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A z iparos tanulók iskolái.
Az 1884. évi XVII. I. cikkbe foglalt ipar

törvénynek, az iparos tanulókról s azok isko
lájáról szóló fejezete kétségen kívül alkalmas 
arra, hogy a jelenlegi, egy jobb s virágzóbb 
időhöz való átmeneti korszakot megrövidítse.

E törvény megalkotásánál, -  igen, böl
csen — , az a régi igazság volt irányadó, hogy 
a kié az ifjúság, azé a jövő. Az ipart s az 
iparos nemzedék jövőjét megteremteni lévén 
a cél, kötelességük a törvény végrehajtó 
közegeinek a fogyatkozásokban szenvedő, avagy 
a törvény követelményeinek meg nem felelő 
tanonc-iskolák regenerálásáról lelkiismerete
sen gondoskodni.

Hogy mennyire szükséges ez, azt az 
1881-iki népszámlálás alkalmával a statisztikai 
hivatal számadatai  megdöbbentő módon mulat
ták ki. Ugyanis Magyarország 75 ezer iparos 
tanulója közül 5 ezer részesült továbbképző 
ismétlő oktatásban. Ki várhatná ily nemzedék
től, mely támasz nélkül nő fel, az iparos osz
tály felvirágzását?

Örvendetes, hogy a fönlebbi szomorú 
körülmény megszívlelése arra indította a tár
sadalmat, hogy nemcsak rokonszenvévcl, hanem 
tevékeny áldozatkészségével is az iparos osz
tály felé hajóit) s kérte a kormányt, hogy 
alsófokú iparos iskolákat állítson, az iparos 
tanulók iskolázását pedig kötelezővé tegye. A 
kormány engedett a közvéleménynek s intéz
kedéseinek áldásos eredményei már az 1891-iki 
népszámlálás adataiból kiolvashatók. Ezek 
szerint hazánk 980 iparos iskolájában 85873 
növendék nyert oktatási 1882 tanító vezetése 
alatt, 373741 frt évi kiadás mellett. És mutat
hat-e fel kulturális életünk bármely ága rövid 
tíz év alatt rohamosabb haladást mint az ipa
ros lanulók-é? Bizonyára nem.

Ámde az elért fényes eredmény még sok
kal intenzívebbé lehető és azt érzi a társa
dalom s a kormány is. A tanító egymaga nem 
elég arra, hogy ezen iskolák a megkívánt 
színvonalra emelkedjenek. Maguknak az ipa

rosoknak is hozzá kell járulniok a kitűzött 
cél eléréséhez; sőt a tanítási rendszernek is 
módosításon kell álmennie.

Meri, kiket adnak nálunk iparos tanulók
nak? Leglöbbnyire oly vásott fiúkat, kikkel 
szülőik nem bírnak, kik tanulni nem akarnak 
s parlagon nőnek fel. Az ilyen tanulókkal aztán 
nehéz boldogulni.

Az ipariskola működésének kívánt ha tá
sát azonban csak az fogja állandóan biztosí
tani, ha vele kezet fog a mester családi köre 
is. az otthon. Hasztalan az iskola fáradozása, 
törekvése, ha a mester elküldi ugyan inasát 
az iskolába, otthon pedig szándékkal, vagy a 
nélkül megronlja azt, a mit a tanító épített. 
A gyermek a szülőnek, az inas a mesternek 
példáját utánozza, mert a példa vonz.

Ed cl igeié nem leltünk szándékosan vonat
kozást a felvidék sajátos nemzetiségi viszo
nyaira; csupán általánosságban fejtegettük az 
iparos iskolák nehéz feladatát. Pedig itt, ezzel 
is számolni kell!

A felvidéki iparosok nagy része a nem
zetiségi eszméktől át van halva. Nem tetszik 
nekik semmi, a mi a magyar nemzeti állam 
megszilárdítására vonatkozással van, s így a 
mit az iskola azon a néhány órán épít, azt ők 
iparkodnak otthon, a ^műhelyben lerombolni. 
Az iparos iskola tanítója tehát a felvidéken 
nemcsak az inas vásottsága, s tudatlansága 
elien küzd, hanem a mesterek hazafiallan eről
ködése ellen is.

Mindezekből hövetkezik, hogy a felvidéki 
iparos iskolák csak úgy mutathatnak fel kellő 
eredményt, ha a társadalom is ügyeimet fordít 
reájuk.

Ezt pedig úgy lehelne elérni, ha a tör
vény intézkedései szerint szervezett iparos 
iskolák előmenetelére, az ellenőrzésre hivatott 
közegek támogatása mellett, a társadalom is 
befolyást gyakorol. Azaz, ha a Sikeres ered
ményt felmutató tanulókat jutalmazza, az 
iskolák végzése után pedig továbbra,.is ér int
kezésben marad velük. Ennek az érintkezésnek 
hivatott képviselői a legényegyletek, melyek

a felvidék egyes gócpontjain már eddig is 
szép eredményeket mutattak fel.

Ezen az úton haladva, az iparos tanulók
nak legalább fele megmenthető volna az 
értelmes és hazafias iparos osztály szcl^q^r-^

A tanítás hatályosabbá tételé végeit szük
séges volna a tanrendszer módosítása s a 
tanítási idő máskénti beosztása is.

Tudvalevőleg az iparos tanulók szellemi 
kiképzésére a szervezet a köznapokat jelöli 
meg; ámde a köznapi iskolázást inkább 
lehelne emberkinzásnak, mint szellemi képzés
nek nevezni. A munkában kifáradt inas-sereg 
beül a tanterembe, s a magukkal hozott 
különféle szaggal telített levegőben egy pár 
lámpa melleit megkezdődik az olvasás, azután 
nem sokára a csendes szunnyadás, a min nem 
lehet csodálkozni, mert ez a nap nehéz mun
kájának önkéntelen következménye. Nem is 
számítva, hogy a lámpavilágítás mellett az 
irás-olvasás úgyszólván lehetetlen, a tanulók 
a két órai oktatás alatt alig kisérik figyelem
mel a tanítót. Az eredmény aztán az, hogy a 
laní'ó kifáradva, a tanuló sereg pedig pihent 
erővel, de csekély bölcsességgel távozik az 
előadásról.

Mennyire más alakot öltene és mennyi
vel sikeresebb volna az oktatás, ha a vasár
napi munkaszünetre tétetnék át az oktatás, 
azt könnyű belátni. Elérnők ez állal először a^t, 
hogy a tanulók pihent erővel, tisztára mosa
kodva, helyzetükhöz képest tisztességes öl tű- 
fékben jelennének me g a  tanításokon; másod
szor hozzá szoknának a tisztességes magavi
selethez, mert fényes nappal mégis . csak 
lehetne őket ellenőrizni; harmadszor nem 
rontanák szemüket s egészségüket sem a taní
tók, sem a növendékek; végre elnémulna a 
mesterek azon panasza, hogy a. tanuló eltávo
zása miatt a segédek se folytathatják inunká- 
jokat azon iparágban, hol a tanulók jelenléte 
okvetlenül szükséges. Végül a morális haszon 
az lenne, hogy hozzászoknának a vasárnápot 
szellemi foglalkozásra fordítani;

A „ F E L V I D É K I  HÍRADÓ** TÁRCÁJA.
11 a kinézek . . .

Ha kinézek ablakoméul,
Előttem a téli táj,
És szemembill köny kicsordul,
Mert a szivem nagyon fáj.
O tt a hajlott fejű Kriváti 
Búsan integet nekem,
Mintha tudná, milyen sivár,
Vigasztalan életem.
Varjúsereg gyászruhában 
Háztetőre lomban száll,
Mintha temetésre várna,
S nalam lenne a halál.
Minden ajtón, minden résen 
Nyöszörög a hideg szél;
Nagy bajomról regéi nékem,
S csak én tudom, mit regél.

