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M unka nélkül.
A télnek megszokott fagyasztó lelie elfe

lejtette megdermeszteni a vonagló természetet, 
mert a szent karácsonyt is locsogó sárban 
ünnepeltük, — mégis hideg borzadályt kelt 
minden érző kebelben a lépten-nyomon lát
ható munkanélküliek kiáltó nyomora. Pedig 
még a mit ez úton látunk az csak felületesen 
mulatja a nyomort, mert a rongyos ruha, az 
éhségtől beesett szemek és ijesztően sápadt 
arcok nem árulják el teljesen a szomorú valót. 
Mert éhezni, már magában is észbontó gyöt
relem, de éhezni azzal a szivszaggató tudat
tal, hogy vele együtt éheznek szerettei, leg
drágább kincsei, családja, azok a vak sors 
állal ártatlanul, sőt igazságtalanul sujtolt gyönge 
gyermekek, kik a végzet szeszélyéből ép úgy 
születhettek volna hercegi palotában és bíbor
ban, mint a penészes pince-szobában és 
másoktól eldobott rongyokban, —  óh ezt a 
lelki állapotot nem lehet leírni, annak sor
vasztó borzalmát csak elképzelni lehet, de 
csak annak, a ki szivével is tud gondolkozni.

A humanizmus, az emberbaráli szeretet, 
sok helyen megteszi kötelességét, nemes önfel
áldozással iparkodván letörölni a nyomor 
könyeit; de sokkal nagyobb mérvben jelent
kezik az különösen a zord idők beálltával, 
mintsem azt általánosságban tisztán az ember
baráti szeretet lényeivel, nem elhárítani, de 
csak enyhíteni is lehetne.

A munkanélküliek száma úgyszólván nap
ról napra ijesztő módon szaporodik, s egyes 
vidéken a nyomor nemcsak dühöng, hanem 
valósággal szedi áldozatait. Ezen a tarihal- 
lan állapoton segíteni kell, még pedig minél 
előbb, amig a baj egyáltalán orvosolható. A 
létért való küzdelem legalább is a napi betevő 
falat biztosítása mellett lehet nemes, sőt kell 
is hogy az legyen, de midőn az a harc átvál
tozik ádáz tusává a betevő falatért, bizony 
sokszor meginog akkor az erkölcsi alap. A 
bQnkrónikáknak nem egy borzalmas eseménye 
egyedül a betevő falatért való küzdelemben 
birja szülő okál, amidőn a nyomorban elfá

sult kebel önmagából kivetkőzve, a következ
mények súlyával nem számolva, vakon rohan 
az erkölcsi romlás, a bukás feneketlen örvé
nyébe.

Már pedig első sorban az államnak köte
lessége őrködni afölött, hogy u nemzet testéi 
képező polgárok közerkölcsi világa az inficiáló 
epidémiáktól, a romlottságtól inegóvassék, s a 
veszedelmes kór már szülő odújában, csirájában 
elfojlassék. *

Nem szabad azonban össze lé v eszíeTrüTTR 
a munkanélkülieket a dologtaíánokkalf kik 
különben is csak fekélyek a nemzet testén, 
de ezek rendszerint nem nyomorognak; hanem 
azokról és azok érdekében óhajtunk szólni, 
kik fáradságos munkára készek a kenyérért, 
maguk és családjuk tisztességes eltartásáért, s 
a beállott közgazdasági válságos helyzetben a 
legőszintébb akarat  mellett sem képesek mun
kához jutni

A nagy gyárak és egyéb iparvállalatok 
rendszerint épen a zord idők beálltával szá
zával és ezrével bocsájtjak el a szegény mun
kásokat. kikről, mihelyt kiveszik kezükből a 
kenyérkereset, a munka szerszámait, — csak 
az gondoskodik, aki táplálja az ég madarait, 
s ruházza a mezők liliomait. A technikai tudo
mány haladásával folyton lökéletesbülnek a 
munkát végező gépezetek, a mi egy jelentésű 
azzal, hogy ahoz a bizonyos munka elvégzé
séhez kevesebb ember szükséges, aminek ismét 
kikerülhellen folyománya, hogy szaporodik a 
munkanélküliek száma.

Ha most már egybevetjük azt, hogy a 
stalistikák adatai szerint óriási arányban sza
porodnak az emberi erőt feleslegessé levő, 
vagy legalább is részben nélkülözhetővé levő 
gépek, de ugyancsak a statislika azt is igazolja, 
hogy maga az emberiség is hatalmas arányok
ban szaporodik, — akkor tisztában leszünk 
azzal, hogy a létért való küzdelmet többé nem 
ember ember ellen vívja, hanem a gép és ember 
küzd egytná3 ellen.

Hogy az elkeseredett harcban melyik lesz 
győztes, azt sajnos, már is lehet sejteni. Az 
ember, a szegény munkásnép fog összeros-

kadni, de jaj annak az államnak, mely a dol
got idáig engedi jutni. A bajnak idejekorán 
kell elejét venni, s az államnak még az adott 
viszonyok közölt is módok és eszközök álla
nak rendelkezésére ezt megtenni.

A hazai viszonyokról szólva, természete
sen csak egy dolgot említünk fel. Az állam 
nagy munkálatai millió és millió forint ér té
kekben egyes vállalkozóknak adatnak ki. s bár 

S>fy árak és feltételek mellett, hogy a vállal
kozók részéről nem is beszélhetünk a tisztes
séges polgári haszonról, inért azoknak a v i l 
lalatoknak jövedelmei valóságos uzsora kama
tok; mégis azt tapasztaljuk, hogy a szegény 
munkások úgyszólván baromi munkájukért 
alig kapnak elegendő garast a napi betevő 
falat megszerzésére, s ha ezt nem akarják el
fogadni, a derék vállalkozók a magyar mun
kások leszorítására, nyakunkra hoznak idegen 
nemzetiségű munkásokat, — ami igen gyakori 
eset különösen a földmunkáitoknál . Pedig az 
államnak módjában állana kikötni a vállal
kozókkal, hogy a munkálat keresztülvitelére 
csak magyar munkások alkalmazhatók.

A munkanélküliség megszüntetésének leg
biztosabb eszköze azonban a munkaidő leszál
lításának kormányzati úton való keresztül
vitele. A munkások régi óhaja, a 8 órai munka
idő teljesen megfogja szűntetni azt a borzasztó 
állapotot, hogy munkára termelt, ép, erős kezek 
dolog nélkül legyenek kénytelenek vesztegelni, 
mert például ott, hol a napnak mind a 2í- 
óráját munkafolytonosságban töltik, mint a 
malmoknál, s hol most az emberi munkaidő 
12 óránkint váltakozik, a 8 órai munkaidő 
mellett nem kétszer, hanem háromszor kellene 
felfrissíteni a munkaerőt, — a minek egyenes 
következése volna az, hogy a hol most 200 
ember dolgozik, ott  300 ember találna kenyeret.

Addig tehát, mig valamelyes ilyen irány
ban nem történik gondoskodás a baj orvoslá
sára, a munkanélküliek borzasztó állapota nem 
fog megszűnni, s hogy ez hová fog vezetni 
azt videant consules.

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á RCÁJA.
U tca sarkán . . .

U tca sarkán kurta kocsma,
Semmi cégér nincsen rajta,
Mert a bora olyan fajta 
H ogy magat úgy is itatja.

Forró nyárba’ hűvös lu gas 
Csalogatja fáradt utast,
Télen pedig füstös szoba 
Hívogatja embert oda'.

Én is abb’ a kis kocsmába 
El-eljárok hébe-hóba,
Van o tt egy pár jó cimbora, 
Kocsmárosnak régi bora.

Éi a mint ott iszogatunk,
Feledve van minden bajunk,
Feledve a világ sora,
Nem is veszekszünk ott soha.

