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Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti á rakban  — m in

den bel- é 3 külföldi h irdetési iroda fogad el.

Létkérdés.
A létkérdés talán soha nem volt annyira 

élére állilva, mint napjainkban, midőn a meg
élhetés oly sok nehézséggel jár az emberekre. 
Hajdan véres tusát, évekig, évtizedekig tartó 
harcot vívtak egymás ellen a nemzetek, mely 
nem volt más, mint a létért való küzdelem, 
a terjeszkedési vágy kifolyása, ma egyik em
ber a másik ellen küzd, hogy léteiét, megél
hetését biztosítsa.

Napjainkben kevés a sorsával megelégedett 
ember. Ma kevés ember van, a kit ösztöne, 
hiúsága, vagy jobblélhez való jalhatas iránti 
vágya, az előretörésre ne serkentene. Tisztel
nünk kell a tisztességes úton való előretörek- 
vést, de sajnálnunk kell azokal, a kik üres 
fővel hirdetik a bölcsességet, a kik a társadal
mat teszik azért felelőssé, mert teljesülhetlen 
vágyukat nem támogatja.

A létkérdés megoldása sok kellemetlen
séget okoz a társadalomnak. A gondolkodó em
berek hiába kutainak oly eszköz ulán, mely 
a kérdést óhajtott sikerrel oldhatná meg. Az 
első emberpár gyermekei nem férlek meg a 
földtekén s a káini vér ma is sok embert 
ösztönöz az embertársai ellen való cselek
ményre. innen van, hogy a tehetetlen a tehetős 
ellen, a kicsiny a nagy ellen, a szegény a 
boldog ellen támad s az elégületlenek nagy 
tömege, országok, nemzetek, családok belbéké- 
jét zavarja untalan.

Az igények kényesbülése, a teljesülhetlen 
vágyak sikertelensége felett való elkeseredés, 
a könnyűszerrel, munka nélkül való megélni 
akarás, mind a társadalmi béke, az emberek- 
nuk egymáshoz való jó viszonyának rovására 
történik. A szerényen díjazott tisztességes 
dolog unollá lesz, kiki croesusi kincsre, lucul
lusi asztalra vágy s a teljesülhetlen vágyak 
felett való kétségbeesés, a kishitffség, sírba 
dönti a gyávát, mások java után űzi a kapzsi 
természelűeket.

A létkérdés miatt való küzdelem, az em
berek elégület’ensége ezernyi visszás állapotot 
teremt az egyesek és nemzetek életében, mely

• munkát és kenyeret, kiáltásban tör ki, de a 
legtöbb ember elengedné a munkát, csak 
kenyeret adjon kezébe a törvényhozás és 
társadalom.

Az emberiség kivetkőzött hajdani egyszerű
ségéből. A népesség szaporodásával, az igé
nyek gyarapodásával, a viszonyok egészen meg
változtak. Tudós és gazdag akar lenni az egész 
világ, a legtöbb ember esze, ügyessége által 
akar megélni s ha ez nem sikerül, kész az 
elégülelienség.

Az apa tanult embert, urat akar gyermekei
ből mindenáron neveltetni s nem gondol arra, 
hogy tehetség és szorgalom nélkül sem az 
iskolában, sem az életben haladni nem lehet. 
Innen van, hogy tömérdek félig — iskolázott, 
ludákos ember lepi el a társadalmat, mely az 
eszközök megválogatása nélkül küzd a megél
hetésért. Innen van, hogy sok ember nem bir 
megküzdeni az élet megpróbáltatásával, nem 
tud alapot teremteni, melyen megélhetését mun
kálhassa.

Innen van az a sok szerencsétlen ember, 
a kiknek legtöbbje meghasonlik az élettel, a 
társadalommal és önmagával.

Az élet nagy tudomány, melyet okosan 
folytatni kellő alap nélkül nem lehet. A vagyon, 
ha takarékosak nem vagyunk, elfogy. A ludá- 
kosság csak bizonyos fokig képesít a megél- 
netésre, de az is megtörténik, hogy a szerzet! 
diploma mellett is nélkülözni kell sok ember
nek. Ma kinek-kinek alaposan kell ismernie 
azon pályái, melyen megélni akar, tisztessé
gesen kell betölteni állását, különben a hanyag
ság, kapzsiság, könnyen megboszulja magát 
és az emberek mellőzését eredményezi.

Az a sajnálatos, hogy sok ember szeren
csétlenségének okát nem önmagában keresi; 
kárhoztatja a sorsol, s azt a nagy küzdelmet, 
melyet az emberek a létkérdés, a megélhetés 
körül kifejtenek, pedig beláthatná, hogy ma 
már u véletlenre életét bizni senkinek sem 
szabad s a ki esze ulán megélni nem tud, 
munka után nyújtsa ki kezét és szorgalmával 
érdemelje ki a mindennapi kenyerei s tisztes

séges életmód által érdemelje ki az emberek 
bizalmát és becsülését.

Vajha belátnák ezt a szülők is, s olyan 
pályát választanának gyermekeik számára, a 
hol azoknak megélhetése leginkább van biz
tosítva. Vajha szerénységben nevelnék a Szülők 
gyermekeiket! Akkor a létkérdés, a megélhetés 
sok emberre volna megkönnyítve és keves- 
bülne az elégületlenek nagy száma.

A mily előny, haszon a. nemzetre, ha 
valódi képzett fiai vannak, épen olyan hát
rány, ha a tudatlanok, tudákosok szaporítják 
az uraskodni szerető, de a dolgot kerülők 
nagy számát. A magyar nemzetnek tudományos 
emberekre és képzett, munkabíró polgárokra 
van szüksége, nem pedig olyanokra, a kik 
sokat beszélnek, de milsem cselekesznek és 
untalan panaszkodnak, mert Magyarországon 
hiába keresnek eldorádói életet.

A létkérdés, a megélhetés biztosításának 
kérdése, csak az esetben oldható meg, ha lesz
nek tudományos embereink, lesznek értelmes, 
szorgalmas polgáraink, a kik nem mástól, ha
nem saját szorgalmuktól várják el a mindennapit.

A nő szeretetreméltósága.
Az életben sokszor azt halljuk, hogy ez vagy az 

a férfi vagy nő — szeretetre méltó, kedves. Rendesen 
oly embereket szoktunk igy jellemezni, kiknek kellemes 
lényük azonnal megtetszik s minket megnyer, teljesen 
eltekintve attól, váljon az illetők testileg szépek-e vagy 
esetleg csúnyák is.

A tapasztalat azonban arra tanít minket, hogy 
ezen jelzés vagy elnevezés nem mindig találja el a szó 
igazi érleimét, mert nem egyszer látjuk, hogy oly em
berek, kiket szeretreméltóknak nevezünk, nem mindig 
méltók arra, hogy őket szeressük is ; — sőt ellenkező
leg : nem ritkán az az eset is előfordul, hogy nem jó 
jellemű emberek is rendelkeznek azon adománynyal, 
hogy tetszésünket megnyerni, sziveinket elfoglalni, sőt 
elbűvöln i képesek ; azután pedig mindezzel — vissza
élnek !

Ezen adomány nagyobbrészt a természet ajándéka ; 
mondhatnók, hogy az lehetséges, mint minden más.

A „ F E L V ID É K I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A .

Búcsú.
Megkondult az esti harang 
iSzomorú, hús hangja 
Barna babáin, kis angyalom,
Jöjj ki búcsú zára.
Hadd mondjam cl — hogy szeretlek— 
Egyszer —  utoljára;
Az Ur Isten, meg a nagy Ey 
Lesznek tanúm rája.

