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Munkaidőben.
Munkában áll az. ország. Feltört karokkal, 

lázas sietség pírjával arcán stirög munkaasz
talánál a százkezö ipar és a nemes vetekedés 
hevével igyekszik megkészíteni ludása szerint 
a legszebbet, a legtökéletesebbet — mutatóba 
a világ elé.

Készül az ezredéves nemzeti ünnepre, 
melyen a látogatást levő müveit világ szeme 
elé akarja tárni munkájában a mai Magyar- 
országot.

Ez a nemes buzgólkodás annyira leköt 
minden erőt, figyelmet és gondolatol, hogy 
hétköznapi gondjai és bajai nyűgétől mintegy 
megszabadulva, egészen szakmája terveibe, 
munkáiba s a sikerek előre derengő fénysuga
raiba temetkezik a dolgos ipar, egy kétségte
lenül érdekes és lebilincselően szép képet 
nyújtva az általános viszonyok szemlélőinek.

A kép összhangját kevés disszonáns vonás 
zavarja, az égető kérdések, ki nem elégített 
és el nem temetett panaszok tárgyalása munka 
utánra lelt halasztva, a jövő év rendezésében, 
a következő ünneplés örömnapjaiban fog eltelni 
s majd a kiállítást követőben zúdul le a fel
gyülemlett panaszok egész árja ismét, elénk 
görbítve azokat a már nem ismeretlen sz ín
darabokat, melyeket sokszor leirtunk, sokszor 
kerülgettünk jobbról, balról egy-egy goromba 
sarkot le is farangtunk róluk, de a melyeket az 
útból félrehengeríteni mindeddig nem tudtunk.

Ám akkor valóban el is jön az ideje annak, 
hogy erőteljesebb eszközökkel, és nem egészen 
üres kézzel lássunk az orvosolható bajok orvos
lásához, mert a nemzeti dicsőségért most folyó 
lázas munkának meg lesz a visszahatása, kime
ríti az erőket és fogékonyakká teszi a melan
kóliára.

Erre a magyar iparos közönségnek külön
ben is őseredelű hajlandósága van, melynek 
nvilvánulásában csak az utóbbi évek tanul
ságai közt volt észlelhető némi józan visszaesés.

Kénytelenek voltak ugyanis maguk az 
iparoskörök is belátni, hogy sok jelszavuk 
frázis, sok kívánságuk lehetetlenség, mely ha

teljesítetnék is, a világ forogna és haladni, 
csak mi maradnánk hátra.

A gyárigépek egyenletesen erősbülő egész
séges zaja mindinkább túlszárnyalja azt a 
másik zajt, mely ezelőtt az ipar mezejét a 
kisiparosok beteges panaszkodásával eltol lőtte.

Része van e változásban azoknak az 
intézkedéseknek, melyeket az ipari kormányzat 
számos teljesíthető kivánalom és jogos igény 
kielégítésével a kisiparosok közérdeke javára 
lett s melyekkel bennök fokonkint megerősí
tette a tudatot, hogy legfelsőbb helyen teljes 
jóakarat és aggódó gondoskodás nyilvánul érde
keik iránt s hogy majd minden megtörténik, 
a mi nem lehetetlen.

Része van továbbá a változásban annak 
az erősbödő józan felfogásnak, melyet a terjedő 
műveltség magasabb lat köre. ha lassan is, de 
bizton beleolt már minden rétegbe, hogy a 
nagyipar és a kisipar nem kél ellenséges tábor, 
melynek célja egymást pusztítani, hanem a 
gyáriparnak sajat független céljai vannak s 
az ő szerepét a nemzetgazdaság szervezetében, 
a kisipar soha be nem tölthetné már, hanem, 
ha nem volna magyar gyártermelés, ennek egész 
munkáját nem a kisipar, de idegen nemzetek 
gyártermelési ipara helyettesítené, vagy kész 
aranyért vásárolnék a külföldtől meg mindazt 
a sok milliónyi értékű cikket, amit idehaza 
részben már megtudjuk gyártani s a minek 
gyártása közben Magyarország 3388 gyárában 
sok százezer munkáscsaládnak ad a munka 
kenyeret.

A kézműiparnak is meg van a maga sze
repe s az ország belső szükséglete kielégítésé
ben tekintélyes tér jut számára, melyet, nem 
annyira tömegtermelésével, mint cikkei Ízléses 
voltával és szolidságával, valamint a munkások 
szakavaloltságával foglal le magának.

És boldogságának alapfeltételeit is önmaga 
irányozza, azokat a feltételeket, melyek jövő
jének sikereit rejtik magukban, önmaga szerez
heti meg : az állam az alkalmat adhatja
s az alkalomhoz vezető úton a segítőkézzel 
való vezetést, de teljesen gyámságba és tar
tásba nem veheti.

Ámde az ipari szakképzés intézményeinek 
nagy hiányosságáért s az e téren történő 
lépések lassúságáért, elégtelenségeért a felelős
séget már nem lehet magára az iparosztályra 
hárítani. E tekintetben a kormánynak különösen 
csekély anyagi eszközök állanak rendelkezésére 
és az ország szaktanílási állapotai szégyenle
tesen hatra vannak.

Viszont a szövekezeti eszme terjedésének 
nehézségei arra vallanak, hogy legfontosabb 
életérdekei iránt a magyar iparosközönségnek 
kevés érzéke van s az egyik rész egyéni hiú
ságból és rosszul felfogott függetlenségi vágyból, 
a másik rész áiszemérembői és indolenciából 
visszahúzódik osztályérdekeinek a nagyiparral 
szemben egyedül versenyképes védőeszközétől.

A  népkönyvtárak.
A milyen szép, epén oly nehéz dolog megvalósítá

sához fogtak a kö/movelödési egyesületek. Vidéki varo
sokban és falvakban népkönyvtárakat akarnak létesíteni, 
hogy legyen mindenütt módja és alkalma a köznépnek 
ismereteit szélesbíteni s egyúttal hasznosan szórakozni.

Hogy szépnek mondjuk a célt, azt indokolnunk 
nem kell, d'* hogy nehéznek is tartjuk, azt sok szomorú 
tapasztalat mondatja velünk.

A népkönyvtárak általánosításának kérdésé nem 
az egyes egyesületek speciális találmánya. Nincs és 
nem volt kuhuregycsü'et, mely ezt fel nem vette volna 
programmjaba. Legtöbbet, és mar évtizedekkel ez előtt 
foglalkoztak vele a taníioegvesületek. És a népkönyvtá
rak mnde/.ekntk dacara még ma sincsenek túl a jámbor 
óhajtásokon.

De éppen a szerzett tapasztalatokból tudjuk, hogy 
a sok próbálgatásnak ez a meddősége korántsem jelenti 
azt, mintha az eszme nem volna életrevaló. A baj az, 
hogy egyetlen kísérletnél nem találtak el a megvaló
sítás helyes útját ; mert sohasem számolták a nép ter
mészetével, s a neki szánt jót mindig olyan ‘‘ormában 
akarták nyújtani, a milyenben sohasem fogadott el sem
mit s nem is fog soha elfogadni.

A né; könyvtarakat rendesen úgy igyekeztek léte
síteni, hogy a nép körében akarnak alakítani könyvtár- 
egyesüietet, kiszabott tagsági díjakkal, szigorú alapsza- 
bal\ okkal. A tagdíjakból és a kikölcsönzött könyvek

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A ,
A vrickóiakról.

