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Felelős s z e rk e sz tő :
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K iadóh iva ta l: a turóc-szt.-mártoni „Magyar Nyomda".
A lap  sze llem i ré szét ille tő  közlem ények  a szerkesztőségre, h irdetések  és 
előfizetések  a k ia d ó h iv a ta lra  cím ezve T u ró c -S z t.-M á r to n b a  küldendők-

Hirdetések lógj Hiányosabban, árszabály szerint.
Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti á rak b an  — m in

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

Vizsgák után.
Bezárullak az iskola kapui; a tanár letet le 

az ironi, melylyel az érdemeknek babért nyúj
tott, de másrészt nem egy szülőnek édes remé
nyét, nem egy ifjúnak jövendő terveit telte 
tönkre, és pihenni készül,hogy új erőket gyűjtsön 
fáradságos hivatásának betöltéséhez; az ifjak, 
kik egy időre el voltak szakítva a szülői kebel
től, ismét visszatérlek kedves anyjuk gondozó 
szárnyai alá.

Elvitték bizonyítványaikat és ezekkel beszá
molnak lanulmányaik sikeréről, egyévi előre
haladásukról. Boldogok a szülők, kik azokból 
meggyőződhetnek, hogy fiaik becsülettel állották 
meg helyüket, s hogy a reájok fordított költ
ségek meghozták a kívánt gyümölcsöt! De 
másrészt mennyi bút, mennyi keserűségei okoz
nak azoknál, a kik csalatkoztak a fiaikba helye
zett reményükben, a kik tönkretéve látják 
minden tervöket!

S itt kezdődik azután a gond, itt kezdődnek 
az izgalmas napok ! S ezeket mind el lehetett 
volna kerülni, ha a szülék több óvatossággal, 
több körültekintéssel járnak el fiaik jövendő 
életpályájának megválasztásánál. De hány bal
lépés, hány megrovandó hiba történik e téren?! 
S mennyi balitélettel lalálkozunk-e téren?!

Nem minden ember részesülvén egyenlő- 
képűn a természet és szerencse adományaiban, 
nagyon természetes, hogy elmebeli képességeit, 
tehetségeit és hajlamait a gyermeknek még ifjú 
korában felismerni, a mily nehéz feladata a 
szüléknek, ép oly fontos körülmény a gyermek 
jövő életpályájának megválasztásánál.

Csakis akkor, ha a gyermek képességeinek 
mértékéről biztos tudomást szereztünk, ha tisz
tában vagyunk hajlamaival; ha számot velünk 
akaraterejével, saját anyagi körülményeinkkel; 
ha figyelembe vesszük jövendő boldogulásának 
feltételeit és kilátásait: csakis akkor lehetünk 
némileg megnyugtatva arról, hogy fiaink mind
ezen tényezők figyelembe vétele mellett majdan 
helyesen fogják életpályájukat megválasztani.

De épen itt történik a legtöbb hiba s ennek

természetes következményei azután a vizsgák 
irgalmas napjai, a keserű csalódások! Áhílatos 
feszültséggel lesik a szegény szülék minden 
egyes vizsga kimenetelét, eredményét és édes 
illúziókban ringatják magukat egy-egy sikerült 
vizsga után, pedig meg kellene gondolniok, hogy 
>a sikerült vizsgák nem váltók, melyeke: az 
életnek okvetlenül honorálnia kellene*, meg 
kellene gondolniok, mennyire nagy azoknak 
száma, a kik egymásután lerakják a vizsgákat 
de kilépve az élet küzdterére nincs egy betevő 
falatjuk.

Ennél azonban elszomorítóbb látvány, 
midőn a szülők már a vizsgák alkalmával lát
ják fiaikat a nem nekik való teher súlya alatt 
összeroskadni és mindennek dacára bűnnel 
határos csökönyösséggel követelik, hogy fiaik 
eltévesztett pályájukat folytassák, oly pályát, 
mely nem felel meg hajlamaiknak. Ez bizonyára 
elszomorító látvány, mert minden szülőnek szem 
előtt kellene tartania, hogy »a nem sikerült 
vizsgák minden esetre teljes értékű utalványok: 
teljes sikertelenségre minden tudományos téren*

S ezért látva a szomorú következményeket, 
okulva mások kárán, legyünk azon, hogy egy
részt fiaink képességét, hajlamait megismerve, 
arra a pályára szánjuk, a melyre hivatottaknak 
látszanak, másrészt vegyük tekintetbe gyerme
keink szabad akaratát, a mely párosulva jó 
kedvvel, szorgalommal, biztos záloga a sikeres 
eredménynek.

Csak ily eljárás mellett leszünk képesek 
középszerű, vagy képességgel épen nem bíró 
tanuló fiainkat, ha tanulmányaik akármily előre
haladott fokán is állanak, a nekik megfelelő 
pályára téríteni; csak ily eljárás mellett leszünk 
képesek jól tanuló fiaink számára is helyes és 
okszerű pályát választani, a melyen egykor 
nemcsak saját, hanem a haza javára és siker
rel fognak működhetni.

1 Igaz, fiaink jövő életpályájának megválasz
tásánál találkozunk akadályokkal és nehéz
ségekkel, a melyek nincsenek helyhez kötve, s 
nem átmenetiek, hanem inkább általánosak és 

! állandók. És ezek között nem utolsó helyet

foglal el a szorosabban vett tudományos pályák 
aggasztó túltömöttsége. De e tekintetben azon 
állításunkat merjük megkockáztatni, hogy talán 
sehol sem segíthetünk oly könnyen a túltömölt- 
ségen, mint épen nálunk, mert a tudományos 
pályák mellett nyitva állanak oly pályák, melyek 
nem kevesebb dicsőséggel, nem csekélyebb anyagi 
előnyökkel kecsegtetnek, mint amazok ; oly pályák 
melyeket a magyar ifjúság eddig nem igen vett, 
tekintetbe.

De sajnos, nálunk még mindig az a ferde 
nézet uralkodik, hogy oly ifjú, a ki letelte az 
érettségit, mást érdemmel, minthogy oly pályára 
lépjen, mely mozgással, fizikai erő kifejtésével 
van össze kölvo. Ha azon 2500 ifjú közül, a 
kik évenkint leteszik az érettségit, egy harmad a 
kereskedelmi, egy harmad az ipari és csak egy 
harmad adná magát a tudományos pályára: akkor 
ezt nagy nyereségnek kellene tekintenünk, nem
csak minden hivatásnemre nézve, hanem nem
zetünk művelődésének kifejlődésére nézve is.

Egy évtized múlva társadalmunk orga
nizmusa jótékony változáson menne át, mert 
csakis a művelteknek és kiképzetteknek cél
szerű felosztása a nemzeti tevékenység minden 
irányában, kölcsönöz a műveltségnek becset, 
a népnek jólétet, a társadalomnak békét és 
az egyénnek szabadságot.

