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Állategészségügyünk
rendezése.

Gazdasági állapotaink rohamos átalakulása 
nem vonulhatott el nyomtalanul állategészség
ügyünk fölött. Szarvasmarha-állományunk meg
szaporodott, ellenben a ragályos betegségek 
is nagyobb gyorsasággal terjednek szét, egy
részt az állati népesség nagyobb sűrűsége, 
másrészt a beteg állatoknak a vasút által 
lehetővé lett nagyobb távolságra szállítása 
mialt. Pedig a gazdának ma épp oly terhes 
lejáratai vannak, mint a kereskedőnek, melyekre 
készen kell lennie; a súlyos adókhoz és 
munkabérekhez hozzájárulnak még a gazdasági 
gépek beszerzésének, a trágyázásnak, a sokféle 
biztosításnak kiadásai. Ily körülmények közölt 
nyája egyetlen darabjának elhullása is zavarba 
sodorhatja a mezőgazdát, a honnan már csak 
egy lépés a — bukás.

Nem kell túlságosan agráriusoknak len
nünk, hogy a kötelező állatbiztosítást oly 
posztulatumnak tekintsük, mely a mezőgazda
sági hitel szervezésének elengedhetlen előföl- 
télelc. De addig is az államnak kötelessége 
közelebbi módokról is gondoskodni a veszély 
orvoslására és pedig első sorban jó egészség- 
ügyi szolgálat megteremtéséről, mely a ragályos 
betegségek terjedése ellenalegbiztosabb védelem.

A legutóbbi események megmutatták, mily 
végzetes gazdasági visszahatással jár e tartozó 
gondoskodás elmulasztása. Szomszéd államaink 
elzárják állatkivitelünk előtt haláraikat, a mi, 
mezőgazdaságunk minden ágára kiszámithatlan 
károkkal jár. Az importáló külfölddel szemben 
igen természetesen nekünk kell a garanciát 
elvállalnunk, hogy kivitelünknél a szerződé
sekben megállapított föltételek betartatnak, de 
erre nem vállalkozhatunk másként, mint ha 
a kormány részletesen tájékozva van gazdasági 
állataink egészségi állapotáról s intézkedései
nek szigorú végrehajtását biztosítani tudja.

Sajátságos és a mi reformalkotásainkra 
jellemző módon, nálunk az egészségügy álla
mosítását is a közigazgatás államosítása kere

tében kontemplálta először a kormány, még 
pedig első sorban a meglevő járási állatorvosi 
hivatalok államosítása és fokozatos szaporítása 
utján, a szolgabirói hivatalok számának meg
felelő 404 állás szervezéséig. Nem nézték, I 
hogy ez a junclim, mely állategészségügyünk 
észszerű javítását, az állami közigazgatás nagy 
elvi kérdésének sorához kötötte volna, minden 
egyébbre inkább mutatott, mint őszinte jóaka- 
rutú törekvésre, mezőgazdaságunk ez égető 
kérdésének megoldása iránt. Pedig az állat
egészségügyi szolgálatnak a közigazgatás álla
mosításától független újjászervezése külön tör
vények alapján, rendelkezésre állottak volna 
azok az összegek, melyeket a municipiumok 
ma az állatorvosok dotálására fordítanak, 
melyek 182 rendszeresített állásban, évi 75.999 
frt évi rendes fizetést, 2535 frt szálláspénzt, 
37.880 frt üli átalányt s 1998 frt szolgálati 
pótlékot, mindössze tehát 118.412 forintot tesz
nek ki.

A mint ma áll a dolog, kétségtelen, hogy 
az állategészségügyi szolgálat többé nem felel 
meg a hozzá kötött jogos várakozásnak. Ragály 
esetén a szükséges intézkedések, gyakran csak 
igen későn következnek be, úgy hogy többé 
nem gátolhatják a vész elharapózását. Igaz, 
hogy a kormánynak módjában áll a szükséges 
lépéseket kezdeményezni, de azoknak elmu
lasztásával szemben nincs más eszköze, mint 
az utólagos megtorlás, pedig éppen a végre
hajtás gyorsaságától és pontosságától függ az 
eredmény sikere. Állatorvosaink rosszul vannak 
javadalmazva, s ez az oka, hogy például Szol- 
nok-Dobokában egy állatorvos esik 319 köz
ségre, Ungmegyében egy esik 210 községre, 
Pestmegyében 2 orvos lát el hét-hét járást, 
míg Hajdutnegyében egyátalán rendszeresítve 
nincs járásorvosi állás.

Hallomás szerint a földmívelési miniszté
riumban is megelégelték ez állapotokat s tör
vényjavaslatot dolgoztak ki az állatorvosi intéz
mény államosításáról, mely már a jövő ősszel 
tárgyalás alá kerül a képviselőházban. Mély
séges titok fedi még eddig a javaslat részleteit; 
úgy látszik, a kormány nem fektet súlyt a

közvélemény informálására s a sajtó eszme
cseréjére. Annál szükségesebbnek tarlják már 
eleve rámutatni a kérdésnek is speciális olda
lára, mely egyátalán az á l l a t o r v o s i  h i v a 
tás  s z í n v o n a l a  e m e l é s é b e n  áll. Ezzel 
nem azt akarjuk kifejezni, a mit egy laptár
sunk az állatorvosi tanfolyam kibővítésében 
vetett fel. Ennek csak az intézmény vallhatná 
kárát, mert bizonyos, hogy ugyanannyi fárad
ság és tanulmány árán, mindenki inkább a 
tulajdonképeni orvosi szakra tódulna, mert 
ugyanannyi áldozattal és idővel nyerhetne ott 
is képesítést. Szólunk csupán a kvalifikálatlan 
elemek, az állatorvosi pályát ellepő kuruzslok 
visszatartásáról, kik minden prophylactikus 
rendszabály nélkül gyógyítanak, azokról a rou- 
tinierekről, kik egyéb mesterség mellett mint 
jövedelmező mellékfoglalkozást űzik az állat
gyógyászatot is. Ezeket föltétlenül rá kell szo
rítani, hogy záros határidőn belül képesítést 
szerezzenek maguknak, a gyakorlattól való 
ellillás terhe alatt.

Állaiegészségügyünk rendezése soká már 
nem várathat magára. Mert a mit Szerbiával 
szemben megengedtünk magunknak, mikor 
egészségügyi biztost küldtünk ki az importált 
szerb sertés ellenőrzésére, ugyanaz megtör
ténhetik velünk is, mint megtörtént csak nem 
rég Francziaországgal, melynek élő állat-ex
portját Anglia egyszerűen kitiltotta a bretag- 
nei és normandiai állattenyészetek ragályo- 
zottságának gyanúja alatt, s mikor Francia- 
ország e tárgyban reklamációval élt, azt 
állítva, hogy Franciaországban vésznek nyoma 
sincs, r*zt a kategorikus feleletet kapta, >hogy 
az meglehet, de nehéz volna ezt bizonyítani, 
mivel Franciaországnak nincs szervezett egész
ségügyi szolgálata s következőleg nem hisz
nek neki.«

Valami az ifjak neveléséről.
Irta: ltátskay János.