Puszta, sivár, üres minden,
Szürke mint az ólmos é g ;
Nincs, mi szívbe vigaszt hintsen,
Nincsen sehol reménység.
— Nincs rem én y ...!  De im’ megszólal 
Mellettem egy pici száj;
K is  f i n n . .  • S  fe le d v e  h ó v a l ,
Mindennel a téli táj.

tíanfi János.

Egy ősrégi szokás és az ő kelet
kezése.

— A »Felvidéki Híradó< eredeti tárcája. —
Valóságos arculcsnpása volna az igazságnak még 

csak gondolnom is azt, hogy hölgy-olvasóim jó része 
előtt a kosáradás valami ismeretlen dolog . . . .  Hisz 
Önök ennek titkait alaposan tudja \  és alkalmazásához 
is nagyon értenek. Ámde abban sincs ám semmi két
ségem, hogy férfi-olvasóim tü tbségc is jól ismeri, — 
oh! mert vajmi ritka haiando az, a ki éleléocn egy- 
szer-másszor kosarat nem kapott vagy lagaiább kap
hato tt volna . .

Szinte látni véiem azt az elégedett mosolyt, a mely 
nö-olvasÖÍm szép ajkai körül előre is játszadozik, - -  
mert szinte gondolják magokban, mindjárt egy csinos 
mulattató kalandocska fog itt előkerülni, valami szeren
cséden kikosarazott fiótásrol. és más kárait nevetni mily 
édes élvezet! . . .

íróra nézve alig lehet valami boldogítóbb, mint 
midőn dolgozatáról olvasói ciőre is jót tesznek fői, s 
ha ez irtomban is ez az eset fordul elő, a történetke 
Írójának Kilőtte szerencsésnek kellene magat éreznie . . 
Ő azonban lelkiismeretes kötelességének tartja, a csa
lódásnak eleve is útját vágni, és jelezni, hogy jeien 
történetke sem mulatságos, sem kalandos uein lesz, 
hanem anuai tanulságosabb.

Egészen távol az álszerénység hivalkodasatól,. mar 
itt érintem, hogy c történetke a szárnyas idő faradt 
szürke kiónikasanak hosszú búvárlata, nemkülönben 
tanulmánya, komoly fürkészete és utánjárásának ered
ménye. Olyan például, a milyen a tudós társaság^,^zon 
a hosszú értekezésen, a melyből kiderül, hogy h? ..vitéz 
eleink Mohácsnál ezt és azt a csatatervet használták 
volna, okvetlen győznek. Olyan eredmény, mint egyik 
nagynevű honfitársunk több évi történet-néprajzi ku ta
tásainak eredménye, a mely szerint bebizonyítható, hogy 
kegyelettel említendő ős-szüléink : Ádam cs élete párja 
tősgyökeres magyarok . . . i .

De menjünk tovább. Ugyan hány . szQrei)cs<jtlen 
kikosarazásról hallottam  már, hánynák voltara magam 
is résztvevő tanúja, és — ezt csak úgy súgva mondqm 
hány kosarat kaphattam volna magam is?

Kegyetek, szép olvasnőim, valószínűleg véghetei- 
len sok történetkét olvastak már hírlapokban, novel
lák s' regényekben, a melyekben clöjo a hős Arnold, 
Berthold, Tibold stb„ — megkéri Elia, Gizella, Petro
nella kezét. — Arnoldnak azt mondja Ella mamája: Ön 
még nagyon fntai, és teanyom addig, mig Ön fizetéses 
concipista lesz., ennél vagy annal a hivatalnál, nem 
v árhat! . Bertholdnak maga Gizella adja tudtára, hogy 
ő bizony csak oiy férfinak lesz a felesége, a ki hatal
mas lövő (és az tudva levő doiog, hogy Berthold,,két 
lépésnél nem lat messzebbre) . . .  Tiboldinak így szól 
Petronella édes aty ja; Mon dieu I ugyan hová merészel
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Az országos nemzeti szövetség.
Két évvel ezelőtt, vagyis 1895. évi május hó 

25-én tartotta alakuló közgyűlését az országos nemzeti 
szövetség. A szövetség a magyar társadalom előkelő
ségeinek élénk részvétele mellett alakult meg s a lég- 
szebb reményekkel kezdette meg működését.

A szövetség, első évi (1895 — 1896) működésé
ről, jelentés alakjában számol be tagjai és a magyar 
közönség előtt. A jelentés szerint van a szövetségnek 
ő  felségén kívül, a ki 300 írttal lépett be, 5 alapító 
tagja (á 50 frt), 271 működő (á 4 frt), 114 rendes 
(á 50 kr.) és 36 pártoló tagja.

Az alapszabályok értelmében a szövetség három 
szakosztályra oszlik, melyek az ügyrend és az igazga
tóság által hozzájuk utalt folyó ügyeket elintézik, továbbá 
saját hatáskörükben előmunkálatokat végeznek. A szak
osztályok a következők :

1. A társadalmi ügyek osztálya.
a) Történelmi események emlékünnepeinek meg

ölésére, és úgy ezek, mint más hazafias ügyek ismerte
tésére javaslatot készít;

b) intézkedésekről gondoskodik a székely, a fel
földi és a dunántúli kivándorlás által elszakadó honfi
társaink m egtartására;

e) a társadalom intéző köreinek figyelmét az 
aránytalan gyermekhalandóságra s a testi elsatnyulásra 
irányozza; a baj orvoslására kísérleteket tesz. Születési 
esetre szóló biztosítást kezdeményez; a biztosítási 
dijaknak lehető legkisebb összegig való leszállítására 
társadalmi segélyezést, a törvényhozás utján állami hozzá* * 
járulást szorgalmaz.

2. A  munkásügyek osztálya.
a) A hazai munkások jogos érdekeinek támogatá

sára intézkedéseket kezdeményez ; a munkásviszonyokat 
tanulmányozza, a munkások sorsának javítására a tár
sadalmat megnyerni törekszik felolvasások utján és más 
alkalmas eszközökkel;

b) a munkások közt a hazafias érzést terjeszti, a 
fiatal munkás nemzedék nevelését figyelemmel kiséri, 
munkáskaszinók alapítását kezdeményezi és elősegíti; 
magyar munkavezetők kiképzését közvetíti, rokkant 
munkások rendszeres segélyezésére, rokkantházak felállí
tására mozgalmat ind ít;

e) a kivándorlást előidéző okok csökkentéséről, a 
hazai munkásoknak a hazában váló foglalkoztatásáról, 
és a munkaközvetítés intézményének életbeléptetéséről, 
*  munkanélküliek statisztikájának elkészítése utján gon
doskodik.

3. A nemzetiségi ügyek osztálya.
a) A hazafias és a munkás ügyosztályok műkö

désének kiegészítéséül, a nemzetiségi elégületlenség és 
bizalmatlanság eloszlatására intézmények létesítése utján 
kísérleteket tesz ;

b) a sajtóiroda utján a külföldi és a hazai sajtó
ban szemmel tartja a külföldi magyarok kulturális viszo

2 Turóc-Szt.-Márton, _____ ________
nyait, Összehasonlítva azokat a magyarországi nemzeti
ségek helyzetével;

c) minden törvényes eszköz fölhasználásával segí
teni fogja a külföldön lakó magyarokat abban, hogy 
anyanyelvűk és vallásuk szabad gyakorlatában raeg- 
hagyassanak.