Ne gyűlölködjünk!
Szellemi erőink kiképzése és kiművelése, továbbá 

a szokásos fogalmak s nézetek, legtöbb esetben pedig 
az emberben rejlő önzésnek kisebb-nagyobb foka : mind
ezek nagyon befolyásolják, sőt sokszor irányítják is 
érzékenységünket és Ítéletünket, s igy valamely személy 
iránti hajlamunknak vagy ellenszenvünknek érzelmeit is.

Ennek folytán ellenségeskedés, sőt gyűlölet is 
támad telkünkben, ha látjuk, hogy valaki a becsület, 
tisztesség és kötelesség ellen cselekszik és érdekeink
kel ellenkező s reánk nézve káros tetteket műve'.

Csak nagy és nemes jellemek privilégiuma az, hogy 
az ellenségeskedés, főleg pedig a gyűlölet érzelmei vagy 
inkább szenvedélyei fölé emelkedhessenek.

A kik ezt megtehetik és megteszik: azok bizo;

A „ F E L V ID É K I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A .
Szeret sz-e vagy nem ? . . .

Szeretsz-e vagy nemi azt sem tudhatom,
Enyém se vagy még : s már is féltelek

Mily balga is az istenadta szív,
Szerelmében mily önzőn képzeleg !

Ha egy tekintet éri arcodat,
Arcom kigyűl, lázas szivemre vall;

S a szót, amelyet másra vesztegetsz 
Szdmldlgatom, mint kincsét a fukar,

S szelíd szemmel ha olykor elmerengsz,
Ki jár eszedben 1 óh, ha sejteném !

Szellő ha csókdos, mintha mondanám:
Nebántsd ajkát, ez ajk . . . enyém. , . enyém!

Úgy féltelek, hogy . . . nincs arra szó;
Egy névtelen kin dúlja keblemet!

Mily balga is az istenadta szív,
Nem gondol az egyébre, csak . . . szeret.

Mártius (i. J)

Turócvármegye 
főispánjai s tisztviselői.

Közli: Briiz B éla
— A > F e l v i d é k i  I l i r a d ó *  e r e d e t i  t á r c á j a .  —

A közgyűlésen a nemesség kevés számmal volt 
jelen, mert a nemesség legnagyobb része a borzasztó 
zaklatások, kínzások s bebörtönöz'.etések elől a várakba 
s hegyi varosokba menekült, a szegény nép pedig az 
erdőkken bujkált s barlangokban rejtőzködött, s így 
ezen nagy felelőséggel s nehézséggel járó ügy nem volt 
tárgyalható, övért is kérik a főbiztos*, hogy mig a nemes
ség ezen fontos ügy megbeszélésére s tárgyalására össze
jön, időt engedve, alkalmas eszközt találjon arra nézve, 
mit tegyen a megyé, mert a csekély szám az egész 
megyéért felelősséget nem vállalhat. Ezen a megye által 
ajánlott javaslat e'küldelett a zniói és blatnicai várakban 
levő nemességhez, felhiván őket, hogy haladék nélkül 
ö szegyyűlvén, ezen fontos ügyet megvitathassák. A köz
gyűlésből kifolyólag elhatároztatott, hogy Br. Révay 
Farkas, a főjegyző, Beniczky Farkas és Okolicsányi Pál 
a főjegyző által szerkesztett mandátummal küldetnek 
Sándor Gáspárhoz.

A kiküldöttek jelentéseit a megye tudomásul veszi, 
s okulva a múlt szomorú eseményein, hogy mily két
ségbe ejtő s rendkívüli állapotba sodorta a megyét a 
magyar katonaság, alig lehet leírni, miért a megye nem

hajlandó a magyar katonasághoz (Thökölyi pártjára) 
csatlakozni. Ebből kifolyólag a megye Okolicsányi Pált, 
megbízó levéllel Caprara tábornokhoz küld;, megkérvén 
őt, hogy a hullámzó kalamitások és szerencsétlenségektől 
mentse meg a megyét, miután a magyar katonaság már 
a megye belsejébe jött, s a megye nem képes ellent- 
állani, sőt a csekély szám miatt veszedelmes is volna, 
s csekély holminkat a mi még megmaradt, nem őriz
hetjük meg, ha a tábornok rajtunk nem segít.

Okolicsányi mellé még Nemes András és Keres- 
kényi István rendeltettek.

A megyében kóborló kuruc katonák megféke
zésere gróf Palffy Károly generális június hóban Tót- 
Prónán tábort ütött, tudatván a megyével, hogy segít
ségére jővén, a megye az általános felkelést szervezve 
hozzá csatlakozzék.

Mint láttuk, a megye kurucok ellen segélyért Capi- 
rara tábornokhoz íordúlt. Segélyt küldött ugyan, de 
meghagyja a megyénék, hogy iooo véka rozslisztet s 
ioo darab jó húsban levő ökröt küldjön a megye. A 
drága oltalomért a megye minden portára 3 véka lisztet 
s egy ökröt vetett ki a legszigorúbb behajtás terhe 
alatt.

Az alispán a tábornokhoz küldetett, hogy legalább 
az általános felkelés alól oldja fel a megyét, mert a 
kuruc az egész megyét ellepvén, kinek kinek sajátját 
kell oltalmazni.

Az 1684. május 10-én kelt királyi rendelet a vár*
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nyosan oly nemes és magas gondolkodást tanúsítanak, 
a milyenhez az emberek túlnyomó s a szenvedélyek bi
lincseiben nyögő részének érzéke nincsen, —  annak 
dacára, hogy a kereszténységet vallván, magasztos ta
nait s így a szeretetet, türelmet s engesztelődést — 
szóval hirdetik s dicsőítik.

Pedig mily kellemetlenül és zavarólag hatnak a 
mi lelkünkre az ellenségeskedésnek, a gyűlöletnek, ér
zelmei ; mily görcsösen szorítja össze ezen nyomorult 
jelenség egész bensőnket!

Rettenetes tther a gyűlölet! Szivünket keblünk 
egész mélyébe sülyeszti le s sírkő gyanánt ránehezedik 
minden örömre. — Az a tulajdonsága van ugyan, hogy 
fölizgatja s így fokozza a lelki erőt, de éppen ezért 
annal veszedelmesebb ; s ez is egy okkal több reánk 
nézve, hogy mindjárt keletkezésében ellene küzdjünk,

Árt nekünk testileg és szellemileg is. Mint a rozsda 
az acéiba, úgy beleevődik egész szivünkbe és megmér-1 
gézi vérét; s ha még azután —  kárörömmé is fajul, 
akkor tönkre tesz mindent, a mi bennünk erkölcsileg 
ép volt.

Oly borzasztó ez a szenvedély, hogy még a szere
lem sem vágyódik annyira az édes csók s átölelés után, 
mint a hogyan vágyódik a gyűlölet a vér, halál sőt 
gyilkolás után.

A  gyűlölet ellentéte a szeretetnek, egybekötve 
valami külső ok eszméjével. Valamint szeretni szoktuk 
azokat, kiknek képzelme jókedvet, örömet keit lelkűnk
ben .’ úgy viszont gyűlöljük azokat, a kikre ha gondo
lunk, bizonyos kedvtelenséget, undort érzünk s törek
szünk nekik bajt okozni, sőt őket megsemmisíteni. Gyű
löletünk annal hevesebb azok iránt, a kikről képzeljük 
vagy tudjuk, hogy szándékosan nekünk ártottak s érde- 
metlenül, ártani akarnak.