A  mai kor nevelés-oktatása ritkán tesz különb
séget a mívcltség és tanultság (eruditio) közt, melyek
nek mindenkor karöltve kell járniok. Mert nem 
tekinti mindig főcélnak a gondolkodásra való tanítást

A „ F E L V ID É K I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A .
A s á r o s i v á r.

Irta: Borosa Vilmos.
Mutatvány szerzőnek >11. Rákóczi Ferenc* címií most mc gjelen 

történeti regényéből.*)
A 8áro8Í var.

Utas, kit jó vagy balsorsod a sárosi vár romjai 
alatt elvezet, nézz szent áhítattal a magasba, a fellegek 
szomszédságában heverő romokra fel. Egykor abban 
lakott Magyarország szabadsághőse, a nagy Rákóczi 
Ferenc !

Az enyészetnek indult rom, mely ma a villámok 
játékául és sasok fészkéül szolgál, hajdan büszke és 
fényes várpalota volt.

A  magas bércen ékeskedő váríokról, melyet dús 
völgyek és erdőkoszoruzta hegyek környeznek, Eper
jesig el lehetett látni, s a meddig a szem ellátott, az 
mind Rákóczi Ferenc tulajdonát képezte.

A  lánglclkű hazafi 1694. május havában, mint 
Sárosvármegye örökös főispánja költözött e várba.

Azóta kétszáz esztendő viharzott cl a vár fölött.
Kétszáz év ?
Milyen kis szám az idők végtelenjében ; de nagy 

a népek és nemzetek sorsában.
A sárosi büszke vár romba dőlt, dicső gazdája 

száműzetésben halt meg s a magyar nemzet még ham

*) Székely Aladár kiadása Budapest. Erzsébct-kürúl 82. 
Megrendelhető és kapható minden könyvárusnál.

vált sem hozta vissza a haza szent földjébe, még most 
is idegenben hagyja pihenni azt, ki hazáját lángoló hév
vel szerette, ki Magyarország szabadságáért és j'iiggct- 
lenségeért feláldozta egyéni boldogságát. vagyonát, csa
ládját, gyermekét, mindent, de mindent, a mit ember 
áldozatul hozhat !

Oh, mozdulj meg végre nemzetem !
Amint haza hoztad Rákóczi Ferenc szellemtest

vérének. az áldozatokban és szenvedésekben hasonlóan 
gazdag Kossuth Lajos édes apánknak drága hamvait: 
tégy fillért fillérre, mozgass meg minden megmozdít- 
hatót, beszélj képviselőtökkel, szólj polgármesteretek
nek, bírótoknak, keressétek fel adakozástokkal és óhaj- 
tástok nyilvánításával a hazafias sajtót a hírlapokat és 
— hozzátok haza a nagy Rákóczi Ferencnek és több hív 
társainak 'Törökországban nyugvó szent hamvait.

Magyarország ezredéves ünnepén az ország szivébe 
tóduló magyar népnek váljon nem fog e Kossuth Lajos 
szent sírja mellől —  a Rákóczi Ferenc szent sírja 
hiányzani ?

Én édes magyar népem, ki annyi sok száz forintot 
elfizetsz adóba, porcióba, ki kivaló alkalmakkor, minő 
például a név- és születésnap, lakodalom, vagy más 
egyéb családi ünnepség, mindenkor áldozol egy kis — 
tehetséged szerinti - -  áldomásra, emlékezz meg néha 
arról a nagy hazafiról is, ki már kétszáz esztendő előtt 
azt akarta, hogy te független és szabad ember légy, 
hogy ne húzd az igát, mint a jószág azért, hogy idegen 
nemzeteket tápláljál.

Sok, sok száz esztendő alatt csak két igaz párt
fogója, valóságos édes atyja és testvére volt a magyarnak.

II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos 1
Becsüljétek meg halóporaikat, s ha nem csinál

tathattok is szinaranyból készült koporsót a drága 
hamvaknak, mint a papok csináltattak Rómában Szent 
Karoly földi maradványainak (ez utóbbi arany kopor
sóját gyémántokkal is kirakták), tegyétek az édes anya
földbe, mely kedvesebb is, drágább is lesz Rákóczi 
fejünk felett lebegő szellemének !

Aztán ne feledkezzetek meg egy másik köteles
ségről sem.

Az 17 15-ik évi 49-ik t.-cikk Rákóczi Ferencet és 
társait megfosztja hazájától és a haza nyilvános ellen
ségeinek káromolja őket.

E törvénycikk kitörlendő törvénykönyveinkből, s 
helyette Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós és társainak 
honfiúi érdemei iktatandók törvénybe, a mint hasonló 
módon jóváteendő a Kossuth Lajost kitagadó [ 879-iki 
ötvenedik törvény is !

Emlékezzetek Kossuth Lajos nagy hazánkfiának 
egyik gyönyörű levelére, melyben az előbb mondottakra 
vonatkozólag igy nyilatkozik ;

> . . . az. 1715 . 49-ik törvény Rákóczi Ferencet, 
Bercsényit és követőiket a haza nyilvános ellenségeinek 
s az igaz szabadság felforgatóinak káromolva, proseri- 
bálta. És ez a magyar név becsületét inzultdló káronilds 
még ma is ott piszkolja törvény könyvünket eltörletlenill.«

Magyar népem te ezt megengeded? Ébredj fel és 
tisztességgel, becsülettel, törvényes úton szerezz elég
tételt elhunyt nagyjaid dicső emlékének !

És most térjünk vissza a kétszáz esztendő előtti 
fényes sárosi várba.

A  májusi nap ragyogva szórja enyhe sugarait. A 
táj viruló ifjúhoz hasonlít. Üde, friss, eleven minden I

A  vár alatt, a völgyek alján a Tárca foiyam 
kígyózik. Keskeny csekély folyócska ez, s miként egy



az érzés nemesítését ; ezek helyébe mindinkább az 
ismeretközlést, az ifjú elmének bizonyos tudományos 
ismeretekkel való betöltéséi tartja íöfeladatának. Nem 
veszi észre, hogy a túlhajtott könyvmunka megterheli 
az ifjú testi és szellemi szervezetét: a szellemi rugé 
konyság növesztését akadályozza. Ahelyett, hogy az 
ifjút emberré és férfiúvá neveljük, teszszük ót kandidá
tussá a mindenféle diploma elnyerésére, midőn némely 
ismereteket elsajátított, pedig első sorban kellene öt 
emberré tenni. így a legtöbb esetben a nevelés-oktátás 
legmagasztosabb munkája, a hasoniranyú iskolák — 
hogy úgy szóljak — érdekhajhászó üzletekké alacso
nyodnak.

Ilyen hasznossági (utilitarius) elveket követő neve
lés-oktatás nem neveli az ifjút az élet és társadalom 
számára, annál kevésbbé a haza szolgálatára.

Tapasztaljuk azt gyakran a gyakorlati életbe 
belépő ifjakon, kik iegtúlzóbb nézetekkel eltelve, hely
telen tulajdonaikkal a társadalommal és életviszonyok
kal legszélsőbb ellentétbe szoktak jönni. Azokat itt 
csak röviden és néhány vonásban szándékom jellemezni.

