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Kiadóhivatal a turoc-szt.-martoni Magyar Nyomda".
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra címezve Turóc-Szt.-.Mártonhu küldendők-

Magánhirdetések legjutúnyosiihhan, árszabály szerint 
Hivatalos hirdetések dija: 100 szóig 2 frt, ezentúl 

minden megkezdett száz szónál 50 krral több.

Női kék harisnyák.
A budapesti tudományos egyetem tanácsa 

a közel múltban azon sajátszerű határozattal 
örvendeztette meg a magyar nővilágot, hogy 
a tudományos egyetem bölcsészeti és orvos
tani hallgatói közé már ez évben felveszi a 
női hallgatókat is.

A magyar nők — kétségtelenül —  már 
eddig is oly nagy tért hódítottak maguknak 
műveltségükkel az önálló megélhetés terén, 
a létért való küzdés nehéz mezején, hogy 
azzal méltán meg lehettek elégedve. Most 
azonban ezen határozat óta még nagyobb 
büszkeséggel töltheti el őket az a ludal, hogy 
ismét egy új. még pedig nagy lépéssel vihették 
előre emancipációjuk ügyét.

És ez mind helyes. Ugyanis vannak nők, 
kik tudják, hogy a férjhez menetelhez kevés 
reményük lehet, de kiváló tehetséggel vannak 
ellátva. Miután pedig vagyonuk kevés esetben 
van annyi, hogy maguknak független meg
élhetést biztosíthainának, és érzéseik sokkal 
nemesebbek, minisem akár rokonaik, akár a 
társadalom rovására óhajtanának megélni; ezért 
maguk óhajtanak magukról gondoskodni.

Oly jog ez, melyet nemcsak respektálni, 
de a mely előtt tisztelettel kell meghajolni 
mindenkinek.

Az olyan nők tehát, a kik erős észbeli 
tehetséget éreznek magukban és tudják, hogy 
azt éppen úgy értékesíthetik, mint a férfiak, 
azok az élet harcában teljes sikereket érhetnek 
el; azoknak minden tekintetben van fogosult- 
ságuk arra, hogy előttük az egyetem kapui 
megnyíljanak. És pedig annál is inkább köve
telhetik maguknak ezt a jogosultságot, mivel 
a férfi az észjog szabályai szerint semmiképen 
sincs jogosítva előjogot élvezni a nő felelt.

Ámde a dologgal mégis jó lesz csinyján 
bánni! A természet berendezésében a nőnek 
hivatása a háziasszonyi tevékenységben találja 
meg a maga legszebb feladatát. Okos csalá
doknál az anyáknak mindenekelőtt gyerme
keik nevelésében kell a legszebb feladatot 
megtalálni. Lehel-e tehát célcllenesebb eljárást 
követni a leánynevclésben, mint midőn a pol
gári szülők zenét, majolikafestési, zongorát, 
színészetet, idegen nyelvek bírását és idegen

irodalmak ismeretét tekintik a helyes nevelés 
alapfeltételének? Azzal a makacs energiával, 
melylvel leányaikat a zongora mellé erőszakol
ják, koncertekbe cipelik, francia, angol nyelvre 
kényszerítik, csakis idegeiket rontják meg és 
teszik tönkre; hiszen e nembeli tudományuk 
ezer esel közül 999-ben ugyancsak nem ér 
egy hajító fát.

A milliomos hölgyeknek, minők Magyar- 
országon nincsenek, ily luxus megengedhető, 
habár azok boldogságát is éppen ezen az úton 
teszik tönkre. Ellenben szerény polgárnak egy 
vagyont pocsékolni el ily nevelésre, igazán oly 
őrültség, melyben rendszeri még a legjobb 
akarat sem találhat.

Csak a házvezelés és a konyha okos keze
lése áraszthat a nőre oly fényt, mely több a 
művészet minden üres dicsőségénél.

Tiszteljük azokat, kik azon elvből kiindulva, 
hogy a nő existenciája ne pusztán a boldog 
vagy a boldogtalan házasság sorsától függjön, 
azt kívánják, hogy a nő is szerezze meg magá
nak azt a kvalifikációt, a melylyol ügyvéd, 
orvos, tanító és tisztviselő lehessen. De mondja 
meg valaki, vájjon okos dolog-e egy szeren
csétlen házasság következményének elhárítása 
szempontjából, minden házasságot szerencsét
lenné tenni? És vájjon, ki mondja meg, hogy 
a nő boldog-e, ha egyszer hivatalnokká, orvossá 
vagy tónílóvá lett? Ez a nő igazi rendeltetése?...

Bizony azt gondoljuk mi, hogy azok a lel
kesült idealisták, a kik minden nőt kék haris
nyába bujtatnának, nagyon rövidlátó és híg 
gondolkozású politikusok.

Nem tudós nőkre, hanem valódi édes 
anyákra van az emberiségnek szüksége. Ezek 
az állam alapkövei.

Mi is elismerjük, anélkül, hogy a dolgok 
természetes rendjét felforgatni sietnénk, hogy 
az asszony, ki jogot vagy medikát akar tanulni, 
arra éppen úgy fel van fogosílva, mint a férfi 
a cukrászat űzésére vagy a szakácsságra. De 
azért mégis rettentő csapás lenne, ha a nők 
többsége akár agitáció folytán, akár a divat
nak, vagy a társadalmi kényszernek hódolva, 
— tudományos pályára szánná magát.

A mai neveles már úgyis azon határpon
tokra tévedt, a hol a férfi fizikai egészségét 
megrongálja, szellemi erőit pedig megernyeszti.

A nők nevelésénél ellenben az a határ már 
eddig is túl van szárnyalva.

Mit akarunk hát?
Azt akarjuk, hogy a nők tudományos 

képzése által még több család pusztoljón el, 
mini a mennyi a szerencsétlen nevelési rend
szer által már eddig is elpusztult?

Van a magyar társadalomnak ily céllévesz- 
tell, álkos nevelésre kidobni való pénze?

Azt akarjuk, hogy az ideges, hiszlorikus, 
kimerült, kétségbe esett és elzüllött existen- 
ciák e^ész raja özönölje el társadalmunkat ? 
Hisz az^bevégzelt dolog, hogy a nőknek ludo- 
mányos/pályára való tömeges lódulása az egész 
nőnemet a szellemi és fizikai katasztrófa elé 
vezeti.

Óvakodni kell tehát attól, hogy a nők 
tudományos oktatása járványnyá váljék e 
hazában.

A mire az amerikai milliomosoknak pénze 
és így ereje is van, azzal az agrikullur tár
sadalmak nem mérkőzhetnek.

Hogyan vehetne tömegesebben 
részt az ezredéves kiállításon a sze

gényebb néposztály is?
Nagy, fényes ünnepély lesz előreláthatólag hazánk, 

nemzetünk ezredéves ünnepe.
Részt vesz abban mindenki, ki érezni, lelkesedni 

tud s életjelt képes adni magáról; a főúr és a nép 
egyszerű embere, a szellem és a kéz munkása, keres
kedő és iparos, vármegyék s nagyobb és kisebb köz
ségek, testületek s egyesek mindnyájan, kivétel nélkül.

Legalább igy kellene lennie.
De minden esetre annál impozánsabb megnyilat

kozása lesz az a nemzeti közérzületnek, ha minél szá
mosabban igyekszünk abban tényleges részt venni s 
minél tömegesebben látogatják meg hazánkfiai az ezred
éves országos kiállítást, mely a legfényesebb tükre lesz 
nemzeti haladásunknak, hazánk ezredéves történetének, 
kulturális fejlődésünknek.

beteges ideálizmus volna azt követelni, vagy arra 
számítani, hogy e kiállítást az ország összes lakossága, 
kivétel nélkül tekintse meg. Ez kivihetetlen volna még 
az anyagi áldozatok terhétől eltekintve is.