Párja vesztett vadgalambnak 
Nincsen maradása.
Elsszdll messze, hol akadhat 
Meg hűséges párra.
De hiába bujdosom én,
A széles világba;
Lelkem fele, nálad, maradt 
Barna kis leánya 1

Lám, hiába vártalak hát 
A falu végére{
Nem jöttél el, nem hajtottál 
Igaz kérésemre.
Más ölelt tán, más csókolta 
Pici )áros szááat;
A inig az én árva szivem 
Megszakadt utánad.

Felhő borúit a nagy égre.
Nincsen csillag rajta.
Messze haitik a pusztába 
Kis falum harangja;
Oly szomorú, oly fájdalmas 
A  harang csengése,
Mintha az én nagy bánatom 
Volna belé öntve,

Dugovich Titusz.

Turócvármegye 
főispánjai s tisztviselői.

Közli: B rúz B éla
— A ‘ F e l v i d é k i  H í r a d ó *  e r e d e t i  t á r c á j a .  — 

(Folytatás).

I. Lipót király 1684 január 12-én közbocsánatot 
hirdet mindazoknak, kik ellene fegyvert emeltek, ha 
február végéig hűséget fogadnak a pozsonyi bizottság 
előtt. Hivatkozva elődeinek nemeslelküségére, kik az 
ellenségnek is megbocsátottak, atyai szivéhez emeli a 
magyar nemzetet s buzdítva a nemzetet a magyarnak 
őseitől öröklött hősi vitézségére, felhívja »itt az idő, 
hogy a hosszú időn át nyakunkon levő s a keresztény
ségnek legnagyobb ellenségét, drága véren szerzett 
honunkból kiűzzük. Egy s z í v , egy lélekkel csatlakozzék 
a lovagias magyar a korona, az ország megvédésére 
s az ellenségtől való megtisztítására*

A soproni országgyűlésnek a hivatalok betöltésére 
s a vallás szabad gyakorlására vonatkozó artikulusait 
újból megerősíti.

Továbbá országos értekezletre a pozsonyi bizott
ságba hívja meg a haza nagyjait s a megyei karokat 
és rendeket.

A pozsonyi bizottság előtt 17 megye. 12 város 
és 14 főúr jelent meg.

Megyénk követül Huszár Imre alispánt és Okoli- 
csányi Pált küldi az értekezletre.

Visszajövet a megye elé terjesztették küldetésük 
eredményét, jelentve, hogy a megye nevében s meg
bízása folytán ő felsége s az uralkodó ház iránt a 
hódolati s a hűségi esküt letették, írásban kötelezvén 
magukat, hogy ezentúl minden néven nevezendő lázadás
tól avagy szakadástól, mely a felséges fejedelem vagy 
az uralkodóház ellen irányúlna, vagy vkezdeményeztet- 
nék, távol fogjak magukat tartani. Továbbá, ha a 
turóci nemesek közül még valaki az ellenséggel (Thö- 
kölyivel) tartaná, vagy a lázadás s elégedetlenség érzü
letét mutatna, vagy nyilvánítaná s nem hajlandó ő fel
ségének hódolatára vissza térni, á hűtlenség s haza, 
árulás miatt kegyelmet nem remélhet.

Végre a követek kérelmezték, hogy az éveken 
át annyit szenvedett s a katonai zaklatásoknak kitett 
megyénkből a német katonaság vonassék ki.

A kérelemnek a háborús viszonyok s a lázadók
nak még folytonos feltűnése s lázongásai miatt hely
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felebaráti szeretet sugall nekünk, 
önszeretet.

nem pedig>*’^ag

Ha valaki azt kérdezné tólen |̂ váljon a szívj óság 
s a jellem mindig kölcsönzi-e hekünk azt a szivnyerő 
tulajdonságot, melyet általában szeretetreméltóságnak 
nevezünk? akkor én e kérdésre — »nem«*mel felelnék.

Indokolnám pedig e tagadó válaszomat azon ta
pasztalással, hogy vannak becsületes szivű, nemes jel
lemű emberek, a kik éppenséggel nem —  szeretetre
méltók, sőt néha érdes külsejük vagy barátságtalan 
magaviseletük által az első benyomásnál vissza taszi- 
tólag hatnak reánk. Ennek oka pedig rendesen abban 
rejlik, hogy az olyan emberek nagyobbrészt közönyö
sek szoktak lenni embertársaik tetszés —  vagy nem 
tetszés nyilvánítása iránt; noha különben a legjobb in
dulattal s intencióval viseltetnek irányunkban,

Sok és kimerithetlen kutforrása van a női ked 
vességnek. Maga a természet is gondoskodott arról 
hogy még azokban a nőkben is legyenek kedves vo 
nások, a kik akár testi, akár pedig lelki fogyatkozásban 
szenvednek.

De vannak hibák és ferdeségek, melyek egy szép 
nőt is képesek nem kedvessé, sőt kiallhatatlanná tenni. 
Ez alkalommal ezt mellőzve, csak azt jegyzem meg, 
hogy a szeretetreméltóság nem szorul a dísznek idegen 
segítségére ; s ha egészen dísztelen, akkor leginkább 
van —  feldíszítve, azért az nem függ a selyemruhától, 
sem a fodrásznő —  művészetétől, hanem a — szívtől, 
mely az őszintén barátságos arcban vissza tükröződik.

Ha alkalmam volna hozzá, s ha szavamnak le
hetne e tekintetben bármily csekély hatása: akkor 
tisztelettel arra figyelmeztetném, sőt kérném a hölgye
ket, óvakodjanak mindenesetre leginkább attól, hogy 
külső hatásokkal törekedjenek megszerezni, maguknak 
a »kedves és szeretetreméltó* —  nevet.

Együttérzés, igazi részvét szüli a szeretetreméltó- 
ságot; de nagy ellensége a —  közöny. Bizonyos el
zárkózás, az érzelmek bizonyos elnyomása, hideg tar
tózkodás főleg kortársakkal szemben: nem teszik az 
embert kedvessé, sem szeretetreméltóvá.

Legyünk kíméletesek, előzékenyek, gyöngédek 
másokkal szemben : de mindez legyen természetes, nem 
mesterkélt, minden színlelés, cifrálkodás nélkül, mert 
ez utóbbiak szintén azon tulajdonságok közé sorolan
dók, melyek az embert, de főleg a nőt, a leányt leg
kevésbé sem teszik szeretetreméltóvá.

Kövessük a s z í v  sugallatát! Minél inkább át van 
szivünk hatva igazi önzetlen szeretet által, annál inkább 
szerethetnek minket mások is.

Egyébbiránt tisztelettel megjegyzem, hogy az 
embert akkor tartom szeretetreméltónak, ha megbecsüli 
embertársát.

A  pusztán külső szeretetreméltóság nem lehet 
tartós! elsöpri azt az első vihar.

Kevés szenvedély, nagy szivmelegség, értelem, 
kellem, könnyed társalgási modor, természetes egysze
rűség és finomság, a művelt lélek és művelt fej, az 
érzelem gyöngédsége : — ezek kellékei az igazi szere
tetreméltóságnak !

Higyje meg t. olvasónőm, hogy ezek, de csak is 
ezek kölcsönzik a nőnek a legszebb díszét, —  nőiessé
get ; s fiatallá teszik a nőt még akkor is, a mikor már 
sem a pénz, sem pedig az erőszakolt elegancia nem 
használ s a mikor már —  őszhajszálak is díszítik a 
nő fejét.

