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M erénylet a nők ellen.
A napokban egy elsőrangú bank vezér

igazgatójának az a furcsa ötlete támadt, hogy 
megrendszabályozta az intézet nő-alkalmazot- 
tait; kiadván egy ukázt:  a hölgyek köszönlsék 
előbb felebbvalóikat. Nem tudom, mi indította 
rá az ismert gavallért, de lény, hogy a ren
delet kiadatott és máig is érvényben van. A 
fővárosi napilapok hosszasan foglalkoztak e 
tárgygyal, sőt belevonták a vitába az olvasó
kat is, minek az lelt a következménye, hogy 
a direktor úr jól kikapott, egymás után érték 
a gúnynak epébe mártott nyilai.

Ezzel azonban igen kevés elégtételt kap
tak az önérzetükben megsértett nők és most 
tanakodhatnak azon, hogy hol is van az a 
bizonyos tisztelet, melyet ők joggal elvárhat
nak és miféle kárpótlásban részesülnek a ter
mészet ama rendezkedésével szemben, mely 
őket a passzív szerepre utalja.

Sokkal tanácsosabb, ha nem töprengnek 
e kérdés felett és megalkusznak a viszonyok
kal, mert a meditáció csak növelheti keserű
ségüket.

A hírhedt rendelet egyike a század leg
nagyobb igazságtalanságainak. A hölgyek ne 
várják, mig felebbvalóik őket köszöntik, hanem 
előzzék meg az urakat! Vizsgáljuk csak meg 
mit is kíván a direktor úr?

Azok a hölgyek, kik intézetében alkal
mazva vannak, egylől-egyik fontosabb teendő
ket végeznek. Munkájok feltételezi, hogy bír
janak azzal az általános műveltséggel, melyet 
a középiskola számba menő polgári nyújt. 
Tény az, hogy valamennyien az értelmiségnek 
ama színvonalán állanak, melylyel fel tudják 
fogni, mivel tartoznak másoknak, s mivel önma
guknak, tisztában vannak azzal, mit kivannak 
a társadalmi szokások, mit az illemnek szokás 
által szentesített szabályai.

Eme fene szabályok közölt van egy egé
szen helyes tétel, a mit különben a józan ész 
is diktál : ha az ember bemegy valahova, vagy 
kijön onnan, akkor köszönni tartozik!

Ki kételkedhelik abban, hogy a rendelet
tel sértett hölgyek ezt meg is tették ? Bizonyára 
senki sem! A női lélek finomsága, a természet 
által beléjük oltott gyöngédség, előzékenység 
erre nézve a legteljesebb garanciát nyújtják.

Az ukáz tehát azt parancsolja, hogy ők 
köszönjenek előbb még akkor is. ha valamelyik 
igazgató úrnak eszébe jutna és leereszkednék 
annyira, hogy az ő szobájukba lépne be.

Szeretnék látni egy ilyen igazgatót, nem 
borílja-e szégyenpir becses ábrázatát eme ter
mészetellenes állapotban! Ha nem, a cynis- 
musnak oly porciójával rendelkezik, mely csoda- 
példánynyá avatja.

Igaz. hogy az intézel legspeciálisabb ügyei 
közé tartozik, amit követel alkalmazottaitól; igaz, 
hogy az alkalmazol!i viszony két oldalú szer
ződésen basiroz és bármelyik fél bizonyos — 
rövid — idő respektálásával felmondhatja. — 
ha elképzeljük, hogy senki passzióból nem 
köti le idejét állandóan a nap legnagyobb 
részére, hogy a munka-vállalás kizárólag 
szükségszerűségből történik, tisztába jutunk 
rögtön azzal, hogy a pesti magyar kereskedelmi 
bank nőhivatalnokai kénytelenek magukat 
alávetni a felenles hatóság szeszélyének és 
ezzel egyúttal lemondani legbecsesebb kincsük
ről, legvonzóbb tulajdonukról: a nőiességükről.

Ebből a szempontból mérlegelve a dolgot, 
joga van a közvéleménynek is beleszólni és 
kötelessége tiltakozni a nők legszentebb jogai
nak megsértése ellen.

Élettapasztalat bizonyítja mily áldásos 
rendeltetése van a nőnek. Nem messze áll az 
igazságtól az a felfogás, mely szerint a nők
nek köszönhető a legnagyobb relatív-boldog
ság (absolut úgy sincs!) és a földi életnek 
legtöbb öröme. A nő az, ki bennünket férfias
ságunk tudatára ébreszt, ki bennünket megör
vendeztet a legbájosabb ajándékkal: a gyermeki 
szeretettel, ki uj életet, friss erőt önt belénk, 
ha a napi erős munkában teljesen kimerül
tünk, dagadó szívvel osztozik örömünkben, részt 
követel balsorsunkban a szomorúságból! Nem 

lüres szólam, hogy a nő derült napsugár, mely

fényforrásként szerepel az élet ködös utain, 
derűt áraszt a ború napjaiban, kellemessé 
teszi a sorsviharok zordonságál, lecsendesíti 
a lét háborgó hullámait. Megismertet bennün
ket a legszentebb érzelemmel: a szerelemmel, 
mely minden árnyoldala mellett az érzelmek 
érzelmének, a legmagasztosabbnak mondható, 
minthogy egyetlen eszközt képez arra nézve, 
hogy az örökvilágosságból legalább egy fény
sugarat nyerhessünk e földön.

Lesznek bizonyára azok közül, kik sorai
mat figyelemre méltatják, olyanak, kik nézetei
met túlságosan idealisztikusoknak mondják, 
engem pedig túlságos ideálislának tartanak; 
ezen szives olvasóimnak, a nélkül, hogy fel
fogásuk jogosságát kétségbe vonnám, legyen 
szabad figyelmükbe ajánlani, hogy, ha az elő
sorolt nemes vonások közül csak egygyel is 
rendelkeznék a nő — ami pedig minden 
kétséget kizáró tény, — nem illeti-e őt meg 
az a feltétlen tisztelet, a melyben mindenkor 
részesítették, melyet a középkorban nevezetes 
lovagok legszentebb kötelességüknek ismertek 
és a melyet mai napig is minden valamire 
való férfi megad neki és meg fog adni a jövő
ben is! Vájjon az a sajnálatos körülmény, hogy 
alkalmazottakká kénytelenek lenni, megfoszt
hatja már őket ettől a tisztelettől és nem-e 
első sorban nők az Íróasztal mellett gubbasztók 
és csak aztán hivatalnokok,?!

Senki a világon ezt büntetlenül nem állít
hatja és aki teszi, kihívja maga ellen a köz
vélemény, a társadalom felzúdulását.

Ha már elkövették ezt a vakmerőséget, 
legyen meg az a bátorságuk, hogy vonják 
vissza hamarosan, de ne késsenek, hogy a 
világ folyása, a mindennapi zűrzavar mielőbb 
levehesse napirendről. Havas Zsigmond.

Hogyan fokozhatjuk term és
átlaga in kát.

Deprimált gazdasági viszonyaink kényszerítik a 
gazdát arra, hogy termés átlagainak fokozása céijaból 
minden lehetőt elkövessen. A mai árviszonyok mellett

A „ F E L V I D É K I  H I RADÓ“ TÁRCÁJA.
Sorsom.

Téli égen kóbor felhő 
Úszik tova hontalan,
És alatta erdő, mező 
Váltakozik untalan.
És hogy azt a feihőt nézem,
Eszembe ju t sorsom nékem.

Sorsom, amely messze földről 
Számkivetett ridegen,
Ide, hol mint kóbor felhőt 
Úgy néz barát, idegen;
S hol nem érti senki bajom ?
— Szivemnek, h e j! ez fáj nagyon. —

Mint a felhő szélén néha 
Aranysugár megcsillan,
Örömem se mindig néma,
Búm is olykor elillan;
És a világ ekkor mondja,
Lelkemnek nincs baja, gondja.