A gyűlölet egyike a leggonoszabb daemonoknak, 
melyek az ember lelkében garázdalkodnak ; hatalmas 
indítója az oly szenvedélyeknek, melyek a gyülöltnek 

s a gyűlölőnek egyaránt vesztére lehetnek.
Kis jellemű emberek, ha valakivel egyik-másik 

tekintetben összekülömböztek : azonnal a legelső adandó 
alkalommal gyűlöletüket éreztetni törekednek az illető
vel; alacsony gondolkodásuk ebben keres s talál — 
elégtételt. E pusztító szenvedélyt leküzdeni nem képe
sek; sokszor évekig, sőtasírontúi is üldözik vele a gyű
lölt személyt !

Hová vezethet a gyűlölet nem csak a magánélet
ben, de főleg a politikai és vallási téren is: ennek 
szomorú, sőt veszedelmes jeleit s bizonyítékait legujab 
bán is tapasztaltuk s úgyszólván nap-nap után látjuk.

Emlékezzenek csak kérem, a legújabban lefolyt 
szenvedélyes vitákra, hírlapi polémiákra s az ebből ki
folyó személyes sértésekre és párbajokra : akkor tudom, 
felmentenek azon kellemetlen feladattól, hogy állításai
mat közelebb bizonyítgassam. — Ez már nem ellenie • 
lek közti harc, hanem a műveltség lábbal tiprása, a 
gyöngéd érzelmek pusztulása, az erkölcsök eivaddása. 

Ezeknek az oka?

Legtöbbnyire az — önérdek, politikai éretlenség, 
vallási türelmetlenség, sárga irigység, bosszúvágy és —
personalis gyűlölködés!

No, de hagyjuk e szomorú képet; forduljunk el 
tőle, ha vérző szívvel is, de azon óhajjal s reménynyel, 
hogy a jobbak önzetlen közreműködése folytán az á la
potok jobbra fognak változni a közmorál, a haza érde
keben.

*
A türelmes, kedves olvasónő megengedi nekem, 

hogy még egy-két megjegyzést tehessek a gyűlölet 
szenvedélyéről.

Rettentő valami a gyűlölet s annal borzasztóbb, 
ha — tehetetlen. Azért az okos, tapasztalt ember nem 
is irányítja gyűlöletét oly ellensége eilen, a kit meg
semmisíteni nem képes; de nem táplál gyűlöletet a 
jellemes férfi oly ember iránt sem, a kinek aljas gon
dolkodását. erkölcsi semmiségét ismeri.

De ha már csakugyan alapos okunk van gyű
löletre : ne legyen az állandó, hanem törekedjünk tőle 
szabadulni, sajat érdekünkben is. Ennek pedig legjobb 
módja a —  megbocsátás.

Azonban itt is tanít ám minket valamire az élet,
és pedig a következőre :

Gyakran látjuk és tapasztaljuk, hogy a szerénység 
nem csak, hogy nem hasznai, de még árt is; nevezete
sen, ha azt gőgös s elkapatott emberekkel szemben 
tanúsítjuk, a kik féltékenységből vagy más valami oknál 
fogva gyűlölettel viseltetnek irányunkban,

Mert eivitázhatatlan tény az, hogy az olyan embe
rek, főleg ha helytelen, igaztalan s jogtalan eljárásukat 
beismerni kénytelenek, — tettük megbánása helyett 
csak makkosabbakká lesznek s még inkább gyűlölik 
azt, a ki őket megszégyenítette.

Az ilyen emberek gyűlölete féktelen; féktelensé
gében s kielégíthetlen önzésében végre lassan fölemészti 
az ember minden nemesebb érzelmét; mert apró, lát- 
hatlan töviseivel az alig behegedt sebeket mindig újra 
s újra szaggatja föl.

Kedves olvasónőm! Eszembe jön itten egy kis 
epizód. Néhány nap eiőtt esetlegesen alkalmam volt 
beszélni e tárgyról egy —  höigygyel, a ki a beszéd 
folyamában így szólt hozzám: »Hogy a férfiak sokszor 
halaiig gyűlölik s üldözik egymást, azt tudjuk; de 
mondja meg nekem, váljon a nő gyűlölheti-e a férfiút, 
s viszont, váljon a férfiak gyűiölik-e a nőket?*

E kérdésre én a következő választ adtam: 
Tapasztalatlanságomnál fogva e tárgyban inkom

petensnek érzem magamat saját véleményem, Ítéletem 
kijelentésére. Engedje meg tehit Nagysád, hogy Ont 
Goethe szavaira emlékeztessem. Az első kérdését ille
tőleg a költő mondása ez: Ihr Frauen hasset niemanden 
dér euch — hojiert.

A második kérdésénél pedig ez allhat : Wer die
1 Veiber hasst, ívic kaim dér lcben'7

Az én hölgyem, úgy látszott nekem, meg volt 
elégedve e válaszommal. Hát Ön, tisztelt olvasónőm ? 

*

Gondolkodjék kérem e fölött; addig én azzal fe

jezem be soraimat, hogy azon sok s hatalmas ösztön 
közül, melyek az ember szivét mozgatják, annyira talán 
egy sem mozdítja elő a roszaságot, minta — gyűlöletet.

A hírvágy szülheti a szorgalmat; az érzéki vágy 
létrehozhat —  nemes gyümölcsöt, de a gyűlölet való
ságos pusztító elem ; s azon szívben, melyet az elfoglal, 
minden a mi nemes, nem fölfelé a világosságba, hanem 
lefelé a földbe, a sötétségbe női. És az Isten talán 
mindent megbocsát, csak nem a —  gyűlöletet \

Egy elhamarkodott szó megalapítja gyakran a 
gyűlöletet. Ha tehát ilyen szó esetleg ki is siklik szá
junkból — dühünkben: ne nyugodjunk addig, míg fulánk- 
ját el nem távolítottuk s be nem heged a szív sebe. 
Mert ha dac s engeszteletlenség által vezetve, a tüzet 
tovább szítjuk : igen könnyen megeshetik, hogy lobogó 
lángjában hamuvá ég — saját boldogságunk is!

Cselkó József.

Lapszemle.
Az osztrák-németeken győzedelmeskedő, obstruk- 

tiós cseh képviselők mámora szétáradt az európai szláv- 
ság között, de leginkább az újabban nyélbeütött cseh- 
tót barátságot ápoló tót főemberek estek tőle lázba. 
Sok szó esett róla a rendelkezésükre álló lapokban, hol 
a bekövetkezhető folyományok egybevetett valószínű
ségeivel a csehek vezérszerepre jutását variálták.

A  tótokat csak közvetve, obskúrus kiváltságok 
kilátásba helyezése által érintette ez az esemény s mégis 
eléje á'ltak a diadalszekérnek —  szolidaritásból.

