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Kiadóhivatal. a turóc-szt.-martoni ..Magyar Nyomda".
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előiizetések a kiadóhivatalra címezve Tliróc-Szt.-Mártoiiha küldendők.

MugHnhirdetések legjutényosahhan, árszabály szerint. 
Hivatalos hirdetések dija: 100 szóig 2 frt. ezentúl 

minden megkezdett száz szónál 60  krral több.
I.aptink K/.aiuiira lilrdeléiokot olfog.nl a „Kantor iigynökxtg <t« a Magy. 

Távlr. Iroda- liirdctdid irodája Bu.lapon, Oraiiúioa.mca l. iráni.

Társadalmi ferdeségek.
Nem éppen mai keletű, de még mindig 

fennálló ferdeség, hogy társadalmunknak nem 
eléggé magyaros a szelleme. A figyelmes vizs
gáló mindig talál valamit, a mi e tekintetben, 
ha csak úgy futólag is, kellemetlenül érinti.

Olt van például az a komoly emberek 
előtt nevetséges rang- és címkórság, mely 
egyáltalában nem vall magyaros szellemre. Az 
igaz, hogy kevés afféle ember van ma már 
Magyarországon, mint a Jókai *Új földosúr* 
című regényének Garamvölgyije, ki, midőn a 
parvenu a » tekintetese címet arrogálja magának, 
mély értelmű humorral vágja a szemébe: 
»Dejszen amice, tekintetes úr én vagyok !« — 
Hogy a nőknek a címkórságban mennyi részük 
van. arról most no beszéljünk, bár nagyon 
megérdemelné a tárgy. Bizony afféle fenn az 
ernyő, nincsen kas-féle állapot ez, a mi pedig 
nem fér össze a józan szellemmel.

Az a jelenség sem utolsó, hogy emberek, 
a kik magyaroknak vallják magukat, léplen- 
nyomon idegen nyelven társalognak, és a mi 
még súlyosbbílja a helytelen szokás visszás 
értékét, az az, hogy nemcsak maguk közt, 
hanem nyilvános helyen is más nyelven tár
salognak. Ha valaki nem tud magyarul, attól 
nem kívánhatja közülünk senki, hogy magyarul 
beszéljen, de a ki tud, és e mellett sokat tart 
családfájára is, ebben legyen annyi magyaros 
szellem, hogy szükség nélkül ne használjon 
idegen nyelvet. Nem értjük, micsoda összefüg
gés van abban, ha a családfa árnyékába húzódva, 
meggyalázzuk léplen-nyornon a magyar nyelv 
szent jogát ? A körülöttünk lakó nemzetiségi 
emberek vas kövezetességgel használják nyelvü
ket s józanabbjaika! kacagás fogja el, mindany- 
nyiszor valahányszor egy-egy párducos ősökre 
büszkélkedő polgártárs ékes folyékonysággal 
zengi az ő nyelvüket. Nem egyéb ez, mint 
gyarlóság, megszokás, —  mondják ők. Igaz. 
de erre azt feleljük, hogy akiben a hazafias 
szellem teljes öntudalossággal él, és a kiben 
a külső mázon kívül belső érték is lakozik, 
az méltóságán alólinak tarlja nemzetiségi vidé

keinken annak a bizonyos idegen nyelvnek a 
használatát. Nekünk tüntetni kell a magyar 
nyelv használatával és mindenkit kényszeríteni 
kell, hogy a velünk való érintkezésben csakis 
e nyelvel használja ! .Hozzá kell szoktatni az 
embereket, hogy a velünk való érinlkezésben 
mintegy önkénytelenül a magyar nyelv hasz
nálata jusson érvényre.

A nyelvhasználat körében erősen feltűnik 
a figyelmes vizsgáló előtt az is, hogy az ifjú, 
felnőtt nemzedéknek egy nem megvetendő 
része könnyebben beszéli az idegen nyelvet, 
mint a magyart. Ha az öregek nyelve néha- 
néha idegen szóra csuszamlik, bár nem sze
reljük, valahogyan csak eltűrjük, de mikor az 
új nemzedéknél tapasztaljuk e visszásságot, 
ezt már megrovás nélkül nem hagyhatjuk.

Voltaképpen ez a szerencsétlen fiatal nem
zedék még nem annyira hibás, mint azok a 
szülők, a kik például a Felvidéken abban a 
megvetésre méltó nézetben szenvednek, hogy 
a kis gyermeknek először tótul kell megta
nulni, mert ez a vidék nyelve s aztán szebben 
is fog később más nyelveket beszélni. Ezer 
meg ezer intelligens családból származó gyer
meknek rontják el ily módon a magyar nyelv 
iránt való kedvét és fogékonyságát. A szeren
csétlen gyermek nem tanulhatja meg saját 
hazája nyelvét, mert ráerőszakolták a tót nyel
vet. Mire való ez ? Hiszen az a gyermek úgyis 
megtanulja a tót nyelvet akkor, ha a cseléd
séggel s a falusi játszótársakkal érintkezik! 
Avagy arra számítanak a szülők, hogy az iskola 
majd elvégzi azt, amit a szülői ház az első 
években elmulasztott? Téves felfogás. Az ilyen 
gyermek az iskolában a magyar nyelv nem- 
tudása folytán az elhaladásban hátráltatva van. 
A nyelv nehézségeivel küzd, midőn őt a tudo
mányokba kellene bevezetni. Kiejtése pedig 
talán sohasem — lesz a rendes.

Az idegen nyelv tanításának eme káros 
állapotra valló tünetei mind egy alapra vezet
hetők vissza. És pedig nyilvánvalóan arra, 
hogy nem ismerjük nemzetünk szellemi fejlő
désének történetéi, nem ismerjük a teremtő

magyar szellemnek azon terményei!, melyeket 
egy szóval magyar irodalomnak nevezünk.

Már pedig, a mely társadalom, a mely 
nemzet nem emelkedik fel ama magaslatra, 
melyen életszükséggé válik saját nemzete 
szellem-fejlődésének történetét, tehát saját nem
zete irodalomtörténetét megtanulnia, s annak 
nyomán az irodalom becses termékeivel meg
ismerkednie, abban a társadalomban, abban a 
nemzetben mindig hiányozni fog a nemzeti szel
lemnek ama mértéke, mely olÁvellenül megki- 
vántatik arra, hogy a nemzeti szellem nemes 
bélyege rajta legyen azon társadalmon vagy 
nemzeten.

Azt mondják, hogy a Felvidéken nem 
élhetünk meg a lói nyelv tudása nélkül. Jó, 
elfogadjuk. Legyen a tót nyelv tudása célszerű, 
de ne akkor tanítsuk rá a gyermekei, mikor 
a magyar nyelvet kellene neki elsajátítania, 
és a mikor a lót nyelv tanulása által csorba 
ültetik nemzeti nyelvünkön. Mindennek meg
van a maga ideje és határa. Főgondot a sajá
tunkra kell fordítanunk s azután jön minden 
egyéb.

Az öntudatos, a nem ide-oda kapkodó 
haladás mindig csak nemzeti lehet. Az öntu
datosság azt hozza magával, hogy a magunkét 
részesítsük főfigyelembe. Ezt különösen szem 
előtt kell tartania a magyar középosztálynak, 
mert ez az igazi nemzettest, ez nyomja rá 
bélyegét az egész nemzetre. Ha a magyar 
középosztály elhanyagolja saját nemzete nyel
vét és irodalmát, lehet az minden egyéb, csak 
magyar nem.