— Néprajz. —
Irta: Bellisek Im re.

A * Felvidéki Híradó* eredeti tárcája — 
(Folytatás.)

Az állítólagos >gyógyfüveket* a szomszédos hegyek
ben a >Klakon« (Nasenstcin) és a IIoh'erstein körűi 
gyűjtik. Sokszor magok se ismerik a gyökér minémü- 
ségét. Csak gyökér legyen ! — a mi nagy lelketlen, cg, 
s szigorúan volna büntetendő nemcsak külföldön, de 
mar nálunk is. —

A vrickóiak valamikor buzgó, ajtatos nép voltak, 
de az említett 1-. iketicn gazdák követelése, hogy még 
vasárnap is dolgozzanak, az isteni tisztelettől clvonatva, 
ez az emberi művelődés kezdetleges fokán álló népnél 
nagyon karos befolyással jár. Idehaza is, a vasárnapnak 
meg nem ünneplése, nem nagy scrupulusokat okoz nekik. 
— Hozza járul még az is. hogy 6o°/o-a iskolába soha
sem járt, az analphabétak szama a 80°/o-ot is eléri. — 
A népművelödés. dacára annak, hogy a lakosság egy 
részé más megyékben is megfoidul, a pctro.eum kul
túra fokán túl nem emelkedett.

Egyik szép jellemvonása a vrickóinak, hogy nem 
desperal soha. Mindig jobb jovot remél. Harmt.y csa-

j pás erje, ő türelmes és azt mondja: »Ha ki is vágjuk 
a fűzfát, az bizony ki fog hajtani még.*

A vr ckoi nép különben tehetséges és nagyon fur
fangos. Gondoikozás-módja zavarba hozhatna bármely 

I józan gondolkozását is. — Hozza fog ö bármely mes
terséghez, csak a rendszeres mesterségek eltanulásahoz 
nincs kedve. Bármely dolgot vesz kezébe, mindent meg
csinál ; bármily szerszámmal tud bánni. A kalapjait és 
csizmáján kivüi minden másért nem ad ki pénzt, az 
mind »vrickói gyártmány.*

A vrickóiak inkább magas, mint középtermetű nép. 
Roppant szapora.

Hogy mennyire az, kitűnik onnét is, hogy az 
1821 -iki Canonica Visitatió szerint csak 1120 lelket szám
lált a község, míg ma a lélckszám a 2200-011 túl emel
kedik. — Nem ritka esett, hogy egy családapának 12 
gyermeke is van. A szaporodást ellensúlyozza az óriási 
gyermek halandóság.

Kemény spártai bánásmódban részesül a kis »vri- 
csan* (szláv neve a vrickoinak).

I y pld. a gyermek az anyatején kivüi élete 3. 
havában megismerkedik a kruniplivtl is. A szoptatás 
ne ha 3 évig is tart. Az anyak kemény iengyolcsokha 
takarva, hideg vízben fürösztik gyermekeiket. Korai 
tavasztól kezdve koso hideg őszi időjáráskor végződő 
krumplikapaiasig, a munkára kivonuló anyák hátukon 
viszik kisdedeiket a mezőre, s ott ki vannak téve úgy 
a nap égető sugarainak, mint a leghidegebb esőnek és

a legzordabb északi szélnek. Nem csoda, hogy a gyen
gébbek mind elhalaloznak. Általános a tapasztalás, hogy 
azok a gyermekek, a kik életük 5 évét elérték, azok 
mar mint edzett egészségüek elérik a magasabb élet
kort, hacsak valami ragadós betegségnek nem esnek 
áldozatul; mint pld. 1895 ben több mint 50-en haltak 
el dyphteritiszben.

Rendkívül magas kort ért emberek Vrickón nin
csenek. 80 évesek vannak de csak egynéhányan. Szám
talan sokan vannak, a kik életükben betegek nem vol
tak. De ha megbetegednek a halál két-három nap alatt 
végez velők. Az ember sokszor csodálkozik még erő
teljes voltukon mikor ők már azt mondjak hogy meg
halnak. S nagyon ritkán csalódnak ezen sejtelmükben.

A táplálkozás is sajátságos. A fő elv náluk nem 
az, hogy válogatott, jó s talán kevesebb inkább, hanem 
az : hogy legyen ! és ha van, minél több legyen. Étke
zési idejük : a reggel és az este. Ha a mi emberünk 
reggelire alaposan be nem kebelezte a maga porcióját, 
az nem tud dolgozni. Délben csak egy szelet kenyeret 
esznek, leöntve az Isten adta jó kristályvízzel. Estére, 
a végzett munka után, annál nagyobb élvezettel eszi 
meg vacsoráját. Ugyan hány tál ételhói allhat az ő 
lakomája? Egyből, de az kiürül és még akkor is kiürülne, 
ha átmérője olyan lenne, akár a malomkeréké. Fő 
nemzeti ételük a >knödl«-i, lisztből főtt, krumplival 
összegyűrt ökölnagyságú gombócokká alakított tésztás 
étel, mely forró vízben megfőzve, túróval jó vastagon



otvasási díjából beszereznek úgynevezett »népies iro- 
dalmi termékeket*, melyek nagy lésze nem egyéb 
nagyképü, erőszakolt oktatásoknál, elvont értékű s kevés 
hatású erkölcsi prédikációnál. Ezeket aztán kikölcsönzik 
az egyesületi tagok egyszer-kétszer, mig meg nem únják. 
Kevés idő múlva aztán senki sem érdeklődik a könyvtár 
iránt s az egész nagy dolog, — ha már megcsinálták 
is, — hamarosan örök álomra hajtja a fejét.

Bárkik és akárhányszor ismételjék is a népkönyv
tárak létesítését ezen a módon, soha sem fog az sikerülni.

A  népkönyvtárak létesítésénél három főszempon
tot kell alapul venni : i) hogy a népet semmiféle egye
sületi korlátba szorítani nem lehet; 2) a népkönyvtárral 
a uépet egy Allérnyi áldozatra sem kell serkenteni; 
3) hogy a népnél nem oktató, leckéztető, hanem az 
általa természeténél fogva szeretett könyvekkel kell az 
olvasást megkedveltetni.

De még ezekkel sem szabad egyszerre s egyene
sen úgy rukkolni ki, hogy itt a könyv, tessék érte jönni, 
elvinni s olvasni, a kinek tetszik. Legcélszerűbb eleinte 
csak keveseket, valamely alkalmas helyen, kaszinószerű 
összéjövetelre invitálni s ott pipaszó mellett egy kis 
társalgás, egy kis politizálás után egy-egy rövid, de 
érdekes felolvasást provokálni oly történeti munkából, 
melyet a nép már tárgyánál fogva kedvvel hallgat.

Ezeknek okos és tapintatos ismétlése után biztosra 
vehető, hogy az összejöveteleken, melyeket semmi 
esetre sem szabad gyakoriakká tenni, minden alkalommal 
többen fognak megjelenni.

Ha ezen az utón az érdeklődés fel van keltve 
hamarosan akadnak, a kik nem bírják bevárni a követ 
kezö összejövetelt, hanem a féibenmaradt, érdekes tör
ténetnek odahaza való folytatását fogják kivánni. S ha 
ez úton évek során át az olvasási kedv fel van keltve : 
akkor, de csakis akkor következhetik a könyvtár tulaj- 
donképeni szervézése. De még akkor is csak úgy lesz 
lehetséges valóságos népkönyvtár szervezése, ha annak 
beszerzésénél a nép zsebére nem apellálunk, sem a 
használatért díjat nem szedünk.