Ám sugár a felhő szélén 
Játszi, múló, hütclen, —
S az öröm is játszi, felénk,

Incselkedik csak velem.
Kóbor felhő sugár nélkül . . . .
Éitem sorsa m eg nem  b é k ü l!

97, I. 24. Jidnfi János.

A vén János bácsi.
Rajz. Irta Clomeftit Ernő.

— A ‘Felvidéki IIiradó« eredeti tárcája. — 

Szegény ö rege t nem is hívtuk m áskép m agunk 
között, m int a  vén János bácsi.

Igv hívtak különben a vén csizmadia mestert 
úton-útfélen; ismerte őt az egész varos; becsületes, 
jóravaló embernek is tartották, csak egy volt a hibája : 
hogy minden szombaton többet ivott mint a mennyit 
egyszerre szabad lett volna.

De hiszen nem is csoda, a szombati nap volt, a 
mi vén napjaira néha egy kis vigaszt és örömet ho zo tt; 
sajnos, csak néha, mert gyakran, de igen gyakran 
szomorúan végződött reá nézve ez az alig várt nap.

H ja ! bizony nem egyszer hiában állott egész nap 
a hetivásáron, — egyet sem tudott eladni híres, 
magas sarkú, patkós csizmáiból I

Soha a hét más napjában nem ivott ő víznél 
egyebet, sőt még kényszerítve, nagy kinálgatassal sem 
tudtak annyira vinni, hogy bele kóstoljon abba a jóba. 
a miből szombaton rendszerint többet szokott bevenni, 
mint a mennyit kellene, A  hét más napján egyre csak

azt hajtogatta: >Én csak szombaton iszom; kénysze
rűségből, mert ha máskor is innám, megfeledkeznék 
arról, hogy a vén János bácsi vagyok s így csak szé
gyent hoznék vén fejemre. Elég egy héten egyszer! 
Hagyjanak hát kegyelmetek fel a sok kinálgatassal, 
mert amúgy sem ihatomc. — Tudta az öreg, hogy 
miért nem ihatik, tudta nagyon jót, hogy megint csak 
elfogná az a régi bánat, a mi tálán még a sírban is 
elfogja majd !

Pedig, de régóta kisérgeti őt e bánat, éppen 1849 
óta halad állhatatosan nyomában, azóta a szomorú 
világosi fegyver letétel óta. Akkor baratkozott meg e 
kimondhatatlan fajdalommal és azóta nem tudja el
hagyni, mindig hű pajtása marad.

Talán szombaton sem inna ő soha, ha nem kellene 
csizmáit a hetivásárra vinni, hogy ott eladva, pénzt 
keressen . . Mert ha lúl akart rajtok adni, bizony azt 
a régi szokás mellőzésével nem igen tehette. Mert 
mar az a jámbor atyafi is, a kinek szüksége volt János 
bácsi csizmájára, szépen megköszönte volna, ha a 
majsztram azt minden áldomás nélkül adta volna el. 
így bizony, a hány csizmát el adott, annyiszor lehetett 
látni az öreg János bácsit, a mint tenyerét az alku
dozó atyafi markabá csattantja, ratukmálja a fényes 
csizmát, a minek a tiszteletére az ős régi szokás szerint 
megisszák az áldomást.

Rendszerint öt óra felé jár az idő, esteledni kezd 
mar, a midőn messziről látni egy tántorgó, félre csapott
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csak az boldogulhat, a ki képes másfélszer vagy kétszer 
annyi búzát termeszteni, mint a mennyit termesztett 
ezelőtt egy évtizeddel is. — Nem hivatkozom e tekin
tetben a mezöhegyesi uradalomra, hol az átlagos búza
termés 16 — 18 q. kát. holdankint, de hangsúlyozom, 
miszerint ismerek felvidéki gazdát is, a ki jobb földje
iről 16 q-as termést arat. Mert hiába forgatjuk ide is 
oda is a dolgot, a végeredmény mégis csak az, hogy 
holmi egzotikus növényekkel, mint pl. gyógy és fűszer 
stb. növények termesztésével jövedelmünket nem igen 
fokozhatjuk, mert nagyban termelve nem tudjuk azokat 
értékesíteni, s igy nem marad hátra egyéb mint továbbra 
is azon növények termesztésére fektetni a súlyt, a 
melyeket eddig is termeszteni szoktunk, mert ezeket 
— ha rósz árakon is — de mindenesetre értékesít
hetjük.

Az a kérdés tehát, hogy fokozhatjuk-e ezeknek 
term ésátlagát; a felelet erre az, hogy igenis fokoz
hatjuk és pedig igen jelentékenyen, s ez mindössze egy 
kissé nagyobb utánjárással, s busásan megtérülő, vala
mivel több kiadással van egybekötve.

Terméseink átlagát két tényező segélyével fokoz
hatjuk igen jelentékenyen. Ezek közül az egyik a gya
kori és mély szántás, a másik a dús trágyázás, a 
melyekhez harmadik tényezőül még a mag jósága 
is járul.

A mély mivelést illetőleg, bizonyos ellenszenvvel 
viseltetnek legtöbb helyt gazdáink, s félnek az éretlen 
altalaj felszínre hozatalának káros következményétől. 
Az éretlen kifejezés használatával elösmerik, hogy az 
altalaj és feltalaj között tényleg van valami különbség, 
s hogy abban az esetben, ha az altalaj a felszínre 
kerül, változáson esik át, éretté lesz, a mely érett 
talajból a gazdának már tényleg haszna van. Mennél 
mélyebb a megművelt és érett feltalaj, annál több 
hasznavehető növényi tápláló anyag van abban, s így 
annál nagyobb terméseket lesz képes szolgáltatni. A 
mélyítő szántás káros következményeitől soha sem kell 
félni egyrészt, mert abban az altalajban semmi sincsen, 
a mi a növénynek ártalmára lehetne, másrészt mert az 
érett feltalajból semmi sem megy veszendőbe, s azt a 
növény csak úgy kitudja has/.náini, mintha nem lenne 
altalajjal keverve, harmadszor mert az altalaj a felszínre 
kerülve nagyon hamar ép oly mérvben lesz éretté — 
illetve hasznavehetövé, mint a korábbi feltalaj.

A második kellék a dús trágyázás.
Növényeink az ásványi — a talajból kívánható 

tápláló anyagok közül tudva levöleg leginkább foszfort, 
legényt, kálit és meszet igényelnek, ezeken kívül ter
mészetesen egyebeket is, de csekélyebb mennyiségben. 
Mindezen tápláló anyagok az istálló trágyában feltalál
hatok ; első és fő törekvése legyen tehát minden gaz
dának, mennél több és minél jobb minőségű istállótrá
gyával ellátni termőföldjét. Miután azonban az istálló 
trágya nem minden növényi tápláló anyagot tartalm az 
a kívánt, s a növények által felhasznált mennyiségben, 
egyedül az istálló trágya alkalmazásával nem lehetsé
ges a lehető legnagyobb terméseket elérnünk, különö
sen akkor nem, ha talajunkat egy bizonyos irányban 
megerőltetjük, ha pl. igen sok szemes terményt, igen 
sok répát stb. vagyis főleg olyan növényeket temesz- 
tünk nagy mennyiségben, melyeket nem használunk fel 
a gazdaságban, hanem eladunk, s így bennük a tala-

F B I ,  V I D É K  t  H  1 W A  P  O
"junktól elvonT tápláló anyagok gazdaságunkból kivi-
tetnek.