De ennyivel szerénység lenne beérni. Az utánzat 
vagya eszükbe jutatta, hogy hiszen itt bóbiskol a zsar
nok magyar, nem volna-e lehetséges elbánni vele amúgy 
csehül (!) s legyömöszölését megkezdeni egy energikus 
nyakoiuitéssel! ?

Hogy, hogy nem, csak sejteni lehet, de tény, 
hogy a magyar nemzeti hazafias törekvés, mely az 
egységes nemzeti jellegben keresi az államtekintély és 
nagyság garanciáját, egészen más színben lett feltűntetve 
a határon túl, nevezetesen Németországban, s koholt 
vádakkal lett gyanúsítva a magyarosodás érdekében 
indított akció.

Az elhintett mérges mag nyomban ki is kelt, ha 
igaz, hogy a »Leipziger N. Nachrichten* c. német lap 
olyanformán ír rólunk, a mint azt a >Národnie Noviny« 
f, évi 7 i-ik száma örömmel kürtöli.

A N. N. e száma ugyanis »Lapszem!ék' c. rova
tában »Németek és magyarok* cím alatt ezeket írja :

»Bánfi exrainiszterelnök, ki sovinista lovacskán 
szeretne felszökni a hatalomra, vad sovinista lapjanak 
cikkeivel: a nemzetiségek beolvasztásáról a magyarságba, 
rossz vért szült Németországban.

Elégséges itt közölni a »Leipziger N. Nachrichten* 
cikkét, melyet az egész nagynémet és néraetnéppárti 
sajtó átvett. E cikk többek közt ezeket mondja : >Ér- 
demes feljegyezni, hogy a magyarok veszekedett kiroha
nása', melyek első soroan a németek el!en irányulnak, 
csakis magyar lapokban fordulnak elő s megjelenésük 
rendszerint inkognito a külföldnek és csak akkor nyer

megyét a török ellen indítandó nagyobb mérvű hadjá
ratra s általános felkelésre hivja fel. Május 20-an pedig 
értesíti a királyi rendelet a megyét, hogy a felkelésre 
hivó leirat értelmében a nemesség junius 24-éré legyen 
teljesen készen, hogy a palatínus által jelelölendő helyen 
megjelenjék. A nádori leirat ugyan elismeri megyénk
nek rendkívüli viszonyait s a megpróbáltatásokat, me
lyeken keresztül kellett mennie, hogy sokat szenvedett 
az ellenségtől, a töröktől és a hazafiatlan lázadóktól 
s a katonai beszállásolásoktól s élelmezésektől, de itt 
az idő, hogy igaz magyarságunkat megmutatva, az 
ellénséget draga hazánkból kiűzzük s más fejedelmek 
példájára az ellenséggel szemben erős s virágzó hazát 
teremtsen magának a magyar.

De mivel a kurucok még most is megyénkben 
kalandoztak s azt folyton zaklatták, ennélfogva a megye 
a királyi parancsnak s a nádori felhívásának egészben 
nem tehetett eleget.

Küldöttség ment gróf Palffy Károly főgenerálishoz, 
hogy az insurrectio elengedésének ügyében járná közben 
a megye érdekében eme válságos viszonyok közt. Mire 
a nádor leír a megyéhez »értésére esvén, hogy kgtek 
vármegyében újonnan az haza pusztító és szegénysé- 
ghet nyomorgató nem igaz magyarok feltámadtanak 
volna* Gróf Palffy küldetett a megye segítségére, úgy 
hogy a megye sajat érdekében felülvén, együttesen mű
ködjék közre a tábornokkal az ellenség kiűzésére.

A  nádori leirat értelmében a megye határozata 
az volt, hogy mig a felkelés ügyében az összeírás fo
ganatosíttatnék, avagy a felkelés kiviteléről határozat 
hozatnék, megkérendő Gróf Palffy, hogy a megyébe 
való jövetelét addig halaszsza el.

A nemesi, illetve az általános összeírás Szklabinya 
várában történt meg 1684 julius 26-án.

A főispán Br. Rév ly Imre öregségénél fogva a 
felkelés alól felmentetik, de javadalmai után a megye 
zászlaja alá 4 lovast küld, gyalogsága pedig a vár s 
személy védelmére otthon hagyatik a kurucok s kóbor 
katonák ellen.

Nagy birtokosok :
A  báró Révay családból a következő insurgensek 

írattak össze : Br. Révay Zsigmond — a gyalogságnál 
hagyatik. Br. Révay Mihály, Br. Révay Ferenc és 
Farkas. Br, Révay Dániel : özvegyének birtoka után 
két lovas, az Osztrosits birtok után 4 lovas, a gyalog
ság a var védelmére hagyatik, a zniói praepostság 
birtoka után 9 lovas, a gyalogság a vár védelmére. A 
körmöd uradalom után 5 lovas s egy kürtös az ér
sekség birtoka után 3 lovas, a gécy tűrtök után 1 iovas.

A nemesek összeírása: Béniéről: Benic*kyek 5. 
Tarnóról: 34 nemes. Szt.-PeterrőJ : Dávid 7. Bisztrics- 
káról : Lehotzky 6, Thomka 3. Kossuthról. Kossuth 7. 
Felső-ZathurcsárűI : Zathureczky 10. Alsó-Zathursáról: 
Zaturcczky 6, Dávid 5. Felső-Ruitkárol 31, Aisó-Rutt 
káról: 67 nemes, Tomcsínyból: Medvéd 3, György 3, 
Tomcsányi 5, Miku'asovlch 1, Bdgec 1, Zaborszky 1, 
Terany 1, Ferenczi 1, Bukovinszky 1. Szuchanyból; 
Huszár 2, Túránból: Újhelyi 1. Krpelánból: Huszár 4 
Stiavnicskáról: Szelessenyi 1

KuriaUs zsellérek-. Béniéről 5, Szent-Petcrrúi 10. 
F.-Záthurcsaról 9 Alsó-Zathurcsáról 19. Felső-Ruttka-1 
ról 8. Aisó Ruttkáról 24. Tomcsinból 2.

Jobbágyság; (Parasztok.) I
Szklabinkaról : 39 és 4 szabadalmas, Stiavnics-j

káról 34, Podhragyról 38. Konszkáról 6. Nolcsóról 16. 
Turanbó! 116. Szuchanból 134. Priekopáról 37. Szent- 
Martonhól 94. Rjadekről 18..Szabadalmas 6. Jahodnik* 
ról 31. Bisztricskaról 34. Trebosztó 38. Deá&falva 8 
és 2 szabidalmas.