És ha onnan hazatérek, 
önm agám ban igy beszélek:.
Mért, hogy ezt a kurta kocsmát 
Nem járja mar világ-ország ?

897. I. S, Bdt\fi János.
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— A ‘Felvidéki Híradó« eredeti tárcája. —
A három véka aranyat a királyi kincstarba te t

ték, Pakurái- Dávid pedig elégedetten indult haza 
felé. »No, mondjatok meg, hogy nem akartok engem 
vajdátoknak ! Majd elbánok veletek, de úgy, hogy még 
az unokáitok is meg fogjak emlegetni!« így szolt magában.

A Temes völgye pásztorai ezentúl mar csak a 
Pakurár engedelmével legeltethettek nyajaikat, s ö 
megadta az engedélyt, de föltételt is kö'.ö'.t hozza. Azt, 
hogy válaszszák meg vajdájuknak.

Vajda akart lenni minden áron!
De a pásztorok most is csak röhögtek. Azt 

mondták, hogy veszszenek inkább oda a nyajaik, de 
nekik nem kell vajda, ok nem valas/.tjak meg Pakurái t 
vajdájuknak.

Pakurar dühöngött mérgében s legott kiadta 
csőszeinek a parancsolatot, hogy a Temes völgyeben 
senkinek, de .senkinek a nyájat ne tűrjék meg.

A pásztorok most igen nagy oajba jöttek. Csak 
lopva hajthatták ki iabas jószágukat valamely félreeső 
legelőre, cgy-egy tisztásra az erdöuen. De a Pakurar 
csőszei ott is csakham ar nyomukban voltak, s tilosban 
talált nyájaikat Pakurar elé hajtottak, a ki azutan rövi
den elbánt velük: a nyajat maganak tartotta, a pász
torokat pedig előbb oiegbotoztatla, azután pedig elker

gette. Csak azoknak kegyelmezett meg, a kik nek 
könyörögve, kijelentették, hogy naia m iradnak és ala 
zatos, hű szolgái lesznek.

De ilyen kevés akadt.
A pásztorok, ha szegények is, de szeretik a sza

badságot. így hat, a ki szerit ejthette, inkább o tt
hagyta azt a völgyet, a hol született és fölnevelkedett, 
és a hol édes szüleit eltemette, s elment máshová, 
más völgybe, a hol nem üldözték. De mindenki nem 
mehetett el, s mivei valahogyan mégis esik  meg kel
lett élniök, a visszamaradtaknak csup 1 küzdelem, csupa 
sanyarúsag volt az élete.

Vajdát azonban mégsem választottak, bárhogy 
édesgette, fenyegette is őket a gőgös Pakurar.

Ez tehát fogta magat, s hat véka aranyat és 
hat véka ezüstöt rakatván a szekerére, megcst elindult 
a király udvaraba.

»No, mi kell kedves Dávid szolgain*, kérdé a 
király jósággal, — »talán bizony valami bajod van, 
hogy olyan sarga az orcád és olyan sötét a nézésed?* 

»Nem sok keli*, feleié Dávid melyen meghajolva 
a király előtt, — »de azért ennek az arat is elhoztam.*

»Azt jót tetted, * monda a király, — >a liaooru, 
mint tudod, balul ü tö tt ki s most nagy adót kell 
fuetnem a pogány császárnak. I l i t  csak mondd el a 
bajodat szaporán, — ha lehet, orvosolni fogom, s ha 
kívánságod van, azt is teljesítem.*

»A bajom az, hogy izgaga nép, szemtelen rabló k 
és tolvajok között lako n, a kiket nem lehet megfé
kezni. Ezekért keli m i g a n i t  emésztenem, úgy hogy 
egy napom se vidám, egy éjszakain se nyugodt.*

»Hát lehet-e ezen a te bajodon segíteni?*
>Lehet, felséges uram!*



Bírói szó a párbajról.
A felmerült társadalmi kérdések rendszerint pár

tokra osztják magát a társidalm at is, sőt annyira megy 
a partoskodas, hogy a külön-külön táborokra oszlott 
párthivek hova tartozandósaguknak külső jelekben is 
keresnek nyiivanulast. Mintha csak mindannyiszor leját
szódnék a fehér és piros rózsa közötti harc, mely a 
haldokló szazad modern divatjához alkalmazkodva, pél
dául Mécsben elfajult a fehér és piros szekfü közötti 
marakodássá. . . .

Ijjy  vagyunk a párbajjal is, illetve a hozzáfűzött 
felfogassal. A társadalom két részre oszlott : a párba- 
jozók és a párbaj ellenesek táborára, s küzdenek is 
egymás ellen, ha nem is külön jelvények, de külön 
jelszavak alatt erős fegyverekkel : a meggyőzés, a
kapacitalás, az argumentumok fegyvereivel; s talán nem 
is érdektelen megjegyezni, hogy az igazaik heves védel
mében kiélesedett eszmecserének rendesen az a vége, 
hogy alaposan összepárbajoznak párbajozó és párbaj 
ellenesek.

A közelmúlt eseményei azonban határozottan a 
parbaj ellenesek malmara hajtja a vizet. Megszólalt a 
német birodalom hatalmas császárja, s a megtámadott 
egyéni becsület kireparálásának ezen ósdi intézményét 
egyenesen meleg agyában, a hadseregben iparkodott, 
— ha nem is teljesen elfojtani — de legalább is kor
látozni.

Nálunk a gyászos emlékű nagyváradi párbaj után 
indult meg országos mozgalom a párbaj ellen, fnely- 
nek hatása alatt számos tekintélyes társadalmi egye
sület kimondott.!, hogy a megtámadott becsület reha
bilitálása teljesen független a párbajtól; mégis nap nap 
után csak a sajtó mennyi párbajról ad hírt, pedig 
tudvalevőleg a párbajok jó része csak szűkebb körök
höz és helyhöz kötött titok marad, a nagy nyilvános
ság kizárásával.

A napokban azonban az ország első büntető 
bírósagának elnöki székéből igazan erős szavak hang
zottak el a parbaj ellen, melynek azonban, sajnos, nem 
lesz semmi foganatja, sőt ami legsajnosabb, maga a 
bíróság sem szerez annak teljes érvényt érdem szerint. 
A budapesti büntető bíróság egyik tanácsának elnöke 
ugyanis a napokban egy parbaj ügy végtárgyalása 
alkalmával ezeket mondotta: l'érünak derogál a párbaj. 
Gyerekeknek való játék ez.

Mily sajátságos véletlen azonban, hogy a derék 
bírónak ez az erélyes enunciació akkor ju to tt eszébe, 
midőn két fiatal ember parbaja fölött kellett ítéletet 
hoznia, míg ugyanaz nap tudatta a napi sajtó azt is, 
hogy egy volt államtitkárnak, s jelenleg is képviselő
nek az első bíróság áltál kiszabott két napi allamfog- 
haz büntetését a felsó bíróság is helyben hagyta.

