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K özm űvelődésünknek  figyel
m en k ívü l eső  tere.

Minden Országban találkoznak egyesek, 
kik nemes szívok sugallatát követve, a nép 
jólétén fáradoznak. Hazánkban is vannak olya
nok, kik szívok teljes őszinteségével azon 
vannak, hogy a szegény nép sorsán javítsa
nak, kik minden alkalmat felhasználnak arra, 
hogy a vagyonos körök figyelmét a nép sanyarú 
helyzetére irányítva, azok segítségével a nép 
nyomorán enyhíteni igyekeznek. S ha ebbeli 
fáradozásukat nem mindig koronázza is siker, 
legalább meg van az a tudatuk, hogy rajtuk 
nem múlt, ők jót akartak, de a körülmények 
nem kedveztek nekik, sőt a legjobb szándék 
is néha meghiúsult. Vannak aztán olyanok is, 
kik látván azt, hogy a legnemesebb akarat is 
hidegséggel fogadtatik, mert talán a mozgalom 
nem a társadalom előkelőségei által intézte- 
tik, — abban hagyják fáradozásukat, elcsügged
nek. Ezt nem lehet tőlük rósz néven venni. 
A nagyobb dimenziókat felölelő törekvések 
gyakran nem sikerülnek. Megkíséreljük tehát 
vázolni, hogyan lehetne a nép sorsát kisebb 
körökben, mintegy: házilag intézni.

Van a társadalomnak — faluhelyen — 
három igen tiszteletre méltó embere: a pap, 
a tanító és a jegyző. Nem szerelném e tisz
tességes embereket még mással is terhelni, 
hiszen úgyis elég törni valójuk van a nélkül, 
hogy anyagi helyzetük valami fényes volna; 
küzdenek ők eleget az élet gondjaival, rende
sen szegényes a sorsuk. Még azt is tudom, 
hogy ők minden felszólítás és jutalom nél
kül sokat tesznek a nép érdekében, de mivel 
határozottan körvonalozott irányelvek nélkül 
dolgoznak, az volna óhajtásunk, hogy a köz- 
művelődési választmányok adják meg nekik 
a nép célirányos vezetéséhez szükséges elve
ket és részesítsék őket a megfelelő erkölcsi 
és anyagi támogatásban. Ök olt élnek a falusi 
nép között, ők ismerik legjobban eszejárását, 
ők halhatnak tehát legjobban a népre.

A felvidék szegény népe könnyen idomít
ható s vezethető; nincs semmiben sem szabad

akarata, meghunyászkodik a vagyonos előtt, 
mindennapi szükségletein kívül magasabb vágyai 
nem lehetnek és nála az ideális javakról szó 
sem lehet. Hazaszeretet, művészet, tudomány, 
ismeretlen javak előtte; él mától holnapig, egész 
törekvése a pálinka élvezetében összpontosul.

A boldog éleihez bizonyos jólét is kíván
tatik, azért is minden józaneszű ember törek
vése — megengedett módon — anyagi javak 
szerzésével függetlenségre tenni szert, jövőjét 
biztosítani, balesetek ellen magát védeni.

A nagy szegénységet csak olyan kórral 
lehet összehasonlítani, mely csak ideiglenesen 
tarthat, mert ha sokáig tart, az ország egyen
súlyát felbomlasztja, ezt tehát gyógyítani kell.

Országunk nem olyan szegény, mint más 
országok. Nálunk ennek a kóros állapotnak 
nem volna szabad tartósnak lennie. Igaz, sze
gények voltak, és lesznek mindig közöltünk, 
de hogy olyan szegény lett volna ezen nép 
mindig, mint jelenleg, nem hihetem. Szánom 
a Felvidék falusi népéi, ha látom az éhségtől 
elcsigázott külsejét és szellemi képességének 
parlagon (leverését, habár megengedem, hogy 
sokban ő maga vétkezik önmaga ellen. Felvi
lágosítani, tanítani, jó példát adni, megmutatni 
neki miképen javíthatna sorsán, mint annak 
idején Oberlin megmutatta népének: ez volna 
szerintem feladata a hivatott tényezőknek.

A téli esték volnának erre kiszemelve, 
melyeken az ernlíleit három személy egymás
sal szövetkezve az elméleti és gyakorlati 
munkát előadás alakjában megkezdhetné. A 
papra és jegyzőre bíznám az elméleti részt, 
t. i. a földművelés valamely ágának, az állat 
és életbiztosításnak, uzsorának, takarékosság
nak fejtegetését; a tanítóra a gyakorlati részt: 
a szalma- és vesszőfonásl; faragászatot, kefe- 
kötést, vagy akármilyen háziiparágat, melyhez 
a tanító ért és mely az illető vidéknek vagy 
helységnek legjobban felelne meg. De ha a 
tanító ezek közül egyikhez sem ért, akkor 
mit? kérdezheti valaki t. olvasóim közül! Erre 
egyszerű feleletem ez: A tanítótól nem lehet 
követelni, hogy ő iparűző is legyen, az ő 
mestersége a tanítás, ámbár a tanügyi kormány

már évek előtt behozta a képezdékbe a házi
ipar egyik vagy másik ágát, ezek tanítását, 
tehát a tanítók nagyrésze ért a háziipar egyik 
vagy másik ágához. És ha nem értene, akkor 
a kultur egyesületek megyei választmányai 
gondoskodjanak róla, hogy a kiszemelt és erre 
a fáradságos munkára vállalkozó tanító elsa
játíthassa a vidéknek megfelelő iparágát.

Csak mellékesen említem meg, hogy a. 
fent jelzett előadásoknál az önbizalom feléb
resztése lenne a lényeges dolog, mert talál
kozhatnának a nép között olyanok is, kik 
korukat, tompa elméjüket, vagy szegénységüket 
ürügyül használnák fel s ilyen elődásokban 
részt venni vonakodnának. Ámde az ilyen össze
jöveteleknél hangsúlyozni kellene az önbizalmat, 
az önerőt és önsegélyt, s példákkal illusztrálva, 
tevékenységre serkenteni a hallgatóságot.

Inteni a népet, hogy becsületes munkával 
és észszerű takarékossággal rakja félre filléreit 
olyan eshetőségre, mely előre ugyan nem 
tudható, de az életben majdnem kikerülhetet
len, hogy az által ne legyen anyagi helyzete 
megzavarva.

Ilyen eszközökkel vélnék én a nép anyagi 
és szellemi helyzetén javítani, s erre a térre is 
szeretném egy kissé irányítani a F. M. K. E. 
igazgatóságának figyelmét. Hiszem, hogy ezen 
a téren működve, a hazafias szellem, sőt a 
magyar nyelv ismerete is jobban megtalálná 
a termékenyítésre szükséges talajt, mert az a 
tanító, a ki négy öt éven át  foglalkozott a 
gyermekkel, a háziipar tanítása alkalmával 
csak mintegy további vezetőjévé válnék a ser
dülő ifjúságnak.