Fájdalom,sok,elképzelhetetlenül sok magyar 
család van, hol a magyar Írókról csak homályos 
sejtelem honol, hol a magyar lapok éveken át 
nein fordulnak meg. Meg kell e visszás állat 
polol változtatnunk. Társadalmi mozgalma
kén indítanunk arra nézve, hogy a magyar 
irodalom ismerete terjedjen, mert ezzel együtt 
a magyar nemzeti eszme is tért fog hódítani. 
A magyar nemzeti eszme megizmosodása aztán 
útját szegi a most észlelhető társadalmi fer- 
deségeknek.

A „ F E L V I D É K I  H I R A D Ó “ T Á R C Á J A .
E M L É K

a zniovaraljai tanítóképző intézet fennállásának 25-ik 
évfordulója alkalmára/"

Mi zaj kél itt a csend komoly honában ?
Mért /úg a lég ? Mi leng fejünk felett ?
Mi suttog titkos szellemek ajakán ?
— Vagy mindez csak káprázat, képzelet?
Ó h ! nem, nem csal lelkünk, a szellem az, ö !
Mely e csarnokból szertc-szétáradt:
Ez ünnepnapra összeforrva, nőve 
Lángszárnyakon ide szállott, faradt.

Ez leng itt! szinte hallatszik súgása 
S ihlettől ittasúlunk általa;
Ettől ég minden büszke ragyogással 
S nyer szint a ház komor, sötét fala.
Ennek lő szerte vakító sugara,
Hirdetve távoii völgyön, hegyen,
I Iogy van mar joga lenni a magyarnak,
Ki azért nem volt, hogy tovább legyen !

Hozsánna háti Hozcáhrta s üdv utadra.
Te föld fisnak égi gyermeke !

* A mull számunkból lekésett.

Ki ujja tetted a hont s benne c fajt.
Hogy álljon, éljen míg a földtcke.
Ó ! vál tunk égő, lázas izgalommal,
Szivünk repes, szent ihlettel tele.
A h ! kábult Pythiaként érezülik már,
Hogy szinte forr izzó agyunk bele.

Nem párducos hősökből áll csapatod,
Mely büszke paripán száguld, robog —
É.s fegyverünk nem csillogó kelevéz, 
Zászlójuk tan nem oly fennen lobog!
De büszke had, edzett, erős, vitézi, 
Melynek nőttön-nő meghódolt tere:
Vív állandó csatát s győz egyre, mivel 
A világosság biztos fegyvere.

Nem párducos had, nem fényben ragyogó, 
Pusztító tábor, romboló sereg,
Melynek láng és vérár jelöli útját 
S nyomán a népek ezre kesereg.
De had! Bár szürke, porlepett a tiéd,
Kit ének, hymnus nem dicsér, emel.
Ám míg az népet irt véres csatában :
Ez addig uzt teremt, alkot s nevel.

S hogy ezer évnek nagy sírhalma felett 
Áll még e hon é.s újra kél c nép,
Hogy nő számban, szaporul uj erőben

S a nyugattal ma méltó frigyre lép,
Hogy annyi rcménynyel vág uj ezerbe,
Hogy a hódítóból hódolt leve:
A  te kicsiny sereged igaz oka 
És lelkesedésének szent heve.

H ogy szép magyar szónak kedves zenéje 
Haitik hegyen és síkon szerteszét,
Hogy szent jogaiba ült újra az ész 
S tett nélkül az erény üres beszéd,
Hogy tisztul, nő az erkölcs, ritkul a bűn,
Kény lő az év, az uj ezret nyitó r  
Mind, mind, a te nagy műved, alkotásod :
Hisz a te katonád: a tanító.

Hányszor fenyegetett rémes sötétség. 
Tudatlanság 3 minden mi árnyaló !
»Elvész e nép — felsírt a nagy magyar — el, 
Mivelhogy tudomány nélkül való le 
De jött sereged s munkált serényen 
»A  szebb jövendő biztos záloga.*
S most állva fényben, egy nemzet kiáltja, 
Hogy már nem 1 nem vész el soha! soha I

De részt nekünk is; egy sugárt e fényből!
A  mennyi a sereg e kis hada 1 
Ez illett bennünket! tanú az idő 
S az ezer év e negyed százada.



Műkedvelők kiállítása.
(Felhívás.)

Valamely nemzetnek az összes művészetekben való 
előhaladottságát, tehát műveltségi fokát, nyilvános műal
kotásain s műgyűjteményein kívül főleg abból Ítélhetni 
meg, hogy a művészetek s a müipar iránti érzék és 
hajlandóság s az azokból való foglalkozás miként van 
annak minden rétegében elterjedve.

Valamint a zene, úgy a kisebb képzőművészetek 
lélekemelő s nemesítő hatása ismeretes. A tűzhelynél, 
a család kebelében, gyakran egymás kedvéért kölcsö
nösen foglalkozva vele a családi élet bensőségét emeli 
s apró műtermékeivel a ház bensejét díszíti, a müizlést 
neveli és kifejleszti. Innen van, hogy valamint a csalad 
belső életében, úgy a műkedvelők sorában is a nőknek 
jelentékeny és kiváló szerep jut.

Mindezen szempontokból az 1896-iki ezredéves 
országos kiállítás XX. csoportjának kebelében, mint 
önálló alcsoportban a hazai műkedvelők műveinek kiál
lítása vétetett tervbe.

E csoportban ki fognak állíttatni a műkedveléské- 
pen űzött képzőművészetek termékei, tehát festmények, 
szobrok, a mennyiben amateurök által készíttettek és a 
kiállítás képzőművészeti csarnokában való elhelyezési e 
igényt nem tarthatnak ugyan, de mind a mellett a 
művészet bizonyos fokán állanak, továbbá az immár 
oly jelentékeny kulturális tényező gyanánt jelentkező 
műkedvelői fényképészet térmékei.

Ugyancsak e csoport keretében fognak bemutat- 
tatni a műkedvelőknek az iparművészet keretébe vágó 
mindennemű művei, tehát a legyező- és selyemfestés, 
fára festés, a majolika- és iivegfestés, fametszés, faragás 
és égetés, továbbá mindennemű női kézimunka s főleg 
a hímzés magasabb müizlést és ügyességet tanúsító 
termékei s általában az iparművészeteknek bármely 
ágába tartozó tárgyak, amennyiben amateurök által 
készíttettek.

A női kézi munkának e csoportba váló felvételével 
egy igen jelentékeny és intelligens elemnek kívántunk 
alkalmat nyújtani ügyessége bemutatására. A külömböző 
női tanintézetek, továbbá az ipari és háziipari csoportok 
kiállításaiban ugyanis a női kézimnnka mindenütt nagyobb 
arányokban szerepelni fog. De mig a tanintézetek kiál
lítása a kezdők munkáinak és a tantnódszernek bemu
tatására vonatkozik s a különféle ipari csoportok a 
hivatásszerüleg, kenyérkeresetből és gyárilag űzött ipari 
női kézimunkák és a nép hagyományos és egyszerűbb 
technikájú házi iparat fogja feltüntetni: a műkedvelők 
kiállításának egyik szép feladatát a művelt középosztály 
és a főrangú hölgyek magasan képzett ízlésének, alko
tásainak egybegyűjtése és bemutatása fogja képezni. A 
melyeknek pedig meg van az értékök, hogy a magyar 
styiű ornamentika legújabb felkarolásával ezek is egy 
nemzeti elemet tartanak ébren, mint egy művészi képet, 
melyet a múlt virágaiból és emlékeinek aranyos szálai
ból hímeznek meg.