Nagyon helyesen tenné tehát a magyar bírói kar. 
ha a közvélemény ferde felfogásával, az úgynevezett 
társadalmi kényszerrel szemben latba vetné hivatalos 
tekintélyét; de ötletszerű elméletek világba roppentésc 
helyett alkalmazza a rendelkezésére alio törvényes 
szigort .oly mértekben, mint azt egy jogállamban a 
jogegyenlőség elve megköveteli. Mert mindaddig, mig 
maguk a törvényhozók és a törvények megtartásának 
legfelsőbb őrei, a kormányzó hatalom faktorai, a 
miniszterek, az clórc es/.komptalt királyi kegyelem, 
avagy az. enyhe ítélet reményével lépten nyomon úgy
szólván sportszerűen vétenek az áltáluk hozott tö rve-! 
nyék ellen, — mindaddig, ismétlem, az ilyesfajta, bár 
erélyes bírói enunciacióknak nem lesz meg a Kívánt

2 Turóc-Szt.-Márlon,

»Mondd cl hát a m ódját!«
>Urat, vajdat adj a népnek, felséges uram, a ki 

a népet megzabolazza. Mas orvosságot nem tudok.*
»No hat, eredj haza, édes Dávid szolgám, s 

mondd meg a nepnek, hogy akarom és parancsolom, 
hogy azonnal valaszszon vajdat . . . .<

>Mar megmondtam neki, de a nép nem akar, nem 
fogad szót. mert tudja, hogy a vajda véget vetne az 
o garazdalkodasainak.*

>Micsoda, nem akar vajdat választani ? Ha én 
mondom? Ha én parancsolom? Én, a király?*

»Ugy van, az a csöcselek nem akar engedelmes
kedni senkinek.*

>Csak megint rendben legyen a katonaságom, 
majd elbánok velük!*

>De addig kifosztanak mindenemből, s tálán éle
tem ellen is törnek,* jajgatott az alnok Pakurar.

>De hat akkor mit tegyek?* kérdé a király, izga
tottan fel s alajarva szobájában. »Ha tudsz valami módot, 
mondd el, s ha lehet, elfogadom.*

>Csak egy mód van, felséges uram. s ez az. hogy 
kegyeskedjél engem nagypecsetes leveleddel a Temes- 
völgy vajdajava kinevezni, hogy azutan a te nevedben 
csinálhassak ott rendet. Van erre elég emberem, csak 
a hatalmat add a kezembe, felséges uram, a hatal
mat *

* No, ha azt gondolod, kedves szolgám, hogy 
nagy aranypecsétcs levelemmel és a vajdai címmel és 
hatalommal boldogulni fogsz, ebben ne legyen hiányod, 
ezt szívesen megadom,« s menten beszólította az iró- 
diakjat, megiratta vele a levelet, rátette nagy aranype- 
csétjct cs sok szerencsét kívánva Pakurarnak, ezt a 
legkcgycimcscbben elbocsata.

Most mar nem volt olyan sarga a P ikurár orcaja, 
és tekintete se volt olyan sötét többé. Hisz most mar 
elérte, a miután hatalomra vágyó szive olyannyira 
cpckcdctt.

Örült sebességgel ln jtta to tt haza, csakhogy a 
királyi levelet minél előbb bemutathassa, s a vajdai 
hatalmat gyakorolhassa. Lovai kidőltek, újakat váltott,

foganatja, s így nem is bír az a társadalomra átala
kító hatással, a megérdemlett súlylyal.

Ha azonban a polgári társadalom azt fogja látni. 
ho®y a büntető bíró törvényhozóknak és miniszterek
nek fogja oda dörögni a most elhangzott kemény 
szavakat: Férfinak derogál a párbaj. Gyerekednek való 
játék az« — s ráadásul elitéli a törvény ellen vető
törvényhozókat nem egy-két napra, hanem egy-két esz
tendőre, — akkor magától le fog hullani a társada
lomról a társadalmi kényszernek nevezett, s bizony 
legtöbb esetben kényelmetlen köpeny, s megtámadott 
becsületének rehabilitalásat hova előbb kiki a legigazsá
gosabb bíróság törvényes oltalmában fogja keresni es 
feltalálni. — s nem az istenitéletszerü parosviasko- 
dasban, melyben minden egyéb érvényesülhet, csak a 
felvilágosodottságnak legmagasztosabb előfeltétele nem, 
a jogegyenlőség.

A példaadast tehát a felső tízezrek légkörében 
kell megkezdeni, — bár sajnos ehhez egyelőre remény 
se lehet — s fognak tovább is párbajozni miniszterek, 
törvényhozók, bírák és a párbajok hivatásszerű üldö
zői, a királyi ügyészek is. Sőt annal a bizonyos kény
szernél fogva kell is nekik, mert különben elvesztik 
hivatalukat. Ez ugyan egy kissé furcsán hangzik, de 
sajnosán igaz, csak egy konkrét esetre hivatkozom.

Egy királyi ügyész barátom közvadloi minőségben 
összekülönbözött es?y ügyvéddel, ki egyúttal képviselő 
is volt. Az incidensnek párbaj lett a vége, de az 
semmi egyéb következ.ménynyel nemjart a kir. alügyészre, 
mint hogy a megindított fegyelmi vizsgalat eredm é
nyeként áthelyezték egy másik városba. Itt azon
ban balsorsa ismét bele zavarta egy afíeroe s tettle
gesen inzultáltatott. A kir. alügyész félve egy újabb 
tegyelmi vizsgálattól, s esetleg hivatala elvesztésétől, 
nem provokálta megsértőjét, hanem hivatkoz.va clfog 
Iáit pozíciójára, a törvényes oltalomban kereste meg
támadott becsülete rehabilitalasat. S mit n y e rt. vele ? 
Hivatala elvesztését !! Az akkori igazsagügyminisz.ter 
gavallér felfogásának ugyanis nem tetszett, hogy egy 
alárendeltje nem lovagius utón szerzett maganak elég
tételt, s egyszerűen megfosztotta az illetőt ügyészi 
jogosítványától.

Amig tehat a törvények őrei között is ilyen fel
fogás dominál, addig a bírói székekből bármily erősen 
elitélő szavak hangozzanak is el a párbajtól, — vissz
hang nélkül vesznek el azok, a pusztában kiáltó sza
vaiként ! Török István.

F  *t I j V  j  0  f i  H  I M l  A H  Ó

H Í R E I N K .
— A »F. M. K. E « turóci választmánya folyó hó 

12-én ülést tartott ifj Justh  György orsz. gyűlést 
képviselő, választmányi elnök vezetési mellett. A 
választm ány buzgó elnöke bejelentette, hogy dr. 
Reniczky Ákos I0ü írttal a lap i'ó  tággá lett. A jelen 
volt választmányi tagok örömm el és az nj alapító lag 
éltetésével vették tudom ásul e bejelentési. Ugyancsak 
örömmel vették tudom ásul hogy a znióváraljai óvoda 
ügyei teljesen rendezettek, a mennyiben a mull évre 
előirányzott kiadások az utolsó fillérig fedezve vannak. 
Szóba került ezután, hogy a folyó évben is gondos
kodni kell új tagok gyűjtéséről, minek kapcsán ‘elő
jegyzés készíttetett az új tagok fölvételére, illetőleg 
felkérésere nézve. Az ülésben e lhatároztato tt az is, 
hogy a választm ány bevételeinek gyarapítása céljából, 
a választm ány közgyűlése napjan, a mi össze fog esni 
a megye tavaszi közgyűlése napjával, műkedvelői 
színi előadás fog ta r t .tűi. Még több. a választm ány

ügymenetét illető kérdés megbeszé ése u tán . az ü lé s , 
az elnök éltetésével bezárult.

— A »F M- K- E« új színhaza A felvidéki m a
gyar közművelődési egyesület jó l értékesíti azt- a 
négv házat, melyet K örm öcbányán harm adéve, örökölt. 
Az egyikből — mely csuk félig volt kiépítve — pom 
pás vendégfogadót csinált, am elynek a felvidéken 
messze földön nincs párja  A vendéglő nagyterm éből 
m. g színházat cs inálta to tt am elyben -  a szerződésbe 
foglalt kikötés szerint — c<akis magyar nyelvű e lő 
adásokat szabad rendezni. Az első előadást mely 
egyszersmind a F. M K. E. új színházának felszen
telése volt, f. hó 16-án ta rto ttak  m -g K örm öcbányán. 
az oltani műkedvelők két élőképben bem u 'atták  a 
F. M. K. E. apolheozisát és a felvidéki parasz la k o 
dalm at A körmöci daloskör m agyar dalokat énekelt, 
Fosa Lajos prologot mondott, Ábonyi Á rpád pedig 
felolvasást tarto tt. Ugyanakkor ta rto tta  ülését a F. 
M. K. PL körm öcbánvai vagyonát kezelő külön b izo tt
ság — Kár. hogy a F. M K. E titkári h ivatalátó l 
későn — f hó 15-én — vehettük az érlesi ést, s 
igy közművelődési választm ányunk tagjai arró l csak  
post festa vehettek értesítést.