Ismerünk elbizakodott ifjakat, kik bizonyos isme 
reteket megszerezvén, észfelsöbbséget tulajdonítanak 
maguknak, melyet más emberekben föltételezni nem 
hajlandók. Azért mindenkit szellemi tekintetben lenéz
nek; kicsinyük és kegyetlenül latolgatják érdemesebb 
embereknek míveltségét; az irodalmat is tekintet nélkül 
megtámadják, pedig sokszor annak elemeit sem ismerik, 
ő k  rendszerint indulatosak, dölyíös viseletűek, túlbe
csülik magukat a képzeit kitűnő tulajdonok tudatában. 
Lenéznek és megvetnek mindent, a mi másnak örömet 
okozni szokott: a természet szépsége, házi boldogság, 
munka stb., — ha ezeknél- fényleni, hírnevet vagy 
dicséretet aratni nem lehet.

Vannak, kik a legfüggetlenebb embereknek kép
zelik magukat, s a mellett nyers és szögletes modornak ; 
rájuk nézve minden közönbös: rang, hivatal vagy 
szellemi fölény. Elöltök semmi sem szent vagy tiszteletre
méltó, a mit a viiag erénynek tart. Igényeikben kor
látlanok, könnyelműek és kezdők a gyakorlati életben. 
De rendszerint jó szívűek, — és ha a tapasztalatokon 
okulnak és meggyőzödnek, hogy homlokkal a falnak 
rohanni nem lehet — alávetik magukat a világ celc- 
britásainak is.

Vannak élv vadászok, elménckedők, kik minden 
embernek hibáit felfedezni és azokból gúnyt űzni ipar
kodnak, hogy azokon mulassanak vagy másokat mulat
tassanak. Az ilyen egyéneket nem kedveli senki, mert 
a tekintet nélküli élceskedés sértő szokott lennni és 
hiúságra mutat.

Meg kell különböztetnünk azonban azon ifjakat 
amazoktól, kik éiceikkel szükségképen szórakoztatják 
a társaságot anélkül, hogy tekintettel a személyekre 
és körülményekre, megválogatott éiceikkel valakit sér
tenének.

Hogy a fentebbi tulajdonokkal bíró fiatalok, mint 
a haza jövendőbeli polgárai a közerkólesökre nézve is 
karos befolyással lehetnek, bizonyítani fölösleges. Mert 
a társadalom amúgyis túlnyomó részének fótörekvése 
csupán: vagyonilag sokat és gyorsan szerezni és
élvezni. E cél elérésében azonban nem szokott válo
gatni az eszközökben ; minden meg van engedve erre 
nézve, hacsak a törvény betűinek a tartalmával nem 
jön ellentétbe.

A vagyonszerzés körüli igyekvésben a jellem sok- 
ször csak akadaly; mert a hírvágy, nyilvános szereplés 
és az élvezet utáni hajlam túlnyomó és egyedüli cél. 
Mindenki tisztában van azzal, hogy a legtöbb esetben 
csak vagyoni előnyükkel lehet tekintélyt és érvényt 
szerezni magának; ritka eset, hogy azt előnyben része- 
sítenök, kinek anyagilag kevesebbje van.

A  közerkölcsök ideális csiráit a szülői házon kívül 
csak a jó iskola képes még az emberiségben ápolni 
és fejleszteni az altai, hogy nemcsak keliö mennyiségű 
ismeretet és tudományt nyújt, de az erkölcsi öntudatos- 
sagot a tanulóoan felébreszteni és fokozatosan alkalmat 
nyújtani képes arra nézve, hogy az benne állandóan

2 Turóc-Szent-Márton,

nagy költő találóan megjegyezte, a nagyszerű vidéken 
úgy vonul át, * mintha egyetlen ezüst hajszál heverne a 
földön vagy ez ösképzetű alakiatok közé, valami félénk 
kígyó csúszott volna — inkább elrejtőzni, mint feltűnni.«

A varban nagy nyüzsgés, sürgés-forgás van.
Fényes vendégség gyűlt egybe, hogy egyrészt 

hős Zrínyi Ilona gyermeket, a viruló ifjúvá fejlődött 
fejedelmet viszontláthassák, másrészt jelen lehessenek 
annak fóispáni fényes beiktatásán.

Ott vannak : szeretett sógora gróf Aspermont, a 
kiküldött királyi biztos, gróf Erdödy György az addigi 
főispáni helytartó és ennek neje, Rákóczi Ferenc nagy
nénje : gróf Rákóczi Erzsébet ; továbbá Sárosvármegye 
nemes urai, birtokosainak szine-java, ősi csaladok dús
gazdag ivadékai, legtöbbnyire olyanok, kiket Rákóczi 
még gyermekkorából ismert.

Megjelentek az emlékezetes ünnepélyre : Radics 
András volt munkácsi, Izdenczy Márton volt tokaji, 
Szirmay Miklós volt regéci és Faygel Péter volt kassai 
kapitány.

Kassa, Bártfa, Eperjes. Kis-Szeben, Abaúj, Szepes, 
Torna és Zemplén követei.

Kapy Gábor Tökölynek volt udvarbiztosa, báró 
Szirmay István kir. itélömester, Sztankay János, Melczcr 
János, Bírzeviczy Lászió, Ladomérszky László, Pelsöczy 
András, Ginther Jakab, Fejérváry István és sok más 
főúr, nejével, leányaival.

Maga Rákóczi gyémántoktól, drágakövektől villogó 
diszmagyar öltözetben, kardosán jár vendégei között.

Az öröm és lelkesülés óriási, szinte vdiaros.
Künn az udvarházban a cselédség és benn a vár 

alatt elterülő pázsítos völgyben a nép mulat. Óriási hor-
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meggyökeresedjék. Mindezt a tantárgyak kelld 
nálásával nemcsak tanítani, de begyakorolni is c .

Szemben az utilitarius iránynyal, az allamna 
adata lesz a felnőttek oktatásánál is liberu is e i 
követni. , 1,-11A közoktatási liberalizmus alatt azonban nem keli 
a vallás mellőzését érteni — sőt ellenkezőleg. al 1 
különbség nélküli ápolását; — mert a valasossag j 
ismerhető csak meg az Isten ; Isten pedig minden - P 
nek. jónak és tökéletesnek összfogalma. Erre 1,1,1 
vallás, különbség nélkül tanít, csak kellőkép gyakoroln 
kell azt. A  liberális nevelés-oktatás a tanultság h lyeit 
a műveltséget, azaz: az elme finomítását, ata a as ’ 
rugalmassá- és hajlékonynya tételét sürgeti, íogy 
egyén a tényekről helyes ítéletet alkothasson magan v, 
magán tudjon uralkodni, érzelmeinek fenkoltseg ve 
könnyedén beilleszkedhessék az emberi társadalomba. 
Törekedni kell az államnak továbbá, hogy az illető 
tanerők gyanánt nemcsak kellő ismerettel felruházott, 
de neveltséggel é-i jelemmel biró egyének alkalmaztassana , 
valamint azok kiképeztetésénél is ugyanazon e ve 
foganatosítására főgond fordíttassék.

Öntsünk tiszta bort a nemzet ponarába.

