 
sajnos, elég okunk van nekünk a magunk 
kárán is tanulni. Valahányszor nem leltük 
meg a kínálkozó alkalmikkor a lépést előre, 
mindannyiszor visszali uiyallollunk.

Most azonban ne keressük a múltnak 
keserveit, mert a múltnak minden hibáját 
fényesen kiköszörülte a lehanyatlott év törté
nete, hanem teljünk el biztató reménynyel a 
jobb jövő iránt. Az elmúlt eszlendőtől p td ig  
búcsúzunk el ezekkel a szavaikkal, -s a bakó - 
szöntöttet pedig köszöntsüc ekként: Múltúnk
ban nincs öröm, — de jövőnkben van remény.

A „ F E L V I D É K I  H Í RA DÓ"  TÁRCÁJA.
D é l v i d - é l i i  r e g é l i .

#1.

A Cserna tündére.
Irta : Bánfl János.

— A ‘Felvidéki Híradó* eredeti tárcája. —

Az egész társaság már jócskán pihegett, mikor 
valamelyik magaslatra fökrtünk, a melyet mar most 
nem tudom micsoda híres ember után neveztek el. 
Mert megiehetös sok o tt a magaslat a Cserna két 
partján, s mindegyik nevet is visel. De engem a magas
lat, a gyönyörű kilátás jobban érdekelt a névnél, azért 
hát a magaslatra még emlékezem, de nevét, azt már 
elfelejtettem, vagy talán nem is tudtam soha. Kedves 
olvasóm sem vészit vele semmit, ha a magaslatot meg 
nem nevezhetem, mert úgy sincs annak semmi köze 
az ime elmondandó történetemhez.

A magaslaton terjedelmes lugas fogadott, kelle
mes hűvös árnyékkal, s a lugasban ócska padok aillak 
és pihenéssel kínálkoztak.

»Üljünk le,« szólt az öreg pap, mialatt kopasz 
fejéről a verejtékcsöppeket törülgette, s hófehér hosszú 
szakádat fésűre alakított másik kezével igazitgatta; 
— > valamikor, — de az mar régen volt, veté közbe

bánatos mosolyiyal, — akar az őzzel versenyt is futot
tam volna ide, ehhez a ven bükkhöz; de akkor ez a 
bükk még karcsúbb voit valamivel, a labaim pedig für
gébbek. Mert innen onnan hatvan éve már annak, hogy 
először idehoztak; diák voltam akkor a pesti'gyinna- 
siumban. A bűkknek, a mint látják, kutyabaja sincs, 
sőt tálán éppen most van ereje teljében, ilyen lombot 
legalább még nem latiam rajta, pedig minden évben 
meglátogatom, mint a hogyan régi ismerőshöz illik. 
S lám, én beiölem, az egei ostromló ifjúból, mily 
szánalmas alak lett. Olyan vagyok mint a hajóroncs, 
a mely a tengeren céltalanul úszkál s minden pillanat
ban alamerüihet, hogy még csak Ilire se maradjon. De 
hát Isten így akarja ezt. S ha előttem megszámlálha
tatlan milliók jutottak erre a so.rsra, hat nekem sem 
szabad zúgolódnom, mert én is csak ember vagyok, 
mint a többi.*

Valami komor hangulat szállt oi:g mindnyájunkat, 
a kik az öreg pap bús szavait hallgattuk. Úgy éreztük, 
mintha a múlandóság és az enyészet hűvös szele 
vonulna át a fölöttünk zúgó !o nbsatoron,' min<et fia
talokat is arra emlékeztetve, hogy szinten mulandók 
vagyunk ; hogy a ma nem tart örökké, de még sokáig 
sem, hanem csakhamar eljön a holnap és. az is elmú
lik épp oly gyorsan mint a ma, úgy hogy egyszerre 
csak azon vesszük magunkat észre, hogy időnk letelt, 
meg kell válni az élettől, meg á ragyogó naptól, meg 
mindentől, a mit c nap aranyos sugarai beragyognak.

És talán jó is, ha a fiatalságnak eszébejuttatják néha, 
h0gy — semmi sem örökkévaló, csupán csak a múlan
dóság az. Legalább jobban megbecsüli a mát, a ragyogó 
napot, a nap aranyos sugarát és mindent, a mit a nap
sugár beragyog.

»Aztán meg*, folytatá a pap, s szemei megélén
kültek, sőt még — szava is mintha szaporábban folyt 
volna áj ka iról, — > miért zsörtölődjék az ember, mikor 
még a tündéreit is alá vannak vetve a múlandóság tö r
vényeinek ? A tündérek, a kiket a régiek félisteneknek, 
haI hat'á11ánöknak ismertek, s a kiknek éppen ez volt a 
kiváltságuk a földi lények között. Igaz, hogy ez is csak 
sovány vigasztalás, de mégis — vigasztalás. Neke^m 
légálabb áz.«

Valamelyikünk azt talaita megjegyezni, hogy a 
tündérek, ha vanhak, tálán mégsem halandók. A tün
dérmesékben legalább azt olvassuk, hogy örökéletüek.

»Mit, talán csak nem vonja kétségbe a tündérek 
létezését?* kérdé a pap szinte szigorú hangon.

• Az igazat megvallva, én csak annyiban hiszek a
tündérek létezésében, amennyiben szó van róluk a ked
ves tündérmesékben. De látni még nem láttám tündért, 
s más embert sem ismerek, a ki látott volna, azért 
t e h á t ..........<

• Azért tehát nem hiszi, hogy vannak tündérek, 
nemde ?«

• Úgy van.*
•Nem jól van, ha úgy van, Mert az, hogy ön még



1. számF  f i t t i p  É  ÉL É H  m  Á  í> ő

Állatbiztosítás.
A socialis kérdés olyan, mint a monda szerint 

ama bizonyos kő, melyet hajdan helyéről egy földraf- 
ves elemeit és a melynek nyomán feltoluló víztömegből 
keletkezett a Balaton tava.

Jó*rósz irányban, minden socialista ilyen köveket 
hengerget.

Lehet, hogy többet találunk tervezni, mint a meny
nyit anyagi erőnk megbír, de jusson eszébe mindenki
nek a természet örök és változhatatlan törvénye, mely 
millióm és railliomszorta több magot, több csirát termel, 
mint a mennyi valósággal életre kelhet.

Ez az örök törvény az eszmék világában is érvé
nyesül, mert igen-igen sok eszmét kell termelnünk 
hogy azokból egyet-kettőt megvalósíthassunk.