— A szuesáni tá rsaskör f. hó 10-én ta r to tta  
tisztújító közgyűlését Elnöknek SchuU  Lajos, aiel- 
nökuek Vlada’r Im re választato tt inog p énz táro s  
Pletrich János, jegyző Klein S irron , é s ' háznagy 
W iener Jakab lett.

— Uj egyházi tanfelügyelő Dr. lümélg  Károly 
besztercebányai püspök úr ő méltósága. /Jeninek Im re 
vrickói plébánost, az alsó-turóci keriilei tanfelügve- 
lőjé nevezte ki.

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m in isz 
ter. Vdkár Ella tu róc szent-m .irtoui állam i polgári 
leányiskolái segédtanítóitól a sepsi szent-gvörgyi á lla  
milag segélyeiéit óvónő képzőim é/.eth í z . ren d es  ta n í
tónővé nevezte ki. Távozásával az itteni polgári 
leányiskola egyik buzgó ta n fó n ő je l veszti el.

— Cseh-tot baratsag. A cseh tó t barátság  m eg
köttete tt Prágában, de működési tere im m ár á tté te ié i t 
M agyarországba. A »G«sko-slovenská je dno ta*  fe l
hívja cseh honfitársait, hogy szélesebb körű m ozgal
mat indítsanak a inagyarorszagi tótoknak c.;eh köny
vekkel való e llá tására. Ennek folytán a »N arodni 
Lisly* című cseh újság felhívást intéz közönségéhez, 
hogy az elhasznált lapokat és e o lvaso tt könyveket, 
küldjék el Rózsahegyre, a cseh-tó t szövetség sa jtó 
orgánum ához, a »Doma a Skola* (O tthon és Iskola) 
című tó! folyóirat szerkesztőségéhez a mely az tán  
majd m ódját ej'i hogy azokat k ioszthassa a tó tsag  
között. A cseh barátság  e lényeit a tótok is igyekez
nek viszonoz ii. így közelebbről a főt tan ítók  gyűjtést 
rendezlek, hogy uj évre a központi cseh iskola egye
sü letet némi pénzajáudekkal lephessek meg. A R ózsa
hegyen megjelenő lapnak két szerkesztője van : egy 
tói és egy cseh. Cikkeit tóiul és fölváltva cselt n ye l
ven közli. M unkatársainak sorában helyet foglalnak 
a cseh paedagógiai írók is. Ennek a különös lapnak 
fölörekvése olvasóit meggyőzni arró l, hogy a csehek 
es tótok egy nem zőinek fi ti. egy vérből es húsból 
valók. A tulok és csehek között m ar is igen el vau 
terjedve, a mennyiben nemzeti kötelességgé és becsü
letbeli ügvgye vau felfújva annak anyagi és erkölcsi 
tám ogatása.

- Jégsport. Ma egy hete nyílt meg a helybeli 
állam i iskolák jégpályája, s zeneszó m ellett vígan 
metszették a sportkedvelők a jegei ; kár, Itogy a
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nem négyet, de hatot. Ezek se bírtak ki az ö rü ie les; 
hajtást, zihálva és reszketve állottak meg egyszerre, 
azután pedig megrazkódvu összeroskadták és kiadtak 
párájukat. Pakurar most nyolc pejlovat fogatott be. 
olyant, minél szebbet ember még király kocsija előtt 
sem látott. Aranyos, ezüstös szerszámuk csillogása is 
csak alig vetekedhetett a szőrük bogarszin fényéve!.

Ezek aztán egészen házáig röpítették h italmas és 
türelmetlen gazdájukat.

De az uj vajdat nem az várta otthon, a mit 
remélt: öröm és bámulás. Nem, egészen mással fogad
ták ott.

A feleségét kétségbe esve talalta, közel a meg
őrzéshez.

Nagy baj érte a hazukat.
Egyetlen lányuk veszett el, s nem tudtak, hová 

lett. Keresték mindenfelé, az egész hegyct-volgyet tűvé 
tették érte. de nem bírtak megtalálni. Úgy történt, 
hogy este még lefeküdt kis agyacskajaba. reggel pedig 
üres volt az agy és üres a szooa. Csak az ablakon 
keresztül mehetett vagy vihették el. mert az ajtó zarva 
volt, de az ablakot nyitva talaltak, tarva nyitva.

A vajda dühöngött vad haragjában. Kincseket 
ígért annak, a ki a lányát clökcrí.i. akasztófaval fenye
gette meg, a ki ezt a hallatlan merényletet elkövette.

De sem a kincsekre, sem pedig az akasztófara 
nem volt szükség. Sem a leány, sem a rablója nem 
kerüit meg, noha ezer ember is kereste.

De a helyett újabb szerencsétlenségekről érkeztek 
hírek. Hogy dógvész ütött ki a juhok között s egész 
nyájakat pusztított cl. Hogy rablók jöttek at a hava
sokon túli vidékről, cs a mi szarvasmarhat, lovat, 
birkát, kecskét elötalaltak, azt mind elhajtottak, és csak 
a pásztorokat hagytak meg, bizonyara, hogy hírmondók 
legyenek.

Pakurar a pásztorokat sorba mcgbotoziatta. 
Nemcsak azokat, a kiket a  rablók megfosztottak nyá
jaiktól hanem a többieket is. Mintha bizony elejét vehet
ték annak a csúnya dögvésznek, a mely megjött, azt 
se tudták honnan, és megint elment, azt se tudták hová.

De hat Pakurarnak keliett valami, a min a harag
ját, bosszúját kitöltse.

Csakhamar újabD  hírnök jö tt. Kis mokány iovou 
ügetett b e  az udvarra, s mar az arcán is m eglátszott, 
hogy valami rémhírt hoz.

És azt hozott.
A S kó vöigvoen, úgymond, borzasztó dolog tö r

tént. Meg elgondolni is iszonyú, hat még elmondani.
Pakurar bottal, akasztófaval fenyegetőzött, ha 

szaporán el nem mondja, hogy mi történt.
Hat az történt, hogy a mi labas jószágot a rab 

lók ei nem vittek, az mind — megoolondult. Icren, tisz
tara megbolondult Az a sok aiiat a Ské völgyébe 
rohant, s ott, mintha az eleven ördög bujt volna belé
jük, előbb vad táncot já rtak  a víz mentén, majd pedig 
neki iramodtak, s nyakra-főre vetették magukat bele 
abba a feneketlen örvénybe, a melynek ördögárok a 
neve. A pásztorok mindent elkövettek, hogy nyájaikat 
»észre térítsék*, de mind hasztalan voit.

* És hol vannak azok a gazemberek*, kiálta Paku
rar, - -  »miért nem jöttek ide, hogy őket karóba 
huzassam ?<

>Nem jöhettek el. Mert velük meg az a csoda 
I történt, hogy a mint a halai torkába rohanó nyajaikat 
nézték, ijedtükben kővé lettek.*

>IIazudsz, szemtelen gazfickó,* rivalt rá Pakurar 
a sappadt hírnökre, ép legott vasra verette. Azutan 
összeszedte embereit, s lóra kapva neki vágtato tt a vak 
éjszakának.