Jogos kérdések.
Nem vagyunk kétségben a felől, hogy közokta

tási kérdéseket a magyar sajtóban behatóan tárgyalni, 
ez idő szerint legalább, nem valami nyereséges válla.at. 
Hisz nálunk annyira álmos szokott lenni e fajta közle
ményekkel szemben a közvéleménynek napi sajtóinkban 
lüktető része, hogy az ilynemű kísérletek, alig biztatnak 
több credménynyei, mint az a kedélyes foglalkozás, 
mely borsószemeknek függélyes falon való megrögzíté
sévé! tölti az időt.

No, de mindegy, tegyünk próbát újra.
Ha száz borsószem közül mind a száz lehull is, 

a fal mégis csak kopik valamicskét vele és ez már 
magában véve némi kis nyereség. Ezt a falat: a tágasabb 
értelmekben vett közleménynek, az iskolai és tanügyi 
kérdések iránt rendszerint tanúsítani szokott közönyös
ségét addig kell ostromolni, mig helyből ki nem mozdul, 
mig le nem omlik teljesen. Mig ez meg nem történik, 
és szerepvivő körökben is folyvást tarthatja magát az 
az avatag gentriszagu felfogás, hogy az iskola csak 
olyan ötödik kerék az áilam szekerében : addig ott lehet 
a mi úgynevezett » nagyhatalmi állásunk* ; fitogtathatjuk 
kultúránkat még nagyobb hangon, mint addig, beszél
hetünk, Írhatunk liberalizmusról akar méterszámra, 
dicsekedhetünk alkotmányosságunkkal ország-viiág szerte, 
mindez nem fog bennünket tartósan megmenthetni, 
mert Magyarországból nem lesz Magyarország a szó 
igaz értelmében mindaddig, mig az iskolát, a tanügyet 
fontosságához mérten, komolyan nem méltányolja, 
érdeme szerint meg nem becsüli.

A  nyugat művelt nemzetei rég megbizonyosodtak 
már arról, hogy az aliam biztonságának legszilárdabb 
tényezője maga az iskola s hogy ennél fogva a köz
oktatás ügye elsőrendű közügy, melyet féltékenyén 
ellenőrizni nemcsak minden polgárnak elvitázhatlan 
joga, de legszorosabb kötelessége. Ez a jog- és köte
lességérzet ott mintegy vérébe megy at a polgároknak, 
s megteremtette náluk azt a nemes önérzetet, melyet 
csak az önsorsuk felett saját erejükkel rendelkező nem
zeteknek adhat meg a gondviselés.

Van-e minaiunk, hogy úgy szóljunk : tanügyi
közvélemény ? Mas szavakkal : áthatotta e már társa
dalmunkat a tanügyi kérdések iránt való érdeklődés 
annyira, hogy e kérdéseket ne csak a szaklapok, de 
a napi sajtó hasábjain is folyvást figyelemmel kisérni, 
felszínen tartani tudna és akarna? Átérezte-e már 
nálunk a társadalom, hogy nemzeti fennmaradásunk 
legbiztosabb zálogát — az iskolában kell keresnie ? A 
magyar választó polgárságnak nem hány századnak, 
de hány ezredrésze törődiK a tanügy munkásain kívül 
választások idején azzal, hogy képviselőjelöltje hogyan 
gondolkozik az iskoia, általában a közoktatás kérdéseiről ?

A felekezeti és községi iskolaszékeknek ugyan hány 
százaléka az ebben az országban, mely letett esküjé
hez híven kifogástalanul s valódi szakértelemmel teljesíti 
ebben kötelességét í liizony jó, hogy erről nem készül 
statisztikánk, nem kell legalább pirulnunk a szamok

De maguk az állaim gondnokságok, a tanfelügye- 
lŐséeek, a mindenféle igazgató, kormányzó, felügyelő 
és tudja isten, hányféle tanárok, választmányok és 
bizottságok, a sokféle igazgató és főigazgatóságok, 
felügyelőségek stb. vájjon megfelelnek-e mindenben fel
adatuknak, a rájuk bizott fontos érdekek lelkiismeretes 
istapolasaval ? Vajha úgy lenne, igazan ! És azután 
közoktatásügyünk kormányzó hatósaga : maga a köz- 
oktatásügyi minisztérium eddigi egész szervezete, műkö
dése, személyzetének főben és tagokban, az értelem, a 
rátermettség szempontjából való mérlegelése és a mi 
legfontosabb : e tárcának inas tárcákhoz képest a mos- 
tohaságig menő sovány javadalmazasa nem adott e 
oko' a” kiegyezés óta folytonos panaszra, keserű elégü- 
letlenségie?

Hat vájjon a tanügy közvetlen munkásaiban, a 
nép-közép- és főiskolai tanerők tekintélyes seregében 

egvolt-e mindenkor és meg van-e ma is kellő aiányok- 
bán a lelkesedésnek, a valódi hivatásnak az a foka, az 
a mérve, a mely nélkül a tanító és a tanár olyan, a 
milyen hivatalnokoknak ugyan beválhatik, de tanító és 
nevelő a szó igaz értelmében sohasem lehet ? Csak 
tegyük szivünkre a kezünket, uraim, s úgy feleljünk erre.

Es végül megadtuk- e mar mindenütt a nép- és 
középiskola munkásainak azt a nélkülözhetetlen anyagi 
biztosítékot, melyet úgy hívnak, hogy : tisztességes 
kenyér ? s a mely nélkül üres szóvá lesz szánkban az 
ige, mert meghal maga a Herkules is, ha enni nem 
adnak neki.

Bizony, bizony ne próbáljunk e kérdéssel szem
ben valami nagyon mosakodni, — mert itt a mosakodas 
nem lesz egyébb, mint a legkeményebb önvád.

De ne folytassuk most tovább ez önkérdezőskö- 
dést. Elég abból ezúttal ennyi.

A  mondottakból, úgy hisszük bőven kitűnik, hogy 
a közoktatásügy minaiunk még nagyon messze van 
attól, hogy a nemzet minden rétegéi athatva, egy valódi 
művelt, modern állam keretében irányadólag éreztet
hesse ailamfenntartó erejét s más szerencsésebb álla
mokéval a versenyt sikerrel kiállhassa. De hogy ne 
legyen olyan messze, s verseny képessége tovább foko
zódjék, ez egészen rajtunk all, teljesen tőlünk függ. 
Kétségkívül sok, nagyon sok a mi bajunk ezen a téren 
is. De mindez ne aggaszszon. Csak keressük a bajok 
forrását ott a hol kell, és ha megtaláltuk, ne ijedjünk 
vissza a gyógyszertől, ha keserű, ha draga is.

H Í R E I N K .
—  A „F. M. K. E.“ közgyűlése, mint lapunkban

is közöltetelt, október 3-án lesz Losoncán. Megyénk
ből is bizonyára számosán vesznek azon részt, a 
mii a közelségnél fogva bárki könnyű szerrel meg
tehet. Losonc város közönsége az általa rendezendő 
ünnepségre meghívókat bocsátott ki s azokat meg
k ü ld ött mindazoknak, kik megjelenési szándékukat 
a központi vezetőségnek bejelentették. Az ünnepség 
sorrendje ez: 1. Október 2-án este 7 órakor a városi 
szinhá? ünnepies megnyitása. — 2 Előadás után
ugyanott a Vigadó éttermeiben ösmerkedési estély. 
— 3. Október 3-án délelőtt 10 órakor közgyűlés a 
városháza dísztermében. —  4. Délután 2 órakor a
vendégek tiszteletére rendezendő nagy társas ebéd a 
Vigadóban. — 5. Étkezés után a város nevezetessé
geinek megtekintése. — 6. Este díszelőadás a
színházban.

