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N em zeti szellem  a n épneve
lésben.

Alig három, hete, hogy a magyar képvise
lőház letárgyalta a közoktatásügyi miniszté
rium költségvetését. A népiskolák kérdésénél 
egész sora indult meg a vitáknak, melyek 
közül mi a legfontosabbnak tartjuk annak a 
nemzeti szellemnek a kérdését, melynek a 
népnevelésben kellene nyilvánulnia.

Régi óhajtásuk a népneveléssel foglalkozó 
tanférfiaknak a népiskolák államosítása s ennek 
az óhajnak alig vannak ellenzői az irányadó 
körökben. Minthogy azonban semmi sem bosz- 
szulja meg magát legjobban a népnevelés 
terén, mint az elhamarkodott gyökeres reform, 
világos, hogy a népnevelés államosításának 
fokozatosan kell előre haladnia, annál is inkább, 
mert ez a tényleges állapotokkal és múlttal 
való teljes szakítás alapján kivihetetlen.

Nem élünk elszigetelve, más országok, 
népek, vallások környeznek s egész életünkben 
ki voltunk téve az idegen határoknak, melyek 
mindenkor bénítólag halottak nemzeti szelle
münkre, egész kultúránkra, különösen pedig 
a népnevelésre.Nem abbanlátjuk lehál az államo
sítás előnyét, mintha az állam adminisztráci
ója a népnevelésben teljesen megszűntetné a 
bajt, hanem abban, hogy a hilfélekezelek és 
községek kezéből kivéve a fenhalósági jogot, 
megszűntetné a sokféle beavatkozást s bele
vinné a felekezeti iskolába az egységes állam
eszmét.

Ennek az eszmének a diadalát óhajtanok. 
S éppen ennek az eszmének a befolyása hiány
zik a felekezetek, községek, vagy más testü
letek népiskoláiban. Ennek az eszmének bevi
telét az iskolákba, meghiúsítja — sok esetben 
— a felsorolt iskolafenntartók passzív ellen
állása, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem 
akarják kezeikből kiadni a rendelkezési jogot. 
Pedig tudja mindenki, milyen keserű gyümöl
csei vannak sokszor a hitfelekezetek rendel
kezési jogának. Tanítóik elkeseredve küzdenek 
a léiért való harcban, mert patrónusaik alig

tudják, vagy alig akarják még mindennapi 
kenyerüket is megadni. S ha az ilyen tanító 
a szükségtől hajtva az állam segélyét szerelné 
igénybe venni, nem adják meg az engedélyt, 
nehogy a rendelkezési jogot kezeikből kisiklani 
lássák.

A kir. tanfelügyelői jelentésekből szomorú 
bizonysága tűnik ki a községi és felekezeti 
iskolák elhagyaloltságának. Ezek a jelentések 
azt mutálják, hogy a községek és felekezetek 
iskolái közt alig akad néhány, mely helyiség, 
berendezés és egyéb külső kellékek tekintetében 
megfelelne föladaIának.

A különböző tényezők közül, melyektől 
hazánkban a néplanilás függ, legkevésbbé felel 
meg feladatának az egyház, legyen az katho- 
likus, görög, református vagy más. Nem tagad
juk, hogy az egyes hitközségek közt van több 
olyan is, a mely a maga erejéből fejlesztette 
a népoktatást, s eredményi is tud felmutatni, 
de aránytalanul több van olyan, mely a nép
nevelés ügyét elhanyagolta, sőt talán a józan 
törekvéseknek is ellenszegüli. A kultuszminisz
ter beszédében oly határozottsággal és nyílt
sággal mulatott rá a felekezetek egészségtelen 
lespedésére, hogy bízvást várja tőle mindenki 
ama feladatok teljesítéséi, melyek a közokta
tásra, a független magyar állameszme szem
pontjából várakoznak.

Az az állítás, mintha az állam nemzeti 
eszméjének bevitele az iskolába, a valláslalan- 
ságot akarná meghonosítani, — merőben téves, 
melynek a legkiválóbb, és legilletékesebb tan
ügyi férliak mondottak ellene. Azt a javaslatot, 
hogy a népiskolákban csupán a hitoktató 
beszéljen a vallásról s ne a tanító i?, a 
nemzetközi tanügyi kongresszus egyhangúlag 
elvetette.

Az egyházaknak, a passzív ellenállás helyett, 
arra kellene törekedniük, hogy iskoláikban az 
állam nemzeti eszméje érvényesüljön, a mely- 
lyel épen azon cél lenne elérve, mint az összes 
népiskolák államosításával.

A legközelebbi időre kilátásba helyezeti 
revisiója a népoktatási törvénynek, lehetségessé

teszi majd, hogy új alapon teremtse meg az 
állami akarat teljes érvényesítését, mely az  ̂
összes népiskolákba behozandó nemzeti esz
mének felel meg.

Ekkor aztán a népiskola olyan tanintézet 
lesz, a mely vallási, erkölcsi és nemzeti ala
pon adja meg a népnek azt az általános művelt
séget, mely neki élethivatásában feltétlenül 
szükséges.

Fordítsunk nagyobb gondot 
a növendék-állatok takarmányozá

sára.
(y) l^égi és igaz példabeszéd, hogy kanca elli a 

csikót, de zab annak az anyja. Csak az a baj, hogy 
nem mindenütt szívlelik meg, s a példabeszéd altat 
adott jó tanácsot nem mindenütt követik. Elfeledik, 
vagy nem akarjak tudni azt, hogy összes házi-allataink 
egy éves korukig többet fejlődnek, mint később ösz- 
szesen, s ha ekkor egy éves korukig nem adjuk meg 
nekik azt a táplálék-mennyiséget, melyre szükségük 
van, hogy jól fejlődhessenek, elmaradnak, úgy azonban, 
hogy ezen elmaradásukat sohasem lesznek képesek 
pótolni.

Az a tenyésztő, ki egy jól kezelt tehenészet vagy 
ménes birtokában van, tálán azt hiszi, hogy c tárgyról 
felesleges is írni, hiszen az ó üszői is másfél eves ko
rukban 4 —5 mázsát nyomnak, teliat nem is lehelnek 
jobban íejlödöttek. Ilasonlólag gondolkozik az a gazda, 
a ki feirandul tavaszonkint a tenyés/.ailat-vásárokra, a 
hol csaknem kizárólag elsőrendű tenyészetek altat kiál - 
litott jól fejlődött altatókat fog láthatni. Ha azonban 
eltekint, teszem azt egy vidéki kiállításra, vagy végig 
jarja egynéhány birtokos, illetve tenyésztő istállóját, 
sajnálattal fogja tapasztalni, hogy az istaliok iegalabb 
90%-jében az altatok nem mutatnak olyan iáplaltsági 
fokot, olyan fej ődöttséget, mint a milyet kellene. 
Azt fogja tapasztalni, hogy az a nyugati fajta, a melyet 
maga is tenyészt s másfél eves korban mar tenyész
tésre hasznát, 3 — 3V2 éves korában sincs annyira kifej
lődve, hogy tenyésztésre nyugodtan hasznaim lehetne. 
Számos uradalmat, nagyobb gazdaságot tudnék megne
vezni, a hol a simenthali bika 3 éves korában nem 
nyom 3 mázsát, a hol a pincgaui üsző 4 éves kora
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tunk a legényekkel, táncolánk a leányokkal. Hol mi 
vertük be a legények fejét, hol ők a miénket. Párnap 
múlva, — elein kezdtük.

S az ilyen élet tetszett Dezsőnek, összevágott kony- 
nyed természetével. De különben is fővárosban nőtt 
fel, hozzá még házasodni készült. E pár hónap alatt 
fenékig akarta hát kiüríteni a falusi élet örömeit, s 
utoljára a legényélet kellemeit, — búcsút venni attól.