A luróci nemesség kevés számban jelent meg, 
miért a fővezér gróf Pa-íTy Károly a teplai táborból 
keltezett levelében tudatja a megyével, hogy a nemes
ség közül csakis a mágnások jelentek meg a megye 
zászlója alatt, jólehet a megye elhatározta, hogy haj
landó s kész a nemesi felkelésre, a gyalogság pedig 
otthon a rablók s az ellenség fékezésére, j

Ennek dacára a kurialis nemesség otthon maradt, 
kézzel foghatólag bebizonyítván hűtlenségét s összetett 
kézzel nézvén a kurucok garazdalkodasait. Ezen hanyag
ságáért a legutóbbi országgyűlés határozata értelmében 
nemcsak büntetésre méltó, de királyi neheztelést vont 
magára. Miért inti a megyét —  mely a felkelés érde
kében a fővezér gondjaira bízatott, hogy ez ügyben 
szigorúan járjon el, mert ebből szinlelkedés (simulatio) s 
az ellenséghez való hajlam vonható le. Ha nem jár el 
a megye azonnal s a legszigorúóban, a helyettes alis
pán a törvény szabta büntetésben részesül s a kik nem 
akarnak személyesen felkelni, vagy a kurucokat üldözni, 
azok a törvény értelmében büntetendők, különben az 
egészért a helyettes alispán a felelős.

Caprara tábornok Szt.-Kereszten táborozott. Ottani 
táborából inti a megyét, hogy miután kurucok Túróé
ban különösen Turany környékén nagy szambán van
nak s ezt a megye nem jelentette be, ha jövőre ilyes
mit elmulaszt s mindent a legpontosabban nem jelent 
be >nota infidelitatis incurrit*. (Folyt. köv.



tudomást a nagyvilág ezen diskiét figyelmességekről, 
ha kivételesen valaki kegyes a magyar sajtó gyerme
keit európai nyelvek segítségével bevezetni a nagyvilágba.

Ámde, ha egy nemzet ilyen érzelmeket táplál a 
németekkel szemben, meggondolandó, milyen haszna 
van a németeknek a hármas szövetségből, melyet tulaj
donképen ők ütöttek nyélbe!? Nem akarom fontolgatni 
tovább azt a kérdést, nem lenne-e hébe-hóba időszerű 
érzékeny intést küldeni Berlinből Budapestre, hogy vala
miképen ott fel ne hivalkodjanak és észrevegyék, misze
rint a magyar kétszínűség megfigyeltetik és hogy mily 
becsesei ruházzák fel a m igyarolc a hármas szö
vetséget ! ?

Hiszen a »Pesti Hirlap< is beismerte a delegá
ciók alkalmával, hogy az egész magyarság egyetért a 
hármasszövetség politikájával és hozzá való viszonyával, 
mert >a nemzetiségi egység megteremtésének és a ma
gyar nemzeti állam megalkotásának problémáit* ilyen 
védnökség mellett legkönnyebben lehet megoldani. Ma
gyarországnak azért van tehát szüksége a német véde
lemre, hogy annál könnyebben megsemmisíthesse a német 
életet. — Az a hivatalos magyar politika magva, és az 
egész magyar államósz titka, hogy a maga bel- és kül
politikáját oly harmonikus viszonyba tudja összeegyez
tetni. És a kik mégis kételkedtek a magyar-barátság 
becséről, az nézze meg magának Európa nyelvi térké
pét és elmélkedjék, hogy a német tartományi politiká
nak nem akadna e feladata ott a távoli keleten . , . . ?

Vagy csak mi németek legyünk rövidlátók?*
Hát erről a német rövidlátóságról kár beszélni, 

ü k  elég élelmesek, Bizonyít mellette »Der Drang nach 
üstén*, a német császár palesztinai útja és minden, a 
mi ezzel összefügg.

A  magyarok bizonyosak lehetnek a felől, hogy 
előbb vagy később illetékesebben megfogják érezni 
a németek kelet felé való terjeszkedésének következ
ményeit.

De a ki nem hallgat a jó tanácsra, azon nem is 
segíthet senki. Dicsőség — falánkságuktól nem látják 
a veszedelmet, mely a németek részéről és csakis ezek
től fenyegeti őket !*

íme ez a tót atyánkfiáitól sugalmazott állítólagos 
német kifakadás, melynek végén ők jóakaróan sajnáljak 
esztelen romlásba rohanásunkat. De mennyire van ki
hegyezve a magyarokat becsmérelő pletyka ! Hiszen a 
zöld szászokkal sem boldogulunk a törvényszabta hatá
rok közt, nem hogy ráérnénk felfalni a nagy német 
birodalmat. De a felvetett hullámok elárulják az áram
lat eredetét. A magyarnak soh’se jutott eszébe állítani 
ilyen kanibálitást másról és a német lapot is, ha tény
leg igy írt, —  csak tendieózus besúgók vezették felre

H Í R E I N K .
— Személyi hir. Grununich Géza kir. tanácsos 

pénzügyigazgató, a mull napokban Turóc-Szt.-Már'.onba 
érkezett, hol mint a vármegyei fegyelmi bizottság 
elnöke működik.

— Hivatal-vizsgálat. Wolff Henrik, a beszterce
bányai pénzügyigazgatósági számvevőség főnöke a 
múlt héten megvizsgálta a helybeli kir. adóhivatal 
pénztárát és ügykezelését, mely alkalommal a tapasz
taltak fölött megelégedését fejezte ki.

— Kérelem. A F. M. K. E. turóemegyei választ
mányának vidéki tagjait tisztelettel kérem : kegyeskedjenek 
tagsági dijaikat hozzám minélelöbb beküldeni.

Fehér János 
választm ányi pénztáros.

Clair Vilmos, a F. M. K. E. titkára, június hó
25-én Turóc-Szt.-Mártonba érkezett, hogy a turóeme
gyei választmány vezetőivel s a magyar társadalom 
néhány tagjával — a mennyire a rendelkezésére állolt 
idő rövidsége engedte — megismerkedhessek. E cél
ból első ízben felkereste a választmány elnökségét, 
azután lapunk f. szerkesztőjét, a kitől részben mint 
hírlapírótól, részben mint a választmány pénztáro
sától kért és nyert tájékozódási a megye kulturális 
viszonyairól, majd f. szerkesztőnk kalauzolása mellett 
több helyütt látogatásokat tett. E látogatások folya
mán szerkesztőnk felhívta a titkár figyelmét a Turóe
megyei Jótékony Nöegyletre s annak buzgó elnökére : 
Fekete Miklósné úrnő őnagyságára is, a kit szintén 
meglátogatott. Másnap, június 26 án, szerkesztőnk kí
séretében Znióváraljára utazott az ottani egyesületi 
óvoda megtekintése végett. Az óvoda beható meg
vizsgálása után az óvónőnek megelégedését fejezvén 
ki a tapasztaltak felett, a déli vonattal Várnára uta
zott. Felesleges említenünk, hogy a titkár úrnak ezen 
utazásai nagy előnyére fognak szolgálni annak a ma
gasztos ügynek, a melynek vezetésére vállalkozott.

—  Jegyző-választás. A ruttkai körjegyzői állásra 
a június hó 30-án megejtett választás alkalmával 
Keviczky Kálmán mosóéi körjegyző választatott meg 
egyhangúlag.

—  Nyári mulatság A ruttkai főműhely munkásai 
a Ks.-Od. vasút tulajdonát képező ligetben f. é. július 
hó 1 én nyári mulatságot rendeznek. Belépti d íj: urak 
részéről l korona. Erre a kedvesnek s látnivalókban 
gazdagnak Ígérkező mulatságra felhívjuk városunk
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közönségének figyelmét, .nagyon ajánlhatjuk azonban 
megyénk távolabbi részén lakó olvasóink figyelmébe is.