Nem képzelhető lesujtóbb, borzasztóbb csalódás 
az igazi férfiúra nézve, mint az, hogy esetleg félre van 
vezetve, meg van csalva abban, a mi —  legkényesebb 
és hogy azon disz s azon kincsek, melyeket a nőben 
szeretett s tisztelt, —  mesterkéltek, hamisak.

Die Liebenswürdigkeit ist dér Schönheit Seele, ein 
Ausströmen dér innern Harmonie. Sie soll sich sittli- 
chen Rhytmus, Kraft und Wahrhaftigkeit aneignen !

Cselkó József.

Kedves olvasónőm! Legyen szabad ezen általános 
megjegyzések után nehány sorban megemlékezni még 
a női kedvességről, szeretetreméltóságról.

Nézetem szerint az igazi kedvesség és szeretetre
méltóság sokkal ritkább, mint az igazi szépség s csak 
azt mondanám szeretetreméltónak, a ki szerény a sze
rencsében, bátor a megpróbáltatásban és mosolyogva 
végzi kötelességeit.

A  ki örül hiúság nélkül és szenved fitogtatás 
nélkül; a ki nyájas nem csak a fényes mulattató világ 
előtt, hanem azokkal szemben is, a kikkel együtt é l ; 
a ki le tudja kötelezni, megtudja hódítani a bókoló 
idegent, de otthonában sugárzik legjobban az elméje; 
a ki értelmes, de egyszersmind gyöngéd, finom érzésű

A pénzfejedclmck és a politika.
Legtávolabbról sem kell azt hinni, hogy Angliában 

minden ember lelkesedik Dél-Afrikának az angol im
perializmus jogara alá kényszerítése fölött. Vannak szép 
számmal, akik e törekvés indító okait jól ismerik és 
következményeitől félnek. Anglia külpolitikáját ugyanis 
már nem a nép, nem a közvélemény, nem is a par
lament, hanem a pénzfejedelmek intézik, a kormány 
ezek akaratának vak eszköze, a parlamenti többség 
pedig a pénzfejedelmek egyenes befolyása alatt áll, 
mig a közvélemény hamis jelszavakkal van félrevezetve.

Az újkor gazdasági fejlődése hozta magával, hogy

1900. junius 24. 25. szám ’1
a nagy tőkék tulajdonosai tőkéiket külföldi vállalatok
ba befektetés utján igyekeztek minél jobban gyümöl- 
csöztetni. Amig az efféle spekulátiv tőke-elhelyezés poli
tikailag hatalmas, gazdaságilag fejlődött államok felé 
irányul, a törekvés a tőkések saját országára nézve nem 
jár veszélylyel, de ha a pénzügyi műveletek színterévé 
fejletlen, még nem konsolidalt országok válnak, ezzel 
egyszersmind nemzetközi bonyodalmak keletkezése 
készíttetik elő. Például az a körülmény, hogy Egyip. 
tómban és Törökországban számos angol, német és 
francia tőkepénzes helyezte el tőkéit, a legújabb idő
ben ismételten befolyásolta az európai politikát. Az az 
igyekezet, hogy a külföldön elhelyezett tőkék ugyan
azon biztonságot élvezzék, minőt otthon élveznének, 
önként szüli az idegen ország belügyeibe való beavat
kozásra s az ottani politikai és gazdasági viszonyok 
befolyásolására irányuló törekvést. Ebből kifolyólag az 
érdekelt tőkepénzesek saját országuk kormányára min
den módon hatni kívánnak azon célból, hogy az az ő 
érdekeiknek megfelelő politikát gyakorolja, azaz minél 
több befolyást biztosítson magának a szóbanforgó ide
gen ország belügyeibe.

E jelenség legelső felléptekor az állam két ut 
között választhat. Kijelentheti, hogy mindazok, akik 
idegen államban létező vállalatokba tőkéket fektetnek 
be, a következményekért önmaguk felelősek akkor, ha 
érdekeik saját országuk politikai tendenciájával elleniébe 
jutnak, vagy pedig identifikálnia kellene magát az ál
lamnak saját polgárai tőkeelhelyezési törekvéseivel, oly 
módon, hogy egyesek gazdasági érdekkörének fejlődése 
és az állam politikai befolyásának kiterjesztése össze
essenek. Tervszerűen egyetlen ország sem követte sem 
az egyik, sem a másik utat, Anglia azonban mindin
kább a második ut felé kezd gravitálni, azaz politikai 
befolyását kiterjeszteni törekszik azon országokra, melye
ket az angol pénzfejedelmek tőkéik gyümölcsöztetésé- 
nek teréül kiszemeltek. Csakhogy a gazdasági és poli
tikai befolyás fejlesztése dolgában állam és tőkepénzesek 
nem tartottak lépést.

Ezen közben Dél-Afrikában bámulatos gazdasági 
centralizáció ment végbe, amennyiben az összes gazda
sági érdekek néhány tőkepénzes kezeiben összponto
sultak. Harminc év alatt a kimberley-i gyémántbányák 
négy millió font sterlinget hajtottak be és tizennégy 
év alatt a kapföldi és transzváli aranybányák évi ho
zama húsz millió font sterlingre rúgott. A gyémántipar 
kizárólag a de Beer-társaság (Rhodes, Beit’ Barnato 
stb.) monopóliuma, mig az aranybányászat néhány tőke
pénzes kis tömegének kezeiben összpontosul, kikre a 
de Beer-társaság irányadó befolyást gyakorol s kiknek 
nemzetközi jelleget Wernher, Beit, Eckstein, Rhodes* 
Rudd. Neumann, Rotschild, Albu, Goess, Roulist, Far- 
rar, Barnato és Robinson nevei kölcsönöznek. Joggal 
mondhatjuk tehát, hogy Dél-Afrika ügyeit nem Anglia, 
hanem néhány pénzember nemzetközi jeliegű csoportja 
irányítja, kizárólag üzleti szellemben és üzleti érdekei
nek megfelelően. Angliában Rhodes, mint az Angol 
imperialisztikus törekvések bajnoka szerepel, de meg
feledkeznek arról, hogy 1884-ben a köztársaságoknak 
fogta pártját az angol kormányzat ellenében s úgy 
beszélt az angol imperializmus veszélyes voltáról, mint 
a sáskajárásról. Csak midőn a gyémánt és aranybányá-

nem adatott, De ígéri ő felsége, hogy békés idők be
álltával a jogosult kérelmet orvosolni fogja, addig 
pedig szigorú utasítás leend a katonaság részére, hogy 
a megyét s egyeseket a rendkívüli zaklatatásoktól 
kíméljék meg, a mi szigorú parancsban kiadatott a 
tiszteknek. Meghagyalik a tiszteknek, hogy a megyei 
tisztviselők választására semmiféle néven nevezendő 
befolyást vagy hatást ne gyakoroljanak, ne elegyjenek 
a megye joghatóságába, se magoknak jogot ne követel
jenek, hogy a megyék s a statusok jogaikat szabadon 
gyakorolhassak. A helvét s ágostai hitvallásnak részére 
biztosított s a soproni artikulusokban kifejtett törvény
cikk érvényre fog emeltetni.

A turcseki és (olvashatlan) templom visszaadatásá- 
nak követelése nem teljesíthető, mert a soproni pontok
ban ezekről említés nem tétetett.