Van szerencsénk mindezek folytan tiszteletteljesen 
fölkérni mindazokat, a kik a fentebb vázolt keretbe 
illő műalkotásokkal foglalkoztak, hogy azokkal kiállí
tásunkon részt venni szíveskedjenek.

Kérjük egyszersmind, hogy eziránti szives készsé
güket az ezredéves országos kiállítás igazgatóságának 
(Budapest, Városliget) mielőbb, legkésőbb pedig a f. 
évi november hó 30-aig bejelenteni szíveskedjenek. 
Maguk a kiállítandó műtárgyak a jövő évi február 28 ig 
küldendők be.

2______ Turóc-Szent-Márton,

Részt hát, — a munkánál is erre vártunk —, 
A vakító árból egy kis paranyt ?
Hiszen az alkotás nehéz idején 
Szent ügy! mi is napszámosid valank.

Tanunk c- szent hajlék, e szürke falak,
Mik közt borús, panaszos éjjelen 
A nagy P á z m á n y  csodás magyar beszéddel, 
Hogy erre buzdítson, meg-megjeleli;
Tanunk a hegy foka, virágos öle,
A honi szó idegen ajkakon,
Az ige, mely im’ testté izmosult már,
Az eszme s ünnepe e nagy napon.

S mi adózunk neked im’ újra hazám !
Oltárod lángja már n e k ü n k  lobog:
Tied lelkünk és testünk, benne a s z í v ,
Tied mig érez, mig egyet dobog.
Tied az erő, szorgalom, kitartás,
A hév, ihlett és szentelt buzgalom,
Tied az ész s minden szülöttje!
Mig ránk nem hull, borul a sirhalom.

Mert néked l e n n i  kell óh drága honom!
S neked te faj, te hős, te hadverő !
És élni, mig van lét és áll az élet,
Mig támasz a hit s alap az erő.
S te élni fogsz! Im' minden azt mutatja:
Az a la p  nagy, feszül erünk belé,
A zászló leng, az oltár lángja lobog :
Előre hát, Előre, fölfelé!

Budapest, 1895. okt. 24.
Farkas Sándor.
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A szükséges közelebbi felvilágosításokat a kiállítás 

igazgatósaga készséggel adja meg.
Dr. Schmidt József, Eöry Farkas Kálmán,

min. tan. kiállítási igazg. a XX. alcs.-bizolts. elnök.
Dr. Szendrey János,

az albizottság előadója.

Magyarország millenniuma.
Irta: Bársony István.

A jövő, 1896 ik évben ezer esztendeje lesz már 
annak, hogy a magyarok ősei Árpád vezérrel az 
élőkön, elfoglalták a Duna-Tisza mentét s ezen a 
tejjel-mézel folyó Kánaánon megalapították Magyar- 
országot. Sok dicsőséget aratott a magyar nép ez 
alatt az ezer év alatt a harcmezőkön ; sok viszontag
ságon is ment keresztül; de jó és balsorsban egyaránt 
megmaradt mindenkor magyarnak, szabadságszereto 
büszke népnek, amelynek Árpád óta van már alkot
mánya s amely az ő alkotmányának a védelmében 
páratlan példát adott a világ minden .szabadságszerető 
nemzetének. ,

Ezer éves dicső múlt után, amelynek oly sütet 
időszakai is voltak, minők a tatárjárás, a mohácsi vész 
s a török hódoltság: ma is fennáll az aránylag kis
magyar nemzet, s ámbár sokáig védőbástyája volt 
egész Európának a pogányság inváziója ellen, pótolni 
tudta nagy nemzetközi előőrsi szolgálatában szenvedett 
hátramaradását; utói tudta érni .1 civilizáció magaslatai 
felé haladó népeket; beállott azok előre törő soraiba 
s most nemes bizonyítékát készül adni annak, hogy 
elfoglalt helyét a fejlődés minden képességével s a 
haladáshoz szükséges erővel állotta meg.

Ezt a bizonyítékot a jövő évi budapesti miilen- 
náris kiállítás sorozatán s az ezzel kapcsolatosan elké
szülő nagy nemzeti alkotásokkal együtt fogja Magyar- 
ország a művelt világ Ítélete aiá bocsátani.

Amit a magyar állam mai területén 322,310 □  
kilométeren, az ország tizennyolc millió főnyi lakossága 
a magyar haladás és műveltség dokumentumaiként 
összehordhat egy nagyszabású nemzeti közkincstarba : 
azt mind látni fogjuk a millenniumi kiállításon. Ami a 
magyar nép és magyar föld nemzeti sajátsága, érde
kessége, termelése: az együtt lesz egy rendszeres,
óriási gyűjteményben, hogy örvendhessenek neki azok, 
akik mindazt a magokénak vallják s hogy rokonszen- 
vet és barátságot keltsenek az életrevaló magyar nép 
iránt azokban az idegenekben, akik a külföldről jönnek 
majd hozzánk, mint a mi kedves vendégeink. Ha ide
genek is, Ők nekünk, vérök és faji származásuk törvénye 
szerint, de édes testvéreink mindnyájan a humanizmus 
alapján s az emberiség közös nagy érdekének, a civi
lizációnak a szolgálatában.

Ám azt, amit Magyarország a mai napon mint 
haladásának fokát felmutatni képes, megtalálhatnék 
részletekben, itt-ott, ünnepies kiállítás nélkül is; hisz a 
műveltség félreérthette!! nyomokat és jeleket hagy 
mindenen, a mit magasztos hatalmába kerít ; s a fej
lődés egyik nagyerejü harcosa, a nemzeti ipar, ezer 
meg ezer változattal tarjai ki produktumait, bármerre 
forduljon is a kiváncsi szem.

De a múlt idők érdekes maradványai, egy nemzet 
ezeréves történelmének a Ifenmaradt emlékei, némeiy 
esetben a fenyegető semmjvévaiástol szerencsésen meg
mentett ereklyéi, nem kínálkoznak utón útfélén, hogy 
gyönyörködjünk bennük, vagy hogy a tanulságokat 
levonván belőlük : épüljünk áltáluk. A  múló esztendők 
elviszik magukkal a bennök fogantatott aktualitást, s a 
mit az uj idők kivanalma, divatja, haladasa immár 
múzeumokba valónak ítél: nem kerül az többé különös 
ok nélkül a maga egykori fényével e nyüzsgő, eleven 
világba. Arra, hogy az ily letűnt érdekességek ismét 
felszínre kerüljenek s a nagyközönség érdeklődésének 
a középpontjává tétessenek, csakugyan ritka alkalom 
kell, oiyan, a minő a mi ezredéves kiállításunk lesz. S 
ez a történelmi nevesetességü. a magyar nemzet éle
teben örökké páratlan fontosságú kiállítás teljesiteni 
fogja e részben is hivatását; elénk fogja tárni mindazt, 
a mi a honfoglalás óta mint jellegzetes magyar alkotás 
ismeretes; az ősmagyar honfoglaló harcos földi marad 
ványairól átrepülhet majd tekintetünk az első keresztény 
magyar királytól ránk maradt örökségre, végignézhetjük 
emlékeinkben a letűnt századokat; kronologikus sorrend 
szerint tűnődhetünk el azon, hogy mily fokozatokban 
fejlődött Magyarország oda, a hol ma van.