Az egyes osztályok működéséről a jelentésben 
utóbbi érdekes adatokat találjuk:

A  munkásügyi szakosztály.
Ez osztály alkotásai közül elsősorban az immár 

teljesen önállóan működő »Munkásképző esték* intéz
ményéről kell megemlékeznünk, melynek létesítésére 
az adott impulzust, hogy a hazfias érzésű munkások 
között kevesen vannak olyanok, kik a nemzetközi szo
cialisták már begyakorlott szószólóival nyilvános mun- 
kásgyülések alkalmával sikeresen felvehetnék a szóhar
cot. Az »Országos Nemieti Szövetség* tehát a »Nem
zeti Demokrata Munkáspárt* bán — mely most már 
rendes hözhelyiséggel i? bir, — rendeszeres ciklust 
létesített, melyen a hét különböző napjain politika, 
közjog, magánjog, közgazdaságtan, közegészségügy és 
rhetorikából tartanak népszerű felolvasásokat, illetőleg 
előadásokat az erre felkért szakférfiak. Örömmel jegyez
zük meg, hogy az 1896/év november hó i-én megnyi
tott intézmény szépen virágzik, s a munkások állandó 
érdeklődéssel és tömegesen látogatják az előadásokat.

Rendkívül fontos és kihatásában alig mérlegelhető 
jelentősége volt a munkásügyi osztálynak az az akciója, 
melylyel a millenniumra tervezett általános munkássztráj
kot akadályozta meg.

Ismeretet terjesztő felolvasásokat tartott a mun
káskörökben és kaszinókban a szövetség előkelőbb 
tagjaival.

A millennium megünneplésére körlevélben hívta 
fel a főváros és vidéke munkás- és egyébb egyleteket.

Megvetette a munkáskönyvtár alapját és e célra 
már mintegy 350 kötet könyvvel rendelkezik.

Ugyanezen osztály a munkásrokkantház nagy és 
nemes eszméjét folytonosan napirenden tartja, sőt u. n. 
házi gyűjtéssel némi pénzbeli alapot is igyekezett terem
teni. Különben kidolgozott olyan részletes programot 
is, melynek alapján ez égető fontosságú kérdés önálló* 
síttatnék s országos mozgalommá fejlesztetnék.

Nem kicsinylendők azok az eredmények sem, 
melyeket az osztály a Szövetség útján a munkaadók 
és munkások között felmerült differenciák kiegyenlítése 
által elért.

Egyébként is folytonos figyelem tárgya volt a 
munkások magatartása és helyzetük szemmeltartása s 
indirekt közbelépése több Ízben üdvös hatású volt.

Végül lépéseket tett az osztály, hogy a színházak 
rendezzenek ingyenes előadást, esetleg adjanak ki 
olcsóbb jegyeket a munkások részére, úgyszintén, hogy 
a közúti közlekedési vállalatok mérsékelt munkás-menet
jegyeket adjanak ki.

F  K I  V I  n  K K  I II I H A  n o '
A társadalmi osztály.

A társadalmi osztály, bár alapszabályszerü feladatai 
ép oly tartalmasak és aktuálisak, mint a munkásügyi 
osztályé, nevezetesebb eredményt alig képes felmutatni. 
Ennek oka leginkább abban rejlett, hogy anyagi esz
közeink majdnem teljes hiánya miatt maradandó becsű 
alkotásra nem is vállalkozhatott, másrészt pedig munka- 
program hiányában egyébként sem volt képes vala
melyes akciót kifejteni.

A történelmi igazság kedvéért jelentjük ki, hogy 
az újabb keletű iparvédelmi-mozgalom eszméje legelő
ször is szövetségünkből indult ki.

Kiváló súlyt helyzeti az osztály arra is, hogy 
nemzeti ünnepeink alkalmával körök, kaszinók, s egy
letekbe képviselőt küldjön, ki nemcsak az ünnepély 
élökészítéséről, hanem impozáns lefolyásáról is gondos
kodott. A lefolyt évben 12 esetben rendezett szövet
ségünk ily módon hazafias ünnepélyeket,

Természetes, hogy mihelyt megfelelő tőkével ren
delkezünk, a társadalmi osztály is azonnal megkezdi 
alapszabalyszerű feladatainak teljesítését.

A nemzetiségi osztály.
Ez az osztály tekintve, hogy az elébe szabott 

célok némelyikének megvalósítasa alig igényel pénz
beli áldozatot, képes volt némi sikert elérni.

Nagyfontosságú, szinte fényes vívmánya volt az 
osztálynak az a ténykedése, melylyel az 1895-ben meg- 
tarott nemzetiségi kongresszus határozatainak élét vette 
s hatásában teljesen meggyöngítette. Midőn ugyanis az 
osztály tudomást szerzett arról, hogy a nemzetiségi 
izgatok itt az ország fővárosában együttes gyűlést 
akarnak tartani és demonstrálni ellenünk, hogy ez 
által a külföld figyelmét felhívjak magukra, — értesí
tette a nemzetiségek velünk érző előkelő férfiait, kik 
a kongresszussal egy időben gyűlést tartván, tiltakoztak 
az o tt hozott határozatok ellen.

Az osztály ezt kellőleg ki is használta és a kül
földi lapokkal közölte a tények igazságos leírását.

Ezután is igyekezett az osztály a külföldi lapokkal 
fentartani az összeköttetést, hogy azokat mindenkor a 
tiszta igazsághoz hívem tájékoztassa viszonyainkról.

Mihelyt sajtóirodánkat felállíthatjuk, a nemzetiségi 
osztály is fokozottabb és intenzivebb tevékenységet 
fejthet majd ki.

A szövetség célja : Emberséges és hazafias gondol
kodást és érzést terjesző, napi- és pártpolitikától, vallas*, 
nemzetiségi- és osztálykülömbségből független szervezet 
útján, közremunkalni a társadalmi egységet és rend- 
zavaió okoknak és ezek hatásainak megszüntetésében.

Adós fizess.
Mindenki tudhatja tapasztalásból, hogy a magyar 

földmíves nép a kölcsönvett tőke után a kamatokat az 
esedékességi napon majdnem óra-pontosságra fizeti le, 
e tekintetben gyakran fölülmúlja a kereskedőket, kik
nél pedig életkérdés a pontosság.

Ön gondolni, fiatal ember ? Tudja-e, hogy leányom 
. grófnak gyermeke, és Ön csak egy szegény kocsigyártó 

fia? . . Ily mesalliance nem állhat fenn a mai világban . . 
Gondoljon Ön valami okosabbra! Adieu monsieur!

Kell-e már mondanom, hogy Arnold, Berthold, 
Tibold kosarat kaptak, a minek ezután az úgynevezett
• erős emberi* szellemeknél szükségképi következménye, 
hogy az a három ember leszámoljon az élettel, hogy 
Arnold egy liter kénenyt igyék, hogy Berthold becsip- 
jen a »csillag«-ban s azutan egy golyót röpítsen az 
agyán keresztül, és hogy Tibold szép májusi reggelen 
virágzó gesztenyefára kösse fel magát . . .

Ilyen és efféle eseményeket tehát nem hozok elő, 
azt sem akarom emlegetni, hogy ezen vagy azon isme
rősömet mily szerencsétlenné tette a kosár, más isme 
rősöm pedig mily szerencsétlenné tette a vidéki előfize- 
tőgyüjtöket, midőn szerelmi bújában megírta »Szóvirá
gok* című versfüzetét és fölhívta rá Árpád nemzetét, 
hogy no most fizessen elő.

Hogy már azon kosarakról szóljak, melyeket tálán 
én kaphattam volna, azt nem kívánhatja, a kiben csak 
egy szikrányi jóindulat van irántam. S aztán volna-e 
abban valami gyönyörködtető, ha elmondanám, hogy 
poétává akartam lenni, de a szerkesztők kezembe adtak 
a kosarat; hogy a magyar közönséget boldogítani 
óhajtottam egy pár kötet beszélylyel, de, oh fajdalom, 
szellemi gyermekeim imadottjainak — a honoráriumnak 
zsarnok atyja, s ugyanaz a kiadó kosarat adott.