Az a kérdés már mostan, melyik az a tápláló 
anyag, a mely országszerte legnagyobb mennyiségben, 
vonatik ki talajunkból, s a melynek visszapótlásáról 
legkevésbé van gondoskodva ? Ma tudjuk azt, hogy a 
magvakat termő növények, tehát a kalászosok arány
lag a legnagyobb mennyiségű foszíorsavat igénylik, 
azonnal arra a gondolatra kell jönnünk, hogy a fosz
forsavra van legnagyobb szüksége talajunknak, mert 
hiszen ősidők óta kalászosokat termesztünk legnagyobb 
mennyiségben. S így is van, a mit bizonyít nem csak 
az a körülmény, hogy az istálló trágyábán éppen a 
foszforsav van legcsekélyebb mennyiségben, de az is, 
hogy az ország különböző vidékeiről származó talajok 
legnagyobb mennyisége foszforsavban szegény, miként 
azt számos vegyi vizsgálat bizonyítja. De végül mütrá- 
gyázási kísérletek is bizonyítják, hogy a foszforsavat 
tartalmazó műtrágyák a leghaladatosabbak s a legtöbb 
helyt busásan fizetik ki magukat, a mi természetesen 
nem zárja ki azt, hogy káli trágyák is előnnyel ne 
legyenek használhatók, avagy hogy az adott viszo
nyokhoz mérten egyéb műtrágyák használata is ki 
ne fizesse magát.

Ha tehát búzában vagy egyéb kalászosban nagy 
termést akarunk elérni, az istallótrágyu mellett használ
junk műtrágyát is és pedig íoszfortragyát. Ilyenek elő
ször is a csontliszt. A nyers csontiiszt műtrágyázás 
céljából nem ér jó formán semmit, mert igen nehezen 
oldódik ; már jobb és használatosabb a csontliszt szu- 
peifoszfdt, a mely egy igen könnyen oldható gyorsan 
ható trágya 18-20% foszforsavtartalommal. Hatása az 
első évben szembeötlő, a második évben azonban már 
elenyésző csekély, miért is olyan helyen célszerű hasz
nálni, a hol rövid idő alatt szembeötlő hatást kívánunk, 
így nevezetesen kora tavasszal az őszi vetések felsegé- 
lyezésére. Egy mázsa ára körülbelül 4 fit 50 kr., s 
holdankint 150 -200 klgrm. szükségeltetik belőle.

Kitűnő foszfortrágya továbbá a Thomas-salak, 
mely a vasgyártasnak egyik finomra őrölt meliék ter
méke. A hozzá kötött kivánalom, hogy legalább 85%  
lisztszerű finom port tartalmazzon, s legalább 15% 
citrátban oldható foszforsavat. Ez utóbbi körülményt a 
gyárosnak garantirozni kell, azért pedig, mert vannak 
Thomas lisztek 2 2 -2 8 %  foszforsav tartalommal, a 
melyből azonban jóformán semmi sem oldható. A magyar- 
országon forgalomban levő Hoymann-féle Thom as salak 
a legkitűnőbb minőségű.

A Thom as-salaknak két igen nagy előnye van 
egyéb foszfortrágyak felett, az egyik hogy hatása 3—4 
évre kiterjed, leghatásosabb a második évben, a másik 
pedig olcsósága; ára a felvidéken is 2 írt 60 kr. — 3 frt 
között ingadozik, s így a benne levő oldható foszfor- 
sav legalább 15 krrai kilogrammonkint olcsóbb mi nt a  
szuperfoszfátban.

A mondottakból tehát az következik, hogy az 
istálló trágya mellett, használjunk okszerűen műtrágyá
kat is ; és pedig szuperfoszfatot o tt a hol gyors hatas 
kell, nevezetesen cukorrépa, takarmányrépa és egyéb 
tavasziak alá. Thom as salakot ellenben ott, a hol 2 vagy 
3 évig nagy hatásra van szükség. Pl. zab Thomas- 
salakkal, utána búza fél trágyázásban, zaEos-bük | 
köny Thom as-salakkal, utána búza fél trágyával. Tava-

szí lóhere Thomas-salakkal, lóhere, utaua búsa. Rozs 
lóherével és Thomas-salakkal, utana lóhere, majd búza. 
lilönyüsebb a Thomas-salak a szuperloszfátnál, lucer
násnál, réteknél, vetett legelőnél, lóheréinél, K ilőnél, 
gyümölcsösnél. A szuperfoszíat jobb gum ós növények
nél, káposztánál, konyhakerti zöldség termelésnél.

Thomas-sal.ikból 2 0 0 -4 0 0  klgrmot szoktunk hol- 
dankiilt alkalmazni, de szuperfoszfáttal keverve is 
lehet alkalmazni ebből, 100. élőbbemből 200 klgrmmot 
adva.

Tegyünk kísérletet! A műtrágyáknak észszerű 
használata nem pazarlás, de dúsan jövedelmező befek
tetés. Kovácsy Béla,

gazdasági tanintézeti igazgató.

1897. január 31. 6. szám

H Í R E I N K .

— Diák-bál. A helybeli állam i felső kereskedelm i 
iskola tanuló ifjúsága, február hó 1-én tá n cm u la tsá 
got rendez, az intézet tornacsarnokában. Nagy e lő 
készületek tétettek, arra  nézve, hogy a régi idő ó ta 
közkedveltségüvé vált ifjúsági m ulatság az idén is 
megfeleljen a hozzá fűzött várakozásoknak. Belépti

I díj (30 kr. A tiszta jövedelem az ifjúsági korcsolyatér 
I költségeinek fedezésére lesz fordítva.

— Kinevezés. A vallás- és közökialásügyi m in isz
ter, Gúthy Ilona okleveles lanilónöt. a helybeli állam i 
polgári leányiskolához, segédtanitónőve nevezte ki.

— Közgyűlés. A körm öcbányai »m agyar egyesü
let* f. é. ja n u á r 17-én ta rto tta  meg rendes évi köz
gyűlését, melynek napi rendjére —■ többi között — 
az alapszabályzalszerüleg szervezett tisztségeknek 
betöltése is ki volt tűzve. Az e tárgyban m egejtett 
szavazás a következő eredm ényt szo lgá lta tta : e lnök: 
Salamin Kelemen, alelnök: Baán E em ér. titk á r  ö rley  
János, pénztáros: W anschada Károly, könyv tá ro s: 
Mohapel Antal. V álasztm ány: Dr. Amon1 Ede, Angyal 
Béla. dr. Balázs M árton, Bellaagh A ladár, Ghabada 
József. Fajth  Mátyás, Kerekes K álm án. M atunák Mi
hály. Suhajda Károly, Top cher Samu, Vizy Ferenc 
és dr.W ildm ann Adolf. Szám viz gáló bizottság : Kórody 
Miklós, Kováts Károly és Lukátsik Ferenc — Midőn 
a »magyar egyesület* rendszeres, cé ltudatos és á ld á 
sos m űködését készséggel elism erjük, s m időn a meg
választo tt intézi) közegeknek a gyom további ir tá s á 
hoz erő t és k itartást kívánunk, kötelességünk hang
súlyozni, hogy a m egfeszített törekvés is csuk azon 
esetre  fog nemes gyüm ölcsöt te rem ni, s a göröngyös 
u ta t a valódi cél felé egyengetni, ha az egyesület 
működése — különös figyelemmel a helyi viszonyokra 
s egyéb körülm ényekre — egyöntetűen, jó indu latú iag  
s testvériesen fog folyni s igy a helyi zilá lt és pangó 
társadalm i viszonyokra az e llen téteket sím ítő, föl- 
frissítő s javító  hatás t gyakoro ln i; e nélkül az e red 
mény csak látszólagos és múlandó vagy épen semm i!

— Turócvármegye földrajza. Üdvös és hasznos 
m unkál végzett B d n fi János tanar, lapunk m unka
társa , am ikor megyénk földrajzának m egírására vál
lalkozott. Elemi népiskoláink m ár rég érez ték  ilyen 
könyvecskének a szükséget, amely, míg egyrészről a 
legfontosabb alapfogalm akkal ism erteti meg a növen
dékeket, m ásrészt a lapos tájékozást nyú jt nekik a 
szülőföldről és a m egyéről.— A könyvecskét, m elyet 
a kir. tanfelügyelő úr külön rendeletben is a ján lo tt a 
megyebeli népiskoláknak, csinos k iá llításban lapunk 
kiadója ad ta  ki, s az a ra  20 kr.