—  Emléktábla leleplezés. Trencsén vármegye 
közönsége folyó hó 22-én rótta le Pruzsina községben, 
a vármegye legnagyobb fia, Baross Gábor iránt érzett 
kegyeletének eddig még le nem rótt részét. E napon 
jelölte meg az örök időkre halhatatlan államíerfiúnak

dókat ütnek csapra, ökröket sütnek, muzsikáinak, tán
colnak, vigadnak és éltetik szeretett urosat — Rakóci 
Ferencet.

Midőn az ifjú fejedelem főispáni székét elfoglalja, 
a várfokán eldördülnek az ágyuk és végig zugjak a 
messze iáját.

Alulról a népünnep helyéről, dorgő mozsarakkal 
és éljen rivaigassal feleinek.

Az ifjú lejedelem szemeiben köny rezeg.
Régen nem látott hazájában, imádatszerű szeretet 

vette körül, olyan szeretet, minőt csak édesanyja kebe
lén érezett.

Ősz fóurak, vitéz katonák és nemesek örömükben 
sírtak, mint a gyermek.

Rakóci Ferenc délceg alakja, lovagias megjelenése, 
magas röptű szellemes beszéde és a beszédocn meg
nyilatkozó forró hazaszeretet, könyekre ragadta őket, 
sírtak örömükben, mert az ifjú fejedelem megjelenése 
uj reményeket ébresztett kebelükben. Az elnyomott 
magyar haza felszabadítóját, megmentőjét látták az 
ifjúban.

A beiktatási ünnepély nagy fénnyel és lelkese
déssel foly . . .  A  karok és rendek beszélnek szépen 
és lelkesen . . . Rakóci meghatottan és elragadtatással 
válaszol . . . Kupák koccannak, serlegek csendülnek . . . 
A tágas légy verteiéin kiüríttetik s a nehéz selyembe, 
bársonyba öltözött hölgyek és délceg lovagok tancra 
perdülnek . . .  A zene szól, a hegyaljai kitűnő as/.u- 

I szőlő nektár íogy . . .  A  szemek ragyognak . . . keb
lek pihegnek . . édes mámorító és elragadó minden.

Pirkadni kezd.
Künn a hegyek mögött a világítás tündérjátéka

kisért. Az ég piros, a hegy kék, a völgy szürke, ködös. 
A Tárca keskeny szalagja ezüst sziliü s reszketve veii 
vissza a felkelő nap előre küldött aranyos fényét.

A nép mar régen nyugodni tért. Szépet álmodik.
• • . A megjött iljú fejedelemről, a ki kenyeret ad a 
népnek, a ki dolgoztat ugyan vele, de nem kívánja a 
népnek bőréi, zsírját, minden erejét !

Az urak és úrhölgyek most mennek pihenni.
Orcáikon a boldogság pírja ül . . . Aludjatok!

. . . Rakóci Ferenc honszerelmében nem fogtok csalat
kozni soha ! . . .

Midón mindenki lenyugszik s minden lecsendesiil, 
Rákóci Ferenc karonfogja szeretett sógorát s kimegy 
vele a bástyafokra,

A nap most búvik föl a hegyek mögül. Az iménti 
tarka színek biborfénybe olvadnak össze. A völgyek mélyé
ből szertefoszlik a szürke köd, s harmalkönyben úszik fű, 
fa, virág.

Az ifjú fejedelem gróf Aspermont karjára támasz
kodva, ott all a bástyafokon.

Gyönyörrel tekint végig a nagyszerű tájon s néma 
ahitattal üdvözli a felkelő napot, melynek vérvörös ara
nyos sugarai rózsaszínre festik amúgy is üde orcáit.

Szép arca elborul . . . gróf Aspermont aggódva 
nézi ifjú sógorának borús arcat.

— Bocsáss meg, hogy terhellek, s nem hagylak 
még lefeküdni, mondja Rakóci s kebeléből nehéz sóhaj 
tör fel. Veled beszélni enyhülés nekem . . . Oh, Asper
mont, miért kell minden örömben ülöm cseppeknek is 
ienm ? A m ti nap olyan szép volt, egyike legszebb 
napjaimnak, melyeket eddig átéltem és mégis . . •

(Vége következik.)



39. szám.______ Turóc-Szent-Márton,
szülőházát emléktáblával. Ott voltak a kormány kép~ 
viseletében: CseörghŐ Gyula államtitkár. Szalavszky 
Gyula főispán, Dr. Smialovszky Valér. Zsámbokróthy 
Emil- Rakovszky Géza és Sipeky Sándor országos 
képviselők, a m. kir államvasutak képviselője, a 
vármegye összes notabililásai, Lőw Károly zsolnai 
poszlógyáros képviselője, a hatóságok és községek 
képviselői és nagy számú előkelő közönség. Délután 
3 órakor vette kezdetéi az ünnepélyes aktus, Szalavszky 
Gyula főispán megnyitó beszédével. Ezután a trencséni 
dalárda énekelte a »Szóza'.« ol, melynek elhangzása

V  K  Ii f  I  1 )  É  H  V I I  I  I I  A  D  Ó .
Iigens nagy küzünség szivéhez s elméjéhez, hogy ebben a tekin- 
letben első helyen íill ma a sajtó orgánumai küzt. A >Magya 
Hírlap* igazságszeretelével s részrehajlatlanságával vívta ki i 
nyilvánosság előtt azt a kiváló pozíciót, a melyben már évek 
óta 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 tolla
búi eredő cikkeivel épp oly szívesen segít bármely pártot is a 
közügyre nézve üdvös céljaiban, a mily kérlelhetetlen ellenféllé 
válik ott. ahol a nagy közönségnek, az egész nemzetnek a 
vitális érdekeit, a liberálizmust és a demokráciát kell megvé
denie. S ehhez arányos minden része a ► Magyar Hírlap*-nak.
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szónok vette át a szót, s nagy hatást keltő beszéd
ben méltatta Baross Gábort, mint gyermeket, ifjút és 
férfiút. —■ E beszéd után J Virág Béla, a »Világ 
Napló* szerkesztője szavalta el » Baross emlékezete* 
cimü alkalmi költeményét. Majd Pápav Endre, pru- 
zsinai plébános emelt szót, s u magyarul nem tudók 
kedvéért, tót nyelven méltatta a lelki pásztorsága 
alatt álló község szülöttjét. E közben lehullt a lepel 
az emléktábláról s ott állott az érclábla Baross Gábor 
domborművű mellképével. Az ünnepélyt a trencsén 
dalárda fejezte be a »Hymnus« éneklésével.

—  Halálozás. Sohröder Károly, a körmöcbányai 
állami főreáliskola érdemes igazgatója, szeptember 
hó 21-én jobblétre szenderült. Temetése 23-án ment 
végbe nagy részvét mellett.

