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G y á s z i s t e n t i s z t e l e t
K ossu th ért.

Kossuth Lajos halála óla a gyász ős a 
szeretet legmegindilóbb jelenetei játszottak le 
Magyarországon.

Ma hasonlít hazánk egy nagy halottas 
házhoz, melynek népe a temetkezés után seb- 
hetit szívvel, gyászoló lélekkel is fölveszi a 
pálya, a szerzés, a munka gondjait, fölveszi a 
mindennap küzdelmeit, visszatér szerszámaihoz 
és számol az élettel tovább.

IgY vagyunk mi lurócmegveiek is.
Lelkűnkből fakadt a gyász, s midőn a nagy 

halott hült tetemei az anyaföldbe tétetlek, azon 
voltunk, hogy a pielás tisztének szerény viszo
nyaink között mi is eleget legyünk.

Elhatároztuk tehát, hogy drága halódunk 
lelke üdvéért gyászistentiszteletet rendezünk. 
E gyászistentisztelet végzésére Klimo Vilmos 
ág. ev. lelkész kéretett fel a turóci magyar 
olvasóegylet elnöksége által.

A priboci templom ajtaja elölt április hó 
4-én reggeli 8 órára egy begy ül t a szép számú 
hazafias közönség, (mintegy 300-an) s miután 
a szabadban elénekelte a znióváraljai taniló- 
képezde ifjúsága a Ilymnust, a közönség be
vonult a templomba. Itt a képezdei ifjúság 
még elénekelte Flemning gyászdalát és azután 
Klimo Vilmos lelkész a feketével bevont szó
székre lépett, a honnan a következő meghaló 
beszédet mondotta el:

• Isten, Isten, jövünk hozzád.
Hálával áld Magyarország.
Kossuth sírján leborulunk 
Halld meg im ánkat, mi Urunk!
Vedd hálánkat, hogy öt adtad.
Szép vénséggel m egáldottad;
Testének adj békességet 
Lelkének adj üvösséget. Ámen.*

Ezután felolvasta a szónok Mózes V. köny
vének (34, 5 - 8 . )  ama meghaló fejezetéi, mi
dőn Mózes meghal s Izrael népe 30 napig 
gyászolja emlékét; majd ekként folytatta be
szédét:

»Szeretteim az Úrban !
Az im ént felolvasott szent igék eléggé bizonyít

ják , milyen nagy vesztesség érte Izrael népét akkor,

mikor Mózes az Urnák szolgája s népének — sza
b a d ítja , Moab földén sírba szállt; mert azt mondja 
a szent irás: »és siratták  az Izrael fiai Mózest har
minc napig és betegesedének a Mózes siralásának, 
azaz gyászolásának napjai.* fis ez nagyon természe
tes. hogy a gvászolás oly sokáig tarto tt, mert Mózes 
volt az, a ki az egyptomi rabigát megtörte. Mózes 
volt az. a ki a rabságot megszokott népből önálló 
és szabad n tjn ^ fe t nevelt s szám ára egy önálló és 
szabad haz á fsz e rze t '.

De illő is. hogy minden nemzet, mely lángol a 
hazáért s él-bal a szent szabadságért, körívet ejtsen 
az ilyen nagy fia s írjá ra  s ezer áldást esdjen poraira! 
Hiszen a nemzet ilyen fiai. kiket az Isten kegyelmé
ből minden nemzetnek csak egyszer szokott adni. 
olyanok mint a próféták, olyanok mint az apostolok, 
olyanok mint egy újabb s újabb Isten-ostorai, osto
rai a zsarnokságnak, apostolai a szabadságnak. A 
siratásnak és gyászolásnak napjai beteljesedének most 
a mi drága hazánkban is. mert a mi Mózesünk, aki 
ostora volt a zsarnokságnak és apostola a szabadság
nak — Kossuth Lajos nincs többé! —

Mint egykor Mózes a Nébó-hegyéről nézte az 
előtte elterülő Ígéret-földjét, de nem ment belé, — 
úgy a mi Kossuth Lajosunk, a Piemont magas bér
ceiről 4-'> évig m utogatta szeretett nemzetének a sza
badság hazáját, m int önálló és szabad, müveit és 
erős, alkotmányos országot, mely büszkén foglaljon 
helyet a polgárosult nemzetek soraiban, s miután ön
alkotta eszményképét megvalósítva nem láthatta, tör- 
hellen jelleménél fogva inkább meghalt mint hon
talan, a Moab földjén, mintsem visszatért volna oda. 
a hol élve, a nemzet milliói tá r t karokkal fogadták 
volna.

Ö. de ne sírj. ne sírj JCossuih Lajos, az a ma 
gyár haza, melynek te magas szellemi tehetségedet, 
bám ulatos munkabíró erőidet, személyes érdekeidet, 
-zabadságodat, életedet feláldoztad, nem hagy ott a 
Moab földjén pihenni, a hol temetésednek helyét nem 
ta lá ln ák !

Ide jösz közénk! itt a nemzet szivében teme
tünk el. m ert ezen sírban nem halsz meg, hanem 
élni fogsz örökké !!

Itthon leszesz már unlalan.
S nem leszesz többé hontalan;
Hült szived itt felmelegedik,
Mert magyar földbe temetik.
Legyen álm aidba szőve 
Szép hazánknak szép jövője!

Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos! — most m ár 
csak mi sírunk, most mar csak nekünk teljesedének 
be a sírásnak és gyászolásnak napjai.

Itt a hideg Kárpátok alján, mi nem érzünk h i
degen. ám bár körülöttünk minden hideg és néma, 
mintha itt r.em is tördelted volna le a nemzet te sté 

ről a középkor m aradványait, m intha itt nem is oj- 
lottad volna be minden honfi leikébe a szabadság, 
egyenlőség és testvériség elveit, mintha nem is r in 
gatták volna e megye kies földjén a te drága szülőd 
bö lcső jé t?

Meghúzódtunk tehát legalább mi ide ezen sze
rény protestáns templomunkba, a honnét a rideg 
dogma ki nem tilt. hogy mi is részesei legyünk azon 
általános gyászolásnak, mely most és még sokáig 
minden igaz honfi szivét betölteni fogja.

De midőn ma a kegyelet o ltárán  a mi sziveink 
lángja és a nemzet m illióinak együtt lángol, midőn 
a kegyeletnek ezen megnyilatkozó tartozását lerójuk 
— még mindig fönmarad egy nagy és szent köteles
ség: az ő dicső példáját követni!

Kossuth Lajos szám talan, halhatatlan érdemei 
között, melyek kellő m élta tására gyönge az én erőm, 
egy sem olyan magasztos, mint az ő ideális bonsze
relme. Ez a bonszerelem tehát lakozzék mindig a mi 
sziveinkben is. ezen bonszerelem tegyen képessé arra , 
hogy mindnyájan mint egy osztatlan magyar nemzet 
fiai a szabadság, egyenlőség és testvériség útján bol
dogítsuk egymást s nagygyá, boldoggá és szabaddá 
tegyük a mi drága hazánkat is!

Isten add ebhez kegyelmed,
Megszentelő segedelmed!
Alid meg néped kegyességgel,
Alid meg őt jó egvességgel!
Éltét hü munkában töltötte,
Virágozzék szép erkölcse!
Mit Árpád s Szent István adott,
Védje meg az Ősi jogot!
A királyt s törvényt tisztelje,
Szabadságát ebben lelje!
Legyen a magyarok hona 
A dicsőségnek temploma.
S békében építsék tovább 
A fiák és az unokák ! Ámen.*

A g y á sz b e sz é d  e lh a n g z á s a  u tá n  K lim o 
V ilm os le lk é sz  a  k ö v e tk e z ő  g y á s z im á t re b e g le  
m é ly en  m e g in d u lt h a n g o n :

• Hatalmas fenség, bölcs és nagy Isten! alázatos 
szívvel hajiunk meg örök végzeted elölt, mely életünk 
pályáján kimérve, földi küzdelmeink lezajlása után, 
visszavezérel ismét az örökkévalóságba. Ilyenkor 
megrendül bennünk a s z í v  és lelkünk meghódol örök- 
titkú tanácsaid előtt; ilyenkor megismerjük semm i
ségünket, megismerjük hatalm adat, mely előtt porba 
omlunk, bármik voltunk e földön.