— Purim-bál. Értesülésünk szerin t, az izr ifjúság 
— a tavalyi siker által ösztönözve — az idén is 
fog rendezni purim -táncm ulatságot, melynek előké
születeivel m ár foglalkozik az ifjúság

kalapú, vén. kiaszott embert közeledni, a kit egyetlen 
árva kis halavány gyermeke húz maga után kék köd- 
mönénél fogva, kisérve a csúfolkodó gyerkőcük 
seregétől.

Vígan megy a 48-as honvéd és a mint egyik 
gyermek csintalan elkiáltja magát, hogy »Éljen a 
muszka*, megfordul az öreg és rekedt hangon felel 
vissza >Éijen a magyar*, »abcúg muszka, abeúg német* 
a gyermekek mind az ellenkezőt kiáltják egyre, míg a 
szegény öreg annal lelkesültebben hallatja kiáltásait. 
Szegény kis gyermeke, a ki annyira szereti édes atyját, 
csitítgatja, a mennyire csak lehet és igyekszik parányi 
kis kezecskéjével vonszolni vén atyját maga után, csak
hogy még jókor térhessen vele haza.

így halad végig a város utcáján az öreg, míg 
végre kijutnak az utca végére, a hol már csak egyet 
kellene kanyarodnia és a hegyes mellékutcába érve 
elhagyná öt mindenki, elhagyná az a sok incselkedő 
iskolás fiú, csak kis fiacskája maradna mellette, hogy 
nagy örömére, megmenekülve a csúfolkodóktól, haza 
vihesse.

De a mikor ez esik a legnehezebben ; tudjak már 
azt jól azok, hogy mivel tarthatják vissza a jó ö reget; 
tudjak, hogy csak egy néhány szót keli kiejtenök és 
ismét végig nézhetik a szegény üreg keserves sírását. 
Mert sír ilyenkor a vén János bácsi, sír keservesen. 
De hiszen csodalatos-e az, ha egy vén 48-as honvéd

a régi dicsőség keserveit, fájó bánatát és . . . és talán 
a múlt örömeit, talán a néha megesett vígabb órait, 
perceit, könnyezve mondja el ? De ö nem csak, hogy 
könnyezett, hanem sírt is, . . sírt, sőt zokogott a ke
serves múlton. Mert hiszen volt nagy oka r á ; ő is 
részt vett azok között, a kik a sok küzdelem, a szám
talan viszontagság és‘ nélkülözésnek kitéve, véres csa
tákban lelkesülten harcolva, bágyadtan, kimerülve ér
keztek Világos kopár, rideg falai alá, hogy ott a meg
érdemelt babér helyett, azt a kínos parancsot kelljen 
hallaniok és jutalmul venniük, hogy »ic a fegyverekkel.* 

De hat miért is marad a szegény öreg ily alkal
makkor ott mindig állva? miért nem hagyja ott a csú
folkodó gyermeksereget ? és miért nem fordul be abba 
az utcaba, a hol senki nyomába nem halad ? Egyszerű 
annak az oka ; a gyermekek csintalansága az, a mi öt 
mindig visszatartja és a mi az incselkedőknck csak egy 
néhány szavaba kerül, ez a néhány varázs szó pedig 
nem más, mint az: »hogy is volt János bácsi, 49 ben?* 

Több sem kell, hiába vonszolgaija a halvány 
képű kis gyermek édes atvjat, hiába akarja öt meg
menteni az ácsorgó gyermekek évelödéseitöl, az öreg 
nem tagit, visszafordúi, nem hallja meg szegény kis 
gyermeke könyörgő sírását és esdcklését, megaii a kis 
utca elején magasra emelt fővel, akár egy katona és 
elkezdi rekedt hangon a mar annyiszor clfújt nótáját 
beszélni.

»Hej fiaim, szomorú volt az nagyon, de nagyon. 
Fiatal voltam akkor, még csak 19 éves, de azért én 
is részt vettem a csatákban, csak úgy harcoltam, mint 
akar egy kiszolgált katona és egész jól értettem  a 
kardforgatáshoz, pedig hát ezelőtt sohasem volt kard 
a kezemben. Kapitányunk, a ki szintén fiatal volt, 
maroknyi seregét, a mely csak 250 emberből állott, 
négy napi bujdosás és éhezés után egy kétszer annyi 
főből álló muszka hadnak vezette. Harcoltunk addig, 
mig erőnk engedte, az éhség, de leginkább a lelkese
déstől ösztönözve elkeseredetten küzködtünk, és az 
Isten kegyelme a mi részünkön volt, egy órai nehéz 
viaskodás után, a még fenn maradó néhány száz musz
kát sikerült megfutamítani. Mienk volt a győzelem, de 
mily áldozat árán, kapitányunk elvérzett, csapatunk 
250 cmbe.iéböi mar alig maradt csak 100 igy vágtat
tunk mély bánattal, de azért győzelem ittassan a már 
közelben lévő Világos felé.* — Itt mar könnyek gyűl
nek szemébe, hangja megcsuklik, szakadtán folytatja 
beszédét — *és . . .  és, a mint így . . . .  bágyadtan 

. cifáradva . . . oda érkeztünk . . , oh! . . hiszen 
. . . tudjátok . . . édes fiaim* — itt már sír — »nem 
dicsőség . . . gyalázat . . . .  a legnagyobb . , . szé
gyennel . . . fogadtak . . . bennünket . . . .  Gór . . .
Görgci . . . .  meg . . . .  a d a s r a ............. kenyszerített.
Oh l . . . G ürgti . . .  oh ! Görgei , . mit csináltál . . . 
akkor . . .  mi vélünk*.



6. szám. Turóc-Szerit-Márton,
— Turócmegye házi állatai. Turócmegye állat

orvosának, H udik  Endre úrnak, az elmúlt 1896-ik 
évre egybeállítolt h ivatalos jelentéséből vettük az 
alábbi érdekes a d a to k a t: Az 189(5. év végén megej
te tt összeírás szerint Turócvárm egye terű étén talál
ta to tt 16999 szarvasm arha és 8753 ló; ami értékre 
nézve, a minim ális á tlagár szerin t: 4-8 írtjával szá
mítva kitesz 99609 frtot. — A juh-lólszám 24761; 
á tlaa  3 írtjával véve lesz : 72283 frtot. — A sertés 
létszám 7305; átlag  lő  írtjáva l: 109575 irtot. — A 
kecskék létszám a 177; átlag 3 írtjával: 531 írt 
Ezek szerint Turócvárm egye összes házi állatainak 
értéke, am időn a minimális átlagár szám ítlatik. 
kitesz: 1 178.485 frtot. A fertőzött vármegyékkel
határos 4- községben a ragadós tüdőlob az idén is 
uralkodván, 3 községből — miután az epidémia 
nagyon el volt terjedve, — a kincstár által mintegy 
7Ó frt átlagos árban , az összes marhaállomány kisa
já tít ta to tt, a negyedik községből pedig csak a fertő
zött és fertőzésről gyanús szarvasm arha lett kisajá
títva: Remélhető — a mennyiben 3. hónap óta újabb 
betegedés e lő . nem fordult —, hogy ezen radikális 
eljárással a ragadós tüdőlob gyökeresen kilett irtva 
A lovak között járván / nem fordult elő. A sertéseket 
a sertés-orbánc a múlt. évben is jól megtizedelte. — 
A juhok között ragadós járványos betegség nem for
dult ugyan elő, de a nedves időjárás következtében, 
sok helyen annyira lettek fertőzve métely kórral, 
hogy tavaszig a juh állománynak 15—20 % -ka elpusz
tulhat. Több esetben a veszettség is volt hivatalosan 
konstatálva; s ez annak tu la jd o n íth a t, hogy sok gaz
dátlan  kóbor kutya van és így ezek terjesztik a 
közveszélyes epidémiát. A vármegye területén közfo
gyasztás céljából levágatott 1366drb szarvasm arha,

. 102.9 drb. borjú. 7312 drb juh  és 949 drb. sertés. 
Elkobzás történ t 158 esetben. A megye állati nyers 

. terményéből a külföldre is ju to tt és pedig 850 drb. 
juh. A kormány támogatásával 1896. év folyamán 

; im portáltatott 55 drb pinszgaui tenyész bika és m int
egy 32 üsző. És e tekintetben oly szép az eredm ény,

; hogy 2 —3 év múlva a megye szarvasm arha-állom á 
1 n.yán általáno-an ki lesz fejlődve a pinszgaui jelleg 
f. . _ ,  Jotókonycólu tancmulatsag Szucsányban. I

vörös kereszt egylet szucsányi fiókja f. e. február hó 
2Í-én  tombolával egybekötött jótékonycélú táncm u
latságot rendez. Belépti díj szem élyenkint 2 korona 
lesz. Felülfizetések köszönettel fogadéinak és h irla  
pilag nyugtáztatnak.

