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Turóc vármegye és az egyház
politika.

A kormány egyház politikája felelt 
március hó 14-én mondott Ítéletet 
Turóc vármegye közönsége, az c napon 
megtartott tavaszi rendes közgyűlésén.

Justh Kálmán főispán úr d. e. 10 
órakor nyitotta meg a közgyűlést, 
melyre a szokottnál nagyobb szám
ban jelenlek meg a bizottsági tagok*

De megvolt ennek is a maga oka.
A tárgysorozat egyik pontja, Bu

dapest fő- és székváros törvényha
tóságának az egyházpolitikai kérdések 
tárgyában a megyéhez intézett átirata 
volt a varázserő.

Ismeretes, hogy megyénkben eré
lyes húrokat hoztak rezgésbe a nem
zetiségi tábor szóvivői a kormány 
egyházpolitikája ellen; ismeretes a 
márlpni népgyülés betiltása s az azt 
követő elkeseredés, és igy ezen előz
mények után nyilvánvalónak tartotta ' 
mindenki, hogy a nemzetiségiek ve- j 

zéremberei pártjuk minden épkéz — 
lábú emberét be fogják citálni, hogy 
a legiljelékes helyen, a közgyűlésen, \ 
nyomatúkkal röpíthessék nyilaikat a 
kormány és annak érdemes képvise
lője ellen.

És csakugyan azt a szint viselte | 
a közgyűlésen megjeleni közönség, 1 
hogy a küzdelem nemcsak erős lesz,Cl |
de sőt a kormány egyházpolitikája i 
elítéltetik a kalholikus papsággal meg- 
erősödött nemzetiségiek által.

Nem csoda tehát, ha a tárgy
sorozatnak az átiratot megelőző téte
lei gyors egymásutánban tárgyaltat
tak le. Az erők az egyházpolitikai 
vitára tartattak fenn, melyet aztán j 
Benicky Kálmán alispán, a taktikus,
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a körültekintő hadvezér módjára, eré
lyesen s a siker tudatában vezetett 
be. Nagyhatású beszédének befeje
zése után indítványozta, hogy a fö- 
és székváros átirata helyeslőleg vé
tessék tudomásul.

miután úgyissincs szükség, 
megvan.

Higgadtan s élvezetesen szónokolt 
ezután id. Bulyovszky Simon, fejte
getvén egyenkinl a kérdéseket. A 
polgári házasságot csak azért helyesli, 

Már akkor lehetett észrevenni a hogy más államokból hozzánk bele- 
lusára való felvillanyozottságot, mi- lepülő egyéneknek, hazájukban meg
dőli a főispán úr rátért a kényes J  kötött polgári házasságuk, nálunk is 
tárgyra. A hatás azonban csak az elismertessék. És igy a fakultatív pol- 
alispán úr indítványa után mutat- gári házasságot helyesli, de nem ak- 
kozott teljes energiával. A szólásra ceptálja a kötelezőt. Az állami anya
jelentkezők tömegesen állottak fel egy- 1 könyvek vezetését csak a vegyes há- 
szerre. A szerencse azonban Paulo- zasságoknál látja indokoltnak, egyéb 
vics József szuesányi rom. kath. plé- i házasságoknál a papok kezében meg 
bános és címzetes kanonoknak ked- I hagyandónak tartja. A vallásszabud- 
vezett, az ő nevét olvasván elsőnek ; súg dolgában most még nem tud ité- 
a megye aljegyzője. A kanonok ur, lelet alkotni, mert a törvényjavaslat 
kinek szónoki képessége előtt nem részleteit nem ismeri.
egyszer volt alkalmunk meghajolni, Ezután következett az igazi ro-
ez alkalommal, valószínűleg az izga- ham. Felállott üula Máté, s nem res- 
tottság miatt, nem fejthette ki egész i pektálva a főispán úrnak ama kije-
valóját. Mindjárt beszéde bevezető 

| részében hibásan fejezte ki magái, 
mondván: megvetendőnek tartom a 
kormány egyházpolitikáját. Mire a 

, főispán úr félbeszakilá beszédét az
zal a megjegyzéssel, hogy valószinü-

lenlését, mely szerint kéri a szóno
kokat az idő előrehaladottságánál 
fogva higgadtan, röviden s szabato
san szólani a fontos kérdéshez, hozzá 
fogott nagy pálhosszal a márloni 
népgyülés betiltásáról beszélni. Erre

lég »elvetendőnek« volt szándékában | a főispán ur figyelmeztette szónokot, 
magát kifejezni, mert ellenkező eset- | hogy oly tárgyról beszél, mely abszo- 
ben kénytelen volna őt megróni. Pau- 1 hite nem tartozik a szőnyegen levő 

i lovics József kanonok a megrovást kérdés tisztázásához, s az imént telt
i kijelentéséhez képest ennek a tár

gyalását meg nem engedheti. Szónok 
| azonban még hevesebben látott hozzá 
| témája tárgyalásához, mire a főispán 

úr kénytelen volt a felingerült szó
noktól megvonni a szót.

A következő felszólaló Pielor Am
brus volt, ki tárgyilagosan, röviden 
lelte meg elleninditványát az alis- j  
punéval szemben. A következő szó

megköszönve, egyenkinl tárgyalta a 
szőnyegen levő egyházpolitikai kér
déseket. A polgári házasság ellen 
azt hozta fel, hogy akkor nem lesz 
szükség papokra, őzek nélkül pedig 
nem lesz morál. A recepció kérdéséi 
feleslegesnek tartja, mert zsidók már 
úgyis recipiálva vannak, és sehol nincs 
jobb dóiga zsidónak, mint Magyaror
szágon. Szerinte vallásszabadságra
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i tőt) szóig 2 frt., ezentúl minden megkezdett 
száz szónál 50 krral több.

nokok közülKlimo Vilmos, pribóci, Ro- 
sza J. ivánkafalusi evang. lelkészek 
a kormány egyházpolitikája mellett 
tartottak közfigyelemmel hallgatott 
beszédeket. Ellenben : Krcsméri, mos- 
sóci ev. lelkész, és Hodzsa szuesányi 

| ev. lelkész, majd ismét Pietor és Kohut 
József ügyvéd ellene emeltek szót. 

■ Felszólalt Cserei Emil márloni r. k. 
plébános is, hogy megtegye észrevé
telét Kliirio Vilmos ama kijelentésére, 
hogy a püspöki kar a múlt századok 

I sötét hagyományait akarja feleleve
níteni; Cserei Emil plébános a tör
ténelemre való hivatkozással fejté ki, 
hogy a püspöki kar mindenkor a tu
domány és világosság első és legha- 
talmas istápolója volt, ennélfogva ezt 
a méltatlan vádat kötelességének érzi 
visszautasítani.

Egy óra felé járt az idő, midőn 
szavazás alá volt bocsátható a fon
tos kérdés felett hozandó határozat 
eldöntése. A tárgyalás alatt mutatkozó 
ingerültség elfojtalott a kétes ered
mény reménye által.

Általános volt a csend, mindenki 
a szavazatok számlálásával volt el
foglalva.

Eleinte egyenlő arányokban nőtt 
a kormány egyházpolitikája mellett 
és az ellene beadott szavazatok száma 
A huszas számoknál azonban már 
csak ritkán volt egy-egy »nem« sza
vazat hallható, ellenben az »igen« 
szavazatok gyorsan emelkedett fel az 
59-re. Beadalott összesen 90 szava
zat, melyből 59, helyeslőleg vette tu
domásul a kormány egyházpolitikáját, 
31 pedig azt ellenezte.

így ért véget ezen fontos köz
gyűlés, melyről az állittatik, hogy

T  A  R  C  A .
Z e n  ó  I) i a .

Elbeszélés a római császárok idejéből.
Irta: RÉVÉSZ LAJOS.

(A *Folv. Híradó* eredeti tárcája.)
(Folytatás).

