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A m agyar dal.
A magyar hazafiság felébresztésért és 

ébrenlartúsára alig hangzott el még életreva
lóbb és üdvösebb indítvány, mint a közeli 
napokban. Egy derék fővárosi tanár  ugyanis 
azzal az indílványnyal állott elő, hogy a köz
ségek tanítói és jegyzői alakítsanak dalárdá
kat helységeikben, s azoknak fentartásáról 
gondoskodjék a közoktatásügyi kormány támo
gatása.

Hogy a közoklatásügyi kormány lelkese
déssel fogja felkarolni é$> életre hívni az 
ügyet, ahhoz még csak kétség sem férhet; 
különösen ha tekintetbe vesszük, hogy annak 
élén oly magas gondolkodású, fenkölt szellemű 
féríiú all, mini dr. Wlassics Gyula kultuszmi
niszter.

Nem merünk kételkedni abban, hogy a 
hazafias érzés ápolásában előre talán ki sem 
számítható jótékony hatású dalárdák létesítésé
nek conlemplált factorai, a községi tanítók, — 
kik különösen a kisebb városokban az értel
miségnek úgyszólván magvál képezik, — ne 
tudnának felemelkedni magasztos hivatásuk 
piedestáljára, s ne töltenék be szívvel — lélek
kel, hazafias lelkesüllségük teljes odaadásával 
azt a nemzeti missiót, a melyet ezen üdvös 
eszme számukra újabban kijelöl.

Mert ezen eszme megvalósításával, sze
rencsés keresztülvitelével hazafias missiót tel
jesítenek a szó valódi és nemes értelmében.

A magyar dal sok eselben össze sem 
hasonlítható más nemzetek dalával, mert azok
hoz képest legtöbb esetben valóságos ima az. 
Nem az üres, léha pajzánság, hanem mély 
érzelmek, elfojtott sóhajok, szenvedett hazánk 
világtörténelmi eseményei kelnek szárnyra 
dal alakjában a magyar ember ajakáról; fél
tékenyen őrizve és hirdetve az ezeréves nem
zet dicsőségét, megmentve nagy fiainak babér
jait az elhervadástól.

Szóval a magyar dalfüzér valóságos tör
ténelme nemzetünknek, s ha valaha mind

elvesznének írott históriai reliquiáink, vagy 
rosszakaratú kezek megkísérelnék azokat meg
hamisítani, — újra összeállíthatók volnának 
azok a magyar nép ajkán szüléséit, szájról-szájra 
tovább adott dalokból.

Nem is kell távoli időkbe visszafáradni 
a példa bizonyságáért; olt van a magyar 
hazafiság egyik legdicsőbb kora: a Rákóczy 
kor. Vájjon képes lenne-e történet író a 
lángész és lánglélek bármily megközelílhetlen 
képességeivel is élethűen megrajzolni ezl, a 
világtörténelemben is páratlanul álló hervious 
korszakot, ha leghitelesebb, legmegbízhatóbb 
kútforrásokul nem az örökbecsű kurucnótákat 
használná.

Az el tiproi t szabadság visszavívásaban 
oly hosszú időkön át mártiromságot szenve
dett honfi kebel méla keserveit, elfojtott sóha
jait nem a történetíró annálesei örökítették 
meg, hanem azok a meghaló kurucnóták, 
melyeknek zsolozsmaszerű accordjai szivek 
mélyéből fakadtak, s szivek mélyébe nyilallak.

Imák voltak ezek a dalok, még pedig 
valóságos példaképei a krisztusi lürelmesség- 
nek, mert azokban a jó kuruc még ellenségei
ért, a labancokért is imádkozott: könyörögve 
a magyarok hatalmas Istenéhez, hogy ne pusz
títsa el a föld színéről a labancokat, mert 
akkor mii pusztítanának a — kurucok.

Óit van a legutolsó lezajlott szabadság- 
harcunk. Nem találunk a világtörténelemben 
oly császári ukázl, vagy királyi parancsot, 
mely oly lelkesedéssel és halált megvető 
elszántsággal tudott volna hazája védelmére 
egy egész nemzetet csatasíkra állítani, mint az 
a honfiszivekre oly kimagyarázhallan átalakító 
hatással bíró dal:

»Kossuth Lajos azt ü z e n t e ............ « mely
a félénkből hősi, a hősökből félisteneket 
teremteti.

Majd jött az elnyomatás szomorú kora. A 
nemzet vissza fojtott keserve, — el lévén 
konfiskálva a természet örök joga is: a szabad 
szó, — ismét csuk dalokban nyerhetett, bár 
rejtett, kifejezést.

• A hazafias érzést akkor, különösen a 
vidéki városokban, a dalárdák tartották ébren 
és ápolák honfiúi aggodalmak közepeit egy 
jobb jövő reményében. Tagjai nagyobbrészt 
egymás lakásán bújtak össze, s többnyire 
poharazás közt mintegy lopva, halkan dúdol
ták el azokat az eltiltott és halálra üldözött 
hazafias nótákat. Sőt rejtett, de a célzást vilá
gosan sejthető alakban, allegóriákban szállot
tak a nemzet lantosai is a kesergő honfiakhoz; 
s úgy biztaták egymást is a dalolásra, mint 
csicsergő madár a kicsinyeit:

»Fiaim csak énekeljetek!*
Azóta szabad lelt a szó, s dalárdáink 

zengik is szabadon a múlt idők mélabús 
dalait, szomorúan bús emlékeit.

De nem mindenütt. Nemcsak kisebb, de 
nagyobb városok is dalárdák nélkül vannak, 
nem ugyan azért, mintha a lelkes tagok hiá
nyoznának, mert a nemes dalnak mindenütt 
vannak kedvelői, hanem azért, mert nincsenek 
alkalmas vezetők.

Ezen az élénken érzett hiányon óhajt 
segíteni az említett indítvány, kijelölve a 
dalárdák szervezői- és vezetőiül' a községek 
tanítóit, kik tudvalevőleg már a képezdében 
zeneismerelekre tesznek szert, és így képesek 
a dalárdák szakszerű vezetésére is.

Ezek a dalárdák mindenütt a széles hazá
ban; de kiváltképen a nemzetiségek lakta 
vidékeken áldásos missiót fognak teljesíteni. 
A magyar nyelvet már úgyis beszéli minde
nütt a nemzetiségek ifjabb generációja, dalos 
ajka hadd rehegje lehál a dalárdákban zso- 
lozsmaszerű áhítattal azt is:

»Isten áldd meg a magyart!*
Azokra az esetleges ellenvetésekre vagy 

kétkedésekre, hogy a nemzetiségi, de még a 
törzsgyökeres magyar nép sem fogja vagy 
nem tudja betanúlni a dalok harmonikus 
szólamait, — örvendetes cáfolatot nyújtanak 
a közelmúlt eseményei. A lezajlott ezredéves 
kiállítás idejében nem egyszer ragadott bámu
latra még zeneszerzőket is az a szabatos és 
összevágó előadás, mclylyel egyes felránduló

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T ÁRCÁJA.
© I l i h i -I i c í c m j  .

Elborult a lelke
Munkácsy Mihálynak, 

Éjnek sötét lej)le 
Nehezül reája. 

Sirassad, nemzetem, 
Sirassad nagy fiad" / 

Ki tudja, k i tudja,
Kapsz e még másikat?

Siralom zord háza 
Volt első remeke; 

Siralom tanyája 
Utolsó mcnhelyc. 