— Leégett bőrgyár. Liptó Szt-M iklósról írja 
levelezőnk e hó 24-éröl : Tegnap este 7 órakor, mikor 
a Kovács és S 'odola féle bőrgyár munkásai a gyár
ból távoztak, a padláson eddig ismeretlen okoknál 
fogva tűz támadt és rövid idő múlva annyira elíer 
jed , hogy az egész gyűrte ep lángokban állott. Az 
elösiető tűzoltók erömegfeszí ése eleinte a nagy szél 
vész m iatt majdnem kárba veszett; de később síké 
rü lt sok nyers és feldolgozott anyagot megmenteni 
A szomszéd lakosok messze elhordták ingóságaikat, 
mivel az egész utca veszélyeztetve látszott. De a 
Mindenható megkönyörült rujluk, amennyiben a sze 
iránya megváltozott és az eső is megeredt. A gyár 
kétszáznegyvenezer frtra van biztosítva és ha a gyár 
tulajdonosai nem is szenvednek kárt. mintegy száz 
munkás m aradt egyelőre kereset nélkül. Stodola 
Emil dr., a cég egyik beltagja, a tűz tám adásakor 
Turóc-Szt.-M ártopban időzött, hogy a »Dom« helyi 
ségeiben rendezendő hangversenyen közreműködjek 
A kapott távirati értesítés után legott haza utazóit, 

— Jégünnepély. A körm öcbányai korcsolya lér 
f é január hó 24 én kivetkőzött köznapiasságából és 
ünnepi díszt öltött. A jégünnepély sikere előrela ható 
volt m ert a rendezőség meglette mindazt, mi a kö 
zönséa érdeklődését felkölthette s gondoskodott a 
kedélyek felvillányozására haló jó zenéről is. Meg lob 
bet is kérünk ily a közönségnek, különösen a szép 
nemnek tetsző, helyes dologból! -  Egyben azonban 
nem szabad korcsolyázó terünk köznapi színezetéről
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sem megfeledkeznünk, s az ott divó rendszerről es 
gomba módra felszaporodott m indenirányú »figyel
meztetés felhívás, hirdetmény, kérelem* és más sza 
bályokról véleményünket kell nyilvánítanunk. Eme 
"éleményünk pedig oda konkludál, hogy az ez idő 
zerint fennálló rendszert egyáltalában nem helye

selhetjük, mert olt oly kinövések, félszegségek honol
nak. melyek érett emberekkel szemben nem a lka l
mazhatók s inkább iskolába valók, igy pl. a hat ó ra 
kori kicsengetés, melynek elhangzása után a jégről 
mindenki távozni köteles, mert különben elnöki irás 
bán megintés vagy megdorgalás, sőt megbotránko
zás kifejezésének teszi ki magát. (L  11., III., IV., V. fok.) 
No kérem m éltózlassanak Ítélni, nem-e teljesen el 
h ibázott szabály, mert ez a legiühb önálló embert, 
különösen pedig hivatalnokot a korcsolyázástól egy
részt visszatartja, másrészt vissza is riasz tja; ameny- 
nyiben hivatalos elfoglaltsága délután 5—6 óráig 
tart, nem ju t ideje, u jégpályát igénybe ven n i, ily 
szabály alkalm azható a tanuló ifjúságon helyesen a 
jégen is. azonban felnőttekkel szemben mellőzendő, 
sőt ez utóbbiaknak alkalom volna nyújtandó, hogy 
a serdületlen. vagy a serdülő ifjúságtól elszigetelten 
korcsolyázhassák. A szivarozás el van tiltva! Ez sem 
helyes, mert ha a felnőttek szám ára külön korcsolya- 
zási idő tartatnék  fenn. akkor ily,.kizárólag a tanuló 
fjuságra illő korlátozási nem kellene általánosságban 

kiterjeszteni. Furcsa még a korcsolya felkötés, őrzés 
tekintetében és sok más tekintetben meghonosított 
korlátozás, mert az ilyen dolgokat felnőttek — pre 
ceptum nélkül is akadálytalanul elintézik s a számos 
korlátozás csak bizonyos feszültséget szül s csupán 

kedélyesség lehangulására s gyökeres k iirtására  
alkalm as! Tény, hogy »röndnek muszáj lönni«, azon 

n az erre vonatkozó módozatok megfelelő körül 
tekintéssel és tapintató Sággal állapitandók meg. x

— Császár és klr. cím. Különös furfangja van 
egyes hirdető cégeknek. Egy e rfu rti magkereskedö 
nagyban üti a dobot, hogy Ő erfurti császári és kir. 
udvari szállító. Tudtunkkal ilyen nem létezik, mert 
az illető Schmidt S. C. cég csak a német császári 
és kir. szállító címet használhatja, tehát úgy látszik 
a magyar közönséggel ügyesen akarja tudatni, hogy 
ő a mi udvarunk szállítója. Ha a cég kiszolgálása is 
ilyen szolid alapra van fektetve, akkor nem nagy 
bizalma lehet közönségünknek az erfurti magvakhoz.

— A magyar katholikus egyház jubileuma. 1900-ban 
les/, ki enc százados évfordulója Szent István meg- 
koronáztatásának s katholikus körökben ezt. mint 
az egyház jubileum át, fényesen akarják  megünnepelni. 
A terv a főpapok közölt is élénk megbeszélés targya 
s úgy látszik, ez ünnep főhelye Székesfehérvár lesz, 
a hol Szent Istvánt megkoronázták.

— A rock. Angolország nak legrégibb biztosító 
társasága a Rock elhatározta, hogy üzletkörét kiterjeszti 
Magyaroszágra is és Budapesten vezérképviselőséget 
állít. A vezérképviselőséggel megbízták Fischer József 
urat, orvossá dv. Irsai egyet, m.-tanart, úgyészszé Neu
mann Antal és Neumann Sándor jogtudorokat nevezték 
ki. A Rock biztositó intézetet 1806-ban állapították. 
Régibb és szilárdabb intézet nincs a világon. Üzletköre 
nem csak az élet és járadékbiztosítás hanem kiterjed 
olyan ágakra is, a minőket a magyar monarchiában 
még nem honosítottak még. A tRock* biztosíték alapja 
38 millió forint. A biztosítási alap a fönálo biztosítás
nak 75o/0-a és a biztosított összeg jeien értékének 198%-a 
úgy, hogy a *Rockt minden too frt kiadásával 198 
frtos fedezet áll szemben. A »A?ocí:«-nak rendkívül elő
nyös és fölötte olcsó a díjfizetési táblázata, a nyere
mény részesedés is rendkívül nagy.

Szegény ember a falhoz fordul, eltakarja két ke
zével ráncos, öreg képét és mint egy kis gyermek, 
keservesen sír, a mit jelez, az arcán néha-néha végig 
gördülő nagy ‘meleg könnycsepp. Szegény János bácsi 
hányszor siratta már e keserves, e gyászos napot.

