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K ö z e g é s z s é g ü g y ü n k r ő l .
Beksics Gusztáv, a nagyhírű publicista, azt 

írja egy a kormányhoz közelálló napilap vezér
cikkében: »Macaulay azt mondta, hogy Anglia 
telkiismerete minden hetedik évben fellázad, 
s akkor nagy erkölcsi tisztogatást és súrolást 
végez, hogy ismét 7 évre elaludjék. Magyar- 
országon a rósz közegészségügy miatt éven
ként történik felháborodás a belügyi költség- 
vetés tárgyalása alkalmával. Ekkor aggodalmai; 
nyernek kifejezési, mig végre a megnyugtatások 
jutnak érvényre — és egy éven át az ügy 
ismét pihen.*

Közegészségügyünkkel politikusaink legke- 
vésbbé foglalkoznak. Mig künn az éleiben min
denki az orvostanhoz akar érteni, olt az ország- 
gyűlés termében — a hol az ország mindenféle 
bajainak orvoslásáról van szó — a közegész
ségügy egy »noli me tangere*. Hisz közismert 
dolog mily fontos tényező az állategészségügy, 
mily figyelemre méltatik ez, mily áldozatokat 
hozunk ennek javítására — a közegészségügy 
rovására. Nem csoda! Olt financiális károkról 
van szó, itt csak — emberekről.

Nyugat-Európa népei közt Magyarországon 
a halálozási arány a legnagyobb, és e tekin
tetben Budapest a világ összes fővárosai közt 
első helyen áll. A születések számát tekintve 
a harmadik helyen állunk, de a nagy halálo
zás okozója, hogy félig se gyarapszunk ügy, 
mint a nyugat többi népei. Angol- és Francia- 
ország a jó közegészségi viszonyoknak köszön
heti nagyságát, — Törökország romlását pedig 
a rósz hygieniai viszonyok okozzák. Régi állam- 
tudományi axióma, hogy csak egészséges embe
rek, jó egészségi viszonyok teszik az államot 
nagygyá, erőssé.

A közegészségügy a legújabb időkig kor
mányaink mostohagyermeke volt. Minden évben 
beszéd tárgyát képezte a közegészségügy a 
parlamentben, hogy ezután egy évre újra 
feledésbe menjen. Hieronymi volt az első, ki 
több jó akarattal mint szakértelemmel kezébe

vette az egészségügy elhanyagolt ügyéi, — 
de egynéhány rendelettől eltekintve minden 
a réginél maradt.

Most úgy látszik, egy jobb kor hajnala 
virradt közegészségügyünkre. Kél év óla nagyon 
sok történt e téren. Nem mondhatom azt puszta 
véletlennek, hogy a mostani budgelvita alkal
mával épp a kormánypárt tagjai voltak azok, a 
kik szőnyegre hozták a közegészségügyet, nem 
mondhatom azt se puszta véletlennek, hogy 
ez alkalommal a közegészségügy oly beható 
megbeszélés tárgyát képezte, és semmikép se 
kicsinylendő Beksics Gusztáv említeti cikke. 
Beksics a kormány pennája. Az ő cikke ily 
lapban félig hivatalos jelleggel bir. Épp ezért 
tartom oly fontosnak, tartom fordulópontnak ez 
időt közegészségügyünk történetében.

A közegészségügy a mostani viszonyok 
között a körorvos vállain nyugszik. Az 1876-ik 
XIV. l.-c. intenciói szerint a körorvosi állások 
azért szerveztetek, hogy legyenek orvosok a 
legelhagyottabb vidéken is, hogy az orvos 
igénybevétele a jobbmódunak is csekély áldo
zatába kerüljön — innen a szegényleles hor
dártaksák, — hogy a szegényeket ingyen 
gyógykezelje és mellesleg végezze a hygieniai 
szolgálatot.

Minő befolyással van egy körorvos az 
egészségi viszonyokra, mutatja egy később 
közlendő statisztika, a melyből kitűnik, hogy 
a 7 éven alóli gyermekek halálozása 10— 12 
°/o-ka! csökkent, a mióta körorvos van olyan 
vidéken, a hol ezelőtt orvos nem volt. Csök
kent dacára annak, hogy a 7 éven alóli gyer
mekek törvény által kötelezett gyógykezelése 
keresztülvive ni c s .  Hát ha még . . . !

Ha egyebet sem ért ej a körorvos mint 
ezt — akkor is teljesen megállta helyét, akkor 
is nagy szolgálatot tett a hazának. A hygienia 
főtörekvése a halálozás csökkentése, különös 
figyelemmel a gyermekek halandóságára. Köz- 
egészségi törvényünk messzehalón intézkedik 
a kisdedek kötelező gyógykezeléséről s hivatva 
volna a halálozási a minimumra redukálni. A

belügyminiszteri rendeletek nagy száma sza
bályozza a bábaügyet, melynek célja egyrészt 
az anyának, másrészt a kisdednek a kellő ápo
lást biztosítani. Törvényünk követi a csemete 
növését, születésétől kezdve gondozni, ápolni 
akarja, nehogy ápolás hiányában elfonnyc'Kjjo, 
tönkremenjen. De ez intézkedések mind csU 
papíron vannak, s a végrehajtásuk körüli lanv- 
haság problematikussá teszi az egész közegész
ségügyi ténykedést.

Meg van nehezítve a keresztülvitel egy
részt az által is, hogy szegény betegeknek az 
állam számlájára gyógyszereket kiszolgáltatni 
többé nem lehet, és törvényhatóságunk az 
ígért kivételes engedélyezés iránt a belügymi
niszterhez még nem fordult, miáltal az az 
anomalia keletkezett, hogy a községek a sze
gény betegek gyógyszereinek fizetését csakis 
a legvégső esetben — koldusoknál — vállal
ják magukra. Szegény parasztunk az ingyen 
gyógyszer jótéteményétől meg lévén fosztva, 
az ingyenes orvosi segély dacára gyermekének 
a gyógyszert meg nem csináltathatja. Megfelelt 
a törvénynek — o t t  a h o l  k ö v e t e l i k ,  — 
hivatta az orvost, a halollkém előtt igazolja 
magát a vénynyel.

Korántsem tekintem ezt közegészségügyünk 
panaceájának, de egy nagy lépés volna a javulás
hoz. A gyökeres reform csakis az államosítástól 
várható, mikor is a közegészségügy közkatonája, 
mint az állam hivatalnoka, sokkal inkább képes 
lesz az állam intézkedéseinek érvényt szerezni, 
különösen ha államosítás esetén a végrehajtás 
is az államot és nem a községet vagy pláne 
az egyeseket fogja illetni. Mert épp ez volt a 
körorvos eddigi működése meddőségének a 
főoka. Függő helyzete a községektől, a mikből 
fizetését húzta, — függő helyzete az egyesek
től, a kiktől élt, kezét megkötötték, működését 
megbénították.Csakis független hivatalnok felel
het meg teljesen a rá bizolt feladatnak.

Dr. K. M.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCÁJA.
A várasszony panasza.

A strccsnói várban
Van egy kis kápolna,

I tt hangzott imája
Egy jámbor asszonynak.

Bosnyák Zsófiának
— Ez az asszony neve —

Volt a kis kdpiolna 
Legkedvesebb helye.