Ezen rövid meditációból is kitűnik, hogy 
a Felvidéken még igen sok a tenni való; van 
itt még sok olyan tér, a mely kultiválást vár. 
Legyünk tehát azon, hogy ne csak hangzatos 
szavakat ereszszünk világgá, s ne kapkodjunk 
elérhetetlen dolgok után, hanem fogjunk hozzá 
saját területünk operálásához, még pedig alapo
san!! A szépen elmondott évi jelentésekre 
már ráúnlunk. A cselekvések terén szeretnők 
már látni a magyar kultúra harcosait.

A „ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó 11 T A R C A JA .
V orőfényben.

— A (Felvidéki Híradó* eredeti tárcája. —
— Borongós az idő, borongós a lelkem. — 

Ónszínű fellegek szürkítik a tájat, ködhomály belsőmet. 
Nincs derű, nincs napfény. Szürke, hideg a téii kép, — 
gyászos, beteg bús életem.

Láttam én már boldogabb világot. Verő fényes 
napfényt, derűsebb vidéket. — Kelt a hajnal rózsaszínű 
mezben, aranyos köntösben, sugaras fátyollal. — Ébredé 
az erdő vén Bükk magas ormán, hangzott a madárdal 
sűrű, lombos fakon . . . könnyet ejt a fűszál szíve 
örömében, harmatos könnyet ejt smaragdszin testére. 
— Láttam én e csodás, buja nyári pompát s a csodás 
pompának cdes koronáját, — szivem királynéját. —

Itt láttam először a hegynek tetején, andalogva, 
elmerülve a reggeli képben. —■ Ekkor láttam őt meg 
nyári veröfényben. —

Férje, Zsihari Miklós, jó barátom volt. Közel, 
falummal szomszédos pusztán gazdálkodott atyja. — 
F.gyütt gyerekeskedénk, — játszótársak voltunk. — 
Később a sors, különböző életpálya, eldobott egymás
tól. — Mire újból találkozánk, ő már megnősült, felcsé- 
ges ember volt.

Soha sors nem működött iromkusabban, kajánab-]

■ bul, mint e két lény, férj és feleség összekötésénél; 
— ellentétesebb, kontrasztabb jellemeket sohasem kap
csolt össze, mint c házaspárt. Miklós csak lovainak élt, 
csak vadászatban leite örömét, szeretni csak kutyákat 
tudott s csupán tivornyákban, hetekig tartó dinomdá- 
nomokban érzé jól magat. — A szerelem, a tiszta, s 
alak nélkül való, ideális szerelem előtte fantazmagória, 
költői agyrém, nem létező valami. Megnősült, mert 
tetszett a leány, volt hozománya s látott más embere
ket is megnősülni. — Szóval Miklós a képzelhető ieg- 
prózaibb, legreálisabb férfi volt.

S a nő? — Testi báj, lelki fenköltség, érzelmi 
mélység, köitői föliengzés párosulva hajthatatlan akarat
erővel, dacos m akacssággal: ez vala karaktere. — Sze
rette férjét, midőn hozzáment nőül? — Nem tudom. 
Dehogy nem találta föl benne álmai képmását, lelkes 
ideálját, arról meggyőződést szereztem. — Nem lelvén 
magában a családban azt, mi leikével összhangzásban 
van, kereste a természetet, a természet csodáit, szép
ségeit s ezeken clábrándozott, ezekbe belemerült. —

Ez hozott minket össze a Bükk tetején, erdő 
közepében, nyári verőfényben. Én is szerettem a termé
szetet, fölkerestem s — őt találtam. Vagyaink rokon
sága. óhajaink, kedvtelésünk, szimpathikus lelkünk 
hozott össze, csoda-e ha mihamar megértők egymást ?! 
Csoda-e, ha lelkünk teljes hevével egymásba szerettünk ! ?

Nap nap mellett kettecskén gyönyörködénk a nyári

reggel pompájában, erdő koszorúzta Bükknek kopasz 
ormán. Váltamra hajolva merengő szemekkel néz le a 
völgybe, friss reggeli szellő üde pirt lehel arcára, lobog
tatja szogfürteit, könnyű ruháját, lovagló fatyolát. Övvel 
átfont karcsú derékával könnyedén hajlik felém, kis 
kezeire fekteti arcát s néz . . . néz . . . merően néz s 
könnycsepp gördül szép szeméből. — Ez a könny 
árulja el tűzhelyének ridegségét, a családi fészek zor- 
donságát. — Hogy csillan íel fátyolozott szeme, hogy 
mosolyog ajka, hogy ragyog a tekintete, ha gyöngéd 
csókot lehelek sima homlokara! Eltűnik előle a rideg 
hideg kép, zordon valóság. Ha ajkam kétkedve, remegve 
rebegi : miért, óh mért szeret? susogva dalolja: »Csak 
azért, csak azért szeretlek én téged< ....................

Műkedvelő előadást rendezénk. Murai bájos, ked
ves színdarabjára, a »Virágfakadás«-ra esett rendezőnk 
választása. Laci szerepét én, Nellié: Zsiharyné Ilonka 
játszotta.

Elérkezett az előadás estéje. Zsúfolásig megtelt 
az előadás helye. — Folyt a játék érzelemmel és hévvel 
részünkről. — Ama jelenetnél, midőn a két egymás 
előtt térdelő szerelmest meglepik, Ilonka elfeledkezik 
magáról, cl arról, hol van s lángoló érzelmeitől elra
gadtatva teljes odaadással borul nyakamba. — Ez már 
több volt, mint játék, ez mar való volt. A közönség 
tapsolt, tombolt elragadtatásában. Csupán egy ember ült 
némán, hidegen a padsorokban, a férj. — Midőn meg
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Minő tulajdonságokkal kell bírnia 
a jó  vetőmagnak ?

A növénytermelésnek egyik főszabálya, hogy vetésre 
csakis jó vetőmagot használjunk, mert jo termést csakis 
jó vetőmag után várhatunk. Ennek dacára is hány gazda 
van, a ki még lábán kijelöli a vetőmagnak szánt gabo
nát, s természetesen nem a legszebbet, legtisztabbat 
választja ki, hanem a leggazosabb, legsilanyabbat. mert 
>ha akar lenni, a roszból is jő lesz, ha nem akar lenni, 
a jóból sem lesz.* Különösen pedig kisebb birtokosa
ink azok, a kik a vetőmag minőségének megválasztá
sával édes keveset törődnek, a minek eredménye, hogy 
a termést az eladásnál mindég oicsobbau értékesítik, 
mint azon gazdak, a kik jó vetőmagot vetnek el.

Felmerül tehát az a kérdés, minő tulajdonságok
kal kell bírnia a jó vetőmagnak ?

A következekben röviden megakarok a kérdésre 
felelni, azon reményben, hogy ezzel e lapok azon tisz
telt olvasóinak, a kik mezögazdasaggal togtalkoznak, 
némiszolgálatotteszek. Lassúk tehat ezen tulajdonságokat.

A vetőmagnak elsőben is nagynak kell lennie. A 
nagyobb magban nagyobb csira van, s ez a kikelés 
alkalmával a magból több tápanyagot kap. mint a 
kisebb magban lévő kisebb csira, a minek eredménye, 
hogy a növény mar csírázás alkalmával erőteljesebb 
fejlődésnek indulhat, így a külső tényezők kártékony 
behatásának mint p. o. a hideg, ártalmas rovarok, gom
bák stb. jobban ellent áll.