Végre ő felsége miután a megye nevében a kö
vetek a hűségi esküt letették, feledve a múltat, megyén
ket joindúlatába s kegyelmébe fogadja.

Az ezekről szóló bizonylat s a hűség-eskü egyik 
példánya levéltárunkban őriztetik.

Jólehet ő felsége, által a katonai zaklatás s az 
élelmi szerek rendkívüli követelése tiltva volt, mégis 
folyton jön a megyéhez egyes ezredesektől s tábor
nokoktól szigorú meghagyás, hogy mily összeget, vagy 
mennyi élelmi szert küldjön a katonaság számára. 
Folyton mentek jöttek a küldöttségek Körmöcbányára, 
vagy Zólyomba a katonai hatóságokhoz, rendesen min

dig eredmény nélkül s azon szigorú meghagyással, 
»fizess*.

Eszterházy Pál, az ország nádora, 1684 mártius 18-án 
altalános felkelésre hívja fel a megyei nemességet. >E l-, 
közelgetvén mar Isten jó voltából az az régen óhajtott 
s minden igaz keresztíni lélektől méltán kívánt üdő, 
melyben az nagy irgalmú Isten látván az gyilkos Pogán- 
sagnak s azal egyetértő némely nem szives hanemcsak 
szenves, hazánk fiainak kglmes koronás királyunk, sőt 
az egész körösztinségh ellen íölfuvalkodott szívből szár- 
mozott dicsőséghez ki által az Egeket halgattó sok 
száz ezer ártatlan keresztény lélekk kiontott véri az 
mennybéli igaz Bírónak itiletit sőrő kiáltással szorgal
m azta ingyen való nagy véghetetlen kegyelmiből mind
azokat, az kik vérünket szomjúhoszták Isten karjával 
megverte.*

•Mely hogy jobban s rendesebben mehessen (az 
ellenség kiüsse) akaránk kglmetek psentibus requiral- 
nunk s Palatinusi hivatalunk szerint parancsolnunk, hogy 
°l!y kiszölettel legyen, hogy az midőn eő felségbe 
parancsolattyát s újabb levelünket veszi azonnal men
tői számosabb haddal lehet, kiky országúnk élő Tör
vénye szerint perszonaliter az tőlünk nevezendő hellyre 
minden hallogatás nélköl jelen lehessen. Nem kételked
vén azért kglmetek igaz magyarsághában kiványuk 
Isten éltesse kglmekket szerenchéssen.*

A nádor eme felhívására a megye azt határozta, 
jhogy megyénk a nagyobb s tehetősebb megyék pél- 
I d áj ára tegyen annyit, a mennyit tehet. Ha más nagyobb

vármegyék Caprara tábornoknak csak részleges felkelést 
ajánlana, ugyanúgy tegyen megyénk is. Meghagyalik a 
megyei nemességnek, hogy lóval s fegyverrel ellátva 
készen legyen a legelső parancsra felülni, A rabló s 
bujdosó kurucok üldözésére minden curia s porta egy 
gyalog fegyverest küldjön Pribócra, hol az összeírást 
Be.iiczky Sándor alkapitány fogja eszközölni, a tiszteket 
kijelölni s a tisztek számára a szükséges utasítást 
megadni.

A  szabadalmasok(libertini), kik földet bírnak 2 pol- 
túrával járúlnak a tisztek fizetéséhez. Végre a nemesek 
s a parasztok minden percben várják a parancsot az 
elindúlásra.

Közbe jött Caprara tábornok sürgetése, íelhiván 
a megyét, hogy a katonaság számára kivetett s máius 
hóra járó hadi adó — quotta —  be nem küldetvén, 
minden halasztás nélkül szolgáltassa be a megye. 
Beniczky barkas küldetett a tábornokhoz, kérelmezés 
végett, tekinténé a megye szorult helyzetét, engedne 
egy-két heti halasztást. Ilonoraium fejében 2 jó ökröt, 
4 borjut, 20 font vajat, 30 csirkét, 10 ludat, 3 indiai 
kakast, a szükséges hal-mennyiséget ajanl a tábornok 
konyhájára.

Br. Abele Kristóf, ő felségének leirata következ
tében a megyébe küldetik, hogy miután a német ka
tonaság számára kivetett pénz és élelmi szerek quottája 
nem igazságosan vettetett ki egyesekre, ez ügyben szi
gorú vizsgálatot tartson különösen, hogy a szegényeb
bek közül kik terheltcttek meg túlságosan, s az igaz-
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szat óriási méreteket ért el s egyre kevesebb kezekben 
összpontosult, midőn a burok nem mutatkoztak hajlan
dóknak törvényhozásukat a bányatulajdonosoknak ak
ként alárendelni, hogy azok a fehér és fekete munkások 
erejét teljesen kihasználhassák, csak akkor látták jónak 
Rhodes és társai Angliát az akcióba beugratni.

Hogy ez a törekvés az összes britt állami erők 
bevonásával sikerült, ez bizonyltja leginkább, hogy Anglia 
mennyire a pénzfejedelmek uralma alatt áll.

A dél-afrikai pénzfejedelmek roppant gazdagságuk 
segélyével 'utat törtek maguknak a felső és legfelsőbb 
körökbe és a politikai hatalmat magukhoz ragadták. 
White Arnold Anglia politikájáról megirt kritikájában 
e tárgyról a következőket mondja:

*Az utóbbi tiz év alatt a nem tisztakezű pénzem
berek olyan körökbe hatoltak be, hol az efajta elemeket 
azelőtt megvetették. Hogy ma valaki az előkelő társa
ság bűvkörébe beléphessen, nincs szüksége műveltség
re, befolyásra, előkelőségre, csak pénzre és minél több 
pénzre s ehez a törvények szemérmetlen megvetésére. 
Az ilyen »hasznos« kalandor ép úgy megszerezheti a 
legfelsőbb körökbe való belépés jogát, mintha a lóvá
sárra menne. Ezek a pénzfejedelmek azonban nem az- 
■ért igyekeznek a felsőbb körökbe bejutni, hogy a 
közérdeknek használjanak, mert bár a bőkezűség lá t
szatával sok pénzt szórnak el, ez nem jótékonyság, 
hanem tényleg jövedelmező befektetés. Az a titkos be
folyás, melyet ezen pénzfejedelmek sibarita-társaik és 
Circéik segélyével a kormánykörökre gyakorolnak, ép 
oly káros, mint mélyre ható, de erről a nagy nyilvános
ságnak sejtelme sincs, mert az csak a következménye
ket látja. A törvényhozás, a külpolitika, az adóügy nem 
a parlamentben döntetnek e l; a tulajdonképpeni döntés 
.a pénzfejedelmek uralma alatt álló felsőbb körökben 
megy végbe. Itt szövik ama terveket, melyek Anglia 
politikai nagyságát aláássák, erkölcsi presztízsét meg
semmisítik azért, hogy a pénzfejedelmek ezerszeresen 
visszakapják azt, amit politikai befolyásuk emelése 
■érdekében kiadtak*.

Az angol nép azonban ma képtelen tisztán látni 
és ha mégannyi pénzbe és becsületbe kerül is. a burok 
leigázásától nem fog visszalépni.