Üres óraimban én is erre az eszme-gyártásra 
vállalkozom, a jövő fogja majd megmutatni, hogy az 
elemeit kő nyomában felfakadt nagy tömege a víznek 
nyugodt, csendes Balatont fog-e képezni, vagy romboló 
vízáradást ? 1

Azt hiszem, hogy Balatont, melyben a jólétnek 
örvendő halak — a földmívesek és földbirtokosok — 
megelégedetten fognak nem tengeni, mint ma, de meg
erősödve, megizmosodva a maguk, családjuk, hazánk 
és az egész emberiség javára élni és dolgozni.

*
Azt mondják az ellenzéki emberek és az ellenzéki 

lapok, hogy a királyi trónbeszéd üres. Én az ellenkezőt 
állítom és azt mondom, hogy oly sokat ígérő és mondó 
trónbeszédet talán még sohasem hallottunk a magyar 
király ajkairól.

Minden szó egy-egy megvalósítandó nagy eszmét 
rejt magában, csak tudni kell azt olvasni.

Példaképen, vaktában kiveszem a sok közűi az 
abban előforduló következő szó t:

.Állatbiztosítás*, — és megkísérlem azt megma
gyarázni, hogy azok is megértsék, a kik a trónbeszéd
ben mitsem láttak eddig.

Akár államilag, akár megyeileg. akár községileg, 
akár szövetkezeti úton, akár bármely más alkalmas 
módon fogják azt eszközölni, a mai gazdasági rendet 
teljesen meg fogja változtatni.

Hiszen nem fog a kétökrös szegény gazda — ha 
egyik ökre el is pusztul — soh i ökör nélkül maradni. 
Az a pár krajcárja, a mibe az állatbiztosítása fog ke
rülni, busásan meghozza kamatját abban, hogy a többi 
gazdák aránylag az ő kárát pótolni fogják.

Nem fognak parlagon heverni azok a határszéli 
havasi legelők, a hová eddig csak elvétve mertek álla
tokat legelni hajtani, mert az elkárosodás veszélyének 
voltak kitéve. Hiszen ha egy-egy ökröt a farkas el is 
fogna, azt — mert a kár közös — könnyen viselnék el.

Az állatbiztosítást okvetlenül követni fogja a gaz
dák összes állatainak törzskönyvezése; és ha ez meg

2 Turóc-Szl.-Márlon,
van, feltétlenül meg fogja teremteni az ingó jelzálog
forgalmat.

Ez pedig raegmérhetetlenül nagy lépés lenne a 
gazdák helyzetének javítása utján.

A határszéleken a marhacsempészet megakadályozá
sáért az állatok törzskönyvezése már keresztül van víve.

Ott minden gazda kap egy takerékpénztári betéti 
könyvhez hasonlító kis könyvecskét; abban állatai körül 
vannak írva és ennek megíclelőleg vezeti a törzskönyv
vezető egy-két krajcárnyi díjért az állat törzskönyvet 
mindkét könyvbe a marhákra vonatkozó minden válto
zást, gyarapodást és apadást közhitelességgel bevezet.

Magam tapasztaltam a havasalján, hogy bírói vég
rehajtó a bírói végrehajtást úgy eszközölte, hogy a 
több mint egy napi járó havasi legelőre kihajtott ökrökre 
vonatkozólag úgy foganatosította a birói zárt, hogy 
ennek m egtörténtét a törzskönyvbe és könyvecskébe 
leendő bejegyzés céljából a kinevezett könyvvezetőnél 
jegyzőkönyvbe adta. És ezzel a birói végrehajtás be 
lett fejezve.

Ha gyakorlatilag jól beválik az ilyen ügyekben, 
miért ne lehetne az állati törzskönyvek segélyével az 
ingó kézi jelzálogbaadást foganatosítani ? A törzskönyv
vezető rendes közhitelű bevezetéssel foganatosítaná azt, 
körülbelül úgy, mint az ingatlanoknál, csak kevesebb 
formasággal.

Például: nem kellene kérvény ; elég lenne, ha a 
közokiratot a hitelező felmutatja, azt a törzskönyvvezető 
záradékolná, e záradékot a törzskönyvbe is bevezetné ; 
és a mikor a marhaleveleket kiállítja, e záradékot arra 
is rávezetné.

A vevő a  vásátkor tájékozva lenne azonnal, hogy 
az az állat melyet megvesz, esetleg többekkel együtt, 
bizonyos összeg erejéig kézi jelzálog tá rg y á é i a vétel
ár kifizetése előtt előbb a hitelezővel jönne tisztába.

Ma a gazdák személyes hitele szinte két olyan 
drága, mint a kereskedőké. Azzal védekeznek a hitele
zők : ha nincs jelzálogilag biztosítva, minden személyes 
hitel mit a gazda igénybe vesz több rizikóval jár, mint 
a kereskedőknél. Mert előbb a per, azután jön a vég
rehajtás és addig, mig a dolog annyira érik, túladhat 
a gazda ingó vagyonán, és az ingatlan rendszerint már 
dologi teherrel van terhelve; gyakran nem szükséges 
ingatlanokat kell a hitelezőnek megszereznie, ha nem is 
pénzéhez, de annak egyenértékéhez akar jutni.

A fent röviden k ifjjtftt módon a hitelező előnyö
sebb helyzetbe fog jutni, el fogja engedni a rizikóért 
követelt kam at-többletet és ezzel nemcsak á földmive- 
seken, de a csak ingó vagyonnal, gazdasági beruházá
sokkal és felszerelésekkel biró bérlő-osztályon is 
segítve lesz.

A kivitel módjainak megállapítása az erre vonat
kozó törvényjavaslat megszerkesztése és megokolasa, 
egy szóval az előkészítés és gyakorlati keresztülvitel 
munkája a magyar gazdák dolga.

nem látott tündért, még nem bizonyít semmit. Hát 
Istent látta-e valaha?*

»Nem láttam.*
»Hát ebben se hisz?*
»De igen, hiszek benne. Csakhogy az egészen más. 

Az Istenre az ő műveiben ismerek rá, s azokban hiszem 
és imádom.*

»Helyes, úgy van. De úgy-e, hogy olyan teremté
sek is vannak, a miket nem lehet látni, legalább a mi 
emberi szemünkkel nem. És ugy-e, hogy vannak tüne
mények, a miket meg lehet ugyan látni, de az oku
kat nem tudjuk, és hiába is kutatjuk. Hát miért ne 
lehessenek olyan lények is, a kik fölötte állanak az 
embernek, közelebb az Istenhez, mint mihozzánk? No de 
itt bizonyítani egyiuünk sem tud, azért hát bízvást 
megmaradhatunk hitünkben, én az enyémben, ön az 
önében. Az én hitem pedig az, hogy igen is vannak 
tündérek, s ha önök itt e gyönyörű völgyben körül
tekintenek, lehetetlen, hogy velem ne legyenek egy 
hiten.*

Mi azonban csak mosolyogtunk s egyáltalán nem 
osztottuk a jó öreg véleményét. Mert tündér ide, tün
dér oda, de a vélemény szabad, s a miénk éppen nem 
hajlott a tündérhit felé. Pedig hát, alig van ember a 
főid hatan, a ki ne érezné, ne hinné, hogy vannak 
valami titokzatos lények körülötte, a kik mindenüvé 
elkjsérik, sőt még az akaratot is befolyásolják. Csak
hogy ezt nem szeretjük beismerni, s azért gyerekmesé
nek mondunk mindent, a mi szokatlan és csodás. Az 
Istenben is mindenki hisz, de azért kételyei is vannak 
mindenkinek; a csodás lényekben pedig kételkedünk, 
és mégis — titokban —■ elhiszszük, hogy vannak.

