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Kiadóhivatal a turóc-szt-mártoni „Magyar Nyomda".
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra címezve Tiirúc-Sxt.-Mnrtonlm küldendők.

Mugánliirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. 
Hivatalos hirdetések dija: 100 szóig 2 frt, ezen'úl 

minden megkezdett száz szónál 60 krral több.

Előfizetési felhívás!
. Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőket, kiknek 

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

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

A >Felvidéki Hiradó* előfizetési ara:
Egész évre —  — —  —  — — —  — 4. frt
Fél évre _ _ _ _ _  —  — — 2 >

-A -  „ a r ’e l - v i d . é l c i  I E í i r a .d .ó “
kitt dő li  i v a t  n ln .

T a n é v  v é g é n .
Országszerte bezárullak a tanííás- és 

nevelésügy csarnokai. A tanítványok visszatér
lek szülőik körébe, hogy beszámoljanak egész 
évi szorgalmukról és magaviselelükről.

A szülők örömmel várták azt az édes 
pillanatot, hogy keblükre zárják s elhalmozzák 
csókjaikkal azt a talán tíz hónapon keresztül 
nem látott fiút, ki egyetlen gondolatuk volt s 
kinek előmeneteléért,jövő boldogságáért annyi
szor esdettek az egek urához . . .

A szülői szív mindig remél; remél, mert 
szeret. Meg van győződve, hogy a szülői ház
tól távol levő gyermek mélyen leikébe véste 
intő, kérő és buzdító szavait ; nem tudja 
elhinni, de még feltételezni sem meri a gyer
mekről, hogy el tudja feledni az anyai édes 
figyelmeztetési, melyet szívén szűrt keresztül 
azért, hogy boldoggá tegye egykoron tiszta 
szerelmének zálogát.

De fájdalom, sok gyermeknek, sok tanu
lónak elmondhatnánk Washington lrving sza
vait: »Mily kevéssé tudjátok megbecsülni a 
szülő gyöngéd szeretelét, mig éleiben v a n ! 
Mily kevéssé veszitek figyelembe azon szere
tetteljes aggodalmakat, melyeket érettetek szen
ved.* Mert hiszen a szülők nagy százaléka 
bizonyára kénytelen volt a mull napokban 
szemlesülve átnyújtott bizonyítványok láttára 
szomorkodni és könyeket hullatni ; voltak

sokan kik fájdalommal tapasztalták, hogy 
reményeik nem teljesüllek, hogy jóakaró figyel
meztetéseik eredmény nélkül hangzottak el. 
És viszont vannak, kiknek szemeiben szintén 
könyek csillogtak, de az öröm könyei, melyek 
ráhullottak a szorgalmas gyermek arcára s 
nevelő hatásuk talán egy élet munkásságára 
hat ki, arra intve a gyermeket, hogy szorgalma 
és jó magaviseletével folyton nyitva tartsa 
szülői szemében az örömkönyek forrásál.

Természetes, hogy az elért jó vagy rossz 
eredményhez képest a hazatért tanulók kelle
mesen, vagy levert kedélylyel fogják eltölteni 
a nagy szünidői. Egyik ártatlan gyermekmulat' 
ságai ulán járhat, a másiknak pótolni kell azon 
hiányokat, melyekről a nyert bizonyítvány 
tanúskodik. S minthogy a gyermek öröme a 
szülők öröme is egyszersmind, a tanuló bána
tát pedig legjobban és legfájóbban az anyai 
és apai szív érzi, épen azért a szülők egy 
részének víg ünnep lesz e két hónap, mig 
ezreknek és ezreknek kellemetlen perceket 
fog szerezni, mert a hanyag gyermeket látva, 
nemcsak ápolt reményeik hervadásál látják, 
hanem aggódó lelkűk a gyermek jövőjéről  sem 
tud szép képet alkotni.

Ila némi figyelmünkre méltatjuk az utolsó 
tíz év Értesítőit, arra a szomorú tapasztalatra 
jutunk, hogy a szorgalom és jó magaviseletben 
kitűnő tanulók száma évről-évre fogy. A húsz 
évvel ezelőtt kiadott Értesítőkben egy-egy 
osztályban tíz-tizenöt tanulót tudunk felmutatni, 
kik úgyszólván versenyeztek az elsőségért, 
s mivel nem tudták egymást legyőzni, egy
forma kitűnő vagy jeles osztályzatot nyertek. 
S m a ?  elvétve akad egy-egy osztályban egy
két tanuló, ki a többi közül kimagaslik, sőt 
vannak intézetek, melyekben tiszta »jeles« 
érdemjegyekkel kitüntetett tanulót nem találunk.

Nagyon sok, gyermekeik jövőjét  szivén 
hordó szülőtől hallottuk már azt az ellenve
tést, hogy a fenlemlített szomorú adatok onnan 
származnak, mert a tanárok nagyon szigorúak. 
Furcsa felfogás. Hiszen a tanárnak nem az a 
kötelessége, hogy a tanuló lehelséghiányál 
vagy hanyagságát legyezgesse, hanem az, hogy

kötelességtudó embereket neveljen s ne szapo
rítsa azon proletárok számát, akik úgy a hogy 
elvégzett, vagy be sem végzett tanulmányaik 
után a munkásságnak alpháját sem ismerik 
és csak kárára válnak rossz példájukkal az 
emberiségnek!

Nem a tanár a lúlszigorú, édes szülők, 
hanem a tanulók hanyagok ! Hanyagok, nincs 
bennük ambició, azért nem tudnak kedvező 
eredményt felmutatni. Azt a nemes, irigység 
nélkül való ambíciót keltsétek fel otthon időző 
gyermekeitek lelkében s akkor a mostaninál 
kedvezőbb eredményeket fognak elérni: Ma a 
dolog úgy áll, hogy csak néhány tanuló, az 
ifjúságnak kétségbeejtő csekély százaléka tanul 
és dolgozik ambícióból, a nagyobb rész pedig 
csak azért tanul, mert vagy a tanárok sarkalják 
szakadatlanul, vagy szégyenli a bukást. De, 
hogy azért tanulnának, mert abban nemes 
gyönyört találnak, vagy felfognák azt, hogy 
mily haszon háramlik a munkából a jövőre, 
csak a legritkább esetekben tapasztaljuk.

Bizonyos fáradtság nehezedett manapság 
az ifjak lelkére ; öregek fiatal korral, a nélkül, 
hogy bírnának az öregek komolyságával és 
tapasztalásával; nincs meg kedélyük világa 
s nem tudnak örülni oly dolgoknak, melyek 
hajdan lettekre buzdították az ifjúságot; nem 
tudnak lekesülni azért a boldogságért, melyet a 
jól teljesítettmunkanyömán fakadóöntudatnyujt.

Maholnap nem lesz fiatalságunk; mahol
nap nem lesz átmenet a gyermekkorból az 
öregkorba. Hasonló lesz ifjúságunk a délignyí- 
lóhoz, ma virágzik s mikor élte legszebb sza
kának kellene megnyílni, semmivé, hasznave
hetetlenné válik a társadalom számára.

íme tisztelt szülők, a tanuló ifjúság mai 
állapota elébelek van lárva a legegyszerűbb 
őszinteséggel, legyetek rajta, hogy a két hónapot 
otthon töltő gyermekeitek példaadáslok által 
nemes ambícióra serkentve, uj irányban halad
janak a jövőben. A ti munkásságtok az iskolá
nak feltétlenül segítségére válik, s az öröm 
nek, mely a jövőben számotokra megnyílik, 
ti lesztek a legőszinlébb élvezői.

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .
Az „első szabad szó“ hatása.

Oh szép az eszme, mely jókor szUlemlell’ 
Áldott a szó, mely zendült idején!

S zász  K ároly .
Negyven éve, hogy a főváros állandó lakosa 

vagyok. Természetes tehat, ha most utcáin, terein járva, 
sokszor elálmélkodom azon, hogy ez idő alatt mennyit 
épült, szépült Budapest s életforgalmában mint megvál
tozott ! Különösen meglep ez örvendetes mélázás, mikor 
az Akadémia fényes palotájának márvány előcsarnokába 
lépek, mert ott leginkább megtalálom a roppant különb
ség mértékét.

Az alacsony, egyenetlen házikók, melyeknek helyére 
szebbnél szebb nagy házak sorát emelték ; a girbe-gurba 
keskeny utcák, melyeket egyenessé és sok helyen szé
lesebbé szabályoztak ; a rossz kövezetek, melyek sima 
aszfaltnak, a szemetes Dunapart, mely lépcsőzetes kősze
géin ek , a pislogó olajlámpak, melyék gáz- és villám- 
fénynek, a kopár járdaszélek, melyek fasoroknak enged
tek helyet: végképen eltűntek s ki tudna már rajok 
élénken emlékezni, holott mindnyájukat örömest engedtük 
át a feledésnek l

De ma is megvan a belváros egyik legnagyobb, 
átjáró épületének, (az egykor Trattner-Károlyi-, most 
gróf l’alfíy János-féle haznak) emeletén az az utcára 
néző, tágas szoba, melyben a m. tud. Akadémia tartotta 
valaha a maga nagyon csöndes üléseit. Közgyűlést akkor 
nem volt szabad tartania.

Voltam én is, az ötvenes évek közepe táján, mint

húsz éves ifjú, ama diszitetlen falú helyiségben nehány 
osztály-ülésen. Kopott zöld posztóval leterített ócska 
asztalt ültek körül a tudósok, néha öten-hatan. Láttam 
egyszer a nagy tekintélyű elnököt: gr. Tclcky Józsefet
is, ki nem kormányozhatta már a katonakéz alá került 
Erdélyt s a >Hunyadiak korac-t irta. A kit mindig az 
asztalnál láttam, a titoknok : Toidy Ferenc (Schedel) 
volt, kinek egészséges kerek arca mosolytól sugárzott. 
De néha ez az arc is elborult, tán mert eszébe jutott: 
mennyire megfogytak az akadémikusok ! Maga az alap
vető első elnök : gróf Széchenyi István is igen szomorú 
helyre menekült, a döblingi gyógyintézetbe, hogy a 
zord időben ne zaklassák ; Czuczor Gergely, a »Nagy 
Szótár* egyik főszerkesztője Kufstcinban ült láncra verve 
a forradalmi »Kiadó«-ért; Jósika Miklóst, Pulszky Feren
cet és Szemere Bertalant, kik a nyugat fővárosaiban 
járták a száműzetés kemény lépcsőit, hatalomszóval 
törülte ki a megválasztott tagok sorából az önkény- 
uralom ; báró Eötvös József és Szalay László künn 
rekedtek hazatlanul ; Vörösmarty félrevonultam feldúlt 
kedélylyel borongott falun; Bajza József mélabuba esett 
s nem lehetett már máshol látni, mint néha verőfényes 
órákban az utcán, a mint neje és föiserduit szép leanya, 
(a mai termékeny regény írónő) szeretettel vezették. Bizony 
nagyon megritkult az akadémikusok egykori bő köre, 
uj tagokat nem lehetett választani. Az intézet tevékeny
ségét irgalmatlanul megbénította az erőszak.

Az osztalyüléscknek hallgatói sem igen voltak. A  
szegényes terem egyik sarkában részükre nem is volt 
cgyébb hely, mint egy iskolabeli formájú, keskeny fapad, 
melybe ha nyolc ember beült, már ugyancsak kellett 
szorongató.

Ki sejtette volna c komor esztendőkben, hogy

egy évtized múltán ez a zseilérkedő, megbénult akadé
mia olyan palotát kap, melynek márványát, aranyzatát, 
pompás termeit, lépcsőit és mahagóni fa faltablait a nagy 
díszhez szokott nyugat vendégei is megbámulják. Ki 
álmodhatta volna meg, hogy kikerülve a zsellérkedés 
szegény állapotából, olyan bőkezű házi ur lesz, a ki 
koronként nagydiszű politikai testületnek : az osztrák 
delegációnak ad tanácskozási helyet; sőt egyszer hóna
pokra a saját házából kiszorult képviselőházat is több 
hóra lesz képes befogadni gyönyörű nagy termébe.