Előfizetési felhívás!
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőket, kiknek 

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

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

A »Felvidéki Híradó* előfizetési ára :
Egész évre — — — — — — 4 frt
Fél évre — — — — — — — 2 «

Kiváló tisz telettel
, , ^ rle l T 7- i d . é l s i  ZE3I i r a , d . ó “ ' 

szerkesztősége és kiadóhivatala.

sa°os kivetés megállapítására után a károsultak vissza
térítést kapjanak. De a küldetés főcélja leginkább az 

c 'leimi szerek behajtására irányult a jóindulat kiszine- 
zég e mellett- Meghagyatik továbbá megyénkben, hogy
I éva várának helyreállítása gerendákat szállítson.

A kettős ügyben Okolicsányi Pál küldetik követ
ségbe Fizetni a megye nem képes, fája nincs, annál 
kevésbbv.* igavonó marhája. Léva vára közérdekű s nem 
csupán a megyét illeti.

Az 1684. év nyarán a kurucok újból megyenkoe
özönlöttek. így a június 23-á" tartt)tt k°zByűlés a ku‘ 
rucok kala udozá.lt miatt már Szklabinya várában
tartatik.

Ez időbe,n érkezett Szklabinya vára alá Sándor 
Gáspár’ Thököly,n,* főbiztosa, felszólítván a megyét 
(közgyűlést), hogy a' és köznemesek két-két egyént 
küldjenek hozzá, kiki tel közölni fogja a fejedelem meg
hagyása folytán, mi a megyének a jelenlegi viszonyok 
közt a teendője. A fc nemesség nevében Br. Révay 
Farkas a nemesség neve •>«, P=diS ‘’rón3y Gibor kUI' 
delelt ki, kiknek a neve biztos előadja, hogy a
megyétől a fejedelem szár. f e l i e n  l'ődolast kér,
előadván s intvén őket, hoy ír Wsz mi,' rJ' nt elk“Vetn’ 
a mi a megye fentartását s jó lé tit előmozditandja; 
Ígéri hogy a kóborló katonák zaklatásait beszünteted, 
a bűnösöket börtönnel I jüntetendi » a kért meg f°gja 
tériteni, kéri a megyét, hogy ez ügyben teljhatalmú 
követeket küldjön a fej ed.élőmhez. Hz a megye hódo
latra kész, jó, ha ellenie ezőle'g vonakodnék azt tenni, 
magának tulajdonítsa.

(Folyt, küv.)

H Í R E I N K .
—  Nöegyleti ülés. A »Turócmegyei Jótékony 

Nőegylet* f. hó 17-én választmányi ülést tartott 
Fekete Miklósné elnök vezetése melleit, mely alka
lomból 206 kor. szavaztatott meg szegények, s gyámol
talanok segélyezésére.

—  Iparos tanoncok vizsgája. A helybeli állami 
iparos tanonc-iskola növendékeinek vizsgája f. hó 
17-én délután volt, az érdeklődő iparosok és keres
kedők jelenlétében. Ott volt Berecz Gyula kir. tan- 
felügyelő is, a ki meghallgatván a tanoncok szabatos 
feleleteit, távozásakor buzdító szavakat intézett 
hozzájuk, majd köszönetét fejezte ki a tanítói karnak 
eredményes működéséért. A tanoncoknak saját 
készítményeikből s rajzaikból csinos kiállításuk 
is volt, a mely érdemes volt a megtekintésre. A 
vizsgálat befejezte után a szorgalmasabb tanulók 
közt jutalmak osztattak ki, s igazgatójuk, Bánfi János 
lelkesítő beszéde után örömmel oszlottak szét.

— Évzáró vizsgák. A helybeli állami felső 
kereskedelmi iskolában az évzáró vizsgák f. hó 
19—22-én tartattak meg. A bizonyítványok a mai 
napon osztatnak ki a tanulóknak, a melyekkel majd 
beszámolnak édes otthonukban az aggódó szülőknek 
s hozzátartozóiknak egész évi munkálkodásukról.

—  Biró-választás. Ruttkán az elmúlt napokban 
biró-választás volt, mely az előbbi bírónak elmozdí
tása folytán vált szükségessé. Bíróvá egyhangúlag 
Judik András községi pénztáros lett megválasztva.

—  Évzáró vizsga. Az alsó-turcseki állami elemi 
népiskolában az évzáró vizsga f. hó 2-án tartatott 
meg. Ez alkalommal bebizonyította Pletrich János 
tanító ügybuzgóságát, mely semmi fáradságtól nem 
riadt vissza. A vizsga annak dacára, hogy a tanítónő 
betegsége folytán az összes osztályokat maga a tanító 
vezette, kitünően sikerült. Feltűnést kelteit, hogy a 
tisztán német ajkú paraszt gyermekek mennyire 
haladtak a magyar nyelvi ismeretekben. A szülők nem 
tudtak eléggé hálájuknak kifejezést adni, kedvelt taní
tójuk és tanítónőjük lelkiismeretes működéséért. 
Mennyire bírják a tanerők rokonszenvüket, e mellett 
tanúskodik azon körülmény is, hogy dacára annak, 
hogy a vizsga ez idén a szokottnál jóval későbben 
tartatott meg, a mi a szülők mezei munkáját nem kis 
részben hátráltatta, mégis gyermekeiket az iskolától 
el nem vonták — teljes számban jelentek meg a 
vizsgán. E fényes vizsgát f. hó 17-én egy gyermek
mulatság követte, mely dacára az idő kedvezőt- 
leosógének, mégis fényesen sikerült. Este a felnőttek 
folytatták a táncot, az ottani társaskör helyiségében 
jó zeneszó mellett világos kiviradtig.

—  Nyilvános köszönet. A folyó hó 17-én Alsó- 
Turcseken megtartott isk. gyermek-mulatság alkal
mával Hercz Mór isk. gondnok az összes résztvevő 
tanulókat kitűnő uzsonnával látta el, mely szép 
tettéért a gyermekek nevében ez úton köszönetét mond,

Alsó-Turcseken, 1900. jun. 20. A tantestület.
— A magyarságért. A körmöcbányai Széchenyi- 

egyesület, mint nekünk Írják, százötven koronát 
szavazott meg most az iskolaév végén a körmöc
bányai főreál-, polgári, elemi fiú- és leányiskolák és 
kisdedóvók olyan növendékeinek jutalmazására, a kik 
a magyar nyelvben a legjobb haladást mutatták. A 
körmöci magyar egyesület e célra szintén adott 
harminc koronát.

—  Kitüntetés. A király ő felsége Raab Károly 
körmöcbányai ág. evg lelkész és barsvármegyei 
főesperesnek az egyház és közügyek terén szerzett 
érdemes elismeréséül a Ferencz-József rend lovag
keresztjét adományozta. Gratulálunk !

—  Új állomási főnök Stubnyán. Balogh Lászlónak 
a tszmártoni állomás főnökévé történt kinevezése 
folytán megüresedett stubnyai vasúti állomás főnöki 
állására Nagy Márton lelt kinevezve.

—  Stubnya-fürdőn az ez idei évad alig nyílt 
meg s máris illustris vendégeket van alkalma üdvö
zölni. Elérkezett oda ugyanis Erdélyi Sándor ő exja. 
volt igazságügyi miniszter és családja, továbbá leánya 
Pálffy Elemérné, a verseci főispán és neje, Jeszenszky 
Sándor miniszteri tanácsos s még sokan. A zenét 
Oláh Pista körmöcbányai zenekara szolgáltatja jól 
képzett, ügyes tagokkal.