Ezért lesz a jövő év május másodlka (a millen
niumi kiállítás megnyitásának a napja) igazi nagy ünnep 
a magyar nemzet történetében minden időkön át. Mar 
ezért is érdemes lesz az egész művelt külföldnek elfá
radni hozzánk, a mi barátságos vendégszerető magyar 
fővárosunkba, hiszen ezer év történelmének a kézzel
fogható jelei, megeievcnült maradványai ily nagysza
bású csoportosításban tultchetnek érdekesség dolgában 
minden képzelhető fajtáján a múzeumok rendszerint 
egyoldalú s a mellett mindig temetőjeliegű gyűjte
ményein.

Avagy hol van a világon állandó gyűjtemény, 
amelynek ötszázhuszezer négyszögméter terület kellene 
a befogadasara, mint ahogy keli a jovö évi magyar 
millennaris kiállításnak, amely területnek a beépítése 
ötödfélmillió forintnál jóval többet nyelt el ? Tudtunk- 
kai nem volt még sehol a világon országos kiállítás 
amelynek ily területre lett volna szüksége, de nem is 
volt még ország, amelynek az jutott volna eszébe, 
hogy kerek ezer év fotográfiáját teremtse me<r e ,y 
ilyen millennaris kiállításban. S ezen a csinos területen 
szazhatvanöt kulönléie csarnok és egyéb kiállítási épület 
van, legnagyobbrészt igazi paloták.

Kétségen felül áll, hogy a magyarok jövő évi
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,la„y kiíUlüásaiiak a Icínevezctescbb ríaze a tártéi,cin., 
kiállítás leszen, amelynek egészét a kiállítás első föcsoi 
oörtia öleli fel. ml* » második főcsoport a jelenkor 
vívmányait fogja flhelyeani egymás mellé.

Hz a történelmi főcsoport mindenek előtt arról 
nevezetes, hogy a hazai építészet fejlődését feltüntető 
oly épületekben lesz elhelyezve, amelyek már maguk 
is megannyi emlékei a magyarság múltjának. A tizedik 
századtól, a román építészeti ízléstől kezdve a mai 
napig minden fázisát feltüntetik ezek az épületek a 
magyar építészet haladásának.

Ö Az egész épületcsoport az úgynevezett Széchenyi, 
szigeten van, amelyet tiszta vizű szép tó vesz körül, 
Uay, hogy a néző már messziről egy külön világot 
sejt' abban a regényes csoportban, amelynek közép, 
kori vara, kastélya, temploma megannyi remek után
zata egy-egy meglevőnek, amelyhez a valóságban a 
magyar nép múltja fűződik. Ott lesz a byzanci román 
Ízlésű csarnok, amely a magyarok első felkent királya- 
nak, szent Istvánnak a korát jellemzi (ebben fogadja 
majd a király a hazai és külföldi küldöttségeket); ott 
lesz a vajda-hunyadi var csodás hűségű utánzata, amely 
elénk varázsolja még restaurált állapotában is a nagy 
törökverő Ilunyady János országkormányzó emlékeze
tét : a XIV—XV. század ez egyetlen megmaradt neve
zetes épülete után a XVI—XVII. század építészeti 
emlékei következnek : a régi gazdag magyar főurak
ősi kastélyai.

S ezekben az érdekes s a múltból ide varázsolt 
épületekben lesz benne mindaz, ami emlék a megfelelő 
korszakból, mint történelmi kincs megmaradt nekünk, 
magyaroknak. Itt lesznek a régi magyar királyok kin
csei! úgy az anyagi, mint a szellemi értékűek, minők 
a nevezetes történelmi okmányok és könyvek, ez utób
biakból például a hires Corvinák.

összegyűjtjük itt a király kincstárának minden 
magyar eredetű, nagyhírű kincseit ; megtaláljuk idegen 
uralkodók szives jóvoltából a hozzájuk, külföldre ván
dorolt magyar származású drágaságokat ; a török szul
tán, a Vatikán, az oiasz király, a német császár, az 
orosz cár s a temérdek külföldi muzeum mind kitűnő 
előzékenységgel bocsátja erre az alkalomra a kiáliiták 
rendelkezésére, a mi magyar műkincs, ereklye, emlés- 
ma mar az ü tulajdona. S mindenekelőtt ott lesz mine 
den magyar ember összes magyar vonatkozású, féltv 
őrzött drágasága, legyen az kép vagy szobor, vagy 
ékszer, vagy ruha, vagy fegyver.

A vajda-hunyadi var földszintjén levő lovagterem
ben peiig a hadtörténelmi emlékek gazdag csoportját 
találjuk a magyar hősökről maradt ereklyékkel együtt; 
a többek közt például II. Lajosnak, a mohácsi nagy 
csatában elesett ifjú magyar királynak a pancel- 
öltözetet.

S ennek a romantikus izű, de teljesen igaz ala
pokon nyugvó történelmi csoportnak a kiegészítéséül 
lesz a millennium folyamán egy a maga nemében 
meg eddig a földkerekségen páratlanul álló olyan dísz- 
menet Budapesten, amelyre bizonynyal egész életében 
visszaemlékezik majd aki megnézi.

A Vágó Pál festőművész tervezte millennaris tör
ténelmi nagy diszmenet ez.

Egy hatalmas, gyönyörű, komoly felvonulás a 
múlt nagy alakjainak a személyesitesével. Elkezdve 
Árpádtól, akit a hét vezér s a kacaganyos magyar 
leventék kisérnek lóháton, ezer év előtti korhű öltö
zetben. Maga a honfoglaló vezér hófehér lovon, körü
lötte a pusztaszeri vérszerzödés alkotmányos bajnokai. 
Azután az első magyar király, oldalán Asztrik püspök
kel, a nagy hittérítővel; nyomukban a szent kereszt 
alatt vonuló processzió, amely magaval ragadja a 
pogány magyarságot s a keresztnek nyeri meg a nem
zet fiait. Megeleveníti az egész magyar történelem; 
ami dicső, kimagasló volt benne, azt álmodjuk újra és 
látni fogjuk nagy királyainkat, amint egymás nyomdo- 
kaioa lépnek és újra letűnnek, mint hulló meteorjai az 
évszázadoknak. Ott lesz Nagy Lajos, ott lesz hollós 
Mátyás király, ott lesznek a Habsburgok, a hadverő 
vitéz fejedelmei Erdélynek. S meglátjuk újra ezernyolc- 
száznegyvennyolcat, a magyar nemzet szabadsághar- 
cának a kimagasló alakjaival ; aztan következik a 
nagy kibékülés a király és a nemzet között : az 1867-iki 
kiegyezés ! . . .

Ezer esztendőt nem támasztottak még igy fel 
sehol a világon !

S ehhez a nagyszabású történelmi színjátékhoz 
az egész Magyarország minden megyéje be állítja fiai 
közül a résztvevőket, a szereplőket; ott lesz a menet
ben ur és paraszt; ott lesz az egész ország. A gazdag 
ur maga allitja ki pompás, költséges ruháját ; az egy* 
szerű nép fiairól a megyék gondoskodnak. Minden 
lovas, aki ott szerepel, becsületére fog válni annak a 
közmondásnak, hogy lóra termett nemzet a magyar. 
Az urak mind hires lovasok ; a többiek mind kiszolgait 
húszatok, vagy hamisítatlan magyar csikósok, akik 
úgy jönnek majd ide a pusztákról a maguk sárkány- 
vérű lovaival.