De arra nézve, hogy az ország szivében, fővaro
sunkban minél többen jelenjenek meg, mindent el kell 
követnünk; arra lehetőleg módot és alkalmat kell nyúj
tanunk, hogy ezt még az egyszerűbb, szegényebb 
néposztály köréből is sokan megtehessék, hogy igy a 
nemzeti dicsőség fényes ragyogása az egyszerű nép 
arcáról is visszasugározhasson !

A „ F E L V ID É K I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A .
Pa l i  d o k t o r.

Irta. P illé r  ArtUur.
Jó bor s víg zene mellett mulatott Pali doktor 

két jo barátjával: Ákos és Sándorral.
Pali doktornak hívta mindenki, mert haragudott, 

ha máskép szólítottak.
Csúnya volt nagyon a vezetékneve — »Leha«.
A névjegyet íéireértés kikerülése okából így nyo

matta : »Dr. Leha Pál* s az »e* betűre vesszőt tett, 
de a melyet át is húzott, nehogy azt higyje bárki is, 
h°gy az az igénytelen áthúzott vesszőcske nevének
alkotó része.

Csengett a pohár, folyt a bor, sírt a hegedű 
s vele együtt énekelt a három jó barat.

— No, Leha barátom, azaz, bocsánat, kedves 
Pali doktorom, mutasd meg most, hogy legény vagy 
a talpadon !

Szólt Ákos oly nagyot ütve az asztalra, hogy 
sírtak belé a poharak.

Pali doktor nem felelt, hanem ahelyett egyik 
kezével szájához emelte a teli poharat, a másikkal 
pedig megfenyegette a »szónok«-ot.

— Mást kérdek én, édes doktorkám, szólt 
Sándor — mikor akarsz Hymen rózsalaucaival egy 
kisasszonyt magadhoz lűzni Örökre?

E szavakra felnézett Pali doktor már almos sze
meivel, kiegyenesítette meggórbük hatat s erélyes, mél
tatlankodó hangon monda:

— Eh! Ne boszantsatok már örökös »szónok- 
lataitokkal*.

De Sándor csak tovább vezette a beszéd fonalát.
— Pedig latod, jobban tennéd, ha úgy gondol

kodnál, mint én. Meglehetős számú tavaszt megértél 
már, ki tudja, nemsokára nem jön-e a tél, pedig ez, 
ha így folytatod életedet, könnyen megtörténhetik. Ne 
várd meg hát a telet, hanem kérj meg egy leányt még 
az őszön!

— Mit ? — pattant fel Pali doktor, ugyancsak 
mellbe ütve a fülébe játszó prímást, én és — leányt 
megkérni? — Ez absuidum.

— Hat hogy akarsz te megházasodni ?
— Csak két feltétel alatt: először is . . . bort ide 

pincér a fehérből! . . .
— Hej Palikám, csak a régi vagy te mindig — 

vágott szavába Sándor — tehát házasságod első lelté
tele: — a bor!

— Eh. dehogy ! . . . először is, hogy a leány kér
jen meg engem s ne én őt, másodszor, — ha 
már belekevertetek ebbe a ».szónoklatba* — nem 
örökre, hanem három havi felmondásra kössük meg 
a házasságot.

— S így megházasodnál ?
— Meg.
— Szavadat adod ?
— Szavamat 1

— Jó, de jegyezd meg, hogy ketten vagyunk 
tanuk.

— Nekem az mindegy, ha százan vagytok is ; 
ilyen leányhoz vagy asszonyhoz hozzá mennék.

*
Három, négy nap múlva az egész városon el volt 

terjedve a hír, hogy N. N. kisasszony elveszi Pali dok
tort, már a kezét meg is kérte, ki még ugyan nem 
mondta ki a boldogító >igen*-t, de valószínű, hogy 
nem fogja a kegyetlen »nem«-tnel összetörni a ritka 
kérő szerelmes szívét.

Ugyan mi lehet az oka Pali doktor habozásának? 
E kérdés foglalkoztatott mindenkit. Pedig nagyon egy
szerű rá a felelet: nem tudtak a jegyesek megegyezni 
a felmondási idő nagyságában.

A vőlegény — a kisasszony mindenáron egy évet 
kívánt; a menyasszony — Pali doktor nem tágított a 
három hónap mellől.

Végre 1 1  hónapban egyeztek meg.
Szeptember 2 7 -én — tehat nem várta meg a telet 

— lépett ki dr. Leha Pál a garcoti emberek sorából 
és siratva az aranyszabadság édes napjait kelt nászúira.

Pali doktort házassága után mulatni nem látták, 
mintha kicserélték volna; a legnagyobb lumpból minta- 
férj lett.

A régi jó barátok azt sugdosták, hogy nincs ideje 
szegénynek, hisz mar most gyűjti gondosan az okokat, 
a melyek alapján felmondhassa a házasságot.

A feleségével különben szép családi életet élt, — 
csak örökösen veszekedtek.



Hisszük, hogy a kormány és a kiállítás vezérlő 
igazgatósága is e tekintetben minden tőle telhetőt el 
fog követni. Azonban nem véljük mi is felesleges dolog
nak egy eszmét pendíteni meg, melynek alkalmazásával 
e cél a szegényebb néposztály körében is elérhető 
lenne. —

Ez eszköz volna e z : Alakuljanak az egyes köz
ségek tehetősebb lakosai e végett egy kiskörű szövet
kezetté.

Egyes embernek nagyon nehéz akár jövedelmé
ből, akar keresményéből bármi csekélységet is megta
karítani, mert a meglevő pénznek az egyszerű család
nál is száz meg száz helye van ; tehát minden krajcárt 
volna hová fordítani, hanem ha okos számítással min
den heti vagy havi keresményéből egy kis részt elsza
kítva, mintha azt takarékpénztárba tenné, egy bizonyos 
helyre lerakhatja s összegyűjtheti: igy a nélkül, hogy 
nagyon megérezné, a kiállításig még a hátralevő idő 
alatt is oly szép kis összeget takaríthat meg, mely e 
célra elegendő lenne arra, hogy szegényebb ember is 
a kiállítást, ezen nagy nemzeti ünnepet megtekinthetné 
s ez által óriási szellemi kincset, tapasztalatot gyűjt- 
hetne magának, tágulna fogalom- és gondolkozási köre, 
látna és megfigyelhetne sok oly dolgot, a miről eddig 
fogalma sincs s e nélkül nem is lesz; szóval anyagi 
áldozata s önmegadóztatása véghetetlen módon kárpó
tolva lenne az így nyert tapasztalatok által, a minek 
kulturális tekintetből nemcsak maga az egyén közvet
lenül, hanem közvetve az állam is a közműveltségnek 
ily módón való terjedése által hasznát vehetné.

A dolgot mi úgy képzeljük, hogy a községek 
lakosságának számához képest io, 20, 50 vagy 100 
ember ily elhatározással egyesülve, maguk közül egy 
mégbízható embert választanának, ki az egyesek által 
e célra szánt heti, vagy havi betéti összegeket össze
gyűjtve, időnként biztos helyen gyiimölcsözés végett 
elhelyezné s a betett összegről mindenkinek elismer
vényt adna. Ez nem lenne oly nagy és nehéz munka. 
A heti vagy havi betéteket oly összegben kellene 
tenni, hogy az egy év alatt felgyűlne annyira, hogy 
az úti költség és pár napi ellátás kiteljék belőle. Ezt 
mindenütt maguk az illetők állapíthatnák meg, de az 
sem volna szükséges, hogy minden tag egyformán 
fizessen be, csakis erejéhez mérten. — A megállapí
tandó idő, pl. egy év elmúltával, az összeg kivétetnék 
és a betét és kamatok aranylag felosztva az illetőknek 
kiszolgáltatnának s akkor testületileg egy tapasztaltabb 
egyén vezérlése mellett, a pénz a kitűzött célra lenne 
fordítható.