»Aztán meg* folytatá az öreg gondolatainkat 
mintegy kiegészítve. — .nem esik-e jól az embernek, 
ha gyermekded hitét még akkorra is meg tudta őrizni, 
•  mikor az élet mar hosszú barázdákat szántott az

arcába, haja őszülni kezd, s a tagokban az a bizonyos 
fáradtság jelentkezik, a melyet még csak a sírban 
lehet kipihenni? Lássák, én már végnapjaimat élem, 
de kedélyem, az olyan, mint mikor még gyermek vol
tam, s ez az, a mi agg korom terhét elviselhetővé 
teszi.*

Azt kívántuk neki, hogy még sokáig éljen, s kedélye 
is ifjú és üde maradjon mindvégig.

»Igen, mindvégig, mindvégig,* ismétlé magában 
az öreg — »mindvégig, mint a Cserna öreg tündére, a ki 
víg táncot járva lejtett át az örökkévalóság honába.*

Nem értettük szavait, s természetesen kiváncsiak 
voltunk megtudni azok értelmét.

>Mit? Önök nem ismerik a Cserna tündérének a 
történetét? Azt a gyönyörű regét, melynél szebbet, 
gyönyörűbbet a napkeleti kalifák lángképzelelű mese
mondói sem költöttek ?«

Kissé szégyenkezve kellett megvallanunk, hogy 
nem ismerjük.

»És ön sem ismeri,* folytatá, most már hozzám 
fordulva, szinte szemrehányó hangon, — >ön, a ki köny
veiben már annyi sokat regélt? No, ezt nem hittem 
volna!*

Persze, hogy most arra kértem, mondaná el azt 
a szép regét, igen lekötelezne vele. Alkalommal azu
tán én megint másoknak el fogom mesélni.

És ő teljesítette kívánságomat, én pedig, irae, 
tovább adom a regét.

•
A zugó Cserna mellett egészen a felhőkig tornyo

suló meredek hegyoldalokban igen sok barlang van. 
melyek közül egynémelyik, mint például a rablóbarlang, 
emberek által is megközelíthető s a vidék iatványossá- 
gai közé tartozik. Ma mar ezek a barlangok csak sötét, 
idétlen odúk, melyeknek rejtett fülkéiben medvecsaládok 
aluszszák át a hosszú, unalmas telet, és a  hol az ordas

Saját jól felfogott érdekükben szerkesszék meg 
az erre vonatkozó törvényjavaslatokat és terjesszék 
azokat az országgyűlés elébe, mert o tt kérelmük, köve
telésük nem lesz elhangzó szó. Hiszen a király, midőn 
trónbeszédében erre egyenesen felhívta a gazdákat, 
már kitűzte e dolgot a haladás zászlójára.

Dr. Oidófalvy Intőd*.

1897. január 3.

H Í R E I N K .
— Boldog új évet kívánunk lapunk munkatársai

nak 8 mindazon barátainak, a kik nemes és hazafias 
célunk megoldásához bármi módon hozzájárulnak.

— Megyei közgyűlés. Turócvárm egye tö rvény 
hatósága decem ber hó 28-án rendes közgyűlést ta r 
tott Juath Kálmán főispán ú r Ő m éltósága elnöklete 
alatt. A közgyűlés tá rgysorozatának első pontja volt 
Beniczky Kálmán alispán je lentése a lefolyt negyed
évről, azután felolvastatott József fóhe . * rcegsé- 
gének köszöneté a várm egye köze %  - őségén#ia 
Doro'.hea főhercegnő eljegyzése alkalm ából hozzá 
intézett üdvözletére. Aj üresedésbe jö tt közigazgatási 
bizottsági tagságok betö ltésére kerülvén a sor. meg
választattak  titkos szavazás ú tjá n : 1. Közigazgatási 
bizottságba Akantisz Rezső. id. Bulyovszky Simon, 
Rosza János, Cserei Emil és gróf N yary Kálmán. 2. 
Az igazoló választm ány ta g ja iv a : Keviczky István 
elnöklete a la tt Paulovics József. Dr. Lax Adolf, 
Cserei Emil. Beniczky Aladar, J r . H aas Jakab, Mud- 
ron Pál, Záthureczky Tam ás és /o rk ó czy  Tivadar. 
8. A lóavató bizottság ta g ja iv a : Beniczky Kálmán 
elnöklete alatt becslőkü!: ifj. Bulyovszky Simon, 
Kontsek György és Schultz Lajos, pótbecslőkül : 
Folkusházy József és Kossuth Gábor. Arvaszéki elnöki 
helyettes le tt: Rakssányi József árvaszéki ülnök. 
Tiszti ügyészi helyettes le tt: Dr. Lax Adolf ügyvéd. 
Turócz-Szt.-M árton nagyközség házvetelénél B in iczky  
Kálmán alispán előadta aggályait, a  melyek sifcCán 
nagyobb v itat eredm ényeztek. Az alispán ú r nezete 
szerint a  felvenni szándéko t 25, K)0 Irt tö rlesz tésére  
elő irányzott bevételek nem reálisak , am ennyiben a 
bevételek a legkedvezőbb eshetőségre vannak a la 
pítva, a ház feritartási költségei pedig a m inim um ra 
vannak redukálva. Nézete az, hogy a kivetni sz n- 
dékolt 2%  nem lesz elegendő a fedezéshez, hanem  
ezt idővel 3 —5% -ra  kell felemelni. Már pedig, 
h í  e/. igy lesz, célszerűbb lenne — úgymond, — ha 
a község a vagvonszerzesre való tek in tettel ak a rja  
megvenni a G lückslhal-féle hazat, ezen 3 —5°/o-ot 
évente takarékpénztárba helyezni, a mi 50 óv alatt 
50—60000 frtra  szaporodnék. Így egy szép összege 
lenne, ellenben, h a  megveszi a házat, lesz egy 2 3 —
30,000 frtot érő háza. P ietor Ambrus és Mudron Pál 
házvetelt párto ló  felszólalásai után kijelenté az al
ispán úr, hogy a községnek azon haladása, melyet 
felszólalók kontem plálnak, szintén nem bir reális 
alappal, m ert e község felvirágzása csak az itt e lhe
lyezett állam i hivataloknak s iskoláknak köszönhető, 
és csak úgy szám íthatni lováb >i fejlődésre, ha ezek 
itt hagyatnak. De ha a megyék kikerekitése alkalm ával 
megszűnnék központtá m aradni, vagy ba az állam i 
hivatalok egynémelyikét máshová helyeznék át, akkor 
a község visszafejlődik, s a ház értéke csökkenni fog