íme az a koronaherceg-utcai béreit nagy szoba 
és ez a tündöklő palota az én haladási mértékem a 
főváros hatalmas fejlődésében, olyan két végű mérték, 
mely nemcsak a külső szépülést hanem az élet jórafor- 
dulasat is meglepően mutatja ki.

Kalauz-könyvekben s a hazai értelmiség köztuda
tában az az adat van meg, hogy a tudományok duna- 
parti palotáját egy porosz építőmester : Stühler építette. 
Ez tény is. Az akkori lapok nagyobb része — merő 
hazafiságból —  azt sürgette ugyan, hogy a középület 
hazai terv szerint jöjjön létre, s ezért a nagyérdemű 
dr. Henszelman Imre góthikus tervét pártolta. Az igazi 
szakértők azonban a németországi építőmester derült 
tervének szerezték meg a diadalt.

A  szellemi építőmester úgyis magyar ember vo lt : 
maga az akadémia akkori elnöke : gróf DessewfTy Emil.

Az uj palota dísztermében, melyet azóta a Lotz 
Károly történeti falképei még díszesebbé tettek, az 
elhunyt elnök nagy érdeméért 1867 januárjában —  az 
elhalálozás első évfordulóján — hala-ünnepct is tartot
tak. A háromoldalú karzaton azóta sem volt annyi elő
kelő hölgy, mint ekkor. Az országgyűlés két házából 
is annyi miniszter, képviselő és főrendiházi tag csak meg



Turóc-Szent-Márton,

Az állami anyakönyvliivatalok 
szervezése.

A belügyminisztériumban ez idő szerint igen se
rényen  folynak a munkálatok az állami anyakönyvve
zetés szervezésére! Perczel Dezső belügyminiszter e 
célra egy egész uj osztályt állított fel a minisztériumban, 
melynek vezetésével a kebelbeli tisztikar egyik fiatal, 
de igen tehetséges tagját, Lukáts György miniszteri 
titkárt bízta meg, ki már előzőleg hosszabb tanulmány- 
utakat folytatott s a külföldi hasonló hivatalokban 
szerzett tapasztalatait a honi viszonyoknak megfelelően 
értékesíti most, midőn az anyakönyvi hivatalok orga
nizációjának nagy munkáját végzik a minisztériumban.

A  minisztertanács legutóbbi üléseiben ismételten 
foglalkozott az anyakönyvi hivatalok dolgában a köz- 
igazgatási hatóságoknak kiadandó utasítással, mely 
legnagyobb részében már meg is van állapítva és 
melynek pubükáltatása a jövő hónapra várható.

Az utasítás értelmében Magyarországnak körül
belül 13 ezer községe 4970 anyakönyvi kerületet fog 
képezni. Szab. kir. városok, tanácscsal felruházott városok, 
egyes nagy-községek külön-külön kerületet képeznek, 
sőt egyes városokban, mint Budapesten, Szegeden, 
Pozsonyban, Pécsett, Debrecenben, Kolozsvárott s 
másutt több kerület lesz felállítva.

A  kerületek megállapítva 52 vármegyében már 
végrehajtva van, de hátra van még 14, leginkább fel
vidéki megye, melyekben a kerületek meghatározása a 
körjegyzőségek kiterjedése miatt nagy nehézségekbe 
ütközik. Mivel az állami anyakönyvvezetés egyik főcélja 
az, hogy e hivatalok a felek által könnyen hozzáférhetők 
legyenek, a belügyminiszter ott, a hol a körjegyző
ségek igen nagy kiterjedésűek, úgy akar a bajon segí
teni, hogy az állami anyakönyvvezetés céljaira az 
országgyűlés által megszavazott dotációból uj körjegy
zőségeket szervez, mi által nem csak az állami anya
könyvvezetés, de a közigazgatási szolgálat is némi 
megkönnyebbülést nyer.

Az anyakönyvi kerületek megállapításával folyik 
egy időben az anyakönyvvezetők kinevezése is. E 
kinevezéseknél a miniszter a törvényhatóságok előter
jesztéseit tekintette szem előtt, de szorgos vizsgálat 
tárgyává tette, hogy az ajánlott emberek teljesen meg- 
bízhatók-e.

A  felügyelők kinevezése is a jövő hó folyamán 
fog megtörténni. A felügyelők dotációja máraz 1895-iki 
költségvetésben szeptember hótól kezdve fel van véve, 
de e számot valószinüleg túl fogják haladni hárommal 
vagy négygyei. A felügyelők a jövő hó végén egy 
tanfolyamot fognak meghallgatni, azután pedig körutakat 
tesznek az országban, hogy az anyakönyvvezetőket 
kötelmeikre oktassák.

Az állami anyakünyveket most nyomják az állam
nyomdában, több fővárosi könyvkötő azoknak fűzésével, 
illetve kötésével van megbízva. Minden hivatalnál két 
példányban fogják az anyakonyveket vezetni. Az egyik 
példány díszes kötést kap, és ez képezi a tulajdonké- 
peni matrikuiát, a másolat pedig a megyei levéltárakban 
fog őriztetni.

Egyik újítás az, hogy az anyakönyv nem lesz 
rubrikákba osztva, hanem jegyzőkönyvi formában van 
tartva. Hogy a hamisítások ki legyenek zárva, illetve 
könnyen felismerhetők, a papiros színes viznyomást kap, 
melyen a legkisebb vakarás meglátszik.

F K L V l  I* É  H  I  I I  I  H  *  »  -
Á  születési anyakünyvek papirosának színe: zo •

a házassági könyveké kék, és a halotti anyakönyveké 
szürke. .u

Az anyakönyvvezetésért az azzal megb zo 
gek fizetést nem kapnak, hanem csak '*onY°* 
tiszteietdljat, azonkívül az övéké a kivonatokért beszed
hető díj, mely mindenütt egy korona lesz. • U s°  
kissebb az eddig az egyházi a n y a k ö n y v v i  hivatalokná 
beszedett díjnál, hol tudvalevőleg 50 krtó1 3 
szedtek egy-egy kivonatért. Magáért az anya o 
bevezetésért semmit sem kell fizetni. ,

Az anyakönyvvezetőnek a miniszter álta *a o 
utasításban meghagyatik, hogy midőn anyakönyvvezetói 
funkciót végez, az aktusnak megfelelő ünnepi ruhát 
viseljen, továbbá magyar nemzeti szinü echarpot kössön 
fel, melyen a magyar korona látható.

Az anyakönyvbe történt bejegyzés után köteles 
a hivatalnok e szavakat a felekhez intézni:

— Figyelmeztetem, hogy az állami anyakönyvbe 
történt bejegyzéssel még az egyházzal szemben fennálló 
kötelmeinek nem felelt meg és az állam, s az egyház 
közti békesség érdekében ajánlatos volna, ha ön errő 
sem feledkezne meg.

Az állami anyakönyvek október havában lépnek 
életbe.

Mikép ünnepeljük meg méltó
képen a milleniumot Turócmegye 

népiskoláiban?*)
— Irta: Zsorna Rezső, tanító. —

(Vége)
Az ünnepély részére megnyerendőnek tartom 

másodszor a közönség intelligens részét, az iskola vagy 
egyház kegyuraságát, a község vagy vidék azon urait 
kiknek jelenléte az ünnepélyen avagy éppen közremű
ködése az ünnepély fényét, méltóságát nemcsak növen
dékeink, hanem a közönség előtt is emelni van hivatva. 
Lássák növendékeink, lássa a közönség, hogy nem 
szórakozni vágyás ösztönöz bennünket ezen ünnepély 
rendezésére; érezze mindenki annak nevelői fontosságát, 
érezze annak becsét.

Midőn 1000 éves fennállásunkat iskoláinkban ünne
peljük, amellett, hogy növendékeinket általa a haza
szeretetben erősbíteni kívánjuk, a világ eseményeitől úgy
szólván elzárt avagy ferde irányban vezetett népünkre 
is jó  hatással lehet, ha — röviden bár — de a tények
nek megfelelőleg tudomást vesz az elmúlt idők nagy 
munkájáról; a honfoglalás nagy műve, a küzdelmes 
múlt az önállóság fenntartásáért s a szellemi és anyagi 
munkának lépésről lépésre a kor színvonalán való fenn
tartásáért kifejtett tevékenység a józan nép szívében 
is az összetartozandóság, az egymásra utalás s a hazához 
való ragaszkodás érzetét csak nevelni, erősbíteni fogja.

Ilyen szellemben tartanám én az iskola hivatásához 
méltónak megünnepelni a milleniumot. Ily szellemben 
és alakban míg egyrészről a fogékony gyermeki szív 
a hazaszeretet lángját fogadná raagaba, addig a szülők 
józan gondolkozását a haza iránti kötelesség érzelme 
foglalná e l ; felismerné azon kötelességeket melyek őt 
mint honpolgárt a hazával, mint szülőt gyermekeivel 
szemben terhelik s gyermekeiben az iskola által elvetett

*) Felolvasta szerző a Turócmegyei Általános Tanító- 
egyesületnek ez évi június 4-én tartott közgyűlésén.

vallásosság, hazaszeretet csírázó magját tovább nevelnék, 
fejlődését előmozdítanák s az iskola munkája kihatna 
annak négy falán kívül az életbe.

A  megoldás tekintetében az alkalmas idő meg
választását, valamint az elrendezést az egyes iskolák 
tanítóinak belátására gondolnám bízni, olyformán azon- 
bán, hogy az ünnepély kerete már itt állapítassék meg.

Több mozanatai lehetnének nevezetesen: az ünne
pély reggelén növendékeink s a közönség közös részvéte 
mellett hálaadó istentisztelet tartása valamely templom
ban, mely után egy alkalmas helyiségben sőt ha lehet
séges szabadban, mely ezen ünnepély méltóságának 
megfelelőleg berendeztetnék és feldfszítetnék s a mely- 
nek csekély kiadásait, ha magán úton e célra szükséges 
összeg összehozható nem lenne —  az iskola-fenntartó 
fedezné; egy a gyermekekhez intézett beszédben vázolná 
a tanító az tooo éves ünnepély jelentőségét, a hon
alkotás nagy munkáját, beleszőve a történelem fonalába 
Turóc-vármgyének és Turóc-megye nevezetes szülöttei
nek magyar történelmi szereplését, buzdítva a gyerme
keket a vett példák alapján a hazaszeretetre, az össze
tartásra, az önmunkásságra — mint a jólét alapfelté
telére, a magyar haza polgárainak egymás iránti tiszte
letére és szeretetére; igyekeznék beszédében megértetni 
növendékeivel igazságosságát koszorús költőnk eme 
szavainak: >A nagy világon e kívül nincsen számodra
hely, Áldjon vagy verjen sors keze itt élned 8 halnod k ell! « 
Hasson oda a tanító, hogy ugyanakkor a jelenlévő 
intelligens közönség közül valaki a közönséghez intézzen 
beszédet, melyben józan eszéhez folyamodva, tárja szemei 
elé ama jótéteményeket, melyek a hazáhozi ragaszkodó, 
annak javát szivén viselő összetartás folytán erőssé 
vált államból a haza minden egyes polgárára háram- 
lanak, buzdítsa a szülőket, hogy az iskolát annak nemes 
törekvésében támogassák, világosítsa fel azon tőke 
hasznos befektetéséről, melyet gyermekei nevelésére 
fordítanak. Ezen felül növendékeink közvetlenül közre
működnének az ünnepélyben hazafias dalok előadása, 
egy két hazafias költemény elszavalása által. A z ünne
pély eme komoly részének befejeztével őseink példája
ként, kik minden fontosabb munkájukat áldomással 
fejezték be — a mi ezredéves iskolai ünnepélyünk is 
gyermek s népmulatsággal folytatódnék és záródnék be.