A kik tehát komolyan akarják a népkönyvtáiakat, 
azok igyekezzenek a könyvtárat használni hivatott nép 
körében, kívül álló, módos egyéneket és társadalmi 
köröket arra bírni, hogy részint könyvek, részint pénz 
adományozása által ők létesítsék a könyvtárat.

A célt csak ezen az úton lehet megvalósítani. A 
ki tehát akarja a célt, az térjen erre az útra. Ajánljuk 
ez elmondottakat a F. M. K. Egyesületnek s mindazon 
erkölcsi testületeknek figyelmébe, melyek hivatást érez
nek magukban a magyar szellemű közművelődés veze
tésére. Nagy célokat csak elhatározásokon alapuló, 
kitartó munkával lehet elérni.

Magyarország millenniuma.
Irta: Bársony István.

II.
A  magyar millennáris kiállítás első része után a 

második rész ismertetésére keli még rátérnünk.
Ez a második rész már a mai napé.
A mai élet, a mai nép, a mai ipar és kereskede

lem az, a mely a maga számára foglalta le.
Ott lesz a művészeti kiállítás, a mely a magyar 

festők, szobrászok és irók alkotásainak az otthona. A 
sajtó számára külön pavillon épült, ezernél több újság 
lesz benne állandóan s könyveket és hírlapokat nyom
tatnak majd ott, a nézők szeme előtt. A  közönségnek 
lesz olvasóterme; posta, távirda, telefon, minden ponton 
rendelkezésre fog állani.

2 Turóc-Szent-Márton,______________

megrakva, terjeszti az étvágygerjesztő illatot. A zsira
dékot nem szokták kímélni. Vannak levesfajaik is, de 
ezeknek a szakácskönyvbe való iktatását másra bízom. 
A tejet, vajat és a túrót nagyon szeretik. A meleg 
ételt nem szeretik, s azért fogsoraik a szépség és épség 
szempontjából valóban megirigyelhetők.

A vrickőiaknak hibáik is vannak, és habár nehe
zemre esik ezekről írni, mégis szükséges, hogy mások 
is vegyék figyelembe a szegény nép sorsát.

Mindenekelőtt a nem csekély mérvű tisztátlanságot 
kell említenem, a mely a mindenféle ragadós beteg
ségek alkalmával valóságos melegháza a nyavalyáknak. 
Vasárnaponkint tisztába öltözködik ugyan még a vrickói 
de hétköznap ott sokaknál a tisztaságról szó sincsen. 
S addig nem lesz segítve a bajon, inig hatóságilag 
nem lesznek eltiltva attól, hogy lakószobáikban, a 
borjuk, malacok, és a baromfiakkal együtt ne lakjanak. 
Több családnak egy szobában való lakása, s a ház
körüli piszok, a tisztaság ellenségei.

Az iszákosság aranylag korántsem oly nagymérvű 
mint barhoi más ilyen parasztnépnél. De azután a nők 
is rabjai a szenvedélynek.

F  K I. V  I  l i  fc K  I H l  H A H  6.
Az ünnepélyek csarnokában iesznek a hangver

senyek, díszülések és a kongresszusok ; ezekről ugyan
csak kellett gondoskodni, mert a kiállítás folyamán 
több mint száz mindenféle kongresszus fogja üléseit 
tartani Budapesten.

A  kiállítás kereskedelmi része szintén a magyar 
viszonyokat tünteti majd fel. Látunk ott régi, félszázad 
előtti kereskedelmi irodát, amilyen akkor volt, mikor 
a magyar kereskedelem még bölcsőkorát élte; s ott 
lesz mellette a mai nagy és erős kereskedelem eg> 
megfelelő tágas és pompás irodában. A kit a kiállítás
nak ez a része vonz, annak bármely percben szolga
latára lehet a kereskedelmi muzeum tudakozódó irodája. 
Ilyen tudakozódó- és útbaigazító-irodáknak különben 
is bővében lesz a kiállítás.

A  mezőgazdák kiállítása, az őstermelés, negyven 
csarnokot fog lefoglalni. Ezekbe lesz beleszoritva a 
magyar Kánaán minden áldasa. Ennek a keretébe fog 
tartozni az állatkiallitás is, amely egyike lesz a maga 
nemében a legteljesebbeknek, az elsőranguaknak.

Az iparkiállitás egy egészen külön világba vezet 
majd bennünket; a mezők és puszták népének a pro 
duktumai után egyszerre egy nagy és gazdag gyárvá
rosban érzi magát, a ki ide kerül. Az ipar minden 
fajtája itt lesz együvé gyűjtve egy óriási gépcsarnok
kal együtt.

A hadsereg és haditengerészet kiállítása elűtően 
válik ki a polgári foglalkozások jelvényeinek és ered
ményeinek a keretéből; a mi harci fegyvere volt a 
magyarnak valaha, azt mind megtaláljuk itt, a had
viselés módjának a jelenttésével egyetemben. A  kiállítás 
területén, a városligeti tavon, egy nagy hadihajó úszik 
majd teljes felszereléssel s minden képzelhető fajtájú 
csónak, bárka és csavargőzös lesz ezen a térés álló
vizén, a mely még a fiumei kikötő kicsinyített másat 
is befogadja, a tengerparti raktárral s egy kis, működő 
világitótoronynyal együtt.

Gyönyörű lesz az erdészeti és vadászati kiállítás 
is. A mi vadja van Magyarországnak, mindet ott 
látjuk biológiai csoportokban ; egy óriási medvét egye
bek közt, a mely támadásra készen emelkedik fel , 
aztán egy hatalmas vadkant, a melyet a kárpáti far 
kasok éppen megrohannak.

És mind e mellett a sok érdekesség mellett kapunk 
temérdek olyan látványosságot, a melyek tisztán a 
vendégek szórakoztatására szánvák. Nagy harcitornák, 
lovasjátékok, versenyek, velencei éjszakák a tavon, 
kivilágítás, tűzijáték, nagyszerű villamos szökőkút stb. 
gazdagítja majd a sok komoly nézni valón kifáradt 
szem élvezeti programmját.

S ami tán mindent felül fog múlni eredetiség dol
gában, az a kiállítás faluja lesz.

Egy egész község; amelyben van templom, papiak, 
iskola, községhaza, korcsma és hosszú tarka utcák. 
De minden épület, minden udvar más és más vidékről 
van idelopva; csak abban közösek, hogy magyaror
szágiak valamennyien. Az egyes házak a magok vidéke 
szerint rendezvék be ; bútorzat tősgyökeres eredeti, a 
lakók arról a bizonyos vidékről valók s aszerint ruház- 
kodnak és viselkednek ahogyan odahaza. A  magyar 
utcából nyílik majd egy tisztán német utca, azután a 
nemzetiségiek utcája ; ebben a csudálatos faluban napo
kat eitölthet a tanulmányozással, aki az cinographia 
iránt érdeklődik.

A kit pedig a sok látni való végre kifárasztott, 
annak ott lesznek üdülésére a mindenféle vendéglők, 
cukrászdák, sörházak, speciális magyar csárdák és 
kávéházak ; — lesz egy nagy francia vendéglő azok

Az enyém és a tied közti különbséget sokkal 
jobban tisztelik, mint a milyen a hirök.