Mikor késő este
Vércse, varjú elül,

Es az éjnek leple 
A váron elterül:

A kis kápolnában 
Lenge női alak 

Iloldszötte ruhában
Zokogva mond panaszt :

— Én uram, istenem,
M it vétettem nagyot,

Hogy szegény tetemem 
Pihenni nem hagyod t 

Babonás népeknek 
Vagyok a prédája;

Óh, mért tiem temetnek 
El a csendes sírba ? —

Jámbor várasszonynak 
Kóborló szelleme,

Térjél nyugalomra 
Bajodat feledve !

Nagyobb a mi bajunk,
Óh, százszorta nagyobb,

A kik még itt lakunk 
E  zordon sírhalmon.

97. II. 18. Bánfi János.

A  boldogságot ki kell küzdeni.
— Irta : H avas Zsigniond. —

— A »Felvidéki Híradó* eredeti tárcája. —

Lázas munka folyt már kora reggel óta Fejes 
Ödön házánál. Nagy takarítás, nagy átalakítás, bútorok 
ide-oda illesztése, padlómázolás, meg sok minden ; a 
mi csak szükséges ahhoz, hogy egy szokatlanul nagy 
társaság kellőképen fogadható legyen. A munkában 
maga a ház úrnője jár elöl jó példával, nagy segítsé
gére van Berta leánya, ki már napok óta izgatottan 
készült a fogadásra. A konyhából sürgés-forgás, sister
gés zaja hallatszik. A kép te ljes: itt legalább is lako
dalomra készülnek. Pedig nem arra.

Fejes Ödön egyike a főváros jobb módú hivatal
nokainak. Hivatalában buzgó, lelkiismeretes; állandó 
kedveltje főnökének. Otthon példás csaladapa, ki csa
ladjáért kész feláldozni nyugalmát, mindenét. Gyerme
keit kimondhatatlanul szerep és soha sem mulaszt el alkal

mát, midőn nekik örömet szerezhet. Gyöngéd szeretettel 
nevelte őket és büszkén vallja, hogy ő kizárólagos 
nevelőjük.

Csöndes családi életet élve múltak el az évek. 
A icányok felnőttek és elérkezett az idő, midőn a tár
sadalmi szokások szabványai szerint gyakorlatilag is 
meg kellett tanulniok, hogy az ember nemcsak önma
gának vagy csaladjának van teremtve, hanem forognia 
kell társasagokban, mozognia más emberek között is, 
hogy e mozgás közepette kifejlődhessék hajlama élethi
vatásának betöltéséhez.

Fejes Ödön, mint józan gondolkozású családapa, 
ezt belátta és csakhamar kész volt tervével. Közölte 
is családjával és ez az elhatározás idézte elő a nagy 
élénkséget.

Berta izgatottan gondolt a nagy napra, a melyen 
az első táncóra örömeit fogja élvezhetni. Első eset, 
midőn nagyobb társaságot láthat maga körül és örö
mébe, melyet a változás előidézett, belevegyült a féle
lem is, mely igen gyakran aggasztotta a miatt, fog-c 
tudni a nyüzsgő körbe beilleszkedni ? A képzelet varazs- 
ecsete szépnek, szemkapraztatónak festette a jövőt és 
az álmatlan éjszakák szorosan összefüggnek e targygyai.

Hat ki ne emlékeznék ezekre az őrzésekre, melyek 
szüntelenül kísérik az embert, érzelmi világában szédü
letes gyorsaságban apályt és dagaiyt: mondhatatlun 
(élelmet és túláradó örömet keltve ? Kinek ne volna 
élénk emlékezetében az izgatottságnak minden tagját 
átjáró érzete, melyet az első taneóra közeledése benne
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Az iskolai takarékpénztárak.
Mi van ezzel az eszmével, melyet egyidőben Kár

pátoktól az Adriáig hangoztattak ? Elaludt-e örökre, 
avagy itt ott még tengödik-e, várva, mig egy újabb 
kor kiemeli a homályból ?

E kérdéseket természetesen a magyarországi isko
lai takarekpénztarak szempontjából vetjük fel, melyek 
létezéséről — ha egyáltalán létezik még egy-kettő vala
hol — semmit sem tudunk. Pedig egyidőben a lapokt 
a tanférfiak, tanügyi hatóságok, szülök általában a 
nagy közönség sokat foglalkozott az iskolai takarék- 
pénztárak kérdésével, kimutatások jelentek meg ezen 
intézmények terjedéséről, működésűk eredményéről, sőt 
már térkép is jelent meg, mely az iskolai takarékpénz
tárak megyénkinti arányát mutatta fel. A tanférfiak 
hosszú, éles vitákat folytattak az eszme fölött, két 
táborra oszlottak; az iskolai takarékpénztárakat pár
tolók es ellenzők taborara. Hogy minő érveket hoztak 
fel és melyik félnek volt igaza, ma nem vitatjuk, kons
tatáljuk azonban, hogy az iskolai takarékpénztárak hazánk
ban buzgó elöharcosanak elhunytaval maga az eszme 
is meghalt.

Nem így történt azonban azon országokban, melyek
től mi az eszmét átvettük Német-, Francia- és Olasz
országban egyre gyarapodik az iskolai takarékpénz
tárak szama, pedig ezen országokban mar rég túl van
nak a kísérletezésen, ha tehát az iskolai takarékpénz
tárak folyvást szaporodnak, gyarapodnak s újabb és 
újabb pártfogókra falainak, ez amellett látszik bizonyí
tani, hogy az iskola takarékpénztárak intézménye peda
gógiai, erkölcsi és közgazdasagi szempontokból egy
aránt figyelmet érdemel. Érdekes volna tehat tudni, 
hogy miért képezünk mi kivételt; Magyarországon m iért1 
nem honosuitak meg az iskolai takarékpénztárak, miért Dan 
halt meg az eszme mar az első kiserietek után, mielőtt 
annak gyakorlati értékéről tapasztalati tényekre alapí
tott ítéletet lehetett volna mondani ? E kérdések megvi
tatása inkább a tanügyi lapok hatáskörébe tartozik, miért 
azokkal nem foglalkozunk, de annál inkább rá keli 
irányítani figyelmünket a külföldi iskolai takarékpénz
tárak működésére.

A német ifjúsági takarékpénztárak egyesületének 
12-ik értesítéséből látjuk, hogy Németorzságban 13S 
városban és 2272 faluban aiianak fenn ily takarékpénz
tárak, melyeknek kétharmada Porosz- és Szaszországra 
esik. Az éppen most megjelent 13-ik értesítő azonban 
mar csak 1728 ifjúsági takarékpénztárról számol be, 
minek az az oka, hogy más címeken működő ifjúsági 
takarékpénztarak, minők a konfirmandusok takarék
pénztárai, fillér- és vasárnapi takarékpénztarak az egye
sület aital megállapított alapszabályok szerint alakult 
és működő ifjúsági takarékpénztarak jegyzékébe ezút
tal nem vétettek fel. A jelentés küiön-külőn mutatja 
ki minden egyes ifjúsági takarékpénztár évi forgalmat, 
a betevők számát es a betétállományt az év elején és 
végén, egyszersmint pedig számadatokkal igazolja azon 
állítás tarthatatiansagat, mely szerint az ifjúsági taka
rékpénztarak csak a varosokban terjednek el.