Legyen továbbá a vetőmag telt szemű, szabályos 
alakú, s ne legyen megsértve. Az összeaszott szemben 
kevesebb a tápanyag s a növény csírázásánál nem kap 
eiég tápanyagot; a szabálytalan alakú magban hibás 
csira van. a sérült növény pedig, különösen ha a csira 
van megsértve, egyáltalán nem, vagy csak rosszul csí
rázik. így p. o. géppel csépelt gabona soha sem csírá
zik oly jói, mint a kézzei Csepelt, minthogy a gép a 
magvak egy részét megsérti. Különösen beáll a sértés, 
ha a gép dobja erősen össze van huzva, vagy pedig 
a kévék behanyása gyorsan történik, úgy hogy a dob 
ez által szőrűi meg. A megsérült magvak csírázó képes
sége sokat szenved különösen akkor, ha a magvak pácoi- 
tatnak, így p. o. a búza a csávázás alkalmával.

A vetőmag legyen továbbá súlyos. Színe legyen 
normális. így p. o. a rozs színe legyen barnás sarga, zöl
des, a barna vagy sötét barna szinű rendszerint rosszabb 
csírázó képességgel bir. Az arpa színe legyen világos 
vagy szalma sarga. A szürke, barna, vagy kékes szinű 
kevésbbé értékes vetőmag. Zab és búza ne legyen 
tarka, hanem egyenlő szinű; minthogy a tarka vető
mag után a termés egyenetlenül érik.

Legyen a mag továbbá fényes. A fényes mag 
egészséges, aratás alatt esőtől nem szenvedett. A mag 
héja legyen vékony ; a vékony héjat a csira hamarabb 
áttöri, a mag gyorsabban csírázik.

Megkívánjuk továbbá a jó vetőmagtól, hogy tiszta 
legyen. Magától értetődik, hogy a vetőmag között 
gyommagvaknak nem szabad lenni; de ne legyen a 
vetőmag között más miveieti növény magja sem. Sót 
megkívánjuk azt is a jó vetőmagtól, hogy az teljesen 
eg> fajtájú legyen. Ez okbói úgy az aratás, valamint
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a behordas, íiicsOpelés, elraktározna alkalmával kiváló 
gond fordítandó arra, hogy különböző feleségek össze 
ne kevertessenek,

.A vetőmagnak kellő érettségi fokkal kell bírnia. 
A gabonaféléknél a mag kellően meg van érve, ha az 
sarga érésben arattato tt le. Ekkor a mag csirája tel
jesen ki van fejlődve, a mag telt, és a tirtaléktapa- 
nyagok mar benne lerakodtak. A tejes érésben levá
gott magvak kiszáradás után összezsugorodnak , a túl
érett mag nem rossz ugyan, de nem bir szép fénnvel, 
s így a megazott s fényét veszített magtól meg nem 
különböztethető.

A jó vetőmag csírázó képessége teljesen kifogás
talan legyen. Száz szem mag közül a gabona féléknél 
legalább is 95 szem csírázzon. Ma a mag csirazóké
pessége 90% -nal kevesebb, úgy az vetőmagul csak a 
legnagyobb szükségben használtassák, mert a rossz 
csirázóképesség a magot gyanússá teszi, váljon nem-e 
régi, a midőn is a csirázasi erély rossz. Az ilyen mag 
egyenetlenül csírázik, a minek hátránya a vetés egye
netlen fejlődése és érése. E szabály' alól kivételt képez 
a lenmag, a mely 2—3. évében jobban csirazik, mint a 
termés utáni évben.

A jó vetőmag ne iegyen dohos, vagy pláne 
penészes szagu. A dohos penészes szag jele annak, 
hogy a gabona a keresztekben, vagy az osztagban 
megfüiledt, vagy' nedves állapotban csépeltetett ki. Az 
íiy' mag mindég rosszabbul csírázik, mint az. a mely 
nem dohos vagy penészes szagu. — 0 — ű-

L a p sz e m le .
A >Národnie Noviny* f. é. március hó 16-án meg

jelent 61 ik szama »Nemzeti érdekek* címmel, meg
szokott módon, ekként végzi kesergéseit:

A tótoknak, a kik legnagyobb ellenségeiknek lettek 
odadobva coníectui, egyszer már meg kell győződniök 
arról, hogy ez idő szerint nemzeti érdekük a legfonto
sabb. legkomolyabb s legvégzetteljesebb dolog.

Iliaba fogtok nekünk az általános testvériségről, 
humanizmusról beszélni, mely szerint egyik ember olyan 
mint a másik! Ma az iiyes theorianak van is vaiami 
jogosultsága a biztos létű nemzeteknél, mégis nem más 
az. mint vagy a tájékozatlan ember csacsogasa, vagy 
a gyengeség tagargatasa, vagy egyszerűen aiakulas, 
mely a hevesen m egtám adott nemzetet illeti. A héja 
fojtogatja a galambokat, és eg>' buta felfújt galamb a 
háztetőről prédikál a madarak egyenlőségéről, a mada
rak testvériségéről, mert hat a héja is madar, és egyik 
madar olyan, mint a másik.

Hiába fogsz te nekünk szépségről, m agasztosság
ról, halhatatlanságról, >a kulturáli-*, »emberséges* é»
»világot körülzáró* érdekekről prédikálni, ha minden 
nap fojtogatják fiatalságunkat az iskolákban, nem héja 
módra ugyan, hanem mint a bűzös harpiak szok tak ; 
ha nyelvünket vagdalják, durvábban mint saktermódra ; 
ha megfosztanak nemzeti kincseinktől, akár csak a rabló 
és undort keltenek a mi tót nemzetiségünk ellen, meg
sértve a világos és emberséges törvényeket, illedelmes 
és szokásos polgári rendet.

A tó t nemzetiség védelme, egyúttal védelme az 
anyagi, szellemi és lelki érdekeiknek is. Még az egoista

és materialista is elvágja maga és gyermekei alól a 
támaszt nyújtó gályát, ha nem védi nem zetiségét! Hej, 
fo»nak még gyermekei koldulni idegen küszöb e lő tt és 
szedni a hulladékot, mely leesik idegenek asztaláról ! 
Ép az, amiért eladta nemzetiségét, rá nézve el lesz 
veszve. Áldatlan az a renegatusi garas ! Nézzétek meg 
tó tsagunkat; látni fogjatok romjait, törmelékét az egy- 
kori neveknek és birtokoknak, anyagnak és jellemnek, 
mindent elveszítettek a mi tó t oligarchistáink, boldog
nak érzik magukat, ha csak oda tapadhatnak az állam 
emlőjéhez, de ez se tart sokáig. Mindent veszítenek, 
meg a becsületüket is. Példával nem kell erősítenem, 
nézzetek körül, és mindenütt taiaUok rom lott és nyo- 
morúlt tálnyalókat, kiknek neve hajdan jó hangzású volt.