O tt all, mint egy szobor, gyermeke aggódva 
tekint szét, erősebben fogódzik édes atyja ködmönébe, 
majd, mintegy félve húzódik hozza, szinte féltve az ott 
levők gúnyolódásaitól, pedig nincs miért, mert az elébb 
még oly vidám gyereksereg egész némává válik és 
bizony akad egy-néhany érzékenyebb szívű fiú köztük, 
a kiknek szemébe szintén odacsalt a szánalom két 
nagy fényes könnycseppet.

Az öreg még egy ideig sír, de végre is sikerül 
kis fiának édes atyjat magával vinnie, a gyermekcso
port is szerte-széjjel oszlik, némelyik arcán a derültség, 
de a legtöbben a meghatottság és a szánalom kifeje- 
zése Ul. A vén János bácsi, a kit a beszélgetés és a 
sírás némileg mar kijózanított, ott balad kissé 
bizonytalan léptekkel, Ha által támogatva, a hegyes 
mellék utcán felfelé, néha-néha meg-megall es le lehet 
még hallani reszketeg hangját, mindig hallkabban és 
elhalóbban, a mint azt mondja: >IIej! fiaim, szomorú 
volt az l nagyon, de nagyon szomorú!

-  fél. Január hó 26-ikán köszöntött be Turóc- 
megyében is az igazi tél. Azóta naponként havazások 
vannak s megindult nagyban a szálfák szállítása, mi 
által a fával foglalkozó s a szálfákat fuvarozó nép
osztály jövedelem forrása is megnyílt.

— Mezőgazdasági munkások nyilvántartása A 
földmivelésügyi miniszter körrendeletben felhívta az 
összes vármegyei törvényhatóságokat, hogy a te rü le
tükön lakó munkások és munkásnők, ha azok bár
mely időszakra is m unkát keresnek, nyilvántartás 
céljából összeírassanak. Hasonló eljárás követésére 
hívattak fel azon törvényhatóságok, hol munkásokat 
kereső gazd k vannak ; itt az egyes birtokosok az 
általuk megjelölt időre megállapítják a gazdaságuk
ban hiányzó m unkások számát. Így tehát két irányú
gén fontos és nagy horderejű adatgyűjtéssel állunk 

szemben s ha ezek az adatok csak kissé is figyel
mesen gyüjletnek, tekintve, hogy az országban sok 
helyen minő arány ta lanu l oszlik meg a munkásnép, 
lehetetlennek (.ártjuk, hogy a közel jövőben is annyi 
panaszt fogunk hallani munkáskéz hiányról, mint az 
utóbbi időben.

— Ünnepek az uj evben. A folyó 18‘J7-ik esztendő 
valóságos ünnepi év lesz mindazok előtt, a kik sze
retik  az ünnepi munkaszüneteket. Egy nappal sem 
lesz azért több ünnep benne mint az előző ezer évek
ben, hanem az ünnepek nagy része hétköznapra esik 
Így m indjárt újév napja pénteken volt, vizkereszt 
szerdán, gyertyaszentelő boldogasszony napja pedig 
kedden, február másodikam A farsang 55 napig, tehát 
közel 8 hétig tart, nagy üröm ére a bálozó ifjúságnak 
és keserűségére a báli ruhákért szenvedő leányos 
apáknak A hat hetes böjt után április 18-ára esik 
liusvét vasárnapja. Június fi-ikán lesz pünkösd. 17-én 
csütörtökön pedig űrnapja. Szent István király napja 
péntekre esik. kisasszony napja pedig augusztus 
második szerdájára. Karácsony ünnepe szom batra és 
vasárnapra ju to tt 1897-ben. ami különben nem okoz 
nagy keveredést, mert hisz akkor úgyis vakáció van 
mindenfelé. Különösen a diákféle örül ennek a hét- 
köznapos ünnepi esztendőnek, a mely sok-sok szün
napot hoz számára.

— Ki helyettesítheti az anyakonyvvezetot? A
belügyminiszter leiratot intézett valamennyi törvény
hatóság főispánjához, melyben az anyakönyvvezetők 
helyettesítései szabályozza. Ismételten előfordult 
ugyanis, hogy oly esetekben, midőn valamelyik anya
könyvi kerületben az anyakönyvvezetői teendők ide
iglenes végzésével az 1894 XXIII. t -cikk 10. § a  
alapján kellett gondoskodni, a főispán nem anya- 
könyvvezetőt vagy anyakönyvvezető helyettest bízott 
meg a helyettesítéssel, vagy pedig nem a főispán, 
hanem a közvetlen felügyelő-hatósag intézkedett. A 
belügyminiszter kimondja hogy ily esetekben intéz 
kedésre a törvény értelmében a főispán jogosult, ki 
viszont csak oly egyént bizhat meg a helyeltusités- 
sel. ki valamely szomszéd kerületben annyakönyvve- 
ze(ö vagy anyakönyvvezető helyettes. Indokolja ez 
elhatározását ázzál hogy máskülönben kétségbevon, 
ható volna a helyettes áltál esetleg kötött házassá
gok érvényessége,

_  Tizenöt krajcár. Tizenöt krajcár az, a meny
nyit minden népiskolai tanulónak kellett fizetni 
kivétel nélkül n tanitök nyugdíjalapjára hz a tizenöt 
k rajcár m ár annyi galibái okozott a községekben, 
városokban, hogy nem egyszer a végrehajtót kellett 
igénybe venni. A közoktatásügyi miniszter most I 
iratot intézett a tanfelügyelőségekhez, hogy csak 
népiskola rendes tanulóinak kell ezt a tizenöt k ra j
cárt fizetniük, inig az ismétlő iskolások, kik eddi 
szintén fizették e dijat, az 1897 - 9 3 .  tanévtől kezdve 
tel vannak mentve ez alól. A rendeletnek ninosen 
visszaható ereje.

I r o d a l o m .
Hazánk történelmének óvlapjain egyike a legsivá- 

rabb s leggyászosabb korszakát képezi I. Lipót ural
kodása (1657 — 1705). E  korszakba esik a politikai 
vérfürdők egész sora. Bécsújhelytől kezdve Eperjesig, 

korszak látta utoljára felvillanj II. Rákócy Feienc 
kezében a szabadság kivivasának szentelt kardot. Ki 

borzalmas korszak leirásat a maga egész valóságában 
olvasni akarja, az vegye elő Szalay-Baróti »Magyar 
Nemzet történetét* (kiadója Lampel Róbert, Wodianer 
F. és fiai Budapesten.) melynek most megjelent s hoz
zánk is beküldött ötvennegyedik füzete. Ritka élénk
séggel s közvetlenséggel ecseteli az említett korszak 
pár tragikus felvonásait. S teszi ezt oly pazar s az 
érdekesnél érdekesebb képdisz kíséretében, minőt hasonló 
irodalmi alkotásnál eddig alig láttunk. Mindjárt a füzet 
első lapján mint külön műmelléklelen látjuk II. Rákócy 
Ferencnek férfias szép arcképét, a többi illusztráció 
dús voltáról pedig hadd szóljon itt hosszú soruk : Forgách 
Ádám, Érsekújvár ostroma 1663-ban. Az eszéki hid, 
Kanizsa ostroma 1664-ben, Zrínyi harca a törökökkel 
Kanizsa előtt, Zrínyi Miklós halala, Wesselényi Ferenc 
nádor arcképe és alá.rása, Wesselényi és Zrínyi Péter 
szövetség levelök, Wesselényi, Nadasdy és Zrínyi titkos 
szövetségre lépnek egymással, Nadasdy Ferenc iíjabb- 
kori arcképe és alairasa, Zrínyi Péter arcképe, Frange- 
pan Ferenc arcképe, Róttál János gróf, Hocher János 
báró, Frangepan Ferenc hal ilositéiete, Z ríny ié i Fran- 
gepán kivégzése, Nadasdy Ferenc kivégzése, Nádasdy 
Ferenc arcképe, I. Lipót király, Széhenyi György 
kalocsai érzek, Lobkovics Vencel herceg.