Mire a havasokra ért, a hajnal már derengeni 
kezdett, és a szellő zimankós ködöt kergetett maga 
előtt a hepehupás legelőkön. Három lépésnyire se lehe
tett tisztán látni, de a Pakurar lova mar ismerte a 
járást s biztosit) haladt a nyirkos füvön. Gazdaja bób is
kolva ült a nyeregben, a gyeplő is kiesett a kezéből 
és a nyeregkapat tartotta helyette. Egyszerre csak a 
ió meghökkent es ágaskodni kezdett, a gazdaja pedig 
folébredt.

Alomlatomany volt-e vagy pedig valóság? de 
Pakurar o tt latta maga előtt kis leányát, vékony ingecs- 
keben, halovany arccal és bánatosan apjára szegezett 
szemekkel.



gyenge időjárás a sok fáradsággal rendezett pályát, 
m ásnapra a megnyitás után tünkre tette,

— A ragadós tüdölob kiirtása ügyében fennálló 
törvényes rendelkezések kiegészítéséül a földmivelés- 
ügyi m iniszter körrendeletét intézett az összes tö r
vényhatóságokhoz, a mely főként a kártalanítási e l
já rá s  ellen való panaszok módját szabályozza.

— Vigyazatlansagáiak aldozata. Liptó Szent-Mik- 
lósról Írja levelezőnk : Minap a szomszéd Kis- 
Palugya községben kél felnőtt em bert helyeztek örök 
nyugalom ra kik vigyázatlanságukért halállal bűnhőd
tek. Szubuli György -kovácsmesler inasa Piroch 
András, ki az első éjt élvezettel akarta  átaludni uj 
gazdájánál, este jól befülött és meleg szobával várta 
később hazajövő gazdáját. Hogy a meleg tovább tartson 
a kályha tolóját elzárta  és lefeküdt. A későn haza 
jövő Szubuli sem vette észre, hogy a szobában szén 
gáz van és szinte nyugalomra tért, de reggelre mind 
u kettőt halva ta lálták . Az orvos széngáz mérgezést 
konstatált. Szubuli rövid idővel ezelőtt csak egy 
tanonc ébersége állal menekült meg hasonló sorstól, 
a mennyiben a íiu főfájást érezvén, kinyitott egy 
ablako-,. Ekkor a gazda jól lehordta a fiút. hogy miért 
oly félénk. Pirochot felesége és három gyerm jke ‘siratja.

— Ggazsag a földön * A nemzeti Iskola, Benedek 
Elek e kitűnő tanügyi lapja is karácsonyi mellék e- 
tet adott az idén olvasóinak. Ezen a inellékL-ten csiik 
egy olvasm ány van. az azonban méltó arra, hogy 
mennél szélesebb körben ügyeimet ébreszszen. Gár
donyi Gézának egy gyönyörű legendája ez : Igazság a 
földön melyhez hasonló szép köl emény rég’ jelent 
meg. Midőn Gárdonyi e remek alkotását kiemeljük, 
nem mulaszthatjuk el. hogy Őszinte elismeréssel ne 
illesszük a Nemzeti Iskolát, az egyetlen lan ígyi lupot, 
mely mindig báto r szószólója a tanárok és 'tan ítók  
s ezzel a nemzeti kuliura érdekeinek, egyben nagy 
gondot fordít a magyar irodalom ápolására is. Erre 
vall az is. hogy újévtől kezdve külön regény es nö
vel a m ellékletet ad olvasóinak. A Nemzeti is to la a z  
egyetlen tanügyi iap, mely politikai is egyben s így 
joga van hozza szólni az altalános érdekli politikai 
kérdésekhez is Eleven, jól értesült, azon melegében 
közli a fontosabb tanügyi híreket s felszólalásai so
hasem hangzanak el a pusztában. Kiváló érdekessé
get kölcsönöznek a lapnak Székely Huszár krónikái 
is, melyekben a hét aktuálisabb kérdéseivel foglal
kozik szellem esen és mindig találóan. A Nemzeti 
Isköla hetenként egyszer je lenik meg s előfizetési 
á ra  negyedévié I frt. félévre 2 írt, egesz evre 4 frt. — 
K iadóhivatal: Budapest, K ottenbiller-uicza ő — a.

— A »Fortuna* aranybanya részvénytársaság 2ó 
koronás részvényeire múlt hónap 20-ikan lezárt a lá 
írás, m int értesülünk, feuyesen sikerült. Az aláírásra  
kjbocsájtoll 4G.0U0 részvény Jelentékenyen túljegyezte 
tett és a kibocsátó szindikátus m ár be is fejezte i 
reparlirozást, a mi azért ta rto tt hosszabb ideig, mer 
roppant számban jelentkeztek a kis aláírók, kik csak 
néhány részvényt jegyezlek. Ezek a kisebb aláírok 
teljes mértekben figyelembe vétettek, inig redukció 
csak azoknál a nagyobb aláírásoknál történt, a hol 
a spekulácionális szándék valószínűnek látszott. E: 
annal is inkább szükséges volt, inért a részvények 
ben a valtóházak követuósevel élénk magánforgalom 
van jelentékeny agióval. A részvények szétküldése
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»Iliana, hogy kerültél te ide?*
De a  leány nem feielt, hanem megfordult 

intett apjanak, hogy jöjjön utálnia. Pakurar pedig 
követte. Heves laz dúlt az ereiben s százszor is temette 
belé sarkantyúit a lova lagyékába, hogy az eiötte 
lebegő gycrinekalakot utolérje és a karjaiba Kaphassa: 
de mind hasztalan erőlködés, a leányát nem bírta 
utolérni. Mikor pedig az első napsugarak jelentkeztek 
és a köd loszladozni kezdett, a leányka eltűnt, ő pedi 
ott talaita magat a Sné legelőjén, melyet csak úgy 
ismert, mint a sajat tulajdon szobáját.

De mi ez ? Itt is egy kő, o tt is egy kő, a mi eze
lőtt nem voit ottan. H at mégis igaz volna, a mit az a 
bolondos ember regélt? A pásztorok kőve váltak volna? 
De hiszen az lehetetlen !

Leszokik a lovarol s odalép az egyik kőh 
Valóban kő. Olyan, mintha mar évszázadok óta feküdne 
ottan, mert moh is van rajta.

»Eh, ez a kő sohase volt ember, bolondság az 
egész, bizonyosan eltévedtem.*

De ni, o tt folydogál a keskeny patakocska, amott 
túl pedig egy stinna támaszkodik neki egy szaraz fenyőfá
nak, a Gligor slinnaja, a szaraadó juhaszgazdaé. Tehát 
mégis csak a Skeben van, s annak az embernek igaza volt.

Sötét ború tamad most a szemei előtt, pedig a 
kelő nap ugyancsak pazarul küldözgeti lé sugarait a 
kis völgybe. Ezüst és arany mezbe öltözött 'minden, 
a mi körülötte van, a fűszálakon meg éppen gyémánt 
gyönyök ragyognak,' a pata kocsira tovasiető habja 
pedig csupa smaragdot cipelnek a hátukon. Sehol 
semmi coru, s a Pakurar szemei mégis csak azt latnak, 
sötét borút.

És ez a ború beleveszi magat a leikébe is, belei 
az agyaba, és bele a szivébe.

Nem latja töboé a ragyogó napot, hanem csak 
azt a sötétséget latja, azt az egyre növekvő sötétséget, 
a mely nehez szárnyait a lelkére borija. És az után 
sírni kezd, keservesen sírni. Majd pedig egy sóhaj 
száll el ajkairól, egy atoicnak is iszonyú sóhaj ; hatal
mas dörgés hangzik végig a völgyön és Pakurar 
Dávid a pásztorai sorsara ju to tt: köve vált ő is, óriási 
sziklává, meiybül két lorras csergedezett.