De legyen ezekből elég! Hisz mar ennyiből is 
nyilvánvaló, hogy a kosáradds egy nagyfontosságú cse* 
lekvény. S ez birt rá, hogy eredetét, ha mindjárt az 
őshajdánba keit is e végből visszamennem, kitudjam. 
A beláthatatlan régiség ugyanis csodás vonzóerővel 
van ránk, főleg mikor oly szokásokról vagyon szó,

melyek mai napiglan dívnak. Az ily eljárások múltját 
a netán elrejtve levő évlőkből, elzárt könyvtárakban 
gondosan titkolt s így majdnem használatból kiment 
művekből, regékből, hagyományokból is, melyek vajha 
általán nagyobb figyelemmel tanulmanyoztatnának, — 
fokozottabb szorgalommal illik felderíteni. . .

Erre gondolva, kitűzött célunkhoz képest, a mi 
csak nagynehezen volt megkapható, vagy eldugva 
létezett, nagy ritkaság számba menő dolgozatokban, 
a tudomány bányáinak legmélyén, hacsak a közönsé
ges földi réteg elhordása után is fölkutattam . . .

Az igazság érdekében azonban meg kell vallanom, 
hogy mégis fölakadtam a munka kezdetén. — Honnan 
eredt, miképpen származott és tulajdonképpen mi jelen
tése van ezen szónak »kosár<? mert hogy bármely 
zöldséges vagy kenyérszakító kudarcot nem jelenthet, 
az világosán állott előttem.

így elmélkedvén, jutott eszembe, hogy ez olyan 
kedvelt egy szó, melynek voltaképen más az érteménye, 
mint a mit azzal mondani látszanák, hogy tehát az 
jelképes szó, vagy miként a tudós nyelven mondjak, 
>metaphora«, és hogy épen nem azt jelenti, a mit a 
betűk mutatnak; hogy ilyen kifejezések ezek is: valaki 
»orránál fogva* húzza; >faképnél hagyni* stb.

Ekként a kezdet nehézségein immár túlesvén, a 
littínt századok beható tanulmányozása nyújtotta ada
taimnak rendbehozása uan,  történetkémnek e cimet 
adtam :

A kész kosár és a nők.
Holt volt, hol nem volt, volt egyszer Magyar- 

országon egy jómódú község, ebben a községben sok 
apró ház, az apró házak között egy nagy kastély, a 
kastélyban egy igézőén szépszemü, de még szebb lelkű 
úri lány, a kit hittak Jolánnak. .

Az idétt a nŐK, a céda demi monde Ízlése szerint, 
még nem hordtak ám abroncsos szoknyát, sem tül- 
illusiont, s annál lógva a piperés öltözetnek, melynek 
arán legalább tíz árvagyermeket lehetne tisztességesen 
felruházni, — a tükör előtt való fölvevése nem tartott 
délelőtti kilenctől tizenkettőig, tizenkettőkor nem kocsi- 
káztak ki a ligetbe, sőt látogatást sem tettek, sem 
nem fogadtak, az ebéd kezdetéig zongorabillegetés mellett 
nem adták elő a divatos négyeseket s operából csinált 
csárdásokat, ebéd után széles jókedvükben nem jártak 
concertre s concert után színházba vagy valamely lovar
dába, de még össze sem ültek, kavénénék módjára, hogy 
valóságos nyelvkelepelési tornát ülve, olyan modorú 
gyöngédséggel tetőtől talpig megszóljak a világot, az 
urak, urfik, egyetemi ifjak köre és lövészek baljainak 
pedig hire sem volt.

Mielőtt azonban elbeszélésemet folytatom, talán 
helyesen teszek, ha ama kor neveléséről röviden emlé
kezem . . .  E réges régi időben, midőn a rohamosan 
terjedő civilizáció nem feledtette még el az embernek 
égi rendeltetését, uemcsak az anya, ki mar akkor, midőn 
szive alatt horda a Menynek áldását, szent félelem és 
örömmel vegyes érzelmek között határozá el magat 
arra, az anyahoz méltó önmegtagadásra, hogy a leglelki
ismeretesebb gonddal fog őrködni mind a maga, mind 
keble legdrágább kincsének, kisdedének testi-lelki éle
tére ; hanem az atya is mindenképen azon volr, hogy 
gyerekök első házi nevelése közvetetlen szemök elölt, 
a második, vagyis középfokú képzés, sőt a felsőbb 
iskolázás is legalább folytonos közremüködésök mellett, 
úgy, hogy miként a Galván-lanc, szakadatlan összeköt
tetésben legyenpk a már serdülő szülöttük nevelőjével, 
oktatójavai, — történjék.. Nem is mulasztottak el egyet
len egy alkalmat sem, melyben az ő határtalan szere-
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az embereket, kik az eladósodott nép sorsat szivükön 
viselik és a kik öt az adósságok hinárából kimenteni 
tudják és akarják is.

A hitelszövetkezetek útján elértük azon eredményt, 
hogy a legelhagyottabb szegény havasalji községben is 
jl/gO/o-ba áll a pénz es a mit ezen felül nyerészkedik 
a községi hitelszövetkezet — legrosszabb esetben 2% -ot 
— az otthonmarad, a faluból ki nem megy, hanem 
osztoznak rajta a törzsrészvényesek, kik nem mások, 
mint épen az adósok.

Ha a dr. Nagy Ferenc szövetkezeti törvényjavas
lata a gyakorlati útmutatások nyújtotta módosításokká! 
törvényerőre emelkedik, ki lesz használva a népnek pontos 
kamatfizetési hajlama és meg lesz mentve a földmíves 
a vagyoni elzülléstöl.

E javaslat egyik cikkelye szerint a törzsrészvények 
5°/o-nál többet nem jövedelmezhetnek, a felesleg a 
tartaléktőkére fordítandó; de a tartaléktökét nem szük
séges, sem helyes nem lenne a végtelenségig gyarapí
tani. Ha elérte mar a törzsrészvények értékét: a
további gyarapítás felesleges, sőt haszonnal sem járna.

Felmerül a kérdés : mi történjék ekkor a jövede
lemtöbblettel ?

A legjózanabb felelet erre az, hogy azok kapják, 
akik létesítéséhez hozzájárulták: osztassák ki az adó
sok között, magyarul mondva az adósok kapjanak 
osztalékot.

Szokatlan egy ilyen indítvány és sokan lesznek, 
a kik megtámadjak.

Elejét veszem a támadásoknak és iparkodni fogok 
a következőkben indítványom közgazdasági jogos vo! 
tárói meggyőzni az olvasót.

Eddig is az adósok teremtették meg a részvény 
társaságoknak azt az örvendetes gyarapodását, hogy 
ma hazánkban van részvénytársaság, mely részvénye
seinek évenkint 114% (egyszáztizennégy százalék) osz
talékot ad és igen kevés vidéki takarékpénztár az, 
mely osztalékul a törvényes kamatlábnak megfelelő 
osztalékot adja és amellett akárhány takarékpénztár
nak tartaléktőkéje, — mely szintén a részvényesek 
tulajdona — feléri, sőt többszörösen felülmúlja a rész
vénytőkét.

Ez mindenesetre hasznos a részvényeseknek és 
érdem a kezelőknek, mert tőkét gyűjtöttek össze. 
Sokan azt mondják, hogy tőkét teremtettek a takarék- 
pénztárak. De ez nem all, mert a tőke — ha nem is 
egyszerre és egy helyen — de mégis megvolt. Össze
gyűjtötték úgy, hogy olyan kamatíab mellett kapott a 
vidéki ^birtokos kölcsönt, hogy sajat romlásával a rész
vényesek jólétét mozdította elő. Úgy tettek, mint a 
gyógyszerész a szegíüvirágtheával, hogy köbölszámra 
veszi a cigányasszonytól olcsón (4%) ért) és eladja a 
betegeknek drágán (io°/o*ért).