Szomszédunkban lakott az öreg Sípos gazda. 
Jómódú, értelmes, józangondolkodású, tipikus magyar 
parasztgazda. Szívesen elpolitizáltunk vele forró nyári 
délutánokon o tt a méhesben, — mert hat a munkát 
cselédeire bízta ; vagy csöndes estéken lenn a kertben 
terebélyes vadkörtefa alatt, jó borocska mellett. Együtt 
szidtuk a kormányt, fenyegettük Bécset, éltettük Kos
suth apánkat. Szóval teljesen beleéltük magunkat az 
öreg józan, bár egyszerű észjárásába, naiv politikai 
nézeteibe. Mi politizáltunk hát, leánya Erzsiké pedig 
sürgött-forgott, elszaladt, meg visszajött, nyakra-főre 
hordta a bort.

Dezső pompásan érzé magát e csöndes körben ; 
gyakran eljár tehát ide; fanyarnak találja a hangos

.mulatságokat, éjjeli csatangolást; — hova-tovább ideje 
javarészét Siposéknal tölti. Ü titkolta, tálán maga előtt 
sem merte bevallani, hogy a mágnes Erzsiké.

Csecsemő korától ismerem e lányt. Szemem előtt 
feslett serdülő leánnyá, fakadó rózsává. Szép volt e 
leányka, bajos volt Erzsiké. Úgy-úgy rajta feledém sze
memet nyúlánk termetén, karcsú derekán; gömbölyű 
és formás, telt idom a; piros s az élettől duzzadt tojás- 
dad arca, mosolyog az ajka, nevet égszin szeme, 
aranyba játszik szőke haja. Gyakran el-el néztem, — 
kedvlelve néztem, mint kis gyermek a fcslő fehér 
rózsát.

Volt is ám kéiöje. Volt ám, de még mennyi!? 
Egyik másikának adja ajtajuk kilincsét, egyik ki se 
mén még, más lép be azon. Belépőnek mindannyian 
üres kézzel, tele szívvei, — ám kiléptek tele kézzel, — 
üres szívvel. Volt kosár bőven, — nagy bar a keletje ! 
Aztán mentek ezek másfelé, csupán egy maradt meg, 
— állandóan, kitartóan. A kovácsmester fia, — igény
telen fiú, csenevész legényke.

. . . .  Hej pedig! Kar volt oly bőven osztogatni 
a kosarat szép leányka, piros Erzsiké! ! . . . .

Dezső naproi-napra szcrelmesebb, — meggondo- 
iatlanabb. Igyekezett eltitkolni, de szememet még sem 
csalta meg.

Kérdőre is vontam egy nap. Kifejtém aggályai
mat, kétségeimet. Vagy szereted a leányt, vagy nem, 
mondám neki. Baj ez rád igy is, baj o ra  úgy is. Ha

szereted, — mi lesz kijelölt menyasszonyoddal, vagy 
ettől eltekintve, — megbirnal c küzdeni a világ íté
letével ?

Én nem igy, nem ilyennek ismerlek. Ha pedig 
nem szereted, s csupán érzékeidnek tetszik, úgy meg
rontod a leányt s azon viszony alapjan, mclylyel az 
öreg Síposhoz viseltetem, kötelességem ez ellen tilta
koznom. Kötelességem szavam tiltóiag emelni föl min
den oly célzat és törekvés ellen, mi talán egy csalad 
boldogságát dúlná fel, egy eletet tenne tönkre, törne 
le. Igyekezett megnyugtatni. Semmi rossz szándékkal 
nincs. Igaz, tetszik neki a leány, de ne gondoljam, hogy 
ó, kit halóba keríteni, csábítani, a fuvaros raffinált 
szirénéinek is dolgot ád, — belébomoljon naiv, falusi 
libacska, szenvedélytelen szemeibe.

Nem számolt le a lelek e/cr, meg ezer rejtélyei
vel. Nem számolt le a szokatlan, az ismeretlen, az új 
erő hatásával ? nem vette számításba, hogy kit a fővá
ros mamorító szépe mesterséges kccscivcl, kiszámított 
kacérsagaval meg nem ejthet, az. rabjává lehet az üde, 
fakadó, gyermekded falusi leányka érintetlen kellőméi
nek, természetes kecseinek. O minderre nem számított, 
ám én igen. Igen, számítottam s számításom meg nem 
csalt, a következmény nékem adott igazat.

Egy ízben vacsora után eltávozik barátom. Hova ? 
Nem kérdeztem s ő nem mondta, — sőt újabban tit
kolózik előttem. Nemsokára én is kimentem Lementem 
kertünkbe.



előtt nem bocsátható bika ala, egyedül azért, mert 
nem adatik neki annyi, a mennyit testének felépítésére 
szükségei.

Mar pedig a nyugoti marhat nem azért importál
tuk, hogy fejlődésének lassusagavál túl tegyen a mi 
magyar fajtáink lassú fejlődésén, hanem éppen azért, 
hogy több oldalú haszon nyújtása mellett tőkénket 
gyorsabban forgassa, gyorsabb fejlődésével.

A kárral járó takarékoskodás talán sehol sem 
mutatkozik oly mérvben, mint éppen az állatok takar- 
manyozasa terén. Minden reális számítást mellőzve, 
csak azon vagyunk, hogy állataink mennél kevesebből 
kiéljenek ; nem gondolva meg, hogy az állatok átörö- 
kitési képpessége nem juthat mindaddig érvényre, a 
mig az utódok megfelelő tartásban és táplálásban nem 
részesülnek. Az a feltevés, hogy az állatok annál keve
sebbe kerülnek, mennél silányabb takarmányozásban 
részesülnek, illetve mennél kevesebb takarmányt fogyasz
tanak, csak látszólagos s igen egyszerű számítással 
megdönthető. Ha csupán azt vesszük tekintetbe, hogy 
az állat testi melegének fejlesztésére egy és ugyanazon 
mennyiségű takarmányt használ fel, akár jól, akár 
rosszul van tápialva; sőt még többet, ha rosszul van 
táplálva, mert nagyobb a hőkisugárzás, azonnal be fog
juk látni, hogy az említett célra annál több takarm ányt 
pocsékol el az állat, minél hosszabb időt szükségei 
mig piacképessé lesz. De másrészt csupán ha a husér- 
téket. mondjuk kg.-monként 30 krral vesszük számításba, 
akkor is igen nagy az értékkülönbség a iVa éves jól 
fejlődött, 4V2 mm.-t nyomó simmenthali bika s az 
ugyanolyan korú, de csak 2 mm -t nyomó bika között. 
A különbség a kettő között 75 frt húsban s még 
sokkalta nagyobb tenyészértékben. Pedig ha a mellé, a 
takarmány mellé, melytől 1 l/i éves korára 2 mázsát 
nyom a bika. naponta 2 kg. erőtakarmányt adunk, 
melynek kilogrammját számítsuk 5 krba, akkor is csak 
54 frt 75 krral kerül többe a 75 írttal többet érő bika 
mint a másik; de sőt ennyivel se, ha számításba vesz- 
szuk a gyorsabban forgó tőke kevesebb kamatját, a 
rövidebb ideig tartó risikót, a kevesebb cselédbért, stb. 
Vagyis tehát a jobban táplált, gyorsabban fejlődő 
állat, mindig sokkalta több hasznot nyújt a gazdának, 
mint a silányul táplált, rosszul fejlődött.