is keres menedéket a pogány időjárás és a rettegett 
vadászok elő!. Régente azonban nem így volt. A  bar
langok hemzsegtek attó l a parányi kis néptől, mely a 
Cserna völgyében, a^  hegyszakadékokban, a sötét 
erdők rengetegeiben tanyázott. S persze olyan idétlen 
odúk se voltak akkor a barlangok, hanem mind meg
annyi tündérpalota, végtelen hosszú, a hegy belsejébe 
nyúló folyosókkal és a drágakövek ezer szinéoen 
ragyogó falakkal. A padlók, melyeken a szakalas tö r
pék, a lenge tündérek és a pajkoskodó manók apró 
lábacskáikkal végig tipegtek, tükörsimára csiszolt ezüst
ből voltak, úgy hogy az, a ki rajtok járt, mindig dup
lának látszott. A tündérkirály palotájában meg pláne 
aranyból volt a padló, trónusa pedig egyetlen egy 
hatalmas kristályból volt faragva és csiilogó-billogó 
rubintok, szmaragdok, kárbunkulusok és gyémántok 
ezrével kirakva, úgy hogy ember szeme ra se tek in the
te tt volna, annyira volt az kápráztató.

A tündérkirályt Némának hítrák, a feleségét 
pedig Tubának. Azért hittak a királyt Némának, mert 
valamikor régen, mikor még csak a tündérek királya 
volt, azt a fogadást tette, hogy, ha sikerülni fog neki 
a törpék, manók és tündérek örökös civakodasban 
élő népét egymással kibékíteni és uralma alatt egyesí
teni, úgy akkor ezer évig egy szót se fog szóllani, 
hanem néma lesz m int a csernai pisztráng. A mit 
óhajtott, az sikerült is neki ; azokat az apró és mégis 
oly hatalmas népeket egyesítette, s azóta hármas 
koronát viselt a fején. De fogadását is csakhamar 
megbánta. Kínos az nagyon, az a ném a hallgatás.

' >Eh mit,* gondolta magában, — »hat ki paran
csolja nekem, hogy fogadásomat meg is tartsam ? Hat 
nem vagyok én király, a ki teheti, a mi neki tetszik, 
és senkinek sem tartozik felelőséggel ? Tíz év is elég 
volt a hallgatásból . . . most már csak hadd szólaljon 
meg az ajkam . . .«



Turóc-Szenl-Márton, i  k i v i  »  f t ’M i  n  i  n  i  n  A 1897. január 3. 1. szám.
Dr. Lax Adolf a te lt felszólamlások utón csak azt (sikerült kép látható az iskolai épület keleti és nyu- 
jegyzi m«g. hogy ha póladó utján történik a felvett gáti oldalaiéi, továbbá, hogy az egész mü. Ízlésesen
kölcsön törlesztése, úgy u közönség szívesebben j e* szépen van sajtó alá rendezve. — felhívjuk olvasó 
venné, ha az a  város tisztán ta rtására , világítására i közönségünk ügyeimét ez.e.n .értesítő elolvasására 

Más községek ez n tekintetekre fór* mely 1 frtért az igazguóságnál h.irki á ltá l
szerezhető.

stb. fordittatnék 
dhják a figyelmüket, ellenben itt semmi eleijei nincs 
ily irányban. Holott egy megyei székhely a város 
elöljáróságának nagyobb figyelmére volna érdemes.
A főispán úr ö m éltósága ezután a szavazást elrendel
vén. a többség a hazvétel mellett foglalt állást. E 
szerint lesz Turóc Szt.-M árton községnek szép háza, 
ha a belügyminisztérium is jóváhagyja.

— Köszönet-nyilvanitás. Lapunk elűző számában 
közöltük azon s ép karácsonyfa ünnepélyt, melyei a 
luróci jótékony nöegylet a helybeli allami kisded- 
óvoda növendékei szam ara rendezett. — Mint érte
sülünk, lierccz Gyula kir. tanfelügyelő úr, az ünnepély 
végeztevei elism erő köszönetét nyilvánítottá a jó té 
kony nöegylet elnökének azon hazafias iránvu kész
ségért. amelyiyel a', állam ; óvoda növendékei részére 
karácsonyfát ..allítam és azokat ajándékokkal meg
örvendeztetni' szíves volt.

— A F. M. K. E. ülése. A felvidéki magyar köz
művelődési egyesület igazgutó-válaszlmánya m. évi 
december hó 29-ón ülést tario tt. mely alkalommal 
elhatározta a választmány, hogy három új közkönyv
tá ra t állít fel és pedig Érsekújváron, Turóc/.-Szent- 
M artonban és Gölnicbanyán.

— Értesítő. A turóc-szenl-rnárloni allam i isko
lák értesítője, ».A \turóc-szt.-m ártoni magv. kir. 
állam i felső kereskbdelmi- polgári, elemi fiú- és 
leányiskola valam jnt kisdedóvó m últja és jelene* 
címmel, decem ber hó utolsó napjaiban hagyta el a 
sajtót. A 300 o ldalra terjedő nagyobb szabású munkát 
Buldia Ignác igazgató szerkesztette, s lő  fejezetben 
tá rja  lel az olvasó elölt ezen — m -r eddig is — 
fontos kultunnissziót teljesített intézeteknek m últ
já t é«.'jelenet. Különösen érdekes e műnek az a 
fejezete, mely ezen intézeteknek alapítasaval, fejlő
désénél, a tan testü let irodalmi s társadalm i m űködé
sével. továbbá az iskolai ünnepélyek- es a népszerű 
felolvasásokkal foglalkozik. Ezen fejezet áto lvasása 
érdekkel bírhat a lanferfiúra s a tanügy barataira  — 
egyaránt. Igaz, hogy csak 1(5 éves intézményről szól, 
de azért oiy sok megszívlelni s okulni valót találunk 
benne, a melyek hosszabb eletü hasonintézetekuek 
is dicsőségükre válnának. Egy a pánszlávizmus fé z- 
kébe beékelt előőrs csapato t m utat be, mely hivatva 
vau ez ellenfél előre nyom ulását meggátolni. Az 
értesítő  szerint ez a kis csapat m egállotta helyét; 
az ellenfél erejet gyengítette, s*innen az az ellenszenv 
melylvel a nem zetiségiek nézik még mai nupsag is. 
A többi fejezetek szintén erdekesek, m ert hű kepét 
állítják  elő ezen fontos intézmény beleletenek. Ezek
ben a fejezetekben k im erítő en ta la lh a ló k  mindazon 
adatok, melyek a felső kereskedelmi, polgárt fiú- s 
leányiskolákra vonatkoznak. Az egyes iskolák lan- 
anyagai hetrö i-héire felosztva olvashatók, mik a 
m agánianulast módfelett elősegíthetik. A felső keres
kedelmi iskolát végzett növendékek elhelyezeseröl 
szóló fejezet pedig ..rról tanúskodik, hogy ezen iskola 
csakugyan annak az ügynek á llo tt szóig tlalaban, a 
mely a felső kereskedelmi is-kolák ele kitüzeleit. 
Növendékeinek legnagyobb része a kereskedelmi téren 
foglalt á llást. Megemlítve meg, hogy a füzet elején