—  A szókgyár újra megkezdette működését egy 
beli szünet után. A székgyárat megvevő pénzintézetek 
az igazgatást Paulinyi Tóth Zsigmondra bízták. A 
készletek átadása, illetve átvétele folyamatban van. 
Az uj kezekbe került székgyár jövő  sikerei elé az 
érdekeltek kíváncsian néznek.

—  A besztercebányai egyházmegye tanítóinak 
egyesülete, Macliovics Izidor, apát, egyházmegyei főtan- 
felügyelő elnöklete alatt f. hó 24-én, Besztercebányán 
tartotta rendes évi közgyűlését. A közgyűlés igen 
népes volt: a nagy számban megjelent tanítók mel
lett olt láttuk az egyházi és városi kitűnőségeket, 
köztük Liber József zólyomi tanfelügyelőt is. A 
közgyűlésnek legfőbb tárgyát a milleniumi kiállítás
ban való résztvételmódozatainak megállapítása képezte. 
Az egyesület e tekintetben valóban követésre méltó 
példát ad összes tanító egyleteinknek, a menyiben 
sokoldalú részvétele mellett összeállította az egyház- 
megyei tanítóság történelmi névtárát is. A közgyűlés
sel egyidejűleg ki voltak állítva az egyesület által az 
országos kiállításra küldendő tárgyak. Ezen rögtön
zött és mégis igen sikerült és tanulságos kiállítást 
Szmetana József, egyesületi alelnök rendezte. — Hogy 
a virágzó egyesület oly buzgó és hasznos tevékeny
séget fejt ki, az kétségtelenül a főtanfelügyelőnek, 
mint az egyesület elnökének, szakavatott és tapinta
tos vezetésének tudandó be,

-— A fólspánné vadászkalandja. Szmrecsányi 
György árvamegyei főispán felesége Polhorán, Árva- 
megye galíciai határán szép vadász-zsákmányra tett 
szert. A főispán egyszerű hajtóvadászalot rendezett, 
s neje egyedül állott leshelyén egy 24 kaliberű könnyű 
puskával, mert azt hitték, hogy csak őzet fognak 
felhajtani. Öz helyet azonban egyszerre egy óriási 
fekete medve bukkant elő a sűrűből, Szmrecsányiné, 
a ki kitűnő vadász hírében áll, s már nem egy vad 
kant és medvét lőtt, nyugodtan célzott, s mintegy 
20 lépésnyiről gyönyörűen lapockán találta a közeledő 
állatot. A megsebzett vad a lövés után torkát kilátva 
a bátor ellenség felé rohant, Szmrecsányiné azonban 
hidegvérrel célzott újra. s mikor a medve három 
lépésre jutott hozzá, kilátott torkába lőtt. A golyó a 
medve nyakán keresztül fúródott s a szép állatot 
Szmrecsányiné lábai elé terítette. A hatalmas vad 
két méter és négy centiméter hoszzú.

—— Érdekes esemény fog a fővárosban néhány 
hét múlva végbemenni. Ugyanis október 16 — IS) éig 
tartják meg a »Magyar osztálysorsjáték* első húzá
sát. A bu^ás a kormány felügyelete és egy királyi 
közjegyző jelenléte mellett a fővárosi Vigadó termében 
nyilvánosan fog megtörténni. Értesülésünk szerint a 
húzás menete a következő lesz : Két szerencsekereket 
állítanak föl. Az egyik az úgynevezett szám-kerék, 
a másik pedig a nyeremény-kerék. A számok mind 
össze vannak sodorva és egyenkint külön hüvelybe 
rakva. E számok pontos felülvizsgálása után a 100.000 
egymást követő számot beteszik a számkerékbe, 
mert 100,000 sorsjegy van kibocsátva. A nyeremény
kerékbe pedig 10,000 cédulát tesznek, melyeknek 
mindenikére egy-egy nyeremény van fölirva. Ezután 
mindegyik szerencse-kerékhez két-két árvafiut állí
tanak és a kerekeket alaposan megforgatják hogy 
a belerakott számok jól összekeveredjenek. Erre az 
egyik árva flu a számkerékből kihúz egy számot és 
átadja a mellette álló árvafiunak. Ez viszont kinyitja 
a hüvelyt és a benne lévő számot kivéve, hangos 
kikiáltás végett átnyújtja egy hivatalos személynek. 
Az igy kikiáltott szám a nyerő sorsjegy száma. De, 
Hogy mennyi nyeremény esik erre a számra, azt 
osak közvetetlenül utána tudjuk meg. Most ugyanis 
a nyeremény-keréknél álló árvafiu húz ki egy számot 
és átadja azt a mellette álló másik árvafiunak, ki 
a hüvelyt kinyitja és átnyújtja egy másik tisztvise
lőnek, ez a cédulán álló összeget kikiáltja. Ez az a 
nyeremény, mely az előbb kihúzott sorsjegvszamra 
esik. Az ily módon összetartozó két számot egy
máshoz fűzik és azonnal jegyzőkönyvbe veszik. így 
folytatják az eljárást mindaddig, a míg a nyeremeny- 
kerékben lévő 10,<;00 szamot mind kihúzlak. Ekkor 
ugyanis be van fejezve az első sorshúzás.

— A „Magvar HiMapu, melynek főszerkesztője Horváth
Gyula és felelős szerkesztője Fenyő Sándor, nnmár ötödik
évfolyamát fejezi be s ez alatt az aránylag ro ir»lol-
oly páratlan sikert ért el, annyira megtalálta az utat az intő

liiteles. De botrányt nem hajhász s a magánéletnek a nyilvá
nosság elé sciiiinikép som tartozó titkait tiszteletben tartja. 
A »Magyar llirlap«-nak ez a gentlcmnnlike eljárása egyik 
erőssége, a mi az úri művelt közönség rokonszenvét számára 
mindenkor biztosítja. A >Magyar Hírlap* emellett egész gár
dájával rendelkezik a legkiválóbb tárcaíróknak, a minők: 
Ambrus Zoltán, bársony István, Ilródy Sándor, Benedek Elek, 
Ignotus, Tóth Béla, Márkus Miksa, Heltai Jenő, Gárdonyi Géza, 
Kürlhy Emil, Szomaházy István, a kik mindnyájan csakis a
• Magyar Hírlap*-nak Írják cikkeiket. S ezek a cikkek a leg
újabb magyar literalura igazi gyünygyei. Mindgzcnkivül a
• Magyar Hírlap* folyvást a legnagyobb előzékenységgel van 
egyebekben is a nagy közönség iránt, mert a mig egyrészt 
minden kérdésben szívesen ad teljesen díjtalanul felvilágosí
tást és tanácsot »Szerkcsztöi üzenetek* cimü rovatában, más
részt oly kedvezményben részesíti előfizetőit, a minő lesz pél
dául újabban is n »Millennium-Album«, ez a remek kivitelű, 
gyönyörűen illusztrált irodalmi díszmü, a minővel még eddig 
inog nem leple magyar lap az ö állandó közönségét. A •Mil
lenniumi AII>um*-ol minden régi és új előfizetőnek megküldi

Magyar Hírlap*.
A >Magyar Ilirlep* előfizetési ára egész évre: 14 frt, 

félévre : 7 frt, negyedévre : 3 frt f>0 kr, 1 hóra : 1 frt 20 kr.
Kedvezményes áron lkapják az előfizetők a »Kis Világ* 

cimü gyönyörűen illusztrált gyermek újságot: negyedévenkint 
csak 50 krért és az »Évszak* című gazdag tartalmú divatlapot 
negyedévenkint tiő krért.