A végkimerülés reszketegsége fogta cl 
<*g ész testét. Ajkai mozogtak még egy da- ! 
rabig, de hang nem jóit ki a szaraz ajkak 
közül.

— Zenóbia, Zenóbia ! I.égy erős ! horpé 
végre s a kiialyné kezét görcsösen keblére 
szorítva, egy nagyot sóhajtott s megszűnt 
szenvedése örökre.

Mag volt halva !
Fájdalmasait borultak arcra a jelenle

vők, csak Zenóbia ailt ott sapadtan, hidegen. 
Hanem merev, értelem néíküli tekintete cl 
árulta, hogy a hideg külső alatt a fajdalom 
és kin vulkánja forrong.

Kezet ott tartotta férje keblen, mintha 
támaszkodnék s egy köny nem jött szemébe, j 
mialatt orvosok és vének egyenként távoz- ' 
tak a teremből.

— Légy erős oh királynő ! szólt elfőj- | 
tott hangon Acmilianus, ki utoljára hagyta | 
el a termet. Ne támadjon telkedben zúgo
lódó hang a mindcnltudó akarata ellen. Ő,  I

az. irgalmas, vigaszt, erőt küld a szenvedés
ben. Légy erős!

Ks a mint a meghatott ember kilépett 
az. ajtón, Zenóbia ajullan omolt szeretett 
férje holt testére.

I I I .
Kvek jöttek, évek múltak el.
A tunó évek balzsamot hoztak Zenóbia 

fájdalmára. Lecsiszolták a szenvedések élét. 
És bár gyakran elhomályosultak a szép sze- , 
mek, ha férje egykori b irataival tanácsko- í 
zott, vagy gyermekei körében feledni ipar
kodott gondjait, fajdalma nem volt többe í 
olyan maró, mint a vesztesség első idejében.

Az igazi szenvedés nem szűnik meg 
soha; ha az idő, az élet gondjai hamuval bo
rítják is az égő zsarátnokot, elfojtottak ugyan 
a fajdalom lángját, de el nem öltek egészen.

Gyakran volt kénytelen Zenóbia meg
feledkezni fajdalmáról. Vállára nehezedtek 
nemcsak gyermekei nelcsenenek gondjai, ha
nem azok a súlyos terhek is, melyekkel a 
királynői teendők jártak.

Férje halala után ó lett Paimyra király
nőbe s nemcsak bölcsen, de erélyesen is 
uralkodott.

A hol lehetett eszével és szivével vitte 
a kormányt ; de ahol kellett, erős karjat, 
feleimen kardjai is fölemelte s irgalom nél
kül sújtott, a hol a szép szó nem hasznait.

Valóban rátermett az uralkodásra. ,

Alattvalói örvendve tapasztaltak, hogy 
a nélkül az. eszes, bátor szép asszony nél- 

I kai soha nem lett volna Paimyra olyan ha 
’ talmassn, olyan boldoggá és gazdagga.

De még Zenóbia i-oldás kormánya és 
• erényes udvara büszkeségét képezte a pal- 

myraiaknak, addig a romaiak ugyancsak 
nem büszkélkedhettek nagy uraikban !

Ott egy hajszálnyival sem javultak .. 
viszonyok.

Divat volt kihasználni a ina gyönyöreit 
s nem törődni a h,o l n a p p a 1 semmit. 
Csak egy szentséget ismertek : a pénzt ; 
ezenki.v I mindent labbál’ tiportak. Barátság. 

í erény,' nevetséges semmiségek voltak; ki 
.illőit volna rajuk valamit ? És ha netalán 
akadt is egy-egy érzékenyebb kedély, ha 
legfeljebb ismétlődött a Virginia esete, meg
mosolyogták és napirendre tértek fölötte.

Brulusok nem voltak többe Rómában.
Maga a császár ment jo példával elöl. 

Hiszen talán nem azért v e t t e  a trónt 
draga pénzen, hogy remete módjára élje le 
raj a napjait 1!

Ilyen viszonyok között nem csodálhat
juk, hogy nem volt a császárnak egy igaz 
híve sem. Az előkelők a hízelgés, vagy a 
jó cimbora aiarcat öitölték fel előtte! hata mö
gött kigúnyoltak, nevetségessé tettek 3 egész 
arcatlansaggal parancsolgattak az ó nevében.

Soha nem volt kor, melyben a »kígyó

csúszásé hízelgést* míívészicbben gyakorol- 
1 tak volna-; és soha nem volt kor, melyben 
i az célhoz vczctŐbb lett volna.

Szó sem volt arról, hogy a császárt va
laki tisztelte volna. Legjobb esetben féltek 
tőle. még egy nálánál is erősebb ki nem 
csavarta kezéből a hatalmat.

h’.y  pl. mikor Galicnus — kinek ud
vara hemzsegett a jó barátoktól — keresz
tül szúratott Claudius által, nem találkozott 
a nagy birodalomban, aki egy szánó sóhajt 
küldött volna utána, hanem rivalgva éltet
ték az uj császárt, hogy ennek asztalánál is 
szívesen látott vendégek legyenek.

Claudius csak olyan tobzódó kéjenc 
volt, mint előde; de legalább a góthok és 
allemanokkal szemben megmutatta, hogy 
Roma még mindig elég erős világuralomra 
való képességet bebizonyítani.

Két év múlva a táborában kiütött ra
gály elvitte, hogy helyet adjon a Pannóniá
ból származott Aurcliánusnak.

Ezzel a régi erkölcsök látszották .föl- 
eledni Rómában.

A fővárostól távol, a táborban nőve 
fel, sem testileg, sem lelkileg nem volt any- 
nyira kicsiszolódva, hogy az ott divatos hi- 
zclgö szó és a kéjes semmittevés kielégítet
ték volna. Sót ellenkezőleg mindennél in
kább szerette a házi fáradalmakat s a bó
koknál szívesebben vette az egyenességet, 
meg ha az bántóan nyers volt is.



mostanában alig volt nálánál nagyobb 
ingerültséggel folytatott közgyűlés e 
megyében. És hogy mégis a d. e. 10 
órától, d. u. 1 óráig tartott ülés, 
molyról a nemzetiségiek erősen hit
ték, hogy a katholikus papok segé
lyével az ő győzelmükkel végződik, 
rendben folyt le, az Juslh Kálmán 
főispán úr bölcs tapintattal párosult 
erélyének, és Beniczky Kálmán alis
pán higgadtságának és mindenre ki
terjedő körültekintésének köszönhető.

Népgyülés az egyházpolitika 
ellen.

E hó 12-én tartatott meg az előre jel
zett mossóci népgyülés. melynek előzmé
nyeiről és lefolyásáról a következőkben 
értesíti lapunk olvasó közönségét, ottani 
rendes tudósítónk.

A csendes s kihaltnak látszó mező
város lakossága rendkívüli sürgés-forgása 
és csoportosulása által mar kora reggel
től kezdve feltűnő jelét adta folyton foko
zódott izgatottságának, mely körülmény a 
közigazgatási hatóság előre látó s job
bára a közbiztonságra irányuló óvóintéz
kedéseiben s a több oldalról érkezett csen
dőr legénység sorakozásában lelte indokát.

Délután fél 3 órakor a községháza 
udvarában mintegy 000 ember gyűlt össze 
— köztük Dula Máté, Vanovits, Halasa és 
Kollár ügyvédek.

Csajka György, mossóczi bíró üdvözölte 
a megjelenteket, köszönetét mondva a mu
tatkozó nagy érdeklődésért, a múltkori ér
tekezleten megválasztott Petykó elnök meg 
nem jelenése folytán, a népgyülés, elnökeiül 
Ország Ignácz lászlófalvi lakost, Kresméry 
Miloszláv mossóci ev. lelkészt, jegyzőkül 
Zgut P. és Naloczky Jánost ajánlja, mi 
általános helyesléssel elfogadlatik.