Kétszeres halállal 
Múlik ki mesterünk, 

O, a ki halhatlan,
A kit úgy szeretünk!

97.-H. 7.
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Jöszte. múzsám, kis szobámba. 
Hadd csco gjch el veled:

Ülj mellém a nyoszolyára,
,/ú s puha (eszen helyed 

Künn a vihar vadul tombol, 
Kénye-kedvc szerint rombol. 
Am itt bent a kandallóba! 
Éltető meleg kilódul.

Azt mondja a világ rólad,
Komor, bús vagy, mint magam, 

llom! okod mély rcd.ö rój ja  
Es ezüstös már hajad;

Fanyar beszéded zamatja;
Lelkedet, mély bánat la k ja ;
Mosolyod mint tél sugara 
Oly hideg és ritka, bágyadt.
Ámde én mindezt nem bánom,

Csak azért is szeretlek ;
Te vagy az én lelki párom.

Hús szivemnek mindene ;
Mert panaszom vsak te érted,
Hallatomat csak te érzed,
Es ha lelkem vigaszt szomjaz,
Halzsamot rá csak te ontasz.

97. II. 2. Bán fi János.

Egy ősrégi szokás és az ö kelet
kezése.

(Vége.)
— A »Fclvidéki Híradói eredeti tárcája. —

Talán kicsinylö gúnymosolyt fog felidézni annak 
megemlítése olyanoknál, a kik a keresztény világnézet
től cmancipalt divatos műveltséggel összeegyezhetetlen- 
nek tartják azt, hogy a napirenden belül az első hely 
az ahitaté, az Istennel társalgó lélek jámborságáé . . . 
És én mégis, lelkem legbensőbb meggyőződéséitől 
hangsúlyozva merem kimondani, hogy minden fontos

munka és vallalatnal, sőt még mindennapi föladatainknál 
is szükségünk van Isten segítségére, mert mindenkor 
érvényes lesz a közmondás igazsága: >Hasztalan az
emberi iparkodás, hogy ha nem járul ahhoz Isten 
aldása*.

A szende Jolán édes atyja öreg, harcias tekintetű 
férfiú vala, a kinek élete nagy részt a csatákban folyt 
le. És a jó üreg Vidéky, a kiben nagyon meg volt a 
régi apákat jellemző akaratéiö és lelki szilárdság, a 
mely tudott parancsolni s tiltani; parancsolni a jót, til
tani a rosszát, — még most hatvannyolcéves korában 
sem tudott soha nyugton ülni a zsöllyeszékben, mint 
inas öreg ember. Hanem már kora hajnalban fólnyer- 
geite vadászparipáját, kezébe vette ijat s kopját, és 
Hence szolgája kíséretében belevagtatott a rengetegbe, 
a honnan csak is akkor tért meg, midőn a hold már 
igen magasan áilott az égen . . .

A mesés szépségű Jolán tehát a nagy kastélyban 
egyedül volt, mivel édes anyja, aki meg élt, mint gon
dos kertész, virágát, szorgosan óvta minden baj és 
viszontagságtól leánykáját, másrészt pedig a vallási 
eitm lévén nala a nevelés alapja, igazi pelikán mód
jára, szíve vérét vala kész áldo/aiúl hozni Jolánja szel
lemi s lelki üdvének biztosítására — mar elhálalozott. 
Jolánt az anyjától kapott gondos nevelés folytan szelle
mének fejlesztése, szivének nemesítése és az erény 
szeretetében s gyakorlásában való tevékenység foglal*



földmfves csoportok dahirdiii négyes szólamok
ban, s nagyobbrészt kottából előadták a leg
nehezebb menetű dalokat is, legtöbbnyire 
tanítóik betanítása folytán, s vezetése alatt.

Ott voltak a nemzetiségi csoportok is, 
melyek szintén produkáltak mindig valamit, 
vagy hazafias magyar dalokat énekeltek, vagy 
ha nem tudtak magyarul, legalább rezes ban
dájukkal fuvatlák el azokat. Mily megható 
jelenet volt például az, inidűn néhány száz 
felvidéki lót felálva, leveti kalappal, a lelke
sedéstől kipirult arccal, s a magyar nemzet 
Géniuszától mintegy megihletve hallgatta, 
amint a saját rezes bandája igazán szivekbe 
nyilalló hangon fújta:

• Hazádnak rendületlenül légy híve óh 
magyar.«

Csak egy kevés jó akarat kell tehát, hogy 
a felvetett eszme mielőbb megtestesüljön. A 
termékeny talaj megvan, csak a jó magvat 
kell mi előbb elhinteni, s gondos kezek ápo
lása mellett a mag sudarrá szökelhel miha
marább.

És ha majd az az idegen ajkú, más nem
zetiségű napról-napra hazafias magyar dalo
kat fog énekelni dalárdájában, mihamarabb 
szivébe is fog vésődni az az ajkáról elhang
zott dal:

»A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra haly;
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell !«

Adja az Ég, hogy úgy legyen!
Török István.

2 Turóc-Szt.-Márton, _______

K ilenc forintos búza árak.
A búza árak hónapok óta folytonosan emelkedőbe 

vannak, s ha nem is érték még el a 9 forintot, de 
közel állanak ahhoz ; ilyen árak mellett a búza terme 
lés már kifizeti magát, haszonnal is já r ; csak az a 
kérdés, meddig tartja magát ez ár, hogy a legközelebbi 
aratásig nem sülyed-c ismét oda le, a hol állott a múlt 
aratáson; ha megint letalalna sülyedni 6 forintra, úgy 
a gazdaközönségnek az egész emelkedésből semmi 
haszna se lenne, mert legutóbbi aratasát még szintén 
olcsóbb árakon volt kénytelen eladni, s így méltán 
jöhetne arra a következtetésre, hogy az egész áremei 
kedés csupán csak börzei manipuláció volt.

Megérdemli c kérdés, hogy foglalkozzunk vele, s 
megalapítsuk a jövő valószínű árviszonyait, s azt, hogy 
ezzel szemben mi a teendőnk.

Az a kérdés mindenekelőtt, mi volt az oka azon 
több mint egy évtizedik tartó nyomott búza áraknak, 
a melyek a gazdat mar-mar a tönk szélére juttattak, 
s hogy vajon ezen okokban nem allott-c be az utóbbi 
időben változás. Csak a nyár folyamán foglalkozott e , 
kérdés magoldásával a Budapesten egybegyült gazda
kongresszus, a nélkül, megallapodasra juthatott volna.-

£11 sem .akarok okosabb lenni a világ, gazda — elit
jeiből összegyűlt ezen kongresszusnál, s meg szívlelem 
mind azt a jó t és szépet, a mit ők ott nagy tudomány
nyal elmondottak. — Kihiszem hogy a börze, az arany 
és az ezüst harca, a védvámok stb., stb., mindannyi 
faktorai a búza árhanyatlásának, egyet azonban nem 
engedek elvitatni, azt t. i., hogy az árviszonyokra mégis 
csak a kínálat és kereslet közötti arány van első sor
ban elhatározó befolyással.