Midőn ezzel io o o  éves múltúnk megünnepléséről 
szóló értekezésem végére jutottam, ama buzgó óhajtá
somnak kívánok még kifejezést adni: vajha nemzetünk 
minden egyes fiának nagynak úgy mint kicsinynek a 
hazaszeretet melege járná át e nevezetes esemény alkal
mából kebelét, vajha a haza minden polgára belátná, 
hogy ezen földnek, melyen született, mely táplálja, 
melyben ősei nyugosznak s melynek hantjai az ő  földi 
maradványait is födni fogják — mennyi hálával, mennyi 
köszönettel tartozik s szent fogadást tenne, hogy a 
haza számtalan jótéteményét hűsége, szorgalma, áldo
zatkészsége által visszafizetni mindenkor igyekezni fog; 
vajha a magyar haza minden honfia és honleánya hő 
imában mondana köszönetét a Mindenhatónak jóságáért, 
melyiyel évezreden keresztül szeretett magyar hazánkat 
elárasztotta s dicső őseink iránti kegyeletének tenne 
tiszteletet mondván a költővel : »Áldás poraikra, kik e 
hont szerezték!* akkor megelégedve zárhatnánk be az 
elmúlt iooo  esztendőt s a jövőnek küszöbén szent 
bizalommal mondhatnánk hazánk nagy fiával: »Magyar- 
ország nem volt, hanem lesz!*

Jelen értekezésem alapján bátor vagyok tehát a
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egyszer: a Széchényi- szobor leleplezési ünnepén. Mintha 
ma is láttnám Deák Ferencet és Horváth Mihályt, a 
mint — egymás mellett ülve — nézegették a gróf 
Dessewffy márvány mellszobrát a zöld növények cso
portja közt, s életnyagyságu arcképét a hattér barna
vörös kárpitján.

A megnyitó szózatot Lónyay Menyhért, az emlék- 
beszédet báró Eötvös József olvasták, s az ünnepi köl
teményt Szász Karoly szavalta.

Báró Eötvös József — az elnöki utód — csupa 
lelket beszélt. Pedig a közéletben, a negyvenes években, 
egykor politikai ellenfelek voltak. Eötvös a közjogi refor
mok szabadelvű zászlóvivője, Dessewffy — mint főren
diházi tag és hirlapszerkesztö — konzervatív vezérférfi, 
ki azt hirdette, hogy a haza üdve nem pollitikai iutéz- 
mények megváltozásától, hanem az anyagi és szellemi 
érdekek kifejlesztéséről függ. Nem egyszer támadt vita 
köztük, egy ízben, midőn Dessewffy azt irá, hogy poé 
ták ne foglalkozzanak politikával, csípős élű gúnyolódás
is. Az ötvenes évek közös szenvedése azonban a régibb 
pártkülönbségeket megszunteté minden igaz magyar közt. 
Valihoz vallat vetve igyekeztek — ahogy lehetett — 
együtt szolgálni a letiport hazát. Dessewffy Emil a lég 
tevékenyebbek közé tartozott, mint ki nagy erőfeszí
téssel ki tudta eszközölni a magyar földhitel-intézet 
engedélyét, a Tisza-szabályozás nagy kölcsönét és azt 
is, hogy az Akadémia valahara ünnepélyes közülést tart
hasson.

Ez a közülés 1858 bán volt, nagy részvétellel. A 
mint Eötvös kiemelte emlékbeszédében : gróf Dessewffy

Emil akkor buzdította az Akadémia tagjait e szókkal : 
hogy ők

nem csak írók és tudósok, hanem egyszersmind a 
magyar szellemi érdekek örkatonái.

»Én uraim ! — Folytatta Eötvös megragadó
hévvel, — ez volt az első szabad szó tíz év óta és e 
falakat (az akadémiai palotáéit) ez az első szabad szó 
építé föl.*

Dessewffy Emil régebben maga irta magáról, hogy 
ő nem kockáztathat népszerűséget, mivel, azzal soha 
sem birt. De az ötvenes évek első szabad szája egy
szerre nagyon népszerűvé tette. Hatalom volt e szóban, 
melynek varázsára minden magyar, gazdag és szegény, 
férfi és nő, itthon és messze élő, oly gyorsan és bőven 
adakozott, hogy aránylag rövid idő alatt fölépült a 
tudomány lényes háza s megszaporodott az alaptőkéje.

O maga mar csak igen kis ideig gyönyörködhe
tett szabad szavának ritka sikerében ; de tudja minden 
müveit magyar, hogy a létrehozott pompás palotában 
újabb, tevékenyebb munkásság és célszerüob belső 
szervezet keletkezett.

A koronkénti hírlapi kisebbítgetés dacára is, nincs 
sehol akadémia, mely olyan sokaságú tevékenységet 
fejtsen ki, mint a mienk. A tudomány fejlesztésén kívül, 
mely sajátképeni föladata, tekintettel van az értelmiség 
általános szűKségeire is s évek óta könyvkiadó vállala
tának fordításai és eredeti művei útján lehetővé tette, 
hogy minden olvasó, kevés pénzzel, nagybecsű könyv
tarat állítson magának. Jutalmaz költői munkákat, ser
kent minden ágban pályadíjakkal. Ha lehetséges volna 

ciak egy évre is a magyar irodalomból kivonni tömér

dek kiadványait, egyszeriben nagy elsötétedés támadna 
a komoly művelődés légkörében.

Köztevékenysége nem is szorul védő prókátorra. 
Könyvei, füzetei ki vannak nyomtatva, működését s/.okta 
jelentgetni, ha röviden is, az időszaki sajtó ; olvashatta 
vagy olvashatja azokat mindenki.

A  mi nem olvasható, mert nincs sehol megírva, 
az a mellékes, magánéleti, de érdekes dolog, hogy az 
uj palotában, mely egy pár tőtisztviselőjének kényelmes 
lakást ad, akadémiai vidám társasélet is keletkezett.

Toldy Ferenc egykor élénken, vonzóan irta meg 
ama régi irói társaskörök magánéleti mulatságait, melyek 
valaha a Vitkovics Mihály, Bártfay László és Fáy 
András vendégszerető úri házaiban eleveniték föl a 
többnyire sok bajjal gonddal küzdött költőket és tudó 
sokat. Epén ilyen élénk, kapós olvasmány lenne, ha 
valaki — élénk emlékező tehetségének segítségével 
tüzetes rajzot adna az akadémiai palota magán-lakásai
nak vidám estélyeiről.

Az elhunyt Hunfalvy Pál. ki mint főkönyvtárnok 
a palotában lakott, s nem csak mély elméjű összeha
sonlító nyelvtudós, hanem a barátságra hajlandó, tisza- 
földvári földbirtokos volt, éveken át rendes jour fixe- 
két tartott az akadémikusok részére. Kedélyes társaság 
volt mindig nála, sokszor cgy-egy külföldről érkezett 
nevezetes vendég is épen úgy, mint a Pulszky Ferenc 
egykor sokat emlegetett múzeumi szombat estéin, melye
ken éveken át irók, politikusok, művészek, miniszterek, 
akadémikusok és kivaló szellemű s állású úrnők kedv- 
telve találkoztak egymással s néha külföldi nevezetes
ségekkel. Az egykori akadémiai főtitkár : Fraknói Vilmos



26. szára. Turóc-Szenl-Márton,
következő határozati javaslatot elfogadásra előterjeszteni. 
Mondja ki a tisztelt közgyűlés, hogy :

r  E L T I D íl K I H Í R A D Ó .

1. A  millenium megüunepeltetését Turóc-megye 
minden népiskolájában szükségesnek tartja,

2. az ünnepély halaadó istentisztelettel kezdődjék'
3. ismertesse a tanító az ünnepély jelentőségét 

egy a növendékeihez intézett beszédben ;
4 . gondoskodjék a tanító arról, hogy ugyanakkor 

egy magasabb állású egyén a közönséghez intézzen 
beszédet;

5 . az iskola növendékei hazafias dalok és szava
latok előadása által működjenek közre az ünnepélyben;

6 . a milleniumi iskolai ünnepély gyermek- s nép
mulatsággal záródjék.

h í r e i n k .
—  A ruttkai állami iskola tanóvzáró vizsgáit a 

gondnokság, szülők s tanügvbarátok általános érdek
lődése mellett f. hó 20—24-én tartá meg. E vizsgák 
befolyását idegenek is tisztelték meg jelenlétükkel, 
többi között Rampel József, vasúti felügyelő Buda
pestről. A tantárgyakbani előmenetel, valamint a női 
kézimunkák gazdag s gyakorlati kiállítása a közön
séget nem csak kielégíté, de egyúttal kellemesen leple 
meg. F. hó 25-én tartatott meg a zárünnepély. 1875. 
év óta ez az első eset, hogy ezen a gyermek kedélyére 
s egész lényére kiható fontos aktus az iskola saját 
épületében folyhatott le. De bár az épület meglehetős 
tágas termekkel rendelkezik is, olyan még se akadt, 
a mely képes lett volna a tanulókat meg az érdeklő 
közönséget magába fogadni, a miért a tanulóknak 
felerésze a folyasón helyeztetett el. Az ünnepély a 
Hymnusz eléneklésével kezdődött s utána Schik Vilmos, 
az intézet igazgatója, tartalmas beszédében az iskola 
történetét röviden vázolta, kezdve az 1875. évtől, 
melyben a helyi állami iskola egy tanerővel s vagy 
40 növendékkel kezdte meg működését folytatólag 
a midőn ő három évvel rá másodmagával 75 tanú 
lóval átvette az intézel vezetését egész a jelen korig, 
a melyben az iskolának immár díszes, de már is 
szűk épülete — 8 tagból álló tantestülete s 500 
növendéke vagyon. 0 , mint az iskola fejlődésének 
17 éves vezető szemtanúja, beszéde folyamán megem
lékezett mind ama férfiakról, a kik erkölcsi s anyagi 
támogatásukkal segítségére voltak ez intézetet a jelen 
virágzó fokra emelni; megemlékezett azon személyekről, 
kiknek: Rdth Péter vezérigazgató, Sziillő Géza, Bor.án 
Elemér s a jelenlegi gondnokság stb. az iskolaépület 
köszöni lé té t; megemlékezett a múlt tanév minden 
nevezetesebb mozzanatairól. E beszéd után alkalmi 
szavalatok következtek, majd két hangú énekek s a 
jutalomdíjak kiosztása. Petricsek János, gondnoksági 
elnök a közönséghez s növendékekhez intézett buzdító 
beszédet s a »Szózat« eléneklése után az ünnepély 
ezen része befejeztetett. Az ünnepélynek a délutáni 
órákban folytatása volt, még pedig az esőre hajló 
idő miatt a társaskör kuglizó kertjében, később a 
valóban beállt eső következtében a vasúti vendéglő 
termeiben. Itt a mühelyi zene mellett, a közönség 
egész élfél utánig a legkedélyesebben töíté el az estét. 
Az ünnepély sikeréért elismerés illeti a következő 
urakat: Petricsek János gondnoksági elnököt, ki annak 
érdekében a legtágabb buzgalmat fejtette k i ; Saagev 
Ferenc vasúti felügyelőt, ki a mühelyi zenét díjmen
tesen engedélyezte az iskola rendelkezésére; 0 ;savszky 
István állomási főnököt, ki a vasúti éttermet a növen
dékek rendelkezésére bocsátotta. A jutalomdíjakra 
40 frt fordíttatott. Ehhez járultak : a ruttkai fogyasz
tási szövetkezet 25 frttal, (Éder Róbert úr érdeme), 
a társaskör 10 frttal, s egy magát megnevezni nem 
akaró 5 frttal.