Próbálják meg az eszme keresztülvitelét a köz
ségi lelkész, tanító és jegyző urak, a községek hivatott 
vezetői, lehetőleg együttesen, vagy pedig lehetőleg egy 
közülök !

Higyjék el, hogy az eszme nem kivihetetlen, s hogy 
annak megvalósítása által mily nagy mértékben moz
dítanák elő a gondozásukra bízott nép értelmi fejlő
dését s ennek a jövőre is hogy mily messzire menő 
kihatásai lehetnének: az egyelőre kiszámíthatatlan.

De mindenesetre tény az, hogy ily módon ezred
éves nagy ünnepünk fényét, dicsőségét nagy mértékben 
mozdíthatnók elő s a kiállítás szellemi és erkölcsi hasz
nait valódi országos közkincscsé varázsolhatnék ! . . .

Szózat Magyarország munkásaihoz!
(Vége.)

Magyarországi munkastarsak! Az önérzetes, komoly 
törekvésű munkások nem nézhetiic tovább e lelkiisme
retlen visszaélést. Nem dobhatjuk magunkat egyesek 
érdekeiért a bizonytalansagba, hanem egyesült erővel 
törekednünk kell, hogy a magyar munkás is igazaihoz 
jusson, és azzal mihamarább élhessen. Nem nézhetjük, 
miképen taposnak legszentebb érzelmeinkbe, miképen 
szakítanak ki a haza, csalad, vallas szent kötelékeiből, 
hogy a nemzetköziség sivár terére vezessenek. Szer
vezkednünk kell, ha azt akarjuk, hogy jobb napok

2 Turóc-Szent-Márton,

Ha a kisasszony német gyárból kikerült tablettet 
vagy abroszt tett az asztalra, a magyar ipar nem támo
gatásával támadta meg a férj.

Ha hallották, hogy gyermek sír künn az utcán, 
azon kaptak össze, ki fogja tolni a kocsiban a gólya 
majdani vendégét ?

Egy ily barátságos eszmecsere alkalmával nagyon 
levert volt Pali doktor.

— Közös birtok lesz a gyermek, tehát te ép úgy 
tartozol őt tolni, mint én ! — monda a feleség.

— Az nekem mindegy — válaszolt dühösen a 
férj, — ha neked úgy tetszik, told hát a kocsiban a te 
részedet, az én részemet meg hadd sírni. Különben nem 
tűröm tovább örökös boszantasaidat, holnap 27-ike lesz 
úgyis, elérkezett a l t-ik hónap, bejelentem előre fel
mondásomat. Fejére tette kalapjai s elsietett.

— Még ma nem fogadom el Pali, csak holnap!
Kiáltotta utána kacagva a feleség.

Másnap lehorgasztott fóvel, földre s/.egzett tekin
tettel ballagott az utcán Pali doktor. Annyira el volt 
mélyedve gondolataiba, hogy beleütődött — valakibe.

A  valaki Sándor volt.
— Itt van a kritikus 27-ike, Pali, csak felmondták
— Jaj, hagyd cl, barátom; hisz felmondani fel- 

mondtam, de a jövő 1 1 hóra is megkaptam már a 
foglalót — fiam született!

— Gratulálok, kedves doktor; eddig soh'sem tud
tam megérteni, mért oly nehéz a házasságban a válás, 
most már tudom, mert oly előlegeket kap a szeren 
csétlen férj, a kiket vissza nem utasíthat!

virradjanak a magyar munkás-osztályra, szervezkednünk 
kell a Nemzeti Demokrata Munkáspárt alapján.

A párt nem akarja a munkások helyzetét javító 
törekvéseket szétszakítani, hanem ellenkezőleg, elfogad
ható alapra helyezett pártban összesíteni. E partnak 
két főcélja van : a munkások anyagi és szellemi helyze
tének javítását fokozatosan kivívni törvényes módón, 
hazafias irányban, nemzeti szellemben és ezt nemcsak 
hangoztatja, hanem józan gondolkodás, értelmes maga
tartás és kellő tettek áltál igyekszik keresztülvinni. 
Nem követelünk erőszakosan, hanem megfontoljuk 
kívánságaink életképességét, lehetőségét és — miután 
politikai jogok után vágyódunk — hazánk politikájának 
érdekeit nem hagyhatjuk figyelmen kivül. Önállóságot 
akarunk tanúsítani minden munkáskérdésben, hogy azon 
ür, mely a tőke és a munka közt létezik, minél előbb 
megszűnjön, hogy a munkaadó és a munkás érdekei 
közt létező ellentétek békés, törvényes utón mielőbb 
kiegyenlittessenek, hogy a munkásosztály a társada
lomnak necsak legnépesebb, de minden tekintetben 
leghasznavehetőbb része legyen, hogy tekintélyünkkel 
együtt hatalmunk a létért való békés küzdelemben 
növekedjen, hogy szellemi és fizikai erőnk kellőleg 
becsülve, értékesítve és a népjogi előnyök által jutal
mazva legyen.

Mi tehát nem a szociális elvek ellen foglalunk 
állást, hanem az u. n. nemzetköziség és azon jelszavak 
ellen, melyek a munkáskérdés megoldását az állam 
beléletének fölzavarásával vélik elérhetni és azok ellen, 
kik bujtogató, lázitó szónoklatok, erőszakkal előidézett 
tüntetések által félelmet akarnak előidézni, kik hazánkat 
minden tekintetben rázkódtatásnak teszik ki, kik a 
munkások, szakok és egyleti tagok közt csak a meg- 
hasonlást és viszályt idézik elő. Hogy céljainkat minél 
előbb elérhessük, minden körülmények között a békés 
utón fogunk maradni, hogy tisztességes, törvényes, 
mindenki áltál becsülendő eljárásunk és működésünk 
meghozza azon gyümölcsöt, melyet ellenkező magatartás 
nem teremthet meg soha.

És ha ezen az alapon a törvény keretén belől 
alkotmányos jogaink fölhasználásával a békés küzdelmet 
folytatjuk, tesszük azt hazánk gazdasági és ipari fejlő
dését szemelőtt tartva anélkül, hogy bármily nemzeti
ségű munkást megvetnénk; de minden nemzetnek kell, 
hogy első sorban saját kebelében ösmerje és rendezze 
annak törvényei szerint viszonyait. Nemzeti alapon 
haladva nincsen kizárva, hogy más állam munkásainak 
a helyes utón és irányban testvéri kezet ne nyújtsunk; 
de bármily nemzetiségű vagy ajkú legyen is a munkás, 
azon államnak, melyben kenyerét keresi és otthont lel, 
minden tekintetben tisztelettel tartozik.

A párt célja, mint föntebb említettük, a magyar
országi munkások anyagi és szellemi helyzetének javí
tása törvényes utón, nemzeti szellemben, hazafias 
hányban.

S a pártnak e cél keresztülvihetésére biztosítékot 
nyújt következő programmja :

1 . Az általános választói jog behozatala.
2. Az általános tandíjmentes' iskolai kötelezettség.
3 . A munkáskamarák létesítése, melyeknek kere

tébe tartoznék a munkaközvetítés és a munkanélküliek 
segélyezése is.

4 . Az ipartörvény revíziója, nevezetesen a munka
idő korlátozása.

5 . Az altaianos rokkant - biztosítás behozatala, 
valamint a baleset elicn való biztosítás államosítása.

6 . Az egészségügyi követelmények és szabályok 
szigorú foganatosítása, a lakáskérdés megoldása.

7 . A betegsegélyző pénztárak államosítása, az 
ide vonatkozó törvény módosítása.

8 . A közművelődés lehető legnagyobb mederben 
való előmozdítása céljából munkáskönyvtarak, munkas- 
kaszinók aiakilasa.

9 Fogyasztási szövetkezetekről szóló törvény 
hozása.

1 0 . Külföldi munkásoknak az állami vállalatokból 
való kizárása, maganvállalaloknál kivételesen, csakis 
indokolt esetekben való alkalmazásának megengedése.