Lám, mégis csak tény, hogy a nemzetiségi érde
kek feltételezik a szellemi érdekeket is. E m eggyőző
déshez jutnak még azok is, kik mostanáig hidegen visel
kedtek a nemzeti érdekekkel szemben. Mily iszonyato
san szenvedtek a tót nemzetiségi érdekek elnyomása 
alatt példaúl az egyházi és vallási érdekek is, ezt a 
közönyösök csak akkor vettek észre, mikor fejükre az 
úgynevezett vallas-politikai törvényeknek serege zúdúlt. 
Kopár dér ülepedett le fajaik galyaira, mely alatt ágak 
törnek. A mi ma mar látható, csak küibaj, sanyarúság. 
A belső rak majd még csak mutatkozik. Azért irtóza
tos tévelygés a tisztán csak egyházi érdekeket a nem
zetiségiek fölé helyezni, és rósz még gondolatban is 
a konfesszionalis érdekeket a nemzetiségi alá temetni. 
Mi nem helyezzük a nemzetiségi érdekeket az egyháziak 
fölé, mert nem klassifikalunk valamit, a mit klassifikálni, 
mérlegelni nem lehet. E yyik a  m ásikkal á ll és sülyed. 
Egyik a másikba folyik, egyik a másikát ta rtja , támasztja. 
Minden mélyebben gondolkozású partem berünk állt, és 
még pozitív alapján all a kinyilatkoztatásnak, ellenben 
minden renegát nyerészkedő és atheistikus hajlamú.

Jaj annak, a ki konfesszionális indokokból a nem 
zetiség ellen vét, meghasoniást teremt, inkompatibilis 
kiiiönbséget tesz s így saját testvérét megöli. Jobb 
lenne, ha malomkövet kötne az illető atkozott nyakara 
és belevetné magát a tengerbe. Á tkozott lesz még 
emléke is és Ábel bosszúért kiálcozik az égbe. Ki 
kell égetni az ilyen undokot izzó vassal, hogy a pestis 
ki legyen irtva ; ha seb maradna is, az beheged.

Kell-c még hozzá tenni, hogy a nemzetiségi é rde
kek elvalaszthatatianúl össze vannak kapcsolva a müveit 
emberszerető, valódi demokratikus eszményekkel és 
minden idealisabb nemzetgazdasági törekvéssel ? A nép 
érdekeit most sűrűn hangoztatjuk, de sajnos, gyakran 
visszaélnek e je lszóval; de ugyan mondjátok meg. 
törödhetik-e valaki tisztességesen a néppel, ha draga 
kincsétől, atyai örökétől, az ő ezeréves szellemének, 
gyöngyétől megfosztja és azt labbal tapossa? Jót tehet
tek ti azzal, a kit kiáltani nem tudtok, s a kiknek nyelve 
nektek gyűlöletes?

Igen, nationaiisták vagyunk, de nem túlzottak 
mint azt a tótság ellenségei hangoztatják : tiszta tó tok  
és naiionalistak Isten igazságából és szelleméből, m ert 
latjuk, hogy nemzetiségünkkel elveszik műveltségűnket, 
kultúránkat, jellemünket és vagyonúnkat; elveszik lei- 
künkt.t. Istenünket és hitünket. Azért nemzeti érdekeink 
oly magasak, hogy ki ellenük — bármilyen tekintetből
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kérdezém az asszonytól, mért volt ez, villogó tekintet
tel csak ennyit súg : csak azért, csak azért.

Előadás után férje félre vonta. Kemény arccal, 
fenyegető tekintettei beszél vele. A nő némán, szernle- 
sütve haiigat, majd dacosan razza meg fürtös fejét s 
szinte hailom hamvas ajkán elsuhanni: csak azért, csak 
azért.

A másik négyedórában engem von magával Mik- 
lós, higgadtan ekkép szól hozzam :

— Barátom, téged feleségem szeret. — Ne is szólj. 
Én láttám, tehát tudom. Tőled nem veszem rossz 
néven Magam is voltam ily helyzetben, — garszon 
ember vagy. — Ám az asszonynak tudnia kell köte 
lességét. Szóltam neki, kijclentém, ha még ilyet veszek 
észre, halálfia. A milyen makacs, biztos vagyok benne 
semmibe sem veszi szavaimat. Hozzád fordulok hát. 
1 alan szereted, talán nem. Mindkét esetben kötelessé
ged óvni öt m agadtól, illetve elienem, a férje ellen. — 
Csodalatos logikával ennyit szólt, hanem az utolsó 
szavaknál szeme már vésztjóslón villogott. —

Lgy tettem. — Kerültem az asszonyt. Nem 
magamért, ö miatta. — Félrehúzódva gondolataimba 
mélyedtem, más világban, szebb világban kalandoztam.

Egyszerre lionka toppan elömbe. Lángoló arccal, 
gúnyos mosollyal kér föl egy táncra.

Húzta a cigány, lángolt az asszony! Mit törőd
tem én mar a két ránk szegzett szemmel?! Egészen 
átadók magunkat a tánc hevének, a csárdás tüzének. 
Szerelem-ittassan halkan triiazza fuiembe a csárdád

heves szövegét: Csak azért, csak azért szeretlek én 
téged . . . .

Virradatkor Miklós mindnyájunkat kivitt birtokára 
Szabadkoztam, — nem engedett. Engem is vitt. — Itt 
aztán folyt tovább a mulatság, vadtivornya, örült 
dinom-dánom. Napokon, éjjeleken at le nem dűlni, 
sőt meg sem tantorodni, hanem folyton inni és tán
colni : igy szoktak Miklósék mulatni. — Ittam minden 
férfival, csak Miklóssal nem. táncoltam minden asszony
nyal, csupán Ilonkával nem. S ez asszony teljesen 
belevetette magát e tivornya élvezetébe. A harmaJik 
reggel hármunkat, első sóiban öt s egy papot, valamint 
engem, taial poharak közt.

A harmadik éjjel már semmi éo nem vaia ben
nem. Összetörve testem-ieikem. Agyam kábult, zűrza
varos, labaim inognak. — Hanem midőn megszólalt a 
nóta, fölcsendült a dal, habzott a pohár, visszatért jo 
kedvem cs elevenségem. — Hiszen az ö nótáját húzta 
tüzesen, hevesen : Csak azért, csak azért szeretlek én 
téged . . .

Vele táncoltam, puha karjaival kígyóként fonja 
át valiamat. Tancol hévvel, t?ncol tűzzel. Kcbie piheg. 
arca lángol, kis kezei- fehér kendöt, selyem kendó: 
lobogtatnak. — Dacos tekintettel, ragyogó szemekke , 
ho szereimi tűzzel énekli csalogány hangjavai;

Csak azért, csak azért 
Szeretlek én téged ;
Szerelem tüze cg 
A szemedben néked.

Nyári ború után 
Kisüt a napsugár,
De igy még az sem éget.
Csak azért, csak azért 
Szeretlek- én teged.

A férj pedig látszólag egész közömbösen táncolt 
táncosnőjével.

Éjfél után aludni óhajtott minden ember. — Midőn 
Ilonkának jó éjt kivantam. gyorsan e szavat rebegi : 
egy óra muiva lent leszek a kertben.

Szavai szivembe nyiialanak. — Érzéra, ez iészen 
veszte. Kábult aggyal, izzó fővel gondolkoztam, hogy 
bújjak ki a dolog alól. — Vagy tán azt hiszi férje 
nem vigyáz utana ? hogy letöri a faradság, letöri akkor, 
mikor nejére kell vigyázni? Tán ezt hitte, — én azon
ban nem, mégsem taiaitam kibúvót. Iliaba forgatok 
agyamban barmit. Iliaba, h iába;! O tt kell lennem, meg 
keli jelennem!