Zorkócy Tivadar jelen volt főszolga
bíró mindenek előtt figyelmezteté a népet, 
hogy az értekezletet a higgadtság és tár
gyilagosság korlátain belül tartsák meg 
s meg nem engedhető kifejezések, esetleg 
támadásoktól óvakodjanak.

Kresméry Miloszláv, mint első szónok, 
szépen és köztetszést aratva fejtegette, 
hogy a polgári házasságot és az anya
könyvek állami vezetését nem tartja cél
hoz vezetőnek s annak törvenyesitését 
nem óhajtja. _

Thomkuhják, Gyetva-hutai r. k. lelkész 
azon kezdte nagy hévvel tartott beszédét, 
hogy a tenger színe feletti 2000 láb ma
gas, 30 villámcsapás és 29 orkán által súj
tott székhelyéről jött ide melegedni, hogy 
felpanaszolja a ministereknek és a kor
mánynak a polgári házasság tárgyában 
követett politikáját. Szerinte a házasság 
isteni intézmény, szentség, ahoz nem kell 
minister, sem kormány. A polgári házas 
ságot nem akarja senki. A házasságot mint 
társadalmi intézményt is fejtegetve, egy 
példát is hoz fel.

Pádua városa egykoron ostromállapot 
alatt iévén, a megsértett király a varos 
felgyujtását s elpusztítását rendelte el. A 
város asszonyai kegyelemért esdve jelenlek 
meg a tábornok előtt, ki megengedte ne
kik, hogy menekülhetnek s magukkal vi
hetik azt, mi nekik legkedvesebb. Az asz- 
szonyok menekültek s férfiaikat hátukon 
vittek magukkal. Általaoos tetszés és taps. 
Az anyakönyvek vezetésének államosítá
sát sem kívánja, habár szívesen fizetne 
évenként 100 Irtot, ha e munkái teljesíte
nie nem kellene — de mert ez a népre 
nem csak a praeliminalt 8, de 16 sőt 20 
millió forintnyi terhet ró, hatarozottan a 
mostani állapotot kivanja.

Obuch balázsfalvi bíró, magyarázta, 
hogy mit rendel az 1868. évi 41. t. ez. s kije
lenté, hogy ez csak papíron van s hogy 
kellene azt végre hajtani. Azon kezdi, hogy 
ők magyar nyelven kapják az idézéseket, 
végzéseket, azokat nem értik, a sok lótás- 
futás után legtöbb esetben a legei lenléte* 
sehb fordítást kapják, miből kellemetlenség, 
kár, baj keletkezik.

A közép és felső iskolákban nincsen 
tót nyelvű tanszék, fiaik a külföldön kény
telenek diplomát szerezni, melyet itt nem 
érvényesíthetnek s ha fiaik a maguk kö-

i rében képezik anyanyelvűket, — kidobál- 
; jak őket az iskolákból.

Zorkóci Tivadar erre közbe szól. hogy 
ez nem igaz. mire:

Dula \fdtc, de igaz!
Zorkóci T.: Hírem az ügyvéd urat közbe 

nem szólni.
Dúlti M. : de igaz !
Zorkócy Tivadar, erre általános csend 

mellett megmagyarázta a népnek, hogy az 
illetők nem anyanyelvűk, hanem a nemze
tiségek elleni izgatások miatt lettek Kizárva.

Obuci kijeleuti, hogy még többet akart 
monflani, de csak azzal fejezi be, hogy 
sarjaik közül senki sincs a föispáni szé
ken, sem hivatalban, sem a megyeházán.

Felolvas ezután a már mondották ér
telmében szerkesztett egy resoluctiót, me
lyet kér legfelsőbb helyre eljuttatni. Álta
lános helyeslés. Az ivet aláírtak 500-an.

Következett Csajka György mossóci 
biró, ki az általános szavazati jogot köve
teli, mert Mossócon egykoron 250 — ma 
115 szavazó van; jogaikban sokan meg 
vannak rövidítve; (ukratenie).

Zorkócy Tivadar e szó magyarázatát 
kéri, mit Csajka megad.

Csajka György felhozza, hogy Mud- 
rony Pál Pozsonyban ezen esetet a kir. 
főügyész előtt felhozta s ez utóbbi oda 
nyilatkozott volna, hogy talán nincs Mos- 

! sócon meg a kellő intelligencia, — e fe- 
j lett iridigtiációjának ad kifejezést s kéri mi

szerint a kerület képviselője felkéressék, 
hogy az országgyűlésen az általános sza
vazati jog behozatala iránt kezdeményezzen.

Zorkócy 'Tivadar általános csend mel
lett megmagyarázza a népnek a szavazók 
szokásos és törvényes összeírásának mód- 

I já t és azt. hogy a kimaradottak fellebezés- 
sel élhetnek, de erre eset nem fordulván 
elő. a szavazók csökkenését azok indulen- 
ciájának tulajdonítja. Részéről hathatós tá 
mogatást ígér.

Fontani tót-prónai lakos alig hallható 
hangon panaszkodik, hogy ö egy esetben 
fellebbezni akart, de a jegyző a szobába 
sem eresztette be.

Ursini raksai lakos proponálja, hogy 
a ma hozott határozat azonnal, esetleg 

: táviratilag Ö felsége elé küldessék.
Kollár Mihály ügyvéd szintén tudja, 

hogy a szavazók meg vannak jogaikban rövi
dítve, mert Vriczkón, hol 2000 frt adót 
fizetnek, 200 szavazó van, holott Mossócon 
9000 frt adófizetéssel szemben csak 100—115 
.szavazó van, hozzá járul Csajka indítvá
nyához azzal, hogy ne csak általános, ha
nem titkos szavazás hozassék be, mihez 
újból Csajka is hozzájárul. A felhozottak 
határozattá emeltetvén, az elnök Ország 
Ignác, záró beszédet tart, mely szerint a 
nép megmutatta, hogy mire érett és ké
pes, s hogy azoknak, kik pletykáznak 
dagadjon fel a nyelvük. (Finis coronat 
opus). Egy keltő még újból akart beszélni, 
de a főszolgabirö nem engedte.

A mint hallom, akartak beszélni Dulla 
és többen, de Ország Ignác kijelentette 
hogy, nem engedi s ezután a gyűlést fel
oszlatta.

A nép általában csendes, példás ma
gaviseletét tanúsított s örömiltasan oszlott 

j szét. Reám az egész azt a benyomást gya- 
1 korolta. hogy egy kis panaszban már is 
i  megtalálták az enyhülést. Maguk sem 

vártak e sima lefolyását a conferenciának. 
Az összpontositott csendőrség este elvo
nult. M. L.

A ueinzet ünnepe az iskolákban.
Fontosnak tartjuk a szabadság em

lékünnepének megülését a társadalom min- 
I den rétegében. Mégis, ha a jövő Magyar- 

országra gondolunk, alig találunk arra 
alkalmasabb, fogékonyabb talajt, mint az 
ifjúságot.

Természetesnek fogja találni mindenki,
| hogy ha valahol, úgy a Felvidéken sok- 
j  szórta fontosabb, a a jövőre nézvést sok- 
( kai több remény nyel telhetünk el, ha lát- 
; juk, miként férkőzik a gyermeki, ifjú szívbe 
' az égő honszerelem.

A nemzeti ünnepek más államokban 
1 régóta fontos nevelési eszközökül vannak 

elismerve. Nálunk sem mai keletűek az 
igaz. de bizonyos esetekbr n akadályok ál
lanak utjokban. Országszerte ünnepelik 

| hazai iskoláink az irodalom, s a haza

egyes nagyjainak emlékét. Mindazonáltal a 
március 15-ikének ünneplése csak mosta
nában kezd terjedni s megizmosodni.