—  Turisták kirándulása. A Magyar Turista-Egye
sület Turóci osztályának néhány tagja július hó

apát kanonok sok éven at telenként szintén gazdag 
vacsorákat adott az akadémia hétfőin, főleg az osztály- 
ülések után. Ilyenkor az ő nagydíszü lakása — a palota 
emeletén — tele volt vidám zajjal, olykor vitával, 
eszmecserékkel s megvalósítandó tervekkel. Egy fürge
kezű gyorsíró mennyi szellemes adomát, emléket, politi
kai, irodalmi és művészeti nézetváltást jegyezhetett 
volna itt föl, melyek inter pocula fesztelenül folytak 
az akkori elnök, Trefort miniszter, tudós főpapok, tör- 
ténetbuvárok és szépirók ajkáról! A mai főtitkár, ki 
nem csak kiváló természettudós, hanem szeretetreméltó 
gentry-vér is, az összes ülések után szintén folytatja a 
vendégszeretet kedvtelését.

Mind e társas életi összejöveteleken lehetett csak 
látni, hogy a nappal és az üléseken vagy tanszékeken oly 
komoly tudósok, — még a legöregebje is — mily vidáman 
tudnak együtt mulatni. Tarjagos Illés és Mokány Berci 
azonban sehogy sem érezték volna köztük magukat 
otthonosan. Mert két nemzeti közszokásnak az akadé
mikusok teljességgel nem hódoltak az estélyeken. Kár
tya-játék és toast nem volt soha. Csak egyszer emlé
kezem, hogy Hunfalvy Pálnál, midőn épen az. ő hetve 
nedik születésnapja volt, olvasott föl Gregus Ágost egy 
elmés verset arról, hogy házi gazdánk holnaptól kezdv.: 
hetvenkedni fog, kívánva, hogy majdan kilencvcnkedjék 
is. Erre aztán szívből zugtuk rá az éljent.

íme, még vidám tarsas élet is fejlett ki abban a 
szép palotában, melyet a szolgaság idejének >első sza
bad szóc-ja hozott létre.

Vadnaí Károly.

elejére kirándulást tervez a Ploszkára. a honnan 
felséges kilátás nyílik Turóc-, Zólyom -és Liptómegyóre.
A kirándulás részletes terve szerint a kirándulók 
kocsikon mennek Bella nevű községen át egész a 
felhágóig, honnan mintegy három óra hosszai gya
loglás után felér a társaság a Ploszkára. Innen fél
órái séta után a Csierni kamenra jut, a hol havasi 
gyopár található; ebédelós és kényelmes pihenés 
után lerándul a társaság Sturecre, a hol kocsikra 
száll s Koritnicára hajlat. Koritnicáról másnap ugyan
csak kocsikon Rózsahegyre megy, a honnan vasúton 
tér haza. Ezen néhány turista lapunk útján kéri fel 
az osztály tagjait, hogy a kik részt akarnak venni a 
kirándulásban, e hét folyamán jelentkezzenek az 
osztály pénztárosánál, a hová egyúttal a kocsibér 
fedezése céljából, a jelentkezéssel egyidejűleg 1 frtot 
beküldeni szíveskedjenek. Az indulás napja s egyéb 
körülményei lapunk utján legközelébb hirdetve lesz
nek. Megjegyezzük még. hogy azok, a kik csak a 
Ploszkára szeretnének kirándulni, amennyiben idejük 
vagy egyéb körülményeik nem engednének a koritnicai 
kirándulásban való részvételt, este, a felhágónál váró 
kocsikon visszatérhetnek.

— Apostolok oszlása. A luróc-szt.-mártoni állami 
iskolák tantermei árván maradtak. Az az élénk nép
ség, mely úgy a tantermeket, mint a város utcáit 
élénkítette, a múlt héten haza tért a szülői házhoz, 
hogy évi működéséről beszámoljon. E város közön
sége előtt az első napok mély csendje sajátságosán 
szokatlan ; különösön az iparos- és kereskedői osztály 
érezni fogja annak az 500 tanulónak szétszélledését, 
melynek az állami iskolák termei a lefolyt tanévben 
nyitva állottak. Maguk a tanárok is jórészt elköltöznek 
körünkből, hogy a jó l meg érdemelt szünidőt szülőik 
és rokonaik körében tölthessék.

— Alapkő letétele. A »Vágvölgvi Turista Osz
tály* kiküldöttei a Kis-Krivánon építendő menház 
alapkövét június hó 22-én tették le. Dr. Pattantyús 
Márton ügyvivő alelnök beszédet tartott az 1350 m. 
magasságban letett alapkőhöz, méltatva egyúttal a 
földes úr, gróf Maildth György érdemeit, mint a kinek 
köszönhetni, hogy a menház felépíthető. A men
ház a Kis-Kriván lejtőjén épül, az északi sze
lektől meg nem támadható alkalmas helyen, a 
honnan másfélórai kapaszkodással fel juthat a kirán
duló a csúcsra.

— Haláleset vigyázatlanságból. E hó 25-én tör
tént, hogy a turóc-szent-mártoni polgári iskola IV. 
osztályát végzett Balogh Rezső, bátyját, a stubnyai 
állomás főnökét látogatta m eg; ott egy töltött ílobert- 
tel a mezőre ment verebeket lőnni, a midőn hozzája 
csatlakozott Záborszky szolgabiró fia is, ki kezébe 
véve a fegyvert saját vigyázatlansága folytán hasba 
lőtte magát és oly súlyosan sebesült meg. hogy szegény 
június hó 29-én meghalt.

— A csendörsóg szaporítása. Ö felsége a király 
legfelsőbb elhatározására megendte, hogy a csendőrség 
létszáma 7 szárny- és 29 szakaszparancsnoksággal 
szaporiltassék. Turóc-megye szakaszparancsnokságot 
kap Turóc-Szt.-Márton székhelylyel, melynek folytán 
az őrsök száma is kettővel szaporodik. A szakasz
parancsnokságok július hó 1 -ével megkezdik műkö
déseiket.

— Hangverseny. Somogyi Mór zongoraművész, a 
budapesti zene-conservatorium igazgatója, július hó
6-án, neje és Szirmai Imre közreműködésével Stub- 
nyafürdön hangversenyt rendez; kezdete 7Vs órakor; 
helyárak: körszék 1 frt 50 kr. zártszék l frt.

—  Fuldokló asszony. Egy Kulifaj nevű jahodniki 
parasztasszony, e hó 22-én, a mezőről hazamenvén, 
útját azzal akarta megrövidíteni, hogy nem a lejebb 
fekvő hídon, hanem a Kuchárik-féle bőrgyárnál akarta 
a Turóc vizét átkelni. De a csúszós kavicsok okozták 
azt, hogy a Turóc sebes vize elsodorta a gyenge és 
áldott állapotban lévő asszonyt. Mintegy 200 lépés
nyire vihette a víz, midőn Links Adolf székgyári 
esztergálvos-segéd, aki épen fürdésre készült, észre
vette őt, nyomban utána ugrott és megfogta a már 
félig holt asszonyt. A parton álló még három gyári
munkás azonnal segítségére jött és így sikerült a 
szerencsétlenül járt asszonyt a partra hozni, aki 
fején is megsérült. Egy fél óra múlva magához tért 
és ekkor hazavitték öt a derék emberek.

— Halálozás. Kostyál Antal itteni asztalosmester, 
kiről lapunk múlt számában azt a hirt hoztuk, hogy 
egy erdei kirándulás alkalmával fára mászott, azon
ban onnan szerencsétlenül lezuhant, — folyó hó 28-án. 
az esés okozta zuzódás következtében meghalt.

—  Levelhordók öröme. A levélhordók sztrájkjá
nak mégis lesz hasznos eredménye is. Arról értesü
lünk, hogy az érdekelt postai alkalmazottak már 
augusztus havától kézdvo lakásbérfölemelésben fog
nak részesülni. A miniszter a tekintetben is intéz
kedett, hogy velük szemben a bánásmód szintén más, 
méltányosabb legyen.

—  Gyilkos feleség. Novák Mátyás dubrovai 
(Liptóm.) lakos felakasztotta magát, mert felesége 
az egész vagyonát könnyelműen elpazarolta. Most 
— mint levelezőnk jelenti — kiiünt, hogy Novák 
gyilkosság áldozata. Nováknét bekísérték a bíróság
hoz, mert azzal vádolják, hogy férjét ő ölte volna 
meg s azután akasztotta fel.

—  Tanoncul felvétetik a turóc-szt.-mártoni magyar 
nyomdában, egy jó  házból való és a kellő iskolai 
kiképzéssel biró fiú.

Irodalom.
Szalay Baróti »Magyar nemzet története* című 

nagyértékü müvének első kötetéből most jelent meg a 
16. füzet. Ezt a füzetet is 2 mümelléklet és 12 
a szövegbe nyomott illusztráció díszíti. A mümellékletek 
e füzeiben : Magyarország a honfoglalás korában, ezt 
az érdekes térképet Dr. Baróti Lajos tanár tervezte és 
Hatsek Ignác rajzolta ; — a másik műmelléklet Szent 
Erzsébet képe Liesen Mayer Sándor festeménye után. 
A szöveg közzé nyomott illusztrációk : Koronázás, Lilio- 
mos korona. Régi magyar határkő a XII. századból, 
Magyar főúr, a XII. századból. Régi magyar csatakép, 
A  visegrádi Öreg torony. Püspök a XII. századból, 
Régi magyar egyházi szervenyek, Benedek rendű szer
zetes, Templomos vitéz. A  szöveg tovább tárgyalja az 
Árpádházi királyok korát, a köz és műveltségi állapo
tokat akkori időből. Jó lélekkel ajánljuk a mű megszer
zését mindenkinek. Egy füzet ára 30 kr. Az egész mű 
60— 65 füzetben lesz teljes, s igy előfizetni is lehet 6 
füzetre 1 frt 80 kr., 12 füzetre 3 frt 60 krral; a Lam- 
pel R.-féle cs. és kir udvari könyvkereskedésben.

A »Magyarország Vármegyéi és Városai* állandó 
munkatársainak bizottsága junius 8-án Rákosi Jenő a 
Budapesti Hírlap főszerkesztőjének elnöklete alatt ülést 
tartott. Jelen voltak az elnökön kivüi dr. Borovszky 
Samu, Borbás Vince, dr. Kiss János, Kormos Alfréd, 
Cimponeriu Dénes, Kada Elek, György Aladár, Mud- 
rony Soma, dr. Németh József, Kovács Gyula, dr. Csa- 
podi István, dr. Némethy Károly, Kenessey Kálmán, 
Dedek-Crescens Lajos, Vende Aladár, Vági József és 
mások. Sziklai János dr. szerkesztő bemutatta a Kassát 
és Abauj-Torna vármegyét tárgyaló kötetnek eddig 
kinyomott iveit, képeit és térképeit. A bizottság 
az eddigi munkálatokat helyeslőleg tudomásul vevén, a 
munka megjelenésének határidejét szeptember hó végére 
tűzte ki. Helyeslő tudomásul vette továbbá az értekez
let a Kolozs-, Bars , Esztergom-, Bihar-, Vas-, Szabolcs- 
és Liptóvármegyékben folyamatban lévő előmunkálatok
ról beterjesztett jelentést. György Aladar indítványára 
Rákosi Jenő elnök, dr. Borbás Vince, dr. Kiss János és 
Mudrony Soma hozzászólása után a bizottság elhatá
rozta, hogy a fontosabb szakmákra a munkatársak 
részére utasítás dolgoztassák ki. A  természetrajzi részt 
illető utasítás kidolgozására Entz Géza, Lóczy Lajos, 
dr. Borbás Vince és Szterényi Hugó bizottsági tagokat 
kérte fel. Az ülésen bemutatott és eddig kinyomott ivek, 
rajzok, térképek, mülapok stb. a legnagyobb tetszésben 
részesültek. Különösen érdeklődést keltett a vármegyék
nek és vármegyei székhelyeknek a mű számára készült 
legújabb térképe, melyek külön e célra eszközölt uj 
felvételek alapján készülnek és pontosság, alaposság és 
precíz, szép kivitel tekintetében minden eddig megjelent 
hasonló munkát felülmúlnak. E rendkívül érdekes hon
ismertető munkának, mely a világirodalomban párját 
alig fogja lelni, nem szabadna hiányozni egy művelt 
család könyvtárából sem. Megrendelhető Budapesten az 
»Apollo« irodalmi részvénytársaságnál, Rottenbiller-utca 
46. A munka füzetekben fog megjelenni és egy füzet 
ára 30 kr.