A te hatalm ad szavára tért vissza a föld po
rába a mi legdrágább halottunk is, ki magasra tö 
rekvő lélekkel és fendobogó szívvel vett részt a földi 
pálya nehéz küzdelmeiben. Tetteivel, gondolataivál az 
elmúlás és enyészet ellen vívta harcá t és meggyőzé
től! végre ö is a múlandóság által.

TÁRCA.
1894. április 1.

(A »Felv. Hiradó* eredeti tárcája.) 

Sírba tették immár 
A legnagyobb magyart . . . 
Ilyen óriást még 
Magyar föld nem ta k a rt!

Itt, c m agyar földön 
Fog zöldeni sírja . . .
Örök emlékekkel 
Van neve felírva.

Neve bűvös dal lesz 
Mig a magyar érez,
S örökké fog szólni 
A nemzet szivéhez.

Lelke, mely mint a nap,
Csak melegét adja,
S vele könyeinket 
I-c le csókolgatja.

Sírod, Mekkája lesz 
I lonfi-kcgyelctnck,
S hol magyar érzet van, 
Téged emlegetnek.

Téged, ki e főidőn 
Már régen fölvevéd 
Élted varázsával 
A dicsőség nevét!

Soos Antal.

A 1 r a c li o m á r ó 1.
A • F e l v i d é k i  H ira d ó *  eredeti tárcája.

Ir ta : l) r . Hhúz Sim on,
Még egynéhány évtizeddel ezelőtt egyptomi szem

betegségnek mondtak, ma már épen oiy jogosan ma
gyar szembajnak is nevezhető, a mennyiben nálunk 
Magyarországban a trachomabetegok szama megköze
líti a mil iőt vagyis a likossag Vie-at. Minthogy Turóc 
megye, különösen Nyitramegyével határos része sem 
egészen ment c bajtól, nem végzünk fölösleges munkát, 
ha c lap t. olvasói megismerkednek c baj lényegével 
és azon ó.vóintézkedésekkcl, melyeknek figyelembevé
tele c baj tovaterjedését megakadalyozhatjak. fis ezen 
a téren különösen a lelkészek, tanítok és jegyzők, kik 
hivatásuknál fogva a n*p minden rétegével érintkeznek, 
nemes feladatot végezhet :i i. mar azzal is. ha a tracho 
mara gyanús betegeket arra figyelmeztetik, hogy h a tó 
sági orvos tanácsát egész díjtalanul vehetik igénybe a 
szembaj megállapítása céljából.

K szembajról tiszta képet nyújtani bajos, mert a 
látási szerv bonctani ismerete nélkül az ilyen leírás 
csak hézagos lehet és a laicusból képzelődő beteget 
terem t; azért főleg a betegség lefolyására és azon főbb 
jelekre leszünk tekintettel, melyek valószínűvé teszik azt, 
hogy trachomával van dolgunk.

A trachoma fészke a szem kótöhartyaja, azaz azon 
halvány-rózsaszínű nyálka-hártya, mely a felső és alsó 
szemhéjat belül födi és megvékonyodott rétegben ma
gára a szemgolyóra is átterjed.

A szerint, a mint e betegség rohamosan vagy 
idült alakban lép fel, változik a korkép és a kórlefó- 
lyas. Leggyakrabban alattomosan lepi meg az embert: 
a szem gyakran könyezik, munka közben gyorsabban 
kifárad, reggel be van tapadva rászáradt genynyel. 
Későbben a szem nappal is csipás, a látás mindinkább 
terhesebbé válik, a beteg a nappali és esti fényt is (a 
világítást) kerüli. Ilyenkor ha a felső szemhéjat kifor
dítjuk, vagy a mi könnyebben megy, az alsót lehúzzuk, 
azt fogjuk észrevenni, hogy a nyalkahártya vastagabb, 
elveszítette áttvinőségét, rajta — gyakran sorban — 
apró, gombostűfejnvi sárgásbarna genynyel telt cső- 
mócskak láthatók. Később a nyalkahártya azon része 
is, mely a szemgolyóra tapad, megvastagodik és tú l
teng. A baj előrehaladtával a szarúhártyán is átláthatatlan 
réteg képződhetik, mely a látást homályossá teszi, vagy 
pedig a szarúhartya kiíekélyescdik és helyébe a fényt at 
nem bocsájtó hegcs szövet képződik: a beteg megvakúl.

Fölléphet még a trachoma rohamosan is. Ilyenkor 
a szemhéjak párnaszerűen megdagadnak, a nyomás kö
vetkeztében, melyet a szemre gyakorolnak, nagy faj
dalmai okoznak. A szemből bő, vizenyős folyadék ürül 
ki, mely egynéhány nap múlva genyes, nyúlós. A kő- 
töhartya ekkor olyan szinü, mint a vörös honvédposztó. 
A szemhéjak lelohadása után a szarúhártyát megnézve, 
felszínét nem találjuk többé simának, fénylőnek, hanem 
szürke foltokat, melyek a fekélyesedés kezdetét jelölik, 
vagy pedig a szarúhartya cl is gyengedt mar egészen: 
a beteg elveszítette szeme világát.



/

De nem panaszlunk ellened, ó örök M indenható! 
mert engedtél neki időt az élet nemes harcára, mert 
vezérelted őt kegyelmeddel s megáldottad hálás nem
zete szereidével.

De könyörgünk viszont, hogyha mint lelkűnkben 
hisszük, az élet véghatárpontján nincs még vége minden
nek; könyörgünk. add meg nemes küzdelmeinek ju ta l
mát ott, hol az idők és évek el nem m úlnak: lelkét 
pedig dicsőítsd meg azzal a dicsőséggel, mely dicső
ség volt te nálad, mielőtt a föld lelt volna.

Alid meg és szenteld meg ezen hü szolgád él
tének emlékeit is. és még testét a sírhalom ágyán 
befedeted és csöndesen megnyugtatod, vedd gondjaid 
alá hozzád felszállt lelkét is, hogy örök fényben lássa 
meg a halhatatlanság országát szent egeidben.

Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak s Szent 
léleknek, miképen kezdetben dicsőség vala, úgy le
gyen most és mindörökké. Ámen.*

Az idő rövidségéhez mért hazafias szó
noklat hatása alalt a közönség szemei valósá
gos könyárban úsztak s azon boldogító tudat
tal erősbödlünk meg. hogy Turócmegyében ezen 
egyszerű összejövetel meg fogja teremni gyü
mölcsét.

A szónoklat után a képezdei ttjuság előbb 
Silcher »Hősi Gyászdal«-át, aztán Rartay Ede 
• Nemzeti Imá«-ját énekelte kitűnő precizitás
sal, végül a templomból kimenve, a Szózatot 
énekelte. Az énekdarabokra Kutnyánszky Jenő 
tanította az ifjúságot s ő vezette az énekkari 
is. Általában igen jó hatással volt a közönségre 
az énekkarnak nem sejtett fellépése s kifogás
talan előadása.

A szózat éneklése után a közönség nagy 
része a vasúti állomásra sietett, hogy kiki újra 
felvegye mindennapi küzdelmeit.

F. M. K. K
A »Felvidéki Magyar Közművelődési Egvesüle « 

igazgató-választmánya f. évi m árcius hó 18-án ülést 
tartott, melyen a szép számmal megjelent igazgató 
választmányi tagok érdeklődése mellett, Craus István 
ügyvivő alelnök a következő érdekes időszaki jelen
tését terjesztette elő :

Tisztelt Igazgató-választmány !
Egyesületünk belterjes fejlődésének egyik főfel

tételét az képezi, hogy a tagtársak minél gyakrabban, 
minél kimerítőbben értesüljenek az egyesület összes 
viszonyairól, éleiének minden j lentőségesebb moz
zanatáról ; mert csak ez teszi lehetővé az érdeklődés 
állandóan való éb ren tartásá t és ebben van meg leg
biztosabb eszközünk félreértések megelőzésére is, 
melyek ily nagy területre kiterjedő, személyesen rit
kán találkozó 5 —6000 tagból álló egyesületben egyéb
ként elkerülhetetlenek.