Meglehet, hogy ez állításom nem tartozik a diva
tos jelszavak közé, pedig hát statisztikai adatok is bizo
nyítják, hogy első sorban azért volt alacsony a búza 
ára, mert a kelleténél több volt belőle. — Tekintsünk 
csak vissza 10 — 12 évvel; a ki akkor I wasrgon búzát 
adott el, ma elad 4 —5 waggonnal; tudnunk kell azon- 
.ban azt is, hogy Amerikában, Auszrtáliában, Indiában 
stb., óriási területek vétetlek művelés alá s így azután 
könnyen megérthetjük, hogy a termelés óriási mérvben 
szaporodott, sokkalta rohamosabban mint a fogyasztás.
— A fogyasztás csak lassan kezdett a túltermelés 
nyomába lépni, de nem érte utói még ma sem, s evek 
fognak bele telni, mig teljesen utoléri. — A differencia 
azonban a termelés és fogyasztás között ma távolról 
sem olyan nagy, mint volt évekkel ezelőtt, s elég volt 
Amerikának, Indiának egy-két évi rosszabb búza ter
mése, hogy a felhalmozódott készletek elfogyjanak, a mi 
a búzaárak azonnali emelkedését vonta maga után. — 
Az a ki a világ — statisztikai adatokkal foglalkozni szo
kott, már augusztusban előre latta, hogy a búzának 
ára legalább 8 forintra fog emelkedni, mert különösen 
Indiának a termése igen rósz volt, s ha beteljesült az 
augusztusi jövendölés, miért ne teljesüljön De azon véle
mény is, mely ugyanazon okokra van bazirozva, a mely 
okok az eddigi áremelkedést is eredményezték. — Ezen 
vélemény az, hogy a jelenlegi árak — talán kisebb 
ingadozá.--.Któi eltekintve — hosszabb időn keresztül
— nem lehetetlen hogy állandóan is — tartani fogják 
magukat, azért pedig, mert a folyton emelkedő fogyasz
tás miatt, most mar nein létesülhetnek oly gyorsan 
nagy búzakészletek, mint létesültek évekkel ezelőtt. Nem 
valószínű tehát, még abban az esetben sem, ha az 
egész viiágon jó búzatermés lesz, hogy a búzaárak 
rövid idő alatt jelentékenyebben essenek ; a legközelebbi 
aratás után is legalább 8 ír: lesz annak az ára.

Ha ezen fejtegetést elfogadhatónak találjuk, önként 
felmerül a kérdés, vájjon mit keliene tenni, hogy mar 
a legközelebbi aratáson nagyobb legyen búzatermésünk 
a szokottnál, hogy e kedvező alkalmat, a magasabb 
arakat mennél inkább kihasználjuk a saját javunkra. — 
E tekintetben azt mondhatjuk, hogy a mar elvetett, ki 
is kelt búza termését fokozni, csak egy utón módon 
lehetséges, t. i. fejtragyázás áltál, a mely célra egyedül 
a chilisalétrom hasznaiata ajánlatos. Igaz ugyan, h o ' y  
ez drága tragya amennyiben métermázsájanak ára 12 fit 
körül ingadozik, de hatása biztos, használata jelenté
keny pénzhaszonnal járó.

Haszonnal fog járni a chilisalétrom használata /

r  1 n '  1 n  é  h  1 n  1 B  A  D  t f üU) a hu. a búza nem tú .kövér; ha a búza kövér, a 
chilisalétromra esetleg megdől ; nem célszerű chilisalét
romot használni ott, a hol a tavaszi időjárás nagyon 
száraz, mert ilyen helyt nem fejti ki ha tásá t; nálunk a 
felvidéken azonban többnyire elegendő a tavaszi csa
padék, miért is gyöngébb vetéseket biztosan lehet chi- 
iisalétrommal megjavítani.

A chilisalétrommal ez ideig végzett számos kísér
let küziil csak egynéhányat a Rovara hrigyes által
végzetteket kívánom e helyen felemlíteni. Gyenge 
bu-.avetés kapott kát. holdanként 67 kgr. chilisalétro
mot. i v cciuiény.

termés kát. holdanként: 
összesen :

kéve 1. 11. n i -  szem szalma
fejtrágya nélkül 300, 506, 182, 19, 7°7 >423 kg-
fejtrágyával 37°. 726, 202, 24, 952 kg. 1903 kg.
A holdankint tiszta nyereség, a salétrom javára a
mostani,árak mellet 17 frt. A búza minőségét a chili
salétrom nem ronto tta; a trágyázatlan termésnek hek- 
tolitei súlya 76 kg., a trágyázotté 77 kg. Meg kell e 
helyen említenem, hogy chilisalétrom sem ez, sem más 
esetekben a rozsda kifejlődését elő nem segítette, miként 
sokan hiszik.

Úgy Rovara, mint mások áltál végzett kísérletek 
mindannyira azt bizonyítja, hogy a gyengébb búza, 
rozs. de sőt az árpa és zabvetéseket is chilisalétrom 
alkalmazása által biztosan s igen jelentékeny haszonnal 
lehet megjavítani.

Németországban különösen W agner tanár ajánlja 
a chilisalérrom használatát; altala szám osk'sérlet végez
tetett chilisalétrommal, melyekből azon következtetést 
vonja le, hogy abban az esetben, ha a talajban ele
gendő foszforsav és káli van jelen, minden I mm. 
chilisalétrom 3 mm. többlet termést eredményez, csu 
pán magban. Miután azonban a mi talajainkban rende
sen elegendő foszforsav sincs, nem számíthatunk csak 
2 2 és V2 mm. termés többletre, ez is azonban a 
jelenlegi magasabb búza arak mellett 7-14 frt holdan- 
kinti több bevételt eredményez.

Tudni való azonban, hogy minden 1 mm. chili
salétrom áital eredm ényezett term éstöbblet körülbelül 
4  és V2 kg. kálit 3 és Va foszfort von el a talajtól, 
melynek visszapótlásáról gondoskodni kell, ellenkezőleg 
zsaroljuk talajunkat.

A chalisalétromot március végén, április első felé
ben hintessük ki 30— 100 kilogrammot kát. holdanként; 
legcélszerüoben 50 kgmot, melynek ara mar 75 kg. 
többlet terméssel megtérül. Igen csapadékdus vidéken 
inkább később, esetleg május elején, csapadék-szegény 
vidéken korábban, esetleg február végén. Célszerű szaraz 
homokkal keverten elszórni.

Ott, hol szüksége mutatkozik, tegyünk kísérletet, 
az eredmény mindenesetre kedvező lesz.

Kassa, 1897 évi január hó.
Kovácsi/ Béla.
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k ozta ta ; állandó mulatótarsai voltak szép fehér 
galambja, szorgalmasan ápolt virágai és hímző kerete.

A midőn mesénk kezdődik, ez a szép bájos és 
szép, sőt nagyon szép jelenség a hímző kereten nap
hosszat dolgozgat és valahányszor idegen jő a kas
télyba, munkáját azonnal elrejti, mert meglepetést 
szándékozik jegyese nevenapjara készíteni, egy reme
ken hímzett kardövet.

Hogy azonban a sok színű selyemszalakat, tűket 
és az ilyen női munkához szükséges egyéb apróságo
kat kellő rendben tarthassa, föltette magahan, hogy 
csináltat számukra Matyi bátya áltál egy csinos 
kosarat.

Az öreg Matyi a község legvégén s legrosszabb 
vityi'tlójában lakott, épen a folyó partján, a hol ugyan
csak keze ügyében voltak a kosarakhoz való jobbnál 
jobb fűzfavesszők, a melyeknek meghamozásahoz, 
három s négyfelé hasításához, még pirosra, kékre, 
sárgára való festéséhez is értett ám ! Mert barha Matyi 
szegény és öreg is volt, mégis ügyesebb kosárkötö 
nálánál nem találkozott heted-het varmegyében.