_________________1895. június 80. 3 _

N y i 111 é r.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként —  sima, 
csikós, kockázott, mintázottakat, damasztot stb. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban stb.) 
postabór ós vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: I le i in e h c r s  (cs. k. 
udvari szállító) s e ly e m g y á r a  Z ü r ic h b e n . — 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elintéztoltnek. 1

H I R D E T É S E K .
971. tk. sz. 1895.

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

hatóság közhírré teszi, hogy Janik András és társainak 
Hicsko András elleni végrehajtási ügyében a bbányai 
kir. törvényszék területén Nagy-Rákó községben fekvő :

1. A nagy-rákói 25. sz. tlkvben A. I. 1— 8. sor-sz. 
alatt felvett ingatlanságból és közte a 37. öi. sz. ház
ból kk. Hicsko Andrást B. 7. sz. alatt lh  részben megil
lető jutalékra 246 írtban,

2. az ugyanazon tlkben A. -f* 1- sor-. 125.hr. sz. 
ingatlanságból ugyan azt B. 7. sz. alatt V7-ed rész
ben megillető jutalékra 57 írtban,

3. az ugyanottani 73. sz. tlkben A. +  l- sor-sz. 
alatt felvett ingatlanságból kk. Hicsko Andrást B. 10. 
sz. alatt Vu-ed részben megillető jutalékra 30 írtban 
meghatározott kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlauság az 1895. 
julius hó 20-án d. e. 10 órakor Nagy-Rákó községben 
a község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverozni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlánság kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben
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Az állami anyakönyvhivatalok 
szervezése.

A  belügyminisztériumban ez idő szerint igen se
rényen folynak a munkálatok az állami anyakönyvve
zetés szervezésére! l’ erczel Dezső belügyminiszter e 
célra egy egész uj osztályt állított fel a minisztériumban, 
melynek vezetésével a kebelbeli tisztikar egyik fiatal, 
de igen tehetséges tagját, Lukáts György miniszteri 
titkárt bízta meg, ki már előzőleg hosszabb tanulmány- 
utakat folytatott s a külföldi hasonló hivatalokban 
szerzett tapasztalatait a honi viszonyoknak megfelelően 
értékesíti most, midőn az anyakönyvi hivatalok orga
nizációjának nagy munkáját végzik a minisztériumban.

A  minisztertanács legutóbbi üléseiben ismételten 
foglalkozott az anyakönyvi hivatalok dolgában a köz- 
igazgatási hatóságoknak kiadandó utasítással, mely 
legnagyobb részében már meg is van állapítva és 
melynek publikáltatása a jövő hónapra várható.

Az utasítás értelmében Magyarországnak körül
belül 13 ezer községe 4970 anyakönyvi kerületet fog 
képezni. Szab. kir. városok, tanácscsal felruházott városok, 
egyes nagy-községek külön-külön kerületet képeznek, 
sőt egyes városokban, mint Budapesten, Szegeden, 
Pozsonyban, Pécsett, Debrecenben, Kolozsvárott s 
másutt több kerület lesz felállítva.

A  kerületek megállapítva 52 vármegyében már 
végrehajtva van, de hátra van még 14, leginkább fel
vidéki megye, melyekben a kerületek meghatározása a 
körjegyzőségek kiterjedése miatt nagy nehézségekbe 
ütközik. Mivel az állami anyakönyvvezetés egyik főcélja 
az, hogy e hivatalok a felek által könnyen hozzáférhetők 
legyenek, a belügyminiszter ott, a hol a körjegyző
ségek igen nagy kiterjedésűek, úgy akar a bajon segí
teni, hogy az állami anyakönyvvezetés céljaira az 
országgyűlés által megszavazott dotációból uj körjegy
zőségeket szervez, mi által nem csak az állami anya
könyvvezetés, de a közigazgatási szolgálat is némi 
megkönnyebbülést nyer.

Az anyakönyvi kerületek megállapításával folyik 
egy időben az anyakönyvvezetők kinevezése is. E 
kinevezéseknél a miniszter a törvényhatóságok előter
jesztéseit tekintette szem előtt, de szorgos vizsgálat 
tárgyává tette, hogy az ajánlott emberek teljesen meg- 
bízhatók-e.

A  felügyelők kinevezése is a jövő hó folyamán 
fog megtörténni. A felügyelők dotációja már az 1895-iki 
költségvetésben szeptember hótól kezdve fel van véve, 
de e számot valószínűleg túl fogják haladni hárommal 
vagy négygyei. A felügyelők a jövő hó végén egy 
tanfolyamot fognak meghallgatni, azután pedig körutakat 
tesznek az országban, hogy az anyakönyvvezetőket 
kötelmeikre oktassák.

Az állami anyakönyveket most nyomják az állam
nyomdában, több fővárosi könyvkötő azoknak fűzésével, 
illetve kötésével van megbízva. Minden hivatalnál két 
példányban fogják az anyakönyveket vezetni. Az egyik 
példány díszes kötést kap, és ez képezi a tulajdonké- 
peni matrikulát, a másolat pedig a megyei levéltárakban 
fog őriztetni.

Egyik újítás az, hogy az anyakönyv nem lesz 
rubrikákba osztva, hanem jegyzőkönyvi formában van 
tartva. Hogy a hamisítások ki legyenek zárva, illetve 
könnyen felismerhetők, a papiros színes viznyomást kap, 
melyen a legkisebb vakarás meglátszik.

azzal megbízott köze- 
csak bizonyos

szürke.
Az anyakönyvvezetésért az 

gek fizetést nem kapnak, hanem 
tiszteletdíjat, azonkívül az övéké a kivonatokért beszed, 
hető díj, mely mindenütt egy korona lesz. t  0 
kissebb az eddig az egyházi anyakönyvi hivatalok, a 
beszedett díjnál, hol tudvalevőleg 5° krtdl 3 f°™ t.g 
szedtek egy-egy kivonatért. Magáért az anyakonyv 
bevezetésért semmit sem kell fizetni. .

Az anyakönyvvezetőnek a miniszter által kiadott 
utasításban meghagyatik, hogy midőn anyakönyvvezetoi 
funkciót végez, az aktusnak megfelelő ünnepi rudat 
viseljen, továbbá magyar nemzeti színű echarpot kössön 
fel, melyen a magyar korona látható.

Az anyakönyvbe történt bejegyzés után köteles 
hivatalnok e szavakat a felekhez intézni:

—  Figyelmeztetem, hogy az állami anyakönyvbe 
történt bejegyzéssel még az egyházzal szemben fennálló 
kötelmeinek nem felelt meg és az állam, s az egyház 
közti békesség érdekében ajánlatos volna, ha on erről 
sem feledkezne meg.

Az állami anyakönyvek október havában lépnek 
életbe.

A születési anyakünyvek papirosának színe . zöld. 
a házassági könyveké kék, és a halotti anyakonyveke

Mikép ünnepeljük meg méltó
képen a milleniumot Turócmegye 

népiskoláiban?*)
— Irta: Z sorn a  R ezső , tanító. —

(V é g e )
Az ünnepély részére megnyerendőnek tartom 

másodszor a közönség intelligens részét, az iskola vagy 
egyház kegyuraságát, a község vagy vidék azon urait 
kiknek jelenléte az ünnepélyen avagy éppen közremű
ködése az ünnepély fényét, méltóságát nemcsak növen
dékeink, hanem a közönség előtt is emelni van hivatva. 
Lássák növendékeink, lássa a közönség, hogy nem 
szórakozni vágyás ösztönöz bennünket ezen ünnepély 
rendezésére; érezze mindenki annak nevelői fontosságát, 
érezze annak becsét.

Midőn iooo éves fennállásunkat iskoláinkban ünne
peljük, amellett, hogy növendékeinket általa a haza
szeretetben erősbíteni kívánjuk, a világ eseményeitől úgy 
szólván elzárt avagy ferde irányban vezetett népünkre 
is jó hatással lehet, ha — röviden bár — de a tények
nek megfelelőleg tudomást vesz az elmúlt idők nagy 
munkájáról ; a honfoglalás nagy műve, a küzdelmes 
múlt az önállóság fenntartásáért s a szellemi és anyagi 
munkának lépésről lépésre a kor színvonalán való fenn 
tartásáért kifejtett tevékenység a józan nép szívében 
is az összetartozandóság, az egymásra utalás s a hazához 
való ragaszkodás érzetét csak nevelni, erősbíteni fogja.

Ilyen szellemben tartanám én az iskola hivatásához 
méltónak megünnepelni a milleniumot. Ily szellemben 
és alakban míg egyrészről a fogékony gyermeki szív 
a hazaszeretet lángját fogadná magába, addig a szülők 
józan gondolkozását a haza iránti kötelesség érzelme 
foglalná e l ; felismerné azon kötelességeket melyek őt 
mint honpolgárt a hazával, mint szülőt gyermekeivel 
szemben terhelik s gyermekeiben az iskola által elvetett

*) Felolvasta szerző a Turócm egyei Általános Tanító- 
egyesületnek ez évi június 4-én tartott közgyűlésén.

v i l lá s á ig !  hazaszeretet csírázó magját tovább nevelnék, 
fejlődését előmozdítanák s az iskola munkája kihatna 
annak négy falán kívül az életbe.

A megoldás tekintetében az alkalmas idő meg
választását, valamint az elrendezést az egyes iskolák 
tanítóinak belátására gondolnám bízni, olyformán azon- 
bán, hogy az ünnepély kerete már itt állapítassék meg.

Több mozanatai lehetnének nevezetesen; az ünne
pély reggelén növendékeink s a közönség közös részvéte 
mellett hálaadó istentisztelet tartása valamely templom
ban, mely után egy alkalmas helyiségben sőt ha lehet
séges szabadban, mely ezen ünnepély méltóságának 
megfelelőleg berendeztetnék és feldíszítetnék s a mely- 
nek csekély kiadásait, ha magán úton e célra szükséges 
összeg összehozható nem lenne —  az iskola-fenntartó 
fedezné; egy a gyermekekhez intézett beszédben vázolná 
a tanító az iooo  éves ünnepély jelentőségét, a hon
alkotás nagy munkáját, beleszőve a történelem fonalába 
Turóc-vármgyének és Turóc megye nevezetes szülöttei
nek magyar történelmi szereplését, buzdítva a gyerme
keket a vett példák alapján a hazaszeretetre, az össze
tartásra, az önmunkásságra —  mint a jólét alapfelté
telére, a magyar haza polgárainak egymás iránti tiszte- 
leiére és szeretetére; igyekeznék beszédében megértetni 
növendékeivel igazságosságát koszorús költőnk eme 
szavainak: »A nagy világon e kívül nincsen számodra
hely, Áldjon vagy verjen sors keze itt élned s halnod kellU 
Hasson oda a tanító, hogy ugyanakkor a jelenlévő 
intelligens közönség közül valaki a közönséghez intézzen 
beszédet, melyben józan eszéhez folyamodva, tárja szemei 
elé ama jótéteményeket, melyek a hazáhozi ragaszkodó, 
annak javát szivén viselő összetartás folytán erőssé 
vált államból a haza minden egyes polgárára háram- 
lanak, buzdítsa a szülőket, hogy az iskolát annak nemes 
törekvésében támogassák, világosítsa fel azon tőke 
hasznos befektetéséről, melyet gyermekei nevelésére 
fordítanak. Ezen felül növendékeink közvetlenül közre
működnének az ünnepélyben hazafias dalok előadása, 
egy két hazafias költemény elszavalása által. Az ünne
pély eme komoly részének befejeztével őseink példája
ként, kik minden fontosabb munkájukat áldomással 
fejezték be — a mi ezredéves iskolai ünnepélyünk is 
gyermek s népmulatsággal folytatódnék és záródnék be.