Mar igen nagy befolyással van az utód, neveze
tesen a borjú fejlődésére, hogy vájjon szoptatva lesz-e, 
avagy itatva. Kísérletek bizonyítják, hogy a szoptatott 
és itatott borjuk között 1 V» éves, 2 éves korban 50 
kg. sulykülönbség is van. E körülmény oka abban 
kereshető és található fel, hogy a váluból ivó 
borjú nemcsak előzetesen mar zsírtalanított, illetőleg 
lefölözött, de rendesen nem tőgymeleg, hanem hideg 
tejet iszik s a hideg tejnek mar csak azért sem lehet 
az a hatása, mint a tőgymelegnek, mert utóbbival egy 
bizonyos és pedig jelentékeny mennyiségű meleg is 
vitetik a testbe. A hol igazan szép tenyészanyago! akarunk 
nevelni, ott csak maradjunk meg a természetesebb eljá
rásnál, a szoptatásnak

A másik hiba, a mit elkövetni szoktunk, a tulkorai 
elválasztás. Sok helyt szokásos mar a hat hetes borjut 
elválasztani, pedig hat ilyenkor az még nem olyan fej
tett, hogy az anyatejet nélkülözhesse, illetőleg, hogy 
annak elvonása fejlődésére hairánynyal ne járjon. Három 
hónapos kora előtt a pirostarka borjut se válasszuk 
el, feltéve, hogy azt tenyésztésre szántuk, mert az a
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néhány liter tej nem fog kárpótolni azért a veszteségért, 
mely a borjú silányabb fejlődése folytan beállni fog.

Kiválasztás után kell legintenzívebbül táplálui a 
borjut s e tekintetben nem elegendő csak a takarmány 
mennyiségére súlyt fektetnünk, de kiváló súlyt kell fek
tetnünk a takarm ány fehérje-tartalmára, mert fehérjéből 
épül fel a test. Szalmán s holmi egyéb silány takar
mányon állatot felnevelni nem lehet ; mert az effele 
takarmányok annyi lehérjét sem tartalmaznak, a mennyi 
a husbantartás céljaira elegendő volna. Fehérje-dús táp 
lálékot igényel tehát minden növekvésben levő állat, 
kevés szervesanyaggal s nem túlsók s’.énhydráttal, iltetve 
a tápláló anyagnak meglehetősen szűk arányával. Ha a 
szerves anyag sok, vagyis a feletetett takarmány nagy 
mennyiségű, a zsigerek kitágulnak, a has csüngövé, 
a szőrzet horzolttá lesz s a borjú nemcsak hogy roszul 
fejlődik, de külseje is rúttá lesz. H a a növendék-allat 
elegendő, a szervezetének megfelelő minőségű takar
mányt kap, akkor teste mindenütt elgömbölyödő, a 
csontalap izomzattal szépen borított hasa nem válik 
csüngövé s hengeres lesz.

A növendék állatok részére kiosztandó takarm á
nyokra vonatkozólag megjegyzendő, hogy minél te r
mészetszerűbb az, annál inkább megfelelő. Szemes- és 
szalas-takarmányok játszák részükre a legfontosabb 
szerepet, mar csak azért is, mert ezek leggazdagabbak 
ásványi alkotó részekben, különösen phosphorsavas mész- 
ben, a melyre pedig növendék állatoknak csontképzés 
céljából is igen nagy szükségük van. A mesterséges 
takarmányok közül a korpa, a m alátacsira, igen kis 
mérvben a szárított szesz-moslék etethető növendékek
kel, de mindennemű vizdus, avagy nagy teriméjü takar
mány etetése kerülendő.

A nnak mintájául, hogy egy-egy növendék szarvas 
marha mennyi takarm ányt igényel, álljon it t egy néhány 
keverék.

? —3 hónaposoknak 75 kg. élősúlyig. Télen sarju 
széna 0.75, zúzott zab i, lefölözött tej 5 kg. N yáron: 
jó  legelő, vagy e helyett zöld lucerna 4 kg., zúzott 
zab 0.5 borsó-liszt 0.5, savó 2 kg.

3 —6 hónaposoknak 1 50 kg. élősúlyig. Télen igen 
jó réti széna 2, takarm ányrépa 3, malátacsira 1, len
mag-pogácsa 1 kg. Nyáron : jó  legelő vagy zöld lucerna
4, csalamádé 4, zúzott zab 1, borsó-dara 1.5 kg.

6 — 12 hónaposoknak 250 kg.-ig. T é len : réti széna 
2, borsó virágjában 2, takarmányrépa 6, bükköny-dara 
° ’5j tengeri dara 2 kg. Nyáron: jó legelő vagy zöld 
lucerna 9. csalamádé 18, réti széna 3. árpadara 2 kg.

12— 18 hónaposoknak 350 kg.-ig. Télen : réti széna
5, lucerna-széna 2, takarm ányrépa 6, malatacsira 06.5 
buzapelyva 2'5 kg. Nyáron : jó legelő vagy zöld lucerna 
9, csa’amádé 18, réti széna 3, árpadara 1 q kg.

Ha ilyen, vagy ehhez hasonló takarmányozásban 
részesítjük növendék állatainkat, bizonyára szebb hasz
not fogunk velük elérni, mintha szalmán tengetjük őket.

H Í R E I N K .
— A taróemegyei jótékony nóegylet m árcius hó 

25-én ta rtó tu l választm ányi ülését Fekete Miklósné 
elnöknö ő nagysága vezetése mellett. Elnöknő, a 
szép szám mal megjelent választm ányi tagokhoz in té 
zett üdvözlő beszéde után je len te tte , hogy az álta la  
rendezett műkedvelői színi előadás 119 frt 20 kr. 
b ru ttó  eredinénynyel végződött, miből a  költségeket 
s a színpad rendbehozásához szükséges összeget

F  K I: V  I »  fi K  I  H I B A  »  «
levonva m aradt tiszta jövedelem ként 90 frt 90 kr. E 
jelentés örvendetes tudom ásul vétele után, a segélye
zések iránt benyújtott kérvények tárgyaltattak . A la
pos megbirálás után a szegények s m unkaképtelenek 
közt kiosztani határozta to tt mintegy 190 frt. Ezután 
még a folyóügyek elintézése kerülvén szőnyegre, 
elnöknő az ülést berekesztette.

— A -Turóci Kereskedelmi és Hitelintezet< f. 
évi m árcius kő 11-én tarto tta XXV. rendes közgyű
lését GlUcksthal Simon elnöklete alatt. A jelenvolt 
16 részvényes. 132 részvényt képviselt. HofTmann 
Ede intézeti titkár olvasta fel az üzleti je lentést, 
mely elsősorban annak adta je lzését, hogy az in tézet 
ezen közgyűlésével ünnepli 25 éves fennállásának 
évfordulóját Majd á ttért annak k im utatására, hogy 
miként erősödött az intézet 1872 töl 1897-ig. Ugyanis 
mig 1872-ben a pénztárforgalom  330,000 frt volt. 
addig 1897 ben 1,500,000 Irt. A kamatbevételek közti 
különbség: 10,000 és 60 000; váltó tárcában : 70,000 
és 700,000; betétekben: 17,000 és 800.00D; betétka
m atban: 711 és 37.000; ta rta lékalapban : 150 és 
20,000; visszleszám itolásban : — , 80J.OOO. Az 1896. 
évben m utatkozott nagy pénzbőség és alacsony kam at
láb mellett, a kisebb forgalomnak megfelelően a 
jövedelem  is csökkent az előző évekhez képest, s az 
2601 frt 50 krra  rugó leírások után 7193 frt 73 kr*. 
tesz ki, melynek felosztására nézve javasoU atoit, 
hogy: 1. A ta rtalékalap  javadalm azására 1366 10 frt 
fordítassék. 2. Az igazgatóság és felügyelő b zottság 
részilletékére 719 37 frt. 3. 8% -os osztalék kifizető 
sére 1800 frt és a fennm aradó 307 96 frt új szám 
lára vezettessék. Dr. Haas Jakab részvényes ind ítvá
nyára ezen 307 96 írtból 100 ír tta l belépeti az intézet 
a >F. M. K. E.« alapító tagjai sorába, 200 frt pedig 
más jótékony cél kra ford íttatn i határoztatott.