B. Polgár Gyula im itator előadása Már az elev- 
ide szivárgott jó hírekből feltételeztük, hogy B. Pol 
gár Gyula jellemkomikus ritka élvezetes es'ét fog 
nekünk nyújtani. S várakozásunkban nem is csalód 
tünk, mert a magyar olvasókörben I. hó 26-án meg
tartott előadása a közönség igényeit teljesen kielégí
tette. Némely száma valóságos tapsvihart idézett elő 
s talpraesett mókáival, kellemes előadó modorával a 
közönség figyelmét lebilincselte s mondhatni szaka
datlan kacagásra bír.a. Nagy tetszést aratott előa
dása nagyobb közönséget is megérdemelt volna.

— Búcsúestely. A znióváraljai áll. JanítóképzŐ- 
intézet 15 végző növendéke f. hó 23-án táncmulat
sággal egybekötött búcsúestélyt rendezett, a mely 
minden tekintetben kitünően sikerült. A tanári tes
tület s n igyszámú vendégsereg jelenlétében búcsúz
tak el az intézettől a már okleveles ifjak. A mulat
ság tiszta jövedelméből 200 koronás alapítványt tet
tek a lelkes fiúk az intézet önképzőköre javára. A 
nemes célra felülfizettek : Dr. Ritnélyi Károly püspök 
úr 10 koronát, Akantisz Rezső erdőmester úr, Egner 
Adolf és Párvv Endre 3 —3 koronát Fogadják úgy 
ők, mint a jelenvolt vendégek a rendezőség legszivé- 
lyesebb köszönetét.

— Bizonyítványok kiosz'ása. A helybeli állami 
polgári fiú- és leányiskola növendékei június hó 28-án 
kapták ki bizonyítványaikat s ezzel az impozáns is
kola épület kapui be is záródtak. Az az ötszáz növen
déket számláló ifjú sereg, mely a várost benépesí
tette, immár egészen eltűnt; otthonába tért vissza, a 
hol a szerető szülök karjai közt piheni ki az iskolai 
év fáradalmait.

— Eljegyzés. Komenda István vállalkozó elje
gyezte Szucsánban draskóczi Krasznecz Emma kis
asszonyt.

— Juliálisok. E héten Priekopán rendez az ottani 
tűzoltóság juliálist. — A múlt héten pedig Jezernicen 
tartotta az ottani környékbeli tüzoltós.ág rendes évi 
juniálisát, melyen előkelő közönség is részt vett s 
Turóc Szt.-Mártonból is rándultak le többen.

— Elveszett kulcsok. A helybeli kir. adóhivatal
nál a múlt évben egy ember Wertheim-kaszába illő 
kulcsokat veszített el, s miután a hivatal a kulcsok 
tulajdonosának kilétét nem bírta felderíteni, ennél
fogva e lap útján figyelmeztetik az illető, hogy a kul
csok átvétele végett a kir. adóhivatalnál jelentkezzék

A matica restaurálása. Az állami hivatalok uj 
otthonául szolgáló Matica épület építési munkálatai 
serényen folynak. A jobb oldali szárny már majdnem 
teljesen fel van építve s nemsokára kezdik a balol
dali szárny építését, mely eddig a régi épületnek 
részleges bontása folytán visszamaradt. — Az építési 
munkaiatoknál 70 ember van foglalkoztatva. Az épí
tés Jendrassik Jenő főmérnökön kívül Holesch Hugó 
építőmester vezetése alatt áll.

—A zónatárifa refurmja lekerült a uapirendröl ; 
életbeléptetését a kereskedelmi miniszter elhalasz
totta bizonytalan időre. Eredetileg julius 1-én akarta 
életbeléptét ni, aztán az a hir merült fel, hogy au
gusztus 1-én, de most már ez a határnap sem tart
ható be, mert az uj tarifa a 18 , 19. és 20. zónában 
felemeli a díjtétel', emelését pedig hat héttel előbb 
közzé kell tenni, ami eddig nem történt meg. Az 
elhalasztás oka az, hogy a miniszter — bár nem 
csak fiskális s/empontok lebegnek a tarifa változásá
nál szeme előtt — attól tart, hogy a kis- és közép- 
távolságokban leszállítandó tarifa áz államvasut bevé
teleit nagyon is megingatná, rr ért a mérséklés 
mintegy 6 millió koronával csökkentené a személy
szállítás jövedelmezőségét s ezt a vezteséget csak 
nagyon mérsékelten pótolná a 18—20. zóna tari 
fájának emelése.

— Képes-levelezó-lapok. Sz chán Pál turóc-szt.- 
mártoni fényképész igen szép felvételeket eszközölt 
a felvidék gyönyörű tájékairól, népviseletéről, foglal
kozásáról, várromjairól . . . s ezekről a felvételekről 
jól sikerült fénynyomatu levelező-lapokat készíttefef t 
hazai iparos állal. E levJezö-lapok már magukban is 
véve értékkel bírnak, mert megismertetik a Jelvidéket; de 
érdemesek arra is, hogy belőlük a felvidék kedvelői las
súnk int egy értékes kollekciót gyűjtsenek. A levelező-la
pok olcsók, a mennyiben darabonkint 8 fillérjével 
kaphatók, (100 darab 6 koronáért) mágáná! Szochán 
Pálnál, továbbá Moskóczi Ferencné és Gasparik tu- 
róc-szent mártoni papír- és könyvkereskedőknél.

Marczali Henrik kitünű tudósunk szerkesz
tésében megjelenő Nagy Képes Világtörténet IV. 
kötele hagyta most el a sajtot. A kötet a második 
nagy résznek, a középkornak első kö'ete, s a nép 
vándorlás korával és az iszlámmal foglalkozik. A 
népvándorlás történetét egy jönevű akadémikus link, 
az ismert iró, Borovszky'Samu dr. irta, széleskörű 
tanulmányok alapján Borovszky — mint az Előszó
ban maga Írja — már vagy húsz éve foglalkozik a 
történettudománynyal, és pedig különö en a népván
dorlás korával, E nagy müvében eddig szétszórtan 
megjelent kisebb tanulmányait is összefogja, s a 
gazdag anyagot áttekinthető módon c-oportosilja. 
Különös előnye a könyvnek kellemes, vonzó stilu-.a 
és a sok szép illusztráczio, melyek elárasztják a 
680 oldalnyi könyvet. A szövegképeken kívül vagy; 
100 külön melléklet is van benne, a leghíresebb sir- 
Ieletek, múzeumok őskori emlékei, fontos oklevelek,) 
codexek érdekes lapjainak másola’ai stb. Az utóbbiak-, 
nál a szöveg latin olvasása és magyar fordítása is 
ott van hártyalapon. Külön is meg kell dicsérnünk 
a ritka szép színes képeket. Minthogy'a népvándor-(

lás hullámai mind átcsapódtak hazánkon, természetes, 
hogy a könyv tele van magyar vonatkozással. 
Goldziher Ignác, a nagyhírű orientalista, ugyané 
kötetben remek kis essayt nyújt az iszlámról. E cikk 
alighanem idegen nyelveken is meg fog jelenni, 
mert Goldzihernek még minden munkáját lefordítot
ták angolra és németre. Ebben az essayben pedig 
széleskörű szakkutatásainak összefoglalását nyujta — 
A kötet ára díszkötésben csak 8 frt. Kapható — 
részletfizetésre is — Révai Testvérek írod. Int. 
Részvénytársaságnál, (Budapest, Üllői-út 18.) s min
den hazai könyvkereskedésben.