IsQi-retes, hogy a fővárosban csak az 
idén indult meg egy Un férfin kezdemé
nyezésére a mozgalom, márc ius 15 -ikének 
megünneplése céljából. Szép dolog, ott is 
szükség van reá, -sőt az alföldi magyar 
iskolákban is meg kell Ünnepelni, mert a 
hazának olyan magyarokra van szüksége, 
a kik nagy és nemzeti eszmékért lelke
sülni tudnak: a kik tudják megérteni a 
felvidéki magyarnak hozzájuk intézett se-, 
gélykérését.

Mégis tagadhatlanul a Felvidék isko
láiban van leginkább égető szükség már
cius 15-ikének megünneplésére. Mert itt 
az ifjúság hazafias érzelmeinek gerjeszté
sén kívül maga a társadalom is hasznát 
veheti az effele mozgalmaknak.

Jél esik konstatálnunk, hogy a felvi
déki iskolák ezen tudatra nem most kez
denek ébtedni. Évek óla ünnepük az itteni 
iskolák magát március 15-ikét is. Persze 
csendben, észrevétlenül. Rendesen ugv van 
a dolog ez iskolák működésében is. mint 
a nagy nyilvánosságban, hogy a mi a lő- 
és székvárosban megindul, arról nagy ér
deklődéssel vesz tudomást az egész ország 
Ellenben arról, hogy mit müvei a nemzeti 
érzelmek fejlesztése dolgában ez, vagy 
ama vidéki város; hogy mily fontos mű
ködést végez a vidéki iskolák legtöbbje, 
arról nemcsak országszerte nem tudnak 
semmit, de még azok sem. a kik az ilyen 
működéseknek, hogy sokat ne mondjak, 
legalább tudomásul vételére hivatvák.

Bármiként legyen is a dolog, a ma
gyar tanítóságban és tanárokban sokkal 
nagyobb a lelkesültséí, mintsem, hogy azt 
a magasabb körök figyelemre nem mél
tatása közömbösíthetné.

A lelkesültségnek. a nemes fáradozás
nak gyönyörű példáját láttuk március 
15-ikén a turóc-szt.-mártoni állami közép- 
kereskedelmi és polgári iskolák tanári 
kara részéről is. Az általuk megtartott 
ünnepélyről máshol számolunk be itt csak 
azt említjük meg, hogy e napon kevés 
iskolában találtunk volna nagyobb örömet, 
mint itt, ezenj exponált városban, midőn 
láttuk tanúvallomását annak, hogy ezen 
ifjúság a haza jövő reményeit rejti ma
gában.

h í r e i n k .
- -  Március 15-ikét a turóc-szt-mártoni 

állami kereskedelmi középiskola es polgári 
iskolák cvente megszoktak ünnepelni. Azonban ! 
az idei ünnepély hasonló elődeit, messze I 
túlszárnyalta. Mar magaóói a programingül , 
gyaníthattuk, hogy valami nagyszerűt fogunk 
látni és hallani £s csakugyan e hiedelemben \ 
annyian gyülekeztek össze a megyéből, hogy | 
a megyeház nagyterme zsufoiasik megtelt 
díszes közönséggel. Mi ezen egyszerű tenyooi 
kétoldalú érdeklődést tudunk látni. Az egyik ; 
az, hogy e megye magyar kozö ísége ismén 1 
és tudja méltányolni c nagy nap jelentő
ségét ; a másik az, hogy biztos benne c/cn ' 
közönség, miszerint az itteni iskolák tan
testülete, illetőleg igazgatója altai rendc- . 
zett s betanított madaraitok kiváló élve
zetet nyújtanak. Vaioban nem tudjuk, Jho 
kezdjük és hogyan méltányosuk Boldis Ig
nác igazgatón ik, mint a közreműködők- ! 
nek sikereit és érdemét. Kezdjük az isko
lai énekkaron. Erről bátrán alulhatjuk, hogy 1 
a hasonló énekkarrok kozott bárhol első len 
ne. Az egyes cnekdarabokat kedvesen s 
szivet leiket felviditóan énekelte. Mar maga 
a látvány is meglepő, melyet azok a szépen 
öltözködött leánykák nyújtanak. Az előadott I 
enekdarabok egytói-egyig szépen voltak elő- ' 
adva s bőven kijutott az éljenzésből a vezető I 

j  igazgatónak. Ez alkalommal ismét egy uj 
j daranjat mutata be, a Petőfi >Csatadal«-anak 
! zenéjét. Nem vagyunk zeneértők, de a 
, közhangulatból itelve, mondhatjuk hogy a 
| ‘ Nemzeti dal< zenéje mellé méltán sorakozik.

A közreműködők feladataikat valamennyien 
: kifogástalanul oldottak meg. Fekete Mikiósne 

úrhölgy meglepő hatas1 idézet eiö. »A rab 
| asszony « eUzavalasa alkalmával. Látszott 
; szavalatai!, hogy uia^a is meg — és at vö t 

hatva a gyönyörű ballada cszmekörétői; Bol- 
: dis Ignacné úrhöigy és Ders/ii. Béla. gyo- 
| nyörü összh»n»t>an énekeltek Ertcei Ferenc 
1 >Bank Bán* című dalművéből egy részletet;

Révész Lajos, Gabanyi Árpád >Egy ideges 
I ember* ét a közönség zajos tetszésnyilvání

tása közt adta elő, s ha választani kellene 
egy hivatásos monologus es ó közt--, mi 
minden bizonynyal Ót választatunk; mi jobb 
előadást nem kívánunk, mint az ö előad tsa 
volt; Haas Szidónia órholgy, Székely Imre.
• Magyar abrandc-jit kitünően játszotta zon

gorán s mesterének. Boldis Ignácunk, látha
tólag öróuie telt benne, a nn minden esetre 
a legméltobb kritika; Farcadi József csDerszib 
Bi-la urak közönségünknek ■• guta kedvelt éne
kesei s ezek kel is úgy vagyunk, hogy naiuknal 
jobb énekeseket nem kívánunk.mert akkor c s u k  

ugyan nagy fába vagnók fejs/Unk- t ; Kőim 
Dániel középk. Ili- és Tirts Béla kö/épk. 
11. osztálybeli tanulók közül előbbi »A ma
gyar zászló*-t, utóbbi pedig Várady An
talnak ‘ Rákcczy Ferenc/. Ronostőnc ci- 
mÜ költeményét szavalta. Mindkét szava
in  érzéssel s megfelelő hangon volt elő
adva. Végül meg kell emlékeznünk Cson
ka Pali zenekaráról is. azért a készséges 
szolgalatért, mclylyel az egyes énekdara bök- 
fényes sikeréhez hozzajaiult. A zenei részlete
ket szintén Boldis Ignác irta, melyekre aztan 
Csonka Géza karmester tanitolta be a zene
kart. Elismerés illeti őket is szives készség
ükért

— Képviselójelöló értekezlet. Azon alka
lomból, hogy Rakovszky István a s/ucsanyi 
választókerület orsz. gyűlési képviselője, ezen 
állásáról lemondott, nevezett kerület szabadel
vű választó polgárai, képviselójelöló értekez
letre gyűltek össze e hó 14-én Mártonba. Az 
értekezletet Benicky Kálmán alispán nyitotta 
meg, előadva, hogy képviselőül, az eddigek 
szerint Révay Gyula bárót emlegettek azok, 
kik a kormány egyházpolitikáj ival c.lcn'.ctés 
állásponton vannak. Azonban Révay Gyula 
báró nem akarván a nemzetiségiek támogatá
súval mandátumot nyerni, továbbá nem óhajt
ván a kerület magyar partjának egyetért :sét 
sem megzavarni, a jelöltségről egy hozza 
intézett levélben lemondott. A lemondás ki
jelentése után az értekezlet lelkesen éljenezte 
meg Révay Gyula bárót, a levelében kifejtett 
hazafias eszméknek elsőbbségre való b- lye- 
zéscért. Arra kerülvén a sor, hogy kit kellene 
jelöltnek felkérni, feiailott Fekete Miklós kir. 
tábiai bíró s lelkes beszé I mellett Lehócky 
Vilmos főszolgabírót ajánlotta, mire általános 
éljenzésbe tort ki az crteke/Ktrc egybegy lt 
közönség, s mindjárt egy küldöttség is me
nesztetett a jelöltért, a ki a közóhainak enged
ve. megjelent az értekezleten. A terembe 
belépő jelöltet a falukról cgybcgyult választók 
örőuikönyekkel s riadó éljen kiailtásokkal 
fogadták. Lehocky Vilmos a jelöltséget elfo
gadta s szépen sikerült beszédben megköszön
vén a beléje helyezett bizalmat, prograimnbe- 
szédének megtartását későbbi időre tartotta 
fen. A lelkes közönség ezután a jelöltet 
vállára kapva körülhordozta a teremben, 
majd pedig később vig táncra perdült a tár
saság Hddigeié cllcnjelö.tjc nincs Lehócky 
Vilmosnak, s mcgvalaszlása minden körül
mények közölt biztosnak tekinthető.