Az igaz, hogy ügyesebben alig ért valaki az 
elsinkófaláshoz, ha erről van szó. mint épen a vrickói. 
Különösen az erdőkben szoktak károkat tenni, a szom
szédos hegyek tönkre vannak téve, s nagyobb esők 
alkalmával bűnhődnek azután a Vrica partján lakó 
községekben : Lazan- és Szlovénban. Egy szilva miatt 
kész letörni egy egész szilvafat. Egy darabka fa miatt 
képes kivágni a legszebb fát. H ogy tehenének egy kis
falevelet szedjen, tönkre tesz két-három juharfát. _ S
ez ellen nem kért még senki orvoslást.

Az iskoláztatásnak se nagy barátjai. A leányokról 
azt mondják, hogy elég nekik ha imádkozni tudnak. 
Azért az iskoláztatás ügye miután szépszerivel semmit 
sem lehet tenni, csak karhatalom igénybevétele után 
mutathat sikert.

Oly kevés igénynyel bírnak, hogy sokan a tel- 
nőttek közül még Znióváralján sem voltak a célból, 
hogy ott szükségleteiket beszerezzék. Egy vasúti vonal 
— a vrickói völgyön keresztül, — sokat leudithetne 
ezen szegény nép culturajan !

(Vége következik.)

1895. november 24.______ 47. szám
számára, akik ^nemzetközi francia konyhához szokvák 
s a gyomrukat féltik a meg nem szokott idegen ételek 
rontó” hatásától. — Éj mindenfelé zene, kitűnő cigány
bandák, az ország leghíresebb cigányzenészei, akiket a 
külföld tárt karokkal szokott fogadni, ha egy-egy 
impreszszárió kiviszi innen őket.

Drágaság pedig sehol!
Minden jutányos és nem túlcsigázott áron. Az 

idegenek elszállásolásáról lelkiösmeretes gondoskodás. 
A kiállítás területén állandó erős rendőrségi készenlét.

A  közlekedés a kiállítás területére Budapest min
den pontjárói társulatok által kitünően biztosítva úgy, 
hogy mig az 1885-iki kiállításba csak egy irányú 
lóvasutan és néhány omnibusz-vonalon lehetett kijutni: 
most két irányú lóvasút és három irányú villamos- 
közlekedés (egy földalatti) áll rendelkezésre, nem is 
számítva a temérdek omnibuszt s a megszaporitott 
bérkocsikat.

Magyarország tudja, mivel tartozik a millennáris 
kiállítást látogató közönségnek, meg annak a tizenhét
ezer magyar honpolgárnak, aki mint kiállító fog itt 
szerepelni.

De tudja ezenkívül azt is, hogy mivel tartozik 
önmagának.

Mert mindaz, amit a kiállításról eddig elmond
tunk, időhöz kötött s tán csak erkölcsi hatásában 
maradandó ; de azok a nemzeti nagy alkotások, ame
lyek a millennáris kiállítással kapcsolatban fejeztetnek 
be vagy kezdik meg lételöket, hirdetni hivatvák ezer
éves haladásunkat és fejlődésünket, ameddig magyar 
lesz ez a föld.

Hadd sorsoljuk föl befejezésül még ezeket is.
A jövő évben nyitjuk meg az uj magyar ország

házat, amely tizenhat millió forintba kerül a nemzet
nek ; a jövő évben fejezzük be a Vaskapu szabályozását, 
a jövő évben állitnak magyar millennáris emlékeket a 
honfoglalás örök időkre szóló hirdetése végett az ország 
több nevezetes történelmi pontján; a jövő évben kezdik 
kiépiteni a pantheon-szerű nagy diadalkaput a kiállításba 
vezető Andrássy-ut végén ; s a jövő  éviién mindezek 
megkoronázásául négyszáz uj népiskolát állít a magyar 
nemzet az ország egyes vidékein, ahol még nincs a 
művelődésnek ily kezdetleges, egyszerű temploma.

Ha mindez meglesz, nyugodtan nézünk vissza az 
elmúlt ezer évbe, mert ami sötétség aggasztana ben
nünket onnan: eloszlik lassankint attól a fénytől, amely 
a jövő ezer év hajnalát deríti Magyarországra.

H Í R E I N K .
— Szüllö Géza kir. tanácsos és tanfelügyelő 

november hó 21-én utazott el székhelyéről Budapestre, 
a honnan néhány nap múlva Görzbe utazik megron
gált egészségének helyreállítása céljából. A szerelve 
tisztelt tanfelügyelő érzékeny búcsút vett a vasúti 
állomásnál testületileg megjelent tantestülettől. Az 
állami iskolák tantestületén kívül számosán jelenlek 
meg az állomáson, tisztelői és barátai közül. Olt volt 
Beniczky Kálmán alispán. Fekete Miklós kir. táblai 
biró és az érdemes tanfelügyelő családjának több 
tisztelője. A tanfelügyelő urat neje kiséri útjában, a 
ki betegsége alatt emberi erőt felülmúló kitartással 
és gyengédséggel virrasztóit ágya mellett. — Kíván
juk, hogy a félévi szabadságidő leteltével, egészségé
ben megerősödve foglalhassa el újólag állását, s intéz
hesse ezen exponált megye tanügyének vezetését azok
kal a tapintatos kezekkel, melyek a nemzeti tanügy
nek már eddigelé is oly nagy hasznot hoztak.

— Irodalmi est. A turóc-szt.-mártoni »Otthon« 
asztaltársaság tegnap tartotta első irodalmi estéjét 
a tagok teljes részvétele mellett.

— Nőegyleti közgyűlés. A turóemegyei *Jótékony 
nöegylet* november hó 17 én tartotta rendes közgyű
lését Szüllö Gézáné úrhölgy ő nagysága elnöklete alatt. 
A lagok szép számban voltak jelen a közgyűlésen, melyen 
elhatároztatott, hogy (Jrdbcr Samuné úrnőnek, az 
az egylet volt pénztárosának jegyzőkönyvileg köszö
net mondatik; elhatároztatott még, hogy Iisniczk;/- 
/iuttkay Mária-féle 1000 frtos alapítvány kamataiból 
három, a magyar nyelv tanításában buzgólkodó tanító 
részesittetik jutalomban, és pedig; D öf ka Károly hely
beli r. kath isk. tanító. Vanooszky András nagy-csep- 
csényi ág ev isk. tanító és Dlumenfenl Fülöp ruttkai 
izr.tanító,egyenkinl 20-20 frtban; határoztatott továbbá 
hogy a helybeli óvódának 20 frt, a znióinak pedig 
10 frt irányoztatik elő karácsonyfára. Ezután a 
választmányi tagok száma egészittetett ki választás 
utján, végül az egylet érdemes elnökének, Szüllö 
Gézáné úrnőnek szavaztatott általános köszönet és 
elismerés az egylet ügyeinek odaadó vezetéséért. Az 
egyletnek alaptőkéje 7600 frt.

—  Vettük az alabbi sorokat. Tekintetes Szer
kesztő 1.r ! A családomat ért gyászos esemény alkal
mából megyémből távol lévén, csak a * Felvidéki 
Híradó* f. évi 46. számú példányából értesültem a 
’ Narodnie Noviny* azon, általam is hamisnak és 
roszakuralúnak nyilvánított állítása felől, hogy Háj 
községben hallatlan erőszakoskodás, hivatalos hata
lommali visszaélés és csendőrségi beavatkozással 
volt csak lehetséges a ténvleg m-gválasztott megye- 
bizottsági tagoknak szavazattöbbséget biztosítani.