— Helyreigazítások Lapunk múlt szám ában, a 
F. M. K. E. turóci választm ányának közgyűléséről 
hozott tudósításunkból két választm ányi tagnak neve 
kim aradt. Ugyanis a már em lített három  új választ
mányi tagon kívül m egválasztato tt: Rakovszky Iván. 
a választm ánynak volt érdem es elnöke és HofTmann 
Ede. — A turóci jótékony nőegylet elnöksége részé
ről pedig annak kiigazítására kérettünk fel, hogy ifj. 
Justh György orsz gy. képviselő úr nem 3 frt 80 
k rt fizetett felül az egylet ja v á ra  rendezett színiéi 5- 
adás alkalm ával, hanem 5 frtot.

— Alakuló gyűlés. A turóemegyei kerékpározók, 
sportjuk fejlesztése és célszeríí k ihasználása cé ljá 
ból ma ta rtják  alakuló gyűlésüket a P átsch-féle 
vendéglő különhelyiségében. Üdvözöljük kerékpáro
zóinknak ezt a helyesnek és célszerűnek mutatkozó 
szándékát s rem éljük, hogy ez a kis egyesület v irá
gozni is fog.

— Felkórettünk illetékes helyről annak helyre- 
igazitáására, hogy a lapunk múlt szám ában közölt 
öngyilkos erdőörnek neve nem Ocselás János volt 
és liogy nem illumináK állapotban lőtte meg magát, 
hanem nőve: O sztás Márton, a ki a znióváraljai kir. 
közalapítványi uradalom nak egyik legjobb e rdőőre , 
legügyesebb és legszorgalmasabb vadásza volt. Mint 
hátrahagyott leveleiből kitűnik, a felesége és közte 
fennforgó folytonos viszálykodás volt tettének oka.

—  Szinügyi szövetkezet. N yitra vármegye sz ín 
ügyi választm ánya szinügyi szövetkezés céljából é r te 
kezletre hívta meg Besztercebánya, Nagyszombat és 
Trencsén városokat. Az értekezlet a következőkben 
állapodo tt meg: Nyitra. Besztercebánya, Nagyszom
bat és Trencsén városok valamely a kalmas sz ín tá r
su latnak  az egész télen á t való foglalkoztatását 
biztosítani akarván, színházi kérdésekben egyesülnek 
egymással s megbízzák a nyitravárm egyei színügyi 
választm ányt, hogy ezen városokban színielőadások 
ta r tá sá ra  pályázato t hirdessen s a pályázó sz ín tá r
sulatok legalkalm asabbjával kösse meg a szerződést, 
melyben óvadék letétele m ellett kötelezi magát
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Andalító nyári ej volt. Repdcsve táncolnak át a 
fák rezgő lombjain a holdvilág sugártündérkéi. Enyhe 
szellő lebben át a susogó leveleken, fejem fölött denevér 
suhan el sebesen röppenve, zúgva búg az éji bogár, 
zizeg a fűszál, cirpel a tücsök had, fülemile csattog 
kicsi fészken. E mámorító zűrzavar mégis oly csöndessé, 
hallgatag — s andalítón némává teszi az ezüstös 
éjszakát. Szivaromból szürke füstfelleg gomolyog fel, 
— hallgatok, — elmerülök.

lm a szomszéd kert bokrai közt dal csendül. 
Férfi ének kél, suhanva lopja magát át hozzám, lágyán, 
szerelmesen reszket. Olyan édes, olyan bús, olyan szív
hez szóló:

Fáj a szivem, majd meghasad.
Szeretnélek, de nem szabad.
Nem szabad, mert semmim sincsen,
Fogyok, mint az égő gyertya,
Klhervadok bánatomba;
Hej. beteg a szivem tája,
Nálad van a patikája.

Mégismerém a nótát. Petőfié. Megismertem az 
éneklőt. Dezső volt.

Aztán figyelek tovább. Csakhamar másnak, gyön
géd női hangnak futama hat felém. Eleinte trémázó, 
mindinkább biztosabb, végre széles hullámokban vibrál 
felém. A férfi baritonjának zengő ércével összeolvad a 
női szoprán csengő ezüstje. Összeolvad, egybefoly, 
mint szerelmi sóhaj, mint turbékoló galamboknak enyelgő 
csókja.

Majd elhallgat a dal, fölváltja halk beszéd, sze
relmi suttogás, derűs, napsugaras kacaj.

Én pedig hallgattam ! Hallgattam , helyemen ültem, 
gondolkozva, — elszomorodva. H ogy fog majd e derűs 
kacaj elhalni a nevető ajkakon ! ? Mint halványúl el a 
most még piros arc? ! Miként törik meg a szemek 
lénye, a remény, gondatlan boldogság, szerelmi mám o r ! 
Szegény leány, szép Erzsiké, piros Erzsiké!!

Másnap Dezső vön elő Kijelentette, hogy felbontja 
viszonyát kijelölt jegyesével, s mihelyt visszatér a 
fővárosba, meg teszi a kellő lépéseket. Igen, így fog 
lenni, m ert ő a leányt, Erzsikét szereti, nélküle nem 
élhet. Vállat vontam rá s szánólag nevettem e föl- 
lengzéseket. Az én logikám biztos, megdönthetien s, 
meg nem csal engemet. Ismertem őt, oh jól ismertem 
D ezső t!

Csak pár hétig vala még nálam. Esküdözött, égre- 
földre — és komolyan — esküdözött; a leányt elveszi 
Szól kiolthatlan szerelméről s egyelőre — őszintén 
beszélt. Esküdözött, beszélt előttem és mások előtt, 
elsősorban Siposéknál. A leány hitt neki s — még 
jobban szerette ; az öreg fejét csóválta, — s rájuk 
hagyta a d o lg o t; én elhittem s — de a jövőbe néztem. 
Az a csenevész legényke pedig, míg ők a kertben, 
körtefa tövében turbékoltak, minden este o tt keserge 
a kert alatt, leste a leány mézes szavát, melyek nem 
neki szó llak ; — leste és — könnyezett.

Eltávozott Dezső. Elment, haza ment. I tt hagyta 
szivét, mint mondá ; elvitte a leány nyugalmát, a mint 
én tudtam. Levelei járnak sűrűn hozzám és odaát. 
Telvén fellengzőssel, ragyogó, de hiú, üres ábrándokkal. 
Mosolyogtam rajtok.

Nem telt belé két hó, megszűnt a íöllengzés, 
lejebb és alább szállt, szétfoszlának az ábrándok, eltűnt 
a mámorköd. Más életmód, más viszonyok, távoliét, 
elhalványíták, majd el is mosak Erzsiké emlékét. Újabb 
érintkezések, kedvező körülmények visszahozzák a régi
nek képét. Hisz ez igen természetes. így szokott ez 
lenni felületes lelkek, — könnyű vérű népség, — léha 
embereknél! így szokott történni, — mert kell így 
lennie! — Elmosódik a kép, hisz nincsen kerete, sem 
háttere. Nincs az érzelemnek tápja, nincs, mi ébren 
tartsa. Elszunnyad, — elalszik, oda vész. Mit falun 
nagynak lát az ilyen, kicsinek latszik az fővárosa nagy
szabású méretei m ellett; a mi itt szép, kedves, o tt 
lehet, hogy elvész, sőt még föl sem tűnik. Átváltoznak 
az érzelmek is. Miért itt lángolunk, csengünk, ott kis 
szerűnek, gyermekesnek tűnik fel előttünk, nevetünk 
rajta. Mit itt nyári éjszakákon, holdvilágos éjben, sze
relmes karok közt megalkot a hevülő képzelet, o tt 
ledönti mindazt a köznapi való, praktikus számítás.