Ezen Szempontok indították annak idején az 
alapszabályok m ódosítására kiküldött bizottságot arra , 
hogy javaslatába az évi jelentésen felül az igazgató
választmány elé terjesztendő időszaki jelentések té
tele iránt is vegyen fel rendelkezést, mely az immár 
jóváhagyott uj alapszabályok 2 \  §-ban ezen javaslat 
kötelező alakot nyert.

Midőn ehhez képest mélyen tisztelt elnökünk, 
gróf Károlyi István ur Ö Méltóságának mindannyiunk 
által őszintén sajnált akadályoztatása folytán nekem 
ju to tt a szerencse, hogy az első időszaki jelentést 
beterjeszthessem, mindenek előtt múlt évi szeptem
ber hó 12-én Turóc Szt.-Mártonban ta rto tt közgyűlé
sünk hatásáról és következményeiről kell megem
lékeznem.

Éppen ez időszerint folyik egy vidéki lapban 
egy egyesületünk működését bíráló cikksorozat, mely
nek éle eddig kizárólag a közgyűlések m egtartásúnak 
eddigi módja, különösen az ily alkalom m al rendez- 
tetni szokott ünnepélyek, bankettek ellen irányul.

2 Turóc-Szent-Márton.

Rövid vonásokban próbáltuk e szörnyű betegség 
tüneteit és lefolyását leírni, mely óriási mértékben 
szedi altozatail szeles e hazában, a mely a nép ezreit 
munkaképtelenekké teszi, a véderőt gyengíti, nemzet- 
gazdasági szempontból kiszámít hatatlan károkat okoz 
és a társadalomnak koldusokat nevel.

Pedig volna mód arra, hogy c bajtól óvakodjunk 
és óvjuk embertársainkat, mert hiszen ismerjük e baj 
okát és ez a fertőzés. Vagyis más szóval trachoma’, 
csakis az kaphat, kinek szemébe más trachomás ember 
szeméből kifolyó nyak vagy 'geny jut Ajánlatos volna 
tehát első sorban, hogy olyan vidékén, a hol tracho
más emberek laknak, suha ne nyúljunk szemünkhöz, míg 
kezünket előzetesen meg nem mostuk Mert ha valami ide
gen test (porszem, homok, polyva) szemünkbe jut, ak 
kor a szem izgatasa következtében kicsorduló kóny 
úgyis biztosan kimossa.

Nyilvános helyeken (vendégló, hivatal, iskola) az 
ajtókilincscn szabad szemmmc! nem is látható száraz 
geny, mely kezünkre tapadhat, képes szemeinket meg 
fertőzni.

Trachomás ember zsebkendőjét, törülközőjét, ágy
neműjét és mosdótalat más ne használja, inig azokat 
alaposan ki nem mosták.

A már kifejlődött baj ellen csak egy tanácsunk 
van s, ez az: keressünk mihamarabb orvosi segélyt, mert 
a trachoma gyógyítható.

Nem tartanám  .szükségesnek, hogy e cikkekre 
itt reflektáljak, mert a cikkíró egyesületünk viszo
nyait csak igen felületesen ism eri; a közgyűlés előtt 
ta rtatn i szokott igazgató-választmányi ülést ken pedig, 
melyekben 5 —6 órá t tartó  komoly szakszerű tárgya
lások folynak, bizonyára sohasem vett részt, ezért 
mondom, nem tartanám  szükségesnek, hogy e cik
kekre itt tegyek észrevételeket, ha ezen ellenvetések 
szélesebb és igen előkelő egyesületi körökben is nem 
merültek volna m ár fel.

A turóc-szt.-m ártoni közgyűlés után mindezen 
ellenvetések teljes ta rthatatlansága fényestül beiga
zolódott.

A hazaíiatlan eleinek, durva sajtóbeli tám adá
saikból is kivehetőleg, a közgyűlés valóban impozáns 
lefolyását komolyan fájlalták, mert ad oculos dem on
strá lta  a tót köznép előtt, hogy a mi tekintélyes, 
köztiszteletben álló elem van a felvidék társadalm á
ban. az mind lelkes Ilivé a magyar állam  egységének, 
az mind u magyar kultúra szolgálatában áll.

Kitűnő hatássa l volt e közgyűlés éppen ezért 
az »ingadozókra* is, és hogy lényegesen fokozta a 
mi önbizalm unkat, munkakedvünket, lelkesedésünket, 
annak igazolására csupán a nyílra-, hont-, és nógrád- 
megyei választm ánynak azóta kifejlett, úgyszólván, 
lázas tevékenységére utalok.

Az ünnepélyes összejövetelek a magyar em berre 
mindenkor nagy benyomást te tte k ; ezek nemcsak 
hogy nem károsak, hanem éppen ezért komolyan 
hasznosak, sőt szükségesek, különösen oly egyesület
nél, mely mint a miénk ma még kis eszközökkel 
nemzedékek erejének legjavát igénylő feladatok meg
oldására törekszik. A lelkesedés ezen munkához, igaz, 
nem elég, de lelkesedés nélkül azért mégsem lehet 
elvégzéséi még csak elképzelni sem. Ezt a lelkesedést 
pedig felszítja, lobogó lángra gvujija a tagoknak a 
tizenegy szövetkezett törvényhatóságból való össze- 
sereglése. ünnepélyes egybegvülése. Nem vonom két
ségbe, hogy vannak, a kik haza érve rögtön v issza
esnek elébbi apátiájukba, de éppen az utolsó köz
gyűlés után konstatálhatom , hogy igen sokan im pul
zust merítenek ezen összejövetelekből az otthon való 
működésre, az áldásos komoly m unkálkodásra.

Ki kell emelnem azt is, hogy a közgyűlés az 
egész ország figyelmét egyesületünkre irányította és 
a közgyűlés alkalm ából és azután az ország távoli 
részeiből is számos tag jelentkezett felvételre, sok 
helyütt pedig gyűjtések, nagyobb adakozások is tö r
téntek, de örömmel kell kiemelnem azt is, hogy 
egyesületünk a kullúregyleíek legutóbb ta rto tt két 
országos értekezletén a legkitüntetöbb elbánásban 
részesü lt; és zajtalan, a csillogás vágyától ment, de 
komoly m unkálkodása irán t az elism erés mindenfelől 
a legme.gtisztelőbb alakban ju to tt kifejezésre.

Ha hozzávesszük, hogy a működési te rü let min
den részében is eredm ényesen folyik a közgyűlés 
ó ta a taggyüjlés, tisztán ezen szempontból is te lje
sen meglehetünk elegedre az eredm énynyel. de be 
kell látnunk, hogy már ezért is feltétlenül szüksége
sek a közgyűlések.

A fődolog azonban az, hogy a turóc-szt.-m ártoni 
közgyűlés az igazgató-választm ánynak szeptem ber 
12-én Stubnyafürdőn ta rto tt üléséből kelt, a legna
gyobb lelkiismeretességgel megvitatott javaslatai a lap 
ján  minden irányban Ion os határozatokat hozott, 
melyekből egyesületünk felvirágzását joggal rem él
hetjük.

A közgyűlés egyébként a je lentéktelen  rendes 
költségeken kívül, dacára a résztvevők óriási szá
mának. pénztárunknak csakis 80 fr:jába került, me
lyei a zólyom-turóc szt.-m ártoni különvonatra kellett 
ráfizetni, az Érsekújvárról indított különvonat telje
sen kifizette magát.