Szegénységével ugyan nem sokat törődött volna 
Matyi bácsi, csak ne lett volna neki egy Panni nevű 
körmönfont felesége, a ki az ő nyugodalmas életét 
mindeképen megkeseríteni igyekezett. Mégis bánta sok
szor, hogy midőn első hitvestarsa meghalt, nem maradt 
csendes özvegységben, hanem Pannit vette cl. Sokat is 
hajtogatta, hogy sajat bűne bünteti öt . . .  .

Sok mindenféle asszonyt ismerhet kívülről-belül- 
ről a szemfüles világ, de olyan különös species, mint 
ez a Panni asszony volt, valóban századokon át 
csak egyszer kerül elő . . . .  Nppen akkor is, midőn a 
szép Jóian az összetörödött szegény kosarkötő Hajlé

kába belépett, zsörtölődött az ifjasszony. Két kezét 
módosán csípőire feszítve és nyakát előrenyujtva, 
körülbelül ilyen szavakat hangoztatott:

Hat kelmed most is csak az utcára bámészkodik, 
mint a kapufélfa? Persze! már nem is tud mit csinálni 
a nagy vagyon miatt, csak úgy úszunk tejben vajoan, 
azért nem dolgozunk és még sincs egy betevő falatunk. 
Azt mondja kelmed, hogy hiába köti a kosarat, o tt 
hever most is ötven darab a sutban, hogy nem kell 
senkinek, nem veszi senki. Igaz bizony, az a kelmed 
hibája, miért nem csinálja jobban? . . S azután, ha 
nem teszi azt, tegye e z t; ha nem köt kosarat, itt van 
orrunk előtt a Duna, bizony nem törnék ám le b dereka, 
ha egy kissé halászgatna is !

Most jött be az alacsony szobába Jolán, a mire 
Panni asszony abba hagyta a szót, eltávozott és nagy 
széllel vágta be maga után az ajtót úgy, hogy szinte 
rengett belé.

Matyi bátya nem tudott hová lenni a nagy öröm 
miatt, hogy házát ily ritka tisztesség érte ; ide s tova 
keresgélt, hogy ugyan milyen helyre ültesse le a nagy
ságos kisasszonyt, a kit jótékonyságáért is, a vidék 
őrangyalként ünnepelt. V égre egy négylábú kis lócát 
leterített egy kendővel, és azzal kínálta meg.

— Mi jó szerencse hozta a nagyságos kisasszonyt 
szegény hajlékomba ? — kérdé azután az öreg. elkezdve 
a beszélgetést az úri leányzóval, a kit az egész környék 
úgy ismert, hogy nem büszke, nem kacérkodó, mint egy
némely századvégi gazdag hajadonok, hanem mindenki 
iránt nyájas és előzékeny, a mellett pedig a szegé
nyekhez leereszkedő és az ügyefogyottakon barmikor 
segíteni kész.

— Matyi bátyát jöttem kérni. — válaszola a

1 leányasszony, ha szamomra egy csinos kis kosárká 
kötne. Az arat, ha kész lesz, jól meg fogom ám 
fizetni.

— Meg lesz, meg lesz! Olyan lesz a kosár, 
amilyennek párját heted-hét országon kereshetni, de 
mégsem találhatni! kiáltott föl nagy örömmel a 
kosárkötő.

Matyi bátya még az nap hozzá fogott a kosárka 
Ké§zítéséhes es hogy csak szép legyen, minden művé
szetét rápazarolta. Olyan rózsákat, tulipánokat s tarka 
énekes m adarakat font belé, hogy ugyan piktor legyen 
ám, a ki különbeket fest. Két hónapig dolgozott ezen 
a munkán a jámbor ember s mig elkészült vele ugyan
csak volt alkalma hallgathatni a drága felesége nyelvé
nek kerepelését.

— Mily örök idő óta babrálsz itt ezzel a csöpp 
haszontalansággal, a mi épen egy falatot se hoz a 
konyhára. Szántszándékká! koldusbotra, éhhalálra akarsz 
juttatni. Ily kegyetlen bánásmód még akkor is több 
volna a soknál, ha megérdemeltem volna. Oh, én Iste
nem, miért is nem veszel már magadhoz ezen földi 
pokol szenvedéséből!

De Matyi bátya mind e beszédeket csak hallgatta 
nagy türelemmel és elnyelte a szót. Azonban, midőn 
két havi nagy faradság után készen lön, a kis kosár
ral, odament feleségéhez, m egm utatta neki, hogy nézze 
meg mily szép, hogy biz ő maga is alig hiszi, hogy 
ó csinálta, no hanem volt is am rajta mit dolgozni*

— Haszontalan időfecserelés az egész! jegyzc meg 
a draga hitvestárs.

— Ne beszélj igy, édes párom ! — veié közbe 
elkeseredetten Matyi bátya. — Sőt h í  csak egy kissé 
is szeretsz, mond velem együtt, hogy :



h í r e i n k .
— Eljegyzés. Michnik Vilmos trebosztói főlbirto- 

kos jegyet V áltott Franklin Márta kisasszonyával 
Necp&lon.

— Áthelyezés. ItaUU lim it m. kir csendőr-had
nagy Turóc-Szt.-M ártonból Sz sz-Sebesre helyeztetett 
á». Barátai és tisztelői f. hó 12-én este. a Pat-ch-íélo 
vendéglőben búcsú-lakom át rendez'ek tiszteletére 
mintegy jelezni akarván ezáltal is hogy az itteni 
m agyar társadalom  rokonszenves tagját veszíti el 
á th e ly ez te sse  állal. Mi is kívánjuk a körünkből 
távozó hadnagy úrnak, hogy új ál om ishelyén magát 
jól érezze.

— Halálozás. Özv. Links Mária asszony f. hó 
10-én m eghalt 83 éves korában. Tem etése 11-én volt 
a nagyszám ú hozzátartozók és ismerősök részvétele 
m ellett.

— Közgyűlés. A turóci kereskedelmi és hitelin
tézet f. é február 28-án. és esetleg határozatképtelen
ség esetén f. é. m árcius 11-én délután 2 órakor ta rja 
rendes közgyűlését, a következő napirenddel: 1. Igaz
gatósági jelentés. 2. A felügyelő bizottság jelentése 
és a zárszám odások beterjesztése 3. H atározathoza
tal a tiszta nyereség feloszlására nézve. Í-. Netaláni 
alapszabályszerüleg benyújtott indítványok tárgyalása.

— Jótékonycélú táncmulatság. Az országos vörös
kereszt-egylet szucsánvi fiókja f. é. február hó 21-én 
Szuc.ányban, a Rosenfeld-féle helyiségekben tombo
lával egybekötött jólékonycélú tánc m ulatságot ren 
dez. Belépti d íj: szemólyenkint 2 korona, családon- 
kint -1 korona. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak 
és hírlapiiag nyugtáztatnak. Kezdete fél 8 órakor. A 
zenét Csonka Pali zenekara fogja szolgáltatni.

— A ruttkai altiszti kar 1H‘)7. m árcius hó 1-én 
a vasúti vendéglő I. és II. osztályú étterem ében z á rt
körű táncm ulatságot rendez. Belépti díj uraknak 1 frt. 
Kezdete 8 órakor. — Zene Pityutól. Á tiszta jövede
lem a legközelebbi színi előadás javára fordít tat ik.