Elmúlt már a nyár, végén járt az ősz is. Nincsen 
dallos madar, suhanó denevér. Nem cirpel a tücsök, 
nem zúg az éj-bogár. Nem susog a lomb, lefonnyadt
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Kudlicaka János, volt 
i new-yorki érsek kérelme 
egyházmegye kötelékéből 

érsek egyházmegyéjének

az illető színtársulat, hogy október és november hó
napokban Besztercebányán, decemberben Trencsén- 
ben. jan u ár és február hónapokban N yitrán. március 
hónapban pedig Nagyszombatban fog előadásokat 
tartani. A izím elóadasok ta rtására  szolgáló termek 
s a mellek helyiségekről, nemkülönben azok fűtésé
ről az illető városok saját költségükön gondoskodni 
tartoznak. A társulatnak 8— 12 tagból álló zenekarral 
kell bírnia soperette. drám a és népszínmű előadására 
alkalm asnak kell lennie. Mindegyik városban színi 
bizottság alakítandó, mely határoz a műsor, a helyá
rak és vendégszerep ések felett, tárgyalja a közön
ség panaszait, s rendelkezéseit a színigazgató feltét
lenül betartani köteles A szín társu lat óvadéka addig 
ki nem adható, mig mind a négy város színi bizott
sága a felmentést meg nem adja. Az 1897/98. évi 
színidény próbaidény lesz, s hogyha az intézmény 
beválik, — a miben alig lehet kételkedni, — az 
egyesület állandósíttatik.

— Egyházmegyei hír. 
motyóki plébános, saját és 
folytán a besztercebányai 
elbocsáltato tt s a nevezett 
papja lett.

— Elaggott állami tanítok segélye. Az ezredévi 
em lékünnep alkalmából számos kérvény érkezett s 
érkezik még mindig az iránt, hogy a millenniumhoz 
fűződő intézkedések közé vétessék föl az oly elaggott 
tanítóknak nyugdíjban való részesítése is, a kik nem 
voltak fölvehetök az országos tanítói nyugdíjintézetbe 
A fönnálló törvény nem engedi meg ennek a kérésnek 
teljesítését, de a közoktatásügyi kormány még s gon
doskodni kíván az illetők helyzetének legalább rész
ben való javításáról. W lassics m iniszter ugyanis már 
az idén tízezer forintot szándékozik fordítani oly agg 
tanítók segélyezésére, a kik az 1875. XXXII. t. c 
értelm ében nem voltak íelvehetők az országos taní
tói nyugdíjintézet tagjainak sorába s mint ilyenek 
minden támasz és segély nélkül vagy aránytalanul 
csekély nyugdíjjal súlyos nélkülözések közt töltött 
hosszas tanítói pályájuk végén a megélhetés gondjaival 
küzdenek.

— Az ébredő tavasz. A poéták egész légiója 
foglalkozott már vele. a világ terem tése óta szünte
len . napirenden volt, bájait ezredévek sem voltak 
képesek elhamvasztani, üde maradt mindenha és nem 
volt még ember, ki megérkeztére ne mosolygott volna 
S mikor eljő, magával hozza hű párját, az ibolyát 
Nupsugaras szeretetének meleg érintésére kilép fe j
tekéből ez a szép virág és illatával megédesíti í 
tavasz rövid életét. Egymáshoz való példás hűségű 
két misem bizonyítja jobban, mint az, hogy ha egyikük 
meghal, követi öt sírjába a másik is. Ök kelten egy 
m ásért vannak teremtve, napsugárból, illatból élnek 
s ha a forróságtól meghalnak, megsirátjuk mind
kettőjüket. Nincs is azon csodálkozni való. hogy 
annyira szeretik őket az emberek. Ök képviselik az 
ifjúságot, a szív  tavaszát, az örök szerelem ébredé
sét. Még elhunyásuk is pompával megy végbe. A kis 
virág szép asszonyok és leányok keblén adja ki végső 
sóhaját, társa pedig színes sugárkévék közé temet
kezik, midőn eljő a tikkasztó nyár. A tavasz fényes 
sugara aranyozta be a szabadság dalnokának hazaíiui 
leikedéstől kip ru lt arcát, midőn a nemzet fülebe 
zúgta örökszép »Talpra magyar«-ját ; az ő csókjára 
ébredt fel az e alélt nemzet alm ából és Árpádnak 
fakuló köntösére ráfüzle a szabadság egyenlőség és 
téstvériség trifolium át. Légy tehát újra üdvözölve 
napsugaras szép tavasz és párod, a szende ibolya !

Tanügy.
Két igen becses, tanügyi adminisztrációnkra nél

külözhetetlen könyv fekszik előttem, mely több évi szor
galmas búvárkodás, gyűjtés eredménye lehet. — E ked 
v«s vendégeimnek egyike : »A tanítók (tanítónők) jogai

es kötelességei,* másika a »Népoktatasügyi községi 
közigazgatas kézi könyve*. Közelebb véve az elsőt, 
mely egy jól vaskos kötet — annak belső tartalmával 
kezdtem megbarátkozni. — Minél tovább olvastam, 
annal érdekesebb es figyelem-lekötöbb volt. — Való
ban csodálni kell ama hangya szorgalmat, mely e könyv 
megírásánál és e sok törvény s paragrafus összehor
dásánál, azoknak egy egészszt, áttekinthetővé, tömörré 
való me írásánál nyilvánult. Harmely kérdést vettem 
fel magamban, arra a választ e könyvben megtaláltam 

Sót olyanokkal, illetve olyanokról is tudomást sze
reztem, melyekről eddig fogalmam s tapasztalataim 
nem voltak. — Mert mind ezeket sem aképzőben, sem 
az élet tövises pályáján tanulni nem volt szerencséin. 
— Ha valamelyik könyvre, úgy erre bátrán rá írható 
és mondható: » Vademecum.t

Vaderaecum ez, a szó sz.oros értelmében, mert a 
törvények, rendeletek tömkelegéből biztos révpartra 
vezeti az érdekeltet. — A fejezetek, szakaszok, jegyze
tek, kúriai döntvények szőrül szóra citált törvények
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N y i I t t i* r .
yz e rovatban foglaltakért nőm vállal felelőséget a szerk 

Nyersselyem básztruhakravaló keimet 8 frt 6ü 
ktrol 42 frt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussors- 
és Shantungs-Pongees valamint fekete, fehér és színes 
Henneberg-eelyem fő krtól I í frt (35 krig méterénként 
sima, csíkos, kockázott, m intázott, dam aszt. s u t .  
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szín és 
mintázatban) s. a t a m egrendelt áru  postaber es 
vámmentesen a házhoz szállítva es mintákat postafor
dultával küld: €■ (cs. k. udvari szállító)
N e ly e m f c y á r i t  X ü r i H i l i v n .  Svájcba címzett 
levelekre 10 kros, levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Magyarnyelven irt megrendelések pon
tosan elintéztetnek

mesteri összerakása és egymásutánja, sok fáradságos 
tanulmányról és vas szorgalomról tesznek tanúságot. 
— Megkellene írnom a mint illik s feljegyeznem a 
különös érdekkel biró fejezeteket, valamint azokat is, 

melyek tán nem igen szükségesek. — De valóban 
érdektelen, szükségtelen s fölösleges nincs ezen könyv
ben semmi. — Van-e tanító sőt laikus is széles a hazá
ban, ki önön magáról azt állíthatná : tudva mindeze
ket — rám nézve e könyv fölösleges? Valóban nincs. 
S mi sem bizonyítja jobban e könyv célszerűségét és 
hasznos megjelenési voltát — mint az, hogy égés: 
hasábokat olvashatunk a tanügyi lapok, sőt napi lapok 
úgynevezett »Szerkesztöi üzeneteiben* oly dolgokról, 
melyeket e könyvben bárki a_ legnagyobb könnyűséggel 
megtalálhat. — Továbbá e mellett szól még ama 
tény is, hogy rövid két év alatt már második kiadas 
vált szükségessé. — Én részemről csak hálával tartozom 

könyv jeles szerzőjének -Dr. Szabó Mihálynak 
(Nagyenyed), hogy perceimet ily élvezetessé tette s 
hogy eddig nem remélt biztos kalauzt tett le kezembe.