A fényes külső- és nagy belső siker tehát d rá 
gán megvásároltnak egyáltalán nem tekinthető.

A közgyűlés határozatainak végrehajlásáról szá
molva be, mindenekelőtt örömmel kell jelentenem, 
hogy gróf Károlyi István úr a neki felajánlott elnöki 
tisztséget kegyes volt elfogadni és a közgyűlésből 
kiküldött küldöttséget, mely nála m últ évi november 
hó 7-én tisztelgett báró Koszner Ervin tb. elnök úr 
vezetése alatt, a legnagyobb készséggel biztosította, 
hogy nemes ügyünket úgy a m. kir. korm ánynál, 
mint a társadalom legfelső rétegeinél is hazaíiui szive 
egész melegével fogja mindenkor támogatni. Az elnök 
ur személyesen óhajtott ezen ülésen is részt venni, 
a mi miatt ennek összehívása ily későre m aradt, de 
egészségi állapota és másfelől való nagy elfoglalt
sága nem engedte, hogy körünket megjelenésével már 
ezúttal szerencséltesse.

Rimelv Károly besztercebányai püspök ur tb. 
elnökké való megválasztása alkalm ából 100 frlos 
adom ányt küldött egyesületünknek és lelkes levélben 
legmesszebb menő tám ogatását helyezte a jövőre is 
kilátásba.

A közgyűlés jegyzőkönyvéi kinyom attam és az 
abban foglalt határozatok állal érdekelt testületeknek 
és egyeseknek megküldettem.

Az igazgató-választmány teljes névsora először, 
mióta az egyesület fennáll, hiteles alakban van kiál
lítva és gondolkodtam róla, hogy a tagok lakóhelyei
ről pontos nyilvántartás készíttessek, a mi mellett 
nem fog többé előfordulni a régebben napirenden 
volt eset, hogy az igazgató-választmány számos tagja 
nem kapott az ülésekre meghívót.

Az alapszabályokat a in. kir. belügyminiszter 
úrhoz felterjesztettük és azok a bem utatási záradék
kal ellátva visszaérkeztek.

(Vége következik).
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A »Národni« Noviny* f. évi 38 -ik szám ában a 
következőket olvassuk :

A nagy gondolat, eszményiség mindig áldozatot 
követel. Az emberiség keveset tanu lt meg a keresz
ténységből ; tudhatná, hogy a gyönge nemzet, ha 
küzdelmet, kitartó  küzdelmet folytat más nem zetek 
soraiba való fölvételéért, ha nem fog irtózni a szen
vedésektől, előbb utóbb el kell célját érnie. A nap 
urai, a zsarnokok és a zsarnokocskák és Judások is 
tudják ezt. de állati szenvedé llye l gyönyörködnek 
felebarátaik szenvedésein s hatalm uk s dicsőségük 
által elvakítva még a gyönge népet is vezérei s ta 
nácsadói ellen uszítják m ondván: »ez a nem zet áru ló ja , 
fogjátok el s feszítsétek keresztre, m ert izgat benne
teket!* Egészen így volt valaha Jeruzsálem ben.

Nagy eszményünk gyözedelm ét: hogy a tói népet 
oly magasra emeljük, a mint azt maga az Isten h a 
tá rozta  meg s a mi nt  azt meg is érdem li, ilyen idoának 
d iadalát fel nem ta rtóz ta tja  az ádáz irigység, fenyegetés 
és zsarnokság. Azon ocsm ány eljárástok  álta l, hogy 
ti a tót ifjúságot üldözitek s az iskolákból k izárjatok , 
tanítványaink szám át illetőleg rajiunk csorbát üttök, 
de a mi eszményünk m agasztossága s ereje  csak 
növekszik ezzel, annál is inkább, mert ezzel ti erősek 
azt bizonyítjátok be, hogy féltek mi tőlünk, gyöngéktől.

Herodes az á rta tlan  gyerm ekeket leölette, gon
dolván, hogy ezzel kioltja a jövendő Messiás életét, 
ez azonban nem sikerült neki. s ezen tettével csak 
Krisztus dicsőségét nagyobbította s m egerősíten ie  az 
isteni küldetésében való hitet.

Az első keresztények élete nagyon tanulságos 
reánk nézve. Lelkesedve m agasztos eszm ényükért, 
az igazságért, mentek a vesztőhelyekre, a cirkuszokba, 
hogy Őket a vad állatok szétszaggassák, de mindegyikük 
meg volt győződve arró l, hogy ha meg is lesz sem 
m isítve: ideálja, a kereszténység győzni fog. Mondja, 
a ki akarja, hogy ez fanatism us, de az ilyen benső 
meggyőződésből eredő fanatism us mégis csak szent 
dolog: ilyen benső meggyőződésű fanatism ussal köz
lünk mindazoknak b írn ia  kellene, a kiknek szivén 
fekszik a tó t nemzetiségi, de sőt, a tiszta tót emberi 
érdekek, a nemzetiség felemelése. (No, no! nem jó 
a tűzzel já tszani!)

Ne mondjátok, hogy tú lzók; a hatalm askodó 
kezében ta rtja  a kardot, a gyöngének meg van erős 
meggyőződése, sajá t észjárása, ideáljai, a melyek ha 
több gyönge kebelt töltenek el, még az az erős is 
hideglelést kap jobb kezébe, a melyben a kardot ta rtja . 
Az már a legnagyobb gyöngeség. ha a gyönge jobb 
szellemi oldalait anvagisághól atcsépelt frázisokkal 
takargatja: m iért kelljen homlokkal neki menni a 
falnak? Hisz az amúgy is absurduin, mert az em bernek 

"csak em berrel van dolga, s ha mint gyöngébbnek 
tán egy időre az erősebbnek engednie is kell. ez csak 
azért van, hogy erőt gyűjtsön, avagy azon gondolkodjék, 
hogy a nehéz fát nem lehetne-e emelő rudakkal 
eltávolítani az útból, ha már puszta kézzel nem megy.

De hiába fogunk okoskodni : ha egyes személy, 
illetve a nemzet nem bír első sorban bátorsággal, 
nem fog tovább mozdulni helyéből. Igen, a bátorság 
nemzeti, politikai erény. Akármilyen gyönge legyen 
is egymagában valaki, ha van bátorsága, többre képes, 
többet tehet, m int húsz otrom ba-óriás, akik szomszéd
juknak még azt sem merik mondani : szomszéd, te 
földemből elszántottál.

A »diplomalikusan« hangolt em berek tán azt 
mondják,hogy a bátorság nem mindenkor hoz a nem zet
nek hasznot. De. kérem, mik is azok a diplom atikus 
cselszövénvek ? A zseniális államférfiú olyan m erész 
csínyt sző meg. hogy bámulva k iált fel az egész világ, 
de ha a csomó szétköltelik vagy ketté vágatik, csak 
akkor tapasztalja ama nemzet, a melynek az a d ip
lom ata szolgál, a nagy előnyt.

Nekünk azonban e rie  úgy sincsen szükségünk, 
meri a mi érdekeink nagyon is családiak : fentartani, 
meg nem adni magunkat, s terjeszteni a nemzetiségi 
felvilágodüllsagot. Meg akarnak semm isíteni bennünket, 
az ellenséges irányzattal szemben tehát diplom atikus 
cselszövenyek nélkül (ezt hazudták ránk) bátorsággal 
kell magunkat megvédeni; s még akkor is, ha látjuk, 
hogy a mi tisztán személyes érdekünk csorbát szenved, 
szembe kell szállanunk : itt vagyok a magamén, bár 
fegyver nélkül, de fegyvered dacára  sem mozdulok 
ki helyemből ! Ez nem homlokkal falbamenés, de ön 
tudatos lót em ber jellem éből kifolyó erény, ez idő 
szerint a lót ember politikai erénye ez : vagy tói, 
vagy — semmi !