A franciaországi iskoiai takarékpénztárakról most 
jelent meg Malarce 14-ik jelentése. A jelentés szerint a 
a franciaországi iskolai takarékpénztárak száma 24,195-re 
emelkedik 440,188 betevővel és 12.985,340 frank betét- 
állománynyai, a takarékpénztarak egy év alatti szaporo-
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rodasa 4400. Malarce összehasonlítást tesz a francia e» 
németországi iskolai, illetve ifjúsági takarékpénztárak 
közt, melyből kitűnik, hogy Németországban 172$ il> 
takarékpénztár all fenn 227,442 betevővel. E szerint 
Németországban alig emelkedik az ifjúsági takarék- 
pénztárak száma a franciaországi iskolai takarékpénz
tárak szamának tizenkettedrészére, ellenben a betevők 
szama Németországban a francia betevők szamanak 
felét teszi ki. Ennek magyarazata az, hogy Franciaor
szágban minden iskolai osztály, melyben a tanulok taka
rékoskodnak egv-egy iskolai takarekpénztart képez 
míg Németországban akárhány osztályból álló iskola 
takarékpénztara egynek vétetik. De felettébb előmozdí
totta Franciaorszagban az iskoiai takarékpénztárak gyors 
felszaporodasat az 1879-iki intézkedés, mely az iskolai 
takarékpénztárt a tanügyi organizmus egyik kiegészítő 
aganak deklarálja, a tanügyi hatóságok felügyelete ala 
helyezi és gondjaikra bízza. H^-azonb’an Németország
ban a Raiffeisen-féle iskolai, a vasárnapi és fi.iér-taka- 
rékpénztarak számát és eredményét szintén figyelembe 
vesszük, kitűnik, hogy Németország e téren — az 
állam-kormány és az iskolai hatóságok beavatkozása 
nélkül — igen szép eredményeket ért ei.

Ami az olaszországi iskolai takarékpénztárakat 
illeti, ezekről a következőket tudjuk: 1889-ben a beve
tők száma 105.121 voit s e szám 1894-ben io6.i5S-ra 
emelkedett. A gyarapodás tehát nem nagy, sőt a beté
tek összegét tekintve, visszaesés mutatkozik, mennyiben 
az 1889-iki 432,375 lira betetáiiomány 1894-ben 344. 
769-ie csökkent. Ennek magyrázatát Olaszország népé
nek folytonos elszegenyülésében találjuk tel.

Érdekes még tudni, hogy az iskolai takarékpénz
tárak ügye iránt Európán kívül is sok helyen mutat
kozik élénk érdeklődés, így Brazíliában és Uj-Seeland- 

hoi a tényleg működő iskolai takarékpénztarak 
száma egyre szaporodik.

Malarce irata egész sorát emiíti fel azon kitűnő
ségeknek, akik az iskolai takarékpénztarak érdekében 
nagy eredményű tevékenységet fejtettek ki. Ezek sorá
ban találjuk Sadi-Carnot, Faure Feiix, három bíboros 
érsek. Jules Simon Lesseps. W addington, Jules Fcrry, 
Gambetta, Fioquet, Bismarkek herceg stb. neveit.

Ezek után joggal kérdjük ismételten is : mi az oka 
annak, hogy az iskolai takarékpénztárak eszméje Magyar- 
országon teljesen elavult ?

E lőfizetési fe lh ívás!
Tiszteletiéi kérjük azon t. előfizetőket, kiknek 

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

Azon t. előfizetőinket, kik előfizetéseikkel h á tra 
lékban vannak, ezúttal is tisz telette l kérjük, hogy 
hátralékaikat kiadóhivatalunkba miei-'bb élj ittatni 
szíveskedjenek.

A »Felvidéki Híradó* előfizetési ara;
Egész évre — — — 
Fél évre — — —

4 frt

„ S T e i T r i d - é l s i  m . x a . d . ó ‘ ' 

k iad óh iva ta la .

h í r e i n k .
_  .  ,F  M K. E< turoemegyei választmánya

f hó 24-én délután tarlóim  évi rendes közgyűlését
) , : j U  Oyörgj/ országgyűlési képviseld es vá lasz t, 
manvi elnök vezetése mellett. A közgyűlésen szép 
számban megjelent tagok több alkalom m al szak tol- 
lak meg éljenzésükkel az elnök szép. » az ltt-0  t 
mutatkozó slagokétól előidéző okok lep eze len fel- 
tüntetését vázoló beszédet. Beszéde végeztével kegye- 
le.es szavakban emlékezett meg a választm ánynak 
néhai tevékeny tagjáról, Géza k"j' ; /
.  turóemegve tanfelügyelőjéről, t-zulan 11 M a  Ignác 
agvvivő a lel nők olvasta fel évi je len tését, m elyet u 
közgyűlés a felsorolt érd kés adatoknál fogva helyes- 
léssel és megnyugvással veti tudom ásul. Majd követ
kezett a választmány pénztárosának, teher  Jánosnak  
zárszám adása, melyet szintén megnyugvással ve tt 
tudomásul a közgyűlés, s miután a szám adások fe lü l- 
vizsgálatával megbízott HoíTmann M e választm ány, 
tag kijelentette, hogv a szám adások teljesen rendben 
vannak, a könyvek pedig kifogástalanul vezettetnek, 
neki a felmentvényt megadta. (Jövő szám unk egész 
terjedelmében fogja hozni az elnöki megnyitó beszé
det az alelnök jelentését s a pénztáros zá rszám adá
sait.) a jövőben követendő e ljá rás  kepezte ezután  
megbeszélés tárgyát s e lha tároz ta to tt, hogy a jövő 
évifii kezdve honorálni fogja a választm ány a m agyar 
nvelv tan ításában megfelelő eredm ényi feltüntető  
tanítókat különösen azokat, kik az iskolakötelezett
ség alól felszabadult fiatalságot a felállítandó nép- 
könvvtárak használatában továbbra is vezetik. V álaszt 
mányi tagokul m egválasztanak : Bereez Gyula kir. 
tanfelügyelő, Petricsek János a kassa-oderbergi vasút 
ruUkai állom ásának főnöke és Komora János necpali 
r. kath. plébános. A T uróc Szt.-M ártonban m egalapí
tott népkönyvtár könyvtárosául Bánfi János ta n á r 
le ': megválasztva Révész Lajos tanár pedig nyom ban 
felajánlotta egy m unkájánál: 100 példányát a n ép 
könyvtárak szám ára, m it a közgyűlés köszönettel 
fogadott el. Uj tagokul felvetettek : gróf N yáry K ál
mán. dr. W olf Lipót orvos, dr S chw arz Mór rabbi 
es Kontsek Albert földbirtokos A közgyűlésnek egyéb 
tárgya nem lévén a tagok az elnök éltetésével szé t
oszlottak.