11. Az adóreform mielőbbi keresztülvitele, az 
indirect adó lehető megszüntetése.

1 2 . A bányamunkasok részére külön törvények 
hozása.

1 3 . A nők munkaidejének megállapítása, a bányá
szatból való kizárása.

1 4 . A gyermek 1 5 . életévéig a bányászatból egé
szen kizárandó, a többi iparágakban való alkalmazasa 
szabályozandó.

1 5 . Az Alföldön észlelt bajok alapján gyökeresen 
orvoslandó a földmivelő munkások helyzete.

16. A mezei munkásoknál divó terményekben való 
fizetés eltörlése és a pénzfizetés behozatala.

1 7 . Szegény menházak létesítése.
1 8 . Az ipari és mezei munkások fololvasások, 

színi előadások stb. által hazafias szellemben való 
nevelése.

A párt c céljai eléréséhez pártgyűléseket, szakma- 
gyűléseket, munkástanácskozasokat, fölolvasásokat, tár 
sadalmi estélyeket, mulatságokat, munkásünnepélyeket 
stb. rendez, s főleg oda törekszik, hogy maga köré 
csoportosítsa a hazában létező iparos-ifjúsági, önképző 
stb. munkásegyesületeket.

Magyarországi munkastarsak ! íme a Nemzeti Demo 
kral a Munkáspárt, megelégedve az eddigi csendes mun
kálkodást, a fönti programmal fölveszi a harcot a nem
zetközi, ú. n. szociáldemokrata ncpbolondítók seredével! 
Csoportosuljatok a párt köré, hogy lerázhassa c  haza 
munkásainak testén élősködő piócákat és hogy a magyar 
munkásosztály javára miharabb megvalósíthassa azokat 
a célokat, miket elősoroltunk, és a mikért rendületlenül, 
s z ív ó s  kitartással fog küzdeni. Segítsetek, munkastarsak, 
e pártnak nagy munkája közepette, sorakozzatok kibon-

V K  1. V 1 ■> ÍC K I H I H *  B Ö- ’tötT zászlóidTalá, hogy komoly, igaz törekvésekkel elér- 
hessük, hogy a magyar munkásokra boldogabb napok 
virradjanak a maiaknai.

Éljen a Nemzeti Demokrata Munkáspárt! Éljen a 
céltudatos magyar munkásosztály!

A Nemzeti Demokrata Munkáspárt.

1895. szeptember 22. 38. szám

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 >Felvidóki Híradó* előfizetési ára:
Egész évre — — — 4f rt
Fél évre — — — — — — — — 2 »

„ Z F ’ e l T T - i d . é l s i  I ^ i r a . d . ó “  
k i a d ó l i  ivi l i  al  a.

H Í R E I N K .
—  Turócvármegye közönsége szeptember hó 17 én 

tartotta közgyűlését. Justh Kálmán főispán úr ő mél
tósága megnyitván a gyűlést, felemelkedett helyéröl 
és szép szavakban emlékezett meg a József főher
ceget és fenséges családját ért súlyos veszteségről. 
Szavait a közgyűlés állva hallgatta végig, melyeknek 
végén indítványozta, hogy a közgyűlés. Turócvármegye 
közönsége nevében részvétiratot intézzen József főher
ceg ő Fenségéhez. A részvét-irat ekként hangzik: 
»Cs. és kir. Fenség! Fenséges Urunk! A cs. és kir. 
Fenségedet, László cs. és kir. főherceg halálában 
váratlanul sújtott szörnyű gyászeset, miként minden 
igaz magyart, Turócvármegye közönségét is mélyen 
megrendítette és cs. és kir. Fenségeddel együtt, fáj
dalmas panaszszal ajkainkon állunk meg a néma 
ravatal előtt, mely egy nemzet szeretettel ápolt remé
nyeit zárja magába. A kegyetlenségében irtóztató 
végzet rendelésében, az isteni gondviselésre épített 
hitünkben is, csak nehezen tudunk megnyugodni és 
keserűen kérdjük: miért hogy éppen Neki, fenséges 
szülei bálványozott kedvencének, idegenek közé 
beékelt, testvértelenül árva nemzetünkhöz őszinte 
szeretettel ragaszkodó, szokásaink és hagyományaink
ban felnevekedelt és ezért minden magyar által 
rajongóan szeretett, nagy és nemes lelki tulajdonok
kal pazarul megáldott fenséges sarjadéknak kellett 
élete kora tavaszán elköltöznie? Méltán tör ki belő
lünk a keserű panasz, mert a mi veszteségünk nem 
kisebb cs. és kir. Fenséged veszteségénél, hisz a cs. 
és kir. Fenséged szívét érintő minden gyász, gyásza 
a magyar nemzetnek, azon nemzetnek, mely rajongó 
szeretettel, örömmel és büszkeséggel csüng cs. és kir. 
Fenségednek közmondásosan tősgyökeres magyar szel
lemű családján, mint felséges uralkodó házunk nem
zeti voltának eleven és tündöklő képviselőjén, mini 
nemzeti jellegünk és törekvéseink melegszívű fenséges 
ápolóján! A közös fájdalomban megtisztult, hűségben 
megedzett és bensöségben fokozott érzéssel esedezünk 
a Mindenhatóhoz, hogy Fenséged és fenséges család
jának égető fajdalmát enyhíteni kegyeskedjék. Könnyek 
harmatából fakad a vigasz és enyhülés virága. Égy 
egész nemzet könnyei öntözik a frissen hantolt drága 
sírt. A mindenható Isten vigaszt és enyhülést fog 
azokból fakasztani cs. és kir. Fenséged atyai fáj
dalmára. Kelt stb.«

—  Közgyűlés. A luróci magyar olvasó-egylet és 
társaskörnek szeptember 18-ára kitűzött rendkívüli 
közgyűlése 2 1-ére halaszlalván el, az tegnap csak
ugyan megtartatott. Mint lapunk mull számában 
jeleztünk, a közgyűlés tárgya volt a jelenlegi helyi
ségből az Ivánka-félébe, illetve a Pátscli vendéglős 
helyiségébe való átköltözködés kérdése. A társaskör 
helyiségének változtatása tagadhatlanul égető kér
déssé vált, u mennyiben a termek szükeknek bizo
nyullak. Ekkor merült fel az Ivánka-féle helyiségek 
bérbeadásának kérdése. A választmány aztán ezen 
kérdésben akként határozott, hogy a legközelebb 
tartandó rendkívüli közgyűlésen ajánlani fogja az 
Ivánka-féle helyiségeknek bérbevételét. Ámde idő
közben Pátsch vendéglős is — a társaskör jelenlegi 
vendéglőse — telt ajánlatot, felajánlván vendéglői 
helyiségéi, a szomszédos helyiséggel együtt. Most 
már aztán a tagok határozottan két táborra oszlot
tak. A társaskör látogatóinak zöme a Pátsch-féle 
helyiségek mellett foglalt állást, ellenben azon tag
jai, a kik gyéren, vagy egyáltalában nem vesznek 
részt a kör mozgalmaiban, Ivánka helyiségei mellett 
kardoskodtak. A két tábor összeütközése a tegnap 
tartott közgyűlésen volt, a hova mindkét fél jó l szer
vezetten jelent meg. Az eredményről, mely esetleg 
maga után vonhatja az itteni magyarság szakadását 
is, jövő  számunkban fogunk referálni

—  Áthelyezés. Jieinttr Salamon, ki Szucsánybau 
6 évig mini pénzügyi biztos működött, szeptember 
15-étől kezdve Rózsahegyre helyeztetett át első osz
tályú pénzügyi biztosi minőségben. Szucsányban és 
környékén szeretetreméltó modora miatt közkedvelt
ségnek örvendett ezen derék hivatalnok és azért 
majdnem pólolhatatatlan hézagot hagy maga után 
az itteni társadalomban. Buraijai és tisztelői h^r 
sajnáljak eltávozását, örömmel veitek tudomást elő
léptetéséről.