— Értesítés. A m érsékelt árú  marhasóról szóló 
18!>7. évi I. t. c. végrehajtása céljából Besztercebá
nyán, Zólyomban, Breznobányán. T.-Szt.-Mártonban 
és Stubnyafürdőn egy-egy engedélyes marhasó aroda 
él litta : i k föl. Az engedély a folyó hó 18-ik napjának 
déli 11 ó ráján  a besztercebányai kir. pénzügyigazga
tóság hivatalos helyiségében megtartandó versenytár
gyalás útján fog a legkedvezőbb a jánlato t tevőknek 
kiszolgállattatni. A pályázati feltételek az árúdák 
felállítására kiszemelt s az előzőkben felsorolt váró 
sokban és községekben, nem különben a kir. pénz
ügy igazgatóságnál m egtekinthető.

— A kis lutri eltörlése. Évtizedeken át tartó 
Ígérgetések után végre megszűnik a kis-lutri s helyébe 
az osztály sorsjáték  rendszeresítte tik . A pénzügymi
n iszter a képviselöház február 4-iki ülésében nyúj
to tta  be az erre  vonatkozó törvény javaslato t, meiyet 
kétség kívül azok közé lehet sorozni, a melyek az 
ország általános helyeslésévei találkoznak. Nevezetes 
dolog, hogy az új rend m ár m ájus elsején eleibe lép. 
s igy néhány hónap múltával megszűnik a kis lu tri. 
A pénzügym iniszter felhatalm azást kér javaslatában, 
hogy az osztálysorsjá'.ék rendezésének a kir. k incs
tá r t megillető kizárólagos jogát — azaiium i e llenőr
zés fen tartása  m ellett — húsz év tartam ára, megha
tározott évi haszonbér ellenében, mely I. 200,U00 
írtná l kevesebb nem lehet, magán vállalatra  á t r u 
házhassa. A szerződés, szerint evenkent kel osztály

7. szám. __Turóc-Szent-Márlon,

»Hála Isten, kész a kosárU
— De biz nem mondom !
— K é r le k .............
— Azért se mondom !
— Mondjad, hogy hála Isten, kész a kosár, külön

ben megverlek, drága feleségem !
— Azt szeretném én lá tn i!
Matyi ga/.dat, ki máskor neje zsémbelődéseit hal- 

gatva szelíden tűrte el, ez egyszer nem kellett sokáig 
biztatni, mert hitvestársa akaratossagan lelki nyugal
mát veszítve, összefogott harom-négy szál kosárrá való 
fűzfavesszőt, az.-.al fenyegetését derekasan végrehajtotta.

— Mondod most ?
— Igen, hála Isten, kész a kosár ! — szóla az 

asszony egészen megváltozva, mert azt ugyan sohase 
hitte, hogy Matyi batya képes volna valaha uralkodni 
fölötte.

Ennek a házaséleti jelenetnek elejétől végig, az 
ablakon keresztül tanúja volt a szomszédasszony, és 
futott tüstént haza az urához,

— Hej, ha tudna kegyelmed, mi történt Matyi 
batyáéknal ?

— Nos, mi kincsem? — kérdé az öreg.
_ Matyi batya arra kérte feleségét, hogy

mondja az ö kedvéért: hala Isten, kész a kosár!
— S mondotta azt Panni asszony ?
—■ Dehogy mondotta !
— Matyi batya hat megverte?
— Meg bizony! ütne meg kő!
— S ha én kérnélek, elmondanád-c te ?
— Dehogy mondanám !
— Lásd pedig, ha ei nem mondod, én is meg

verlek, miként megverte Matyi batya Panni asszonyt.

sorsjáték lesz rendezhető s minden sorsjáték terv
szerűen 100,000 .‘•orsjegyból áll, m elyekre öO.OOO, 
hűt osztályba eloszlott nyeremény esik.

- -  A törvénytelen gyermekek anyakönyvelósa. Az
anyukönyvvezetők eddig azt a szokást követték, hogy a 
törvénytelen gyermekek beik ta tásánál a megjegyzés 
rovatba mindenféle észrevételeket irtuk s még külön is 
megjegyeztek, hogy a gyermek törvénytelen. Ennek az 

| anom áliának m egszüntetésére m o s ta  belügyminiszter 
külön rendeletét adott ki, melyben kimondja, hogy 
törvénytelen szárm azású gyermekeknél az atyára 
vonatkozó rovutok rendszerint kitöltetlenül hagyan- 
dók. nincs azonban helye annak, hogy a törvényte
len szárm azás a »megjegyzés« rovatban külön megem- 
littesék. A belügyminiszter egyben figyelmeztette az 
anvakönyvvezetöket, hogy az anyakönyvi bejegyző 
sekben ilynemű észrevételektől melyeket sem törvény, 
sem rendelet elő nem Írnak, szigorúan tartózkod
janak.

— Magvásár es közraktárak Budapesten Dániel 
Ernő báró kereskedelemügyi m iniszter Budapesten 
közrak tárakat akar építtetni, s ezzel kapcsolatban a 
nem zetközi magvásár eszméjét újra megakarja való
sítani. A miniszter az ügy érdekében előlegesen tuda
kozódott úgy a gazdák körében, mint egyes bankok
nál, de terve a gazdák részéről határozott ellenzésre 
ta lált. A gazdák a magvásárnak, mint meddő intézmény
nek nem barátai, mert kivitelünk m ár ma alig van 
másban, m int a repcében és lisztben, s ezek a m ag
vásárnak alig vennék hasznát. A közraktárak cen tra li
zált alakban való m egvalósítását szintén nem ak a r
jak  a gazdák, a mint ezt a börzeankét tárgyalásai 
folyamán is kifejtették, mert az üzletet nem Buda
pesten akarják összpontosítani, hanem a vidéken, az 
állomásokon akarják támogatni és fejleszteni. Azért 
a gazdák a decentralizált közraktarrendszerl óhajt
já k  megvalósítani, s a termelési központokon akarnak 
közrak tárakat létesíteni. Valószínű, hogy a kereske
delemügyi miniszternek a magvásár létesítésére irá
nyuló terve a gazdák e tagadó állaspontja következ
tében nem fog kivitelre kerülni, ellenben üdvös volna, 
ha a korm ány a közraktáraknak a termelési közpon
tokon való felállításával segítségére jönne a gazdá
nak a gabonaértékesítés es mezőgazdasági hitelügy 
terén, melyre nézve a közraktáruk decen tralizá lt 
fe állítása nagy előnyökkel já rna .

— Gazdasági egyesületek portomentessége. A 
kereskedelemügyi m iniszter — az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület közgyülé ének azt a  felterjesz té
sét, melyben a gazdasági egyesületeknek a közügy 
érdekében porlóinentesseget és a Köztelek cimü lap
nak átalány fejében való szállítás kedvezményéi kérte, 
újból elutasította. A kereskedelemügyi m iniszter á llás
pontja ezekkel a közhasznú és közérdekű intézm é
nyekkel szemben annál ta rthatatlanabb, mert általányt 
köztudomásúlag szám talan újság élvez, a nélkül, hogy 
a Köztelek hasznosságai és közérdekű voltat meg
közelítőleg is elem é, portóm entessége: pedig hogy 
a közművelődési egyesületekről ne is szóljunk, szám 
talan társaság és intézmény elvez, mely egyáltalán 
nem állítható  gazdasági fontosságra és m űködésének 
közérdekű voltara nézve egy sorba a gazdasági egye
sületekkel, melyek az allam fentartó  mezőgazdaságnak 
ütőerei a vidéken és szive a fővárosban. Igv porió- 
mentességei élveznek a kereskedelmi és iparkam arák, 
a statisztikai ügy, sőt még a turista-egyesület is, csak 
a gazdasági egyesületek nem érdem esek erre az allaim  
tám ogatásra. A feliratot a Kereskedelemügyi m inisz
ter saját hatáskörében intézte el, u helyett, hogy
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— Mar most csak azért sem mondom el! kiál
totta a szomszédasszony nagy haraggal.