Csöndesen osontam a sűrű, lombos kertbe. Alig 
mentem közepéig, mar hallom könnyed lépteit, ruhaja 
suliogasát. E ljött hat, rolian veszélyébe, nem gondol 
magavai, nem életével, nem gondol semmivel!

O tt a nagy diófa alatt, ott a kicsi padra ültünk. 
Oiembe húztam, karjaimba zártám, szivemre szorítam . 
A hold bágyadtán rezg at a lombokon, enyhe szellő, 
lenge szellő suhog, fatetején fülemüle csattog , énekel 
szerelemről, bűbajos, mámoros, boldog szerelemről. — 
Boldogan, mámorosán susogom fűiébe: miért szeretsz, 
miért szeretsz?



— vét, anathema til. Máskép nem cselekedhetünk. Szá- 
murikra Krisztus, üdvözítőnk keresztje be van cövekelve 
a mi erdeinkbe, aho2y azt a magyar cimer fele is 
mutatja. Vegyétek el tőlünk nemzetiségünket és holtak 
leszünk; és országunk a sírkertünk.

_ 12. Bűim. Turőc-Szent-Márlon,

E lőfizetési fe lh ív á s !
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőket, kiknek 

előfizetésük e hó végével lejár, szíveskedjenek ez 
irányban mielőbb intézkedni.

Azon t. előfizetőinket, kik előfizetéseikkel hátra- 
lókban vannak, ezúttal is tisztelettel kérjük hogy 
hátralékaikat kiadóhivatalunkba mielőbb eljuttatni 
szíveskedjenek.

A >Felvidéki Híradó, előfizetési ára:
Egész évre — — — — _ _ _ _ r r r.
Fél évre — — _ _ _ _ _ _  jj .

„^elTTid-élci H iradó“ 
kiadóhivatala .

H Í R E I N K .
— Műkedvelői színi előadás. A »Turóci Jótékony 

NőegyleU által m árcius hó 24-én rendezendő színi 
oiőadásra a meghívók a napokban küldettek szét. 
A kik tévedésből meghívót nem kaptak volna, azok 
e tekintetben forduljanak az egylet elnökségéhez. — 
Az előadás iránt nagy érdeklődés mutatkozik, mi 
abból is kitűnik, hogy a jegyeket m ár eddig is igen 
sokan váltották meg, és pedig mivel a Nőegylet se
gélyezésében nem tekinti a hozzá fordulóknak sem 
vallását, sem nemzetiségét, hiszszük, hogy a nemze
tiség ezúttal nem állja ú tját nem csak az anyagi hoz- 
zájárálásnak, hanem a személyes megjelenésnek sern.

— Közgyűlés. A *F. M. K E« turócmegyei választ
m ánya f. évi m árcius hó 24-én d. u. 3 órakor a 
megyeház nagy term ében ta rtja  meg idei rendes köz
gyűlését.

— Március 15-ike TurócSzt.-Mártonban. Az itteni 
állam i iskolák növendékei évenként megszokták ünne
pelni a szabadság, egyenlőség és testvériség ünnepét, 
s a hazafias magyar közönség szívesen vesz azokon 
rész t, részben azért, hogy szem tanúja legyen a m a
gyar hazafias eszmék hatalm as terjeszléséne-k; rész
ben azért, hogy élvezze az ifjúság szavalatait s szép 
énekeit. Az idén azonban egy különös mozzanat, a 
szokottnál nagyobb m értékben keltette fel az érdek
lődést. A znióváraljai tanítóképző intézetnek és az 
itteni állam i iskoláknak tan testü lete, ezen intézel 
igazgatójának kezdeményezése folytan elhatározta, 
hogy közösen ünnepük meg e nagy nap em lékezetét. 
Mindkét intézet növendékei hozzáláttak tehát, hogy 
szavalataik énekeik, s zenei előadásaik méltóan meg
feleljenek a szokottnál nagyobb dimenzióval egybe
kötött ünnepélynek. Március 14-én d. e. érkezett meg 
a 9 órai vonattal, a zniói képezde 33 növendéke, 
Egner Adolf és Párvy Endre tanárok vezetése mellett, 
az itteni vasúti állom ásra, hol őket sorakozva várták  
a felsőkeresk. iskola növendékei és tanárai. A meg
érkezett tanárokat Kertész János tanár üdvözölte a 
tan'.eslület nevében, míg a növendékekhez Bonis Pál 
felső osztálybeli tanuló intézte a testvérisülésre 
felh.vó kerekded, csinos beszédét. Ezután bevonultak 
az iskolák tornaterm ébe, ahol közös próbát ta rto t
tak. Az ünnepély d. u. fél három  órakor kezdődött, 
am ikor a nagy terem m ár zsúfolásig megtelt közön
séggel. Az ünnepély program m jának hatásá t s kivi
telének sikerét nem részletezzük, mert a hol Egner * S

Ő megfelel rá.
Csak azért, csak azért szeretlek én téged
Egyszerre gyors léptek hangzanak s — Miklós lép 

elébünk. Neje kezét megragadja s rám mutatva d ö rg i: 
Nem én, hanem ez itt az ön m cgölője!

Magával hurcolja — — — — —
— Álltam a ravatalánál, láttám lecsukott szemeit, 

melyből nem lövell többé szerelem ; néma ajakát, mely 
mégis mintha ezt susogná : csak azért, csak azért . . . .

Láttam és — nem sírtam . . . .
Voltam temetésén, hallottam a papok szivtépö 

énekét, láttam a gyertyáknak kékes lobogásat, fájó 
rezcgését.

Láttam és — nem sírtam.
Haliám a suttogásokat, a hullámzó nép su ttogását: 

öngyilkos lett.
Hallottam és — nem hittem.
Nem hittem, nem hittem csupán ezt rebegtem : 

miért, óh miért?
S mintha onnan a mély sírból is felelne: csak 

azért, csak az é rt! — Vagy tán csak a kripta hideg 
szellője susogott? — — — — — — — —

H ej! — Láttáin én már boldogabb világot, vero- 
fényes napfényt, derűsebb v idéket; csodás, buja nyári 
pompát s e csodás pompának édes koronáját, szi
vem k irá lynéjá t.......................

Csukás i Ugor.

Adolf ének- és zenetanár, meg Boldis Ignác igazgató 
veszik kezükbe a vezetést, ott a legteljesebb zenei élvezet 
,n*r előre biztosí'vu van. Élvezett tehát a közönség, s 
gyönyörködött az ifjúság hazafias lelkesülLógében. Mégis 
meg kell em lítenünk a znióiak pompás zenei előadá
sait. Valóban dicséretére válik Egner tanár úrnak, hogy 
növendékeivel nagyobb szabású zenedarabot be tan ítta 
tott « azt oly pompásan tudta előadatni. A két intézet 
férfi karai is kitettek magukért, de a polgári iskolák 
vegyes kara is excellált üde hangjával s szép ének- 
darabjaival. A közönség sűrű tapsokkal fejezte ki elis
m erését Boldis Ignác igazgatónak és Egner Adolf tanár
nak Végül meg kell emlékeznünk Somogyi Géza ké- 
pezdei igazgatónak az 184«-iki m árcius 15-éről ta rto tt 
s nagy ha'.ást keltett beszédéről és Boldis Ignác 
igazgatónak a magyar hazafias költészetről ta rto tt 
élvezetes és szép eszm efuttatásáról, nemkülönben Ko
vács Sándor és Fazekas József tanitóképezdei, Telis 
Géza és Clement Ernő felsőkeresk. iskolai növen
dékek szabatos és hatást keltett szavalatairól.