A  részvényeseknek és részvénytársaságoknak, 
egyszóval a vagyontömegeknek nem szabad^oly nagy 
anyagi előnyöket szerezni, hogy az ebből kizártakban 
a szocializmus és anarchizmus tévtanai ébredjenek lel. 
Be kell érni mindenkinek a szokas/.os és törvényes 
haszonnal; a felesleget annak kell visszaszolgáltatni, 
kitől azt jogosan, de nem méltányosan beszedték

Jogosan azért, mert egy részvénytársaság sem 
tudhatja előre, hogy ha a kamatlábot a minimumra 
szállítja le, kikerül-e neki év végére a méltányos jöve
delem és a tetemes kezelési költség ? De ha év végén, 
mikor a zárlatot elkészítette, m eg tud ta: méltányos, 
hogy részeltesse benne az adósokat is.

A hitelszövetkezetek jarjanak ebben elől. Nem 
úgy, hogy készpénzben ieszamlaiva kifizessék az egyes 
adósoknak az osztalékot, hanem úgy, hogy tőkéjöK 
törlesztéséül év végén leírjak. A kamatlábat szedjék az
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tetőkből fakadó, önfeláldozó faradsággal, gyermekük 
eszét, szivét kifejleszthetik, beszélni, gondolkodni, min
den igazat, szépet és jót, szeretni és gyakorolni meg- 
taníthatják . . .

Oh, minő különbség van az ilyen és eme modern 
szülék között, — kik szüléknek nevezik ugyan magu
kat, de a kiknek nincs előbbvaló gondjuk, mint az 
alig megszületett csecsemőt idegen, béres dajkakézre 
adni, csakhogy magok, a gyönyörök élvezetével fel i 
hagyjanak, azokból részt kaphassanak. Mert, ha valaki 
kereszténységben megfogyatkozott napjaink családi életet 
elfogulatlanul vizsgálja őszintén be kell vallania, hogy, 
tisztelet a kivételeknek I — sokkal jobban beette magát 
a könyelmüség, a nemtörődömség, az erkölcsi puhaság 
a szülék életében, semhogy Istenadta tekintélyük, joguk, 
kötelességük magasztos gondolatára íelcmelkedhelne- 
nek és az ebből folyó teendők végrehajtására elhatá
rozhatnák magukat. Szemeik gyöngébbek, semhogy 
tekintélyük izzó fényét kiállítatnák, szívók ernyedtebb, 
aemhogy legszentebb jogaikért való lelkendésre íel- 
hevülhetnének, vallaik erőtlenebbek, semhogy a n 
lésnek annyi nemes, önmegtagadassal jaró kötelességeit 
elviselhetnék I . .

Nem fűzöm tovább e megjegyzések sorát, nehogy 
tárgyamtól messze eltérítsen . . .  Be azt nem haljgat 
hatom el, hogy azon, sajnos mar elmúlt, jobb időben 
midőn a keresztény hitben elő, a keresztey cse'ek' -  
detek áltál vezérelt csalad melegágya volt az erényeknek, 
fenséges elveknek, tanoknak, melyeken az ember, tar- 
sadalomnak, az egyháznak és hazanak jav.., minden
3B«0t ügynek sikere épül*

(Vége köv.)

egész tőke után tovább is, a másik év végén á  leirt 
tőkerészletre eső kamatot is fordítsák tőketörlesztésre 
és igy tovább, mindaddig, mig az adóst — tudtán és 
akaratán kívül — nem sikerült teljesen tehermentesí
teni. Ha végéig nem is tud erfő! az adós, nem válik 
kárára.

Itt az ideje, hogy hazánk — a földmívelő ország 
— intézői végre ebben az irányban is kifejtsék tevé
kenységüket és a minden politikai pártmozgalomtól 
teljesen függetlenül alakult és vezetett községi hitel
szövetkezetet gyámkodásuk alá vegyék.

Ne nézzék, hogy kitől jön* de szívleljék meg e 
cikkelykét mindazok, kiknek kezében a tőke van és a 
kiknek vezetésétől a nép anyagi és erkölcsi jóléte függ.

Kéri őket erre Dr. Gidofalvi István,
_______ : i '  kir. közjegyző.

H I R E I N E .
— A »F- M K. E.« turöci választm ánya leg

utóbb tarto tt értekezletén, a lapunkban m ár jelzett 
m árcius elsejei műkedvelői sztni előadás s .a z  ezt 
követő táncm ulatság részleteit megállapította. Az 
estély anyagi és erkölcsi sikerei oly annyira bizto
sítottaknak tekinthetők, hogy,1 előreláthatólag ítélve, 
egyike lesz a legsikerültebb s legkedélyesebb m ulat
ságoknak. A rendezés és a közönség érdeklődésének 
megnyerése végett, a választmány tisztviselőin kívül,
30 tagból álló bizottság szervezetett. Műkedvelőink 
próbáikat szorgalmasan tartják, hogy a választmány 
reputációjának s ez előadás iránt már is mutatkozó 
nagy érdeklődésnek teljesen megfelelhessenek.

— Diákbál. A helybeli állami felsőkereskedelmi 
iskola növendékeinek folyó hÖ 1-én rendezett tánc- 
mulatsága fényesen sikerült, Ott lehetett látni 
legelegánsabb közönséget, q tt a szép szám ban meg
jelent vidéki hölgyeket és jfjakat. A víg kedélyű 
deákok valóban kitellek magukért, s megmutatták, 
hogy a legintelligensebb körökhöz is tudnak alkal
mazkodni. A kipirult, rózsás arcú hölgyikék. azok 
a szép kis leánykák, bizonyára m indannyian megl  
győződtek arról, hogy mégis csak deáknak m arad a 
deák. Jól mulatott mindenki, és pedig nem csak a 
fiatalság, hanem a türelmes mamák is, akiknek nem 
kellett aggódniok, hogy leányaik petrezselm et fognak 
árulni, meri hiszen mindenki eleget táncolhatott.
Volt elég dolguk u zenészeknek is, hogy a fáradha
tatlan fiatalságot kielégítsék. De hát mit tehettek a 
heves vérű ifjakkal szemben! A bájos hölgyikék 
hatniskás mosolygása elkergette a haragot a prím ás
nak, Pali bácsinak arcáról. A mulatságon részt vett 
asszonyoknak és leányoknak neveit is össze kell 
állítanom , mert e nélkül hiányos volna jelentésem, 
A sszonvok: Balogh Kázmérné, Bánfi Jánosné, Berecz 
Gyuláné, Boldis Ignácrié és "nővére Dubovszky Ka- 
rolin, Borbély Kálmáhnó, Burszib, Béláné, Erdődi 
Györgyné, Fehér Jánosné, Fetés Istvánná. Fekete Mi.k- 
lósné, Fridmánn Gyuláné, Galanda Samuné, Garai 
Józsefné, HofTmann Édéné, Hollánder Samuné, Immer- 
blum Izidorné, Jakubovics Károtyné, Jantho Jánosné, 
Kossuth Rezsőné, Keviczky Istvánná, dr. Lax Adolfné, 
Liebhardt Sándorné, Moskóczi Ferencné. Singer Hen- 
rikné. Steiner Jakabné, dr. Slrauez Adolfné, Schwarz 
Vilmosné. Tomcsányi Jánosné, özv. Toperczer Nán- 
dorné, W agner Lipótné. Leányok: Balogh Mártha,
Binfeld Ilona, Biringer Anna, Boldis Ilonka, Aiben 
»tein Paula, Fehér Etelka, Fehér Irénke, Fekete Etelka, 
Fischer Berta, Friedm ann Irén és Ilona, Galanda 
Olga, Hercz Czeczilia. HoíTmann Irma, Hollánder 
Hermin. Hecht Kornél, Immerblum Regina. Kéfer 
Irma, Király Anna, Kiánicska Stefánia, Kossuth 
Anna, Knöpfelmacher Hermin. Lax Valéria. Moskóczi 
Margit, Pátsch Natália, Pfejfer Berta, Policzer Janka, 
Ruttkay Ella, Singer Etel. Singer Jolán, Schittina Lud-
mil a ,Soós Amália,Soicz Amália,ScheinbergerSzidónia.
Steiner Berta, Toperczer Ella, Uhlyárik Anna, Vajmar
Anna, WeiderEbzsi, Wagner Szidónia, Weisz Berta, Wolf
Józsa, Vajda Hermin. Az első négyest 60 pár táncolta, 
rendezte W agner A rthur felső osztálybeli tanuló ; a 
másodikat két kolón-ban ugyanannyi pár táncolta 
Schnirtz József és Glement Ernő középső osztály
beli tanulók rendezése mellett. A szünóra utáni 
négyest körülbelül 40 párral, Schnirtz József ren 
dezte. Ekképpen némi képet alkotva deákbálunknak, 
kötelességemnek tartom, taoulótársaim  nevében is, 
őszinte köszönetemet jelezni, a mélyen tisztelt kozon- 

bizalm áért és pártolásáért, amelyben bennünket 
részesíteni kegyeskedett. CUmmt Evnó.