38. szám. Turóc-Szenl-Márton.
—  Halálozás. Lapunk főmunkatársát, Révész Lajos 

tanárt és családját súlyos csapás érte; hosszabb 
ideig betegeskedett Lacika nevű öt éves fiacskája 
tegnap reggel 8 órakor hirtelen meghalt. A korán 
letört viragszál lehetetlen, hogy meg ne indítsa az 
embert. Így vagyunk mi is. a mélyen sújtott család
hoz közel állok Csak osztozni tudunk a fájdalomban 
de vigasztalni nem. A Mindenhatótól kérjük vigaszai’ 
a ki oly korán elvette a kedves gyermeket, hogy 
angyalainak karát szaporítsa. A mélven sújtott csa 
lád iránt az egész megyében nagv a részvét. A teme
tés ma. szeptember 22-én, délután 4 órakor lesz.

— Értesítő. A znióváraljai állami tanítóképző- 
intézet Értesítője a múlt napokban hagyta el a sajtót 
Szerkesztette a tanári testület közreműködésével: 
Somon ifi Géza, az intézet igazgatója. Az Értesítő elejéi) 
találjuk az intézet sikerült kópét, ezután pedig egy 
hetven oldalra terjedő történeti áttekintést. Ezen 
áttekintés, melynek szerzőjéül az intézet érdemes 
igazgatóját ismertük fel. élénk színekkel festi az 
intézet 25 éves múltját. Nem a száraz adatok egvszerü 
halmaza tárul itt élénkbe, mint azt már többnyire 
megszoktuk a hasonló emlékiratoknál, mert beléjük 
öntötte szerző azokat az őszinte, lelke mélyéből 
fakadó meggyőződéseket, melyeket hosszú tanügyi 
pályáján hangyaszorgalommal gyűjtögetett. Innen van, 
hogy a történeti áttekintés, elejétől végig, az egy
szerűeknek látszó történeti adatok dacára is. — 
tanulságos; a ki azt csak úgy futólagosán akarná 
átlapozni, az kénytelen lesz azt újból és pedig ala
posan átolvasni, mert csak igy veheti ki belőle az 
imént említett tanulságot. Az áttekintés részletesen 
foglalkozik az intézet megalapításával, bemutatja az 
igazgató-tanácsot, a tanári kart és a növendékeket 
az intézet megalapításától kezdve, ezután a gyakorló- 
iskolát. a tanképesitést. internátust, kertészetet, méhé
szetet. mezei gazdaságot s a kapcsolatos faipariskolát 
írja le és végül az intézet magas látogatóit foglalja 
össze. Ezekulán a jelenre tér út az Értesítő s a szük
séges tudnivalók melleit az egyes tantárgyakat sorolja 
fel érdekes tanmenetek- és módszertani eljárások
kal együtt.

— Baross Gábor emléktáblája. Trencsénvármegye 
kegyelete ma szólal meg harmadszor a haza nagy 
embere, Baross Gábor emlékezete mellett. Először 
akkor szólalt meg, midőn a nagy halottat temette, 
másodszor akkor, midőn arcképét leleplezte a vár
megye tanácstermében és ma harmadszor, a midőn 
leleplezi szülőházán az emléktáblát. Az első egy bús 
érzemény. a második egy sugár üröm és a harmadik 
egy költői gondolat. Az egyszerű ház, mely az emlék
táblát viselni fogja a hegyek közé ékelt kis faluban 
olyan I esz, mint volt hajdan a.rómaiaknak Eabricius 
gunyhója. Onnan is, innen is kelt a polgári erény 
eszményképe, ragyogó, fenséges és örök példamuta
tója. Ha közülünk valakit útja arra vezet, szegezze 
le a tábla tekintetét és midőn olvassa épületes írá
sát. költse fel benne Baross Gábor érces alakját, a ki 
szintén egy fáradhatlan vándor volt a nemzet nagy 
útjában, a ki a munka verejtékében fürdette saját és 
hazája dicsőségét.

loma, a hová minden vasárnap eljárogat, ellenben 
Ruttkán sem katholikus, sem evangélikus egyház- 
község nincsen. Minthogy az egyházpolitikai törvé
nyek életbeléptetése által a magas kormány a nép 
vallásos érzületét érintetlenül hagyja, sőt a mennyire 
a törvény keretén belül megengedhető, az anyakönyv
vezető közegek azon utasítást kapták, hogy a háza
sulandóknak a polgári házasság megkötése után az 
egyházi kötést is ajánlják, tekintetbe kellett volna 
venni a házassági anyakönyvi kerületek beosztásánál 
ama körülményt is, hogy a mennyire lehető, az anya
könyvi kerület székhelye olyan községben legyen, 
melyben plébánia is van, nem pedig mint a hogy 
például a ruttkai házassági anyakönyvvezetösóg s a 
turáni és szucsányi kerületek számára is szól. Mert 
ha a házasulandók Szucsányban köthetnek polgári 
házasságot, akkor nem kerül nekik külön fáradságba, 
az egyházi áldást is kérni frigyükre. Ha ellenben 
Rultkára kénytelenek menni, akkor nagyon félő, hogy 
az amúgy is nagyobb fáradsággal és költséggel elér
hető ruttkai anyakönyvvezetöségnél kötött polgári 
házassággal beérik és nem fordulnak papjukhoz, hogy 
ö is szentelje meg frigyüket. És ez, ezen szegény és 
a kultúra alacsony fokán álló lakosságnál, az erköl
csök hanyatlását könnyen maga után vonhatná, a mi 
pedig nem volt a törvény intenciója. Ezen példával 
akartuk illustrálni, hogy a házassági anyakönyvi kerü
letek számát szaporítani kellene, talán lehetne még 
azon a tizenkettedik órában változtatni. V. Z —n. — 
Úgy tudjuk, hogy az anyakönyvi kerületek beosztása, 
többszörös alapos megbeszélés folytán állapíttatott 
meg, sőt az egyes tisztségekre kijelölt egyének is, 
nem egyszer jöttek szóba s így az intéző körök a 
maguk részéről mindent megtettek, a mi a fennálló 
körülmények között megtehető volt. Szerk.

Halálozás. Özv. Schulz Salamonné szül. Goldner 
Fanny f. hó 19-én Szucsányban jobb létre szen- 
derült. Az elhunyt 5G évig lakott állandóan Szucsány
ban. Nemes gondolkozású, fenkölt szellemű nő volt, 
ki a jótékonyság terén mindig jó  példával járt elől. 
Háza minden szegény előtt tárva-nyitva volt és nem 
ritkán ő maga kereste fel a szégyenlős segélyre szo
rulókat. Több jótékony egyesületnek tagja volt; a 
turócmegyei nőegylelnek első alapító tagjai közé 
lépett. Az elhunytban dr Tugendhat Gyula, ruttkai 
pályaorvos anyósát gyászolja, Schulz Vilmos és Schulz 
József nevű fiai budapesti széles körökben ismert 
fanagvkereskedö. Temetése f. hó 20-án délután ment 
végbe az egész környék nagy részvéte mellett. Béke 
poraira.

—  Kegyesrendi növendékek Rózsahegyen. A magyar
országi kegyesrend kormánya, az eddig Kecskeméten 
fennálott u. n rendi stúdium növendékeinek egy részét 
Rózsahegyre helyezte át, hol a társházban e célból 
nagymérvű átalakítások eszközöltettek. A növendékek 
piofektusa Rózsahegyi János ottani fögymnáziumi 
tanár lett.