A legjobb lelki ismerettel ajánlhatom kartársaim
nak s mind azoknak, kik tanügyi dolgokkal foglalkoz
nak. — Ne sajnálják a könyv ara összegét, jobb, 
gyümölcsözőbb tökébe nem fektethetik pénzüket, mint
sem abba, ha c könyvet megszerzik. — Kiállítása oly 
csinos, nyomása oly tiszta, ára pedig oly alacsonyán 
van szabva, hogy valóban dicséret illeti a könyvkiadó- 
vállalatot. — Ha volna még olyan ki azt nem tehetne 
saját pénzügyi erejéből, előtte az út, vétesse meg az 
iskolaszékkel vagy elöljárósággal.' — De, hogy az 
általánosan hasznait szálló igével ismertetésemet, illetve 
ajánlásomat befejezzem, kívánom, hogy ne hiányozzék 
e könyv egy tanító s egy iskola könyvtárából sem. — 
Adja Isten. .£,

Dz igaz! íme itt van még előttem ikertestvére: 
a »Népoktatásiigyi községi közigazgatas kézikönyve* 
cimii munka. — Mint ikertestvér mindenben hasonló 
testvéréhez. Hisz egy apának vas szorgalma tudomá
nyos buvárlata, képzettsége s kulturális haladásunkat 
előmozdító öntudatos tevékenysége nyivanul meg 
benne, lehetetlen, hogy ikertestvérétől visszahanyat- 
lana; nem, azt sok tekintetben még túl szárnyalja. 
— Mert dacára, hogy nem oly testes, mint előbb említett 
ikerbátyja, mégis azok a körök, kiknek különösen 
ajánlva vagyon, a községi elöljáróságok, körjegyzők, 
szulgabirók stb. szóval az adminisztrációval foglalkozó 
emberek annak nélkülözhetetlen hasznát vehetik. — Oly 
kivonatban, oly hűen, oly útua igazítással törvényeket, 
rendeleteket sehol sem találhatnak összehozva, mint 
ebben a fenni emlírett könyvben. — Különösen az elöl
járóságoknak ajánlható c könyv megszerzése, mert ha 
valahol és valaki, úgy ezek a iegnagyobb haszonnal fór 
gathatják e könyvet.

Kelt l’orubán (Nyitra in.) 1897 márc. hó 6-an.
Horváth liezsö, néptanító.

177.sz. Ik. 1897.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy luróc-szt.-m ártoni ta k a
rékpénztár végrehajtatónak Hrivnák József végrehaj
tást szenvedő elleni 2000 frt tőkekövetelés és já r. 
iránti végrehajtási ügyében a besztercebányai k r. 
törvényszék (a znióváraljai kir. járásbíróság) te rü le
tén levő Kis ('.sepcsin községében fekvő s a kis-csitp- 
csini 95. sz. tlkjben A -f- 1. sor-. 10/a hr. sz. a. foglal' 
Hrivnák Mihály, Hrivnák József. Kozsko szül. Hrivnák 
Zsuzsanna, Hrivnák és kk. Hrivnák Anna nevén 
álló egész ingatlanra a rajta levő 9. sz házzal az 
árverést 100 fiiban ezennel megállapított kikiáltási 
árban  elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat
lan az 1897 évi május hu 29 ik napján d. e. 10 
órakor Kis-Csepc»ín község házában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsarának 10%,-át vagyis 10 frt készpénzben, vagy 
az IH81 : LX t.-c. 42. § áb a n  jelzett árfolyammal 
szám ított és az 1H81 évi november hó l én 8338 sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, a vagy az 1*81 : LX. t.-c. 170. ?j-a érte l
mében a bánatpénznek a bíróságnál elöieges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol- 
gáltatni-

Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság
Znióváralján, 1897. évi február hó 10-én.

Dr. Betiö Béla,
kir. aljbiró.

M a gyar m ezőgazdák  sz ö v e tk e z e te
Budapest, V. A lko lm any-u icza  31. 

vlliiKliirii

a levél, am zörög a haraszt, kopasz a körtefa, hidegen 
csíp a szél. Csak a holdvilág jár a csillagos égen, 
mosolyg, miként régen, mégis olyan hideg, — pedig 
még fagy sincsen, mégis rideg a kert.

Őszi hangulatban, komor érzelmek közt töprengve 
jártam pusztuló kertünknek száraz bokrai közt. Kezem
ben egy levél. Dezsőtől jö tt levél. Rövid, bár tartal
mas, nem is irva, csak nyomtatva, . — eljegyzés, 
kártya. — Szegény, szegény leány, most halvány 
Erzsiké, fehér kis Erzsiké!

lm megcsendül odaát a kert. Cseng, cseng, pana
szosan zeng; nyög, mint az őszi szellő, síri hideg szel, 
búg, miként meglőtt galamb. Nem csattog többé, nincs 
ki kisérje. Csak cseng, csak cseng, panaszosan zeng: 

Az ég alatt a föld színén,
Nincsen olyan árva, mint én ;
Sirat engem a madár is,
Értem hajlik meg az ág is.
Majd ha visznek esztendőre 
Virágos kis temetőbe,
Száraz ágat tűzz síromra.
Hullajts könnyet a poromra.

Cseng, cseng, panaszosan zeng, — nincs, a ki 
kisérje. De mégis . . . Onnan a kert alul . .  . Mintha 
kisérné valaki, kisérné zokogó sírással, kesergő panasszal.

Oda mentem, — megnéztem, — megfogtam, föl
emeltem. Ő volt, — ő áztatja a száraz füvet égő köny- 
nyeivel — a csenevész legényke. Fölemeltem és szemébe

néztem, aztán — magammal vittem be a kertbe, Siposék 
kertjébe.

Ott ült a leányka a körtefa tövében, törzséhez 
tapasztja fürtös fejecskéjét, égre fölemeli megtört tekin
tetét. Szép arca halovány, mint a sírlakóé — talán a 
holdtól. Tekintete révedező. Mihelyt észrevett, felém jön 
szomorúan, bizalmasan, — mintha mondta volna, mintha 
rebegték is volna ajkai: latja, latja! Mondta volna, — 
vagy tán mondta is, mert ramcmeli könyben úszó sze
mét, néz, — néz, — fájdalmasan néz. Nem szólt ám 
egy szót se. nem szólok én sem. É.* tudtam, mi a baja, 

tudta, hogy tudom.
Szivem összefacsarodik, fájón összeszorul. Szegény 

leány, szegény fehér leány, sapadt Erzsiké!
Hirtelen megragadtam kezét; megragadva a le

gényébe teszem. Egyik se szólt semmit, nem ejtett egy 
szót sem. Nem a legény; nem szólt a leány. Ám annak 
szemein felszárad a könny, de ömlik emennek, arcán 
leperegnek. Kezét a legénynél hagyja, de keblemre 
borúi, s panaszos hangokban, szaggató zokogásban 
keres enyhet. Zokog. — keservesen zokog. Kanalat 
kiönti keblemen, — megértettem panaszai; meg a le
génynél felejtett kezét. — — —

Szegény leány, fehér leány, sápadt Erzsiké! — 
Elveszett bar a boldogság, maradjon meg — a becsület

Csukái Ugor.

BERGEDORFI TEJGAZDASÁGI GÉPGYÁR
kizárólagos képviselete Magyarországon elvállal 

í c j | t ; n / , ( l i tN » K e k  és íc jf* * ö  
v e i  k e z e l e k  m u n k a i é  l e 
p e l n e k  M z u k K z e r i i  l e l j e *  
í e l N z e r e l é a é l  legelőnyösebb 
feltételek m ellett; szállít legju'.á- 

nyosabban legkitűnőbb

lefölöz ögepek. továbbá vajköpiilök, 
hütók, vajgyúrok, valam int min
den más tejgazdasagi gépeket és 

edenyeket.
Árjegyzékek és előirányzatok kívánatra díj

mentesen küldetnek.