N y i 111 é r .
Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.

Selyem-damasztok 65 krtó.l 14 forint 65 krig m éte
renként — valam int fekete, fehér, színes. Henen- 
berg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig m éterenként 
sima, csikós, kockázott, m intázott, dam aszt s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőségben, 2J0D szín és 
m intázatban s. a. t. a megrendelt áru  postabér es 
vámmentesen a házhoz szállítva; mintákat postafordul
tával küld : ■ l e i i n e b e r g  U .  (cs. kir. udvari szállító) 
K c l y e n i g y á r a  Z ü r i c h b e n .  Svájcba címzett 
leve*ekre 10 kros, levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasz
tandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan 
elin téztettnek . 6

172. sz. 1882 hagy.

Hirdetmény.
Néhai Weisz Lehner János volt felső-stubnyai 

lakos. Felső-Stubnyán 1873 évi január hó 10-én 
végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt örökhagyó 
hagyatéka ügyének targyalasara határnapul 1897 évi 
május ho 10-ik napjának délelőtti 10 ó ráját tűzöm ki 
irodámba, mely határnapra a hagyatékban érdekelt
nek mutatkozó, de ism eretlen helyen távol levő 
Weisz Lehner férj. Frauenholcz e hirdetmény utján 
oly hozzáadással idézem meg. hogy abban az esetben, 
ha a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által meg nem je lenik : a tárgyalást, a részére a 
gyámhatóság által kinevezett gondnokkal fogom 
m egtartani es hogy perre u tasítás esetében is — a 
mennyiben képviseletéről nem gondoskodik — ez a 
gondnok fogja kepvisemi.

Turóc-Szt.-M árton. 1897. évi január hó 25 ón.
Galanda Samu kir. közjegyző.



aa. ■«. 1897. ^ rve,^sj hirdetmóuy.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi L \ .  t.-c. 

102. $-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
znióváraljai kit*, járásbíróság 1090— 804. sz. végzése 
által Pozseszky József valósai lakos jav ára  Feren- 
csik György andrásfalvi lakos ellen 04 rubel töke. 
ennek 1891. évi március hó 10 ik napjától szám ilandó 
ü%  kam at.i és eddig összesen Öl Irt 62 kr. perkölt
ség követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 150 frtra  
becsült 36 mázsa széna, egy riska tehén és szoba
bútorok 1 — 11. tétel alatt, 12 tétel a la tt a felülfog
lalt ingóságok, melyek Stell'ka János jav ára  eredeti
leg összeirattak, nyilvános árverés útján eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. já rásbíróság  
nak 5427—1896. sz. végzése folytán a helyszínén. An- 
drásfalván leendő eszközlésére 1897. évi február 
ho 4-ik napjának délelőtti 11 ó rája határidőül 
tűzetik ki és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t-c. 107. és 108. §-a értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, becsáron alul 
is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján, 1897. január 19-én.
Szibner Gyula,

kir. jbirósági végrehajtó.

4 Turóc-Szt.-Márton.

Söm ör g yógy ítá sa .
A száraz, nedvezö pikkelyes süinüit (tlobrocol) és a 
velük járó tűrhetetlen % bi zt osan gyó
gyítja — még azokon is, a kik eddig sehol sem tudtak 
meggyógyulni — <lr. mOiiiim '-Iih ImI ^llechtcn-
tod) nevű szere. Alkalmazás külső és ártalmatlan. Ara 
tí frt. Az árnak pénzben vagy levólbélyegben való be
küldése után vám- és portólizetés nélkül küldi a *lt. 

M a i 'l c - U r o g i ic r ie  U a n s ig  (Németországban.)

F  E  I. V 1 »  ■ ? K  I H  I ■  A  P  ó . 1897. január 31. 5. szám.

Richter-iéie H orgony-P a in -E xpeller
L in im en t. C a p s ic i co m p .

Ezen hirnevos háziszer ellentállt az idő megpróbálásának. 
mórt már több mint 27 év óta megbízható, fájdalomcsilla
pító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, csűznál, tag
szaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok által bedürzsölc- 
sekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Uorgony- 
Pain-Expoller, gyakorta Horgony- Linimont elnevezés alatt, 
nem titkos szór, liánom igazi népszerű háziszer, melynek egy 
háztartásban sem kollene hiányozni. 40 kr., 70 kr.’és 1 frt. 
övegookénti árban majdnem minden gyógyszertárban kész
letben van; főraktár: Török József gyógy- 
8zorósznól Budapesten. Bevásárlás alkalmával 
igon óvatosak legyünk, mert több kiscbbértékü 
utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkáro- 
sodni, az minden egyes üveget „Horgony" véd
jegy os Richter czógjegyzés nélkül mint nem va
lódit utasítsa vissza.

RICHTER F. AD. ét lársa. cs. és kir. udvari szállilók. RUDOLSTADT.

1897 évi 80. szám.

Árverési hirdetmény.
Az alólirt m. kir. erdőhivatal ezennel közhírré 

teszi, hogy Selmecbányái és jallnai m. kir. erdőgond
nokság egész kerületében az 1897. évtől 1901. év 
végéig azaz 5 éven keresztül évenkint term elhető 
mintegy 40 (negyven) HU. faszén eladása irán t f. 
évi február hó 8-an d. e. 10 órakor Zsarnócán a m 
kir. erdőhivatal irodájában Írásbeli zárt a ján la tok 
kal egybekötött nyilvános szóbeli árverés fog ta r 
tatni.

K ikiáltási á ra  a szénnek II11 ként az I. távol
sági osztályban azaz a fogyasztó helytől 12 kim.  
távolságon belül az erdőben : bükkszén 27 kr., tölgy
szén 25 kr . lágyfaszén 20 kr.

A II. távolsági osztály tehát a fogyasztó helytől 
12klm.-en felüli távolságoknál az erdőben : bükkszén 
21 kr., tölgyszén 22 kr . lágylaszén pedig 18 kr.

Úgy a szóbeli mint Írásbeli a jánlatokhoz bánat 
pénzül a kikiáltási á r 10 % -ka kerekszám ban 1.000 
(egyezer) frt teendö le . írásbeli a ján la 'ok  50 kr. i 
bélyeggel felszerelve a szabályszerű módon állítan- 
dók ki. Utóajánlatok semmi szín a la tt el nem fogad
ta tnak .

Az árverési és szerződési feltételek ezen erdő- 
h ivatalnál a hivatalos órák alalt bárm ikor m egtekint
hetők.

Zsarnócán, 1897. évi ja n u á r hó 18-án.

M. kir. erdöhivatal.

ü ti . sz. 1895 hagy.

Hirdetmény.
Néhai Maiina János volt blatnicai lakos, Blatni- 

nicán 1895. évi jún ius hó 9 én végrendelet h á tra -  
gyása m ellett elhalt örökhagyó hagyatéka ügyének 
tá rgyalására határnapu l 1897 évi majUi hó 31-ik n ap 
jának délelőtti 10 ó rá já t tűzöm ki irodám ba, mely 
határnap ra  a hagyalókbm  érdekeltnek mutatkozó, 
de ism eretlen helyen távol levő Maiina János, József, 
András és Máté, az öröhagyó fiait e hirdetm ény 
utján oly hozzáadással idézem meg. hogy abban az 
esetben, ha a tá rgyaláson szem élyesen vagy m egha
talm azott által meg nem je len ik : a tá rgya lás t a 
részére a gyám hatóság által kinevezett gondnokkal 
fogom m egtartani és hogy perre  u ta sítás  esetében 
js — a mennyiben képviseletéről nem gondoskodik 
— ez a gondnok fogja képviselni.

Turóo-Szt.-M árton, 1897. évi ja n u á r  hó 22-én.
Galanda Samu kir. közjegyző.