Március 15 e Zniovaraljan. Március 
15 ikét nem a törvény, hanem a nemzet 
kegyelete tette ünnepé. Innét van az. hogy 
megünnepük azt széles e hazában a leg
nagyobb lelkesedéssel mindenütt, a hol 
csak magyarul érző s zí v dobog s magya
rul gondolkozó ész lakik. Biztosak lehe
tünk benne, hogy a közvélemény ilyen 
egységes és hatalmas nyilvánulásának, sőt 
nyomásának a törvényhozó testület sem 
fog soká ellenállhatni s e nagy napot tör
vényileg is rövid idő imilv.i az/.a fogja 
tenni, a mivé a nemzet osztatlan lelkese
dése máris tette. l. 1 nemzeti ünneppé. 
Znióváralja hazafias magyar közönsége 
azzal a/ igaz magyar lelkesedéssel ünne
pelte meg e napot, a mely Őt minden oly 
alkalommal, midőn magyarságai, hazaii- 
ságát kimutatnia lehet, jellemzi. Az 
állami tanitó-képezdében az előadások e 
napon szüneteltek s az intézet igaz
gatója — Somogyi Géza — . mint minden 
kjnálkozó alkalmat, úgy ezt is megragadta, 
hogy növendékeiben a hazafias érzelmeket 
felkeltse, ápolja és íejleszsze. - A nap 
megünneplése céljából a tanári testület 
tagjai s a növendékek (a gyakorló isko
laikat is beleértve) az intézet zenetermé
ben gyűltek össze a délelőtt folyamán. 
Március 15-ének jelentőségét a magyar 
nemzetre vonatkozólag, az igazgató fe jte 
gette. főképen azt domborítván ki, hogy 
minő jelentősége van annak a tanítóra 
nézve. Buzdította a növendékeket, hogy 
az életben legyenek a hazafias magyar 
érzelem s a magyar nyelv terjesztői, le l
kesedést ezen nagy és nehéz, de annál 
nemesebb munkájukhoz a márciusi hősök 
történelméből merítsenek - A beszéd 
észrevehető hal isi gyakorolt, főképen a 
növendékekre, s ezt a itatást az elhangzott 
karénekek s a zenekar á tál előadott Rá- 
kócy-induló csak fokozták és marandan- 
dóvá tették. A magyarolvasókor este ünnepelt 
he yiségeiben; a tagok csaknem teljes szám
ban jelentek meg — A kör érdemes elnöke 
Sctnes .Ján->» jarásbiró méltat11 szép Cs 
hatásos betzédben a nap fontosságát. R á 
mutatott a történelemből azon eszmék 
keletkezésere é> fejlődésére, a melyek ná
lunk 1*48. évi március 15-én lettek testté. 
— Méltatta ezen eszmék legtekintélyesebb 
magyar harcosait s kiemelte azon szinte 
páratlan történelmi lényt, hogy a magyar 
kiválts gus osztály önkényt ruházta at jo 
gait a nemzet millióira s önkényt vallatta 
el a milliók terheiből a reá es > reszt A 
magyar nemzet lelkesül nagyjaiért — úgy-



mond. — de ezt mindig össze tudta egyez- ' 
telni k irálya iránti hódolajával, loyalitásá- 
vnl. Ennek mélyebb oka a nemzet* szabad

almibban : Hollós Albcrtinc (Irma), Tilles Emil 
(Barna Lászlói, Weisz Kornél (Cserm élyi); 
e b b en : Greisinger Roberlné (a consulne),

ságszeretetóben s m onarchikus érzületében Wildmann Adolíné (Adélt), Varga Mariska,
található, a mely utóbbi oly nagy fokú 
az elő b b iről tnuga 1848 éleget beszél — 
hogy bár minden nemzet hagyja,el a monar-

(Maria), Hrunner Ferencné (Sordon baióné)- 
l’ozotka Ilka (Georginc), Hollós Albertibe 
(l'auline), Schwöder Klma (Cécile), Spannbau-

chikus korm ányform át -  a magyar lősz e i er Olga (Madeleine), Teriik Alajos (a consul),
lá .l/ in lo tiiP n  !iv n lu l .A  ,1 ..I 1 í o 1 T .lln o  I i ----- x»tekintetben az utolsó. Hogy dem onstrálja, 
m iszerint az em lített magyar felfogás a 
znióváraljai magyar olvasókör tagjait is 
je llem zi, poharát ö  lelsóge a király és 
nagyasszonyunk a királyné egészségére üríti.
A kör tagjai a magas szintájon álló  beszéd 
végét állva hallgattak su tán a meg-megujuló 
éljenbe törtek ki. A kedélyes ünnepély 
folyamán Aknntisz Rezső a kör tevékeny 
elnökét Nemes Jánost, M aeher József pedig 
a fiaiul em berek lelkes b arátját és párt
fogóját, Akantisz Rézsűt éltette. Poharat emel 
tok még Somogyi Géza. Rátskay Ján os és 
Ulrich Vendel. Közben Kuinyánszky Jenő 
a »Talpru m agyart* s Petöfynek m ás köl
tem ényeit szavalta mély hatással, a tár
saság pedig hazafias dalokat énekelt. A 
lelkesedés és jó  kedv mindaddig tartott, 
míg a társaság későn é jje l szétoszlott.