Midőn ezzel io o o  éves múltúnk megünnepléséről 
szóló értekezésem végére jutottam, ama buzgó óhajtá
somnak kívánok még kifejezést adni : vajha nemzetünk 
minden egyes fiának nagynak úgy mint kicsinynek a 
hazaszeretet melege járná át e nevezetes esemény alkal
mából kebelét, vajha a haza minden polgára belátná, 
hogy ezen földnek, melyen született, mely táplálja, 
melyben ősei nyugosznak s melynek hantjai az ő  földi 
maradványait is födni fogják — mennyi hálával, mennyi 
köszönettel tartozik s szent fogadást tenne, hogy a 
haza számtalan jótéteményét hűsége, szorgalma, áldo
zatkészsége által visszafizetni mindenkor igyekezni fog; 
vajha a magyar haza minden honfia és honleánya hő 
imában mondana köszönetét a Mindenhatónak jóságáért, 
melylyel évezreden keresztül szeretett magyar hazánkat 
elárasztotta s dicső őseink iránti kegyeletének tenne 
tiszteletet mondván a költővel : »Áldás poraikra, kik e 
hont szerezték 1« akkor megelégedve zárhatnánk be az 
elmúlt 1000 esztendőt s a jövőnek küszöbén szent 
bizalommal mondhatnánk hazánk nagy fiával: M agyar- 
ország nem volt, hanem leszW

Jelen értekezésem alapján bátor vagyok tehát a
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egyszer: a Széchényi- szobor leleplezési ünnepén. Mintha 
ma is láttnám Deák Ferencet és Horváth Mihályt, a 
mint — egymás mellett ülve — nézegették a gróf 
Dessewfíy márvány mellszobrát a zöld növények cso
portja közt, s életnyagyságu arcképét a hattér barna
vörös kárpitján.

A megnyitó szózatot Lónyay Menyhért, az emlék- 
beszédet báró Eötvös József olvasták, s az ünnepi köl
teményt Szász Karoly szavalta.

Báró Eötvös József — az elnöki utód — csupa 
lelket beszélt. Pedig a közéletben, a negyvenes években, 
egykor politikai ellenfelek voltak. Eötvös a közjogi refor
mok szabadelvű zászlóvivője, Dessewfíy — mint főren
diházi tag és hirlapszerkesztö — konzervatív vezéríérfi, 
ki azt hirdette, hogy a haza üdve nem pollitikai intéz
mények megváltozásától, hanem az anyagi és szellemi 
érdekek kifejlesztéséről függ. Nem egyszer támadt vita 
köztük, egy ízben, midőn Dessewfíy azt irá, hogy poé 
ták ne foglalkozzanak politikával, csipős élű gúnyolódás
is. Az ötvenes évek közös szenvede.se azonban a régibb 
pártkülönbségeket megszüntető minden igaz magyar közt. 
Valihoz vállat vetve igyekeztek — ahogy lehetett — 
együtt szolgálni a letiport hazát. Dessewfíy Emil a lég 
tevékenyebbek közé tartozott, mint ki nagy erőfeszí
téssel ki tudta eszközölni a magyar földhitel-intézet 
engedélyét, a Tisza-szabalyozás nagy kölcsönét és azt 
is, hogy az Akadémia valahara ünnepélyes közülést tart
hasson.

Ez a közülés 1858 bán volt, nagy részvétellel. A 
mint Eötvös kiemelte emlékbeszédében: gróf Dessewfíy

Emil akkor buzdította az Akadémia tagjait e szókkal : 
hogy ők

nem csak írók és tudósok, hanem egyszersmind a 
magyar szellemi érdekek örkatondi.

»Én uraim ! — Folytatta Eötvös megragadó
hévvel, — ez volt az első szabad szó tíz év óta és e 
falakat (az akadémiai palotáéit) ez az első szabad szó 
építé föl.*

Dessewfíy Emil régebben maga irta magáról, hogy 
ő nem kockáztathat népszerűséget, mivel, azzal soha 
sem birt. De az ötvenes évek első szabad szája egy
szerre nagyon népszerűvé tette. Hatalom volt e szóban, 
melynek varázsára minden magyar, gazdag és szegény, 
férfi és nő, itthon és messze élő, oly gyorsan és bőven 
adakozott, hogy aránylag rövid idő alatt fölépült a 
tudomány lényes háza s megszaporodott az alaptőkéje.

Ö maga mar csak igen kis ideig gyönyörködhe
tett szabad szavának ritka sikerében ; de tudja minden 
művelt magyar, hogy a létrehozott pompás palotában 
újabb, tevékenyebb munkásság és célszerüob belső 
szervezet keletkezett.

A koronkénti hírlapi kisebbítgetés dacára is, nincs 
sehol akadémia, mely olyan sokaságú tevékenységet 
fejtsen ki, mint a mienk. A tudomány fejlesztésén kívül, 
mely sajálképcni föladata, tekintettel van az értelmiség 
általános szükségeire is s évek óta könyvkiadó vállala
tának fordításai és eredeti művei útján lehetővé tette, 
hogy minden olvasó, kevés pénzzel, nagybecsű könyv
tarat állítson magának. Jutalmaz költői munkákat, ser
kent minden ágban pályadíjakkal Ha lehetséges volna 

ctak egy évre is a magyar irodalomból kivonni tömér

dek kiadványait, egyszeriben nagy elsötétedés támadna 
a komoly művelődés légkörében.

Köztevékenysége nem is szorul védő prókátorra. 
Könyvei, füzetei ki vannak nyomtatva, működését szokta 
jelentgetni, ha röviden is, az időszaki sajtó ; olvashatta 
vagy olvashatja azokat mindenki.

A  mi nem olvasható, mert nincs sehol megírva, 
az a mellékes, magánéleti, de érdekes dolog, hogy az 
uj palotában, mely egy pár íőtisztviselőjének kényelmes 
lakást ad, akadémiai vidám társasélet is keletkezett.

Toldy Ferenc egykor élénken, vonzóan irta meg 
ama régi irói társaskörök magánéleti mulatságait, melyek 
valaha a Vitkovics Mihály, Bártfay László és Fáy 
András vendégszerető úri házaiban eleveniték föl a 
többnyire sok bajjal gonddal küzdött költőket és tudó
sokat. Epén ilyen élénk, kapós olvasmány lenne, ha 
valaki — élénk emlékező tehetségének segítségével 
tüzetes rajzot adna az akadémiai palota magán-lakásai
nak vidám estélyeiről.

Az elhunyt Hunfalvy Pál. ki mint főkönyvtárnok 
a palotában lakott, s nem csak mély elméjű összeha
sonlító nyelvtudós, hanem a barátságra hajlandó, tisza* 
földvári földbirtokos volt, éveken át rendes jour fixe- 
két tartott az akadémikusok részére. Kedélyes társaság 
volt mindig nála, sokszor egy-egy külföldről érkezett 
nevezetes vendég is épen úgy, mint a Pulszky Ferenc 
egykor sokat emlegetett múzeumi szombat estéin, melye
ken éveken át irók, politikusok, művészek, miniszterek, 
akadémikusok és kivaló szellemű s állású úrnők kedv
telve találkoztak egymással s néha külföldi nevezetes
ségekkel. Az egykori akadémiai főtitkár: Fraknói Vilmos



következő határozati javaslatot elfogadásra előterjeszteni. 
Mondja ki a tisztelt közgyűlés, hogy:

1. A  inillenium megünnepeltetését Turóc-mevye 
minden népiskolájában szükségesnek tartja.

2. az ünnepély halaadő istentisztelettel kezdődjék'
3. ismertesse a tanltő az ünnepély jelentőségét 

egy a növendékeihez intézett beszédben ;
4 . gondoskodjék a tanitő arról, hogy ugyanakkor 

egy magasabb állású egyén a közönséghez intézzen 
beszédet;

5. az iskola növendékei hazafias dalok és szava
latok előadása által működjenek közre az ünnepélyben;

6 . a milleniumi iskolai ünnepély gyermek- s nép
mulatsággal záródjék.

26. szám. Turóc-Szenl-Márton,

h í r e i n k .
—  A ruttkai állami iskola tanévzáró vizsgáit a 

gondnokság, szülők s tanügybarátok általános érdek
lődése mellett f. hó 20—24-én tartá meg. E vizsgák 
befolyását idegenek is tisztelték meg jelenlétükkel, 
többi között Rampel József, vasúti felügyelő Buda
pestről. A tantárgyakban előmenetel, valamint a női 
kézimunkák gazdag s gyakorlati kiállítása a közön
séget nem csak kielégítő, de egyúttal kellemesen lepte 
meg. F. hó 25-én tartatott meg a zárünnepélv. 1H75. 
év óta ez az első eset, hogy ezen a gyermek kedélyére 
s egész lényére kiható fontos aktus az iskola saját 
épületében folyhatott le. De bár az épület meglehetős 
tágas termekkel rendelkezik is, olyan még se akadt, 
a mely képes lett volna a tanulókat meg az érdeklő 
közönséget magába fogadni, a miért a tanulóknak 
felerésze a folyásén helyeztetett el. Az ünnepély a 
Hymnusz eléneklésével kezdődött s utána Schik Vilmos, 
az intézet igazgatója, tartalmas beszédében az iskola 
történetét röviden vázolta, kezdve az 1S75. évtől, 
melyben a helyi állami iskola egy tanerővel s vagy 
40 növendékkel kezdte meg működését folytatólag 
a midőn ő három évvel rá másodmagával 75 tanú 
lóval átvette az intézet vezetését egész a jelen korig, 
a melyben az iskolának immár díszes, de már is 
szűk épülete — 8 tagból álló tantestülete s 500 
növendéke vagyon. 0 , mint az iskola fejlődésének 
17 éves vezető szemtanúja, beszéde folyamán megem
lékezett mind ama férfiakról, a kik erkölcsi s anyagi 
támogatásukkal segítségére voltak ez intézetet a jelen 
virágzó fokraemelni; megemlékezett azon személyekről, 
kiknek : Ráth Péter vezérigazgató, SziilUi Géza, Bocán 
Elemér s a jelenlegi gondnokság stb. az iskolaépület 
köszöni létét; megemlékezett a múlt tanév minden 
nevezetesebb mozzanatairól. E beszéd után alkalmi 
szavalatok következtek, majd két hangú énekek s a 
jutalomdíjak kiosztása. Petricsek János, gondnoksági 
elnök a közönséghez s növendékekhez intézett buzdító 
beszédet s a »Szózat* eléneklése után az ünnepély 
ezen része befejezletett. Az ünnepélynek a délutáni 
órákban folytatása volt, még pedig az esőre hajló 
idő miatt a társaskör kuglizó kertjében, később a 
valóban beállt eső következtében a vasúti vendéglő 
termeiben. Itt a mühelyi zene mellett, a közönség 
egész élfél utánig a legkedélyesebben tölté el az estét. 
Az ünnepély sikeréért elismerés illeti a következő 
urakat: Petricsek János gondnoksági elnököt, ki annak 
érdekében a legtágabb buzgalmat fejtette k i ; Saager 
Ferenc vasúti felügyelőt, ki a mühelyi zenét díjmen
tesen engedélyezte az iskola rendelkezésére; O-savszky 
István állomási főnököt, ki a vasúti éttermet a növen
dékek rendelkezésére bocsátotta. A jutalomdíjakra 
40 frt fordittatott. Ehhez járultak : a ruttkai fogyasz
tási szövetkezet 25 frttal, (Éder Róbert úr érdeme), 
a társaskör 10 frttal, s egy magát megnevezni nem 
akaró 5 frttal.