Az előfizetési pénzek a »Magyar Hírlap* kiadóhivatalába 
küldendők .lózsef-kürút 47. szám alá. Előfizetni bármely naptól 
kezdve lehet a »Magyar IIirlap«-ra.

N y í l t t ó l - .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Foulárd-selyemet 60 krtól 3 frt 35 krig méte
renként — japáni, chinai, e. a. t. a legújabb mintá
zattal és színekben, ú. m. fekete, fehér és színes, 
Henneberg selyemet 35 krtól 14 írt 65 krig méteren- 
kint sima, csikós, kockázott mintázoltakat, damasztot 

i. t. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 
szín és mintázattal s. a. t.) postabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: 
Ileiiiiel»ci*j£ €■ • (és. k. udvarszáilitó) se lyem - 
jcyárn X iir ic lilie n . Svájcba címzett levelekre 
10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz- 
tetnek.

I r o d a l o m .
Boross Vilmos legújabb munkája. >II. Rákóczi Ferenc 

történeti regény. A fővárosi hirlapirói kar egyik régi 
és kitűnő tagja, — Boross Vilmos, — kinek történeti 
művei száz és százezer példányban forognak a magyar 
nép kezén — nagy meglepetést szerzett a magyar nem
zetnek. Csöndben, minden előzetes híresztelés nélkül 
felkutatta és összegyűjtötte a nagy Rákóczi Ferencre 
és korára vonatkozó összes adatokat és ezekből egy 
olyan történeti regényt irt, melyet minden magyar 
ember örömmel üdvözöl és egyik legbecsesebb és leg
kedvesebb könyvének fog tekinteni. Ilyen lelkiismeretes 
hűséggel, hazafias lelkesedéssel és. zamatos magyar 
irálylyal irt történeti regény évtizedek óta nem jelent 
meg a magyar könyvpiacon. Boross Vilmos »II. Rákóci 
Ferenc* című regénye egy uj kultuszt fog teremteni, a 
Rákóci-kultuszt, s ha ezen eszme, melyet komoly aka
démikusok és publicisták esztendők óta vitatnak, tes
tet ölt, vagyis: ha a magyar nemzet szive most meg 
dobban és végre sikeres mozgalmat indít, hogy Rikóci 
Törökországban poriadozó hamvai hazahozassanak, két
ségtelenül Boross Vimos érdeme. Lapunknak mai »Tárca* 
rovatában küiönben közlünk mutatványt a műből, a 
miből megítélhető úgy a regény költői szépsége, zama
tos irálya, hazafias szelleme és irodalmi értéke. Külö
nösen elragadóan szép részletek II. Rákóci Ferenc, 
Magdaléna és Amália hercegnők, gróf Bercsényi Miklós, 
Mikes felemen, I. József király és Cinka Panna sze
relmi történetei s a milyen remek részletek ezek, épen 
olyan ideg razóalc Carrafia és Heiszter tábornokok iszo
nyú vérengzései Magyarországon. A szív és lélek min
den öröme és gyönyörűsége, minden borzalma, rette
gése és szomorúsága benne van e történeti regényben. 
Ez a mű megtanít hazat és hitvest szeretni, hazáért és 
szerelemért élni, szenvedni, áldozni és meghalni! A 
regényt Székely Aladar budapesti könyvkiadó adta ki, 
na,ry gonddal és költséggel. A mű rendkívül díszes 
színes boriteku füzetekben jelenik meg hetenkint 2-szer. 
A füzeteket Madarász Viktor és Benczúr Gyula hírneves 
festőművészek képei díszítik. F.gy-cgy füzet ára 12 kr., 
mely hallatlan csekély arat alig mertük leírni. Megren
delhető minden könyvkereskedőnél és könyvügynöknél 
valamint a kiadónál: Székely Aladárnál, Budapesten,
Erzsébet-körút 32. szám alatt.

Vívmányok a hirlapirás terén. Pár év eiőtt még 
senki se hitte volna el azt a csodás fejlődést, a mit a 
hírszolgálat terén elértünk. Ma már csaknem szárnyat 
öltöttek az események. A telefon és tavirda idegszálai 
át- és átszövik az országot. A főváros csaknem együtt 
él az ország és a külföld nagyobb varosaival. Minden 
esemény, a mi a világ négy táján történik, a másik 
percben mar tovább van adva. Lehetetlenség, hogy 
ilyen körülmények közt a hírszolgálat is át ne alakuljon. 
A vidék művelt közönsége ma már nem elégedhetik 
meg azzal, hogy csak a déli vagy esteli órákban érte
süljön az eiózo nap eseményeiről. A külföld számos 
nagy napilapja mar akként rendezkedett be, hogy a 
nap folyamán összegyűjti a nap eseményeit és a késő 
esteli órakoan kinyomatva, hiriappéldanyainak ezreit 
mar éjjel szétküldi az országba. Nálunk egyedül a 
Magyarország az, mely e modern újítást behozta. 
Mindaz a mi nappal történik, országgyűlés, más tanács
kozások, ülések, tárgyalások, tőzsdei zárlatok, az ország
unk és külföldnek összes nevezetesebb eseményei 
»Magyarország*-bán mar mind közölve es feldolgozva 
vannak. Az ország közönsége teljesen méltányolja a 
» Magyarország*-nak ezt a nagy újítását, erre vall az 
az általános rokon >zcnv és elismerés, a melylyel a 
»Magyarország* találkozik. A »Magyarország* kiadó
hivatala kivanatra ingyen küld egy hétig mutatvány- 
számokat. Előfizetési ara egy hóra 1 frt 20 kr., negyed
évre 3 frt 50 kr. Az előfizetések postautalványon a 
»Magyarorszag« kiadóhivatalaba: Budapest, Sándor-
utca 2. küldendők.

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

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1895. évi 
2375—2560. számú végzése következtében Első cseh 
dugasz-készítő vállalat cég és Wetter II. bécsi cég javára 
M erd József ellen 94 frt 20 kr., 46 frt 55 kr. s jár 
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás útján 
le- és felülfoglalt és 551 frt 50 krra becsült szoba
bútorok, 1 dugaszológép, 1 vas üvegre való fogas, 16,150 
drb mindenféle üvegből álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek tek. turóc-szent-mártoni kir. 
járásbíróságnak 3451/3020— 1895. számú végzése 
folytán 94 frt 20 kr., 46 frt 55 kr. tőkekövetelés 
ennek 1895. évi január hó 17-ik napjától járó 6°/o 
kamatai és eddig összesen 43 frt 07 krban bíróilag 
már megállapított költségek erejéig Merc Józsefnél 
Jahodnikon leendő eszközlésére 1895- évi október hó 
14-ik napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak 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 26. napján.

Zathureczky Jenó,
kir. jbirósági végrehajtó.

4122. sz. tik. 1895.