A szabadság ünnepe Liptó-Szt.-Mik- 
loson. M árcius lő -ik c , mely napon 1848-ban 
megadutotl a haza minden polgárának — 
tekintet nélkül vállasára és nem zetiségére 
— a polgári, vallási, politikai és tá rsa 
dalmi téren a teljes egyenlőség és sza
badság. mindenütt, a hol csak magyar s z í v  
dobog, ünnepnapnak tekintik. Nálunk Liptó- 
Szt.-M iklóson, e tót tenger kis magyar 
szigetén is oly ünnepélyességgel em lékez
tek meg az idén e napról, a hogyan eddig 
még soha. A liptó-szt-m iklósi magyar tár
salgási kör m árcius 15 én a »fekete sas* 
szálló nagy term ében ünnepélyt rendezett 
a következő programmal : 1. »Szózat* fér
fikar. előadta a liptó-szt.-m iklósi dalegyfet.
2 . »Nemzeti dal* Petőfi Sán d ortó l; sza
valta Balázs Sám uel úr. 4 . »Alkalmi be
széd* tartotta  IslvánlTy Gyula úr. 4 . »A 
rab* Petőfi Sándortól ; szavalta Porubszky 
Sándor úr. 5 . »Talpra m agyar* férfikar 
Boldis Ig n á ctó l; előadta népzene kiséret 
m ellett a liptó-szt .-m iklósi dalegylet. A 
műsor minden pontját tapsviharral fogadta 
a szakadó cső d acára  szép szám mal meg
je le n t díszes közönség. A szavalatok jó l 
átgondolva és érzelem mel lettek élőadva. 
Balázs Sám uel diszmagyar ruhában sza
valta el a »Nemzeti dalt.* Az alkalm i be
szédet, mely nagy hévvel és ügyesen ada
tott elő. osztatlan figyelemmel hallgatták 
végig. Boldis Ignác »Talpra magyar* fér
fikara eléneklése után a közönség szűnni 
nem akaró tapsviharral követelte az ú jrá 
zást, melybe bele-bele harsogott a lelkes 
éljenzés is. A dalegylet ráadásúl még e lé
nekelte a Kossuth nótát, mely a hazafias 
közönséget mélyen meghatotta. Az ünne
pély után a társalgási kör helyiségeiben 
társasvacsora volt. hol a hazafias felkö- 
szöntők egymást érték. Matuska Ján os, 
mint a magyar társalgási kör á ltál kikül
dött lő  tagú bizottság elnöke a közreműkö
dőket köszöntötte fel. Nagy István és Vogl- 
hut Dávid, Kossuth Lajost éltették. Poha
rakat ürítettek  meg Matuska Ján osra  salb. 
A magyar társalgási kör. moly az ünne
pély költségeit fedezte, elism erést érdemel. 
Ilazafisagának azzal is adott kifejezést, 
hogy a helyben m egjelenő »Lipló* cimü 
magyar lap négy példányát oly vidéki ta
nítóknak küldeti meg, kik iskolájukban a 
m agyar nyelvet sikerrel tanítják.

— A turóci magyar olvaso-egylet és 
társaskör sikerűit társas vacsorával Ünnepelte 
meg március l 5 él. Az egylet helyiségei zsú 
ío.asig megteltek. Az d s ó  poharköszöntót 
Boldis Ignác, az egyesület ..ieinöke mondotta, 
meg pedig telkes szavakkal megemlékezvén 
az 1848. évi március 15-eról, a magyar sza
badsagot eltette. A társas összejövetelen nagy- 
szamu hölgy közönség 1. vett reszt. Jelen 
voltak : Szütio Gezano, bekete Mikló sné. 
kócy Tivadarné, Dobrovits Las/.loné, Koth 
Em ilné, Boross Belane, Lehot/.ky Vilmosáé, 
Haas Davidnc, Giabcr Samuné, Boldis Ignác 
né, Derszio Bernné, Farcádi Jozscfné, Révész 
Lajnsnc, Mórán Fúiópné, Hudak Endrémé, 
Uhlyarik Szendén-. Zuthurecky Lajosáé. 
Michnik Cyuiané, Fischer Arminné, Kossuth 
Berta, Jilly Vilma, Dubovszky Karoiiu, Kiben- 
stein P iu ia, Schiller Inna, G ial Sarolta, H ias 
Szidi, Kolin nővérek, Gruoor Vilma, Szent- 
miklóssy íren. A fiatalság természetesen a 
vacsora után táncra kerekedett, mely egész 
a hajnalig tartott. Áltálában mondhatjuk, 
hogy méltó folytatása és befejezése voit e 
tarsás oszejövetel a inat hangversenynek.

Koszonetnyivanitas. a  túróéi keres
kedelmi és hitelintézet igazgatósága f- hó 
H.én tartott Ulcscii hozott határozata folytan 
a Vezetésem aiatti iskola lapuitezetouck j  $. 
az ifjúsági segéiyzó cgyesulc\nek pedig lo  
forintot adományozni kegyeskedett. Fogadj 1 
a túróéi kereskedelmi es hitelintézet tekintetes 
igazgatósága eme bókcziLegéért a tantestület 
halas köszönetét —  Holdis Ignác, igazgató.

A körmöcbanyal magyar egyesület.
f. hó 12 én érdekes belépti díjas előadást 
rendezett. S/inrc került »A nogyülólo* és 
»A phrcnoiog* ciuiu v ig ja tc K .  Reszt vettek

l'illes Emil (Armand), Weisz Kornél (Dclarj,
Schoeller Lajos (Dubrcuii), Rcchnitz Berlint 
(Bray), Bellaagh Aladar (Tónika), Ppxner 
János (Inas). A szokatlanul nagy számú kö 
zönség érdeklődéssel hallgatta végig az élénk 
összevágó előadást, mely a főreáliskolai 
alunmeum javara 120 irtot jövedelmezett. Az 
anyagi és erkölcsi szép siker főleg Bellaagh 
Aladar rendező fáradhatatlanságának és szak
értelmének köszönhető.

—  Köszönetnyilvánítás. A rózsahegyi j 
két derék pénzintézet, t. i. a »/liteleg glett 
és >Iparbankt, imént megtarott közgyűlésén | 
a gimnáziumi segéiycgyesülctiink alpjára j 
ncmeslelkücn 20 — 20 Irtot utalványozván, 
ezennel a magyar lionfiszfv igaz háláját nyilvá
nítja, Rózsahegy, 1893. marc. 13. A gym. se- ' 
gélgeggc. lilét elnöksége.

-  A túroc-szent-rr.artoni állami polgári 
és középkereskeűelmi iskola ifjúsági könyvtara 
javára rendezett hangverseny alkalmával 
felülfizettek a következő urak; Just Kálmán 
főispán ő méltósága 5 írt, Dobrovits László 
1 írt 80 kr, id Just György 1 frt, Bánky Gyula,
Miilncr Rezső, Pauliuy Tóth 2 sigmond, Mész 
Lajos, Pátscli Ignác 6 0 —60 kr, Zathurccky 
Tamás 40 kr. Ruttkay Ádam 40  kr. Fogadják • 
a tantestület köszönetéi. —  lloldis Ignác, 
igazgató.

— Ösztöndíjak a M. K Operahazban.
A  magas kormány hazafias bőkezűségéből 
a M. Kir. Opereház intendánsa azon helyzetbe 
jutott; hogy kitti-.ült program újának, a ma
gyar nemzeti opera fejlesztésének céljából 
énekesek képzésére üsztöndíjaliomásokat le- 

1 tesfthesen, a mely alimasokra a hazai mindkét 
! nembeli fiatalságból mindazok pályázhatnak, 

a kik a megkivantató követelményekkel bír
nak. E  követelmények mindenekelőtt kiváló 
hanganyag, tökéletes zenei hallás és megfelelő 
színpadi alak. A pályázni kívánóknál; első 
sorban a vidéki dai-és zeneegycsületeknél kell 
jelentkezni, az alkalmasaknak ítélt pályázókat 

j azután lehetőleg maga az intendáns fogja az. 
í egyes nagyobb varosokban személyesen meg- 
| hallgatni. A további eljárásra nézve az inten- 
! d uis körlevelet intézett az egyesületekhez.

—  A tanítók ós az állami anyakönyv- 
vezetes. A tanítók országos bizottsága 18 .

' délután tartott ülésén elhatározta, hogy'nicg- 
I keresi a vallas- és közoktatásügyi miniszteri- 
■ umot, hogy az anyakönyvvezetök megvá- 
, Iasztasanal legyen tekintettel majdan a tani- 

tokra is és ott, a hói alkalmas embereket 
j taial reá a tanítói karban, tanítókat is al- 
I kalmazzon erre a tisztségre.