—  Az elmúlt napokban elvonult el innen Kludsky 
állatsereglete. Az elvonulás azonban az elefántban 
úgy látszik fájdalmas érzéseket keltett, mert nem 
lörödvé a fegyelemmel és az engedelmesség egyéb 
törvényeivel elszabadult s tőle telhetöleg futó lépésben 
izamodott vissza a város felé, s csak nagy nehezen 
sikerült őt megfékezni s kocsijába betoloncolni.

— A Kirándulás. Magyar Turista-Egyesület, Buda
pesti Osztálya —  jun. 2 9  —  júl. 2. — Kirándulást 
rendez a munkácsi ezredévi emlékhez és a keleti 
beszkidekbe. A túróemegyei osztály rágj i a szük- 
réges programmot valamennyien megkaptak, a mi 
egyúttal meghivóual szolgál.

—  Magán-színielöadas. B. Polgár Gyula jellem- 
szinész és imitátor f. hó 28-án magán színi-előadást 
rendez Turóc-Szt.-Mártorban, mely alkalommal színre 
kerül »Az imitátor*, víg-magáuszínmü 3 szakaszban, 
operai és exotikus zenerészekkel. Színre alkalmazta 
B. Polgár Gyula; zenéjét szerzé: Ileks. — A kiváló 
nemzetközi jellem-komikus ezen előadására eleve 
felhívjuk városunk közönségének b. figyelmét.

—  A Kassa-oderbergi vasút múlt hó 31-én tar
totta rendes közgyűlését, a melyen tudomásul vétetett 
az igazgatóság jelentése s számára a felmentvény 
megadatott. Ezután a kilépett igazgatósági tagokat:

Fáik Miksát és Taussig Tivadar lovagot újra, Hatvan 
Deutsch Bélát pedig uj tagul megválasztották. A felü
gyelő bizottság tagjai újból: Országh Sándor és
Sbhweiger Márton lettek. — Közgyűlés után áz 
igazgatóság tartott ülést, melyen az elnöki tisztet 
újból Fáik Miksával, az alelnökit pedig Loisch Edével 
töltötték be.

— Délkeleti Képek. Frank Zoltán tollából most 
jelentek meg a ^Délkeleti Képek*, Oravica és gyönyörű 
környékének tanulságos élvezetes leírása. A munka 
külső alakja és belső tartalma igen nagy tetszést és 
elismerést nyert. Kiadta Wunder Károly Oravicán. 
Ára: 80 kr. Ajánljuk olvasónik b. érdeklődésébe.

— ^Délkeleti Fűrdölapok* cimen új hirlapot 
indított meg Frank Zoltán Oravica és környéke 
fürdő telepei és közönsége, valamint a nagy közönség 
számára. A hasznos és tartalmas lapot ajánljuk a t. 
közönség figyelmébe. Ara négy hóra (juni—szeptem
berig) 1 frt. 20 kr. — Kiadja Wunder Károly Oravicán.

— Magyar Nemzet. A >Magyar Nemzet*, a mely 
a. nagy és magasztos szabadelvű tradíciók zászlaja 
alá toborzottá az újságírás legedzettebb munkásait, 
Jókai Mór és Beksics Gusztáv főszerkesztők, Adorján 
Sándor felelős szerkesztő vezetése alatt készen találta 
az Athenaeum részvénytársaságnál mindazokat az 
eszközöket, a melyekkel a legtökéletesebb módon 
megfelelhetett maga elé tűzött feladtának: komoly, 
megbízható, érdekes és irodalmi színvonalon álló 
cikkekben és közleményekben gyorsan beszámolni 
az eseményekkel, hozzászólni minden aktuális kérdés
hez és irányt adni a közvéleménynek. Széles össze
köttetései az összes politikai pártokkal lehetővé teszik, 
hogy|a »Magyar Nemzet* a pártpolitika egész szöve
vényét éber figyelemmel kisérhesse, a készülő ese
ményeket az összes lapoknál jóval előbb jelezhesse, 
s a politika kulisszatitkairól idejekorán tájékozást 
nyújthasson. A »Magyar Nemzet* azt a kiszámithat- 
lan előnyt nyújtja olvasóinak, hogy 12 órával előz 
meg az összes fővárosi napilapokat, s ugyanakkor, 
a midőn itt a fővárosban a reggeli lapokat olvasni 
kezdik, a »Magyar Nemzet* már az ország legtávolabbi 
vidékein is elmondja a tegnap összes eseményeit. 
A >Magyar Nemzet* et már az esti vonatok röpítik 
a szó szoros értelmében a Kárpátoktól Adriáig s 
dacára annak, hogy már este 6 órakor jelenik meg, 
mindent tud és mindent közöl, a mit a többi lapok 
csak másnap reggel hoznak. A »Magyar Nemzet* 
mindazonáltal a legolcsóbb magyar politikai napilap. 
Előfizetési árá * 1U évre csak két korona. Nyáron át 
az egész fürdőévad alatt az előfizetők kívánságára 
a kiadóhivatal a lapot bárhová elküldi, meg akkor 
is, ha többször változtatják a tartózkodási helyet. 
Mutatványszám egy hétig ingyen. Cím : Magyar Nem
zet kiadóhivatala, Budapest, Kerepesi-ut 54.

— Háztartás. Gyönyörű nyomdai kiállításban 
jelenik meg ez a bő tartalmú, a magyar hölgyközön
séget a háztartás minden ágában tájékoztató közlöny 
havonként háromszor. Hogy mennyire nélkülözhetlen 
bármilyen háztartásban ez a jó tanácsadó, bizonyítja 
egy-egy szám rovatának a sokasága és sokfélesége, 
így például a Háztartás legújabb száma a következő 
tartalommal jelent meg, bővítve szebbnél-szebb illusz
trációkkal. A medvebarlang, vezető cikkely a férj 
jogairól saját, otthonában. Ebben a kényes kérdésben 
a Háztartás szerkesztősége nem hoz ítéletét, hanem 
az olvasókat kéri, hogy Írják meg néhány sorban 
véleményüket. Következnek a rovatok és pedig: 
gyermekszoba, egészség, a szépség ápolása, házi 
vegytan, illatszerek, nevelésügy, lakás, fürdőszoba, 
kézimunka, lábbeli, maradékok felhasználása, hasz
nos tudnivalók, kártékony állatok, háztartás, tea- 
ozsonna, éléskamra, a tojás eltartása tavaszszal, 
konyha, étlapok, ételek, sütemények, különlegességek, 
fagylaltok, ital, befőzés, kenyérsütés, baromfi udvar, 
állatszin, pince, mezőgazdság, hizlalás, cselédek, ker
tészet, konyhakert, diszkért, gyümölcsös, szőlőművelés, 
kiállítás, levelek, fürdők és üdülőhelyek, irodalom, 
színészet, zene, képzőművészet, családi rovat, re jt
vényhumor, szerkesztői posta, szépirodalom és regény; 
A Háztartás élőfizetési ára V* évre 3 korona. A Kis 
Lappal, a legjobb gyermek újsággal együttesen elő
fizetve egynegyedévre: 4 korona 50 fillér. Mutatvány- 
számot küld a kiadóhivatal. Czím: Háztartás kiadó- 
hivatala, Budapest, Kerepesi út 54.