— Az olasz bor behozatalának megnehezítéséti 
vagy teljes meggátlását kéri Nagyvárad város közön
sége a kormánytól és kérelmének támogatására 
köriratban hívta fel az ország valamennyi törvény- 
hatóságát.

— A házaló tótok ellen A bácsmegyei keres
kedők mozgalmat indítottak, hogy a kormány szün
tesse meg azokat a visszásságokat, melyek a tót 
házalók rég elavult jogaiból téves magyarázatok 
folytán keletkeztek.

— Kis Lap. A Forgó bácsi Kis Lapja, ez a leg
régibb képes gyermekujság, ma már nélkülozhetlen 
segédkező a gyermeknevelés körül. Sok tanúlságos, 
szórakoztató olvasmánynyai, 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.

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

Henneberg-selyem
csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendeltetik, 

— fekete, fehér és színes, 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként Mindenkinek póstabér és vámmentesen 
házhoz szállítva! Minták postafordultával küldetnek. 
Henneberg ü, selyemgyáros ur« '.ÍIS., Zürichben

Felvidéki

Képes levelező lapok
(tájképek és népviseletek)

kitűnő fototypikus kivitelben
kiadja

S O C H Á N  P Á L
T u r ó c - S z t . - M á x t o n T o a n ,

Ára 100 drb 6 kor., egyenkint 8 fillér.

1.
4.

6 .

8.
áf>.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 
!G.
17.
18.
19.

20.

21.
22 .
23.
24. 
31.
35.
36.
37. 
38 
39. 
•10.
41.
42.
43. 
dl.

26.
27.
28.
29.
30.
32.
33.
34.

T á j k é p e k :
Furóc-Szt.-Márton. A város látképe.

„ „ „ A  városház és megyeház.
n n » Megyei kórház és Bulla villája.
„ „ „ Sétatér
„ „ n Állami tanintézetek.
„ „ „ Főtér.
„ „ „ Sörfőzde.

Znióváralja. állam i tanitóképzöintézet.
n Felső templom és jarásbiróság.

Mosócz. A város látképe.
„ Ev. iskola és templom.
„ Báró ltóvay kastélya.

R uttka Állomási épület.
„ Főműhely.
„ Ks. Od. vasút fütöháza.
„ Tolepitvónyi házak és in. á. v. fütöház.
„ a) Ks.-Od. v. föiniihelyi iroda és tanoncz-iskola

h) M. kir. állami tanintézetok.
„ a) Póstahivatal.

b) Szálloda.
Sztrecsnóvára (Trencsén m.)
K Uátás Strccsnó-váráról.
Sztrecsnói völgy.
Óvár (Trencsén m.).
Blatnicza vára (Túróé ra.).
Alsó R uttka.
Kvalováni völgyben.
Alsó-Kubtn (Árva m.).
Trencsén vára.
Suttói sziklák (Turóc ra.)
Králováni hidak (Á rva in.)
Á rva vára.
Liptó-Szt.-Miklós. A város látképe, 

n Füutcza.
n Ev. templom.

Tót népviseletek:
„ Népviselet Pöstyénben. (Nyitra in.)
„ Népviselet Pöstyénben. (Nyitra m.)
„ Leány Bosácon (Trencsén m.)
„ Leány Kis-Sztankócon (Trencsén m.)
„ A ratók Pónikon (Zólyom m.)
„ Nemes N. Podhrágyon (Trencsén m.)
„ Leány és nő Ccrón fHont m.)
„ Leány és legény Bosáczon (Trencsén m.) 
„ Kcndcrtöröuök Pónikon (Zólyom m.)



4 26. számTuróc-Szt.-Márton, V E L T I  H R K I  H  (  R  A  »  O.

ve
UJ

UJ
ve
Ou

M
Z M
a  j i

M  ‘2• i ;  í—hU M© *© 
M
‘ | *3
■ág
3  ' I  
©  s

A  h  ^
^  *ca ©
5  a  it -  '5S
S  5  A
* fe 3

-  ss

,S a  j-
n3  -S

W I N  "O .<u

A©
H

13 is- i-1 a
§ iN ■ *

^  O  CT
C D  /T ' ■<«

a S. £
^  O )  §  O
3  I----I O  -=
« P  oj Ms t=~, „  eO  fe £
£  ;  u
a  fe co
= w x ui

Z ‘S  § JS
'  f l  I  r a•s 5  = 55 h  E 5
“ P4 £
■3 o
Sf
» [ H

Z
UJ>

___ t ^ ^ j k * * * * * * x * * * ^

Posztó - ss éj jelküldés *
osalz znag'án.osolín.als:

Í frt 2-80 jó  minőségű \ 
frt 3 10  jó  minőségű 1 
frt 4-80 jó  minőségű ) Valódi 
frt 7-50 finom (

frt 8-70 finom í

S SS a/gol°mabb gyaP
fr t 13-5 Kammgarn '

Egy vég egy fekete szalon-öltönyhöz 10 frt. 
Felöltő-szövetek méterje 3 frt 25 krtól feljebb, 
igen szép szinti lódén 1 vég 6 írttól 9 frt 
95 k rig ; peruvienne és dosking, állami-, vasúti 
tisztviselők és biröi hivatalosruha-szövetek; 

legfinomabb kamgarnok és cheviotok, valamint ■ 
egyenruha-szövetek, pénzügyőrök és csendőrök I 
stb. részére küld gyári áron a pontos és j 

szolidnak ismert. i
posztó

gyári raktár

Kiesel-Amhof Briinben.
M in t á k  in gy en . M in tá iu l k i s z o l g á l á s

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

hozzá engedményt.

Richier-féle

Horgony - Pain - Expeller
Llnlment. Capsici comp.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának,- mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, taoszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölósekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Lini; jent elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű házlszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányolni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti 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- 
bértékü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akar megkárosodni, az minden egyes üveget 
„Horgony" védjegy és Richtor ezégjegyzés 
nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 
RICH TER F. AD. ób társa, RU DOLSTADT

cb. é l k lr. n d n r l  iz illl tő k .