— Én meg hát csak azért is megverlek! felelt 
a szomszédasszony félje, és úgy is lön, a mint 
szólott . . . .

Meghallotta ezt a dolgot a szomszédasszony két 
komaasszonya, elmondotta ki-ki férjének, férjeik őket 
is kérték, hogy mondjak : hála Isten, kész a kosár ! és 
minthogy nem mondottak, őket is megverték.

Vegre elment ennek híre az egész községben, és 
minthogy az egész községben nem volt egyetlen asz- 
szony sem, ki férjé kérését teljesítette volna, minden 
férj jól megrakta a feleségét.

Szép Jolán már eikés.íiette a hímzett kardköiőt, 
s az ott előtte a csinos kis kosárkában, mellette pedig 
jegyese — a lovag tűt.

— Halottá, kegyed, szép Jolán az eseményt, a 
mely a községben történt? Kérdi az ifjú Jolánt.

— Igen, és épen ezen kosár az egésznek oka.
— S mit tenne kegyed, ha én kérném, hogy 

mondja: hala Isten, kész a kosár!
— Most még nem tudom.
— Mert lassa, ha egyszer oly boldog' leszek, hogy 

kegyedet az enyémnek mondhatom, s el nem fogná 
mondani, én kegyedet is képes volnék megverni.

- -  De azt, kegyed, lovag nem fogna tenni — 
válaszolt haragtól pirosuk arccal Jolán, — mert én 
előbb fognám mondani: Hala Isten, kész a kosár!

Ezzel Jolán kivette a hímzett övét, és az Üres 
kosarat átnyújtva a lovagnak, hirtelen eltűnt.

Es ez a kosáradás keletkezése.

mint ígérte, a m inisztertanács elé terjesztette volna, 
a hol bizonyára akadt volna a gazdák ügye is párt- 
íogóra. Éppen ezért az 0. M. G. E nem hagyja enny i
ben a dolgot, s a képviselőházhoz fog felírni a portó- 
mentesség érdekében.

— A valódi és hamis Zacherl por Egy bécsi b író 
ság előtt a napokban igen érdekes védjegyper folyt 
le három vádlott ellen, kik Zacherl János neve alatt 
a Z acherl-rovarport u tánozták és meg nem engedett 
k o n k u ren c iá t csináltak, névszerint Kohn Mór, Denk 
Ferenc voltak a vállalkozók, Zacherl János káposzta
kereskedő pedig a nevét adta oda A törvényszék 
mind a három  vádlottat a védjegybam isitásban bűnös
nek ta lálta  és Kohn Mór. Denk Ferencet két hónapi 
fogságra, Zacherlt pedig egy hónapi fogságra Ítélte, 
továbbá a használt gépeknek elkobzására és az Í té le t
nek két bécsi és két budapesti lapban való közzété
telére.

1897. februáj* U .

Résen legyünk!
A mezei gazdálkodásnak csak akkor van meg az 

igazi haszna, ha oda törekszünk, hogy évi termésünket 
fokozzuk. Két szemet kell termeszteni ott, ahol eddig 
csak egy szem termett.

Annyi bizonyos, hogy ez nem egészen rajtunk á l l ; 
mert nagy beleszólása szokott itt lenni az időjárásnak 
is. De meg aztán a jó Istennel sem csináltunk szerző
dést, hogy valami csapást ne küldjön. Hanem viszont 
annyi is elvitázhatlan tény, hogy okos előrelátással sok 
bajt és veszedelmet ki lehet kerülni.

Különösen nagy csapás az, ha az ember egészsé 
ges és tele kalászt var s kap helyette csomó fekete port.

A gazdák ezen rémét porűszögnek szokták nevezni 
s oly kimondhitlan károkat okoz a termésben, hogy a 
gazda szinte sírva nézhet utánna. Megfelezi a mennyi
séget s alaposan megrontja a minőséget is.

Hála azonban a tudományos me°finyelés és kutató 
észnek, mely reávezette az embert, hogy mikép lehet 
ellene alaposan és biztosan védekezni, Ssóval rájöttünk 
a módjára, hogy e bajnak elejét vehetjük.

Sikerült ugyanis Schönbeck Imrének Esztergom
ban oiy szert elöaliítani, amelynek használata által egé
szen nyugodtak lehetünk az üszeg felől. Ez megöli a 
porfinomsagu spórákat anélkül, hogy a vetőmagnak 
artalmara volna. Nem volt még eset reá, hogy e csá
vázó szer helyes alkalmazása mellett az üszög m utat
kozott volna.

Aki tehát e veszedelmes ellenségtől biztosítva akar 
lenni, az használja a fenneDbi szert s meg íog győződni 
róla, . hogy o’csó pénzért teljes nyugalmat szerzett 
magának.

Mert e szer nemcsak hatásábán te jesen biztos, 
h tnem e mellett oly olcsó is, hogy valami érezhető 
kiadást vagy költséget még a kisgazdának sem igen 
okoz. Egy 50 dekas csomag, mely 30a liter vetőmagra 
elegendő, csak 28 krajcárba kerül. Ö t kilós postacso
magnál pedig a portót is a küldő viseli s igy a meg
rendelő azt teljesen bérmentve kapja meg.

Különösen figyelmet érdemel továbbá azon körül
mény, hogy különösen a tavalyi arpa és zab a volt 
nagyobbmérvii nedvesség következtében a porüszög 
áltál meg van mételyezve s a talaj szintén fertőzve 
lévén, minden valószínűség szerint az üszög is az idén 
nagyobb mértékben fog mutatkozni s így annak becsá- 
vazása nemcsak kívánatos, de határozottan szükséges is.

Sajat jól felfogott érdeKében cselekszik tehat min
den gazda, ha a közelgő tavaszi vetéskor a becsávázást 
el nem mulasztja.

Használati utasítás minden csomagon rajt van.