— Kis Lap. A Forgó bácsi Kis Lapja, ez a leg
régibb képes gyermekujság, ma már nélkülözhetlen 
segédkező a gyermeknevelés körül. Sok tanúlságos, 
szórakoztató olvasmányuyal, színes képpel, hétről- 
hétre beköszönt a családhoz gyönyörűséget szerezve 
szülőknek, gyermekeknek egyaránt. Az előfizetési ár 
oly csekély, hogy mindenkinek módjában van ennek 
a kitűnő gyermekujságnak a tartása. Előfizetési ár 
egy negyedévre 2 korona. Mutatványszámot ingyen 
küld a kiadóhivatal. Cím: Kis Lap kiadóhivatala, 
Budapest, Kerepesi-út 54,

Magyar Bazár. A Wohl Janka által szerkesztett 
és az Atheneum kiadásában havonként négyszer meg
jelenő Magyar Bazár az elismert legjobb, legrégibb 
és legszebb divatlap. Gyönyörű szép divatképei, kézi
munka rajzai, szabás mintái és részletes pontos 
divatleirásai hétröl-hétre meglepetés szamba mennek 
és különösen vonzóan és kitünően van megszerkesztve 
a gyönyörűen illusztrált szépirodalmi rész, mely 
állandóan közli a hazai és világirodalom legkitűnőbb 
regényét. A magyar Bazár minden hó 1., 8., 16. és
24-én jelenik meg. Előfizetési ára V* évre 4 korona. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal. Czim: 
Magyar Bazár kiadóhivalala, Budapest, Kerepesi-ut 54.



Turóc-Ssi.-Márton,
—  Fontos háziasszonyoknak. A lakás csak ak 

kor lehet tiszta és pormentes, ha a padló fónymáz- 
zal van bevonva. Puha padlóknál ez akkor érhető e 
legjobban, ha azt Eisenstádter-féle Linóleum padló 
zománccal kenik be. Ezen kitűnő és elismert legjobb 
fényraáz gyorsan szárad, tartós és gyönyörű fény 
nyel bír, nem terjeszt kellemetlen szagot, olcsóbb 
minden más fényraáznál, mert kiadóbb es tartósabb 
drtéktelen utánzatoktól óvakodjunk és kérjen mi • 
Éenki kizárólag Eisenstadter-féle »Linoleum padló 
zománcc-ot törv. bejegyzett >vaslovagc védjegygyd

F E L f I D

3622. sz. 1900.

K f t l  H Í R A D Ó .

Nyári menetrend a magyar kir. államvasutakon.
(Érvényes 1900. évi május 1-től kezdve.) 

Budapest—  Turőc-Szt.-Márton. 
Gyorsvonat ind. reggel 7-30, érk. d. u. 2'oo. 
Személyvonat ind. d. e. 9*35, érk. este 7-54. 
Gyorsvonat ind. d. u. 3-45, érk. este 10-40. 
Személyvonat ind. d. u. 5 20, érk. reggel 7-16. 
Vegyesvonat ind. éjjel i r io ,  érk. d. u 12-12.

Turóc-Szt.-Márton— Budapest. 
Vegyesvonat ind. d. u. 4-08, érk. reggel 5'20. 
Személyvonat ind. este 9*03, érk. d. e. 1005. 
Gyorsvonat ind. reggel 5-41, érk. d. u. 12-50. 
Személyvonat ind. reggel 7-43, érk. este 7-00. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-49, érk. éste 9-20.

Turóc-Szt.-Márton— liuttka.
Gyorsvonat ind, d. u. 2 00, érk. d. u. 2-08. 
Személyvonat ind. este 7-54, érk. este 803. 
Gyorsvonat ind. este 10-40, érk. este 10*48. 
Személyvonat ind. reggel 7'17, érk. reggel 7-29. 
Vegyesvonat ind. délben 1212, érk. d. u. 12-24.

Buttka— Turóc-Szt.-Márton. 
Vegyesvonat ind. d. u. 3-55, érk. d. u. 4.08. 
Személyvonat ind. este 8-45, érk. este 9-03. 
Gyorsvonat ind. reggel 5-30, érk. reggel 5-41. 
Személyvonat ind. reggel 7-30, érk. reggel 7*43. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-40, érk. d. u. 2-49.

Btidapest— Zsolna.
Gyorsvonat ind. reggel 7.30, érk. d. u. 1-55 
Személyvonat ind. d. e. 9-25, érk. este 8-39, 
Személyvonat ind. este 9-05, érk. reggel 8-28.
Keleti expressvonat indul éjjel 1 00, érk. reggel 7-05 

Zsolna—Budapest.
Szeméyvonat ind. reggel 5-28, érk. este 6-05. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-58, érk. este 9-25. 
Szeméyvonat ind. este 9-10, érk. reggel 7-35.
Keleti expressvonat ind. d. u. 5-10, érk. éjjel 1 roo. 

Zsolna— Pozsony.
Személyvonat ind. este 9-10, érk. éjjel 3-38. 
Személyvonat ind. reggel 5-28, érk. d. u. 147. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-58, érk. este 6-58. 
Személyvonat ind. d. u. 3-38, érk. este 11-30.

Pozsony— Zsolna.
Személyvonat ind. reggel 6-00, érk. d. u. roo. 
Gyorsvonat ind. reggel 9-36, érk. d. u. 1-55. 
Személyvonat ind. d. u. P15, érk. este 8.39.

N y i  1 11 é r.
Az e rovatban  foglaltakért nem v álla l felelőséget a szerk.

Selyem-ineniiya&szonyi-rulia 
10 írt 50 krtól
tesen szállítva! Minták postafordultával küldetnek; 
nemkülönben fekete, fehér és színes »Henneberg- 
selyem* 45 krtól 14 frt 65 krig mélerenkint. 
Henneberg G. selyemgyáros X u'-.AÍm  Zürichben

Mintegy

500 □-méter cement-fedőlap 
300 forintért eladó.

Megtekinthető Jucker Miksa úrnál. Közelebbi fölvilágo- 
sítást Gazdik János gyógyszerész Körmöcbányán nyújt

R ichíer-féle

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

Ezon hírneves háziszor ellontállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsolésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
IIorgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Linó jent elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegonkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van : f ő r a k t á r :  Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bértekü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akarmegkárosodni.az minden egyes üveget 
„Horgony1* védjegy és Richter ezégjegyzes 
nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 
RICHTER F. AD. és társa, RDDOLSTADT

r«. ci Kir. ndrftrl á tá llítok .

Pályázati hirdetmény. 5 Pos2 tó-S2 éj je lküldés
Az üresedésben levő tótprónai körorvosi állásra. 

Tótpróna székhellyel ezennel pályázatot hirdetek, s 
felhívom a pályázni kívánókat, hogy az 1883. évi I. 
t.-c. 9. §-a, illetve az 1876. évi XIV. t.-c. 143. § ában 
körülirt képességüket igazoló okmányokkal fölszerelt 
kérvényeiket hozzám f. é. július hó 10-ig annyival is 
inkább beterjeszszék, mivel későbben beérkező kér
vények figyelembe vétetni nem fognak.

A körorvos javadalmazása az érdekelt összes 
községektől évi 1200 korona fizetés és 200 korona 
lakpénz, a melyet Tótpróna község egyedül fizet, 
továbbá a vagyonos betegek gyógykezeléséért tör- 
vónvhatóságilag megállapított dijak szedésének jogá
val (minden látogatás után egy kor.) s a vagyonta
lan betegek ingyenes gyógykezelésének kötelezett
ségével.

Feltétlenül szükséges, hogy a megválasztandó 
körorvos a magyar nyelvet úgy szóban, mint Írásban 
s a tót és német nyelvet legalább annyira bírja, 
hogy magát a betegekkel világosan megértetni képes

Stubnyafiirdön, 1900. évi junius 11-én.