—  Turisták kirándulása. A Magyar Turista-Egye
sület Turóci osztályának néhány tagja július hó

apát kanonok sok éven at telenként szintén gazdag 
vacsorákat adott az akadémia hétfőin, főleg az osztály- 
ülések után. Ilyenkor az ö nagydíszü lakása — a palota 
emeletén —  tele volt vidám zajjal, olykor vitával, 
eszmecserékkel s megvalósítandó tervekkel. Egy fürge- 
kezű gyursiró mennyi szellemes adomát, emléket, politi
kai, irodalmi és művészeti nézetváltást jegyezhetett 
volna itt föl, melyek inter pocula fesztelenül folytak 
az akkori elnök, Trefort miniszter, tudós főpapok, tör- 
ténetbuvárok és szépirók ajkáról! A mai főtitkár, ki 
nem csak kiváló természettudós, hanem szeretetreméltó 
gentry-vér is, az összes ülések után szintén folytatja a 
vendégszeretet kedvtelését.

Mind e társas életi összejöveteleken lehetett csak 
látni, hogy a nappal és az üléseken vagy tanszékeken oly 
komoly tudósok, — még a legöregebje is — mily vidáman 
tudnak együtt mulatni. Tarjagos Illés és Mokány Berci 
azonban sehogy sem érezték volna köztük magukat 
otthonosan. Mert két nemzeti közszokásnak az akadé
mikusok teljességgel nem hódoltak az estélyeken. Kár
tya-játék és toast nem volt soha. Csak egyszer emlé
kezem, hogy Hunfalvy Pálnál, midőn épen az. ő hetve 
nedik születésnapja volt, olvasott föl Gregus Ágost egy 
elmés verset arról, hogy házi gazdánk holnaptól kezdv: 
hetvenkedni fog, kívánva, hogy majdan kilencvenkedjck 
is. Erre aztán szívből zugtuk rá az éljent.

íme, még vidám tarsas élet is fejlett ki abban a 
szép palotában, melyet a szolgaság idejének >első sza
bad szó«-ja hozott létre.

Vadnai Károly.

elejére kirándulási tervez a Ploszkára. a honnan 
felséges kilátás nyílik Turóc-, Zólyom- és Liptómegyére. 
A kirándulás részletes terve szerint a kirándulók 
kocsikon mennek Bella nevű községen át egész a 
felhágóig, honnan mintegy három óra hosszai gya
loglás után felér a társaság a Ploszkára. Innen fél
órái séta után a Csierni kamenra jut, a hol havasi 
gyopár található; ebédelés és kényelmes pihenés 
után lerándul a társaság Sturecre, a hol kocsikra 
száll s Korilnicára hajlat. Koritnicáról másnap ugyan
csak kocsikon Rózsahegyre megy, a honnan vasúton 
tér haza. Ezen néhány turista lapunk útján kéri fel 
az osztály tagjait, hogy a kik részt akarnak venni a 
kirándulásban, e hét folyamán jelentkezzenek az 
osztály pénztárosánál, a hová egyúttal a kocsibér 
fedezése céljából, a jelentkezéssel egyidejűleg 1 frtot 
beküldeni szíveskedjenek. Az indulás napja s egyéb 
körülményei lapunk utján legközelébb hirdetve lesz
nek. Megjegyezzük még, hogy azok, a kik csak a 
Ploszkára szerelnének kirándulni, amennyiben idejük 
vagy egyéb körülményeik nem engednének a koritnicai 
kirándulásban való részvételt, este, a felhágónál váró 
kocsikon visszatérhetnek.

— Apostolok oszlása. A turóc-szt.-mártoni állami 
iskolák tantermei árván maradtak. Az az élénk nép
ség, mely úgy a tantermeket, mint a város utcáit 
élénkítette, a mull héten haza tért a szülői házhoz, 
hogy évi működéséről beszámoljon. E város közön
sége előtt az első napok mély csendje sajátságosán 
szokatlan ; különösen az iparos- és kereskedői osztály 
érezni fogja annak az 500 tanulónak szétszélledését, 
melynek az állami iskolák termei a lefolyt tanévben 
nyitva állottak. Maguk a tanárok is jórészt elköltöznek 
körünkből, hogy a jó l meg érdemelt szünidőt szülőik 
és rokonaik körében tölthessék.

— Alapkő letétele. A »Vágvölgyi Turista Osz
tály* kiküldöttei a Kis-Krivánon építendő menház 
alapkövét június hó 22-én tették le. Dr. Pattantyús 
Márton ügyvivő alelnök beszédet tartott az t350 m. 
magasságban letelt alapkőhöz, méltatva egyúttal a 
földes úr, gróf MaUáth György érdemeit, mint a kinek 
köszönhetni, hogy a menház felépíthető. A men- 
ház a Kis-Kriván lejtőjén épül, az északi sze
lektől meg nem támadható alkalmas helyen, a 
honnan másfélórai kapaszkodással fel juthat a kirán
duló a csúcsra.

— Haláleset vigyázatlanságból. E hó 25-én tör
tént, hogy a turóc-szent-mártoni polgári iskola IV. 
osztályát végzett Balogh Rezső, bátyját, a stubnyai 
állomás főnökét látogatta meg; ott egy töltött ílobert- 
tel a mezőre ment verebeket lőnni, a midőn hozzája 
csatlakozott Záborszky szolgabiró fia is, ki kezébe 
véve a fegyvert saját vigyázatlansága folytán hasba 
lőtte magát és oly súlyosan sebesült meg. hogy szegény 
június hó 29-én meghalt.

—  A csendörség szaporítása. Ö felsége a király 
legfelsőbb elhatározására megendte. hogy a csendőrség 
létszáma 7 szárny- és 29 szakaszparancsnoksággal 
szaporíltassék. Turóc-megye szakaszparancsnokságot 
kap Turóc-Szt.-Márton székhelylyel, melynek folytán 
az őrsök száma is kettővel szaporodik. A szakasz- 
parancsnokságok július hó 1-óvel megkezdik műkö
déseiket.

—  Hangverseny. Somogyi Mór zongoraművész, a 
budapesti zene-conservatorium igazgatója, július hó 
6-án, neje és Szirmai Imre közreműködésével Stub- 
nyafürdőn hangversenyt rendez; kezdete 7Vs ó rak or; 
helyárak: körszék 1 frt 50 kr. zártszék 1 frt.

— Fuldokló asszony. Egy Kulifaj nevű jahodniki 
paraszlasszony, e hó 22-én, a mezőröl hazamenvén, 
útját azzai akarta megrövidíteni, hogy nem a lejcbb 
fekvő hídou, hanem a Kuchárik-féle bőrgyárnál akarta 
a Turóc vizét átkelni. De a csúszós kavicsok okozták 
azt, hogy a Turóc sebes vize elsodorta a gyenge és 
áldott állapotban lévő asszonyt. Mintegy 200 lépés
nyire vihette a víz, midőn Links Adolf székgyári 
esztergálvos-segéd, aki épen fürdésre készült, észre
vette ő t ,' nyomban utána ugrott és megfogta a már 
félig holt asszonyt. A parton álló még három gyári
munkás azonnal segítségére jött és így sikerült a 
szerencsétlenül járt asszonyt a partra hozni, aki 
fején is megsérült. Egy lél óra múlva magához tért 
és ekkor hazavitték Őt a derék emberek.

— Halálozás. Kostyál Antal itteni asztalosmester, 
kiről lapunk múlt számában azt a hirt hoztuk, hogy 
egy erdei kirándulás alkalmával fára mászott, azon
ban onnan szerencsétlenül lezuhant, — folyó hó 28-án. 
az esés okozta zuzódás következtében meghalt.

—  Levelhordók öröme. A levélhordók sztrájkjá
nak mégis lesz hasznos eredménye is. Arról értesü
lünk, hogy az érdekelt postai alkalmazottak már 
augusztus havától kézdve lakásbérfölemelésben fog
nak részesülni. A miniszter a tekintetben is intéz
kedett, hogy velük szemben a bánásmód szintén más, 
méltányosabb legyen.

— Gyilkos feleség. Novak Mátyás duhrovai 
(Liptóm.) lakos felakasztotta magát, mert felesége 
az egész vagyonát könnyelműen elpazarolta. Most 
— mint levelezőnk jelenti — kiiünt, hogy Novák 
gyilkosság áldozata. Nováknét bekísérték a bíróság
hoz, mert azzal vádolják, hogy férjét ö ölte volna 
meg s azután akasztotta fel.

— Tanoncul felvétetik a turóc-szt.-mártoni magyar 
nyomdában, egy jó  házból való és a kellő iskolai 
kiképzéssel bíró fiú.

F B t  Y l P f e K l  H l  H  A D Ó .

Irodalom.
Szalay Baráti .Magyar nemzet története, című 

nagyértékű müvének első kötetéből most jelent meg a 
16. füzet. Ezt a füzetet is 2 mümellékiet és 12 
a szövegbe nyomott illusztráció díszíti. A mümellékletek 
e füzeiben : Magyarország a honfoglalás korában, ezt 
az érdekes térképet Dr. Baróti Lajos tanár tervezte és 
Hátsek Ignác rajzolta ; — a másik mümellékiet Szent 
Erzsébet képe Liesen Mayer Sándor festeménye után. 
A szöveg közzé nyomott illusztrációk: Koronázás, Lilio- 
mos korona. Régi magyar határkő a XII. századból, 
Magyar főúr, a XII. századból. Régi magyar csatakép, 
A visegrádi öreg torony. Püspök a XII. századból, 
Régi magyar egyházi szervenyek, Benedek rendű szer
zetes, Templomos vitéz. A  szöveg tovább tárgyalja az 
Árpádházi királyok korát, a köz és műveltségi állapo
tokat akkori időból. Jó lélekkel ajánljuk a mű megszer
zését mindenkinek. Egy füzet ára 30 kr. Az egész mű 
60— 65 füzetben lesz teljes, s igy előfizetni is lehet 6 
füzetre 1 frt 80 kr., 12 füzetre 3 frt 60 krral; a Lam- 
pel R.-féle cs. és kir udvari könyvkereskedésben.

A »Magyarország Vármegyéi és Városai* állandó 
munkatársainak bizottsága junius 8-án Rákosi Jenő a 
Budapesti Hírlap főszerkesztőjének elnöklete alatt ülést 
tartott. Jelen voltak az elnökön kívül dr. Borovszky 
Samu, Borbás Vince, dr. Kiss János, Kormos Alfréd, 
Cimponeriu Dénes, Kada Elek, György Aladár, Mud- 
rony Soma, dr. Németh József, Kovács Gyula, dr. Csa- 
podi István, dr. Némethy Károly, Kenessey Kálmán, 
Dedek-Crescens Lajos, Vende Aladár, Vági József és 
mások. Sziklai János dr. szerkesztő bemutatta a Kassát 
és Abauj-Torna vármegyét tárgyaló kötetnek eddig 
kinyomott iveit, képeit és térképeit. A bizottság 
az eddigi munkálatokat helyeslőleg tudomásul vevén, a 
munka megjelenésének határidejét szeptember hó végére 
tűzte ki. Helyeslő tudomásul vette továbbá az értekez
let a Kolczs-, Bars , Esztergom-, Bihar-, Vas-, Szabolcs- 
és Liptóvármegyékben folyamatban lévő előmunkálatok
ról beterjesztett jelentést. György Aladar indítványára 
Rákosi Jenő elnök, dr. Borbás Vince, dr. Kiss János és 
Mudrony Soma hozzászólása után a bizottság elhatá
rozta, hogy a fontosabb szakmákra a munkatársak 
részére utasítás dolgoztassák ki. A  természetrajzi részt 
illető utasítás kidolgozására Entz Géza, Lóczy Lajos, 
dr. Borbás Vince és Szterényi Hugó bizottsági tagokat 
kérte fel. Az ülésen bemutatott és eddig kinyomott ivek, 
rajzok, térképek, mülapok stb. a legnagyobb tetszésben 
részesültek. Különösen érdeklődést keltett a vármegyék
nek és vármegyei székhelyeknek a mű számára készült 
legújabb térképe, melyek külön e célra eszközölt uj 
felvételek alapján készülnek és pontosság, alaposság és 
precíz, szép kivitel tekintetében minden eddig megjelent 
hasonló munkát felülmúlnak. E rendkívül érdekes hon
ismertető munkának, mely a világirodalomban párját 
alig fogja lelni, nem szabadna hiányozni egy művelt 
család könyvtárából sem. Megrendelhető Budapesten az 
»Apollo< irodalmi részvénytársaságnál, Rottenbiller-utca 
46. A  munka füzetekben fog megjelenni és egy füzet 
ára 30 kr.