._  Műkedvelői előadás Ruttkan Amint mar múlt 
héten közöltük, az országos vörös-kereszt-egylel ru lt- 
kai fiókja f. hó l-én, a vasúti vendéglő étterm eiben 
iólékonycélu. tombolával egybekötött műkedvelői 
előadási rendezett. A közreműködők ea a rendezőség 
fáradbatlanságát fényes siker, koronázta, amennyiben 
nemc-ak kitünően sikerült minden egyes előadás, 
de " k ö z ö n s é g  feszélytelen jó kedve is biz os t a n ú ,  
jele volt annak, hogy ezen mulatságon valóban j o l , ^  

magát mindenki. -  A vendéglő tagas terme, 
mondhatni zsúfolásig megtellek, mert a vendégek 

300-at megközelítette. — ó közreműködők -

L iszló, Sztranyavszky Ferenc, Pfleger u r a k j ^ l  
frtot, Dr. Haáz Adolf, V ladár A ladár. Zsorna Rezső, 
Matuskovics Miklós urak 50—50 krt.

— Iskolai korcsolyatér. A turóc-szt -m ártom  áll. 
felsőkereskedelmi iskola ifjúságának f. évi február 
hó l-én  tarto tt taucestólye alkalm ával felülfizettek a 
következő hölgyek és urak : Justh Kálmán Ő m éltó
sága 5 frt, ífj. Justh György 5 frt, Michna Imre 2 
frt, Lehotzky Vilmos 1 fi t 80 kr . Borbély Kálmán 
1 frt 80 kr., id. Justh György I frt 20 kr., Beniczky 
Kálmán, Ruttkay Sándor, Dr. Lax Adolf, Gsepcsányi 
Sándor 1 — 1 frto t Gastor és Pollux 80 kr., Fekete 
Miklós, Gruber Vilma, Gutmann Mór 60—60 krt, 
Garai Józsefné, Lőwy Malvin, Dr. Schw arz Mór, 
Kubala Alajos, Rait Ernő 40—40 krt, N. N. 20 krt. 
Fogadják a szives adakozók a rendezőség halás 
köszönetét Összesen befolyt 16 J frt, még pedig 
jegyekből 143 frt 80 kr., felülfizetés 25 frt 20 kr. A 
kiadás 50 frt 44 kr , a tisz ta jövedelem 118 frt 56 
kr.. mely összeg az iskolai korcsolyatér mull ( l89B/o) 
évi veszteségének fedezésére fordíttatik. Egyúttal 
értesítjük a korcsolyatér t. látogatóit, hogy a jelen 
évadban, dacára a nagy községeknek, a kedvezőtlen 
időjárás miatt nem sikerült állandó jeget lé tesítenünk.
A jég ugyanis 5 ízben teljesen készen volt, de a be
állott enyhe időjárás miatt mindannyiszor elolvadt.
E körülmény arra  indította a rendezőséget, hogy az 
év-ad-jegyek árából csak az egyszeri korcsolyázás 
díját ta rtja  meg a többi összeget a t. látogatóknak 
visszaszolgáltatja. A rendezőség.

— A »M. T. E « tagsági jegyűi a turóci osztály 
alulírott pénztárosához megérkeztek s o tt bárm ikor 
átvehetők. Megjegyzendő azonban, hogy ezen tagsági 
jegyek kedvezmények elnyerésére csakis úgy szol
gálhatnak igazolványokul, ha osztályunk a tulajdo
nosnak a tagsági jegyre felragasztott arcképét le
bélyegezte. Kedvezmények: A »Pokol«-körkép meg
tekintésére érvényes belépti-jegyek darabonként 32

, k r é r t ; állatkerti jegyek felnőttek szám ára 22 krért, 
i gyermekek szám ára 12 k rért darabonként az egye
sületi helyiségben. Ugyanott kaphatók darabonként 
2 krjával a Vígszínházba szóló m érsékelt árú jegyek 
váltására jogosító utalványok is. A helyek, melyekre 
a kedvezmény szól, a következő: Földszinti tám lás
szék: IX—XII. sor 80 kr. XII -X V I. sor 80 kr. I. 
Erkély támlássz'ék : II—V. 80 kr. I. Erkély tám lás- 
szék: VI—XI. 50 kr. II. Erkély tám lásszék: 1. sor 
60 kr. II. Erkély támlásszék II—IV. sor 40 kr.

i Fehér János, pénztáros.
— Szmreosányi főispán felmentése,. A király Ö 

Szjnrecsányi György Árvavármegye főispánját
Uásától sa já t kérelm ére {elmentette és he yébe 

Kiirthy Lajos Liptóvármegye főispánját, eddigi á l lá 
sában való meghagyása mellett, Árvuvármegye fő
ispánjává’ ,ideiglenesen kinevezte.

— A quedlinburgi rópamagtermelós elzQllése. S ajá t
ságos sorsra  ju to tt a quedlinburgi piac, mely valaha 
híres volt takarm ányrépa magjáról. A lefolyt évek 
nagy kereslete folytán beütött a reactió. am ennyiben 
egyrészt a nagy túlterm elés, m ásrészt a nyerészke
dési, vágy okozta, hogy e piacról kerülő réparaag 
jelenleg úgyszólván már veszedelem a gazdákra 
nézve. Legutóbb egyik budapesti magárus H. I. á r 
lapjában leleplezi az eredeti quedlinburgi plom bbal 
ellátott répamagot, mely — mint hiteles megvizsgáló 
állomás bizonylatával kim utatja — nem egyéb, mint 
quedlinburgi plom bbal elláto tt — szemét.

— Köhögés, rekedtség és elnyálkodás ellen leg
jobb hatású szer a Réthy-féle pem etefű-cukorka, 
mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz éra  30 kr. 5 do
bozzal 1 frt 50 k rért bérmentve küld Róthy Béla, 
gyógyszerész Békés-Csabán.

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

Báli selyemszöveteket 35 krtól 14 frt 65 krig 
m éterenként — valam int fekete, fehér színes Henne- 
berg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig m éterenként sima, 
csikós, kockázott, m intázott, dam aszt s. a. t. (m int
egy 240 különböző minőség. 2000 szín és m intázat
ban s. a. t. a m egrendelt áru  postabór és vámmente
sen a házhoz szállítva mintákat postafordaltával küld: 
l f t e n n c h e r g  C-. (cs. kir. udvari szállító) s e ly e m  
g y á r a  K i l r l e l i b e u .  Svájcba cím zett levelekre 
10 kros, levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz- 
tettnek. ^

Rakita Samuné. Balzsanka Anna. Máyer Janka Rutt-1 <
kav Margit kisasszonyok, valamint N och Antal, Gi «  | 
j  , Hmmnel testvérek, Kafíenda t  rigyes 
S tern Jónás

kitüD öen* ' szerepellek , m it a k ö b ü k é *  le lk e .