Ezért a látványért csak érdemes lesz a külföldnek 
elfáradni hozzánk !

(Vége következik.)

h í r e i n k .
— Megyebizottsági tagok választása. Turóc vár

megye bizottsági tagjainak választása november hó
8- es 9 -én megejtetvón, megválasztatlak 1 9 0 1 -ig

terjedő megbízással: a felsőslubnyai kerületben H ó i b a y 
Cajos r. kath. plébános (néppárti); Stubnya-FürdÖn : 
Lrd'nli György és G a l a n d a  István; Szklenón: T u r e k  

Károly r. kath. plébános; Turóc-Szt.-Mártonban: H o r 
v á t h  József ág. ev. lelkész és P i e .t o r  Ambrus a >Nár.



Noviny* szerkesztője; Jeszenben: Jeszenszky Ferenc 
és Jeszenszky Dénes; Kostyánban*: Beniczky Kálmán1 
Ssucsányban: Pivkó András és Vladár Imre jegyző ’ 
Necpállon: ifj. Justh György orsz. gy. képviselő és 
Jjtholzky János; Irékopán: Dávid Ferenc aljárásbiró ■ 
Fribóoon: Thomka Imre és Rultkay Hé a jegyző - Ruti- 
kán: Ruttkay Zoltán ; Turánban: Lehoteky Vilmos 
orsz. gy. képviselő és Turanecz András; Jeszenován : 
Cseycsányi Béla; Hájban: Zorkóczy Tivadar főszolga
bíró és dr. Boross Béla; Szt.-Mihályon: ifj. Reviczky 
István; M osócon : Klimácsek Mihály és Hrianka János1 
Tót Prónán: Justh Ferenc és Zdborszky Adolf; Szkla- 
binyán; Duscliek János; Znióváralján: Benisek Imre
r. kath. plébános és Spitz Gusztáv.

— Irodalmi est. A turóc-szent-mártoni .Otthon 
asztal-társaság*, november hó 23-án tartja első iro-' 
dalmi estélyét, — saját helyiségében.

—  Táncmulatság. A turóc-szt.-mártoni fiatalság 
december hó 7-én táncmulatságot rendez a várme
gyeház nagytermében. A táncmulatság jól sikerülte 
érdekében a rendezőség semmi fáradságot nem kiméi. 
Hogy jó  zene hangjai mellett jobban lehessen tán
colni. a rendezőség a besztercebányai zenészeket 
fogadta fel. — A mulatság iránt megyeszerte nagy 
érdeklődés mutatkozik.

—  A mosód magyar olvasó-egylet tagjai novem
ber hó 9-én nagyobb számban gyűllek egybe, hogy 
az egylet elnökét, főtisztelendö Mőser Tivadar espe
res-plébános urat, névnapja alkalmából üdvözöljék. 
Mész Lajos egyesületi gondnok meleg hangú szavak
ban adott kifejezést ama köztiszteletnek és szeretet
nek. melylyel az egylet tagjai elnökük iránt visel
kednek, egyben kérte az érdemes elnököt, hogy az 
egylet további felvirágoztatása érdekében fejtse ki 
ezután is. eddig tapasztalt fáradhatatlan tevékenységét. 
Az elnök zajos éljenzéssel fogadott válaszában meg
köszönve a tagok bizalmát s tanúsítóit szeretetüket, 
biztosította a jelenvolt tagokat arról, hogy az egy
letben eddig uralkodott egészséges szellemet ezentúl 
is fejleszteni és fenntartani óhajtja, mert ez neki 
örömére szolgál. — F’elemlítésre méltónak tartjuk, 
hogy az egy év óta fennálló olvasó-egyletnek 50 tagja 
van, s abban az örvendetes helyzetben van. hogy ma 
már összes felszerelését sajátjának vallhatja.

—  Megyebizcttsági tagok választása Mosócon. 
A mosóéi kerület november hó 0-én választotta meg 
titkos szavazás útján a megye képviselő testületébe 
küldendő két bizottsági tagot. Beadalolt összesen 69 
szavazat, melyből Mosóc község köztiszteletben 
álló b író ja : Klimácsek Mihály kapott 67 szavazatot, 
Hrianka János pedig 53-at. — Ebből a szavazásból 
kitűnik, hogy a hazafias érzelmű biró bírja a köz
bizalmat, melyről pedig egy évvel ezelőtt történt 
megválasztatása alkalmával oly kicsinylőleg nyilat
kozott a »Narodnie Noviny* című tót nemzetiségi 
lap. Nevezett lap ugyanis azt irta volt annak idején, 
hogy Klimácseket a főszolgabíró nevezte ki, de ha 
szabadon választhatott volna az érdekeltség, egy sza
vazatot sem kapott volna.

A >Narodnie Noviny* f. évi 132. számában a 
turócmegyei bizottsági tag választásokkal foglalkozva, 
felemlíti, hogy Haj községben hallatlan erőszakoskodás. 
— hivatalos hatalommali visszaélés — és csendőrségi 
beavatkozással volt csak lehetséges a tényleg meg
választott megyebizottsági tagoknak szavazattöbbséget 
biztosítani. Ezzel kapcsolatosan kijelenti, hogy hasonló 
nagy hivatalos presszióval választották meg Tótpró- 
nán megyebizoltsúgi taggá a főispán fiát, Justh Feren
cet. Miután a háji választásnál jelen nem voltam, s 
különben sem vagyok hivatva az említett állítások 
hitelessége felől véleményt mondani, ezeknek cáfola
tába nem bocsátkozom, de igenis kijelentem azt, s 
kijelenti minden igazat mondó s mondani szerető 
ember, hogy hamis és roszakaratú ráfogás a »Národ- 
nie Noviny* állítása, a mennyiben az a tótprónai 
választásra vonatkozik : mert csendőrnek a választás 
egész ideje alatt nyoma sem volt. s a választók Halasa 
András turóc-szt.-mártoni ügyvéd minden rábeszélése 
és fenyegetőzése dacára ö reá s Chorvath Samu 
helybeli ág. ev. lelkészre 18, illetve 19 szavazatot. 
Záborszky Adolf szolgabiróra s igéntelen személyemre 
azonban 69, illetve 68 szavazatot adtak. A tényeknek 
roszakaratú elferdítését szándékoztam csak e sora
immal helyreigazítani s ezt is csak azok tájékoztatá
sára, a kik esetleg hajlandók volnának a »Národnie 
Noviny* nek elhinni, mintha Halasa András turóc-. 
szt.-mártoni ügyvéd személyisége oly morális súlylvall 
bírna, hogy ellenében megválasztatni nagy erőmeg
feszítésre volna szükség Kiismerte már ré^en a nép 
azt, hogy ki az ő igazi barátja s jóakarója. J. F.

— A turóci jótékony nöegylet, mely nemes hiva
tásának már annyiszor adta tanú jelét, ma — délután 
2 órakor —  tartja évi rendes közgyűlését a vármegye
ház nagytermében, Sz'úUö Gézáné úrnő őnagysága 
elnöklete alatt. A közgyűlés lefolyásáról jövő  szá
munkban fogunk részletesen referálni.