— Miniszteri köszönet és elismerés. A vallás- és 
közoktátásügyi m iniszter úr ő nagyméltósága. Boldis 
Ignáchoz, mint a luróc-szt.-m ártoni állam i iskolák 
igazgatójához, az alábbi sorokat intézte:

»Turócvármegye k r .  tanfelügyelője ú tján  é r
tesültem  arról, hogy Czímed a vezetésére bízott 
tanintézetek igazgatásában, valam int társadalm i 
téren is, hazafias, üdvös munkásságot fejt ki. Örö
memre szolgál Czímednek közhasznú, eredm ényes 
működéséről őszinte köszönetemet és e lism erése
met kifejezhetni.*

A nevezett iskolák tantestülete a magas minisz
teri elism erés alkalm ából igazgatója tiszteletére isko 
lai ünnepélyt rendezett, a melynek program ja ez volt: 
1. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő és Boldis Ignác 
meghívása a küldöttség által. — 2. Hymnus. Éneklik 
az intézet növendékei. — 3. Berecz Gyula kir. tan- 
felügyelő üdvözlő beszéde, melynek kapcsán a minisz
teri leiratot átadja. — 4. Révész Lajos üdvözlő beszéde.,
— 5. Az alapítólevél felolvasása. — 6. Uhlyárik Szende 
üdvözlő beszéde a megyei tanitó-egyesület nevében.
— 7. Növendékek üdvözlő beszéde. — 8. Talpra 
magyar! Éneklik az intézet növendékei. Az ünnepély 
után bankett rendeztetett, melyen résztvettek a znió
váraljai állam i tanítóképezde és a ru tikai áll. elemi 
iskola tantestületének küldöttei is.

— A körmöcbanyai magyar egyesület e hó 14-én 
rendkívüli közgyűlést ta rto tt, melynek tárgya az évi 
költségvetés m egállapításán kívül az volt, hogy el
fogadja-e az egyesület örök tulajdonául a nemrég 
készült új színpadot. A színpadot ugyanis Angyal 
Béla főreálisk. tanár és Örley János, az egyesület 
titká ra  állíto tták  fel, 50 áldozatkész hazafi anyagi 
tám ogatásával. Miután a színházat alapítók a színpad 
fen tartására és gondozására nem akartak  külön 
egyesületet létesílani, Örley indítványára e lhatároz
ták, hogy azt az egyesületnek fogják felajánlani. A 
közgyűlés hálás lelkesedéssel fogadta el a szép ado
mányt. a m egállapított föltételekkel együtt, melynek 
leglényegesebbje az, hogy a színpadon kizárólag m a
gyar nyelvű színi előadások rendezhetők. Az egye
sület színpada a közel jövőben ismét szép díszlettel 
fog szaporodni. Budapesti művészek, kik a legutóbbi 
nagy ünnepélyükre a város tanácsátó l 1500 fenyőfát 
kértek és kaptak, Ígéretet lettek, hogy viszonzásul 
diszletet fognak a színpadnak festeni. — Mint minden 
évben úgy az idén is, megünnepelte az egyesület 
március 15-ikét. mely a város egész, hazafias közön
ségének részvételével folyt le.

— A turóci magyar olvasó és társaskör m árcius 
hó 14 én bankettet rendezett helyiségeiben, melyen 
a tagok szép számmal jelentek meg. A m árciusi esz 
mék tolm ácsa dr. BeniczkyAkos volt, a ki kerekded 
beszédében szépen fejtegette, azoknak korunkra gya
korolt hatását. Csepcsányi Sándor a nemzeti eszmét 
fejtegette, kim utatva, hogy Turócvárm egyé java-része 
mindig annak a szolgálatában állott, — éltette ezen 
irány képviselőjét, Beniczky Kálmán alispánt. Dr. 
Schwarz Mór rabbi, a nála szokásos virágos, szép 
nyelvezettel fejtegette ax egyetértés és testvéresülés 
eszméit, rám utatva lapunknak ez irányban való lőrék 
vésére s felhivta a jelenvolt közönséget eszméink meg
valósítására.

— Purim táncmulatság A helybeli izr. fiatalság 
által f. hó 18 án rendezett táncm ulatság szépen sike
rü lt A kedélyességből nem hiányzott semmi. Az első 
négyest 60 pár táncolta. Jegyeiket részben megvál
tott k, részben pedig felülfizettek a következő urak: 
Náthán Henrik (Prékopa) 5 f r to t ; Dr. Lax Adolf, 
IiofTman Ede, Graber Jakab, Fischer Adolf, Friedm an 
Gyula 2—2 frto t; Fried Miksa, Kohn Hugó (Divék), 
Fischer Lajos, Schvarz Vilmos, KufTter Zsigmond, Perl 
Albert, Münz Salamon. Dr. Schw arz Mór, Grossman 
Adolf, 1 — 1 frto t; Spitzer Albert, VVittman Dániel. 
Lővy Mór, M. S., Politzer Adolf, Frankéi Ede, Links 
Simon (Szebeszló), Szánthó Sándor (Losonc), Balázs 
Miksa 50—50 k rt; Klein Ármin 25 krt, összesen: 28 frt 
75 kr. A rendező bizottság ez úton mond hálás kö 
szönetet a  szives adakozóknak.

— A rózsahegyi kath. főgimnázium önképző köre 
a gimn. ifjúság közreműködésével, m árcius hó 15-én 
délelőtt ünnepelte meg a szabadság ünnepét 'tizenkét 
pontból álló  programmal.

— A breznobányai községi iskolák m árcius 15-kót 
nagy számú hazafias közönség je le n lé tb e n  a 
nagy vendéglő dísz termében igen gazdag és v á l
tozatos m űsorral ünnepelte meg. A/, ünnepélyt 9 
órakor m egtartott hálaadó isten ilisz telet előzte meg. 
a melyei! a többi hivatalokon kívül az elemi iskola
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felsőbb osztályai, a polgári iskola négy osztálya é s 
mindkét intézet tanerői testületileg vettek részt. Az 
ünnepély pontban 10 órakor vette kezdetét. Az 
ünnepély, mely minden tekintetben kitünően sikerült, 
K ippert István igazgató és a tantestület ügybuzgó 
működésének m egérdem lett eredménye.