V n l ó i l l  ~ m s

brtLnni posztó-szövetek
frt 3 10 jó minőségű

_  1x .11 l frt 4‘Í0 jó m inőségű egy
V alO fll \ f r t 4-80 jó minőségit /  ( é r f t -ö l tö n y re

f,l 6 -  jobb minőségű , da :H 0 m .
. /  frt 7 <6 linóm \ b , , ,,gyapOtf frt <» . legfinomabb ) szelvény

\ frt 10'fiO kiváló linóm
Egy fekete szalonöltönyre való szelvény ara 10 frt. 
Felöltő-szövet, lódén, peruvien. doskmg, állami 
ee vasúti tisztviselőknek való szövetek, legfino
mabb kamgarn. cheviot mb. gyári árakon küld 

a legjobb hírnévnek örvendő

Kiesel-Amhot „ r S ! . *  Brünnben.
Minták máj*-". .. .......... .. kl«»«lK»i»».

I I  közönség figyelmei- 
Átik hogy direkl vásárlásnál a szövetek sokkal 
olcsóbbak, mint a közbenjárók által rendeltek. 
A brtlnni Kiesel-Amhuf cég ya amennyi szovo- 

I leket valódi gyári árakban küld, a Pr ‘vát-vevo- 
kel oly nagy mérvben terhelő, a gyaiak által a 
szabóknak nyújtott árengedmény felszámítása 
nélkUl.
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!!! Kitűnő padló-máz !!!
puha padlóra.

| L inóleum  pad lo -zom an c
3 árnyalatban

Eissns’i t e  tsstvérsknél Becsben.
Teijiisen használatra kész. csinos és a 

célnak megfeleli 1 kilós dobozokban.
Linóleum padló-zománc egy óra alatt 

megszáral, pompás fényű, sima és repedé
sektől m int marad.

Linohum padló-zománc közvetlenül a 
dobozból m ázolható fel.

Linói mm padló-zománc használatra sok
kal olcsó >b, mint a többi padló fénymáz. 

Kapható minden nagyobb festek- es
gyógyáru-üzletben.
Kapható: t ' l í c l i c r  A t le l f .  •■ r á ln  r  
A likéin  és fin  és S o l t r s z  I .. úrnál.

134. sz. 1897. hagy.

Hirdetmény.
Néhai Holicska András volt briestyai lakos, 

Briestyán 1859- évi április hó 23-án végrendelet 
hátrahagyása nélkül elhalt örökhagyó hagyatéka 
iigvének tárgyalására határnapul 1897. évi július hó 
|2-ik napjának délelőtti 10 ó ráját tűzöm ki iro 
dámba. mely határnapra a hagyatékban érdekeltnek 
mutatkozó, de ism eretlen helyen távol levő Holicska 
Mihály és Andrást e hirdetmény utján oly hozzáadással 
idézem meg. hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson 
személyesen vagy meghatalmazott által uiegnem je le
nik: a tárgyalást a részére a gyámhatóság által kineve
zett gondnokkal fogom megtartani és hogy perre u tasítás 
esetében is — a mennyiben képviseletéről nem gon
doskodik — ez a gondnok fogja képviselni.

Turóc-Szt.-M ártonban, 1897. évi április hó 1.
Galanda Samu kir. közjegyző.

if i  fik*  a  és n a  es b o i i c h z  u ru « . ^
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Richter-íé, H o rg ony-P a in -E xpeller
L iin im ent. C a p s ic i co m p .

Ezen hírneve i háziszer ellentállt az idő memróbálásának, 
mert már több mint 27 év óta megbízható, fájdalomcsilla
pító bedörwölés lént alkalmaztató köszvénynél, osuznal, tM- 
szaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok által1 bedörzsöl®- 
sekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony- 
Pain-Expeller, ryakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt, 
nem titkos szór, hanem Igazi népszerű háziszer, melynek egy 
háztartásban sei i kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 írt. 
üvegonkénti árfc in majdnem minden gyógyszertáriian kész
letben van; fi rak tá r: Török József gyógy- r = = = =  
8zerésznói Budi pesten. Bevásárlás alkalmával 
igen óvatosak 1 gyünk, mert több kisebbértókü 
utánzat van forg dómban. KI nem akar megkáro- 
eodnl. az mindt n ogyes üveget „Horgony" véd
jegy es Richter czógjegyzés nélkül mint nem va
lódit utasítsa vii8za. -----

RICHTER F. AD. it lirsa, cs. ét kir. udvari szállilök, RDDOLSTADT.

202. sz. 1890. hagy.

Hirdetmény.
Néhai Lichncr József és neje volt tót-prónai 

lakosok, 1886-ik m árcius hó 9-én illetve 1890. évi 
február 20-án végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt 
örökhagyók hagyatékai ügyének tárgyalására h a tá rn a 
pul 1897. évi július hó 12-ik napjának délelőtti 10 ó ráját 
tűzöm ki irodámba, mely határnapra a hagyaték
ban érdekeltnek mutatkozó de ism eretlen helyen 
távol levő Lichner P ált 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 álta l kinevezett gondnokkal fogom m egtartani 
és hogy perre u tasítás esetében is — a mennyiben 
képviseletéről nem gondoskodik — ez a gondnok 
fogja képviselni.

Turóc-Szt.-M árton, 1897. évi április hó 1-én.
Galanda Samu kir. közjegyző.
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BUDAPESTI SZIVATTYÚ- ÉS GÉPGYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG §
(ezelőtt WALSER FERENC) g

T 3 T T T - )  a  i—1 E S T ,  V I .  l e é r . ,  I C O i s ő  T r é , c i - i a . t  - 4 5 .  s z .  O
sürgönyeim  : S H V é T T l  I W T Á B  B U D A P E S T . O

G Y Á R T :  0
mindenléle gőzgépet. Schmidt-fóle forrgózmotorokat (40°/o szénm eglakarilás), petróleum- és benzin- Q  
motorokat. KeretfOróezeket, körfűrészeket és csortöröket Gőzkazánokat, elémelegitóket, tartányokat. *  
Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle a z i v a t l y i i k a t  gőz-, szij- és kézi hajtásra, valam int O  
villamos üzemre. Artézi kutfelépitményaket vasból Tüzfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági fel- O  
szerelési tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sarkaparó és seprőgépeket, hóekéket és O  
úthengereket. Egészségügyi szereket, mini gözfertótlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket O  
pücegödör tisztitő készülékeket. Vas- és órcCntvényeket, harangokat. Kemenyüntésü acélfelületü tűz- O

rostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat. O
LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, 2

központi fűtéseket. q
Árjegyzékek és költség ve lések ingyen és hérinentve kiliiletnek. —  —  Q

O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O H O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
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P S E R H O F E R  J . v é r t i s z t i t ó  la b d a c sa i,
utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezersze- 

;„„-„ii„iiAk volna KvtizedeK óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család melyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem volna talál- 
; orvo iü al ezéif labdacsok*házi szerül ajinl.aúm k 0 . . já n U .lt .k  minden oly bajoknál melyek .  rósz _ .m í.,lé .b5l i .  arékrekedésből erednek : mint ene-zavarok. 
a vértolulások, aranyér, béltétlenség s hasonló betegségeknél. \  értiszti ó tulajdonságuknál fogva kitűnő halassal vannak vérszegénység és az abból eredő bajoknál 

is: így sápkornái. idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még

a ieggyengébb jg yének .^Ji^fíö^m elye* 'e  labdacsok' fogyasztóí^a legkülönbözőbb és I egnehezebb betegségük után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen 
csak is néhánya emliiűnk azon m egjegyzi...!, hogy m i„ % k i. •  «

ezolőtt á lta la  now la lM la rso k  neve alatt; ez 
résén be nem dzonyítollák volna. Évtizedek óta 
ható. Számláin
májbajok, k ó lü -. -------------  . . .
s : igy sápkórr.ál. idegességből származó fejfájásoknál i

Köln. 1893. április hó 30-án. 
Tiszt :lt Pserhofer Ur! hegyen olyan szives és küldjön nekem ismét 15 teker

cset az ön föl ilmulhalatlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadja ez utón is a 
legmélyebb kö szünetemet labdacsai csodahatásáért.