1896. június 30. 3

N y i 111 é r.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáramból rendelik —  fekete, fehér és színe
seket 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként — sima, 
csikós, kockázott, mintázottakat, damasztot stb. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban stb.) 
postabór és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: l le im e l ie r ^  €». (cs. k. 
udvari szállító) gelycaiigyÁrn Z tir ic lilic u . — 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elintéztottnek. 1

H I R D E T É S E  K.
971. tk. sz. 1896.

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

hatóság közhírré teszi, hogy Janik András és társainak 
Hicsko András elleni végrehajtási ügyében a bbányai 
kir. törvényszék területén Nagy-Rákó községben fekvő :

1. A nagy-rákói 25. sz. tlkvben A. I. 1— 8. sor-sz. 
alatt felvett ingatlanságból és közte a 37. öi. sz. ház
ból kk. Hicsko Andrást B. 7. sz. alatt xh  részben megil
lető jutalékra 246 írtban,

2. az ugyanazon tlkben A. -f- 1. sor . 125.hr. sz. 
ingatlanságból ugyan azt B. 7. sz. alatt V7-ed rész
ben megillető jutalékra 57 írtban,

3. az ugyanottani 73. sz. tlkben A. -j- 1. sor-sz. 
alatt felvett ingatlanságból kk. Hicsko Andrást B. 10. 
sz. alatt Yn-ed részben megillető jutalékra 30 írtban 
meghatározott kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlauság az 1895. 
julius hó 20-án d. e. 10 órakor Nagy-Rákó községben 
a község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlánság kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben



Turóc-Szent-Márton,
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
jelenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
elöleges elhelyezéséről kiál flott szabályszerű elös- 

mervónyt átszolgáltatni.
Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. április hó 18-án.

Medz i hr ad s z ky ,  
kir. aljbiró.

1833-1895. polg.

Idézési hirdetmény.
A znióváraljai kir. járásbíróság közhírré teszi, 

hogy Kohuth János turóc-szt.-mártoni ügyvéd állal 
képviselt Faczuna Máté bálintfalvi földművelő fel
peresnek ismeretlen tartózkodást! borezfalvi illető
ségű Kubin Mihály földmivelő alperes elleni J<>0 frt 
tőke s jár. iránti keresetének sommás tárgyalására 
1895. évi július hó ll-ik napjának délelőtti 11 órája ezen 
bíróságnál kitüzetett, és ismeretlen tartózkodásu al
peres részére Dr. Hilmer István znióváraljai ügyvéd 
ügygondnokul kirendeltetett.

Felhivatik ennélfogva ismeretlen tartózkodásu 
alperes, hogy ügyének célszerű védelme iránt a részére 
kirendelt ügygondnokot kellően utasítsa, vagy a tár
gyalásra személyesen avagy más megbízott állal meg
jelenjen, mert különben mindezek elmulasztásának 
következményeit magának tulajdonítsa.

Kelt Znióváralján, 1895. évi junius hó 12-én.
L e l i o t z k y .

járásbiró.

könyvben A. I. első sor-, 193. hr. sz. a. felvett Stilla 
szül. Rendek Mária nevére irt 132 ö.*i. sz, házra 
820 frt kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fenneb megjelölt ingatlanság az 1895. évi 
julius hó 10-ik napján d. e. 10 órakor Znióváralja köz
ségben a községházánál megtartandó nyilvános árve
résen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10u/o-át készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi április hó 10-én.

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

F B I .  V i n t f H I __W I  H  A  I» 6. 1895. júniU9 30. 26. szám.

1207. tk.
II.

Van szerencsém a t. közönség b. tudomására hozni, hogy
Turóc-Szt.-Mártonban,

u R o l k o - f é l e  h á z b a n  (az izr. tem plom  átél lené ben)

k o s á r f o n o d á t
nyitottam.

Állandóan készletben vannak: kisebb-nagyobb k é z i -  
k o tta ru k  minden minőségben, (( .v c r m c k -k o c N ik  teljesen 
felszerelve, u fi-, p a p ir -  és fa -k o M a r a k , « irá | f-a * *#.tal- 
k a k  k a r o N -ttz é k e k , a m e r ik a i  l i in lá k , n z e k é r -
Ka*»ok, slb.. sth.

Minden a szakmámba vágó munkát a leg o lcsób b  árak 
mellett és a le g jo b b  k iv itelben  szállítok. — Megrendelések 
gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

Kiváló tisztelettel

Holko Pál,
657. tk. sz. 1895.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szent-mártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Polonyi 
Györgynek Stilla szül. Rendek Mária elleni végrehaj
tási ügyében a bbányai kir. tvnvszék területén Znió- 
váralja községben fekvő, a znióváraljai 292. sz. tlj.-

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

hatóság közhírré teszi, hogy Pelvko Józsefnek, Marék 
szül. Csjerny Anna elleni végrehajtási ügyében a 
besztercebányai kir. törvényszék területén Kis-Csep- 
csin községében fekvő a kis-csepcsini 119. sz. tlkvben 
A. -f- 1. sor 74/b. hr. sz. alatt felvett ingatlanságból 
Marék szül. Csjerny Annát B. 5 alatt Va részben 
megillető jutalékra 50G fiiban, az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 1895. évi 
július ho 16-ik napján d. e. 10 órakor Kis-Csepcsin köz 
ségben a község házánál megtartandó nyilvános árve
résen 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 lett elöleges elhe 
lyezéséről kiállított szabálysserü elösmervényt átszol
gáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban. 1895. évi április hó 19-én.

Medz i hr adszky ,
kir. aljbiró.

Nem a reklámnak, hanoin a sok ezer ombor általi 
személyes tovabbajánlásnak, — a kik a

Rictiler-téle Tlncl. capslci copip.-t
(Horgony- Pain - E x p e lle r t )

az utolsó 25 évben jó sikerrel használták, — kö
szönheti ozon igazán biztos hatású háziszer nagy 
olterjoBztósét és altalános kedvoltsógót. Ki a Tinct. 
capsici comp.-t (Horgony-Pain-Expollort) k ö t 
vénynél, czúznál (tagszaggatásnál), keresztcsont- 
fájásnál, fej- és fogfájásnál, csipfájdalomnál, fáj- 
dalomcsillapitó bedörzsóleskont alkalmazta, abból 
ogv üvoget mindig készletben fog tartani, hogy 
azt meghűléseknél is, mint levezető, elháritó 
szornok alkalmazhassa. Kzon rég jónak bizonyult 
háziszornok ára igon olcsó, tudniillik 40 kr., 70 kr. 
ós 1 frt. 20 kr. üvogonkónt — Kapható a gyógy- 
szortárakban; B u d a p e s t e n :  T ö t ö k  
J ó z s o f  gyógyszerosznól.

Csak a „Horgony" védjegygyei ellátott 
üvegek elfogadandók.
Richter-féle gyár Rodolitadtban, Thür.

J l l ö j l ^ s z .  1895.

II.

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

hatóság közhírré teszi, hogy Laczko Józsefnek, Laczko 
János elleni végrehajtási ügyében a besztercebányai 
kir. törvényszék területén Szklenó községében fekvő, 
a szklenói 100. sz. tlkvben A. I. 1—42. sor-sz. alatt 
felvett s Laczko János nevére irt ingatlanságra, 
ahhoz tartozó erdő és legelő illetőségre, valamint 
az53. öi. számú házra 1174 frtban az árverést eirendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 1895. évi 
julius hu 17-én d. e. 10 órakor Szklenó községben a 
község 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 lett elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt 
álszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi április 18-án.

Medzihradszky,
kir. aljbiró.
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A tapasztalat azt oktatja, hogy :
Mindig a helyes forrást keresd, ha vásárolsz.

liz méltán az ón üzletemre vonatkozható, mert 
csakis egy o ly  nagymérvű üzletnek, amilyen az enyém , 
lehelnek o lcsó  költségei, m ely körülm ény óriási kész- 
nénzáru-bevásárlásoknak és egyéb előnyöknek köszön
hető s melyeknek végre a vevőim  veszik hasznát.

Gyönyörű minták magánvevöknek ingyen és 
bérmentve.

Bíítartalmu mlntakönyvek, amilyennek eddig 
még nem léteztek, szabók részére bérmen- 

tetlenül.
Öltönyöknek való kelmék S
P eru vien  és tlosk ing a magas k léru s  részére, szabály
szerű kelmék cs és kir. t is z tv ise lő -e g y e n ru h á k ra , 
úgyszintén hu dastán yok , tű zo ltó k  és to rn á zók n a k , 
valam int liv ré k  részére. T e k e -  és já té k a s z ta lo k ra  

való posztók, k ocs i-á th u za tok .
r a k t á r  slájeri, karinthiai, tiroli stb. 

lodenben férfi és női h aszn á la tra , e red eti g y á r i 
á ra k  mellett, oly nagy választékban, a m ilyent húsz

szoros verseny sem nyújthat.
|j4-Kiiagyol»l» t á la N ’/d é k  csakis finom, tartós női 
p osz tób ól, a legdivatosabb színekben. M osó -szövet, 

u ti-p la idok  4 — 14 frtíg,
M8V'- G / n h Ó - k o l l Ó k o k  (uj-bélés,gomb,tű, szinten b ó a U U  I V t l l t h t l t  cérna stb.).

!X?-‘ Valódi, tartós, tiszta gyapot posztó árukat,
és nem holmi olcsó rongyot, mely alig a 
szabó munkadiját érdemli, ajánl jutányos áron

STIKAHOFSKY J.,
B E t T i T i T B E N -  mÍ L m .
Legnagyobb gyári poszto raktár V» millió forint 

értekben.
Szétküldés osak utánvét mellett.

F igyelmeztetés!  Minthogy ügynökük és házalók
• Stikarofsky* elnevezéssel másodm inöségü árukat 

szoktak árusítani, félreértések kikerülése végett 
figyelmeztetem a n. é. fogyasztó közönséget, hogy 
ilyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom  el 

áruimat.
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csodálatraméltóan hat! Úgy öl, mint semmi más szer, mindennemű rovarokat,
e s  e z é r t  m i n t  e g y e ti e n a m a g a ne mé b e n  d i c s é r  l e l i k és ke r es t e t i k .  I s m e r l e l S j e I e i : 1. a 1 e p e c s é l e 11

V u r o v .M ir . l . -M á r lo i i t  Órakor Miksa és Fi;
* Schwarz Kálmán
* Soltész L.

pal ac k ,  2. a » Zac her l «  név.
i Bodicky l>. M.

* Pálka Péter
» Schavcrnoclt O.

I . i l i t o  s# .l. M iit ■<»*• t Trnowsky József 
“ ■■•••“ í*  « á l  F.mil
M B iir w n n y » Burda János

furoc-azt.-martom Magyar Nyomda — Moskócii Peremmé. ------------------------------- -----------------------------  —
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