75. sz. 1878. hagy.

Hirdetmény.

Ki  '& ik-

H d « S £ &^ n e i P B

M in denk i0 kl fém 02 esészséeét és
._______________  m égsem  akar lemondani a kávévá
m egszoko tt kellem es élvezetérő l. M ert a Kath- 
reiner-kávé hozzáté te le  által e lvész az ideg izgató  
babkávénak általánosan ism ert é s  ren d es  h asz 
nálatnál annyira e g é sz ség ro n tó  hatása. * * * * * * * *  

kinek e g é sz s é g é t valami 
m egron to tta . K ülönösen ideg-

f a  j o -  '

Q TMindenki
s gyom orbántalm akban szenvedőknél sok  e z e r  ese tben  a leg eg észség eseb b  é s  a leg
könnyebben m egem észthető  italnak bizonyult a tisz ta  K athreiner-kávé.* * * * *********  

I W I i n H p n  asszony  é s  gyer-mek, a kiknek gyönge sze rv e z e té re  különösen jótékony 
____________ hatássa l van a tápláló K athreiner-kávé s  a kik kellem es, enyhe ize miatt,
úgy babkávéizzel keverve , mint tisz tán  nagyon s z e re t ik .* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mindenki 0 kl 0 ház tartásban  tak arék o s , de Íz le tes és a m ellett e g é s z s é g e s  
------------------------- kávéitalt m égsem  akar magától megvonni. T ak arék o sság i s z e m 
pontból is ajánlható a K athreiner-kávé, akár babkávéval vegyítve, akár tisz tán .

A Kathreiner-féle Kneiuu-maláta-kávé va lóban  eg é s zség i é s
__________________ _ csa lád i k i v é , ■ mely

szem ekben a leg jobb malátából ké szü l;  a babkávó kedve lt Izét a Ka th re lne r-fé le  
gyártási mód adja meg neki, a mely a legh íresebb  szak tek ln té lyektó l e lism e rve , 
m inden müveit államban tért hód íto tt C sa k  a Ka th re ine r-ká vé  egyes ít i magában 
a babkávé kellem esen inge rlő  Izét és a m aláta-kávénak eg észség es , o rv o s ila g  
e lism ert és m egerősíte tt e lőnyeit. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tévedések  é s  m eg ké ro so d ás  k ike rü lé se  végett bevásá rlás 
a lkalm ával te s sék  Jól v igyázn i az ere- * j  , ,  
detl dobozra , a m elyen ez  ■ fe lírá s  van 'C tth Y G M G Y ,Kérelem:

ii  o ly a n  cso m a g b a n , a m olyon n in c s  r a j ta  a K a th r e in e r  n ő ? , h a m is í to t t  k&Té Tan,

w

!1

1111
!
i

Néhai idb. Záborszky H uszáré Ferenc volt zábori 
lakos, Záborban 1875. évi szeptem ber hó 22-én vég
rendelet hátrahagyása  nélkül elhalt örökhagyó hagya
téka ügyének tárgyalására határnapul 1897. évi május 
hó 3-ik napjának délelőtti 10 ó rá já t tűzöm ki iro 
dám ba, mely ha tá rn ap ra  a hagyatékban érdekeltnek  
mutatkozó, de ism eretlen helyen távollevő Z áborsky 
Huszáré P au linát e hirdetm ény utján oly hozzáadás 
sál idézem meg, hogy abban az esetben, ha a tá rgya
láson szem élyesen vagy m eghatalm azott á lta l meg nem 
je len ik : a tá rgyalást a részére a gyám hatóság á lta l 
kinevezett gondnokkal fogom m egtartani és hogy perre 
utasítás esetében is — a m ennyiben képviseletéről 
nem gondoskodik — ez a gondnok fogja képviselni. 

Turóc-Szt.-M árton, 1897. évi ja n u á r  hó 23-án.
Galanda Samu, kir. közjegyző.

4413. tk. sz. 1896.

Árverési h irdetm ényi kivonat.
A znióváraljai kir. já rásb író ság  mi nt  te lekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a t -szt. m artoni rész
vény-takarékpénztár v é g re h a j tó n a k  H rivnyák József 
és tá rsa végreha jtást szenvedő elleni 2000 frt s j á 
rulékai irán ti végrehajtási ügyében a besztercebányai 
kir törvényszék (a zn ióváraljai kir. já rásb író ság ) te 
rületén levő Kis-Gsepcsén községben fekvő

1. a kis-csepcsónyi 9. sz. tlkjben A 1. sor-, 9. 
hr. sz. a. foglalt 8. öi. sz. ház, udvar, kert és pajtából 
álló Hrivnyák Mihály. Hrivnyák József, Rozsko sz. 
Hrivnyák Zsuzsanna. Hrivnyák Mária és kk. H rivnyák 
Anna nevére irt egész ingatlanra 400 írtban.

2. az ugyanottani 9. sz. tlkjben -f- 2. sor-, 47a 
hr. sz. a foglalt ingatlanokra Hrivnyák Mihály, H riv
nyák József, Rozsko sz. Hrivnyák Zsuzsanna. H riv
nyák Mária és kk. Hrivnyák Anna nevére ir t egész 
ingatlanra 57 frt.

3. a kis-csepcsényi 23. sz. t l jk b e n -{ -6 —35. sor- 
sz. a. foglalt ingatlanokból B. 5 —6. a la tt H rivnyák 
József és Rozsko sz. Hrivnyák Z suzsanna nevére irt 
lU részbeni ju ta lé k ra  152 frt 50 kr.,

4. a kis-csepcsényi 35. sz. tlkjben -f- 1. sor-sz. 
a latt foglalt G sepcsányi István, Hrivnyák M ihály, Csep- 
csányi Gustáv, kk. G sepcsányi Károly. Csepcsányi 
Albert, Hrivnyák József, Rozsko sz. H rivnyák Zsuzsanna, 
Hrivnyák M ária és kk. H rivnyák Anna nevére irt 
egész ingatlanra 196 frtban,

5. a kis-csepcsényi 42. sz. tljkvben A -f- 1—2. 
sor-sz. a la tt foglalt és Hrivnyák Mihály, Csepcsányi 
Gustáv. kk. Csepcsányi Károly, Gsepcsányi A lbert, 
Hrivnyák Józseí, Rozsko sz. Hrivnyák Zsuzsanna, 
Hrivnyák M ária és kk. Hrivnyák Anna nevére irt 
egész ingatlan ra 100 frt,

6. a kis-csepcsényi 63 sz. tljkben A -f- 1. so r
szám a. foglalt és Chorváth György, id. Csierny A ndrás, 
Hrivnyák Mihály, Hrivnyák József. Rozsko sz. H riv
nyák Zsuzsanna, Hrivnyák Mária és kk. Hrivnyák 
Anna nevére bejegyzett egész ingatlanra 63 frt,

7. a kis-csepcsényi 65. sz. tljkben A - f  1—21. 
sorszám a la tt felvett legelőből B. 63—66. szám a la lt 
Hrivnyák József és Rozsko sz. Hrivnyák Zsuzsanna 
nevére irt ,2/m s részbeni ju ta lék ára  4 frtnyi k ik iá l
tási árban az árverést elrendelte, és hogy a fenneb 
megjelölt ingatlanok az 1897. évi március ho 22-Ík 
napján d. e. 10 ó rako r Kis-Gsepcsény községben, a 
községházánál m egtartandó nyilvános árveresen  a 
kikiáltási áron  alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak  az ingatlanság 
kikiáltási á rának  10% -át készpénzben vagy óva- 
dekképes értékpapírban  a kiküldött kezéhez letenni, 
vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál le tt elöleges 
elhelyezéséről k iá llíto tt szabályszerű eiösm ervényt 
atszolg&ltatni.

Kir. Járásb íróság  mint tlkvi hatóság.
Znióváralján, 1896. évi novem ber hó 25-én.

Dr. Bedö Bála.
kir. aljbiró.
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