Lipto-Szt-Miklóson a r. kath templomban
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e hó 10-én tartatott meg László kir. hercegért a gyász
istentisztelet, a melyen a város és a vidék intelligen
ciájának legnagyobb része jelen volt. Magyar disz- 

Turocmegyei anyakönyvvezetók. Október hói ruhában megjelent a megyei főhivalalnokság. teljes 
az egyházpolitikai törvények törvényerőre díszben az összes megyei szolgák Az állami hivatal

nokok nagyobbrésze szintén megjelent a gyászmisén. 
Tartalékos tisztek és nyugdíjazott törzstisztek egyen
ruhájukban jelentek meg.

— Osztály-sorsjáték. Az 1896-iki ezredéves kiál
lítás alkalmára a magas kormány a képviselőház elő
zetes határozata folytán osztálysorsjátékok rendezé
sére adott engedélyt, melyek elsője a f. év október 
16-ától 19 éig egy királyi közjegyző és tanuk jelen
létében. Budapesten nyilvánosan megejtendő húzásával 
veszi kezdetét. Az osztálysorsjáték intézménye nálunk 
még újdonság, de a külföldön már évszázadok óta 
dívik s mindenütt szépen vált be. Tény, hogy a 
sorsjátéknak ez a neme bir a közönségre legnagyobb 
előnynyel, mert mindenki könnyen számíthatja ki 
nyerési esélyeit s oly mérvben vehet benne részt, a 
mennyire viszonyai megengedik. — Az osztálysorsjá- 
ték-vállalat az állam felügyelete alatt áll, a sorsje
gyek csakis a hivatalos névértékben adatnak el s 
csupán eredeti sorsjegyek léteznek, melyek mind
egyikén a magyar címer, az osztálysorsjáték-igazga- 
tóság aláírása és a gyűjtődé címe áll, mely a sors
jegyet eladta. — A sorsjegyek már forgalomban 
vannak és Heintze Károly vezérügynök által, (Budapest, 
Szervita 3.) adatnak el.

— A „Magyar Hírlap", melynek főszerkesztője Horváth 
Gyula és felelős szerkesztője Fenyő Sándor, immár ötödik 
évfolyamát fejezi he s ez alatt az aránylag rövid idő alatt 
oly páratlan sikert ért el, annyira megtalálta az utat az intel
ligens nagy közönség szivéhez s elméjéhez, hogy ebben a tekin
tetben első helyen áll ma a sajtó orgánumai közt A »Magyar 
Hírlap* igazságszereletévcl s részrchajlatlanságával vívta ki a

elsejével az egyházpolitikai törvények törvényei1 
emelkednek, ekkor új kötelességek háramlanak min
den lakosra. Megyénkben az anyakönyvvezetők már 
ki vannak nevezve. De azon intenciót, mely a magas 
kormányt, ezen törvények végrehajtásában vezette, 
megyénk közigazgatási bizottsága, mely bizonyára 
az anyakönyvvezetők kinevezését a nagyuiéllóságú 
belügyministerium elé terjesztette, nem tartotta min
dig szem előtt. Míg minden megyében első sorban a 
körjegyzők lesznek hivatva az állami anyakönyveket 
vezetni, addig Turócmegye. a hol a jegyzőket mellőz
hette. másokat terjesztett elő. Ez különösen a házas
sági anyakönyvvezetőkre szól. Ezen a körjegyzők 
elleni bizalmatlanság semmivel indokolva nincsen, 
mert vagy megfelelnek feladatuknak, mint születési 
és halálozási anyakönyvvezetők és akkor a házassá
gok kötésének jogával is kellett volna őket felruházni 
vagy pedig nem megbízható hatósági közegek, és akkor 
egyáltalában nem nevezhetők ki anyakönyvvezetöknek. 
Tót nemzetiség lakta megyénkben, a hol a nép java 
az állam nyelvéhez nem ért minden magyarnyelvű 
ügyirattal. legyen ez jogi, közigazgatási, pénzügyi 
vagy más ügyirat, a nép első sorban körjegyzőjéhez 
jön felvilágosítás végett: itt tehát a jegyzői kar sok
kal nagyobb tiszteletben részesül a földművestől mint 
magyarnyelvű vidéken, mert a nép a jegyzőben ügyeinek 
magyarázóját, tanácsadóját véli, tehát állásánál fogva 
tiszteletben is részesíti. Úgy hogy ezen szempontból 
tekintve a dolgot, a jegyző legalább is épen olyan 
joggal lehet anyakönyvvezető a házassági kötéseknél, 
mint egy szoiga'biró vagy tanító. De tekintetbe kellett 
volna venni még ama körülményt is, hogy a nép, 
mely ezen új intézmény által újabb kötelességek és 
terhek elviselésére kénvszerítletik. a mennyire csak 
lehetséges a fáradságoktól megkiméltessék. Es ezért 
ajánlatos volna a házassági anyakönyvek számát 
szaporítani. Mert például a turáni és szucsányi anya- 
könyvkerületek számára Szucsányban indokolva volna 
a házassági anyakönyvvezetés. Ezen két kerülethez 
tartozó községek lakosainak száma több mint «>uuu 
lélekre rúg; ezeknek Szuesánvba jönni a házasságu
kat bejelenteni, illetőleg ezt kötni, nem esik olyan 
nehezen mint Ruttkára. a hová sem országos, sem 
megyei út nem vezet. Tessék csak a nolcsói vagy 
suttói parasztot elképzelni, mikor apró gebéin nutl- 
kára kell indulnia; ellenben Szucsányban gyakran 
megfordul ez amúgy is. mert ott van a körjegyzőség, 
a legközelebb elérhető gyógyszertár, olt van temp-

• Magyar Hírlapinak írják cikkeiket. S ezek u cikkek a leg
újabb magyar litteratura igazi gyöngyei. Mindezenkivül a
• Magyar Hírlap* folyvást a legnagyobb előzékenységgel van 
egyebekben is a nagy közönség iránt, mert a míg egyrészt 
minden kérdésben szívesen ad teljesen díjtalanul felvilágo
sítást és tanácsot »Szerkesztöi üzenetek* című rovatában, más
részt oly kedvezményben részesíti előfizetőit, a minő lesz pél
dául újabban is a >Millennium-Album<, ez a remek kivitelű, 
gyönyörűen illusztrált irodalmi díszmű, a minővel még eddig 
meg nem lepte magyar lap az ő állandó közönségét. A •Mil
lenniumi Album*-ot minden régi és új előfizetőnek megküldi 
a *Magyar Hírlap*.

A >Magyar Hírlap* előfizetési ára egész évre: 14 frt, 
félévre: 7 frt, negyedévre: 3 frt 60 kr., 1 hóra: 1 frt 20 kr.

Kedvezményes áron kapják az előfizetők a »Kis Világ* 
című gyönyörűen illusztrált gyermek-újságot : negyedévenkint 
csak 60 krért és az »Évszak« című gazdag tartalmú divatlapot 
negyedévenkint 65 krért.

Az előfizetési pénzek a >Magyar Hírlap* kiadóhivatalába 
küldendők József-körút 47. szám alá. Előfizetni bármely naptól 
kezdve lehet a »Magyar Hirlap«-ra.

I r o d a l o m .
A Szalai - Baráti > Magyar Nemzet Történetei 

című műből most jelent meg a 22-dik füzet, mely az 
Anjouk korából Mária, és II. vagy kis Károly király 
uralkodásáról áttérve, Zsigmond király uralkodása tör
téneti elbeszélésébe fog bele a híres történettudós a 
munka eredeti szerzője : Dr. Szalay József. A füzet képei 
a következők : Mária és Erzsébet királynők Nagy.Lajos 
sírjánál. Erzsébet királyné felajánlja Szt. Simon kopor
sóját. Hedvig királyné. Mária királynő pecsétjének elő
lapja. Mária királynő pecsétjének hátlapja. Mária királynő 
arany pénze. Mária királynő karperecé. Kis Károly pecsét
jének előlapja. Kis Károly pecsétjének hátlapja. Mária 
királynő koronája. Zsigmond király arany pénze. T ö rö 
kök. János burgundi herceg és neversi gróf pecsétje. 
Nikápoly. Vencel római és cseh király pénze.