Ismerek embereket, a kik oly jól éreznek tótul, 
mint én. de nemcsak hogy pártjá t nem fogják nem 
zetiségüknek. de ha gúnyos megjegyzéseket hallanak 
tót nemzetiségi célokról — bölcsen hallgatnak (ez 
úgymond arany) és mosolyognak (ez meg úgymond 
gyémánt) Én azt hiszem hogy ez sem arany , sem 
gyémánt, hanem hogy az ilyen tótok képesek Judásnál 
olcsóbban, 50 fillérért elárulni nem zetüket. De tudok 
arra  is példát, hogy egyeseknek a  szegény nemzet 
segített, csakhogy valam ire vergődjenek, s m ost a 
nemzet ezen fogadott fiai akként viselkednek, mint 
ha kérkedni akarnának ilyenform án : nem zetem  10 
ezüstpénzt adott nekem hogy eláruljam . Azon jo b b 
jainknak. a kiknek van bátorságuk s közel á llanak 
ezen »ur fiaink hoz*, még hozzá kel lene adni az ilyeneknek 
két garast: na. menj a kötélgyártóhoz!

Tudom, még sokai kellend szenvednünk, még 
sok tanítványunk fog áldozatul esni, de tó t népünk 
mégis csak fenn fogja tartan i m agát s megéri ő is 
eszményeink felinagaszlallatását — csak lenne elég 
bátorságunk !

1894. április 8. 14. szám.



14. szám.________ Turóc-SzenUMárton,
Ezen cikkből az tűnik ki. hogy a nemzetiségi 

izgalók nincsenek megelégedve a tót nép csendes 
viselkedésével. Fáj szivüknek uz. hogy csendesen vi
selkednek, nem lázongnak. Neki mennek tehát azoknak, 
a kikről azt hiszik, hogy tehetnének valamit e csend 
m egzavarására, ha akarnák, ha volna bátorságuk, ha 
nem lennének Judások. a kik 40 ezüstpónzért elárulják 
nemzetüket. Persze, mi távolról sem sejthetjük, kik 
azok a Judások, s kiknek volna több bátorságra, 
nagyobb merészségre szükségük, de úgy gondoljuk 
saját érdekükben is helyesen cselekesznek mindazok, 
a kiknek e szolid formába öntött erős bátorítás szól. 
hogy ne ragadtassák el magukat az ilyen szózatok 
által. Igaz. a latin közmondás azt tartja ugyan, hogy : 
Audaces fortuna adiuvat (a bátrukat segíti a szerencse) 
de a szerencse változó, bizonyítja a mindennapi ta
pasztalat s igy megtörténhetnék hogy hajba keverheti 
azokat, a kik a fenálló rend, s a minden honpolgárt 
kötelező hazafias érzület ellen vétenek. Szomorú példa 
rá. azon meggondolatlan tanuló-ifjak sorsa, a kik az 
okosabbak tanácsára nem hallgattak s nem hallgatnak 
s a kiket azért csakham ar elszokott érni az igazság 
büntető keze.

F  K m  1)  K H  I  I I  I  K  A  I I  O. 1894. április 8.
— E8kÜVÓ. Perl Vilmos szeredi gazdasági-gép-1 érte el. A közelgő évnegyedben (összetört szivek címmel 
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H Í R E I N K .
— Gyászistentiszteletek Kossuthért. Lapunk első 

helyén számolunk be arról a requiemről, melyet a tú
róéi magyar olvasóegylet rendezett Pribócon. Örömmel 
jelentjük azonban, hogy Turócmegyében Zathurcsán 
is tartottak Kossuth emlékének gyászistentiszteletet, a 
mennyiben az ottani ág. c \. lelkész szép szavakban 
emlékezett meg a haza nagy fiúnak érdemeiről. Beszé
dében felemlítette, hogy éppen a zathurcsai ág. ev. 
egyház az, melyhez Kossuth Lajos ősei tartoztak. A 
hazafias momentumokat is tartalmazó gyászbeszéd a 
jelenvolt híveket a könyezésig mcgindí’oita. — Rózsa
hegyen is ta rtato tt f. hó 5 én Kossuth Lajos lelki 
üdvéért gyászistentisztelet az izraelita templomban, 
melyen a hitközségi elöljáróságon kívül a tagok szép 
számmal megjelentek. Kisasz Manó rabbi szép szavakkal 
emlékezett meg az eiköltözöttnek hervadhatlan érdemeiről. 
- -  A ruttkai izr. hitközség f. h. 5-éti Kossuth Lajos 
nagy hazánkfiáért gyászistentiszteletet tartott, mely al 
kálómmal Dr. Honig Adolf, zsolnai rabbi oly nagyszerű 
beszédet tartott, hogy a zsúfolásig megtelt temj lomban 
sokan sírásra fakadtak. Az iskolás gyermekek a Ilym 
nust és a Szózatot énekelték.

—  Nem szabad magyarul beszelni. A minapában 
esett meg Turóc-Szt.-Mártonban, hogy egy törzsgyö
keres magyar cmber.t durván rendreutasítollak azért, 
mert magyarul beszélt. A dolognak története pedig ez : 
N. nevű úr, a ki már több éven át dolgozott ügyvédi 
irodákban, mint írnok, átutaztában betért ide is, hogy 
nem talaina-e alkalmazást valamelyik ügyvédnél. A vé- 
leticn azonban u-jy hozta magaval, hogy éppen az 
egyik pánszláv ügyvédhez vetődött be, a hol kellő 
udvariassággal és tisztességludassal bemutatta ma gat s 
előadta, hogy mi jaratban van. Óh, de csodák csodája, 
emberünk még be sem fejezhette mondókaját, a ma
gyar szó torkán akadt, mert X. ügyvéd, a ki azzal 
hi/.eleg magának, hogy ö is apostola a geniális tót 
nemzetnek, reá rivalt ekként: >A coze vary vy neviete 
po slovensky vravet?!* (Talán nem tud kend tótul 
beszélni ?!) Erre emberünk büszkén és eléggé fennhan
gon adta tudtára X Ügyvédnek, hogy : nem tud, mert 
váci születésű magyar ember. íme, ilyen a pánsdáv. Tü
relmetlen, képzelődő és ha szerét teheti niég a magyar 
embert is terrorizálja, hogyne terrorizálna hát a szelíd 
hajlamú tó t népet ! (Tisztelet a kivételeknek. Szerk.) 
De azért csak hadd hangozzék a magyar szó luróc- 
Szt.-Marton utcain, ezzel mutassa meg minden magyar 
hazafi, hogy reá sem hederít X. úrra és ha volnának 
még többen is, a kik vele egy nézeten vannak, — ak
kor még azoktól sem hagyja magát befolyásolni.

— iotekonycélú hangverseny. A vörös-kereszt
ruttkai fiókegylete, április hó 7-en tombolával cs tánc 
mulatsággal egybekötött hangversenyt rendezett, mely 
nck műsora ez volt: I. Duó zongora és harmoniumra
Faust című operából, Gounodlól, előadtak : Schwöder 
Emil és Boldis Ignác urak. — 2. a) Prolog a Pagliacci 
című drámából Leoncavailó-tólj b) In dér I'remde lau- 
bért W.-tol, énekelte: Rónay Ödön úr. — 3- A czelli 
búcsú, legenda Endrödi Sándortól, melodrámái zenéje 
Boldis Ignactól; szavalta: Fekete Miklósné úrnő, bar- 
móniumon kisérte a szerző. — 4 X IV . lihapsodic hon- 
grois Liszt Ferenctől. zongorán előadta : Pfleger Emma 
kisasszony. — 5- a) Magándal Erkel P. lidnk-bdn dal- 
müvéoől; b) Magyar népdalok ; zongorakiséret mellett 
énekelte Dcrszib Béla úr.