47. szám. Turóc-Szent-Márton,
Nehogy hallgatásom annak magvaráztassék.
»qui tacet oonsentíre videtur*. szükségesnek tartom 
a közönség tájékoztatása végett kijehnteni, hogy az 
egész erőszakosko lás és hivatalos hatalommali visz- 
szaélés abból állott, hogy a választáshoz — nem 
tudom miféle jogcím en ? -  Turóc-Szt -Mártonból a 
turbulens elemek Mekkájából megjelent pánszláv 
népboldogitók, a kiknek ott semmi keresni valójuk 
nem volt, a választási helyiségbe, sőt annak közelébe 
6em bocsáttattak azért, hogy ez állal a választás 
szubadsága és zavartalan lefolyása biztosíttassák s 
a választók menten mindenféle terrorizmustól és 
pressiótól (sparkassa) gyakorolhassák polgári jogai
kat. mert tapasztalásból tudjuk hogy az úgynevezett 
,népboldogitó urak* ily alkalmakkor'tanúsított botra

F R I. V I D É K I  II V II A «  Ó
hogy | ivek a fenti határidőig s vele közlendők a szerkesz

tésre vonatkozó összes kívánságok és adatok.
—  Felhívás Az utóbbi években, midőn a kül

föld figyelme gyümölcsterményeink felé mind foko
zottabb mérvben irányult, tapasztaltuk, hogy az élénk 
kereslet dúcára az értékesítés körül nehézségek merül
tek fel. — Nem voltak ugyanis tájékozva a venni 
akarók, hogy bizonyos gyümölcsöt mely vidéken és 
kitől szerezhetnek be. — Ez irányban az országos 
magyar gazdasági egyesület egy hézagpótló munka 
kiadását vette tervbe, mely munka egyfelől az ismer
tető adatokat tartalmazza. Hogy ez a munka minél 
teljesebb legyen, felkéri az országos magyar gazda-

__ _ _ . ........ .. .— „ „ . í v , , wwvla- e8yesület a gyümölcs - termeléssel foglalkozó
nyos magaviseleté a választás tisztaságát és nyugodt 8azdafársakat. miszerint baz alabbi adatokat saját 
lefolyását veszélyeztetni szoktu. A csendörségi bea- érd,?kükben is tudomására hozni szíveskedjenek

1896. november 24.

. - csendőrségi bea
ratkozás pedig abból állott, hogy a hivatalos por
tyázás ellenőrzésére indult stubnyafürdői csendőri 
őrsparancsnok utasítva lett, hogy a'.on idegen ele
meket, a kiknek a választásnál keresni valójuk nem 
volt. a választás színhelyére ne bocsássa, minek 
folytán a választás a legnagyobb csendben és rend
ben megtartatván, a választók által, szabadakarat
jukhoz képest beadott szavazati lapokból Dr. Boros 
Bélára és alulírottra 66. a népboldogitók jelöltjeire 
23 szavazat esett. Ezen eredmény magában is feljo
gosít arra, hogy soraimat J. F. barátom eme szavai 
val fejezzem be: »kiismerte már régen a nép azt.
hogy ki az ő igazi barátja és jóakarója. — Liptó- 
Szt.-Ivánban, 1896. évi november hó 17-én. Hazafias 
üdvözlettel Zovkóczy Tivadar.

—  Szucsányban társaskör van alakulóban s ha 
majd csakugyan létesül, ez által az intelligens lako
sok régi óhaja megy teljesedésbe. Már nehány óv 
óta próbálgatták sokan ilyen kör létesítését, de a 
terv mindeddig dugába dőlt, mert egyrészt nem volt 
alkalmas helyiség, másrészt pedig a belépendő tagok 
részvétlensége állott útjába. Minthogy azonban a 
napokban Rosenfeld Vilmos, ottani vendéglős, uj 
helyiséget épített és két szép szobát bocsajtott az 
alakulandó kör rendelkezésére, már most mi sem 
állja útját annak, hogy a szucsányi intelligens ele
meknek köre legyen, mely az ottani társadalom 
mostoha viszonyain is hivatva lesz segíteni.

—  Kiss Jenő vasúti forgalmi tiszt, a magy. állam
vasutak igazgatósága által Ruttkáról Privigyére helyez
tetett át, illetve neveztetett ki az ottani — december 
hóban forgalomba lépő állomás főnökévé.

— Felkórettünk az alábbi sorok közlésére: 
»A Felvidéki Híradó múlt heti számában, a megválasz
tott megyebizottsági tagok névsorában nevem »nép- 
párti* jelzővel van m egtoldva: Erre a következőket 
jelentem k i : Senkit nem hatalmaztam fel annak kije
lentésére, hogy néppárti vagyok. Különösen a megye- 
bizotsági tagok választása alkalmával erről senki előtt 
nem nyilatkoztam*. Felső-Stubnya, 1895. nov. 21-en, 
Holbay Lajos, plébános. — A mily szívesen adtunk 
helyet a plébános úr sorainak, ép oly szívesen vesz- 
szük tudomásul nyilatkozatát is.

— Difteria Szucsányban. Dr. Iíadz Simon szu
csányi orvos november hó 19-én egy 3 éves beteg 
gyermekhez hivatott, s midőn azt megvizsgálta, észre
vette, hogy a gyermek difteriában szenved s a baj 
már annyira előre haladott stádiumban van, hogy 
álig él nehány óráig, ha a végső eszközhöz nem 
folyamodik. Legott szerűmért küldött tehát Ruttkára 
s a beoltást véghez vive, a gyermek azóta épülőben 
van, s remélhetőleg néhány nap múlva egészségesen 
kel fel. Ez az oltás tudlunkkal az első eset Turóc- 
megyében s jó l eső megnyugvására szolgálhat a megye 
közönségének, hogy a Behring-féle szerűm, dacára 
annak, hogy néhány hónap alatt teljesen hasznave
hetetlenné válik, a ruttkai gyógyszertárban friss alla 
pótban kéznél tartatik.

— Névmagyarosítás. A Központi Névmagyarosító 
Társaság nagyobb szabású mozgalmat indított az ide
gen hangzású nevek magyarosítása érdekeben. A tár
saságnak törekvését helyeselni tudjuk, mert tény. 
hogy külföldi álbarátaink nem magyarnak tartanak 
mindenkit, ha neve nem magyar, legyen bár, hogy 
nevét tisztán magyar szövegű könyvnek címlapján lát
ják ; tény, hogy van számtalan polgártársunk, a ki 
hálát érezne elődei iránt, ha igaz magyar nevet hagy
nak vala reá örökül s e hitünk a mellett bizonyít, 
hogy családi kötelességet teljesít vérszerinti utódai 
iránt uz, a ki siet idegen hangzású neve helyett tiszta 
magyarhangút váltani, hogy azt hagyhassa tiszteletre
méltó örökül reájok. Útbaigazítással szívesen szolgál 
szerkesztőségünk is.