— Iskolai ünnepély- A helybeli állam i iskolák tan 
testülete és ifjúsága áltál f. hó 20-án. Boldis Ignác 
igazgató tiszteletére rendezett ünnepélyt, lapunk múlt 
szám ában mar jeleztük volt. Most azonban annak 
mikénti lefolyásáról kell egyet-m ást elm ondani. A zért 
mondjuk, hogv: keli. m ert ez az ünnepély oly lélekre, 
zivre ható. s oly csinos volt. hogy szinte fölülm últa 
.•árakozásunkat. A hym nussal kezdődött ünnepély 
első szónoka Bereez Gyula kir. tanfelügyelő ú r  volt, 
a ki rám utatva közoktatásügyünk történetére , k im u
tatta . hogy a m iniszteri elism erésben részesült igaz
gató a beléje helyezett bizalom nak úgy a tanügyi 
munkásság, mint a tá rsadalm i tevékenység térén 
is becsületesen megfelelt. Második szónok volt Révész 
Lajos tanár, a ki. mint az igazgatónak csaknem  m ás
fél évtizeden át m unkatársa, öröm ének adott kifeje
zést a k itüntetés felett, m er., m iként m onda, az igaz
gatót ért k itüntetés a tan testü le tnek  is jó leső  ö rö 
met s büszkeséget okoz. Beszéde végén á tn y ú jto tt az 
igazgatónak egy Í00 koronáról szóló díszesen k á llí
tott alapító okmányt, melynek alapítói s kiállítói is a 
tanulók voltak. Az alapító-oklevél szerin t a kam atok 
évenkint egy jó  tanulónak adatnak ki, és pedig fel
v á ltv a : kereskedelm i, polgári fiú- es poigari leány
iskolái tanulónak. H arm adik szonok .'Somogyi Géza, 
a znióváraljai áll. tanitóképezde igazgatója voit, ki 
a testvér-intézet tanári kara nevében fejezte ki üd 
vözletét. Negyedik szónok volt Uhlydrik Szende, a 
turoemegyei általános tanítóegyesület főjegyzője; végül

ébresztett ? Legkedvesebb gyermek-emiékeink közé 
tartoznak, melyek még a t éiet tomboló, pusztító szél
vészein at is utat tőrnek maguknak fényökkel és sok- 
kesergő szívnek nyújtanak enyhítő balzsamot a jelen 
sivárságában.

Csinos társaság gyűlt egybe Fejeséknél. Nyolc 
ifjú hölgy es ugyanannyi fiatal ember. A hölgyek 
magukkal hoztak szüleiket, rokonaikat. A tágas szalon, 
mely most táncteremmé avanzsált, aiig tudta betogadni 
a vendégséget. Végre megcsendült egy divatos polka 
pattogó üteme, fel-fei hallatszott a táncmester komman- 
dirozasa . . . csakhamar vígan lebegő párok suhogása 
tólté be a termet.

Bertának izgalmas percei voltak. Kezdetben kissé 
felszegen teljesíté a házi kisasszony tisztét, később 
azonban mindinkább ügyesebben. Lekötelező nyájas- 
saga, szeretetreméló modora mindenkinek feltűnt. Fel
ségesen tancolt, alig tarthatott egy percnyi pihenőt, 
mert kézrői-kézre adtak táncosai.

Csak egy a nyolc közül volt a képnek néma 
szemlélője. Nem mer: a Bertához közeledni, noha 
nagyon, de nagyon szeretett volna vele táncolni, tar- 
salogni. Csendes, szegény fiú, ki e környezetben teljesen 
ismeretlen. Közvetve nyert meghívást az órakra. Nem mert 
közeledni hozzá, azt hivén, hogy tolakodónak fog lát
szani és meg nevetség targva iesz. Sajat szemeiyét 
oiy kevesre tarto tta , hogy azt, kit altaianosan körülra

jongtak, ki úgy a társalgás, mint az egész társaság 
középpontja volt, aiig merte megszólítani.

Berta úszott a gyönyörben. Fiatal, hevüiékeny 
szive hevesen dobogott, feje szédült a szokatlan fény
ben. Egész lénye hirtelenüi oiy rázkódtato ataiakuiasor. 
ment keresztül, amilyenre soha nem gondolt volna. A 
káprázat, mely szemei elé taruit, a szokatlan és folyton 
változó kép varázsa, bűbájos melódiák andalító akkord
jai megnyiták előtte ama felsőbb régiókat, melyek 
eddigelé rejtve voltak előtte s melyekben a hétköznapi 
éiet egyformasagahoz szokott ieike, mint egy kalitká
jából kiszabadult madár, tétovazva csapongott.

Egy szabad pillanatát arra haszálta fel, hogy 
végig tekintsen a táisasagon. Hirtelen változás állott 
be, arca megrándult, úgy veire, m ntha mozogna i.ioai 
alatt a talaj. Feje zúgott, szemei féüg becsukódtak és e 
viiiámgyorsan tamadt fordulatot egy halk sóhajegészite ki 

A sóhaj repül, repül, m agasra tőr határozott 
irányban. Egyre feljeb száll, fel a magas égig, uieg 
nem all, mig céihoz nem ér. Tiszta, világos a szándéka. 
A szárnyas istenkévei volna beszélni valója. Bátrán 
szói a megjelenő Ámorhoz, ez mosolyogva hallgatja.

— Te.megsebzéd egy föidi kis lény szivét, most 
jöjj azonnal, hozd magaddal nyilaidat es aiij rendelke
zésére áldozatodnak !

A parancsot nem ismerem — susog Ámor 
de azért lemegyek egy kis szemlét tartani.

Úgy te tt mint monda. Lement és észrevétlenül 
Berta meilé lopózott. Szemei m egakadtak e gyönyörű 
jelenségen, de még sem mulaszta el Bertát figyelmez
tetni, hogy parancscsal nala sem lehet sokra jutni. 
Berta kérésre fogta a dolgot és rám utatott valakire, 
egyre a nyolc közül, választottjára.

Ámor gúnyosan mosolygott. O tudta, senki más, 
hogy ennek az egynek már vérzik szive és nincs szük
ség újabb akcióra. Mar-mar tovább akart menni, midőn 
egyszerre egy gondolat vetett bukfencet agyaban. Az 
ju to tt eszébe, hogy ha e két ifjú szerelmes hamarosan 
felismeri egymás iránt táplált vanzalmat, úgy nagyon 
is valószínű, hogy szerelmük ham arosan ei is oszlik, 
mint a szappanbuborék. Ki is főzte rögtön tervét és 
komoly abrázattal fordult Berta felé.

— Édesem, óhajodat kész örömmel akartam  tel
jesíteni, de kezem meghibbant és nyilam nem o tt talait, 
hova céloztam. Túrd megadassál sorsodat, majd beszé
lek fent erdekedoen, talán sikerülni fog uj lovagod sza
mara bó.csescget, kedvességet s aitalaban szeretetre- 
mé.tosagot kieszközölnöm.

Szólt és észrevétlenül eltűnt.
Berta reszketve ült helyén. Képtelen volt gondol

kodni. A fiatalság, mely ót, miként a rózsát a darazs, 
Koruirajzotta, csodálkozva iatta a levertséget, mely
rajta erőt vett.