(Az
N y i l t t é r .

s 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 ) 
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: H e m ie lie r ^  G . (cs. k. 
udvari szállító) se 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 elintóztettnek. 1

Alulírottak fájdalomtelt szívvel jelentik, hogy for
rón szeretett anyjuk, illetőleg nagyanyjuk

özv. Schulz Salamonné
szül. Gol dner  F a n n y

élete 76. évében, f. é. szeptember hó 19-én 10 órakor 
délelőtt rövid szenvedés után jobb létre szenderült.

A drága halott hűlt tetemei f. hó 20-án délután 
4 órakor fognak a szucsányi izr. temetőben örök nyuga
lomra tétetni.

Szucsúny, 1895. évi szeptember hó 19-én.
B é k e  p o r a i r a !

N e u fe li L ipótné, szül. Schulz Sarolta.
Dr. Tugendhat G yuláné, szül. Schulz Maliid, 

leányai.
Schu lz V ilm os, S chu lz József, 

fiai.
S chu lz V ilm osné szül. Bischitz Czeczil 

menye.
Stark Sim on, N eufeld L ipót, Dr. T ugen dhat Gyula 

vejei.
S ch le8 inger Antalné, szül. Stark Gizella, R oheim  
Sam uné, szül. Schulz Leontin, Neufeld R óza , Stark 
Pál, Neufeld Sándor, N eufeld K ároly, T ugendhat 
Szigfrid , Tugendhat Sándor, S ch lesin ger Antal, 

R oheim  Sam u, unokái.
R oheim  Géza 

dédunoka.

nyilvánosság előtt azt a kiváló pozíciót, a melyben már évek 
óla folyvást erősödik. Politikai kérdésekben mindig nyílt és 
félreérthetetlen a színvallása, s egyedül a közérdek az. a melyet 
híven és lankadatlanul szolgál. Pártok nem kötik, azok egyi
kének sincs alárendelve. Függetlenül bírálja úgy a kormány, 
mint az ellenzék minden akcióját s politikai kapacitások tollá
ból eredő cikkeivel épp oly szívesen segít bármely pártot is a 
közügyre nézve üdvös céljaiban, a mily kérlelhetetlen ellenféllé 
válik olt. ahol a nagy közönségnek, az egész nemzetnek a 
vitális érdekeit, a liberalizmust és a demokráciát kell megvé
denie. S ehhez arányos minden része a • Magyar llirlap*-nak. 
Hírszolgálata gyors és pontos; épp oly kimerítő, mint a mily 
hiteles De botrányt nem hajhász s a magánéletnek a nyilvá
nosság elé semmikép sem tartozó titkait tiszteletben tartja. 
A 'Magyar Hirlap«-nak ez a gentlcmnnlike eljárása egyik 
erőssége, a mi az úri műveit közönség rokonszenvét számára 
mindenkor biztosítja. A »Magyar Hírlap* emellett egész gár
dájával rendelkezik a legkiválóbb tárcaíróknak, a minők : 
Ambrus Zoltán, Bársony István, Bródy Sándor, Benedek Elek, 
Ignotus. Tóth Béla, Márkus Miksa, Hellai Jenő, Gárdonyi Géza. 
Kürlhy Emil, Szomabázy István, a kik mindnyájan csakis a

H irdetm ény.
Alulírott igazgatóság ezennel közhírré teszi, hogy 

f. hó 15-én tartott igazgatósági ülésen, a tagok után 
járó illetékek 1895. évi október hó l-től a kereskedelmi 

lés iparkamara, valamint a főszolgabíró úr állal annak 
idején megyénkre kivetet szabályzat szerint, és pedig

férfiakért..................................... 48 kr.
n ők ért ...........................................32 »
18 éven aluliakért . . . .  16 krnyi havi

elszámolást elrendeli.
Turóci kerületi betegsogélyzó pénztár 

igazgatósága.

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

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1892. évi 
4711. számú végzése következtében Dr. Strausz Mózes 
ügyvéd által képviselt Turóci keresk. hitelintézet 
javára Jeszenszky Ferencze József ellen 350 frt s jár. 
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás útján 
lefoglalt és 338 írtra becsült 2 ló hámmal, 1 barna



4 Turóc-Szent-Márton. 
tehén, 9 oláh anyajuh. 1 szekér. 1 vaseke. 2 borona. 
60 mázsa széna. 80 mázsa szalmából álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek lek. turócz-szent-mártoni kir. 
járásbiróságnak 8558/1895. számú végzése folytán 
850 frt tőkekövetelés, ennek 1891. évi julius hó 80. 
napjától járó 8 °/o kamatai és edd g összesen 29 frt 
35 krban biróilag már megállapított költségek erejéig 
Jeszenszky Ferencze Jó/sefjiél F-Jeszenben leendő 
eszközlésére 1895 évi október hó 2. napjanak délelőtti 
10 órája határidőül kit űzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi szeptember 
hó 12. napján.

Zathureczky Jenó.
kir. jbirósági végrehajtó.

4122, sz. tik. 1895.

Hirdetmény.
Nagy-Szocóc község telekkönyve birlokszabá- 

Ivozás következtében az 1869 évi 2579. számú sza
bályrendelethez képest átalakíltatik és ezzel egy
idejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melvekre 
az 1868 évi XXIX.. az 1889. XXXVIII és az 1891 
XVI. t.-c. a tény eges birtokos tulajdonjogának bejegy
zését rendelik, az 1892. XXIX t. cikkben szabályozott 
eljárás, a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbíté
sével kapcsolatosan foganatosíttatik.

E célból az átalakítási előmunkálat hitelesítése 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 1895. évi 
október hó 14-en fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak:
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által 
jelenjenek meg és az új telekkönyvi tervezet ellen 
netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják 
elő. mert a telekkönyv végleges átalakítása után a 
téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem érvénye
síthetik;

2. mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatoll előterjesz
tést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság 
kiküldöttje előtt a .kitűzött határnapon kezdődő 
eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az előter 
jesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fe l ;

3. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulaj
donjogot lartanak. de telekkönyvi bekeblezésre alkal
mas okirataik nincsenek, hogy az átíratásra az 1886. 
XXXIX. t.-c. 15 -1 8 .. és az 1889. XXXVIII. t.-c. 5..
6 .. 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat meg
szerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kikül
dött előtt igazolják avagy oda hassanak, hogy az

F  K  1. V  1 II  K  K  1 I I  I  K  .*  »  6 .
átruházó telekkönyvi tulajdonom a* átruházás létre-
jötiét a kiküldött előtt szóval ismerje el és a tulaj 
donjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen az úton nem érvényesíthetne 
és a bélyeg- és illetékelengedési kedvezménytől is 
elesnek; és

4 azok. kiknek javára tényleg inár megszűnt 
követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt eg\e> 
jog van nvilvúnkönvvileg bevezetve, úgy szinten az 
Ily bejegyzésekkel 'terhelt ingatlanok tulajdonosat, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, 
hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg. mert ellenesetben a béheg- 
mentesség kedvezményétől elesnek.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság-
Turóo-Szt.-Mártonban, 1895. évi augusztus 31-en.

Fekete.
kir. táblai biró.

•ti 10. sz. tik. 1895.

Hirdetmény.
Szlovén község telekkönyve birtokszabályozás 

következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. 
XXIX . az 1889. XXXVIII. és az 1891 évi XVI. t. cik
kek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését 
rendelik, az 1892. XXIX. t.-cikkben szabályozott 
eljárás a lelekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésé
vel kapcsolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé.
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 15. 