Ez a síró szikla regéje.

Inljea folyamaiban van éa, még ,e hbnap folyamában 
minden aláíró megkapja a= részvényéit. a mennyiben 
annak a kötelezettségének^ hogy az aláírási összeg 
hatrafev.ő részét januáxi-.li)-ikéig beküldi, e leget.te tt. 
Másrészt a társaság bányaiban, dacára a téli időnek, 
fokozott erővel indult-ipeg a  munka A inig .á tá rsa 
ságnak a technika legújabb vívmánya szerint felszerelt 
gépéi a helyszínére érkeznek, addig ott nagyban dol
goznak az aknák mélyítésén és a tárnák bővítésén, 
ejtik a zu/.óércel, hogy a kiválasztás a gépek lelál- 

litása után azonnal nagyban történhessen Az eddigi 
előmunkálatok utáu Ítélve is már kétségtelennek lá t
szik, hogy a társaság az 1897. évi április 30-.áti lejáró 
első négy havi üzletszaka után már májusban je len
tékeny osztalékot fog. űzethetni, mely osztalék a 
későbbi időszakokban bizonyára még növekedni is fog.

I  r o d á 1 o m.
A Kert jan-uár 1-ón ’thegj'elént 1. szám a az aláb 

biakat hozta: Konyháké?túszét. Mauthner Ödön, Phy- 
salis 1'ran ch e tti; Vámossy Sándor. A spárga szabad
ban való ha jtá tása ; Mautbner Ödön, A szilfa gomba 
term elése : Ösapay L ajos,; <A dinnye, uborka és tök 
melegágyai. — Gyilmöloiésze't: Angyal Dezső, Espereh 
pergam ottja; Vts.. A tövistelen egres; Ress Lajos, 
A narancs és citrom kezelése és dugványról 
való szaporítása; Mátrai Lajos. Gyümö csfáink pusz
tu lása ; Novothny Miklós és Hidvéghy György, A -kézi 
nemesilésről. — Díakertészet : Brossard János, A 
kerti szegfű tenyésztése; Bánd Henrik; Az Aucubá 
japonica Thbg. tenyésztése; Iiseman, A Hydrangea 
paniculata grandiflora Hort.; Maliié Vilmos, Mrs Pier- 
pont Morgan, üj thearózsa; K. 0., Egy bám ulatos 
növény egyed p Osztieder György. A rózsák mint s o r
fák. — Luyas. Mikecz József, Befedjük-e szőlőinket? 
Paszcalon, A kecskeméti katonatelep szőlöszéte. —
Faipar. Spachtholz József.- • Mélyen ü ltetett fák. _
Tárca. M úszta fa, A szegfű: - r  Közelről és távolról. Betz 
Károiy, Az első gyümölcs- és méhészeti kiállítás Bul
gáriában. — Gép- és esiköz leltár. Vitályos, Ládika, 
korai palánták nevelésére. — Január havi teendők. — 
Színes milmelléleléteff. Physa'llá'Pranöhétti. E'speren ber- 
gam ottja. A kerti-Síegfü tenyésztése.

A szeretet nevében hívjuk föl a magyar irodalom 
pártolóit egy eredeti kiadványra. Ugyanis kegyeleté* és 
emberszeretó céit szolgálva, kiadjuk Varga Mihály kar
cagi juhasz költeményeit. E költemények hivatott műbi- 
rók kezén atmenve, csodálkozással fogadtattak, mert 
példa nélkül való, hogy afc iskolai művelődés híján a 
nép egyszerű fia, akkora fórmatökélylyel s eszmegaz- 
dagsaggal daloljon. — Nem; a  kapa-kasza kerülő rim- 
kovácsok, klapancia-gyáftökr.soraba tartozik a karcagi 
juhász, hanem az erős. egyéniségű dalköltök közzé, a 
ki őszinte bánatával, elöadusétiak bajával-állandó han
gulatba vezet s tart. E 'kiadvatiynyál bentiünket neúi 
egyedül az igyekezet veiét,1 hogy egy csiszolatlan iro
dalmi gyémánttá! megismertessük a* közönséget, de 
emberszerető szándék is; és épen azért a szeretet nevé- 
oen kérjük a mű pártolását. • Ugyanis Varga Mihálynak, 
a népköltőnek, kinek sirja d karcagi temetőben dom
borul, négy kiskorú ár vaja maradt. A ki a néhai költő 
hátrahagyott müveire előfizet', az a hátrahagyott négy 
arva kezebe ad kenyeret éá1 segit, hogy ezek becsü
letes emberekké neveltethessenek fel. Azért hívjuk fel 
a jó sziveket, adjanak egy>jó irányú, kedves könyvet 
a nép kezébe ; főleg lelkészek, tanítók s a jótékony 
nöegyesüietek vezetőinek érdeklődésére.számítunk. Varga 
Mihály karcagi juhász összes költeményei Hangok 
pusztán cim alatt 1897. jan'uar hó végén jelenik mc^ 
s hogy minél széleseou körben terjedjen, árat 40 krra 
szabtuk. Az előfizetési pénzek Verner László (lapszer
kesztő B.-Csaba) nevére küldendők. I l i t  gyűjtött pél
dány után tiszteletpéldányt adunk. Még csak azt jegyezzük 
meg. hogy vallásos, istenfélő iranya kiválóan alkalmassá 
teszi e müvet a ponyvairodalom ellensúlyozására. Újra 

szeretet nevében kérünk az emberszeretó vallalat 
iránt szeretetet Cs érdeklődést. Teljes tisztelettel Chilkó 
László, körös-ladanyi rom. katholikus plébános. Verner 
László, a »Békesmegyei Közlöny* szerkesztője.

F  K I V I  n i !  H  l i  M  I  I I  A l u l 1897. január 17.
6463. tljk . az. 1896.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-m ártoni kir. já rásb íróság  mint te lek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy D/.urjan A ndrás
nak Dzurjun József elleni végrehajtási ügyében 
Szklabinya községében fekvő a) a szklahinyai díj. sz. 
tjkvben A. I. 3., 5 —8 , 10—11. s.-sz. a. felvett ingat
lanokból s azokhoz tartozó úrbéri erdő és legelő 
illetőségből Dzurjan Józsefet B 14 t. szerint 8/s rész- 
ben megillető ju talék ra 121 fríbau ;

b) az ottani ló t sz. tjkvben A 1.2. sorsz 5ü/a 
hr. sz. a. felvett, Dzurjan József és D/.urjan András 
nevére ir t 39. szám ú házra és beltelekre 1(30 f ii
ban ; és

c) az oltani 184. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz. 23li. 
hr. sz. a. felvett Dzurjan József és András nevére ir t 
»Hrb« nevű birtokrészletre 72 frtnyi kikiáltási árban  
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanság az 1897. évi januar hó 25-ik napján dél
előtt 10 órakor Szklabinya községben a község házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron 
alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan.ság 
kikiáltási árának lO°/o-át készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni -vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előlege* e l 
helyezéséről kiállított szabályszerű elösmer vényt alszol- 
gáltatni. • •

Kir. járásbíróság  mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szl.-M ártonban, 183(3. évi oki. hó 31-én.

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

3930. tk. sz. 1896.

N y í l t t ó l - .
Az c rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget á szerk.')

Foulárd-selyemet 60 krtol 3 frt 35 krig m éte
renként — japán!, ohinai, s. a. t. a- legújabb m in tá
zattal és színekben, ú. in. fekete, fehér és s/.ines, 
Henneberg selyemét 35 ki től 14 frt (55 krig m éteren- 
kint sima, csikós, kockázott m intázott,dam aszlot s..a t. 
(mintegy 240 különböző minőségben és 2000 szin és 
m intázattal s. a. t.) a megrendelt áru  postabór és 
vámmentesen a házhoz szállítva mintákat postafor
dultával küld ■■(‘ i in c lM  i tf ím . (cs k. udvarszallitó) 
K e l j c m j t y á r r t  % í í i *U*Ii Im‘i i . Svájcba címzett 
levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pon
tosan elinléztétnek.