Csakhamar oszladozni kezdett a társaság. Búcsút



13. szám. Turóc-Szent-Márton, V R li V  I  I) G H I  H Í R A D Ó 1897. március 28.
A polgári leányiskola növendékei képviseletében H au-| A legfontosabb szereplő működésének méltatását 
ser Irm a beszélt, a polgári íiú-iskola részéről S tefiéi, utoljára hagytuk, pedig a súgó nélkül, annak lelkiisme-
Ede, végül a feUőkereskedelmi részéről Bónis Pál 
volt a tolmács. Mindezen beszédek nemcsak az ün
nepeltet indíto tták  meg a könnyezésig, hanem a je len 
voltak is könnyeztek közbe közbe. Ennek a lélekemelő 
ünnepélynek folytatása volt az intézetek rajzterm ében 
rendezett bankéit, melyen a kir. tanfelügyelő úton, 
s a tan testü leten  kívül, képviselve volt a gondnokság 
is, Beniezky Kálmán alispán elnök s ifj. Bulyovszky 
Simon gondnoksági tag személyében, a znióvárnljai 
Répezde Somogyi Géza igazgat > és Egner Adolf tanár 
állal ; a ru ttkai áll. elemi iskola egész tantestülete 
részt vett. Ott láttuk a tanügy egyik lelkes bajnokát, 
Akanlisz Rezső urat is. A tósztok sorát Berecz Gyula 
kir. tanfelügyelő nyitotta meg. a magyar nemzeti 
lanügy lelkes vezére W lassics Gyula valiás és köz- 
oktatásügyi miniszter ő nagyméltósága egészségére 
ürítve poharát. Ezután egész özöne indult meg a 
tósztoknak, melyek az ünnepelt igazgató, a kir. tan- 
felügyelő stb. egészségére hangzottak el. Ebéd után 
a legkedélyesebben töltötte a társaság az időt, egész 
az esteli órákig.

— Műkedvelői színi előadás. A luróc-szt.-m ártoni 
magyar társadalom  szórakoztatására, s a kulturális 
és jótékony célok szolgálatára alakult műkedvelői 
szinügyi bizottság tagjai, új erőkkel megerősödve, f. 
hó 24-én a »Turóci Jótékony Nöegylet* javára ren
dezett előadásukkal a je len volt közönséget oly élve
zetben részesítették, mely hivatásos s előkelőbb szín
tá rsu latnak  is becsületére vált volna. Mint lapunkban 
m ár jeleztetett, színre került Bérezik Árpádnak 
»Nézd meg az anyját* című három felvonásos vígjátéka.

Fekete Miklósáé úrnőt említjük első sorban, mint 
akit tényleg meg is illet az elsőség a műkedvelők 
között. Ez alkalommal Loontin szerepében ismét annyi 
olovenséget, annyi temperamentumot vitt a színpadra, 
hogy előadása nem volt játék : az maga volt az élet. 
Különösen a pezsgözés nehéz jelenetében volt elragadó. 
Számtalanszor hangzott fél a tetszés zaja nyílt jelenetek 
alatt is s a közönség lelkesedése volt remek játéka sike
rének legbiztosabb mutatója. Derszib Béla né úrnő a kép
mutató Homokiné nehéz szerepében fejtette ki gyakor
lott tehetségét, nem egyszer hangos derültséget keltve 
atíektált jámborságával; kipróbált erejével sikeresen 
gyözcdclmcskedott a nem közönséges nehézségeken, 
melyekkel e szerep eljátszása jár. Edit szerepét Soest 
Irén kisasszony játszotta olyan elevenséggel, olyan bájo
san, hogy csodálkoznunk kellett az öreg Téssy fölött, 
aki e bájos jelenség mellett még az anyját is szükséges
nek látta tanulmányozni. Különösen az a jelenete, ami
kor Izának megmagyarázza, hogy mi a szerelem, olyan 
szép volt, hogy nemcsak a közönséget, de játszó társait 
is elbájolta vele. Valóságos vihara zúdult lel a jelenet 
után a tapsnak. Igen kedves volt Soós Amália  kisasszony 
is Iza szerepében. A hidegnek látszó, de érezni melegen 
tudó leánykát igazán kedves naivsággal játszotta meg: 
olyan volt a színpadon, mint ogy tavaszi napsugár s meg
jelenésében is üde, kedves.

Viski Albertét Derszib Béla személyesítette; talán 
elég is volna ennyit mondanunk: mert ez egyértelmű 
azzal, hogy e szerep a legkiválóbb kezekben volt. Olyan 
természetesen, olyan mesterkélctlenül játszotta meg ezt 
a rokonszenves szerepet, hogy bátran állíthatjuk, hogy 
méltó partnere volt Fokoténé ö nagyságának. Bárói/ 
Endre és Ormos Zsigmoml, mint Lajos és Szeredy való
sággal életet öntöttek c nem nagy szerencsével megirt 
szerepekbe. Uj ember mind a kettő a  mártoni műked
velők színpadán, de annyi otthonosságot, annyi élénk
séget tanúsított miudkottő, mely a leggyakorlottabb mű
kedvelőnek is dicséretére válnék. Különösen a  3. felvonás
ban fejtették ki a bennök lakozó szép tehetséget 
közönség hálás elismerése mellett. Révész Lajos az öreg 

’ ---------*—  — kacagtat t a meg aTéssy szerepében szokott mókáival 
közönséget. Clement Ernő olyan foss inas volt, 
legelőkelőbb szalonnak is díszére vált volna.

rotes működése nélkül, aligha ment volna olyan símán 
az előadás. A rendező nehéz munkáját Fetés István volt 
szives végezni.

Ezekben röviden megemlékezvén az előadás sze
replőiről, örömmel konstatáljuk, hogy az erkölcsi siker 
olyan nagy volt, melynél különbet soha nem kívánunk 
derék műkedvelőinknek s jól esik egyúttal jelentenünk 
azt is, hogy az erkölcsi sikerljcz méltó volt az anyagi 
is. A mi különben, a nemes célt Tekintve, természetes is...

Ruferena.

— Nyilvános számadás. A túróéi jótékony nőegy
let ja v á ra  rendezett műkedvelői színielőadás bruttó 
bevétele az e lárusíto tt jegyek árából s a felülfizeté- 
sek -- és adományokból, összesen 149 frt 20 k ra j
cá rt tesz ki, miből leszámítva a kiadásokat, maradt 
115 frt 90 kr. Felülfizetéseik és adom ányaikkal a 
jótékony célhoz hozzájárulni szívesek vo ltak : Justh 
Kálmán főispán úr 6 frt 40 krral, Id. Justh György, 
s Rakovszky Iván urak. valamint Beniezky M ártonná 
Ő nagysága 5 —5 írttal. Soest Ottóné ő méltósága, és 
ifj Justh György orsz. gy. képviselő úr, egyenkint 3 
frt 80 krral. tescheni jóbará t 3 frt 20 krral, Borbély 
Kálmán úr 2 frital. Fetés István né ő nagysága 1 frt. 
20 krral, Erdödy György úr l frt 20 krral. Lipthay 
S arolta úrnő és Komora János plébános úr l — l frt 
tál. Cserei Emil plébános úr 80 krral, Kubala Alajos. 
Dávid Gyula és Roll Béla urak 40—40 krral Midőn 
a jótékony cél nemes támogatóinak kivétel nélkül 
hálás köszönetemel. jelentem  ki, egyúttal szíves köte 
lességemnek ismerem az előadásban részt vett köz 
rem üködőknek is szívélyes köszenetemet kifejezni. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1897. márc. 27-én. Fekete Mik 
lósné, elnöknő.