—  Alakuló közgyűlés. Körmöcbányán, f. hó 10-én, 
a városháza nagy termében tartotta a nőegyesület, 
miután megerősített alapszabályai a belügyminisz
tériumtól leérkeztek, alakuló közgyűlését. Az újonnan 
alakult egyesület nagy és nemes célja i: az igazán 
segélyre szorultakat, tekintet nélkül vallásukra, anya
gilag és erkölcsileg gyámolitani; e céljai elérésére 
a következő eszközökkel fog éln i: a tagok járulékai
val, a töke kamatjaival, adományokkal és hagyomá
nyokkal. Tőkéjét főkép nyilvános és belépő díjas 
•elolvasások, hangversenyek és műkedvelői színi elő 
adások tartásával szándésozik gyarapítani. Míg tőkéje 
ŐOOO frtot el nem ér, az évi járulékok harmada s
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az elhelyezett pénznek összes kamatai tőkésittetnek, 
és az évi járulékoknak csak két harmada osztatik 
ki. Ha a fenti összeg meglesz, az évi járulékok egész 
összegében, a kamatoknak pedig két harmada fordít- 
tatik segélyezésekre. A tisztikar a következőleg válasz
tatott meg egyhangúlag: elnökké lett: Havas Béláné, 
első alelnök: Palkovics Emilné, második alelnökké: 
Wildmann Adolfné, pénztárnokká: Raab Károlyné, 
titkárrá: Palkovics Emil, íigyészszé: Wildmann Adolf 
dr. A valóban hiányt pótló jótékonysági egyesület 
létrejötte főkép özv. Carrara Manóné és Palkovics 
Emil rendőrkapitány fáradhatatlan buzgóságának 
köszönhető, s remélhető, hogy rövid idő alatt álta
lános népszerűségnek fog örvendeni.

—  Halálozás. Lipló-szt.-iváni Szent-Ivdnyi Káz- 
mér, 184-8—4-9-iki és nyug. m. kir. honvédalezredes, a 
liptóvármegyei honvéd-egylet elnöke, f. évi november 
hó 10-én elhunyt 82 éves korában. Temetése — nagy 
részvét mellett — 13-án volt Liptó-Szt.-Ivánban.

—  A mosód gyógyszertár új bérlője. Az özvegy 
Toperczerné tulajdonát képező mosóéi gyógyszertárat 
utóbbi időben Tomástyik Flórián bírta volt bérben, 
azonban nevezett gyógyszerész Pásztón gyógyszertárat 
vevén, a mosóéi gyógyszertárat Murin Vendel gyógy
szerész vette bérbe.

—  Királysértéssel vádolt plébános. Az árvamegyei 
Bukovina-Polcke község plébánosát, Kalyavszky Jánost, 
néhány hive, élükön Kalecz Ferdinánddal, azzal a 
váddal illette, hogy egy prédikációban megsértette 
a király személyét. Ugyanis az egyházpolitikai tör
vények szentesítéséről szólván, állítólag imigyen apo
sztrofálta ő felségét: »Kedves véreim, mi már árvák 
vagyunk, mert a mióta ő felsége aláírta a polgári 
házasságot, nincs királyunk, a miatt elvesztette Szent 
István koronáját, a felség címet, az őt eddig környe
zett fényt, csavargó vagy eretnek (bludár) lelt belőle. 
A király ki van taszítva a katolikus vallásból, az nem 
érdemli meg, hogy királynak nevezzük, nem érdemli 
meg azt, hogy a koronát, a fején viselje bludár lett 
belőle*. A plébánost vád alá helyezték s november 
11-én ültek fölötte törvényt. A tárgyalásra vagy har
minc tót atyafit idéztek meg, kiket tolmács segítségé
vel vallattak ki. Még a tanítójuk sem tudott egy 
hangot sem magyarul, a mi legszomorítóbb ebben a 
pörben. Kalyavszky plébános tagadta, hogy az inkri
minált sértést elkövette volna. Csak értesítette híveit, 
hogy immáron szentesítették a polgári házasságról 
szóló törvényt. Kalecz, a koronatanú, szórul-szóra 
föntartja azt, a mit a följelentésben már elmondott. 
A följelentést — úgymond — azért telte, mert mint 
katonaviaelt ember nem akarta eltűrni, hogy sértő 
szóval illessék királyát. Ezzel szemben egy sereg tanú 
azt vallotta, hogy a plébános nem bántotta a királyt. 
Csak azt mondta, hogy Magyarország megszűnt apos
toli ország lenni, s ha majd olyan katolikus ember 
ajánlkozik képviselőnek, a ki a törvényt megszavazta, 
annak azt kell m ondani: .Eretnek vagy*. A törvény
szék fölmentette a vádlottat, azzal a megokolással, 
hogy a mentő tanuk intelligenciájuknál fogva meg
bízhatóbbak a terhelő tanuknál, s mert alapos az a 
föltevés, hogy emezek ellenséges viszonyban vannak 
a plébánossal.

I r o d a l o m .
A Szalay Baroti féle .Magyar Nemzet Történeté* - 

bői a Wodianer cég e nagydíszű millenáris kiadványá
ból, a szokott pontossággal megjeient a 36-ik füzet, 
mely 1.Ulászló uralkodását és Hunyadi János kormány
zóságát tárgyalja. Mindkét fejezel az elhunyt Szalay 
József tollából eredt, de Baróti megtette rajtuk mind
ama változásokat és bővítéseket, melyeket az újabb 
történeti kutatások magukkal hoztak. A fűzet iliustrá- 
tió részének élén egy gyönyörű kettős műlap áll, mely 
pompás, színes lenyomatban mutatja Wagner Sándor 
híres festményét : > Mátyás király legyőzi Holubárt.* 
A reproductio valóban művészi értékű és bármily kül
földi munkában is méltán csodálatot kelltene. A szö
vegbe nyomott illustraciók is egytől egyig érdekesek. 
Ott van pl. Erszéöet királyné arcKépe, a bécsi cs. udv. 
museum egy ÍV. századbeli festménye nyomán, ott van 
a várnái csatatér és egy várna melletti török szent sír, 
melyet a füzet Wangenheim B. várnái német alkonzul 
eredeti felvétele után közöl, ott van a várnai csata 
tervrajza. III. Frigyes császár egy medaillon-képe szá
mos érem stb. így ez a füzet is minden tekintetben 
kielégíti a nagy munkához kötött várakozásokat.

F E L V I D É K I H I B A P Ó

N y í l t t á  r.
(Az c rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Báli selyemszöveteket 35 krtól 14 írt 65 krig 
méterenként — valamint fekete, fehér, színes, Henne- 
berg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként 
sima, csikós, kockázott, mintázottak, damaszt s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szín és 
mintázatban s. a. t. postabór és vámmentesen a ház
hoz szállítva; mintákat postafordulóval küld : l l c m i e -  
b n  je €*. (cs. kir. udvarszallito) K c l y e in g y Á r a  
K ü r a c l i l ie n .  Svájcba címzett levelekre 10 kros, leve
lezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintéziettnek.

13 ú c s ú .
Ilodrusbányára történt átköltözkedésem alkal

mából, időhiány következtében, sajnálatomra szemé
lyes nem tudván búcsút venni igen tisztelt barátaim- 
és ismerőseimtől, ez utón mondok szívélyes üdvözletei.

Kiásson Vynand.

H irdetm ény.
A magyar osztálysorsjáték második 

osztályának húzása december G-áu kez
dődik és december 14-ig tart.