-  450,000  fr t  értékli ezüsttel inegter 
licit vasúti kocsi érkezett f. hó 14-én Kör-

1 möcbáhyára.
-  Pályázati hirdetmény. Lapunk folyó ; mind a vérpadig*, »Balványos vár 

| évi január hó 29-én mcgjeleut 5-ik szama- 
i uau, a kereskedelemügyi minisztériumnak 
| egy hirdetményét közöltük póst i- és távirda- 
: gyakornoki állásokra vonatkozóig. A pályá- 
1 zati hirdetményben határidőül január hó 31 e 
i volt kitűzve. Minthogy azonban az ürese- 
! désben levő állások nem voltak betölthetök 
! a kevés számmal jelentkezett pályázókkal,

most nevezett minisztérium újból felhatal
mazta a posta és tavirdaigazgatóságokat,

1 hogy a később beérkező kérvények es folya
modványok tekintetbe vétessenek, s az üre
sedésben levő altások betöltessenek,

hozatalát, minthogy általuk világosan hutekinhet 
n gazda a különféle magárás cégek üzemébe és 
forgalmába ós e csalhatatlan kimutatások révén 
aztán világosan láthatja azt is, melyik cég felé 
irányul, leginkább u gazdaközünsóg általáns és 
legnagyobb bizalma.

I r 0 d a 1 o m.
— Jókai Mór regényei képes kiadásban.

Most jelent meg az Athenaeum irod. és nyom
dai r. társulat kiadásában fontirt vállalat első 
füzete, melynek borítékán e fényes kiadásra 
vonatkozólag a következőket olvassuk : Jókai 
Mór müvei megmérhetetlen szellemi kincset 
képeznek reánk nézve, nem csak azért, mivel 
milliókra megy azok száma, kik azokból 
mulattatást, szórakozást, nemes élvezetet 
merítettek, nem is azért csak, mivel az ő 

. alakjaiban és nyelvezetében nyilvánul meg 
a nemzeti széliém a maga legeredetibb voltá
ban: hanem foképen azon okból, mivel Jókai 
ag ö phantasiájának csodaszerü elevenségével 
épen azon szellemi tulajdonságra gyakorolja 
a legerősebb hatást, mely nemzeti jellegünk
nek egyik fővonását képezi : a képzeletre. 
Kgyébb fényes irói tulajdonságai mellett, 
alkotásai ezen sajátos jellegének köszöni 
Jókai aaon páratlan népszerűséget, melyet 

1 már régibb munkaival magának minden 
időkre kivívott, azon lelkes rajongást, mely- 
lycl népünk ifja, öregje, lányai és asszonyai 
a :  ö munkáit folyton élvezik; s egyúttal 

! .munkainak ezen vonása az, mely egy másik 
í .szellemi kincsnek kulcsát is magában rejti,
] a m entiben alig létezik iró, a kinek müvei 

képekkel való díszítésre annyira alkalmasak 
I volnának, mint épen Jókai Mór regényei. — 

A festői alapok s jelenetek lépten-nyomon 
, követik egymást, — egy-egy fejezetén mintha 
; varázstcli szinpompa öuilcne el — s a művész 

aki művei illusztrálására vállalkozik, nein hogy 
hiányát ére/né az alkalmas tárgyaknak ; —

1 épen ellenkezőleg azok sokasága által ejtte- 
, tik zavarba. Az olvasó közönségnek is régi, 
í gyakran hangoztatott vágyát képezi, hogy 

Jókai kivaló regényeit oly kiadásban élvez
hesse, melyben a festőművészet gyönyörküd- 

j tető ereje a tartalom és nyelvezet kiegészítésé 
gyanánt érvénybe lép, s igy mondhatjuk —

■ általános óhajnak teszünk eleget midőn Jókai 
! M. regényeinek képes díszkiadását — nem cse- 
j kdy áldozatokkal — megindítjuk. E  válaHat

ban, njely az olvasó és műkedvelő közönség 
kellő tamogatasa mellett irodalmunk egyik 

j legszebb termékévé, egyik legfényesebb reme- 
i kévé fog fejlődni, egyelőre a következő 
1 regények kiadását vettük tervbe: »Kgy ma- 
‘ gyár nabob*. »Az arany em ber*, >Szeretve

»A
Damakosok*. Legelsőnek Eyy magyar nábob 
Jceriil sajtó  alá. Ez r8— 20 füzetben 62 finom 
kivitelű szöveg képpel s 8 színes aquarell-kép- 
pel lesz díszítve, melyek Goró Lajos jeles 

.festőművészünk kezéből keUltek ki. Azon 
leszünk, hogy a Magyar Nábob Jókai Mór 50 
éves iroi jubileumára, melyet az egész nemzet 
ez év szeptember havára ünnepel, telyesen 
megjelenhessen, hogy ezen diszkiadás mintegy 
emléket képezzen, melyet a nemzet hálaja és 

yelete legkedveltebb, legnagyobb élő iró-

váraljai kölcsönös segélyző pénztárnak Fel* 
czan András elleni végrehajtási ügyében T ó t- 
Próna községben fekvő :

a) a tót próna 41. sz. tjkben A . -f- 2. 
sor sz. a. felvett s Felczan András nevére 
irt felülépitményre és az állag haszonvéte
lére 388 frt 80 krnyi és

b) az ottani 174. sz. tjkben A -}- 2 . 
sor sz. a. felvett ingatlanból Felczán A n 
drás B. I. és 2. t . a. 8/b részben megillető 
jutalékra 397'10 írt kikiáltási árban az árve
rést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanság az 1893. évi április hó 7-lk 
napján d. e. 10 órakor Tót-Próna községben 
a község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in* 
gatlanság, kikiáltási árának io % á t  készpénz
ben vagy óvadék képes érték papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, vagy pedig 
a bánatpénznek a bíróságnál lett előteges 
elhelyezétéről kiállított szabályszerű elösnaer* 
vényt átszolgáltatni.

Kir. jbíróság mint tlkvi hatóság.
T.-Szt.-Mártonban 1893. február 9-én.

F e k e te ,
kir. Ítélőtáblái biró.

— Az uj iskolaépület atvetele március ; jauak euiel. Hogy ehhez minél számosabban
hó 20  kezdődik meg. Mint erlc>üitűu 
átvétel két-bárom hetet fog igénybe venni.

— A fósorozas Turocmegyeben a követ 
kezö sorrendben és napokon fo

' lio/ajarulhassanak, a kiadas arát legolcsóbbra
btuk. F.gy-egy fűzet ára 40  krajcár. E lőfi

zetés io  füzetre 4  forinttal úgy az Athenaeum
M ircia* 20-1ÓI 27-éig Stubnyafűrdöben, _’7- j könyvkiadó-hivatalához (Budapest, Ferenciek 
töl So-áig Mártonban. Az eis<> kow>s.'.uilyo«n . tere 3). . mint bármely könyvkereskedéshez
megvizsgálandó iesz 31O ember, a Oiasrxlikbán 
204. a harmadikban 1 J 7 . tehát ő*>*e*én O5 I 
ember kerül az eybou sor alá E/ck közül
ÖnWéiitcsi joggal bir io  egyén. . . . . .

^  Grosser Béla íóstöművésc itt tartóz , keit repiek aquarellkep e • kiadást valódi

j címezhető. Az első füzet az itt tett Ígéretek 
beváltását bizonyítja. 1‘apir, szedés, nyomás, 

| a -szövegképek, valamint a füzethez mellé-

kodását Marton es vidéke hétről hetié jobban 
I és jobban használja fel, a mennyiben a meg- 
! rendelések egyre szaporodnak. A megrende , é . 
, lók kivétel nélkül megvannak elégedve. Mi ‘ \

is ajánlhatjuk c vidéki olvasóinknak, hogy '•
! mindazok, kik jó  fényképekkel rendelkeznek, 

ne mulasszak cl az alkalmat magukat leraj- 
zoltatni.