— Nyilvános köszönet. A »Purimbál«t rendező
bizottság szegény gyermekek felruházta íása céljára 
28 frt 25 krl, vagyis a nevezett bál egész tisz ta jö 
vedelmét fenti cé lra nálam beszolgáltatta. Midőn te 
hát a nevezett összeget ezennel nyugtázom, kedves 
kötelességemnek tartom egyúttal, a rendező bizott
ságnak önzetlen m űködéséért e helyütt is elismerő 
őszinte köszönetéinél nyilvánítani. Turóc Szt.-Márton 
bán, 1897. márc. 24-én. Rosenzweig Arnold.

— A »Fehór Kereszt* liptomegyei fiokegylete f. é. 
április hó 3-án Lipló Szí. Miklóson, a »Fekete sas 
szálló nagytermében jótékonycélú vásárral egybekö
tött táncestély t rendez.

— Villámcsapások. F. hó 19-én éjjel nyári időre 
em lékeztető villám lás és dörgés zavarta meg az éjjeli 
csendet. Felső-Stubnyán a templom tornyába lecsa
pott a villám fél 12 órakor, azt meggyújto’.ta 
három gyönyörű összhungzatú harangot össze-vissza 
rongálta. Az o ttan i és »tubnyai tűzoltók sereny fára 
dozásának sikerül* a nagy szél dacára a tüzet annyira 
lokalizálni, hogy éppen csak a torony égett le. A 
torony és a harangok biztosítva voltak, de azért 
küzsé'j tetemes hárt szenvedett. — Nyilramegye Lazán 
községéből is a rró l értesít ottani tudósítónk, hogy 
a villám o tt is lecsapott a toronyba 11 — 12 óra 
között, de a tüzet csak reggel 4 óra tájban vettek 
észre. A torony pléhhel van fedve, abban tehát nagyobb 
kárt nem tehetett, de belülről a faalkotás elégett, s 
azután a tám asz nelkü, maradt kupola lehullott, 
villám a sekrestvéneu is végig vonult s ott is rombolt.

— Öngyilkosok. Nocpálon a Rosenfeld-féle pap ír
gyárban egy o tt időző kisasszony, dr. Fried B, brünni 
ügyvéd léánya, f hó 2o-én reggel öngyilkossági szán 
dókból az egyik gép nagy hajtókerekének mélyedé 
sébe ugrott; a kerék azonnal elfogta és a szó szoros 
értelm ében darabokra szakgatia. Mini hírlik, szülei 
megegyezheletlenségét annyira szivére vette a szegény

'leány , hogy több meghiúsult öngyilkossági kisérlel
hogy a után e szörnyű módon vált meg életétől. Az öngyil 

'k o ssá  lelt 19 éves leány összeroncsolt holtteste 26-án

mondtak egymásnak a táncosok a legközelebbi viszont
látásig. Berta egyedül maradt. Az északát álmatlanul 
töltötte. Folyton víziói voltak, majd az óhajtott, majd 
a sors szülte lovag jelent meg lelki szemei előtt.

Másnap atyja aggódva kérdezte, mi baja van, 
mert feltűnt rossz kedve. Berta kitérőleg válaszolt, 
fejfájásról panaszkodva. Aggódva gondolt a jövendő 
táncórákra. Legjobban szerette volna, ha egyáltalán 
pem léteznének többé.

Kísérletet te tt a társaság újból vaió összejövetele 
alkalmával a véletlen kijelöléséhez alkalmazkodni, de 
törekvése, minthogy igényei kielégítetlenül maradtak, 
hajótörést szenvedett.

így múltak hetek, hónapok, de lelke elvesztett 
egyensúlyát nem tudta vissza nyerni.

De nem csak ő szenvedte e kínokat. Hasonló 
fajdalom marcangolt egy másik vérző szivet is, azét, 
ki szerette Bertát örületesen. Vele volt mindenütt, ha 
az utcán járt, ha dolgozott, ha bármit cselekedett, 
előtte lebegett az isteni gyermek képe, mely hasonla
tos volt a hajnalpírban fürdő harmatos rózsához. Sziv- 
szorongva varta az időt, mikor újból láthatja, epedett 
a percért, melyben együtt lehetett vele, de amint az 
alkalom bekövetkezett, futni szeretett volna, futni mesz- 
szire, oda, honnan sohasem került volna elő. Úgy vélte, 
hogy Berta nem törődik vele, mintha társát érte volna 
a szerencse, melyért ö oly erősen áhítozott. Ha az elet

összes fájdalmai egyesültek volna, hogy reá nehezed
jenek, nem szenvedett volna olyan kínokat, mint most, 
amidőn együtt volt azzal, szemtől-szembe láthatta azt, 
kiért életét minden percben kész volt feláldozni, bár 
leverte, még sem tudott megválni a társaságtól; lelke 
mélyében felcsillant a reménynek egy biztató sugara 
és az megbénítá erejét, megcrőtlenílé akaratát. Nem 
merte feltárni, mi belsejében forrongott, noha szerette, 
nagyon szerette volna.

A táncórák véget értek. A fény foszlányokba ve 
szett. Még egy utolsó fellobhanás : a saisont befejező 
báli estély és a múlandóság követelte a maga jussát, 
Csakhamar az emlékezeté lett minden: a jól ismert 
melódiák, a dévaj kacagás, vidám csevegés, mind, mind 
a múlt honába költözött. De maradandó emléket af 
kotnak, mely dacol az idővel, az új s szapora képletek 
tömegével s miként a poézisnek a távolból édesen 
megszólaló pásztorfurulyája, úgy hat a múit köréből 
az élet hullámzásaiban.

Az idő pergése írt hozott a sajgó sebekre. Az 
eddig tudatlanul egymásért dobogó szivek végre 
találkoztak. Mikor egy ízben a régi társaság egy töre
déke együtt vo lt, közéjük lopózott a kis Ámor is, el 
érkezettnek latvan az időt, hogy a megpróbáltatásokat 
üdvvel, könyörrel cserélje fel. S míg rabszolgái a bol 
dogság verőfényében fürödve áldják U-ukat, addi; 
látóhatár szelén pirkadni ke/d egy szebb jovu hajnala.