meg-

— Műkedvelői színi-előad is. A körmöcbányai 
magyar-egyesület múlt évi december hó 26-án szépen 
sikerüli műkedvelői szini-élőade'st rendezett a Szarvas 
szálloda ..agy termében, • mely alkalommal Murai 
Károly két vígjátéka került színre. Előbb »Az öreg 
ügyvéd nagy sikere* azután,a» Huszárszerelem* című. 
Az előadást Örley János rendezte. A közreműködők 
valamennyien kiteltek mugúkerí. A közönség tapsai
val jutalm azta a közreműködőket. Ez alkalommal 
gyönyörködhetett egyszersuliind először a közönség a 
magy. egyesületnek a »Szaoyas-szalló« dísztermében 
feláll!.o lt új és szép színpadában, melynek függönyét 
és sziníalait Angyal Béla. Miitelm.aúu Jakab és Örley 
Jauos festették nagy b izgalommal és nagy szakér 
telemmel.

5 millió egyfillérest fognak verni. Az ezüstkoronások 
verését beszüntetik.

— Új püspöki trón. Az a csinos püspöki trón. 
melyet dr kiméin Károly püspök úr ő méltósága az 
ezredéves kiállítás alkalm ából székesegyháza szám ára 
készíttetett, rendeltetése helyére m ár megérkezett. A 
szép és impozáns emlékmű költségeit a püspök úr ő 
méltósága egymaga fedeste.

5233. tk. sz. 1890.

Hirdetmény.

— A karácsonyi isteriL tiszteletek a la tt a hely
beli kall), egyházban működött zene- és énekkart 
K iszner Nándor nyugam ázott zn ióváraljai ének- és 
zenetanár tan íto tta  be .és pedig oly buzgósággal. hogy 
az ájtatos közönség lelki an itata  mintegy ezáltal is 
fokoztatott. Valóban eitsméres illeti meg u tanár 
urat buzgóságaért. •

— K.nevezas. A vullás-'és közoktatásügyi m inisz
ter Paulinyi Gábor és K albach Jó/.sa okleveles 
tanítót és tanítónőt, a ruiik^ii állam ; elemi népisko
lához rendes tanítóvá és tanítónővé nevezte ki

— Állásától felmentett főispán. S^mmcadnyi György 
árvamegyei főispánt, a belügyminiszter felmentette 
állásától. Utódjául Kubinyi ^ rp a d  orsz. gyűlési kép 
viselőt emlegetik.

— Rath Péter progra.n.nja. H uh  Páter. a csacai
kormánypárti je lö lt decunb^r hó..30 áu tarto tta  prog 
raminbeszédél nagyszámú hallgatóság előtt. A szabad
elvű párt küldőitsége B utijá ig  ment a képviselő
jelölt elé. a hol Wix Mór ügyved üdvözöilé a válasz 
lók nevében. >'

— Magasabb lakbér jsz iily jk b a  sorozás. A kor
mány kilenc varost és községet helyezett a folyó 
jan u ar hó elsejétől kezdödöjeg magasabb lakbérosz- 
talyba Turóc-Szt.-M arton .’aljami tisztviselői is kérel
mezték a magasabb lakberó'áztály;, de alapos indo
kokkal tám ogatott kérvóúyüK dacara, az idén ezt 
nekik nem engedélyezte a kormány, Hisszük azonban; 
hogy e varos tisztviselői u dolgot nem h igyják any- 
nyiba s újólag kérelmezni fogjak u magasabb lakbért. 
Lehetetlennek tartjuk, hogy "a magyar korín íny ezen 
exponált s minden lek i ti téliben igénybe vett tiszt
viselői kart nem m ogassat-as jógos kérelm ét egysze
rűen lélretegye. > •

— A postai ktilde.n3.iyek> lefojlalasa. A belügy
miniszter legújabb rendelet*? fszeriü l a postai külde
m ényekre vezetett közigazjJUtasi végrehajtást csakis 
akKor lehet foganatosítani, á m ikor u/.okat u cím zet
teknek inar kézbesítették. A t eddigi gyakorlat szerin t 
a végrehajtás m ar a postahivatalban volt fogana-
lOSÍth ilÓ.

— A körmöcbanyai panzvsrdaben az 1897. évbeu 
pénzügyminiszteri rendelet folytan 770 ezer húszko- 
ronást, 200 ezer (ízkoronást, 5J millió kélfillérjst é s |

Podhrágy község telekkönyve birtokszabályozás 
•következtében az 1869. évi 2579. számú szabiiyren  
deleihez képest á talakít tátik és ezzel egyidejűleg 
róindazon ingatlanokra nézve a inelvekre az 1880 * 
XXIX., az 1889: XXXVIII és az 18 )1: XVI. t.-cikkek’ 
a tényleges birtokos tulajdonjoginak bejegyzését ren 
delik, az 1892: XXIX. t,-cikkben ssabdlyozott eljárás, 
a lelekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap 
csolatosan foganalosíttatik.