Az első osztályban ki nem húzott 
osztálysorsjegyeknek ezen húzáshoz 
szükséges megújítása, minden további 
jogok elvesztésének terhe mellett, novem
ber 26-ig eszközlendő, ó. p. kizárólag a 
sorsjegyeken jelzett elárusítóknál.

Teljes sorsjegyek, melyek az első 
osztályban nem nyertek, a második 
húzásban részt vesznek anélkül, hogy 
ezek megújításának szüksége feufo- 
rogna.

Vételsorsjegyek — a mig a készlet 
tart — és pedig: egy egész sorsjegy 
80 koronáért, egy tized sorsjegy 8 koro
náért és egy huszad sorsjegy 4 koronáért 
az ismert elárusítóknál kaphatók, akik 
egyszersmind mindennemű felvilágosí
tással szolgálnak. Megrendelésekkel 
kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni.

Budapest, 1895. november 1-én.
Magyar Osztálysorsjáték 

Igazgatósága.
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448. sz. 1896.

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 
4123. számú végzése következtében dr. Strausz Mózes 
ügyvéd által képviselt Tausky J. fiai cég javára Krausz 
Zsigmond és Antónia ellen 120 frt 29 kr. s jár. 
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás útján 
lefoglalt és 458 frt 50 krra becsült mindenféle szoba, 
házi-bútorok és 1 varrógépből álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tek. turóc-szt.-mártoni kir. 
jbiróságnak 4344— 1895. számú végzése folytán 120 
frt 29 kr. tőkekövetelés, ennek 1894. évi julius hó 
1-ső napjától járó 6%  kamatai és eddig összesen 
36 frt 40 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig Krausz Zsigmond és Antóniánál Turóc-Szt.- 
Mártonban leendő eszközlésére 1895. évi november 
ho 22-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintett, ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alól is el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi november 7.
Zathureczky Jenó, kir. jbirósAgi végrehajtó.

Hirdetmény.
N agv-Szocóc község telekkönyve birtokszabályo

zás következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. 
XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t.-pikkek 
a tényleges tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892.XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárása telekjegy
zőkönyvi bejegyzések helyesbítésével 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-cikk  5. és 6 . §-aiban és az 1891. XVI. t.-cikk 15. 
§-a pontjában foglalt kiegészítéseit is — valamint 
az 1889 XXXVIII. t.-cikk 7. §. a. és az 1891. XVI. 
t.-cikk 15. §. b. pontja alapján eszközölt bejegyzések 
vagy az 1886. XXIX. t.-cikk 22. §-a alapján történt 
törlések érvénytelenségét kimutathatják, e végből 
törlési keresetüket hat hónap alatt, vagy is az 1896. 
évi május hó 25-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi 
hatósághoz nyújtsák be. mert ezen meg nem hossza- 
bítható záros határ idő eltelte után indított közlési 
kereset annak a harmadik személynek, aki időközben 
nyilvánkönyvijogotszerzett. hátrányáranem szolgálhat

2. hogy mindazok, a kik az 1886: XXIX. t.-cikk 
16. és 18. §-ának eseteiben — ide értve ez utóbbi §-nak 
az 1889. XXXVIII. t.-cikk 5. és 6. §-aiban foglalt 
kiegészítéseit is — a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, 
Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 
1896. évi májns hó 25-ik napjáig bezárólag a telek
könyv hivatalához nyújtsák be, mert ezen meg nem 
hosszabítható záros határ idő letelte után ellent
mondásuk többé figyelembe vétetni nem fo g ;

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nemkülönben azok 
a kik az 1. ó°. 2. pontban körülírt eseteken kívül a



Turóc-Szent-Márton, f  m ,  v  i  »  í  m i 1 ,1 ■ t t  I> Ó. 1895. november 17. 46. szám.

1892. XXIX. I cikk szerinti eljárás és  az ennek, meg[ nem husszábllliato gíroaha b jJ*eleé íM | fZ;, r. 
folyam án történt bejegyzések által előbb nyert nyíl-1 az átalakításkor kőzbej n|, |>!irma(|ik sze-
vánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik - . m « ó  b4™ '“ e“ J ' í é "  f£  ;cra érvénvesllbelik, 
ide értve azokat is, a kik a tulajdonjog aranyának nie ) rk tanyában lobbe n .
az. 1889. XXXVIII. t-cikk lö. §-a alapján történi említet, bejegyzéseket p e d i g a  .
bejegyzését sérelmesnek találják -  e tekintetben. utján t-s esak az tdökoaben n> á ■ . nélkül
felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi szerzett harmadik személyek j 
hatósághoz hat hónap alatt vagyis 18911. évi május támadhatják meg.
hó 25-ik napjáig bezárólag nyújtsák he. meri ezen1 Egyúttal figyelmeztetnek azok a lelek, a Km_a

endes
jogokai

hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat ndlak „t, 
liogv a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerit 
másolatokat csatollak vagy ilyeneket pótlólag benyuj- 
lanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál 
átvehetik.

Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi október 26-án
Meilzihradszky.

kir. alj bíró.
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E g y  Mill ió N y e r e m é n y e k
1.000.000 korona nyerhető a legszerencsésebb esetben

á l l a mi l a g  { § }  jóváhagyott

M m  íS!tíiIS§R!Já!!lM
melynek

nyereményhuzása
1895. december 6 14-ig ejtetik meg.

Vétel-sorsjegyek:
I egész 4 0  fi t
i fél 90  »

i tized 
i huszad

Biztonság okúért kérőin «  sorsjegyek küldését ajánlott 
levélben kérni A/, ajánlott levél portója fejében 15 kr., nye
reményjegyzékért 10 kr., összesen 25 kr. fizetendő.
Ajánlja és szétküldi postautalvány ellenében vagy után

véttel is

i jutalom & 600000 korona =  eooooo korona
inyerőm, p 400000 » =  400000 »

í » il. 200000 » =  200000 >

í » ti 100000 » =  100000 •

í . >\ 50000 » =  50000 »

2 . il 20000 =  40000 »

2 » ti 15000 » =  30000 »

4 . á 10000 =  40000 •

10 » il 8000 » =  80000 »

27 » ii 6000 » 162000 »

100 t\S o o o » =  200000 »

200 » íi 1000 » =  200000 »

1150 * k 200 » =  230000 •
20000 . il 100 » =  2000000 »

21499 nyeremény = 4  332,000 korona

llcintze károly 5,
íöelárusitó. S ü r g ö n y e im :

Lottoheintze Budapest.

s r  H og y  a tisztelt közönség különböző számú töb b  sorsjegy birtokában na gyob b  nyeremény
kilátásokhoz jusson, —  öt vagy  ennél 1ü l> l» sorsjegy bevásárlásánál a sorsjegyeket egymástól teljesen eltérő 
szamokat állítok össze tetszés szerinti egész, fél. tized és huszad sors jegy ek b ő l —  a fenti árikon .

ZE’S E K I E Z O I F ’E I *  J . - f é le
gyógyszertár Bécsten, I. kér., Singerstrasse 15. sz., „zum goldenen Heichsapfel“ .

© X t i S Z t i t O  lS , " t e c 3 .3 v C S O l X ,  ezelőtt á l t a l á n o s  I íiImIí i c m i U neve alatt: ez utóbbi nevel teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik 
betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család 
melyben ezen kitűnő ház.iszerböl készlet nem volna található.