Zorkóczy Tivadar
főszolgabíró.

1900 junius 2L________ 25. szám
A á : * * * * * * J t 3 t * * í : * x * * J t > '

e g y
férfi öltönyre 

elegendő 3-10 m. 
szelvény

csah ; m a g á n o s o k n a k
/ frt 2-80 jó  minőségű \ 

frt 3 10  jó  minőségű ]
4-80 jó  minőségű I Valódi 

) frt 7-50 linóm f
) fr t 8-70 finom (

frt 10-50 legfinomabb \ gyapot 
frt 12-40 angol I

' frt 13-5 Kammgarn '

Egy vég egy fekete szalon-öltönyhöz 10 frt. 
Felöltő-szövetek méterje 3 frt 25 krtól feljebb, 
igen szép szinü lódén 1 vég 6 írttól 9 frt 
95 krig; peruvienne és dosking, állami-, vasúti 
tisztviselők és bírói hivatalosruha-szövetek; 
legfinomabb kamgarnok és cheviotok, valamint 
egyenruha-szövetek, pénzügyőrök és csendőrök 
stb. részére küld gyárt áron a pontos és 

szolidnak ismert.
posztó

gyári raktár Kiesel-Amhof Brünben.
m in tá k  in g y e n .  H in t á im  liiN / .o lgú lU N ,

F i g y e l m e z t e t é s !  A t. c. közönség figyelmez
tetik , hogy d irck t vásárlásnál a  szövetek sokkal 
olcsóbbak, mint a közbenjárók által rendeltek. 
A briiui Kiesel-Amhof cég valamennyi szöveteket 
valódi gyári árakban küldi szót és nem számit 

hozzá engedményt.

Az á l l a t - p m p a r a tm k  teljesen molymentesek.
Állatok minden fajainak kitömésére vállalkozik

KATONA MIHÁLY
az orsz. Muzeum és könyvtár biz. prapara torának  nyilvános állat- 

kitömö loboratorium a III DAPEIT, József-köru t 13. 

Emlősök és madarak termeszethüen a legújabb módszer
rel (m o d e lliro z á ssa l)  készíttetnek : szebben, jobban, ol

csóbban, mint bármely hasonló intézetben.
Az állatok kitümésc nagyság szerint kerül:'

EMLŐSÖK:
Egérnagyságu. . 0-80—1 frt 
Menyét „ . . 2 frt
Nyest „ . . 5 frt
Róka „ . ■ 9 írt
Vaddisznófej . . 15—20 frt
Szarvasfej . . . 35—40 frt

MADARAK:
Pinytnagyságu . 0-80—1 f r t 1 
Galamb „ . . .  2 frt
Erdei bagoly . . . .  3 frt
Nagy suhuly (Uhu) . 6  frt
Sas (nagy) . . . .  2 frt

fej . . . 35—40 irt K e sely ű ...........................12 fit
S iketíajdkakas diirgö helyzetben ágon faldiszül . . .  10 frt 
N yír „ „ „ erdő részletet utánzó álv. 7 írt j
S iket fájd fej és farok faragott t a b l e t t á n ...........................5 fr t \
Nyír „ „ „ * „ ...........................4 frt!

Az intézetben készülnek mindenféle vadászati 
trophöák, kisebb, nagyobb biológiai ^söpörtök, függő 
vadak, emlős fejek; művészileg faragott tablettákon, 
mint szobadíszek, madarak, mint faldíszek, emlősbőrök 
tepicheknek természethűen utánzott feljekkel. Őz, 
szarvas, aganosok mondirozása tablettákra, levetett. 
agancsok koponyautánzatokra helyezése és minden egyéb J 
praeparatori munkák művészi és gondos kivite.e juta- 
nyosan számittatik.

Az intézet kitömési célra frissen lőtt ritkább 
állatokat minden időben vásárol: sas-fajokat, fajd- 
kakasokat, uhu és tuzokat. Medvét és medve-bocscsót,! 
hiuzt, vadmacskát, vidrát, farkast. E fajok élve is szál- j 
lithatók, a legmagasabb árakkal lesznek fizetve.

@9* Számtalan elismerő nyilatkozat a . 
termés és olcsó kitömésezethűkért. "*g I

C sak ez ze l a  tö rv e n y sz . 
bej. v éd ö je g y g y c l va lódi 
LONDON, Cliief Office 8 . 

W. 48 Hrixton Road. 
F o r a l i t ű r n l i  : 

B urm áim , Angol India. 
A gen . Z á g rá b . A lg ier. 

A m sterdam , II. Sandcrs, 
Hokin 8 .

B asel, Szt.-János gyógy
tá r , W . Kratz. 

B e lg rá d , Nikola A. De
lim, gyógy tár Mihály feje
delemhez, Központi rak tár 

Szerbia részére. 
B erlin  C. B ologna. 

B rn x o lles , Pharm acie Ch.
Delacre & Co. 

B u d ap es t, Török .1., Dr.
E gger L. és .1. 

C airo . "Cilin a. lth ., Noris. 
D ebrecen .

Kiéli, Luxem burg . 
Schm idt I’., gyógysz.

T H I B R R Y  A . .

mell-és gyomor-balzsamát
(a melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált)

az egész világ kedveli és mindenütt keresik. Csak 
akkor valódi, ha az oldalt látható z ö l d .  a törvény
széknél bejegyzett »apáca«-védőjegygyel van ellátva. 
Fölülmulhalatlan szer minden nic^lí-. t i id ö - ,  m á j- ,  
f f j o n i o i b e i e ^ é s  e l l e n  M ii. k ü l s ő l e g  is  

L i l l i n ó é n  h a l  cm M ehet g y ó g y i f .
Egy próbaüveg bérmentesen 1 korona 40 fillér. 

Széjjelküldés e * a k  előzetes fizetés esetén.

Thierry A. centifoliakenöcse
(csodakenöcsnck nevezik)

utólórhctctlcn szívó erejű és gyögyitóhatásii. Operációkat a leg
több esetben fölöslegessé teszi. E kcnöcscsel egy 14 éves, gyó
gyíthatatlannak tarto tt csontszut, újabban pedig egy 2 2  éves rák- 
szerű bajt gyógyítottak meg. Antiszcptikus és gyógyitóliatásu 

mindenféle seb gyuladásánál.

Próbatégely bérmentve 1 kor, 80 fii, Csak előzetes fizetés esetén kfilitjík „ 
Óvakodjanak utánzatoktól és kerüljek az értéktelen úgy

nevezett házi kenőcsöket s más efféléket
C in : A. Thisrry, gysgytár á. gyár a Vádiangyalhoz,

Pregrada Pragerhof felé, a Déli vasút menten. 
l*i‘OM|>ck<iiM iiitfy rn  c;m l i é r in c i i lv c .

E szerek sohasem romlanak meg és jő  azokat használatra 
készen a házban tartant. Az összes müveit államokban bejegyzett 
vódöj egyel innék utánzatát a  törvény üldözi.

Is s ig e a e , D ordogne, Ko- 
p en h á g a , fabrlken farma. 

M ilánó, A. Bertoloni. 
M almö, S ev rig c , Apót 

Lejönét.
N a n te s , Pharmacie C. 

Fredet,
N ápoly , P alerm o . 

P a r is , Pharmacien fran
cai se, 2 & 3, Placc de la 

K epubliquc, Pharmacie 
Daprey, 11, ltu ed cs  franca 

Bourgeois.
P rá g a .
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