E célból az átalakítási előmunkálat hitelesítése 
és a helyszíni e ljárás a nevezett községben 1897. 
évi február hó 8-an fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak :
1) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tá r

gyaláson személyesen vagy meghatalmazott által je len • 
jenek meg és az uj telekkönyvi tervezet ellen neta- 
iáni észrevételeiket annál bizonyosabban adjác elő 
mert a régi lelekkönyv végleges átalak ítása u tán a 
téves átvezetésből eredhető kifogásodat jóhiszem ű 
harm adik személyek irányában többé nem érvénye
síthetik ;

2) mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okaditoL  e lő terjesz
tést kívánnak tenni, hogy a tkvi hatóság k ikü ldö tt 
bizottsága elölt a kitűzött határnapon kezdődő e ljá rás  
folyam a a la tt jelenjenek meg és az e lő terjesz téseiket 
igazoló okiratokat m utassák fe l;

3) mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tu la j
donjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hegy az á li-á s ra  az 
188-5: XXIX. t. c. 15 — 18.. és az 1889: XXXVIII. t . c .  
ó.. 6 , 7. és 9. §§ ai értelm ében szükséges ada tokat 
megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a 
bizottság elő tt igazolják, avagy oda hassanak, hogy 
az átruházó tkvi tulajdonos az átruházás lé tre jö tté t 
a bizottság elő'.t szóval ism erje el és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét, nyilvánítsa, mert különben 
jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik és a bé
lyeg és illeték elengedési kedvezménytől is e les
nek ; — és

4) azok, kiknek jav ára  tényleg már megszűnt 
követelésre vonatkozó záfógjog vagy megszűnt egyéb 
jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kére mezzék, illetve 
hogy törlést engedély nyilvánítása vegeit a bizottság 
elöl; jelenjenek meg. mert ellen esetben a bélyeg- 
mentesség kedvezményéiül’ elesnek.

Kir. jb iróság  mint telekkönyvi hatóság Turóc- 
Szent-M árlonban, 1896 évi december hó 18 au.

Fekete,
kir. Ítélő táblai biró.

De biz az nem szólalt meg, egyetlen egy rendes 
hangot sem bírt kiejteni, beszédje a tengeri malac 
visításához hasonlított, —• nem értette azt meg senki.

Tálán bizony elfelejtette a tündérkiraly a beszédet ?
Nem, nem felejtette el. Hanem az Isten büntette 

meg, a fogadasa miatt.
Mert a mint úgy erőlködött, hogy legalább vagy 

egy árva szótagocskat kiejthessen, egyszerre csak egy 
angyal jelent meg előtte, és így szolt hozza:

>Engem Isten küldött ide, hogy tudassam veied 
akatatat. Elbizakodott tünderkiraiy, te megfogadtad, 
hogy ezer évig hallgatni fogsz, s elfelejtetted, hogy 
életed, hatalmad az Istentől ered, és csak azon esetre 
éred meg az ezer évet, ha Ő is úgy akarja. Vagy 
tálán nem úgy volna? Tálán magad is Istennek képze
led már m agadat, hogy olyan gazdag és h itaimas let
téi ? No de a jó  Isten irgaimas, nem akar téged meg
semmisíteni, csak éreztetni akarja veled, hogy te is az 
ő hatalmában vagy. Tudd meg hát, hogy igen is élni 
lógsz ezer évig, de addig néma maradsz és Néma lesz 
a neved is. H t pedig az ezer év letelt, szajad is újra 
meg fog szólalni, de csak hét napig és hét éjjelig fogsz 
beszélhetni . . . . .  Hogy azonban ezt a te nagy bajodat 
könnyebben elviselhcsd, im társát is hoztam neked, ezt 
a fehér gálám jót. Ez lesz vigasztalód, bitorítód, min
dened, — becsüld is meg!*

S a mint az angyal a galambot kieresztette, ez 
gyönyörű tünderleanynya változott at, olyanná, minőt 
még sohasem látott a király.

»Tuba a neve ennek a te hű gondozódnak,* szólt 
még az angyal és azzal eltűnt.

*
Néma és Tuba ezután együttesen uralkodtak a 

hármas népen, s boldogságukhoz mi sem hiányzott, 
mint az édes szó a király ajkán, a mely megmondta 
volna Tubának, ho*y milyen végtelenül boldognak érzi

magat a szive. Hej, m ert kétszeresen érezzük azt a 
bánatot, a melyet el nem panaszolhatunk ; s nem te l
jes az a boldogság, a melyet el kell hallgatnunk. Azért 
olyan boldog a csalogány, mert bút, öróinet egyaránt 
el tud csattogni, s kiürítheti bánattal vagy örömmel 
telt szivét.

Telt az idő, telt. De a kin az idő nem hagy 
vissza nyomokat, az nem veszi észre gyors repülését. 
A tündérek nem vénülnek meg soha. Úgy születnek, 
mint a gu jójából kibújt pillangó : egészen készen. Nem 
neveli őket senki. S valamint a pillangó sem vénül meg, 
és mindvégig megtartja az ifjúság csillogó zománcát, 
azutan pedig, mikor mar eifaradt, s a nyár veröfényes 
napjait ború követi, egy virág árnyékába ül és örökre 
elszunnyad: úgy a tündérek is gondtalanul éiik világu 
kat, s azt hiszik, hogy ez örökké így fog tartani. S 
ennyivel boldogabbak is az embereknél, a kiket teljes 
életükön at a haial gondolata Dánt, inért tudjak, hogy 
meg kelt hdiniok.

Alig hogy észre vették, hat az ezer év is elmúlt. 
Vagy tálán észre sem veszik, ha a tündérkiraly ajka 
egyszerre meg nem szóiai, elmondva mindazt, a miről 
oly hosszú-hosszú időn at hallgatnia kellett.

Nagy ünnepségek követték ezt a rég várt, örven
detes eseményt. Az ujjongó nép uj p dotat rendezett be 
a boldogságban úszó királyi párnák, a melylyel mar 
csak a menyország gyönyörűségei vetekedhettek. A 
mit tünderkezek előteremthetnek, az mind o tt volt a 
palotában.

Heted napra, hogy a tündérkiraly nyelve megoldó
dott, ház-szentelö ünnepet rendeztek az uj királyi 
palotában.

O tt sürgött-forgott mind az a sok apró népség, 
a király is leszállt trónjáról, hogy édes Tubáját megtáu- 
coltassa,

A hegyormok fölött gomolygó ködön át a hajnal 
pírja kezdett már derengeni, s a tündérpalotában még 
egyre folyt a mulatság. Hiszen a tündérek nem fárad
nak s ha álomra hajtják le fejüket, többé nem is ébred
nek föl soha. Legaiabb mint tündérek nem.

Mikor a kelő nap első sugara utat tört magának 
a tündérpaiotába, az apró mulatozókat valami különös 
mámor szalita meg, úgy hogy szédülni s bukdácsolni 
kezdtek. Es a kik elbuktak, — a minthogy végre 
mind elbuktak, — azok nem bírtak többé labra állani, 
mert mint nehéz ólom, úgy nyomta le őket a fáradtság, 
a kimerülés. Végre pedig elaludtak . . .

A nap nyajas mosolygással emelkedett föl a 
hegy-ormok fölé, s miután a ködöt a legsötétebb hegy
szakadékból is kikergette, kíváncsian pillantott oda a 
hol az éjjel az a víg muiatozas volt.