—  A koresk. szakiskolai tanárok orsz. egyesülete
legutóbbi választmányi ülésében elhatározta, hogy 
1896-ra kiadja a következő cimü m üvet: Kereskedelmi 
iskoláink a millenium esztendejében. Tartalmazni lógja 
e könyvecske a magyar szakoktatás fejlődési menetét, 
az egyes intézetek rövid történetét, a tanári karok 
névsorát, minden egyes tanár életrajzát, irodalmi és 
társadalmi munkásságát, végül statisztikai kimutatá
sokat az egészről. Kiterjeszkedik a könyv az alsó- 
fokú iskolákra, szaktanfolyamokra is, de első sorban 
és legkimerítöbben mégis a felső kereskedelmi isko
lákkal foglalkozik, a melyeknek száma immár 3o. 
közel 6UÜU tanulóval és negyedfélszaz tanárral. A 
mü almanach alakban. 10 ív terjedelemben, csinos 
kiállításban 1896. január havában jelenik meg. Ara 
kötve 1 frt 20 kr.. mely összeg csak a kötet áivé- 
lekor fizetendő. A szerkesztéssel Dr. bchak Béla 
keresk. akadémiai tanár bízatott meg; hozza (Buda
pest, VI. Csengery-utca 57.) küldendők be az aláírási

1. Hány kát. hold a gyümölcstelepe, vagy hány darab 
fája van ? — 2 . Évenként mennvi a gyümölcstermése 
átlag. — 3. Milyen fajtákat termel az egyes gyümölcs
nemekből. Ez adatok az országos magyar gazdasági 
egyesület titkári hivatalához (Budapest köztelek) kül
dendők.

—  A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara közle
ménye. A gyarmalárú- és detailkereskedők országos 
kongresszusa előkészítő bizottságának megkeresése 
folytán, a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara ezen
nel közzé teszi a kongresszus előkészítő bizottságának. 
Magyarország összes kereskedőihez intézett szervez
kedési felhívását, azon hozzátevéssel. hogy a tervbe 
vett, aktuális és nagyfontosságú kérdések megvitatá
sára s megoldására hivatott gyarmalárú és detail- 
kereskedö kongresszus ügyét, a kamara a maga 
részéről is a legmelegebben ajánlja kerületének ösz- 
szes érdekeltjei szives figyelmébe és támogatásába. 
— A szóban forgó kongresszuson részt venni hajlan
dók, szíveskedjenek erre vonatkozó nyilatkozatukat 
minél előbb de legkésőbb f é. december hó 1 -éig a 
pozsonyi kereskedelmi és iparkamarahoz juttatni. — 
Felhívás. A hazai kamarak, latvan és tapasztalván 
az iparos szervizet céltudatos és üdvös m űködéit, 
elodazhata'.lannak tartják a magyar kereskedelmi 
osztály szervezkedésének kérdését. E szervezkedes 
módozatainak megvitatása és megallapitása, valamint 
a kereskedelem legnagyobb csoportjai sérelmeinek 
tárgyalása céljából kongresszusra hívjak meg a kama
rák Magyarország összes gyarmatáru- és detailkeres- 
kedőit. E kongresszus folyó évi december hó 8 án 
délelőtt 10 órakor Budapest kir. fő- es székvárosban 
(a lipót-utcai uj városház közgyűlési termében) fog 
megtartatni és ez első országos kereskedői értekezlet 
alkalmat ád a hazai kereskedőknek, hogy legfonto
sabb életkérdéseik iránt nyilatkozzanak és életrevaló, 
komoly, indokolt határozatokkal jogos kívánságaiknak 
kellő súlyt adjanak. A kamarák, a hazai kereskedelem 
törvényes és természetes képviselő, a kereskedelmi 
érdekek előmozdítására hivatott anionom testületek 
szólnak Önökhöz, kereskedő urak és bízva ügyszere
tetükben, hazafias lelkesedésükben és a kereskedelmi 
osztály érdekei iránti meleg érdeklődésükben, remélik, 
hogy Önök a budapesti kongresszuson impozáns 
számban megjelenni szíveskednek. A napirendre az 
előkészítő bizottság a következő tárgyakat tűzte k i : 
1. A cukorfogyasztási adó kérdése. — 2. A szeszital- 
adó kérdése. — 3. A házaló kereskedésnek törvény
hozási utón való szabályozása. —  4. A vándor
ügynökök üzelmeinek megszüntetését célzó intézke
dések. — 5. Kereskedelmi testületek létesítése. —
6. A hírlapokban közzétett üzleti hirdetmények és 
hasonérdekü árjegyzékek stb. bélyegdijának megszün
tetése, esetleg leszállítása.

—  A legjobb tanács. II. Frigyes porosz király 
egy este néhány idegen úri emberrel beszélgetett. 
Egyszerre csak azt kérdezi tőlük, hogy mit csinálná
nak az Ő helyén. Valamennyien udvariasan, hízelgő 
módon feleltek Segiuer marquis kivételével, a ki 
mélyen hallgatott.

II. Frigyes most annál kíváncsibb volt az ő 
véleményére.

— Tudni kívánja, felség? — kérdé végre a 
marquis. — Hát majd megmondom. Én a lelséged 
helyen eladnám Poroszországot és a jövedelmet 
Parisban költeném el.

Irod alom .
Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből megje

lent a 36 ik (utolsóelőtti füzet olyan gazdag tartalom
mal s olyan dús illusztrációval, mely kezdettői fogva 
nem szűnő érdeklődést kelt e nagy vállalat iránt. A 
mostani füzetuan Beöthy Zsolt főszerkesztő befejezi 
Jókai Mórról s a forradalom utáni regényirodalomról 
az clőboi füzetben megkezdett szép értekezését. A 2 ik 
cikk egészen Madachnak van szentelve, kinek Emoer 
Tragédiájáról — Alexander Bernat, ez az eszes és 
szellemes filozófiai író sok eredetiséggel olyan tanul
mányt ir, mely méltó feltűnést fog kelteni. Ugyanő ir 
a füzetben a forradalom utam drámairodalomról rövi 
deDb, összefoglaló cikket. A füzet utolsó cikkét : az 
1830 —iS67 . évek közé eső műfordításról — R id > Antal, 
maga is jeles műfordító, irta. A szövegképek közt talai- 
juk Jókai svanhegyi nyaralójának s egy Beothyhez irt 
legújabb levelének masat, meiy utóubi tartalmilag is 
rendkívül érdekes. A szövegben vannak még Vas Gere 
ben, D jgre Aiajos, B .ö:hy László. P. Szath nar> Karoly, 
V a d «1 K irolv, M idach Imre, Szigeti József, Do >sa 
Lijos. Rákosi Jenó. Szauo István arcképei, egy címkép, 
s M idach doigozoszo Jáj 1. Külön mellékletül van a 
füzethez csato.v i Jokuí 1893-iki arcaepe és Deák Ferenc*

kiadatlan levelének hasonmása. —  A  füzet három év 
óta folyó nagy vállalatból már csak egy füzet van 
hátra, melyben még egy cikk s a két kötethez tartozó 
képjegyzékek, név- és tárgymutató címlapok s az elő
szó lesznek két érdekes kézirati melléklettel.

(A2
N y í l t t á  r.

e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget 2 szerk.)
Foulárd-8elyemet 60 krtól 3 frt 35 krig méte

renként — japáni, chinai, s. a. t. a legújabb mintá
zattal és színekben, ú. m. fekete, fehér és színes, 
Henneberg selyemét 35 krtól 14 frt 65 krig méteren- 
kint sima, csikós, kockazott mintázottakat. damasztot
s. a t. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 
szín és mintázattal s. a. t.) postabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: 
f f  e i i i ic l ic r je  €■ * (cs. k. udvarszallitó) s e iy e m -  
f f y á r a  Z ü r i c h b e n .  Svájcba címzett levelekre 
10 kros és levelezőlapokra 5 krns bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz- 
tetnek.
603 
1895: 1 Szt-Márton.Blattnicai kor. Erdögondnokság.