Számtalan orvos által ezen labdacsok báziszerül ajánltatnak és ajánlhattak minden oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és srékrekedésböl erednek : mint epe-zavarok, 
májbajok, kólika. vértolulások, arany-ér. békétlenség s hasonló betegségeknél. Vértiszliló tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység és az abból eredő bajoknál 
is: igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál slb. Ezen vértiszliló labdacsok oly könnyen balnak, hogy a legcsekélyebb fájdnlmaka' ‘ ”  ..............
a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül bevebelők

A számtalan bálairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük illán eg. 
csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a kiez.cn labdacsokat cg

Köln. 1888. április hó 30-án.
Tisztelt Pscrhofer Ur! Legyen olyan szives és küldjön nekem ismét 15 teker

cset az ön fölülniulbalatlan vértiszliló labdacsaiból utánvétellel. Fogadja ez. utón is a 
legmélyebb köszönelemet labdacsai csodahalásáérl.

Maradok teljes tisztelettel Pnwlislik Ferenc. Köln, Lindenlh; I.
Harsebe, Főidőik mellett. 1887 sz.ept. I

Tekintetes Ur ! Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, 
melyeknek hatását ezennel megírom. F.n gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogy 
semmi munkát sem voltam többé képes végezni, és bizonyára már a holtak közé volnék, 
ha a az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az. Isten áldja 
meg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen 
ki fognak gyógyítani, amint már másoknak is egészségük visszanyerésére se ' 
szolgáltak. ____________  Knilicz “Teréz.

Bécs-Ujliely, 1887 november 9. {
Mélyen tiszteli Ur ! A legforróbb köszönelemet mondom ezennel önnek (50 éves j 

nagynéném nevében. Az illető 5 éven át szenvedett gyomorhuruthaii és vizkórságban, i 
már életét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt 
kapott az ön kitűnő vértiszliló labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán töké
letesen kigyógyult. — Legfőbb tisztelettel Weinzettcl Joscfa.

Kicliengrabcramt. fífölil mellett, 1881) márc 27.
Tekintet, s Ur! Alulírott ismételten kér -t csomagol az ön valóban hasznos és 

kitűnő labdacsaiból. F.l nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen ; 
labdacsok értéke felelt és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmele
gebben fogom ajánlani. Ezen bálairatom tetszésszerinti használására önt ezennel falhatni- ! 
mázom. Teljes tisztelettel llahn Ignác. j

T. Ur ! Felkérem, miszerint az ön vértiszlilö labdacsaiból egy csomagol 0 doboz- 
zal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy 
gyomorbajtól, mely engem 5 éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam 
sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb köszönetéinél kifejezem, vagyok tisztelettel

Zwickl Anna.
Kzon vértiszliló labdacsok csakis a l’ serliofer J.-féle az arany birodalmi tilniá- 

boz< címzett gyógyszertárban. Mécsben. I . Singerstrasse 15. sz. a. készíttetnek 
valódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, 
melyben hat doboz larlalmaztatik. I fit 5 krba kerül; hérmentctlcn utánvéleli kü ldéssel 
1 fit lü kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.

Az összeg döbbeni beküldésénél 1 mi legjobban posta utalványon eszközöltetik 
bérmentes küldéssel együtt l csomag 1 frl 25 ki. 2 csomag 2 frt 3U kr.. 3 csomag •'! frt 
35 kr.. i csomag 1 frl iO kr. 5 csomag 6 írt 20 kr. és 10 csomag frt 20 krba kerül.

Nagy elterjedtségük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb 
nevek és alakok alatt utánoztatnak ; ennek következtében kéretik csakis Pserhofer J.-féle

jilalmakat sem okozzák és ennek folytán még

„ . 'égők visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen
er használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani, 
vértiszliló labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek 
használati utasítása a Pscrhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyes doboz 
fedele ugyanazon aláírással vörös sziliben van ellátva.

fllrtppi-fíí.l ?lffit* Pernbard \V. U.-lól, Hregenzben. ■' üveg 2 frt 
WwUéhalu éUw tU Hűül i;o kr.. v, üveg 1 frl «» kr., 1 , üveg 70 kr.
AffiPP’.Vpi l?fÍP77PttvVpnftPP gvins és biztos hatású legjobb szer. minden küszvé- 

• W“ J *»«“ « « « ,  nyes és csúzos bajok, u. ni : gerincagybánlalom. tag- 
szaggalas. i.sebias. migraine. ideges fogfájás, főfájás, fülszaggatás stb. ellen I frt 20 kr 

TílflTinrn'.IVfi hpí!>PflPPP Pscrhofer J.-lül. F.vekliosszu sora óta valamennyi
AÚOétMÜoHttd Udjft&UUüü, hajnövesztő szer között orvosok által a legjobbnak elis- 

,. . , , merve. I.g • elegánsan kiálliloll szelencével 2 frt.jűscsíii i Általános tapasz. , 'ilís «■»*« *"»• «o«kn«i. mérges
ragy:

* daganatoknál, tijjktikae, sebes- vagy gyuladt mell vagy más ily 
SZ,M '" ,i kipróbálva. I tégely 50 kr.. bérmenlvc 75 kr. 

juHizsnin ■'^''fbofer J.-to|. Sok év óla a fagyos tagokra és minden idiill sebre, 
»?!•-»>' , * lmn b-gbiztosabb szer elismerve. F.gy köcsöggel M) kr., bérinenlve 65 kr.
UtlíÚnSUV. ' fn II?Limr snnc,s,n,í| t ,klUmíJ l«áai«cr.'hurut, rekedtség, görcsös köhögés

Élet-üss
., ............ ,........ ......  IMII III. IIJMJUlSUJj, HIIIOSIIS KII
l'.gy iívcgccske ára 50 kr.. 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr.

í l l S M S I Z S m  megróni,,ll fv..nio>. rósz emésztés és niinclcnnüma
(  , » l«*ü .Itoi kilUpf, l«W .».r . Ksv üv,.*,.„ivd Jő kr. 12 iivog 2 frl-Általános t'.ostits-oo A ' ",l Kii,",;; ••*«!«»»rUM .. . .  mm-

gyomorhév, aranyér, .Ingni ,"» ik  1 ih,r"l J 'o íom ai „[V l í r i  '”'"'1'" 1’’ '
Angol ssodábalzsam, « kr„ afy . . . . . .  Iíkr.
por a laoiszaaaa ellen í'"í. "'-e/muM. » MManOM , >k aiáiui ktp- 
, * r ...... .. - «  és min'
G n ly v a -c a lz s a m , í>5 'kV* SZCr ' !:" n üveg -lO kr.. bérmentcs küldéssel 

S t a l l - ia la  K ü la -p ra sn a ra tu n ick . K' . / ",r a/ ''legek erősítésére gyomorbajok-
-bor 3 frt 0"V fél ütői- I i i no i ' ' ' ,,óll*<;tegség,-knél. I liter Kola-elixir vagy
5 frt 50 kr.-os[ 8 frUos és 1 írt ^  Császár-Kola-elexir

Mia-PokO, kitűnő aror vgyoldalu föíájí,.. f„grtj4 ., rli.uma alb. cllon.
Ezen itt felsorolt késs

raliiui, király-utca 1 2 .

Turóc-uzt.-inarlüui Magyar Nyomda —  Moskóczi Fereacné.
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