Egy jelen volt.
—  Nyilvános köszönet. A znióváraljai áll. ta n ító 

képző intézet s a turóc-szt.-m ártoni áll. polgári és 
felsőkereskedelm i iskola f. hó 14-én ta rto tt hangver
senye alkalm ával felülfizettek a következők: Justh 
Kálmán főispán úr ő m éltósága 10 frtot, ifj. Justh 
György 2 frtot, H auser László 2 frtot, Csepcsányi 
Ferenc 1 frt 20 krt, V ákár Ella. Somogyi Géza, Schin- 
ner Lajos 1 — 1 frtot, Justh Ferenc 80 krt. Balázs 
Endre 60 krt. Záthurecky Tamás. Pauünyi Gábor, 
S teiner Mór, Fischer Lajos. Braun Samu <10—40 krt. 
N. N. 1 frt 90 krt. Fogadják a szives adakozók a 
rendezőség hálás köszönetét.

—  A »Magyar Turista Egyesület* egyetemi osz
tálya, a budapesti osztály tám ogatásával, f. évi m ár
cius hó 24-én az »Európa szálló* (V. N ádor-utca 5) 
term ében, zártkörű  turista táncestélvt rendez, melyre 
a turócmegyei turista-osztály tagjait és családjukat, 
ezen osztály elnökségéhez intézett meghívó utján 
hívta meg a rendezőség.

— Felvidéki tanítóegyesület. A harsmegyei á lta 
lános tanítóegyesület az egész felvidékre kiterjedő 
tanítóegyesület a lak ításá t vette tervbe. Az uj egyesü
let kiterjedne Árva, Trencsén, Nyitra, Bars, Turóc. 
Zólyom. Liptó és Nógrádmegyékre s egyesítené a 
tanítóit. Jejentkezni lehet Kórvoly Miklós bizottsági 
elnöknél Körmöcbányán.

—  Korai fürdó-saison. A magyarországi fü rdők
ben rendszerin t későn, csak m ájus hó közepén kez
dődik a fürdő-saison. Jó részt ez az oka annak, hogy 
a magyar közönség még mindig óriási tömegekben 
keresi föl a külföldi fürdőket, holott a magyar fü r
dőkben is m egtalálhatná a klimatikus hatások és a 
források gyógyító ereje mellett azokat az intézm é
nyeket, melyek a különféle betegségek ellenében 
szükségesek. Ezen bajon segít most az utóbbi esz ten 
dők során nagyszerű fejlődésnek indult Rajecfürdö- 
nek az igazgatósága. E fürdőben ugyanis az idén 
már április hó 1-én kezdődik a saison. Érre különö
sen alkalm as rendkívül kedvező éghajlati viszonyai
nál fogva, melyek már áprilisban is tökéletesen meg
felelnek a különféle bajok ellen orvoslást kereső 
betegeknek Rajecfürdőn. hol eszlendöről-esztendőre 
szinte meglepő arányokban nyilvánul a fejlődés, 
mely ezt a gyönyörű fekvésű helyei egyik leglátoga
tottabb és legkedveltebb magyar fürdővé te tte , a 
kitűnő gyógyhatású meleg ásványfürdő úgy Marien- 
bad és Garlsbad között helyet foglaló hideg és meleg 
ásvány ivókúrája mellett tavaly óta a modern tech 
nika és orvostudomány minden igényeinek megfelelő 
hidegvizgyógyintézet és a Francensbádival egyenlő 
tökéletesen kipróbált vasas lápfürdők is állnak az 
üdülést és gyógyulást kereső közönség rendelkezésére. 
A most életbe léptetett újítás, vagyis az, hogy a 
saison m ár április 1-én megkezdődik, hasonlókép 
arra  vall. hogy a fürdő igazgatósága semmi áldoza
tot nem kiméi mikor a fürdőző közönség igényeinek 
a kielégítéséről van szó Rajecfürdönek vasúti állo
mása Zsolna, a m. kir. allam vasutak mentén.

— A hölgy közönségnek. Mint budapesti tudó
sítónk értesít Szénásy HoíTmann és T ársa B écsi-utca
4. sz. a latti nagy és előkelő áruházában már meg
érkeztek a legújabb párisi és lyoni selyem kelmék. 
Hogy e kiváló cég rak tára i m ennyire egyedül állanak 
fővárosunkban ; elég csak röviden jeleznünk, hogy 
úgy a főváros mint a vidéki főrangú körók hölgyei, 
itt ta lálkoznak egymással, hogy a párisi legújabb 
divat m üizléseiről tudom ást szerezzenek. Hogy pedig 
az árak  mind ezek dacára  oly előnyösek, ez abban 
leli m agyarázatát, hogy a cég főnökei árú ikat m in
denkor személyesen és közvetlenül szerzik be a világ 
legtekintélyesebb gyáraiból. Tekintve, hogy ezen elő
kelő árúháznak csak egyszeri megtekintése már 
magábau is szórakoztató látványosságot nyújt, höl
gyeink iránti kötelességet vélünk leróni midőn e 
jeles cégre becses figyelmüket felhívjuk.

—  Köhögés, rekedtség és elnválkodás ellen leg
jobb hatású szer a Réihy-féle pem etefű-cukorka, 
mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz - ra 30 kr. 5 do 
bozzal 1 frt 50 k ré rt bérm entve küld Réthy Béla, 
gyógyszerész Békés-Csabán.

1897. március 21. 3

N y í l t t ó l -.
Az e rovatban foglaltakért nem vállal felalösúget a szerk.

Foulárd-selyemet 60 krtól 3 frt 35 krig méte
renkén t — japán i, ch inai, s. a. t. a legújabb m intá
za tta l és színekben, ú. m. fekete, fehér és színes, 
Henneberg selyemet 35 krtól 14 frt 65 krig m éteren- 
kint sim a, csikós, kockázott m intázolt.dam asztot s. a t. 
(mintegy 240 különböző minőségben és 2000 szín és 
m intázatta l s. a. t.) a megrendelt áru postabór és 
vámmentesen a házhoz szállítva mintákat postafor
dultával küld : ■ I n m e l ie i 'K  (cs. k. udvarszallitó) 
M cly c 'in g y á ra  f iü i ' i c l i l i e n .  Svájcba címzett 
levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pon
tosan e l in té z te le k .



4 Türőc-Szl.-Márton,
Tekintetes
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I)r. Ilaáz Simon úrnak,
körorvos, közép isk. kép. egészségtan-tanár

K iurN án)'.
Ön feleségemet közel hat hétig tartó súlyos beteg 

ségében oly kiváló szak-értelemmel és buzgósággal 
kezelte, hogy el nem mulaszthatom ezért úgy a magam, 
mint most már teljesen felépült feleségem nevében 
önnek leghálásabb köszönetemet nyilvánosan kifejezni.

Szucsány. 1897. évi március 19-én
Kiváló tisztelője

Klein Simon,
tanító.

Valódi
b rtn n i posztó-szövetek

I frt 3-10 jó minőségű \
Valódi l frl *1° Jó m‘nőségü )V&10Q1 \f rt 4-gQ minőségű / 

frt 6 — jobb minőségű
/fr t  776 tinóm V egyapot [ frt 9 _  legfinomabb )

egy
férfi-öltönyre 

elegendő 310
07PI v én v*

frt 10-60 kiváló finom ’
Egy fekete szalonöltönyrevaló szelvény ára 10 frt. 
Felöltő-szövet, lódén, peruvien. doskiug, allami 
és vasúti tisztviselőknek való szövetek, legfino
mabb kamgarn, cheviot stb. gyári árakon küld 

a legjobb hírnévnek örvendő

Kiesel-Amhof gyári raktár Briinnben,
M inták  ingyen , H in la liü  k i^ zo lg n lá s .
F i g y e l m e z t e t é s !  A t. ez. közönség figyelmez

tetik. hogy direkt vásárlásnál a szövetek sokkal 
olcsóbbak, mint a közbenjárók által rendeltek. 
A brünni Kiesel-Amhof cég valamennyi szöve
teket valódi gyári árakban küld. a privát-vevő
ket oly nagy mérvben terhelő, a gyárak által a 
szabóknak nyújtott árengedmény felszámítása

2. sz. 1897. hagy.