Pályázat erdöőri állomásra.
Túrán község volt úrbéresei és zsellérei erde

jének Őrzésére, Turóc - varmegye tekintetes közi&. 
erdészeti bizottságának f é. 49. sz. megbízása foly
tán egy szakvizsgazott erdőőrt keresek.

Javadalmazasa: Évi bere 240 frt.
Ezenkívül az általa bejelentett erdei kihágások

ból a birtokos tesiületet megillető pénzösszeg 33°/o-a.
Pályázókat felhívom, hogy az 1873. ovi XXXI.

t.-c. 34. § nak a), b) és c) pontjában előirt szakkép
zettséget. valamint ép erős testalkatot igazoló okmá
nyokkal felszereli kérelmüket hozzám benyújtsák.

Turóc Szl.-Márton. 1895. évi november hó 15-én.
Michalusz Sándor,

megyei kerületi erdőgondnok.

385. sz. 1895.

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 
3374. számú végzése köve'keztében dr. Rácz Károly 
ügyvéd által képviselt Walser Ferenc volt gyáros javára 
Pribóc község s társai ellen 167 frt 50 kr. tőkeköve
telés s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 900 írtra becsült 1 fecskendő, 
120 db. birka pihból álló ingóságok nyilvános árve 
résen eladatnak.

Mely árverésnek a tek. turóc-szt.-mártoni kir. 
járásbíróságnak 3794 —1895. sz. végzése folytán 167 frt 
50 kr. tőkekövetelés, ennek 1893. évi január hó 1-ső 
napjától járó 6°/o kamatai és eddig összesen 62 frt 
50 krban biróilag már megállapított költségek ere
jéig Pribóc községben leendő eszközlésére 1895. évi 
november ho 30-ik napjának délelőtti 10 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel 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 11.
Zathureczky Jenő, kir. jbirósági végrehajtó.

Hirdetmény.
Nagy-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.-cikkek 
a ténvleges tulajdonjogának bejegyzésót rendelik, az 
1892.XXIX. t-cikkben szabályozott eljárása telekjegy- 
zökönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé,
1. hogy mindazok, kik az 1886 XXIX. t -c. 15. és 17. 

§§-ai alapjan — 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- 
bíiható záros határ idő eltelte után indított közlési 
kereset annak a harmadik személynek, aki időközben 
nyilvánkönyvijogotszerzett. hátrányára nem szolgálhat

2. hogy mindazok, a kik az 1886 : XXIX. t.-cikk 
16. és 18. §-anak eseteiben — ide értve ez utóbbi §-nak 
az 1889. XXXVIII. t.-cikk 5. és 6. §-a ban f >glalt 
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 nyújtsuk 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 állal, nemkülönben azok,

nek egy nagy érdekű, Zichy Antalnoz intézett eddig a kik az 1. é° 2. pontbau körülírt eseteken kívül az



Turóc-Szent-Mrtrton.
1 8 9 2  XXIX. t.-cikk szeriül! eljárás és az e n n e k , meg nem liosssabltliRtii záros liatár idó elmúlta if án 
folvamán lőrlént bejegyzések ál'al előbb nyert nyíl- az átalakításkor közbejön leves J » * ^ * * » '  ;
vánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik maré barminemíl igényeket az
ide érive azokat is. a kik a tulajdonjog arányának melyi k irányában lobbe n* m » 
az 1 8 8 !*. XXXVIII. t-cikk Ili. §-a alapján történt | említőit bejegyzéseket pedig csak 
bejegyzését sérelmesnek találják — e tekintetben 
felszólalásukat Inrtalmazó kérvényüket a telekkönyv

_______________ _____________  g  F, 1. V I »  K  I »* 1 11 % n
1895. november 24. 47. szám.

érvényesíthetik
a törvény rendes

útján és csak az időközben nyilvnnkönvvi jogokat 
szerzelI harmadik személyek jogainak sérelme nélkül

hatósághoz hat hónap alatt vagyis lh9 (i. évi május| támadhatják meg 
hó 2 5 -ik napjáig bezárólag nyújtsák be, meri ezen

...................” ■Egyúttal íigyelmezielnek azok

hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adlak ai. 
bogv II mennyiben azokhoz egyszersmind egyszeri! 
másolatukul csatoltak vagy ilyenekéi pótlólag bonyuj. 
Innak, az eredetieket u telekkönyvi hatóságnál 
átvehetik

Turóc Szl.-Márlonban 1 H9 .*> évi október i’fi an
Meüzihradszky,

kir. uljhiró
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1895. ZDeceziP-loer 0-1-^-ig
ejlelik meg a

M a g y a r  O s z t  a 1 y  -  S  o r s j á  t é k
Nagy nyereményhúzása,

melyben 21,499 pénznyeremény kerül

4 millió 332.000 korona
összértékben kisorsolásra, többek közölt egy 600.000 koronás jutalom, 400,000, 

200 000, 100.000, 50.000 slb. slb. koronás nyereményekkel.

A legnagyobb nyeremény
a legszerencsésebb esetben i : g y  M i l l i ó  korona 
A Sorsjegyek árai: J Sfitf“ ,ao frí tized 4  

huszad 2
frt.
frt.

(Biztonság okáért kő •em a sorsjegyek küldését ajánlott levélben kérni Az ajánlott levél portója fejében 
lő kr., nyereményjegyzékért 10 kr.. összesen 25 kr. fizetendő.)

Ajánlja és szélküldi postautalvány ellenében vagy utánvéttel is

Heintze Károly főelárusitó „ . S S , .
Hogy a tiszlelt közönség különböző számokból álló több sorsjegy 

birtokában nagyobb nyereménvkiláláshoz jusson, 5, vagy ennél több sorsjegy vásár
lásánál a l e g r l s ' ü . l ö n . f é l é ' b ' b  s z a m o k a t  állilok össze telszés szerint 
egész, fél, tized és buszaitokból. "TR1

Sürgöny-cím  : 1,1)11 o  l i r l l l l v . l -  I I  H . ln i lC H t .

gyógyszertár Becsben, I. kér., Singerstrasse 15. sz., „zum goldenen Heichsapfer*.
t i C Z Z  t i  w l ^ ' b d . S . C S O k ,  ezelőtt á l t a lá n o s  la l»« la «-»o li neve alatt: ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik 

betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Kvtizedek óla ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van csa 1 Ad 
melyben ezen kitűnő háziszerböl készlet nem volna található.

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltalnak és ajánllattak minden olybájuknál, melyek a rósz emésztésből és srékrekedésből erednek : mint epe-zavarok, 
májbajok, kólika. vértolulások, arany-ér. bellétlenseg > hasonló betegségeknél. Yérti>ztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység és az abból eredő bajoknál 
is: igy sápkornál, idegességből szármázó fejfájásoknál sll> Ezen vérlisziitó labdacsok olv könnven balnak. Iiogv a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még 
a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül bevohetük’.