és 17. §§-ai alapján — ide értve e §-oknak az 1889. 
XXXVIII. t.-c. 5. és 6. §-aiban és az 1891. XVI. t.-c.
15. § b) pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy 
az 1886. XXIX t.-c. 22. $-a alapján történt törlések 
érvénytelenségét kimutathatják. — e végből törlési 
keresetüket hat hónap alatt vagyis 1896. évi április 
hó 1-sö napjáig bezárólag a lelekkönyi hatósághoz 
nyújtsák be. mert az ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő eltelte után indított törlési kereset 
annak a harmadik személynek, a ki időközben nyil- 
vánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. t.-c.
16. és 18. §-ainak eseteiben — ide értve ez utóbb 
§-nak az 18*9. XXXVIII t.-c 5. és 6. §-aiban foglalt 
kiegészítéseit is — a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzése ellenében ellentmondással élni 
kivannak. írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt 
vagyis 1896. évi április hó 1-sö napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsak be. meri ezen meg 
nem hosszabbíihaió záros határidő letelte után ellent 
mondásuk többé ligvelembe vétetni nem fog;

3 hogy mindazok, kik a lelekkönvv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések áltai. nemkülönben azok. 
a kik az 1 . és 2. pontban körülírt eseteken kívül az

1895. szeptem ber 22. 38. szám.
l-'.'-J XXIX t.-c. szerinti eljárás és az ennek folya
mán történt bejegyzések áltál előbb nyert nyilván- 
könyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik — 
ide értve azokat is, a kik a tulajdonjog arányának 
az 1889. XXXVIII. t.-c. 16. §-a alapján történt béjegv- 
zését sérelmesnek találják — e tekintetben felszóla
lásukul tártulma>.ó kérvényüket a telekkönyvi ható- 
• ághoz hat hónap alatt vagyis 1896 évi április hó 
1-ső napjáig bezárólag nyújtsák he, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő elmúlta után az 
átalakításhoz közbejött téves bevezetésből származó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik, az említeti 
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes útján és 
csak az időközben nvilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak érzelme nélkül támad
hatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a 
hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, 
hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű 
másolatokat is csatoltak vagy ilyeneket pótlólag 
benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál 
átvehetik.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi halóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi augusztus 31 én.

Fekete,
kir. táblai biró.

Faeladási hirdetmény.
Kunosvágásán (Barsmegve) a r. kath. plébánia 

tulajdonát képező erdőben 35 81 kát. holdon talál
ható összes mintegy 8500 lm3 épületi és fűrészfara 
és 4000 tirm3 tűzifára becsült jegenye- és lucfenyő- 
faanyag a nagyméltóságú föidmívelésügyi minister 
úrnak m. évi 23246/1. 2. számú magas engedélye 
alapján f  évi október ho 7-én délelőtt 10 órakor 
Kunosvágásán a plébánia-épületben tarlandó zárt 
írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos szóbeli nyilvános 
árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár vagy az egész fatömegre nézve 
20500 frt, vagy pedig ha ily módon kedvező ajánlat
nem tétetnék.
a) az épületfára tm’ - k i n t ......................2 frt 50 kr.
b) a fenyőhasáblüzifára ürm8-kint . . — » 25 »
c) a dorong- és galvfára » . . — » 12 -»
d) a lúcfenyökéregre » . . 1 » 30 »

Biztosítékul 2000 frt leendő le.
Az árverési feltételek a kunosvágásai r. k. plé

bánosnál. Körmöcbánya város rendőrkapitányi hiva
talában és alulírt m. kir. erdőgondnokságnal meg
tekinthetők.

M. kir. erdögondnokság.
Zsarnóca-Kohón, 1895. szepl. 2-án.

K a r v a s  Emi l ,
m. kir. erdész.

A z állam ilag igj e n g e d é ly e ze tt

Magyar osztálysorsjáték
I. osztályú nyerem

W  Húzás 1
1895. október 16

1 ú 80000 =
1 » 60000 =
1 * 10000 
1 » 3 0 0 0 0 =
1 . 20000 =
1 > 15000 =
1 » 10000 =
2 . 80,0 =
8 » 4000 =

1 0 » 2000  =
13 » 1000 =  

10 0 » 400 =
860 » 200 =  1 
0 0 0 » 80 =

n v e k -  ' u  1836. miím  kiállítás t e l t e i .
Kibocsátás 

10 0 ,0 0 0
31,499 nyereménynyel és 

egy julalomdijjal.
A nyeremények minden 
levonás nélkül fizettetnek 
ki A húzások államfel- 
ügye let és kir. közjegyző 
ellenőrzése mellett tör

ténnek.

19-ig

80000 
60000 
40000 
30000 
20000 
15000 
10000 
16 j00 
32000 
200,0 
1300 » 
40000 
2000 
0000

10000 nyer óssz 1268000

Legnagyobb nyeremény 
a legkedvezőbb esetben

1.000,000
korona.

Az 1. osztály búzása után 
vásárolt sorsjegyekért az 
1. osztály dija után fize

tendő.

1 600000- 
1 400000 
I 200000 
I 100000

lo 
27 

100 
200 

1150 
20(,00

50U0U 
20000 
15000 
10000 

8000 
Go0 t 
2000 
lOUO 
200 
100

21499 ny.
A/. I. osztályú sorsjegyek ári

4. 2. -
sorsjegy
korona40.—

A teljes (mindkét osztályra örvényes) sorsjegyek árui :
................. j __________ Vu_ _____Vto___ teljes sói

80.— 8.— 4.— korona.
Valamennyi sorsjegyek a falragaszok által megjelölt eladási helyeken 

kaphatok.
Budapest, 1895. augusztus hóban.

Magyar osztályacrajáték-igazgatáság.
Andrássy-út 5. szám.

Sorsjegyek eladásra való átvétele iránti megkeresések hozzánk intézendök. 
Sürgönyeim : Magyar lottó, Budapest.

m

II. osztályú nyeremények.
B** Húzás

1895. december 6 14 ig.

600000 
í00000 
200000 
100000 
50000 
40000 
30000 
40000 
80000 

162000 
200000 
200000 
230000 

2000000
s jut 4332000

' E l 

ü l s ő  államilag engedélyezett

Magyar

osztálysorsjáték
az ezredéves kiállítás alkalmából Budapesten, 100.000 sorsjegy,

31,499 két osztályba beosztott pénznyeremé- 
nyekkül és egy pénzjutalommal.

5 millió 6 0 0 ,0 0 0  korona összértékben
minden levonás nélkül készpénzben fizetendő. " p g i

Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

egy millió korona.
Első húzás 1895. október l(j—19-ig Budapesten.

Eszerint ajánlom és utánvét mellett küldök szét
eredeti sorsjegyek az I. osztály részére:

‘A___________V.__________ '/ » Vio V.0
4 0 .  * 0 . — 8 . —  4 . —  U .—  ko rona .

eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a  két húzásban 
érvényesek:

'u   V .__________ V» ‘/io
* 0 .  4 0 .  - IO . - H. 4 .- korona.
teljes sorsjegyek, a melyek az első osztályban nyereménvnvel kihúzatnak 

S t ö í é X l  kéK taSr postautalvány utján lel,előleg a cin, igen pontos

H EIH TZE KARO LY,
foc in n iK ífö . H n i l P K M T .  N z e r v lla  té r  »

' iÍkÍnTZE 'Bu.U?,?írP_ lv?HÍÍ"kBrÓkpt"? iír 8060 -  Sürgönyeim: LOTTO-
Ickért 30 fillért továbbá m i n̂ H ! " egrendel6lc Porl°  fejében K) fillért, ajánlott leve-

"Mert. továbbá m in  d n e g y e s  n y e r e mé n y j e g y z é k é r t  20 fillért 
szíveskedjenek kül ö n mellékelni.

Lottogyüjtódek, viszontelarúsitok es ünynökök mindenhol felállittatnak.

Turóc-azt.-márlom Magyar Nyomda — Mosltooat foreocoé.
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