Hirdetmény.
Néhai Feriencsik született Kozma Franciska. 

Znióvaralján 1882. évi március hó 2-an végrende et 
hátrahagyása nélkül elhalt örökhagyó hagyatéka 
ügvének tárgyalására határnapul 1897 évi junius ho 
25-ik napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki iro 
dámba, mely határnapra a hagyatékban érdekeltnek 
mutatkozó, de ism eretlen helyen távol levő Ferien
csik Miloszlav nagykorú fia. és Feriencsik János 22 
éves 11a e hirdetmény utján oly hozzáadással idé
zem meg. hogv abban az esetben, ha a tárgyaláson sze
mélyesen vagy meghatalmazott áltál meg nem jelenik : 
a tárgyalást a "részére a gyámhatóság által kinevezett 
gondnokkal fogom megtartani és hogy perre utasítás 
esetében is — a mennyiben képviseletéről nem gon
doskodik — ez a gondnok fogja képviselni.

Turóc-Szt.-Mártonban. 1897. évi m árcius hó 16.
Gaianda Samu kir közjegyző.

1897. évi 1137. szám.

1897. március 21. 12. szám.

Richíer-iéie H orgony-P a in -E xpeller
L in im e n t. C a p sic i co m p .

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

nélkül. RICHTER F.AD.é* társa. cs. ét kir. ad/ari szállítók. RDDOLSTADT.

Árverési hirdetmény.
Az alu líro tt m. kir erdőhivatal ezennel közhírré 

teszi hogy a Selmecbányái ó s ja ln a i m. kir erdőgond
nokság egész kerületében az 1897. évtől 1902. év 
végéig, azaz 6 éven keresztül évenkint te rm elhető , 
mintegy 40 (negyven) ezer Hit. faszén, továbbá a 
garamrévi erdőgondnokság kerületében 1898. évtől 
1902. év végéig, azaz f> éven keresztül évenkint te r 
melhető, mintegy 10 (tiz) ezer ürm.3 m egközelítőleg 
50°/o-ban bükk. 3.r)°/o-ban tölgy és 15% -ban lágy 
vegyes hasáb- és dorongfa eladása irán t f. é. április 
ho 12-én d. e. 10 órakor. Zsarnócán, a m. kir. erdö- 
hivatal irodájában, Írásbeli zárt aján latokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverés fog ta rta tn i.

K ikiáltási á ra  a szénnek H ilk in t:
I. t. o. az erdőben bükkszén 27 kr., tölgyszén 25 kr., 

lágyfaszén 20 kr.
II. t. o. az erdőben bükkszén 24 kr., tölgyszén 24 kr., 

lágyfászén 18 kr.
A tűzifa kész állapotban az erdőben : 

bükk hasáb és dorongfa vegyesen . . . . 80 kr.
^ » » » ► ......................75 kr.

la g v f a ............................................................................ 65 kr.
Úgy a szénre, mint a tűzi fára külön-külön írá s 

beli a jan la t teendő és bánatpénzül a kikiáltási á ra k 
nak 10%-a kerek számban 1000-1000 (egy ezer) frttal 
szerelendő fel. Az ajánlatok. 50 kr.-os bélyeggel fel
szerelve. a szabalyszerii módon állitandók ki. U tó
ajánlatok semmi szin alatt élném fogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek ezen erdő- 
hivatalnal, a hivatalos órák  alatt, bárm ikor meg
tekinthetők.

Zsarnócán. 1897. évi m árcius 12-én.

M. kir. erdőhivatal.
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Budapest, V., Alkotmany-utcza 31.
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BERGRDORFI TEJGAZDASÁGI GÉPGYÁR
kizárólagos képviselete Magyarországon elvállal 

<<‘j«íHíMla»»áKolt és te jsx ft  
v e t k e z e t e k  in im k a t e le -  
l»c in < k  K zakK zerii t e l j e *  
fe l* * e r e lé * é t  legelőnyösebb 
feltételek mellett; szállít legjutá- 

nvosabban legkitűnőbb

lefólöz ögepek. továbbá vajköpülök, 
hütók. vajgyúrok, valamint min- 
den más tejgazdasági gépeket és 

edenyeket.
Árjegyzékek és előirányzatok kívánatra díj- j 

mentesen küldetnek.
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BUDAPESTI SZIVATTYÚ- ES GÉPGYÁR RESZVENY-TARSASAG
(ezelőtt WALSER FERENC)

BUDAPEST, “<n7"Z- ZZ"ü.lső Trá-ci-ULt -45. sz.
Sürgönyeim: S Z Í V A TTA I (iV Á B  H l D A PIIK T.

€■ ¥  A Ii T  :
mindenféle gőzgépet. Schmidt-fóle forrgózmotorokat (40%  szénm egtakaritás). petróleum- és benzin
motorokat. Keretfürészeket. körfűrészeket és csertörőket. Gőzkazánokat, elómelegitóket. tartányokat. 
Hidakat és egyéb vasszerkezeteket Mindenféle m x ív a t I y n k a t  gőz-, szíj- és kézi hajtásra, valam int 
villamos özemre. Artézi kutfelépitményeket vasból Tüzfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági fel- 
szerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sarkaparó és seprőgépeket, hóekéket és 
úthengereket. Egészségügyi szereket, m int gözfertótlenitó készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket 
pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és órcöntvényeket. harangokat. Kemenyöntésü acélfelületü tűz

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

központi fűtéseket.
----== Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. = ----
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* l t !  ^ m ú lh a t a t la n  sser mindenféle káros rovar Vistos és
g y o r s  k i i r t á s á r a ,  m i é r t  , s  a v e v ő k  mi  h ő ,  d i c s é r i k  s k e r e s i k .  I s m e r t e t ő  j e l e i :  1. a l e p e c s é t e l t

T iirórx-M xt.-M árton . 

Mptő-MKt.-MiklÓN t

Grabcr Miksa és Fia 
Schwarz Kálmán 
Soltész L.
Mittelmann H. 
Bodicky D. M.

p a l a c k ,  2. a » Z a c h e r l «  né

l<iplo-*7.t.-MiklÓN I 
Mnmiri, i

Schavernorh G. 
Trnovsky József 
Perl János Fia T n l- I 'ro tia  I 

l l ln ln i rx a  ! 
AnmoNxto «

Gál Emil 
Schulz Ármin 
Skálák Gusztáv 
.1. Magocs 
Neumann Miksa

—  m r— r *  i s i s s é
Turóc-axL-m&rtoui Magyar Nyomda -  Moakóoi F e r e n c x n é . --------------------------------
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