Magyarországi képesítési bizonyitványnyal bíró

95 g S
azonnal felvétetik.

Kérvények s eddigi a lkalm aztatásukat ta msitó bizo
nyítványok a Turócl SÖrfózíla-Rdszfjn/tarsasag Igaz
gatóságához, Turóc-Szt-Martonba küldendők.

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A znióváraljai kir. já rásbíróság  mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a T a tra  banknak Kar
lovszky Lajos elleni végrehajtási ügyében S tubnya- 
fürdő és S klenó községben fekvő,

a) a háji 110. sz. tjkvben A. I. 1—2. sor-, 
1014. és 1024/e. helyr. sz. a felvett és Karlovszky 
Lajos nevére ir-l 1(3. vagy 9. ö.-i. sz. házra és bel te
lekre 332 frtban ; és

b) a szklenói 562. sz. tjkvben A. I 1. sor-, 
4954—4959. hr. sz. a. felvett és Karlovszky Lajos 
nevére ir t ingatlanra 70 frtban meghatározott k ik iál
tási árban az árverést elrendelte, és hogy a fenneb 
megjelölt ingatlanság az 1897. évi február hó 13-ik 
napján d. e .. 10 órakor Slubnyafürdön d. u 4 órakor 
pedig Szklenón a községházánál megtartandó nyil
vános árverésen -d kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
k ik iá ltás i. árának 10% -át készpénzben vagy óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösinervényt 
átszolgáltatni.

Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Znióváralján, 1896. évi október hó 2-án.

Dr. Bedö Béla.
kir. aljbiró.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bérbeadási hirdetmény.

Korcsma és mészárszék 
Stu’bnyafíirdőn

a húsvágás önálló kezelésével (az ifalm érés a fürdő- 
bérlőtől) és a konyha szép jövedelmével

azonnal haszonbérbe kiadó.
Bővebb felvilágosítást ad

S C U L E I C H E I S  E M I L
. . .  fürdő-bérlő.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1 A A é ü A , 1

Richter-iéie H o rg o n y -P a in -E x p e lle r
L in im e n t . C a p sio i co m p .

Ezen hírneves háziszor ollentállt az idő rneppró hálásának, 
mórt már több mint 27 óv óta mopbizható fájdalomcsilla
pító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, csüznál, tag
szaggatásnál ős meghűléseknél ós az orvosok által bcdórzsóló- 
Bokre is miudig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony- 
Pain-Expellor, gyakorta Horgony-Liniment elnovezés alatt, 
nem  titkos szór, hanem Igazi népszerű háziszer. melynok egy 
háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. 
üvegODkénti árban imádnom minden gyógyszertárban kész
letben van; főraktár: Török József gyógy- 
ezerósznól Budapesten. Bevásárlás alkalmával 
igen óvatosak legyünk, mert több kisohbertékü 
utánzat van forgalomban. KI nem akar megkáro- 
SOdnl. az minden egyes üveget „Horgony" véd
jegy es Riohter ozégjegyzés nélkül m int nem va
lódit utasítsa vissza.

RICHTEK F. AD. Ú t im ,  ti. <> Hr. udvari szállilák. RÚD PISTI DT.



3. s/.úm.
Turóc-Szl.* Márton

„ K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K .41
A le,öle,ül,I, é* a z é t a legelterjedtebb kép'* hetilap! b.-ko'hető
Megjelenik minden ú tra  M "épirodai,,n é. icmeretUrjesztb tart .lommal is  kd.611 bíkfl.het

reRé"y“ l  ké-ar ■ »  u 4  f«>B# "*• pariSÍ dÍV<,kÍP?kkel **
A  .KÉPES CSALÁDI LAPOK- olyan saelleoibcn és irányban van szerkesztve, hogy ifjú «» 

őre" killőn s együttvéve élvezettel olvashatja. , , , »
" \ .KÉPES CSALÁDI LAPOK.-bn a régi és újabb Írói és költői gárda minden számottevő
■ /  i t. \ KFPES CSALÁDI LAPOK* nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, o

IS ^ e iÁ n ií? - ci “ *“ “ ". “ nyeaihhe.,;. i társadalom minden kérdéseire K i t é r j ,  
kedik. Orvosi es egyéb csikkéi pedig tanulságosak.

A -KÉPES CSALÁDI LAPOK, minden érben négy regén,jt ad mellékletül, meg pedig ,:*,no* 
es ne* bnrilé.kkal, érce elöjiz'lilinek. . .

\  .KÉPES CSALÁDI LAPOK, borítéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdéséit 
é , feleletek tarhaza. A .KERES CSALÁDI LAPOK- előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az 
»előfizetők postájában*.

A .KÉPES CSALÁDI LAPOK* képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanulságosak 
\  -KÉPES CSALÁDI LAPOK* 1897. január első szamával XIX. évfolyamába lép.

1 / njévi számában következő érdekes és kivaló közlemények jelentek m eg.
Csendes világ, regény. IJcnicskyné ll'íjza Lenkétől; Évfordulón, költemény, Jámbor Lajostól; 

Regi történet, bes/ciy, Lanka Gusztávtól; Hogyan ruhazkodjunk télén? orvosi, c/ikk, dr. /'orfor 
1 .martól, Bal után. víg monológ, <) áli G yörgytő l; A költi), kölleménv. Feleki Sándortól; Versek 
zenere, költemény, Undnyáinszky Gyulától; Boldog újévet! életkép, Mericzay né-Károssá Irm ától; 
Megnyugtató történet, freskó, Krúdy Gyulától; Én is! regény, Tolnai/ Lajostól.

Mutatványszámokat bármikor szívesen leüld a .KÉPES CSALÁDI LAPOK* kiadóhivatala. 
Budapest. Vadasz-utcza 14. sajat hazaban.

E lő fize té s i á,ra,ls:
a .KÉPES CSALÁDI LAPOK*-fa a » m b y e k  L>ipja* ez. divatlappal és a regénymeiléklettel együtt 

egesz évre 6 frt, fel evre 3 frt, negyed evre I f r t  50 kr.
F 1 G V E L M IC Z T  E T  É S.

A ki 3 uj elöli’.oiót gyújt s az előfizetési összeget előre beküldi, annak elismerésül egy 
tliszes emlékkönyvet küld a kiadóhivatal.

Kérjük a t elöli telesek megújításit s lapuiknak az ismerősök köreiben terjesztését.
A ki az egész évre szóló h u  frlnyi előfizetési összeget 80 kr. csomagolási és postaszállítási 

díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt előfizetési összeget 
40 kr. csőm. és postaszall. dijial együtt egyszerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk 
jeléül, és aki csak 1 frt 50 kinyi negyedévi előfiz. dijat 20 kr csőm. és postaszáll. díjjal együtt 
egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld jutalmul.