972. tk. bz. 1900,

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré leszi, hogy Jeszenszky szül- 
Lamos Fere Paulának Lamos Fere Anna és Emília 
elleni végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. 
törvényszék területköréhez tartozó turóc-sz‘.. -mártoni

kir járásbíróság területén Lipóc községében fekvő, 
a lipóci 64. számú tjkönyvben A. -f- 1—3. és 7. sor-, 
103., 93, 105. és 94. hr. sz. a. felvett s Jeszenszky 
született Lamos Fere Paulina, Lamos Fere Anna és 
Lamos Fere Emília nevére irt jószágtestekre 1742 
koronában megállapított kikiáltási árban az árve
rést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat- 
lanság az 1900. évi julius hó 24-ik napján d. r. 
10 órakor Lipóc községben a község-házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiállási áron alól is 
el fog adatni.

Árverezni akarók kötelesek a kikiáltási ár 10 
°/o*át készpénzben vagy óvadék képes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Márton, 1900. április hó 22. napján.

Fekete,
kir. ítélő táb lai kir

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c 

102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tekintetes t.-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1896. évi 
3908. számú végzése következtében Kladivo sz. Bella 
Katalin podhragyi lakos javára Kladivo Máté pod- 
hragyi lakos ellen 480 kor. s já r . erejéig foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1055 koronára becsült 2 pejló hámmal, 2 riska ökör,
1 szenyes lehéu, 1 szenyes tinó, 2 vaslengelyű szekér,
2 vaseke, 2 borona, 3 fehér malac, 1 nagy sertés, 
8 kis malac és gabananemüből álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a t.-szt.-mártoni kir. járásbí
róságnak V. m /a 1900. sz. végzése folytán 480 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1895. évi május hó 14. nap
jától járó 6%  kamatai és eddig összesen 171 kor. 
58 fillérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Kladivo Máténál Podhrágyon leendő eszköz
lésére 1900. évi július 10. napjának d. e. 10 órája 
határidőül kitözetik, és ahhoz a venni akarók azzal 
meghivatnak, hogy az érintett ingóságok készfizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1900. évi június 17.
Záthureckzy Jenő 

járásb iróság i végrehajtó

1900 julius 1 . ___
Mintegy

500 □ - méter cement-fedőlap 
300 forintért eladó.

Megtekinthető Jucker Miksa úrnál. Közelebbi íölvilágo- 
sírást Gazdik János gyógyszerész Körmöcbányán nyújt..

Az állat-preaparatum ak te lje sss  molymontossk.
Állatok minden fajainak kitömésére vállalkozik

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

kitörnö loboratoriuina I I U D A P E S T , Józscf-körut 13.

Emlősök és madarak lermészethüen a legújabb módszer
rel (modellirozással) készíttetnek: szebben, jobban, o l

csóbban, mint bármely hasonló intézetben.
Az Állatok kitömése nagyság szerint kerül:

EMLŐSÖK:
Egérnagyságu 
Menyét „ 
Nycst „ 
ltóka  „ 
Vaddisznófej 
.Szarvasfe'

0-80—1 frt 
2  frt 
5 frt 
9 frt 

15—20 frt 
• 35—10 frt

MADARAK:
Pinytnagyságu . 0-80—1 frt 
Galamb „ . . .  2 frt
Erdei bagoly . . . .  3 frt
Nagy suliuly (Uhu) . G frt 
Has (nagy) . . . .  2 frt

.Szarvasiéi . . . -35—40 frt K e se ly ű ...........................12 frt
S ikctfajdaakas dlirgö helyzetben ágon faldlszül . . .  10  frt 
N yír n n n erdő részletet utánzó álv. 7 frt
S iket fájd fej és farok faragott t a b l e t t á n ...........................5 frt
N yír „ „ „ „ „ ...........................4 frt

Az intézetben készülnek mindenféle vadászati 
tropheák, kisebb, nagyobb biológiai csoportok, függő 
vadak, emlős fejek; művészileg faragott tablettákon, 
mint szobadíszek, madarak, mint faldíszek, emlősbőrök 
tepicheknek természetimen utánzóit feljekkel. ŐZ, 
szarvas, aganosok mondirozása tablettákra , levetett 
agancsok koponyautánzatokra helyezése és minden egyéb 
praeparatori munkák művészi és gondos kivitele jutá
nyosán számittatik.

Az Intézet kltömési célra frissen lőtt ritkább 
állatokat minden Időben vásáro l: sas-fajokat, fajd- 
kakasokat, uhu és tuzokat. Medvét és medve-bocscsót, 
hiuzt, vadmacskát, vidrát, farkast. E fajok élve is szál
líthatók, a legmagasabb árakkal lesznek fizetve.

Számtalan elismerő nyilatkozat a 
termés és Olcsó kitömésezethűkért.

%
- iért vannak még emberek, a kik a Kathreiner-fóle

Kneipp-maláta kávét nem használják, holott ez 
oly kellemes ízű és egészséges kávéital?

Mert még nem tudja mindenki, hogy a 
Kathreiner-kávó mily nagy előnyökkel bír. A kávónövény egy 
kivonata általa babkávó ízét és zamatját nyeri, anélkül, hogy 
annak az egészségre oly hátrányos alkatrészeit magába venné. 
Hasznosan egyesíti a honi maláta-készítmény értékes tulaj
donságait a babkávé kedvelt ízingerével.

Igaz, hogy az egészség áldására a Kathreiner-féle Kneipp- 
maláta kávét milliók, a családok százezrei naponta isszák. Kívá
natos volna azonban, hogy minnyájunk érdekében, ez az igazi 

családi-kávé, kitűnő tulajdonságainál fogva, mindenütt 
s különösen minden családban bevezetést találjon.

A Kathreiner Kneipp-maláta kávé többnyire 
mint pótkávé szolgál a babkávóhoz, a melynek ízét 
enyhébbé, és az Ínynek kellemesebbé teszi. Meg- j 
adja a kávéitalnak a legszebb, étvágygerjesztöbb 
színt, és majdnem teljesen elhárítja a babkávénak j 
az egészségre káros hatását. Ajánlatos a Kathreiner 
maláta kávé egy harmadával a babkávó kétharmad- 
részéhez kezdeni, 8 hova-tovább fele-fele részre 

átmenni.
A Kathreiner maláta kávé összehasonlítjiatlan 

előnye abban áll, hogy rövid megszokás után, telje
sen tisztán élvezve is kitünően ízlik. Esetekben, a 
midőn a babkávó élvezete oltiltatik, a legajánlatosabb 
pótlást nyújtja, gyönge és beteg egyéneknek, mint 
könnyen emószhetö, vérképző és erősítő szer, ajánl

ható. Orvosi nyilatkozat szerint a fejlődő ifjúságnak, külö
nösen leányoknak más kávé-ital ne is adassók.

A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé bevezetése által, 
a legkisebb háztartásban is jelentékeny megtakaritás elér
hető. Egyszeri kísérlet, gondos elkészítés mellet, mindenütt 
állandó használatot von maga után. y

A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé soha sem 
lesz nyitva elárusítva! Csak akkor valódi az ismert 
fehér eredeti osomagokban, ha Kneipp páter arcz* 
képe mint védjegy éa a »Kathreiner« név rajta áll.

Turóc-szt.-múrtoni magyar nyomda — Moskéczi F.-né.
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