— a közönség nagy részvéte m ellett — le tt örök 
nyugalomra helyezve az itteni izr. sir kertben. — 
Ugyanaznap Valósán, egy Ocselas János nevezetű 
erdőejösz, valószínűleg illum inált állapotban, agyon
lőtte magát

— Tisztviseló-lak Pöstyén fürdőn! Pöslvén fürdő 
igazgatósága egyik lakóházát rendkívül mérsékelt árú  
Pensionatussá rendezte be, a mely kisebb javadalm a - 
zású hivatalnokok s tanítók befogadására szolgál.
A lakház 17 két ágyra berendezett lakszobából és 
teljes étkező-helyiségekből áll. A szobák mindegyiké
ben a személy- és naponkénti penzió-árak kifüg- 
gesztvék; a napi árak egy szobában két ágy igénybe 

étele mellett személyenkint 2 1 0 —3 frt; egy szobá
ban egy ágy igénybe vétele mellett személyenkint 
2-70—4 25 frt között váltakoznak, beleértve lakást 
kiszolgálatot, reggeli (kávé, tea, csokoládé vagy 
cacao), ebéd (leves, hús körzettel, tészta vagy pecse
nye), vacsora (egy sült), fürdő. I. oszt. kád- vagy 
medence-, esetleg egy iszap tagfürdő a fürdőházban.

penzión kívül a vendégnek felmerülhető kö ltségei: 
talok (mérsékelt áron), gyógy- és zenedij, mely a 

fürdöbiztosi irodában fizettetik (II. osztály 7 frt, III. 
oszt. 4 20, IV. oszt. 1 frt 20 kr ); néptanítók felment- 
vék, fürdőruha (rendesen 1 pokróc, 1 lepedő, 1 für
dőing). melyet azon esetre, ha ezt a vendég magával 
nem hozza, a fürdöigazgatóság napi 15 kron állít ren 
delkezésre. orvosi gyógykezelés mely több fürdőor
vos úr szíves ígéretéből igen jutányos leend, kettős 
fürdők, melyek különös esetekben rendeltetnek, s 
melyeknél a második fürdő, a rendes díjszabás 
helyett 25%  engedménynyel szám ítlatik. Bejelentések 

teljes cím megjelölése mellett a igazgatósághoz 
kéretnek, a mely az előjegyzéseket foganatosítja. . 
Közelebbi felvilágosítással készséggel szolgál

a Pöstyén Fürdői F'őbérlet 
(filrdöigazgatóság.)

— Alborák Emód. a Kakas Márton nagyhírű 
riportere arról értesíti az érdeklődő közönséget, hogy

Kakas Márton összes előfizetőinek óriási m eglepe
tést készít husvel vasárnapra a Rejtelmes Sziget-ről.
A Kakas Márton előfizetési á ra  negyedévre 1 frt. 
Mutatványszám ingyen.

— Értesítés. A konstanzi német csász. posta 
főigazgatóság közlése szerint f. évi február 3-án 
este a sigmaringeni pályaudvarban 40.000 m árka 
értéknyilvánitással ellátott postaküldemény elveszett.
— A küldemény körülbelül 21 centim éter hosszú, 
13 cm tr széles és 9 cm tr magas barna színű meg
vasalt tölgyfaládácska volt. Keskenyebb előoldalán 
vas fogantyúval volt allá tva Súlya 1 kg 500 gramm. 
Tartalm a 7 drb 1000 m árkás német birodalmi bank
jegyből s 33 drb német birodalmi, valamint würt- 
te.mbergi, bajor, badeni és dél német 100 m árkás 
bankjegyből állót't. — Folyó évi február 4-én Botte-' 
nacker mellett W ürttem bergben, valam int Hasgen- 
sladtban Ebingen m ei.ettW ürttem bergben a kérdéses
hez kasonló ládácskát láttak a Dunában úszni. Ez 
a körülmény azon feltevést kelti, hogy a kérdéses 
küldemény a Dunába esett. A német császári posta- 
igazgatás annak, ki a kérdéses küldeményt vissza
szolgáltatja. egyezer (1000) m árka pénzjutalm at ad .
— Ezen hirdetm ényt oly felhívással teszi a rn. kir. 
kereskedelemügyi minisztérium közzé, hogy a kérdé
ses küldemény megtalálása esetén szíveskedjék találó

kir. posta és lávirdaintézet vezérigazgatóságá
hoz (Budapes* kereskedelemügyi minisztérium ) for
dulni.

— Korai fürdó-saison. A magyarországi fü rdők
ben rendszerint későn, csak május 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 megtalálhatná a klimatikus hatások és a 
források gyógyiló ereje mellett azokat az intézm é
nyeket, melyek a különféle betegségek ellenében 
szükségesek. Ezen bajon segít most az utóbbi ész tén -, 
dök során nagyszerű fejlődésnek indult Rajecfürdő- 
nek az igazgatósága. E fürdőben ugyanis az idén 
már április hó 1-én kezdődik a saison. Erre 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 esztendőről-esztendőre 
szinte meglepő arányokban nyilvánul a fejlődés, 
mely ezt a gyönyörű fekvésű helyei egyik leg látoga
tottabb és legkedveltebb magyar lürdővé tette, a 
kitűnő gyógyhatású meleg ásvanyfűrdö. 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 
hdegvizgyógyintézet és a Francensbádival egyenlő 
tökéletesen kipróbált vasas lápfürdők is állnak az 
üdülést és gyógyulást kereső közönség rendelkezésére. 
A most éleibe léptetett újítás, vagyis az, hogy a 
saison már április 1-én megkezdődik, hasonlókép 
arra  vall, hogy a fürdő igazgatósága semmi áldoza
tot nem kiméi mikor a fürdözö közönség igényeinek 
a kielégítéséről van szó Rajecíürdűnok vasúti á llo 
mása Zsolna, a ra. kir. allam vasutak mentén.

N y i 1 t t é r.
Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáram ból rendelik fekete, fehér Ő3 sz ín e
seket 35 krtól 14 frt 6ö krig m eterenkent — sima,



4 Türóc-Szl.-Márton, ________ F
csikós, kockázott m intizoltakat. dam aszlot stb (mint 
ecv 240 különböző minőség és 2000 m intázatban stb 
a megrendelt postaber es vámmentesen a házhoz szál 
litva es mintákat postafordultával küld: H e u i i r b e r ®  
G . íc s .  k. udvari szállító) . e l  j e i n * > a r a  ® n r  c l i -
I l d i .  — Svájcba címzett levelekre tO kros és leve
lezőlapokra 5 kros bé vég ragasztandó. Magyar nyel 
ven irt megrendelések pontosan elintéztettnek. _1

205. sz. 1897. hagy.

Hirdetmény.
Néhai Kozol Mihály és György volt ivánkófalv. 

lakosok. 1893. évi szeptember hó 19-én és 1875. évi 
február 22-én végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt 
örökhagyó hagyatéka ügyének tárgyalására h a tá rn a 
pul 1897. évi július ho l-só napjának délelőtti 10 óráját 
tűzöm ki irodámba, mely határnapra a hagyaték
ban érdekeltnek mutatkozó de ismeretlen helyen 
távol levő Dibak Andrást e hirdetmény útján oly hoz
záadással idézem meg. hogy abban az esetben, ha a 
tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által 
meg nem jelenik: a tárgyalást a részére a gyám ha
tóság által kinevezett gondnokkal fogom megtartan 
és hogy perre utasítás esetében is — a mennyiben 
képviseletéről nem gondoskodik — ez a gondnok 
fogja képviselni.

Turóc-Szt.-Márton. 1897. évi március hó 20-án 
Galanda Samu. kir. közjegyző.