Hirdetmény.
Nagy-Szocóc község telekkönyve birtokszabá

lyozás következtében az 1869. évi 2579. számú sza
bályrendelethez képest átalakíttatik és ezzel egy
idejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre 
az 1868. évi XXIX.. az 1889. XXXVIII. és az 1891. 
XVI. t.-c. a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegy
zését rendelik, az 1892. XXIX.-t. cikkben szabályozott 
eljárás, a telekjegvzökönyvi bejegyzések helyesbíté
sével kapcsolatosan foganatosíttatik.

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

Ennélfogva {elhivatnak :
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 okadatolt 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 tartanak, de telekkönyvi bekeblezésre alkal
mas okirataik nincsenek, hogy az átíratásra az 1886. 
XXXIX. t.-c. 15—18., és az 1889. XXXVIII. t.-c. 5.,
6., 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat meg
szerezni iparkodjanak és ázukkal igényeiket a kikül
dött előtt igazolják avagy oda - hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létre
jöttét a kiküldött elölt szóval ismerje el és a tulaj
donjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen az úton nem érvényesíthetik 
és a bélyeg- és illetékelengedési kedvezménytől is 
elesnek; és

4 . azok, kiknek javára tényleg már megszűnt 
követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 
jog van nyilvánkönyvileg bevezetve, úgy szintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, 
hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bélyeg
mentesség kedvezményétől elesnek.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Ti»róc-Szt.-Mártonban, 1895. évi augusztus 31-én.

Fekete,
kir. táblai biró.



Turóc-Szent-Mdrton,
4110. sz. tik. 1895.

Hirdetmény.
Szlovén község telekkönyve birtokaznbályozás 

következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre az 1880. 
XXIX.. az 1889. XXXVIII. és az 1891. évi XVI. (.-cik
kek a tényleges birtokos tulajdonjogénak bejegyzését 
rendelik. * az 1892. XXIX. t.-cikkben szabályozott 
eljárás a telekjegyzökönyvi 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 telekkönyi< 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 1889. XXXVIII t.-c. 5. és 6. §-aiban foglalt 
kiegészítéseit is — a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzése ellenében ellentmondással -élni 
kivánnak. írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt 
vagyis 1896. évi április hó 1-sö napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be. mert ezen meg 
nem hosszabbiihaió záros határidő letelte után ellent
mondásuk többé figyelembe vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések állal, nemkülönben azok, 
a kik az 1 . és 2. pontban körülírt eseteken kívül az 
1892. 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 bejegy
zését sérelmesnek találják — e tekintetben felszóla
lásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi ható
sághoz hat hónap alatt vagyis 1896. évi április hó 
1-ső napjáig bezárólag nyújtsák be, 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 említett 
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes útján és 
csak az időközben nyilvánkönyvi 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 csatollak vagy ilyeneket pótlólag 
benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál 
átvehetik.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turóc-Szl.-Mártonban, 1895. évi augusztus 31-én.

Fekete,
kir. táblai biró.

F R l V I U f t H I  Ö. ____________« 9 B .  szeptember 20.-----------

H i r d e t m é n y !
Közludomásra adjuk, hogy az államilag engedélyezel!

MAGYAR OSZTALYSORSJATEK
1896. évi októl!,.,- .B - I M t ö M B I M '; " *  *«

a magyar V ^ éS é^ -or^ A lV k 'S lü flH  nyereménye közül, melyeknek ösezege

5 m illió 600 ,000  korona
1 0 . 0 0 0  n y e r e m é n y  fog kihúzatni

, egy millió 268,000 korona
összegben. A második oszl'aly bért...decem ber MMIM 1pn A második osztálv búzása üecemner u- ikiuui ..... „

'  Az elad húzásra szóló osztálysorsjegyek, va'amint mindkét húzásra érvényes leljes sorsjegyek
méz mindig kaphatók a külön lábiákkal vggv pinkátokkal megjelölt helyeken az eredeti árak mellett, még m tndl^kaphatók^a^üIM  taataa ^  ^  v4g4ro|naki az eUa 08ztály dijat szintén meg

keii rizetniplll<1)llM.Kl (Andrassy ű0, i89n. Szept. hó. Magyar csztálysarsjátsk-igazgatóság.
^  tag- Tm v.’Tín -

Minden harmadik 

sorsjegy nyer.

Kist) húzás tinit- IS05. október 1(1 19-ig.

Az államilag engedélyezett

Minden harmadik 

sorsjegy nyer.

/  ____  _t_

M A G Y A R  O S Z T A L Y S O R S J A T E K .
I. o sztá lyú  nyerem ények.

Húzás 1895. október 16 19-ig.
1 nyer. á 80000 —  
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31,499 pénznyeremény

5 millió
6 0 0 ,0 0 0  korona

í i s s z é r t é k l t e n .

A legnagyobb nyeremény a leg
kedvezőbb esetben

e g y  m i l l i ó
k o r o n a .

II osztál.
Húzás 1895.

yú nyerem én yek
december 6 —14-ig
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9000 ________
10000 nyerem, összesen 1268000

Eredeti sorsjegyek az I. osztály részére:
________ Egy egész________egy fél = ° / i o  egy tized________ egy huszad

40 20 4 2
Ajánl és utánvéttel szétküld

Heintze K ároly  főelárúsítú, Budapest, Szervita-tér 3.

1 jutalom 600000 = 600000
1 4000U0 = 400C00

“ „ 1 200000 — 200000
1 100000 — 100000

„ 2 1 50000 = 50000
2 á 20000 — 40000
2 15000 — 30000
4- 10000 — 40000

10 .3000 80000
5 27 6000 — 162000

00 2000 — 200000
200 1000 — 200000

1150 200 = 230000
20000 100 = 2000(00
21499 nyer. és 1 jut. 4332000

korona

Minden harmadik 

Is® sorsjegy nyer.

Vidéki megrendelők kéretnek posladijért 10 fittért, ajánlott 
levelekért 30 fillért és a sorsolási tudósításért 20 tillért küldeni

Sürgönyeim: LOTTOIIEINTZE, B U D A B E S l.

Minden harmadik j 

sorsjegy nyer.

Fárisi hegszebb magyar divatlap.

n n m r

Gyönyörű
fény-nyomatu színes f ,  

képek.

Egyszerű öltöze- / J h  
teH párisi ízléssel. ■-

Legújabb 
H é z i m u n ^ á H .

T a H a r é H o s s á g  

ízlés mellett.

E lő fize tés i á ra k :
r á n k

Párisi Divat
egy évre . . . .  8 frt,
fél évre......................4 frt,
laj/ji évre . . .  2 frt

Divat
iTr

S z a b á s r a j z o k ,  
kézimunkák, 

illusztrált regények.

Báli, menyasszo
nyi öltözeten 

párisi íz lé sse l.

Angol costume-ck.

Kimerítő
magyarázat .

E lő fize tés i á ra k :

Pátisi D ivat.Pesti Hírlap pal
egy évre . 
fél évre . 
negyed évre

18 frt, 
9 frt, 
4.50.

Hidalván),számokkal szolgái a ..IVsIi Hírlap* és ..Párisi Divat* kiadóhivatala váci-kiirnt 78.
Turóc-ail.-mártom Magyar Nyomda — Moslcóczi Ferencé.'
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