Hát biz o tt mar nyoma se volt a tündérpalotanak. 
Csak egy fehér galamb röpködött ide és oda, mintha 
valamit keresne, de az is csakhamar elszállt; szikla- 
repedésekből, odvas fákból szükecske földi lyukakból 
pedig számtalan gyík dugdosta ki kiváncsi fejét, azutan 
pedig tovairamodtak.

Mondjuk, hogy Néma király és egész népe gyí
kokká változott at, 1 uoa pedig fehér galamb alakjában 
az égbe szállt vissza.

Azóta van annyi sok gyU a Cserna völgyében ; 
de tündérek, törpék és manók már nincsenek ottan.

Ez a Csernavölgy tündérének regéje.
S éppen mikor az öreg pópa a regét befejezte, 

egy fürge gyík futott at a lábán, majd pedig ijedten 
megállt, fürkészve, hogy merre lesz legjobb elillanni.

Talán bizouy ez volt a tündérkiraly dédunokája. 
Ki tudja ?
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só turóczi bőrgyár FRÁNKEL EDE
(ezelőtt: Bratia Kuchárik)

T u i r ó c z - S t z t . - l v É á . r t o n . .

Tisztelettel értesítem a n. t. közönséget, hogy a 
helybeli .Bratia Kuehárik* tég  bőrgyára vétel utján 
birtokomba ment at. s hogy azt ezentúl saját cégem 
alatt üzemben fogom tartani.

Tizenkét évi gyakorlaton), valamint a freibergi 
(Szászország) timari-iskola végzése áltál szerzett szak
tudományaim. úgyszintén elegendő üzleti töke, azon 
kellemes helyzetbe juttatnak, hogy t. üzletfeleim igé
nyeit — pontos és szoiid eljárás mellett — minden 
irányban kielégíthessem.

T. elődeimbe helyezett b. bizalmának reám való 
átruházását kérve, vagyok

Teljes tisztelettel

Fránkel Ede.

Richter tété H orgony-P a in -E xpeller
L in im en t. C a p sic i co m p .

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő meppróbálásának. 
mert már több mint 27 év óta megbízható, fájdalomcsilla
pító bedörzsöleskent alkalmaztatik köszvénynél. csúznál. tag
szaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok által bedörzsöle- 
sekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgonv- 
Pain-Expeller. gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt, 
nem titkos szer. hauem igazi népszerű háziszer. melynek egv 
háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. 
üvegenkénti árban majdnem minden gyógyszertárban kész
letben van; főraktár: Török József gyógy- 
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával 
igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü 
utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkáro
sodni, az minden egyes üveget „Horgany" véd
jegy és Richter ezógjegyzés nélkül mint nem va
lódit utasítsa vissza.

RICHTER F. AD. é* iarta.ct.es kir. udvari suliitok. RUDOLSTADT.

„K É PE S C SA L Á D I L A P O K .4
A legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap!
Megjelenik minden héten bő szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal és kü.ön beköthető 

regény meiiekieti el.
Havonként kétszer «Hölgyek Lapja» c/.imű félives mellékletet ad, párisi divatképekkel és 

bő divattudósítassal.
A «KÉPES CSALÁDI LAPOK* oiyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy ifjú és 

öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.
A ‘ KÉPES CSALÁDI LAP0K»-ba a régi és újabb irói és költői garda minden számottevő 

tagja dolgozik. A ‘ KÉPES CSALÁDI LAPOK* nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, köl
teményei kedélynemesi’.ó olvasmányok. Iranyczikkeivel a társadalom minden kérdéseire kiterjesz
kedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig tanulságosak.

A «KÉPES CSALÁDI LAPOK* minden évben négy regényt ad mellékletül, még pedig csinos 
sz nes borítékkal, éves elöjizetöinek.

A «KÉPES CSALÁDI LAPOK* boritéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdések 
és feleletek tarhaza. A <KEPES CSALÁDI LAPOK* előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az 
* előfizetők postájában*.

A ‘ KÉPES CSALÁDI LAPOK* képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanulságosak
A ‘ KÉPES CSALÁDI LAPOK* 1897. januar első szamával XIX. évfolyamába lep.
I£/ újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jelentek meg :
Csendes világ, regény, Beniczky né-Bajza Lenkétől; Évfordulón, költemény, Jámbor L a jo stó l; 

Regi történet, oeszeiy, Lanka G usztavtoi; Hogyan ruhazkodjunk télén? orvosi czikk, dr. Fodor 
tanártól; Bal után. vig monológ, <J áh G yörgytől; A költő, köiteuiény. Fedelei Sándortól; Versek 
zenere. Hő teniény, Rudnyánszky Gyuiátói ; Boldog újévét! életkép, Mericzayné-Károssá Irmatoi ; 
Megnyugtató történet, freskó, Krúdy Gyulatói; Én is! regény, Tolnay Liiostoi.

Mutatványszámokat bármikor szívesen küld a ‘KÉPES CSALÁDI LAPOK* kiadóhivatala, 
Budapest. Vadasz-utcza 14. saja t hazaban.

E lő fiz e té s i á ra k
a »Hölgyek Lápját c'.. divatlappal és a regényme leklettel együtt

fel evre 3 frt. negyed evre I f r t  50 kr.
F I G V E L M E Z  T E T  É S.

A ki 3 uj előfizetőt gyújt s az előfi:eté-i összeget előre beküldi. annak eiismerésüi egy 
díszes emlékkönyvet küld a kiadóhivatal

Kérjük az előfizetősek megújítását s lapunknak az ismerősök köreiben terjesztését.
A ki az egész évre szóló h it  frtnyi eiöfi’.etési összege: So kr. csomagolási és pos taszaiifasi 

díjjal együtt egyszerre beküldi, annak eiismerésüi 4 regényt küldünk; a ki 3 frt előfizetési összeget 
40 kr. csőm. és postaszili. cJíjjal együtt egyszerre bekiiid, annak két regényt küldünk elismerésünk 
jeléül, és aki csak t frt 50 krnvi negyedévi eiöfiz. di át 20 kr csőm. és postaszaii. dijjai együtt 
egyszerre beküld. annak a kiadohivatai egy regényt ku d jutalmuk

Előfizetéseket (a hónak bármely napjától) elfogad a > KÉPES CSALÁDI LAPOK* kiadóhivatala 
Budapest. Vadasz-utcza 14. szám.________________________

‘ KEPES CSALÁDI LAPOK.-ra 
egesz évre 6 frt,

P S E R H O F E R  J. v é rtisz titó  labdacsai,
ezelőtt n l tn ln n o o  lnlMlu<*»uk neve alatt: ,-z utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik beteg>ég. melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezersze
resen be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család melyben ezen kitűnő háziszerböl készlet nem volna talál- 

; aiI,a ‘ "zen labdacsok báziszeriil ajánlhatnak és ajánlta'tak minden oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és srékrekedésböl erednek : mint epe-zavarok 
béltétlenség s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység és az abból eredő bajoknáí 

d itá  labdacsok oly könnyen halnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán mé>*

ható. Számtalan orv
májbajok, kólika. vértolulások, aranv-i _ ......................
is: így sápkórnál, idegességből származó fejfá is stb Ezen vért*____ _______
a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül bevehetek.