V a l ó d i  " P H

■ brünni posztó-szövetek
egy

frt 310 jó minőségű
VolÁril l frt 4 ,0 minösé6ü J valódi \ frt 480 jó minőségű / férfi-öltönyre
,  ^ C m m,n5,éíÜi é g e n d ő  310  m.
gyapot f frt 9 _  legfinomabb ] szelvény 

frt 10 60 kiváló finom 
Egy fekete szalonöltönyre való szelvenyáralO frt. 
Felöltő-szövet, lódén, peruvien. doskiug, allami 
es vasúti tisztviselőknek való szövetek, legfino
mabb kamgarn. cheviot s»b. gyári árakon küld 

a legjobb hírnévnek örvendő

Kiesel-Amhof gyári raktár Brünnben.
M inták in g y e n . M intaliii kiH zoU áliÍN .
F ig y e lm e z te té s !  A t. ez. közönség figyelmez

tetik. hogy direkt vásárlásnál a szövetek sokkal 
olcsóbbak, mint a közbenjárók által rendeltek. 
A briinni 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 
nélkül.

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

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

R1CBTER F.AD.fz tárta. c». ét kir. odvari szállítók. R000LSTA0T.
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723. sz. tk. 1896.

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A znióváraljai kir. járásbíróság  mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Halgas György vegre- 
hajtatónak Halama György végrehajtást szenved.) 
elleni 250 frt tőkekövetelés és já r. iránti végreha j
tási ügyében a bbányai kir. törvényszék (a zn ióvár
aljai kir. já rásb íróság) területén lévő Háj községben 
fekvő a 46 sz. tlkjben A I 1—2.. 4 —7.. 10— 11. sorsz 
alatt foglalt A 1. a latt Halama György nevén álló 
ingatlan felerészére 324 frt kikiáltási árban, továbbá 
a háji 130. sz. tlkjben A 1. sor-szatn alatt foglalt ü 
1. alatt Halama György nevén álló ingatlanra 9(3 fi\ 
kikiáltási árban s végül a haji 184. sz. tlkjben A 1 
1. sor-sz. alatt foglalt B 30. alatt Vsoo részben Halama 
György nevén álló ingatlanra 25 krajcárban ezennel 
m egállapított kikiáltási árban az á rv erést elrendelte.

fennebb megjelölt ingatlanok az 1897. 
ho 10-ík napján d. e. 10 órakor Haj

község házában m egtartandó nyilvános árverésen
meg iLapított ki!

Árverezni
becsarának 10% -át vagyis 
kr: es illetve 3 krt készpénzben, vagy

1897. március 28 13. szám.
hogy s 

évi április• meg'.uriaiiui-
..állási áron  alól is e ladatn i fognak, 
szándékozók tartoznak  az ingatlanok 

frt ÍO kr. 9 frt (30 
1881 : LX

t. c. 42. $ ában je lzett árfolyam m al szám ított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 sz a kelt igaz>Mg • 
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék kepe-, 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, a  vagy 
az 1881 : LX. t.-c. 170. §-a értelm ében a b á n a t
pénznek a b íróságnál elöleges elhelyezéséről k iá l
lított szabályszerű elism ervényt átszolgállatn i.

Kir. Járásb iróság  mint tlkvi hatóság 
Znióváraljáű, 1896. évi decem ber hó 10-én.

Dr. Bedö Béla,
kir. aljbiró.
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A la p i t  fu to t t

BUDAPESTI SZIVATTYÚ- ÉS GÉPGYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
(ezelőtt WALSER FERENC)

B U D A P E S T ,  V I .  k e i . ,  ^ Z i j l í s ö  -v á g 4 5 .  s z : .
Sürgönycim: KKIV.ITTVI''CSl'ÁR B I D I P E S T .

im 1  A  K  T  :
mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgózmotorokat (40%  szénm egtakarítás), petróleum- és benzin
motorokat. Keretfürészeket. körfűrészeket és csertöróket. Gőzkazánokat, elómelegitóket, tartanyokat. 
Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle mvJ  v i t t f  y u k a t  gőz-, szij- és kézi ha jtásra , valam int 
villamos üzemre. Artézi kutfelépitmenyeket vasból Tüzfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági fel- 
szerelesi tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntözö-kocsikat. sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és 
úthengereket. Egészségügyi szereket, m int gözfertótlenitó készülékeket és teljes fertőtlenítő  te lepeket 
pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Kemenyöntésü acelfelületü tűz

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

központi fűtéseket.
=  Árjegyzékek és költségvetések ingyen és béruientve küldetnek. — —-
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Mindpnki 8 kl ,él,i 01 eséS2Sését 6s
____________  mégsem akar lemondani a kávé ig
megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath- 
reiner-kávé hozzátétele által e lvész az idegizgató 
babkávónak általánosan ism ert és rendes hasz
nálatnál annyira egészségrontó hatása. ****«♦.** 

a kinek egészségét valami 
megrontotta. Különösen ideg-Mindenki G T

Kitűníí padló-máz !!!
puha padlóra.

A ;  L inóleum  p a d lo -z o m in e
\ j [ j  3 árnyalatban

Eissnstídtsr testvéreknél Bécsben.
Teljesen használatra kész, csinos és a 

célnak megfelelő 1 kilós dobozokban.
Linóleum padlö-zománc egy óra alatt 

megszárad, pompás fényű, sim a és repedé- 
M  sektöl ment. marad.

Linóleum padló-zománc közvetlenül a 
S  dobozból n.ázolható fel.

Linóleum padlo-zománc használatra sok
kal olcsóbb, mint a többi padló fénvmáz.

2  Kapható minden nagyobb festék- és 
2  gyógyáru-üzletben.
n  Kapható. F l s c l i e r  A d o l f .  G r á h e r  
j  . 'V lik x a  és f l a  és N o l lé x x  úrnál. **

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a leg
könnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kávé.»********$*** 
R / l i n r l o n  asszony és gyermek, a kiknek gyönge szervezetére különösen jótékony 
IV H II  C l  hatással van a tápláló Kathreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe ize miatt, 
úgy babkávóizzel keverve, mint tisztán nagyon s z e r e t i k . *****£*•*******•****

Mindenki a 8 háztartásban takarékos, de Ízletes és a mellett egészséges 
q  .ii —i   ■ kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takarékossági

§
%

kávéitalt mégsem akar magától megvonni, 
ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávóval vegyítve, akár

szem 
tisztán.

K athrelner-féle Kneinn-maláta-kávé valóban e g é s zség i és
________________c sa lá d i k á v é , a mely

szem ekben  a leg jobb  malátából ké szü l;  a babkáve kedve lt Izét a Kath re in e r-fó le  
gyártási mód adja m eg neki, a m ely a legh íresebb  s zak te k in té lye k tő l e lism e rve , 
m inden müveit á llam ban tért hód íto tt C sak  a K a th re in e r-k á vé  eg yes ít i magában 
a babkávé ke llem esen  in ge rlő  Izét és a m alá ta-kávénak egé s zség e s , o rv o s ila g  
e lism e rt és m egerős íte tt e lőnyéit. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

T évedése k  és m eg ká ro so d ás  k ik e rü lé se  végett b evásá rlás 
a lka lm ával tessék  jó l v ig yázn i az ere- , ,
d e ti dobozra , a m elyen az a fe lírá s  van ,Kérelem:

A i o lyao  csomáeUaD, a m elyen  n in c s  r a j t a  a  K a t h r e i n e r  n év , b a m is l lo t t  l í t é  Tan.

*

1
1
1
1

Turóc-szt.-martom Magyar Nyomda -  Moskuci F orenczner
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