• Schiller Géza. 
lo b ié  üuí/.láv W esze Ív Imre. Ziborszky 

kis Olsavssky (ryu la1

élienaée és taps által kösiöhl'm ég. Az anyagi siker 
isJ várakozás fölötti volt, amennyiben a tiszta nye
remény 228 Frt i  krt tett ki. KelHllizettek: béró 
RévayyOytiléné ö méltósága 25 frtot, Uü»ohek K ér
dési úr 3 frt 50 krt, Tomascbek Jéno.5,., Epstein

+  +  +  +  +  +  +  I

R ichter féu H o rg o n y -P a in -E x p e lle r
I iin im e n t . C a p sio i co m p .

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálnának,
mert mái' több mint 27 év óta megbízható, fajdalomo$llla- 
pltó bedörzeölésként alkalmaztató köszvénynel, osuznal, tag-
szaggatásnál és meghűléseknél és az orvorok által bedörzsöli
sekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony- 
Pain-Expellor, gyakorta Horgony-Liniment ölnevozes alatt, 
nem titkos szer, hanem Igazi népazerü hóziezer, melynek egy 
háztartásban sem kelleno hiányozni. 40 kr., 70 kr. es 1 frt, 
üvegenként! árban majdnem minden gyógyszertárban kesz- 
letben van; fő rak tár: Török Jóíaef gyógy- ■ ‘-;i
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával 
igen óvatosak legyünk, mert több kisebhértéktt 
utánzat van forgalomban. KI nem akar megkáro- 
lOdnl, a* minden egyes üveget „Horgony" véd
jegy es Riohter ozégjegyxés uélkül mint nem va
lódit úUsitsa vissza.1

m « m  1.11. H lém, u. II Ur. »4«n inlkltt, HUUTWT.
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3tj. sz. 1897

Turóc-Szt.-M'árton, F F. I, V 1 I) K H I II I H % II O.

Árverési liirdelméiiy.
Alulirl bírósági végrehajtó a/, 1S81- évi LX. t.-c. 

102. t?-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
zniöváraljai kir járásbíróság 1420—896. sz. végzése 
által ifj. l 'o litz rr Mór budapesti lakos javára Büch- 
ler Dávid nagy-szocóci lakos ellen .'10 fit töke. ennek 
1896 évi február hó 1 napjától számítandó 6%  kam a
tai és eddig összesen 22 fit 85 kr. perköltség köve- 
telés erejéig elrendelt kielégítése végrehajtás folytán 
biróilag le foglalt és 390 frlra becsült hat drb. 
szarvasmarha, 3 lóból álló ingóságok nyilvános á r 
verés utján eladatnak. .

Mely árverésnek az 5902—1896 sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Nagv- 
Szocócon leendő eszközlésére 1897-ik évi február 
ho 12-ik napjának délelőtti 10 órája 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 készi 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, becsáron alul 
is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján, 1897. január 27. napján.
Szibner Gyula.

kir. jbirósági végrehajtó.

.388. sz. 18%.

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

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek t.-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1896. évi 4611. 
számú végzése következtében Holjena János dras- 
kóci lakos javára Büchler Simon ellen 49 frt s jár. 
erejéig foganatosított biztosítási végrehajtás útján 
felül foglalt és 640 frtra becsült 2 tehén, 3 üsző, 2 
sötét pejló. 50 drb. juh , 1 lekete, 1 szürke ló s 
hámból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lek. t.-szt.-mártoni kir. jb iró- ' 
ságnak 5486 —189G. számú végzése folytán 49 frt 
tőkekövetelés, ennek 1896. évi augusztus hó 3. 
napjától já ró  5°/o kamatai és eddig összesen 27 
frt 70 krban biróilag már m egállapított költségek 
erejéig Büchler Simonnál Sklabinyán leendő eszköz
lésére 1897. évi február hó 17. napjának délelőtti 
10 órája határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érin tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. é3 
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek becsáron alól is él fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt-M ártonban, 1897. január hó 24.
Záthureczky Jenő,

kir. jbirósági végrehajtó.

232. sz. 1896 hagy. 1896 hagy.

1897. februrtr 7. 6. szilm.

Hirdetmény.
Néhai Bernát Mihály volt bel 1 ai lakos, Laszká 

ron 1896 évi augusztus hó 13-án végrendelet h á t
rahagyása mellett elhalt örökhagyó hagyatéka ügyé
nek tárgyalására határnapul 1897 évi május ho 15-ik 
napjának délelőtti 10 ó ráját tűzöm ki irodámba, 
mely határnapra a hagyatékban érdekeltnek mutat 
kozó, de ismeretien helyen távol levő Bernát András 
e hirdetmény utján oly hozzáadással idézem meg hogy 
abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen vagy 
meghatalmazott által meg nem jelenik : a tárgyalási 
a részére a gyámhatóság által kinevezett gondnokkal 
fogom m egtartani és hogy perre u tasítás esetében is 
— a mennyiben képviseletéről nem gondoskodik — 
ez a gondnok fogja képviselni.

Turóc-Szt.-Mártonban. 1897. évi február hó 3 án 
Galanda Samu kir. közjegyző.

! Hirdetmény.
' Néhai Bendhz szül. Zachar Z -uzsanna Nagyszo- 
! cóoon 1895. évi december hó 4 -én . végrendelet hát- 
i rahagvása nélkül elhalt örökhagyó hagyatéka ügyé

nek tárgyalására határnap  il 1897. évi május ho 14-ik 
! napjának' délelőtti 10 óráját tűzöm ki irodám ba, 
i mely határnapra a hagyatékban érdekeltnek m utat
kozó, de ismeretlen helyen távol levő Bendisz György 
az örökhagyónő (érjél e hirdetmény utján oly hoz
záadással idézem meg hogy abban az esetben, ha a 
tárgyaláson- személyesen vagy meghatalmazott által 
meg’ nem jelenik: a tárgyalást a részére a gyám ha
tóság által kinevezett gondnokkal fogom megtartani 
é- hogy perre u tasítás esetében is — a mennyiben 
képviseletéről nem gondoskodik — ez a gond ;ok 
fogja képviselni.

Turóc-Szt.-M árton. 1897. évi ja n u á r hó 30-án.
Galanda Samu kir. közjegyző.
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BUDAPESTI SZIVATTYÚ- ÉS GÉPGYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
(ezelőtt WALSER FERENC)

B T T D ^ P E S T , V I .  3ser., íC-ü.leó v á c i-u t  -i5. sz .
Sürgönyeim: S íf.lV .iT T l'l <.11 Ál* IK1 .II.IPKN'I'*

<« 1 A II T  :
mindenféle gőzgépet. Schmidt-féle forrgózmotorokat (40%  szénm egtakarítás), petróleum- és benzin
motorokat. Keretfürészeket. körfűrészeket és csertöróket. Gőzkazánokat, elómelegitóket, tartanyokat. 
Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle N x h a t l y i i k a t  gőz-, szíj- és kézi hajtásra, valam int 
villamos üzemre. Artézi kutfelópitményeket vasból Tiizfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági fel- 
szerelesi tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és 
úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertótlenitó készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, 
pöcegödör tisztitó készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Kemenyöntésü acelfelületü tűz

rostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, 

központi fűtéseket.
---- =5 Árjegyzékük és kUltségvolósek ingyen és hérnientve küldetnek. 3=-----
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PSE R H O FE R  J. v é rtisz titó  labdacsai,
e llő t t  ÁHnlúnoM  lu b i l a r t to k  neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezer 
résén be nem bizonyították volna. Évtizedek óla ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család melyben ezen kitűnő JiáziszerhŰI készlet nem volna talál 
ható. Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajájiltaitak minden oly bajoknál, melyek 
májbajok
is: így

Z illlllillilU  UIVUS .111111 .„ u u o v o u n  ... .........................j ...................................... , . . .  -  I , .
)k kólika. vértolulások, arany-ér. béltétlenség s hasonló betegségeknél. \ értiszti o tulajdonságuknál fogva kitűnő tintássá vannak 'érsz 
sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen balnak, hogy a legesekelyobb fajdalmukat 

ennébb egyének, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül beyehetok.

csakis

a leggyengébb egyenek. de“még gyermekek állal is minden aggodaL... ..-- -
A számtalan liálairatból. melyet e labdacsok fogyasztói a legkülonbozulib es legnehezebb be.

, néliányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer használói
Köln. 1893. április hó 30-an.

Tisztelt Pserhofer U r! Legyen olyan szives és küldjön nekem ismét lő teker 
eset az ön fölülmulhatatlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadja ez utón is f 
legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáért.

Maradok teljes tisztelettel Paxvlistik Ferenc. Köln. Lindcnthal.

emésztésből és srékre.kedéshői erednek ; mint epe-zavarok, 
lássál vannak vérszegénység és az abból eredő bajoknál 

m okozzák és ennek folytán még

iégök után egészségök ' 
vagyunk győződve.

Hraschc, Földnik melleit, 1887 szept. 12. 
Tekintetes U r! Isten akarata .volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, 

melyeknek hatását ezennel megírom- Én gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogy..... n. ■ .M .ml.ÁI ka m i.nlln ... I/.I.I,/. L'AnA, vArra'ini ' * ' ' * ' 1 1 1 1 * 1semmi munkát sem voltam többé képes végezni, és bizonyára már a holtak közt volnék, Általános tapas:
ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja ..............
meg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen 
ki fognak gyógyítani, amint már másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül 
szolgáltak. Knilicz Teréz.

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

nagvnéném nevében- Az illető 5 éven át szenvedett gyomorhurutban és vizkórságban, 
már életét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt 
kapott az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán töké
letesen kigyógyult. — Legfőbb tisztelettel Wcinzeltel Josefa-

érésé folytán hozzánk intéztek, ezen helyen 
hogy azokat tovább fogja ajánlani.

Bsrnhard-léh alpeái-ifi-líWr StTÍTj 3 rrt
Amprilffti 8V°rs *‘s 1,iztos l‘a,iisu legjobb szer. minden köszvé-m d o liá u l  iiuwu • wíij Awiiwwu, nyes és csúzos bajok, u. m -: gerincagybánlalom. tag

szaggatás. ischias. migraine, ideges fogfájás, főfájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr. 
Tpr>nr*'VinÍrt hü ilrpnftpp Pserhofer J -lö l. Évekhosszu sora óta valamennyi 
luuuUwullUU iiaJáöuUUö, hajnövesztő szer között orvosok által a legjobbnak elis

merve. Egy elegánsan kiállított szelencével 2 frt.
Sleudol tanártól. Olés és szúrás által okozott sebeknél, mérges 
daganatoknál, ujjkukac. sebes- vagy gvuladt mell vagy más ily 

bajoknál, mint kitűnő szer lön kipróbálva. 1 tégely 60 kr-. bérmentve 76 kr.

Fiaksr-pur > hurut, rekedtség és köliögé

Ferencz-pálinka s6v„, és 
Fagybalzsam,'Pserhofci 

mint legbi

ellen. I doboz 35 krajcár, bérmentve GO kr 

só nélkül, 1 üveg 70 kr.
.1 .-töl. Sok év óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, 
tosabb szer elismerve. Egy köcsöggel fO kr.. bérmentve G6 kr.

T T l i e g y  általánosan ismert kitűnő liáziszer. hurut, rekedtség, görcsös köhögés 
UUiUUÜUt, stb. ellen. Egy üvegeeske ára 60 kr. 2 üveg hórinentve 1 frt 50 kr.

Kichengraberamt, Gfölil mellett. 1889 inárc. 27 
Tekintetes Ur! Alulírott ismételten kér í  csomagot az ön valóban hasznos és 

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

Gotschdorf, Kolhnch melleit. Szilézia. 188G. október 8-án 
r. Ur ! Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot <> doboz

zal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogv egv 
gyomorbajtól, mely engem 5 éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok naiam 
sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle az , urain birodalmi 
almához- címzett gyógyszertárban. Becsben, I.. S ingerstrasse 15 -z a k - .lö l
nek valódi minőségben, s egy 16 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 ki Egy
csomag, melyben hat d„boz tartalmaztatik. 1 frt 5 krba kerül; bérmcntetlen ulánvéteii 
küldéssel 1 frt -W kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el

Az összeg döbbeni beküldésénél (mi legjobban posta utalványon es/közüitetik) 
bérmentcs küldéssel egyuU I csomag L frt 25 kr. 2 csórni- 2 f r l3 )k r  3 csórna - 3 frt
35 kr., 4 csomag 1 frt W kr.. 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 kri.a kerül.

2 * -  M l. Nagy eltörje dlségük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb, gyorsabban oszközóltctnek. ha 
nevek és alakok alatt utanoztatnak ; ennek következtében kéretik csakis Pserhofer .1 -féle utánvétéül i kiildetncK. Bérmoi

Egy üvegeeske ára 50 kr. 2 üveg bérmentve 
P9PttHP l)r!*Ka ' csüppek) megronlotl gyomor, rósz emésztés és mindennemű 
waviltjiá , altesti bajok elien kitűnő liáziszer. I'.gy üvegcsével 22 kr. 12 üveg 2 frt. 

A lttllán^S B u lr ic l i  A. w.-löl. Kitűnő liáziszer a rósz emésztés i
den következményei, u- ni. : főfájás, szédülés, gyomorgi 

gyomorhév, aranyér, dugulás stl>. ellen. Egy csomag ára  1 frt.

Angcl CSCdabalSSam, egy üveg 50 kr.. egy kis üveg 12 kr
Ppn P lé p ^ o n  Ezen Por megszünteti a lábizzadásl s az azáltal kép-
i v t á iwM iúuauáü wRwií, ződö kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint 

ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr.. bérmentve 75 kr.
G c ly v a ^ b a lz sa m  8<,lyva cllen- EBT üveg 9) kr.. bérmenles küldéssel

Stíl!! J p |p  iM p .ttrP P flP rp tu m n l?  Kilünö sz,;r az ide8«k erősítésére gyomorbajok-UlivU éwáw i h l a  nál és oilbelegség.kiul. I liter Kola-elixir vagy
bor 3 frt. egy fél liter 1 frt GO kr.. egy negyed liter 85 kr.

K o la-s lix ir  vagy  bar, üvegekben daraboukinl 5 frl
kitűnő szer egyoldalú főfájás, Fogfáj rheu

;i.. 3 frl. 1 frt GO kr. 
iá  stb. ellen.

melyek ne 
egyes doboz

Ezen itt felsorolt készítményeken kiviil, az osztrák lapokban hirdetett ősz 
•s külföldi gr ig/szerászeti ka, m eg ',s-gek raktáron vannak és a készletben 

ev >k gyorsan és olcsón megserczletnek. — Postai megrendelések a leg- 
z'sszeg előre küldetik; nagyobb megrendelések 

csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg
; beérkezik. i postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.vértisztitó labdacsokat követelni os csakis azok tekinthetők valódiaknak 

használati utasítása a I serliofer .1. névaláírással fekete színben és minden uu„v,. „  , ,
fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva- Raktar: Budapesten, Török József gyogyszertaraban, kiraly-utca 12. szám
\  a lód iaknak  csak  azok tek in th ető k , m elyek  h a szn á la ti  u tas ítá sa  a  P se rh o fe r  .1 n év a lá írá ssa l fekete színben  és m inden e g y es  doboz fedele  u g y an azo n

a lá írá s sa l vörös sz ínben  van e llá tv a .
gyógyszerész „zum goidenen Reichsapfel"

B ecs, X. S in gsrstra sse  ±5.
« s :

Turóo-Mt.-martoni Magyar Nyomda — Mjjkóqi Kereaczné.
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