—  Tűz Mossócon. Március hó 30-án esti S órakor 
tűz-lárma riasztotta fel a mar nyugalomra készülő mos- 
sóciakat. Hrivnyak ottani kovácsmester takarmányfélé 
vei telt pajtája gyuiadt ki s a szél oly hatalmasan 
dobta tova a tüzes iiszköket, hogy néhány perc múlva 
11 telken kellett a pusztító elemmel küzdeni. Az ottani 
tűzoltóság természetesen nem tudott boldogulni a nagy 
dimenziókat vett tűzzel — lévén szokás szerint vízhiány 
is — azonban az éj sötétségében messzire ellátszó latig- 
oszlopok csakhamar jelt adtak a közel talvakban levő 
tűzoltóknak, mire azok vágtatva jöttek a mossóciak 
segítségére. A blatnicai, csepcsényi, ivankafalusi, karoly- 
falvi stb. községbeli tűzoltóknak köszönhetni, hogy a 
tűz lokalizáltatok A lángoknak esett martalékul mint
egy 15 épület, 20 drb juh, 10 dro bárány, 1 borjú. 
2 drb disznó. Az elégett épületek biztosítva voltak, 
mindazonáltal a szerencsétlenség nagy. mert az épület- 
tulajdonosoknak csak a rajtavalójuk maradt meg. Ez 
alkalommal még az a szerencsétlenség is történt, hogy 
Ilrivnyák Samu tűzoltó egy égő épületről leesett s 
lábát törte.

Martba kisasszonynyal, a helybeli izr. templomban.
— A ragadós tüdölob kiirtására kiküldött szakér

tői közegek most végzik munkálatukat Turóc várme
gyében.

— Ipari vállalatok Árvában. Árvamegyének nagy 
baja volt mindeddig, hogy nem volt ipara, a szegény 
tót lakosság sorsa ennek következtében tisztán attól 
függött, siktrül-e a krumpli- és káposztatermés, vagy 
sem. Most azonban Árvamegyében kezdenek ipari 
vállalatok létesülni. Egy fapapir anyaggyár, újabban 
pedig egy bőrgyár van o tt keletkezőben. Ezt a bőr
gyárat egy részvénytársaság csinálja meg 2ŐO.OOO forint 
alaptőkével.

— Huskonservgyar Nyitrán. A nyitramegyei gaz
dasági egyesület, mint nekünk írjak, valószínűleg már 
rövid idő múlva felállíthatja a felvidék szünetelő szar
vasmarha forgalma szempontjából nagyfontosságú hús- 
konservgyárat. A födmivelésügyi minisztérium most 
tárgyal a közös hadügyminiszterrel az iránt, hogy ez 
utóbbi, a Nyitrán feiallitan Jó gyárnál, melynek létesítése 
feltételei különben már biztosítva vannak, a hadsereg 
részére a kvóta aránya szerinti rendelést tegyen

- -  Miniszteri rendelet. Sáios-, Nógrád* és Ilont 
vármegyék, úgy szintén Selrnec , Bélabánya sz. kir, 
városok területén a tüdőlobirtási művelet még a múlt 
évben kellő eredményre vezetvén, a nevezett négy tör
vényhatóság területéből múlt évi november hó 23-án 
69,250. sz. alatt kelt körrendeletemmel alakított külön 
zárlatot ezennel feloldom, úgy hogy ezen négy törvény 
hatóság területerői szarvasmarhak f: é. március hó 27-től 
kezdve a belföldi forgalomba (Magyarország területére) 
szabadon vihetők. Ellenben Szepes, Liptó, Turóc, Árva, 
Trencsén, Nyitra, Zólyom, Bars és Pozsony vármegyék, 
s Pozsony sz. kir. város területe továbbra is a hivatko
zott körrendeletemben megállapított közös zárlatban 
maradnak, melyből szarvasmarha belföldre s csakis köz 
vétlenül vágóhidra azonnali levágás céljából csakis va 
suton kerülhet elszállításra. A közös zárlatba tartozó 
törvényhatóságokat ez alkalommal ismét feihivom, hogy 
a zarlatszegésnek megakadályozására a kir csendőrség- 
nek erélyes közreműködését vegyék igénybe, a közös 
zárlat területével közvetlenül határos törvényhatóságok 
pedig a betegségnek behureolasa ellen ez utón a jö
vőben is erélyesen védekezzenek. -— Budapest, tS94-ik 
évi március hó hó 12 én. A miniszter helyett Miklós 
Ödön s. k., államtitkár.

—  Uj lap. Április 5-ével egy uj kereskedelmi és 
közgazdászai hetilap jelent meg Budapesten »Ébredés 
címmel. E lapnak főcélja: eszméket termelni, elveket 
szolgálni, jogokat védeni és irányt képviselni a keres
kedelmi élet terén ; mindenre kiterjeszti figyelmét, m

magyar kereskedővilág képviselőit érinti; hozza a 
pénzügyi dolgokat ép úgy mint'a csőd ügyeket; rovata 
van az egyleti életnek, híreknek, iparügynek és a köz
vetítésnek. Előfizetési árak : Egész évre 6 írt, félévre 
3 frt, negyévre 1 frt 50 kr.

— Közgyűlés. A gazdatisztek és erdészek segéiy- 
és nyugdíj egyesülete évi rendes közgyűlését április 
15-én d. e. tartja a »Köztelek* üléstermében. Ez alka
lommal, az elveiben is átalakított uj alapszabály terve 
zet terjesztetik elő. Ez uj alapon az egyesületi tagok 
érdekképviselete, társadalmi- és anyagi helyzetének ja 
vítása és a kar-szellem érvényesítése, valamint a szak
képzett gazdatiszti kar helyzetének törvényhozási sza
bályozásúnak előkészítése, végül egyéb előnyök és 
kedvezmények kieszközlése terveztetik. A közgyűlés 
határoz az 1 SgG-ik évi kiállítás alkalmával tartandó 
újabb, második Gazdatiszti Congrcssus megtartása felöl. 
Á közgyűlés alkalmából az egyesület április 15-én este 
a központi tejcsarnok-szövetkezet telepét szemléli meg 
működésben. 16. és 17. pedig Bujanov cs Sándor elnö 
kének vezetése alatt tagjai részére tanulmányi kirán
dulást rendez a kisbéri és bábolnai ménes-intézetek 
megszemlélésére, mely kiránduláson résztvevőknek ápri
lis tó ig  az egyesület irodájában kell jelentkezniük. — 
Ugyan e közgyűlés alkalmából az egyesület évköny 
vet ad ki.

Henriktől, ezenkívül tNéma* című francia novellát ki
tűnő fordításban ; a mellékleten pedig a termékeny és 
kedvelt Írónőtől, V. Gál Karolinától: »Öngyilkos csa
ládja* című érdekfeszitö regényt. A felsoroltakon kívül 
az irói gárda jelesétől: Tolnai Lajostól egy rajzciklust, 
mely az elismert Írónak hű életJeirása. A költemények 
és rüvidebb lélek/.etü cikkekre, úgyszintén a képekre 
nagy gondot fordít, mert azok egytől-egyik jeles képektől 
erednek. Melegen ajánljuk a >Képes Családi Lapok«-at 
olvasóinknak.

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

Egész selyem, mintázott Foulartlokat (mintegy 150 
különböze fajban). méterenként 75 krtól 3 f t  65 
krifl — valamint fekete, fehér és színes selyemszöve
teket 45 krtol II ft 65 krig — sima, kockás, csikós, 
virágos, datnaszoll minőségben (mintegy 240 féle dia- 
positió és 2000 különböző szin és árnyalatban) szállít 
postabér és vámmentesen a privatmegrenőelók lakasára 
l l c i i i i e b c i - K  *3. (cs. k. udv. szállító) H e ly e m -  
g y u r t s  x i i l ' i c l i l s c n .  Minták póstafordulóval kül
detnek. Svájcba címzett levelekre 10 kros és levele
zőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.