I  r o d a 1 o ni.
Irodalmi rovatunknak egy úgyszólván már állan

dóvá lett vállalatáról a Lampel Róbert (Wodianer F. 
és fia) budapesti kiadócégnél megjelenő nagyszabású 
Szalay-Baróti irta »Magyar nemzet tö rtén e té irő l kell 
ismét megemlékeznünk, melynek most vettük ^5-ilc füze
tét, melyben folytatólagosan leintik  I. Lipót császár- 
király uralkodása, Becsnek a hős Szót ieszky János len
gyel király általi felszabadulásáig. Benne van a szomorú 
emlékű pozsonyi judicium delegatum, mely egy egész 
csomó protestáns papot ítélt galyarabságra : olvasunk 
Spork császári generális kegyetlenkedéseiről és az 1681. 
soproni országgyűlésről, mely hivatva lett volna áz 
annyira agyonzakiatott szegény magyar hazanak meg
adni a békét. Tököly Imréék azonban máskép akartak 
azt elérni — s folyik tovább az élelhalal harc. — De 
hagyjuk e gyászos emlékű képeket melyektől a mai 
humanizmus géniusza csak borzadáiylyal fordul el és 
gyöuyörködjünk inkább a jelen füzet szebbnélszebb s 
erdekesnél-érdekesebb dús képdiszében. Szemlátomást 
észlelhetni ugyanis a Szalay-Baróti féle »M agyar nem
zet történetén*, hogy amint tovább és tovább halad 
történeti előadasa az újabb korszakok felé; azonmódon 
mindinkább szaporodik mindegyik füzete c derék válla
latnak képdiszéoen, melyet szét keszto oly helyes és gaz
dag választékban állít élénkbe az egykorú rajzok, m et
szetek vagy festmények dús gyűjtő tárházából. Az 
55-ik füzet műmelléklete Tököly Imre daüas alakja, a 
megelőző füzet mellékletének II. Rakócy Ferencnek 
pendantja. A többi iliusztralió bőségét következő soruk 
mutatja. Atnpringen Gáspár, Szelepcsényi György esz
tergomi érsek, Protestáns papok a pozsonyi bíróság 
előtt, Protestáns papok a iipóivari börtönben, Protes
táns papok gályákra hurcolása, Spork kegyetlenkedései, 
I. Lipót és neje bevonulása Sopronba, 1681-ben, Esz* 
terhazy Pál nádor ifjú <ori arexépe, kurucok és lábán-
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cok harca, hárotn képhen. Thököly Imre ezüst érme,
XIV. Lajos francia király ifjukori arcképe. XI Ince 
papa, Kara Musztafa nagyvezér, V. Karoly. Lotharingia 
hercege, S.obieszky János lengyel király arcI{t‘Pf- 
törökök veresége Uécs alatt, emlékérem Becs foh 
tésére.

Az az elfogott kis levélke mily nagy port vert 
fel a parlamentben, és még milyent fog lelverni annal 
is inkább, mert bűnfeljelentést szándékoznak tenni 
Uánffi ellen, sőt már tettek is ! Mennyivel hasznosabb 
lett volna, ha Bán fű miniszterelnök nem Molnár János 
nak címzett levelet teszi közzé a parlamentben, hanem 
pl. azt amely hozzánk érkezett, s amelynek hasznos 
tartalma tudtunkra adja. hogy a > Képes Családi Lapok* 
elsőrendű szépirodalmi hetilap — ,hogy a Képes Családi 
Lapok a legszebb képekkel dísztive, gazdag tartalom 
valamint érdekes szórakoztató és ismeretterjesztő cik
kek dolgában a iegeLő sorban foglal helyet szépiro
dalmi lapok között — s mindezekért előfizetési ára 
mégis egész évre csak 6 frt. félévre 3 frt, negyedévre 
I frt 50 kr. Mutatvány szamokat ingyen küld a kiadó 
hivatal (Budapest, Váci körút 42 szám).

4  Turőc-Szt.-Márton. ______V  B  ' '  1  ®  H H l  I I  I  II *  11 °*
220. sz. tk. IWM».

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

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz 
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 35 krtól 14 frt 65 krig m éterenként — sima, 
csikós, kockázott, m intázottakat. dam asztot stb. (m int
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban s tb )  
a megrendelt postabér és vámmentesen a házhoz szál
lítva és mintákat postafordultával küld: l l e i i i i e b e r #  
<*.(cs. k. udvari szállító) g e l y e m g y n r a  Z i i r i c l i -  
l i o i i ,  — Svájcba címzett levelekre 10 kros és leve
lezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven ír t  megrendelések pontosan elinléztottnek. l

Richíer fcie H orgony-Pain-E xpeller
L in im en t. C a p sic i com p .

Ezen hirnovos liáziszer ollontállt az idő mogpróbálásának, 
mórt mér több mint 27 óv óta mogbizható, fájdalomcsilla
pító bedörzsölésként alkalmaztad köszvénynél, csúznál, tag- 
szaggatasnál ós meghűléseknél ós az orvosok által bedörzsöle- 
sokro is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Jlorgony- 
Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt, 
nem titkos szer, hanoin Igazi népszerű háziszer, molynek egy 
háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. ós 1 frt. 
üvegonkénti árban majdnem mindon gyógyszertárban kész
letben van; főraktár: Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával 
igen óvatosak legyünk, mert több kisehbértókü 
utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkáro
sodni, az minden egyes üvogot „Horgony" véd
jegy ós Riehter ezégjegyzós nélkül mint nem va
lódit utasítsa vissza.

RICRTER F. AD.és társa, cs.ts kir. udvari szállilok, RUDOLSTADT.

1897. övi 581. szám.

Árverési hirdetmény.
Az alu lirt ni. királyi erdöliiva.al e«e«n«l 

hírré teszi, n bródi. neletnek. es k",?n, Í Í Í  I J j  
m. kir. erdögondnokrágok a Abl. , ,f,
vAgaslerületein kihasználandó fenyő épöleii. «■■ 
és Inc kéreg .övön leendő eladása .ra .,l 
.•söpörtök szerint f  á. március ho 8-an ti. e lü  “ ■* 
kor Zsarnócán a in kir. erdőluvalal ,rod“J'1|?a " ' " * és 
beli zá rt ajánlatokkal egybekötött szóbeli u n e ie s  
fog tartatni.

[ . c s o p o r t .  A bródi m. kir. erdőgond- 
nokság A üzemosztály 7/ 45. 8. és . .
0cZtag IO6.0 ki. hold 28 cm. közép 
átmérőn alól Óul m3, 28 cm. közép

m3 és 2,176 ürm3 lágy

III.

ál mérői 
átm. felül 7,8" 
tűzifa . • . ‘
azaz huszonhatezerhétszázolvennyolc
forint kikiáltási ár

c s o p o r t :  A geletneki m. kir. erdő- 
gondnokság A ii.-o. 12/.. 13. 
osztag és C ü  - 0 .I 8 .  19. 7. 8- oszt.
H ő s  kát. holdon 28 cm. k. álm. alól 
3,388 m*. 28 cm. k. álm felül 3.620 
m3 és és 2 305 ürm. lágy tűzifa 
azaz húszonhárom ezernv01c-zázkettö 
forint kikiáltási ár.

c s o p o r t :  A jalnai m. kir. erdőgond
nokság A ü.-o. 44.. 45.. 46. és 47. őszi. 
57.; k. holdon található 28 cm. k. á m. 
alól 565 m3, 28 cm. k. átm felül 
2,954 m8 és 1887 ürm. lágy tűzifa . 
és a körmöcbánvai m. k. erdőgond- 
nokság B ü.-o. 2 / .  3/., 4. és 5. oszt. 
26,8 k holdon 28 cm. k. átm. alól 
294 m3. 28 cm. k. átm. felül,3 5 2 in3. 
1.999 ürm. lágy tűzifa és 308 'ürm. lúc- 
kéreg

26.758 frt

23,802 frt

10 145 frt

12.005 írt

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A znióváraljai kir. já rásbíróság  m ini te lekkönyvi 