— Uj Intézmény' A budapesti m. kir. állami 
vetőmag-vizsgáló állomás kimutatásokat hoz nyil
vánosságra az általa lcplomhozolt magvakról Az 
első kimutatás szerint, moly a • Költőiek* emui 
szaklap ja'n. 18-án megjelent azulen. jan lio 17-ig 
az alább megnevezeti budapesti magkereskedók és 
elárusítók számára a következő mennyiségit mag- 

I vakut plombor.tR le. 11 in M.iulhnor Odón AMI mé- 
! i.-rmázia Incoma. 106 inétcrmázsa lóhere.
I Ignác .Ki múlnrinázsa lucerna ól inótorinázsa lóhere. 

tJlltiiaun Károly 170 mólerinázsa lucerna, 63 niétrin 
lóhere. Magyar keresk részvény.társa*#* t>*w 
in éterül lucerna. -  lóhere. Magyár inezógaBdák 

I sr.óvetkezető —.— lucerna. 71 mm. lóhere bzávoszt 
, Alphorns '20 mm. lucerirtt, ‘J-2 mm. lóhere Frominer 

.VH- rrnian rt mm lucerna, í mm lóhere, íjutisz- 
(iszlikai szempnntln’il a m k. megvizsgáló állomás 
f.-nti kimutatásának az a legérdekesebb momen- 

1 túrna, hogy e cégek kőzülíU egyik névszeri nt a 
1 Mandiner cég egymaga több lucernát plonjhozta- 

totl. mint az ossza* lobbi budapesti mágkerískedó 
együttvéve Közgazdaság' szempontból pádig na- 

1 gyón is helyeseljük 0 kimutatások nyilvi

rcutok- és díszmunkává emelik, mely o lva
sóink támogatását legnagyobb mértékben 

emli.

Egész selyem, mintázott Foulárdokat
(mintegy 450 hülötnbözö fajban), m éteren
ként 86 krüil J  frt '65 krig — valam int 
fekete, fehér és színes selyem szöveteket 
/iő fertői II f r t  65 krig szállít — sima, 
koczkás, csikós, virágos, damaszolt m inő
ségben (m iutesy 210 félő dispositió és 2000 
különböző szín és árnyalatban) szállít pos- 
labér és vámmentesen I K o n n c ^ b e r K  € á .

..........  ics. kir udv. szállító) N t 'l y c i i i f y n r n
Haiiio  ̂ - * ü r l c l i l » e i » .  Minták póstafordulóval kül

detnek. Svajczha czim zett levelekre 10 
krys é s t levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragász laodó.

h i r d e t é s e k :.
4T>5 tk. sz.

ínya . “

árverési hirilolméiiyi kivonat.
A* turoc-szt. martom kir. jbirósag mint

isságra tikvi hatóság közhírré teszi, hogy a znió-

VOROSHERE
nagyszemü, arankamentes,

IO , 9 ft, 5 0 ,  IO O , k i l ó s  c s á k ó k b ó l !
állam ilag plombozva

kilónként 76 kr.
5 kilós plombozott postazsák 

4 frt utánvétért kapható
GRÓF TELEKI ÁRVÉD DRASSÚI

u r a d a l m á b a n  11. p. N z e r d a l i e l y .
Lóherem inta, valam int más vetömagvaink 
mintáival kívánatra ingyenért bérm entve 

szívesen szolgálunk. 3—10

Van szerencsém  a nagyrabecsült hölgy
közönség becses tudom ására hozni, hogy 

Turócz-Szt.-Márton fóutezáján 
fekvő Sirako S. úr féle házban

divatárus ü zletet
n y ito tta m .

Raktárom at minden e szakba vágó 
legújabb divalu czikkekkel szereltem  föl. 
Hölgy és gyermek kalapok, disztollak, szal- 
lagok s egyéb czikkek nagy választékban, 
legjobb minőségben és ju tán yos áron kap
hatók kiváló tisztelettel

Ander Dorottya.

!8S 8 3 8 3 g g 8 3 8 3 g3 g g 8 2 g > ! i ^1
A turgez-szt. mártoni részvénye* tőr- 

fözde t. ez. részvényeseinek figyelmébe.
A rendezö-közgyülés f. évi márczius 

hó 14-én azon határozatot hozta, misze
rint a részvény 2-ik  részlete, azaz 

•IO I r t  f. évi márczius hó 31-ig 
fizetendő be.

Midőn ezt a t. részvényeseknek tudo
másukra hozom, egyúttal felkérem , s íi 
vé. kedjenek a  befizetéseket kellő időre
egyenesen

A „TÁTRA BANK" Ollmért
annál inkább beküldeni, mivel az alap
szabályok m egerősítése törvényileg az alá
írt tőke 30% -an ak  befizetésétől függ.

Turócz-Szt.-M árton 1893. m árcz. 15-én.
CAPKO,

igazgató.

ELADÓ SZÁLLODA
A Körm öczbányán levő

„ A R A N Y  S Z A R V A S I H O Z
czimzett vendégfogadó haláleset miatt 

1893. márcz. 27-én d. e. 9 órakor 
a helyszínén önkéntes nyilvános árverésen 
el fog adatni. A kikiáltási ár 1 5 , 0 0 0  
f r t .  a vételárból 1 , 0 0 0  f r t  esetleleg 
m int jelzálogkölcsön  továbbra is megma
radhatna.

F. é. április 6-an d. e. 9 órakor árve
r é s i ig  adatnak el ugyanott, szintén as 
elhalálozott

Schlott E d e  é s  Schlott Lujza
bérlők hagyatékához tartozó stubnya-für- 
dői felszerelésből származó bútorok, ágy- 
neműek, és különféle egyéb tárgyak na
gyobb mennyiségben, tov áb b á ' tehenek, 
lovak és kocsik.

K ívánatra bővebb felv ilágosítással 
szolgál.

Sohródor K. K ő rm ő o ib á n já a .



Hat aranyérem, diszkereszt és díszoklevelek.

Gróf ESZTiKHAZY GÉZA saját gyártmánya
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orvosi tekintélyek által ajánlva, felette kellemesen és jól izük, minőség tekinte
tében bármelyik francia gyartmánynyal versenyezhet, ára pedig sokkal olcsóbb.

Különlegesség

a * * * * c o g n a c
mely mindenütt kapható.

Cognncunk tiszta borból idegen anyagók hozzávegyitése nélkül, francia mód
szerint készül s ezért

járványos betegségeknél, igy kolera ellen
óvoszerill sikerrel használtatik.

A gróf Esterházy Géza-féle Cognacgyár
igazgatósága :

Budapest, VI., ktilső-váci-ut 2!)

P aris, L ipcse, Bordeau x, Nizza, B erlin , Briiszszel.

o. w 
c .  £
Z  3

m t  r  ■ í - m  %  $  m  *  *  m
I $ -------------------------------------------------------- KSi
U®

Kzen rég jónak bizonyult bedür 
zsölés. csúz. köszvény. hátfájdalmak 
és meghűlések ellen u világ minden 
részén el van terjedve és kitűnő 
Itatása által

a  l e g ' j o 'b 'b  •<-
báziszer hírnevét elnyerte. A valódi 
ilorgony-Pain-P.xnoller majdn..... min
den gyógyszertárban kapható 40 kros 
70 kros és l fit 20 kros üvegekben 

és igy a legolcsóbb
-------------- háziszer. --------------
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A LEGJOBB COGNAC

far M i'
u  i :c .«í h i : vi k t k v

* **, ***, ****, *****-o.s (gyógy) cognac 
S lirtiíiii i  ityjoH cogialt, n i irrssi leiiníéliei is fa jitu n k .

E gyár fennállása óla következő kiállításokon a 
legnagyobb kitüntetéseket nyerte, és pedig 

Kassa, 1880. Veszprém, !**<>. Brosséi, lHKti. 
Kecskemét, 1HHO. Kooskemét, I8ÍII. Kocskrmét, IHM'.l. 

Tríost 1882. Smyrna, IKK!. Arad, IHÍM». 
Bécs, 1HÍMI. Komárom, 1891. Brüssol, 1892.
Páns, 1802. Berlin, 1892. London, 1892,

Sajat töltésű palackokban kapható:

Scholtész L. úrnál.
2—4 Turócz-Sr.enl-M árton hun.

’P ’t' ■ff'
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