Előfizetéseket (a hónak bármely napjától) elfogad a > KÉPES CSALÁDI LAPOK * kiadóhivatala 
Budapest. Vadasz-utcza 14, szám.____________________________________
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M indenki8 kl ,élti az egé52Ségét és,í v n i  i u é ^ i irx i m égsem  akar lemondani a k áv é^J  
m egszoko tt kellem es élvezetérő l. M ert a Kath- 
reiner kávé hozzátétele  által e lvész az ideg izgató  
babkávénak általánosan ism ert és ren d es  h asz 
nálatnál annyira e g é sz ség ro n tó  hatása. »****♦*♦  

kinek e g é sz sé g é t valami

'rfp f í e / e - J

Mindenki G~~
m egronto tta . K ü lönösei ideg-

s gyomorb^ntalmakban szenvedőknél sok ez er esetben  a le g eg észség eseb b  és  a leg 
könnyebben m egem észthető  italnak bizonyult a tisz ta  K athreiner-kávé *************  

zony és gyerm ek, a kiknek gyönge sz e rv ez e té re  különösen jótékony 
tápláló Ha‘.hreiner-kávé s  a kik kellem es, enyhe ize miatt,hatássa l vanMinden

úgy babkávéizzel keverve, mint tisz tán  nagyon szere tik . ************************* 

Mindenki a 8 háztartásban  takarékos , de Ízletes és  a m ellett e g é sz s é g e s  
___  kávéitalt m égsem  akar m agától megvonni. T ak arék o sság i szem 
ajánlható a K athreiner-kávé, akár babkávéval vegyítve, akár tisz tán .

A Kathrciner-fcle Kneipp-mal?ta-kávé
szem ekben a leg jobb  malaraból készü l 
gyá tasl mód adja meg neki, a mely i 
m inden m űveli á llamban té r i hód ított 
a babkáve ke llem esen  inge rlő  izé t és

valóban egészség i és 
c sa lád i k á v é , a mely 

, a babkávé kedve lt Izét a Ka th re lne r-fé le  
1 legh íresebb  szak tek in té lyektő l e lism erve, 
C sak  a K a th re ine r-ká vé  egyes ít i magában 
a m aláta-kávénak eg és zség es , o rvo s ila g  

le rt es m egerős íte tt előnyeit. * * * » * • > * * * » » » « * * * * * * * » » * • * * * * * » * • *

Kérelem: Tévedések é s  m egkárosodás k ik e rü lé se  végett b evásá rlás
alkalm ával tessék  jó l v igyázni az ere- %j , ,
d e ti dobozra , a m elyen ez  a le í r á s  van S \Q tr lY G lY lC Y .

ki o ly a n  c s o m a g á r ,  1 m e ly e i  B lues r a j ta  a K a t h r e í n e r  n é v , b a m is t lo t l  k á r é  Tan.
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•21575. tik. sz. 189(5

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A luróc-RZt.-mártoni kir. já rásb író ság  mint te lek 

könyvi hatóság közhírré ies'.i, hogy Fliohter Samu, 
Richter férj. Buoczik Maria es kk. R ichter Annának 

! Perina József és tá rsa i elleni végrehajtási ügyében 
’Trebusztó és Tarnó községben fekvő:

a) a trebosztói 32. sz. tjkvben A. I 1 — 11 sorsz. 
a. felvett ingatlanból és 46 ö - i .  szám ú házból P erina  
M áriát és kk Perina Annát HL 5 —6. tét. sze rin t / s 
részben megillető ju ta lék ra  285 f r t ban;

b) a tarnói 160. sz tjkvben A. -j- 1—2. sorsz. a. 
felvett P erina  József. P erina János. P erina M árta és 
kk. P erina Anna nevére irt ingatlanra 50 frtban ;

C) a lat nói 270. sz. tljkvben A .- j - 2. so r- , '1000. hr. 
sz a. felvett ingatlanból P erina M áriát és kk. P erina 
Annát B. 2 1 —25. t. szerint 2/t részben illető ju ta lé k ra  
25 frtban ;

I d) a tarnói 314. sz. tjkvben A -j- 7. sor-, 372. hr. 
sz. a. felveti ingatlanból Perina M áriái és kk. P erina 

' Annát H. 2 7 —28. t szerint -/ío részben illető ju ta -  
, lókra 27 frtban ;
| e) a tarnói 408. sz. tjkvben A |- 1—5. sorsz . a 
! felvett ingatlanból Perina Máriát és kk. P erina Annát 
i |{ jk - 19 tel. szerint ~/*o részben illető ju ta lék ra  
25 frtb an ; és

I) a tarnói 427. sz. tjkvben A. f- 1. sor-. 258. hr. 
sz. a. lelvett ingatlanból Perina Mariát és kk. P erina 
Annál B. 21 22. tét. szerint 2Ao részben illető ju ta
lékra 25 írtban m egállapított k ik iáltási a tban  az 
árverést elrendelte, es hogy a fennebb megjelölt 
ingat lanság az 1896. évi januar hö 28-ik napján 
d. e. 10 órakor Treboszló, d u 2 ó rako r Tarnó köz
ségben, a község házánál m egtartandó nyilvános árve 
résen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
m gatlansag kikiáltási arának I0°/o-át készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lelt 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervenyt álszolgáltatni.

Kir. Járásbíróság  mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szt.-M ártonban. 1806. évi október hó 2.)-én 

Medzihradszky,
kir. aljárásbiró.

1897. januAr 17.

5233. tk. sz. 1896.

Hirdetmény.
Podhrágy község telekkönyve birtokszabalyozás 

következtében az 1860. évi 25/0. szainu szabály ren 
delethez képest a ta lak itta tik  és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve a m elyekre az 1886: 
XXIX., az 1880: XXXVIII. és az 1801 : XVI. t.-cikkek 
a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését ren 
delik, az 1802: XXIX. t.-cikkben ssabályozoti e ljárás, 
a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbítésével k a p 
csolatosan foganatos! Hátik.

K célból az á talak ítási előm unkálat h itelesítése 
es a helyszíni e ljárás a nevezett községben 1897. 
évi február ho 8-an fog kezdődni.

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

gyaláson személyesen vagy meghatalm azott á lta l je le n - 
jenek meg es az uj telekkönyvi te rvezet ellen •eta- 
iám e.-zrevételeikei annál bizonyosabban adja*  elő 
inéit a regi lelekkönyv végleges á ta lak ítása  u tán  a 
leves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszem ű 
harm adik személyek irányában többé nem érvénye
síthetik ;

2) mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadato lt e lóterjosz-

I lést kivannak lenni, hogy a tkvi hatóság k iküldött 
bizottsága előtt a kitűzött ha tárnapon  kezdődő e ljá rás  
lolyama alatt je lenjenek ineg és az elő terjesz téseiket 
igazoló ok ira tokat m utassak fel ;

3) mindazok, a kik valam ely ingatlanhoz tu la j
donjogot ta rtanak , de telekkönyvi bekebelezesre 
alkalm as okira taik  nincsenek, hogy az áti á s ra  az 
1886: XXIX. t. c. 15— 18.. es az 1889: XXXVIII. t. c 
5., 6 , 7. és 9. §§ ai értelm ében szükséges adatokat 
megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a 
bizottság e lő tt igazoljak, avagy oda hassanak, hogy 
az átruházó tkvi tulajdonos az á tru h ázás  lé tre jö tte i 
a bizottság előtt szóval ism erje el és a tulajdonjog 
bekebeleze&ere engedelvet nyilvánítsa , m ert különben 
jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik  es a bé
lyeg es illeték elengedési kedvezménytől is e le s 
nek : — és

í) azok. kiknek ja v á ra  tényleg m ár m egszűnt 
követelésre vonatkozó zálogjog vagy m egszűnt egyéb 

‘jog van nyílvankönyvileg bejegyezve, úgy szintén az 
i ily bejegyzésekkel terhel; ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak tö rlésé t kére.inezzeK, illetve 
hogy törlési engedély nyilvánítása vegeit a bizottság 

jelöli je lenjének meg. muri ellen esetben a bélyeg- 
mentesség kedvezm ényétől elesnek.

Kir. jb irósag  mint telekkönyvi hatóság T uróc- 
Szent-M ártonban, 1896 évi decem ber hó I8 an.

Fekete,
kir. ítélő táblai bíró.

Vuróo-HKi.-inartQui Magyar Nyomd* — Mjüc-íci Kereaczné.
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