A számtalan bálairatból, melyet e laiidacsok fogyasztói a legkülönbözőbb <■, legnehezebb betegségük után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen 
csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer hasznába, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.

ly.’ hí. IHÍJ.-t. április bő 80-án. vérlisziitó labdacsokat követelni és csakis azox tekinthetők valódiaknak, melyeknek 
. küldjön nekem ismét lő teker- használati utasítása a Pserliofer .1. névaláírással fekete színben és minden egyes dobozTisztelt Pserliofer Ur! Legyen olyan szives < 

eset az ön fölülmulbatatlan vérlisziitó labdacsaiból utánvétellel, fogadja ■ 
legmélyebb köszönetemet labdacsai csoda hatásáért.

Maradok leljcs liszlelctlel Pawlislik Ferenc. Kőin. hindentb; 1
Ilarscbe. Földnik mellett. 1887 szept. 12.

Tekintetes IJr ! 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 altija 
meg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen 
ki fognak gyógyítani, amint már másoknak is egészségük visszanyerésére se-üsé-ait 
szolgáltak. Knilicz Teréz.

Bécs-Ujhely. 1887 november í).
Melyen tiszlelt Ui ! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek (50 éves 

nagynéném nevében. Az illető 5 éven at szenvedett gyomorburutban és vizkórságban. 
már éleiét is megunta, melyről egyébként le t- mondod midőn véletlenül egy dobozt 
kapott az ón kitűnő vérlisziitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán löké-

fe<b-le ugvanazon aláírással vörös színben van ellátv
Bernhard-léls alpesi-iü-likőr K i " : : " . " i ; ; 1,- S r : 1" : üveg 2 frt 

üveg 70 kr.
AütSrlkíŰ küS2VCnykenŐrS K-<,|s , s l|a,:‘ su legjobb szer. minden köszvé

letesen kigyógyult. — Legfőbb tisztelettel NVoinzel tel .1 őse fa

cl leli. ISSil márc. 27. 
i valóban hasznos és 
temet kifejezni ezen

líicliengraberaml. fíföbl i
Tekintet s Ur! Alulirolt ismételten kér 4 csomagot az ■ 

kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismei. .. 
labdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmele
gebben fogom ajánlani. Ezen hálairalom tetszésszerinti használására önt ezennel felhatal
mazom. Teljes tisztelettel Haim Ignác.

T. Ur! Felkérem, miszerint az ün vérlisziitó labdacsaiból egy csomagot 0 doboz 
zal küldeni szíveskedjék. Csal-— az ön e-odá’al.»s labdacsainak köszönhetem. I.ogv 
gyomorbajlol. mely engem ő éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam 
sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, vagvok tisztelettel

Zwickl Anna
l-.zcn vérlisziitó labdacsok csakis a Psi‘ rbofer.1.-fele az -uram liiroiliilmi nlmá-

lioz« cím zett gy ógyszertárban , B ecsben. I. S ingerstrasse lő . sz. n. l.. — z, 11 .-t n(-k
valódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 2 1 ki I •. . .... ,
melyben hat doboz tartalmaztatik. I frt 5 krba kerül: bérnn-ntetlen utánvételt ki. .1.
1 frt 10 kr- Egy csomagnál kevesebb nem küldetik d.

Az összeg előbbeni beküldésénél mi I-gjobban posta utalvánvon eszközöltet, i,, 
bér mén les küldéssel együtt 1 csomag I Irt i'5 ki 1 csomag 2 fri kt 8 r-oma.r trt 
85 kr. i  csomag í- írt 40 kr 5 < omag 5 Itl _»(> kr.es 10 csomag fi Irt , i.a "kei u I

P f *  Nagy el rjed égi) ben - - .
nevek és alakok alatt utanoztatnak ; ennek következtében kéiclik e-ukis pserliofer I -féle

m : gerincagybántalom. tag- 
zaggatás. isebias^ migraine. ideges fogfájás, főfájás, fülszaggatás slb. ellen 1 frt 20 kr.

P'w Ueilfpwíjpe Pserliofer .1 -tol F.vckhosszu sora óla valamennyi
i UöowUtuoéo UrtJkűBUUó, hajnövesztő szer között orvosok által a legjobbnak elis- 
, merve. Egy elegánsan kiállított szelencével > frt.

Á lta lá n o s  ta n a s s  í 1" * '1*.1 1 tés és szúrás állal okozott sebeknél, mérgesöivuiwnwv vm^uwm, daganatoknál, ujjkukac. sebes- vagy gyuladt mell vagy más ily 
bajoknál, mini kitűnő szer lön kipróbálva. 1 tégely 50 lír.. bérmentve 75 kr 

^2D’Vu!ll2,,,S^, Pserliofer .l -lol Sok év óla a fagyos tagokra és minden idült sebre, 
a* “ ****•■ mint legbiztosabb szer elismerve. Egy köcsöggel 40 kr.. bérmentve 65 kr.
u t ' ;iItalanosan ismert kitűnő háziszer. hurut, rekedtség, görcsös köhögés
wwttMttwW., s.|, ellen l-.gy üvogecsko ára 50 kr . 2 üveg bénnenlve 1 frt 50 kr. 
E lst-fiSSZPn^ia l,ri,Ka' ^sönpekj megrontotl gyomor, rósz emésztés és mindennemű 
; u -*Utsli bajok ellen kitűnő háziszer. Egy üvegcsével 22 kr 12 üveg 2 frt.
AiffllfllV** f í B i i l r i r l i  A. W -liil Kitűnő háziszer a rósz emésztés min- 

'len következményei, u. m. . főfájás, szédülés, gyomorgörcs, 
dugulás slb. ellen Egy csomag Ara 1 frt.

g:< csodabalzsam, ,1V„ , », t,-.. 06y k« « » « o  k,
2 i2 u l!l!!2 2?". p llp p  " l’" r ""  f-'s/.ünleti a lábizzadásl s az azáltal kép- 

“ öUUli. zödö kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint
fiaimat.an szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr.. bérmentve 75 kr

gyomoi lm
ÁZl!

flp\mr a-baissa:
Kala-praeparafcumok. Sí

kitűnő szer golyva ellen Egy üveg 40 kr.. bérinentcs küldéssel 
(15 kr.

Kitűnő szer az idegek erősítésére gyomorbajok- 
„ ,  "ál és bélbetegség.-knél. 1 liter Koln-clixir vagy

ö fn ,,or 1 f,t ,5°  kr egy negyed liter 85 kr. C.sászár-Kola-elexir
. . .  kr--°s- frl-os és 1 frt 50 kr.-os üvegekben

w kitűnő szer egyolda li főfájás, fogfájás rheuma slb. ellen.
s/e i„.i ! f u , t f l , fcl.soioU készítményeken kívül, az osztrák lapokban hirdetett ösz- 

> kulf .hli gvogyszercszeli különlegességek raktáron vannak és a készletben 
avo'is*iblíni. l ’ V,’ ? ' " '  ”  ,'<" n "'egszereztetnek. -  Postai megrendelések a leg-
ui inVé ,.n i . 1 , " í"  *' i? •' előre küldetik nagyobb megrendelések
-lőre | .. i j  í. óe11t k llcrmeiitve csakis oly esetben történik n küldés, ha az összeg

«ik«/ik. ninly esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. "  *

l

| , , .......... .  , .. I..... . i..... JVU SOK MII MIC
kapható rorok .lozsrf g>ogyszertárában király-utca 1

— 1.1
Turóc-Hzl.-martODi Magyar Nyomda — Mu.,aurai Kercneüc"
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