L-í 1,1,Írré leszi. hogy T a tra  féltő m agyaror-gya
Turóc-Szl -M ártonban

hatóság közhírré teszi, hogy 1 
szági bank részvény társaság 
végrehájlalónnk Hanzlik Andor besztercebányai ügy
véd mint ügygondnok al.a l képviseli Marék horn i 
András végrehajtást szenvedő ellent 2 i2  frt- és 143 
Irt. töke követelés és já r. irán ti végrehajtási ügyé
ben a besztercebányai kir. törvényszék (a zn ió v ára l
jai kir. já rásb íróság) területén lévő Kis Lsepcsin 
községben f e k v ő n  kis-csepcsíni 111. sz. llkjben A 
1 \ Z \  s. sz. a. felvett B. 1 ala tt Marék A ndrás

horni nevére irt egész ingatlanra az á rv eré si 453 
írtban ezennel megállapított kikiáltási á rb an  e lren 
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1897. évi március ho l-sö napján d. e. 10 ó rako r 
Kis-Csepcsin község házában m egtartandó ny ilv á
nos árverésen a megái ap íto tt kikiáltási á ron  alól is 
eladalni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak  az ingatlanok 
becsarának 10% -át vagyis 45 frt 30 krt készpénz
ben, vagy az 1881: LX t.-c. 42. §-ában je lze tt á rfo - 
1 y a in ina I szám ított és az 1881 évi novem ber hó 1-én 
3333 sz a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-á- 
ban kijelölt óvadékképes értékpap írban  a k iküldött 
kezéhez letenni, a  vagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a 
értelm ében a bánatpénznek a b íróságnál előleges 
elhelyezéséről k iá llíto tt szabályszerű  elism ervény t 
álszolgáltatni.

Kir. Já rásb író ság  m int tlkvi hatóság .
Znióváralján, 1896. évi novem ber hó 4-én.

Dr. Bedö Béla,
kir. aljbiró.

Sömör gyógyítása .
A száraz, nedvező pikkelyes sümürl (dobrocot) és a 
velük járó tűrhetetlen t  in-/.l<clegN<‘g e l  biztosan gyó
gyítja — még azokon is. a kik eddig sehol sem tudtak 
meggyógyulni l l i - ln  a «lr. •*Ömíir h a lá l  llechten- 
lod1 nevű szere. Alkalmazás külső és ártalmatlan. Ara 
6 frt. Az árnak pénzben vagy lcvélbélyegben való be
küldése után vám- és portóflzetés nélkül küldi a Ki. 

M u i 'lc -D ro g u e r ie  l»:in/.iu  Németországban

összesen 22,450 frt 
azas hu-zonkellöezernégyszázötven frt 
kikiállási ár.

IV c s o p o r t :  A körm öcbánvai m. kir. 
erdőgondnokság Turóc-várm egyére 
hajló és Kunosvágás halárában  »Lan- 
gebrücke* nevű erdőhely A ii -o. III. 
v. 11. tag, 1. osztag, 40 0 k. holdon 
23 cm. k. átm. alul 1.438 m3, 28 cm. 
k. átm felül 4.921 nv*. 4,193 ürm. lágy 
Mizifa és 452 ürm -re becsült lúckéreg 22.065 frt 
azaz huszonkettőezerhalvanöt forint 
kikiáltási ár melleit.
Ugv a szóbeli, mint Írásbeli ajánlatok a közölt 

fatömegekre a fenti csoportokként teendők, tehát ha 
valaki az összes fatömeget megvenni szándékoznék, 
ebben az esetben is lenti csoportonként tüntetendő 
ki a megajánlott á r a benyújtandó a ján la tban .

A versenyzők kötelesek az árverés  megkezdése 
elölt a kikiáltási árnak 10% (tiz) százalékát bánat 
pénz gyanánt az árverező pizottsag kezébe letenni 
Szabályszerűen szerkesztett és 50 kr.-os bélyeggel 
és bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatuk a szóbél 
verés megkezdése előtt nyújtandók be Az árverési 
es szerződési feltételek az a lu lirt erdőhivatalnál b a r 
mikor m egtekinthetők. U tóajanlalok semmi s in a la 't  
élném fogadtatnak.

Zsarnócan, 1897. évi február hó

Van szerencsénk ajánlani

a w  szavatolt tisztaságú

J S ' '  T h o m a s fo s s fá tlis s te t1 legnagyobb

MKavatoltf 1 5 —9 0 %  c i f r á t  Im ii  o l d h a t ó  
lo s / .  I'or** a  v l a r í a l o m m a l  * MA - I O O %  

l i o r f i i i o m s á f g s a l

Fülülmulhallan, minden talajra alkalmas trágyaszer, 
különösen sovány talajjavítására, kitiiuö hatású az ösz- 
szes gabnanemUek, kapás és olajnövények, lóhere és 
lucerna, szőlő, komló és kerti véleményekre, kiváltképen 
a rétekre.

Legjobb, leghatásosabb ós legolcsóbb foszforsav- 
trű g y n ; tekintettel hatásának tartósságára, fölül inulja 
az összes szuperfoszfátokat.

A cifráiban oldbátó fosforsav-tartalomért s z a v a to s 
ságot vállalunk, nctaláni hiányt megtérítünk.

Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb!) felvilá
gosítással a legkészségesebben szolgál

A csehországi Thomasmüvek prágai foszfátliszt eladási 
irodájának vezérképviselősége a magyar korona ország 

területén

V I L M O S
ltn«lii|M ‘s t ,  Erzsébel-körúl 34.

Meghi vás .

A turóczi kereskedelmi és hitelintézet
t.. c. részvényesei

folyó é-vi feTsxnár lió 2 3 -á n
és esetleg határozatképtelenség esetében

folyó é^ri m á rc iu s  tió 14-én 
délutáni 2 orakor megtartandó

r e n d e s  k ö z g y ű l é s r e  i
tisztelettel meghivatnak.

M. kir. erdöhivatal.
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1 Igazgatósági jelentés.
2. A felügyelő bizottság jelentése és a zárszám 

adások beterjesztése
3. H atározathozatal a tiszta nyereség felosztá

sára nézve.
1 Netaláni alap-zabalyszerüleg benyújtott indít

ványok tárgyalása.

____ Az igazgatóság.

§ BUDAPESTI SZIVATTYÚ- ES GÉPGYÁR RESZVENY-TARSASAG g
l  (ezelőtt WALSER FERENC) °

"VI. lsei., ICtj-lső ■\7-áci-'U.t 4 5 . s z .
Sürgönyeim : WZIT.tTTVI í . v í l t  Hl ii \ l» r .« T .

i i  1  .4 IS T  :
mindenféle gőzgépét. Schmidt-fele forrgózmotorokat (10%  szénm egtakarilás). petróleum- és benzin
motorokat. Keretfüreszeket. körfűrészeket és csertöróket Gőzkazánokat, elómelegitóket, tartányokat. 
Hidakat és egyéb vasszerkezeteket Mindenféle x / h t t t l j u k t t t  gőz-, szíj- és kézi hajtásra, valamint 9  
villamos üzemre. Aitezi kutfelépitmenyeket vasból Tüzfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági fel- 9  
szerelési tárgyakat Köztisztasági szereket, öntözö-kocsikat. sarkaparó és seprőgépeket, hóekéket és O  
úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertótlenitó készülékekét és teljes fertőtlenítő telepeket 
pöcegödör tisztito készülékekét Vas- es ercöntvenyeket. harangokat. Kemenyöntesű acelfelületü tűz- 9

rostélyokat egyenes és kigyoalakban, valamint polygon rostélyokat. O
LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, q

központi fűtéseket. Q
=  Árjegyzékek és költségvetések ingyen és hérmentve küldetnek. 2=----- Q
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Turóc-szt.-mártoui Magyar Nyomda -  V! jskoci Ferenczné.
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