Mara lók teljes tisztelettel p '

Bernhard-íéle alpesi-ifi-! 
Amerikai köszvénykenőos,

szaggatás, isebias. migrainc,

Tannechiain hajkenőcs,

Ín Hernliard W. O.-tól, Bregenzben.
I 60 kr., üveg 1 frt 40 kr.. 1 4 üveg 70 kr.

üveg 2 frt

I'awlislik Ferenc. Köln. Lindenlhal.
Hrascbe. Földnik mellett. 1887 szept. 12.

Tekintetes ü r ! Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek merve clct,ail3,
melyeknek hat isát ezennel megírom. En gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogy í i i . i  
semmi munkát lem voltam többé képes végezni, és bizonyára már a holtak közt volnék. A ilaiaU öS uüy-wZ,
ha az ön csőd Uatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja ............................... •••
meg önt ezért zerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen 
ki ionnal- gyógyítani, amint már másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül 
szolgáltak. ___________ i w .

gyors és biztos hatású legjobb szer. minden kőszvé- 
nyes és csúzos bajok, u. m-: gerincagybántalom. tag

szaggatás. isebias. migrainc, ideges fogfájás, főfájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr.
.................... * " Pserhofer .1.-töl. Evekhosszu sora óta valamennyi

hajnövesztő szer közölt orvosok által a legjobbnak elis- 
írultek. merve. Egy elegánsan kiállított szelencével 2 frt.
!!-t_?.y XUmIámaa ^**««f*w Sleudel tanártól. Ütés és szúrás állal okozott sebeknél, mérges 

daganatoknál, ujjkukac, sebes- vagy gyulád! mell vagy más ily 
bajoknál, mint kitűnő szer lön kipróbálva. 1. tégely 50 kr., bérmentve 75 kr.

Knificz Teréz.
Bécs-Ujhely, 1887 november 9.

Mélye tisztelt Ur! /. legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek 60 éves 
nagynéném nevében- Az illető 5 éven át szenvedett gyomorhurutban és vizkórságban, 
már életét is n egunla. melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt 
kapott az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán töké
letesen kigyógyi.lt. — Legfőbb tisztelettel Wcinzcttel Josefa-

Eichengraberamt, Gföhl mellett. 188!) márc. 27.
Tekint- tes Ur! Aluli ott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban hasznos és 

kitűnő labdacsa ból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen 
labdacsok értéke felett és azok it, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmele
gebben fogom ajánlani. Ezen h lairatom tetszésszerinti használására önt ezennel felhatal
mazom. Teljes tisz leltei Hahn Ignác.

(Alschdorf, Kolbacli mellett. Szilézia. 1888. október 8-án. 
is: srint az ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 doboz-

Fiaher-pcr, hurut, rekedtség •

Ferencz-pálinka «. .*Fagybalzsam ***!erl,0*?r y-1?1, Sok é,Y óta a fopyos tagokra és minden idült sebre,

T. U r! 1 elkérem*; . . ^írvv-n-.ii, min. I l in  ai. ll lu i l ie t l l l i l  I il IM1.ILHUI IIOI Ug) Csomagol UUUV£- fm y 1 1
zal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy IjfllV72- ű2lZS2IIl 
gyomorbajtól, me y engem 5 é ’en át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam _  f. . . . .  ’
s o h a s e m  fo rrn ak  I i f n o u n i  « m i. ,Tn loirfru-r-XM, L . r . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . I  i . .  ,i ,.li> iii.l V V ft 'lsohasem fognak 1 ifogyni, s mitön legforróbb küszönetemet kifejező

lám
vagyok tisztelettel 

Zwickl Anna 
.a ran y  birodalmi

köhögés ellen. 1 doboz 35 krajcár, bérincntvc (>Ü ki

nélkül, 1 üveg 70 kr. 
i»l. Sok év óta a fagyi

__ mint legbiztosabb szer elismerve. Egy köcsöggel 40 kr., bérmentve 66 ki
JTfíffippdv G8y általánosan ismert kitűnő háziszer, hurut, rekedtség, görcsös köhögés 
OUUUUwUi, stb. ellen- Egy üvegccskc ára 50 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr.
Flpf-PPPVPPPÍP (prágai csüppek) megrontott gyomor, rósz emésztés és mindennemű 
Uiüli wwwáwUwlúp altesti bajok ellen kitűnő háziszer. Egy üvegcsével 22 kr. 12 üveg 2 frt. 
ÍH ü lé n n e  Bulricli A. w.-tül. Kitűnő háziszer a rósz emésztés min-
AlbálaUuw bivttbiuU üUj Jen következményei, u. m .: főfájás, szédülés, gyomorgörcs, 

gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. Egy csomag ára 1 frt.

Angol ceedabalzsam, egy üveg 50 kr., egy kis üveg 12 kr.
9  M W vVülláü á lló n  Kzen P°r megszünteti a lábizzadásl s az azáltal kép- 

tU i  4 ö iiöU . ződő kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit.és mint
ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr., bérmentve 75 kr.

kitűnő szer golyva ellen. Egy üveg 40 kr., bérmentes küldéssel 
65 kr.

Kitűnő szer az idegek erősítésére gyomorbajok
nál és bélbetegség- knél. 1 liter Kola-elixir vagy 
egy negyed liter 85 kr.

1

Stell-Séle Kola-praeparatuask
■bor 3 frt. egy fél liter 1 frt 60 kr.,

Kola-slizir vagy bor, üvegekben daraboakinl 5 frt 50 kr., 3 frt. 1 írt 60 k 

Mia-Poko, kitűnő szer egyoldalú főfájás, fogfájás, rhouma stb. ellen.

Ezen vé •tiszliló laln ácsok csakis a Pserliofer J.-féle az , 
iilmához" címzőt gyógyszer'árban, Becsben, I.. S ingerstrasse  15 sz. a. készíttet
nek valódi minői ighun. s eg > 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy 
csomag, melyben hat doboz ’.i.rtalinaztatik, 1 frt 6 krba kerül; hérmentetlen utánvételt 
küldéssel 1 irt 40 kr. Egy csimagnál kevesebb nem küldetik el.

Az össze '  döbbeni oeküldésénél (mi legjobban posta utalványon eszközöltetik) , Ezen itt felsorolt készítményeken kívül, az osztrák lapokban hirdetett ösz-
bérmentes küldésül együtt I csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr.. 3 csomag 3 frt szis bel- és külföldi gyógyszeré<zeti kél inlegességek raktáron vannak és a készletben 
3o kr.. -I csomag frt 40 kr.. 5 csomag 6 frt 20 kr. és 10 csomag !t frt 20 krba kerül.' netán nem levők gyorsan és olcsón rnegserezlctnek. — Postai megrendelések a leg- 

W '  M ». Nagy el terjedtségük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb, gyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg előre küldetik; nagyobb megrendelések 
nevek és alakok al itt utánozhatnak; ennek következtében kéretik csakia Pserhofer J.-féle i utánvétellel küldetnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg 
vértisztitó labdacsokat kóvj'.elni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek d ó r i  beérkezik, mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbik, 
használati utasítási a Pserhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyes doboz _
fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva. Raktar: Budapesten. Török Joz39f gyógyszertárában, király-utca 12. szám.
\  alódiaknak csők azok tekinthetők, melyek használati utasítása a Pserhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyes doboz fedele ugyanazon

aláírással vörös színben van ellátva.

EEUO gyógyszerész „zum goldenen Reichsapfel"
B écs, X .  S in g e rs tra s se  1.5-

Turóc-sit.-mártoni Magyar Nyomda — Moákóci Ferenczoé.
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