A számtalan hálairatból, melyet e labdacsok fogyasztó: ................
csakis néhányat említünk — .......... :-----  ' '

Tisztelt Pserhofer
eset az ön felülmúlhatatlan .......... ...........
legmélyebb kdszönetemet labdacsai csodahatásáért.

Maradok teljes tisztelettel Pawlistik Ferenc. Köln. Lindentbal
Hrasche. Foldnik mellett. 1887 szept 12. 

tekintetes I r .  Isten akarata volt. hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, 
melyeknek hatását ezennel megírom. En gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogv 
semmi munkál sem voltam többé képes végezni, és bizonyára már a holtak k■ . t volnék. 
Jia az on csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten a.dia 
meg ont ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen labdacsok engem is tűkéiete<» 
ki fognak gyógyítani, amint már másoknak is egészségük 
szolgáltak.

K-.v./ v ónTTlfPflft*$ gyors f S
Atééw* (•»»** • wm j  ówttwww, nyes és csúzos bajok. 11. in-: gerincagvbánta.om. tag

szaggatás. iscliias. migraine. ideges fogfájás, főfájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 k'r. 
AAUinin l’se rhofer J.-tol. Évekhoss.u sora ó ti vaiamennvi

tMMuvwuiútM i.ajn..vesztő szer között orvosok ált.ti a legjobbnak ehs-
, merve. Egy elegánsan kiállított szelencével 2 frt.

Sietnie) tanártó l í té s  »■« szúrás által okozott sebekn* 1 mérg-s AtvaiMMwö -«i—  ----------- 1-1. '
s engem 1'  ti'.setflf'én *»• I 
zanyerésere segítségül é \Zti

fr6 ***} daganatoknál, ujjkukac. sebes- vagy gyuladl mr.! vagv más Hv 
bajoknál, mint kitűnő szer lön kipróbálva- 1 tégely ő t  kr.. bérmentve 75 kr.

ellen 1 doboz 3ő krajcár, bérmentve 60 kr

k itű n ő  1 w’ A ;u ' ;r" t! ism é te lte n  k é r  4 cso m ag o t az  ö n  v a ló b a n 'h a s z n o s "  és
‘. E s n é n e k ? f f ; ! " aíyol , b kifejemVlkK C'?K ér eKe ' V- a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmeie-
mázon" e°m Mszé‘sz' rMi »»> ««»"•! Wh.tal-

___________ Hátin Ignác.
i-otschdorf. Kolbach mellett. Szilézia. 1886. október 8-án

egcs«
Kitűn háziszer a rósz einesztés° 

den következményei, u. in-: főfájás, szédülés, gyomorgörcs 
gyomorhév. aranyér, dugulás stb- ellen. Egy csomag ára 1 frt.

!*»**)] A * ' m
" M w egv üveg 50 kr . egv kis üveg 12 kr

Z lá Í ÍZ Z 2 Í2 2  s l l s n  F- !?  P0f, me8?2Ün‘efi a láb.zzadást s az aza.tal kép- 
, f  **‘**<‘á*aWad f 0(1° kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint

m ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal őo kr.. Bérmentve 75 kr.
W«#é j t MSMUéZwMt*é
“ ■ •• u \

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J  -fele a - i 
álmához- címzett gyógyszertárban Becsben I S ingerstra-se  15

valódi minőségben s egy 16 szem labdacsot tart. |

Kitűnő szer { _ ................ .
, 44 ,.4V Ö praBpara»UéU«.ft. ná! eS bélbetegseg-Knél. 1 liter Kofá-c

Egy üveg 40 kr. ber.nentes küldéssel

idegek erősítésére gyoinorbajok- 
. - • —  — —.-v.v.seg snél. 1 liter Kola-elixir vagy

r»nv l.ir...... „  bor e*>’ íel >»« 1 m  *SV nog,- J i , i „  só kr.

............ .......... .a u . ,u ,a .u uouoz ára 21 kr" **“ 4**_w*, *'*'*’ uvegekben darabonkin*. ó frt 5ü kr 3 írt. 1
" F S . *?.* A‘ *‘ > i b írm en te llen  « U „ v 0 , í í  U t t - P t l t l ,  k l ó r t  « . r  . „ o t d . . .  « é l h  to jtk j* ,. „  „ b .

. 3 frt. 1 frt 60 kr
iildéssel 1 frt k. kr. Egy csomagnál kevesebb Vem kttldV^’el "

bérmentes küldéssel egvutt^l csomagé"Vrt *251kr^°2bcs0M íV frt,M,VrOn-4 . Eze,n :jl í:'-ÍOro-t készt: néa . ecn s.vii, az osztrák lapokban hirdetett ősz*
- ; - ■ • - • f í * ■ .■ r -  \ n .  \  , : \■unk z. . i . . .  .ő r  . ® k Koietk* zteDen ezen iaiid icsqr a tegKii..,nf»!,-Mb gyorsabban eszközöltem »* t,, . ..... — . ..............  . . . . A l __ . . ". . .  - . - - - o.......- - .- .o iv u i j  fzín labd ic sok a

«»"< « t» tn»k  önnek kőve-.keílében kéreuk , .a k in  P - ,m ás
fed'e 1 e  ̂int v ma- *1 a s a * a Pserhofer J. névaláírással fekete színben és minden e té t ,e ugyanazon aiairassal vörös színben van ellátva.

•nfelébb gyorsabban eszkőzoaetn;< h í a pénz >>,zez előre küldetik : nagyobb
ssKis oty ósdiban történik a  k . 

melyeknek e.orc beérkezik, mely e ::>e:i .i p iKóltséze< socs.il mérséKeitebbik
gyes dobr-

Valódiaknak csak az.tk iPL-mtKei/cL- . . Raktár: Budapesten. Török József gyogyizertaraoan. kiraly-utca 12. szám.
6 me Jek hasznalal1 ütasitasa a Pserhofer J névaláírással fekete színben és minden egyes doboz fedele ugyanazon 

aláírással vörös színben van ellátva.

S E E H O T .
gyógyszerész „zum goldenen Reichsapfel"

Sic.gsr3; ia s s s  15.

Turóc-ut-minoai Magyar Nyomda — Moikoci Keraacaae.
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