H I R D E T É S E K .
3817. tk. sz. 1893.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-márloni kir. járásbíróság  mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a mosóczi 
kölcsönös segélyző pénztárnak Paulinyi Pál és János 
elleni végrehajtási ügyében a Tót-Próna községben 
fekvő:

a tót-prónai 28. sz. tljkvben I. 5—9. sorszám 
ala tt felvett ingatlanságból Paulinyi Pált Va*od rész
ben megillető ju talékra 610 frt 50 kr.,

az ottani 205. sz. tljkvben -f- 1., 2. sorszám 
alatt felvett ingatlanságból Paulinyi P ált B. 39. t. 
alatt B0Vi72388-ad részben megillető ju talék ra 37 frt 
50 kr. s végül

az ottani 266. sz. tljkvben -f- 1—3. sorszám 
alatt felvett ingatlanságból Paulinyi Pált B. 39. t. 
alatt B0V 102400 ad részben megillető ju talékra 44 frt 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy á 
fennebb megjelölt ingatlanság az 1894. évi április hó 
17-ik napján d. e. 10 órakor Tót-Próna községben a 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alul is elfognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek, a bíróságnál lelt elöleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt át- 
szolfcáltatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1893. december 1-én.
F e k e t e ,

kir. táb lai biró.

1 r o d a 1 o m.
— A >Hazank< ma az egyedüli független, minden 

párt- és kormánybefolyastól távol álló magyar politikai 
lap, mely a vidék, a magyar gazdaközönség és a ho- 
noratiork osztályának érdekeit képviseli. — Rövid három 
havi fenállasa alatt a »Hazánk* a magyar hírlapirodalom 
dán páratlan elterjedésre s az. egész, országban, — mint 
a magyar agrár érdekek hivatott képviselője, mint a 
vidék érdekeinek mindég igazságos, önérzetes képviselője, 
— tekintélyre tett szert. — Egy minden izében magyar, 
nem divatos jelszavak, hanem a nemzet igazi szükségle
teit kielégítő politikát követ a »Hazánk* minden téren, 
különös súlyt helyezve gazdasági érdekeinkre, melyek 
máig teljesen elhanyagoltattak. Nagy 18—24 oldalas 
szamai, magukban foglaljak az országgyűlés, a bel- és 
külpolitikai események, a színház, irodalom és művészet 
mindenujdonságát,szakavatott toliból; közgazdasági része 
pedig a leggazdagabb az egész magyar sajtóban. Kü 
Ionosén súlyt helyez az egész világ piacairól közvetlenül 
beszerzett üzleti tadósitdsaira. — Ma a »Hazánk* az 
a lap, melynek olvasását, a gazda, iparos és kereskedő- 
világ feltétlen szükségletének kell kijelentenünk. A 
»Hazánk* rendkívül gazdag tartalma dacara olcsó napilap 
Előfizetési ára : egy évre 14 frt, félévre 7 frt, negyed 
évre 3 frt 50 kr. (Kiadóhivatala Budapest, Köztelek )

— Ritka család honnan a »Képes Családi Lapok 
hiányzanék. Mindenütt örömmel olvassak, fis ezt folyton 
kedvderitő és kitűnően összeválogatott olvasmányaival

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* M a l ik  Janosni jj
X  (»«. Amiéi* l i o n t )  X

x  divatárusnő, Turócz-Szent-Márton *
X ( f ö - t é r )  X

bevásárlási útjáról visszatérvén, ajánlja a 
n. é. hölgyközönségnek legdivatosabb

női- és gyermek-kalapjait x
gazdag választókban, a legolcsóbb árak mellett, f i

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Reggeli harmat Szt. Remo
Parfumerie Equltable, bécsi czégtól, kellemes és lágy, 
frissítő, élénkítő és az elegáns világ legkedveltebb 

zsebkendő-illatszere.
75 k r-o s és I frtos üvegekben kapható:

Turócz Szt.-Martonban : .TIomIí ó c z I F e r e n c n é l .  
Körmöcbányán: G o i i t k o  J.-i iá l.

A  Csizi Jód-Erom-Fürdö
évadja megnyílik m ájus t a r t  s z e p te m b e r vég é ig .
Forrása a legtartalmasabb, leghathatósabb Jód-hrom - 
fo rrás . A gyógyeredmények meglepők. A fürdőközönség
nek im m ár 10 bérház több mint 100 kényelmesen beren
dezett lakszobával áll rendelkezésére. — Kitűnő konyha; 
biliárd, zongora, olvasóterem  ; térzene naponta kétszer. 
Elő- és utóévadban leszállított lak-bérek. — Ekkor katona
tisztek. állam i é» vasúti hivatalnokok gyógy- és fürdő- 
dijak tekintetében is 50° # kedvezményben részesülnek. 
Prospectusokkal szolgál az igaz.grlóság.

Csíz , u. p. R im aszécs.
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■ ^ a a « R K J - ^ a « r a — * « • * «
A tapasztalat a/.t oktatja, hogy:

a he l y e s  f o r r á s t  keresd. ha v á s á r o l s z .
Ez m éltán az én üzloteinre vonatkozható, mert csakis egy oly nagy

mérvű üzletnek, am ilyen az enyém, lehelnek olcsó költségei, mely körülm ény 
úriási készpénzáru-hevásárlásoknak és egyéb előnyöknek köszönhető s melyeknek 
végre a vevőim veszik hasznát.

Gyönyörű minták raagánvevöknek Ingyen és  bórmentve.
Bőtnrtnlmu mlntakönyvek, am ilyennek eddig még nem léteztek, sza

bók részére bérinentetlenül.

Ö ltö n y ö k n ek  való  kelm ék.
P oruv io ti és doskiiiK  a magas k lé ru s  részére, szabályszerű kelmék rs. és kir. 
l isz tv i-e h i-o g y e n i'iiliá k ra , úgyszintén Im d a-ty án o k . tű zo ltó k  és to rn á z o k - 
nuk , valam int liv rék  részére. T ek e- és .já té k a sz ta lo k ra  való posztók, k o ra i-  
á t h u z a to k , torion, vízm entes lódén v a d á sz ö ltö n y e k re  m osható  sz ö v e te k , 

n ii-p lu id o k  fi t I  I t.
w *  Valódi, tartós, tiszta gyapot-posztóárukat, és nem holmi 

olcsó rongyot, mely alig a szabó m unkadiját érdem li, ajánl ju tányos áron

STIKAROFSKY J„
B R Ü N N B E N  f i t s n í í? , .

Legnagyobb gyári posztó raktár 'h  millió forint értékben 
W tF  Szétküldés csak utánvét mellet. "W i

Német, magyar, cseh, lengyel, olasz, francia és angol levelezés.

j  ö  i x  i—  2 3 H X  — ' r. j  $ *  e %  — * s í  *  í j : *  m \
187. tlkvi sz. 1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Matula Pál, Vanko J á 
nos és Milecz Pálnak Matula sz. Krcs Anna elleni 
(50 frt, illetve Vanko János és Milecz Pál részére 
66 frt tőke s jár. iránti vég.-ehajtási ügyében Szucsán 
községben fekvő, a szuesáni 26. sz. tljvben A. I. 
1. sor-, 668. hr. sz. alatt felvett Matula sz. Krcs Anna, 
Sebeny András és Kudelka sz. Matula Susanna nevére 
irt ingatlanokra 32 frt 50 kr. kikiáltási árban , —
u. o. 148. sz. tljvben A. I. 1—3., 6., 7., 10. és 11. sor-. 
154., 559., 743., 12S2-, 1283., 1981. és 547. hr. sz. alatt 
felveit ingatlanokból Matula sz. Krcs Annát 14/i« rész
ben megillető jutalékra 276 frt kikiáltási árban, — 
u. o. 149. sz. tljvben A. I. 7. és 9. sor-, 1983. és 1284. 
hr. sz. alatt felvett, Matula sz. Krcs Anna, Sebeny 
András és Rizman sz. Salma Anna nevére irt ingat
lanokra 81 frt kikiáltási árban. — u. o. 184. sz 
tljvben A. I. 3. sor-, 1112. hr. sz. alatt felvett Matula 
sz. Krcs Anna, Langsfeld András és Horváth Pál 
nevére irt ingatlanokra 54 frt kikiáltási árban, — 
u. o. 585. sz. tljvben A. I. 1. sor-, 154. hr., 201/b ö. sz. 
alatt foglalt és Matula sz. Krcs Anna nevére irt házra 
s beltelekre 160 frt kikiáltási árban, — u. o. 608. 
tljvben A. -j- 1. sor-, 1135.hr. sz. alatt felveit Matula 
sz. Krcs Anna, Sebeny András, Bella Pál és neje sz. 
Móricz Anna. és ifj. Sebeny András nevére irt ingat
lanokra 80 frt kikiáltási árban. — u. o. 610. sz. 
tljkvben A. -f- 1. sor . 710. hr. sz. alatt felvett Matula 
sz. Krcs Anna, Eencso E’ál Emil és Lencso András 
Jaroszlav nevére irt ingatlanokra 21 Irt 60 kr. kiki
áltási árban. — u. o. 658. sz. tljkvben A. 1. 1. sor . 
1287. hr. sz. alatt felvett. Matula sz. Krcs Anna 
Gregor Pál és Milecz János nevén álló ingatlanokra 
36 frt kikiáltási árban. — u. o. 672. sz. tljkvben A 
I. 1., 2., 4. sor-. 1384.. 1445.. 1901. hr. sz. alatt fel
vett. Matula sz. Krcs Anna, Sebeny András és ifj 
Sebeny András nevére irt ingatlanokra 187 frt 50 kr. 
kikiáltási árban, — u. o. 695. sz. tljkvben A. I. I -2 . 
sor-, 558., 547. hr. sz. alatt felvett ingatlanokból 
Matula sz. Krcs Annát %  részben megillető ju talék ra 
162 frt kikiáltási árban, és végül — u. o. 712. sz. 
tljkvben A. I. 1. sor-, 7 í4. hr. sz. alatt felvett Matula 
sz. Krcs Anna. Rizman sz. Salma Anna és Matula 
sz. Bendin Susanna nevére irt ingatlanokra 111 frt 
kikiáltási árban külön-külön a ,0%3. tk. s illetve 

tk. sz. alatt kibocsátott árverés s illetve pót 
hirdetmény folytán elrendelt és tk. sz. végzés
sel felfüggesztett árverés m egtartására ujabbi h a tá r
napul 1894. évi április ho 16-ik napjának, d. c. 10 
óráját Szucsány községben a község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10% -át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elüsrner- 
vényt átszolgáltatiii.

Kir. já rásbíróság  mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban. 1805. évi ja n u á r 22-én.

Me t l z i h r a c z k y ,
kir. a ljárásb iró .

B818 tk. sz. 1893.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mártoni kir. já rásbíróság  mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a turóc-szt.-m ártoni r. 
takarékpénztárnak Pauliny János és József elleni 
végrehajtási ügyében a Tót-Próna községben fekvő

a) a lót-prónai 28. sz. tljkvben I. 5 —9. sor
szám alatt felvett s Pauliny József nevére Vo-od 
részben irt ingat lanságra 610 frt 59 krban,

az ottani 265. sz. tljkvben -f- I . 2. sorszám 
ul itt felvett s Pauliny János nevére B. 40. t. alatt 
ö04/i7230s-ad és Pauliny József nevére B. 41. t. alatt 
szintén 604/i72308-ad részben irt ingatlanságra 75 írtban, 
s végül

az ottani 266. sz. tljkvben -j- 1—3. sorszám 
alatt felvett s Pauliny János nevére B íU. t. alatt 
r,04/ir>2i6o ad, és Pauliny József nevére B. 41. t. alatt 
szintén ^Vmioo-ad részben irt ingatlanságra 86 frt 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen- 
nobb megjelölt ingatlanság az 1894. évi április ho 17-ik 
napjan d. e. 10 órakor Tól-Prúna községben a köz-ég 
házánál megtartandó"nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10%-át készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lelt előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elüsm ervényt át- 
szolgáltalni

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.
Turóe-Szl.-Mártonban, 1893. december 1-én.

Fekete,
l;ir. táblai bíró.

1035/1894 tk. sz.
Hirdetmény.

Deánfalu község telekkönyve birtok-szabályozás 
következtében az 1869. évi 2579. szám ú szabályren
delethez képest á talakitta tik , és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. 
évi XXIX.. az 1889. évi XXXVIII. és az 1891. évi 
XVI. törvény-cikkek a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. 
törvénycikkben szabályozott e ljárás, a telekjegyző
könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan fö- 
gunalositlatik.

E célból az átalakítási előm unkálatok lntelesi 
lésére és a helyszíni eljárása nevezett községben 1894 
évi május ho 5-ón fog kezdődni.

Ennélfogva felh ivatnak:
1) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által 
jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezel ellen 
nelalúni észrevételeiket annál bizonyosabban adják 
elő, mert a régi telekkönyv végleges átalakítása után 
a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű 
harm adik személyek irányában többé nem érvénye
síthetik ;

2) mindazok, akik a telekjegyzőkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesz 
lést kívánnak lenni, hogy a telekkönyvi hatóság ki
küldött bizottsága előtt a kitűzött határnapon kez
dődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az 
előterjesztéseiket igazoló okiratokat mulassák fel;

3) mindazok akik valamely ingatlanhoz tu 
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre 
alkalm as okirataik nincsenek, hogy az á tírásra  az 
az 1880 évi XXIX. t.-o. 15 is . és az 1889. XXXVIII. 
l.-c. o.. 6.. 7. és 9 ijji-ai értelmében szükséges ada
tokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket 
a bizottság előtt igazolják avagy oda hassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás 
létrejöttét a bizottság előtt szóval ismerje cl és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert külömben jogaikat ezen az utón nem érvénve- 
sithet'k és a bélyeg- és i letőkelengedési kedvezmény
től is elesnek; és

követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 
jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szintén az 
ily bejegyzésekkel te rhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve 
hogy törlési engedély nyilvánítása végett a bizottság 
előtt jelenjenek meg. mert elleneseiben a bélyeg
mentesség kedvezményétől elesnek.

Kir. Járásbíróság  telekkönyvi hatósága. .
Turóc Szt.-M ártonban, 1894. évi m árcius hó 10 én.

M e d z i h r a d s z k y  Emi l .
kir. a ljá rásb iró .

\  .ui s/a rdicséin Turóc-S -t. Márton és vidéke ma
gas nemessége és n e. kó 'ínségének szives tudomá
sára hozni, hogy 'lehuny nap mii va TurÚC-Szt.-Mártonba 
érkezem és ugyanott a Dóm szállodában gyakorlato
mat 8 napra megkezdem.

Egyes fogak és fogsorok
reiulkivui pontos kivijeiben, akármilyen kemény ételek 
c.rágására teljesen használhatók, io  évi írásbeli kezes
ség mellett.

Fog-töm bök (plom b),
arany, ar.my-a nalgam, platina, ezüst, réz-amalgam, 
zománc (email), cement és gutaperkával. — Piombiro- 
zások tartózkodásom S ik napján már nem eszközöltetnek.

Ferden nőt fogak helyreh )/atnak ; ezen esetben 
mar a 2 ik napon feltétlenül keli nalam jelentkezni.

1 lőtt fog-kövek eltávolítását
es a fogak teljes kitisztítását io  perc alatt cszközlöm.

Nagyobb fogsorok megrendelése esetén (pl. mar 
io  fogas fogsornál) legkésőbb a 6  ik napon kell je
lentkezni. 1

Javítások négy ór;. ai itt végeztettnek.
•' • gyökerek a legújabb

amerikai emeltyűimmel és cocain injectióval minden faj
dalom nélkül tavoiittatnak cl.

Rendelő orak: 8 - 1 2  ig és 2 —;ig .

Mély tisztelettel

P ro ch a sk a  J. N ándor,
1 kiknek javara tényleg mar megszűnt

Turúc-azt -mártuni Magyar Nyomda -  Moakócz, Korona.

gyak. fogspecialista. 
Budapest. Király utca 15 ik sz.
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