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H ird e té se k  Ingj H iányosabban , á r s z a b á ly  sz e rin t.

Lapunk számára hirdetéseket — eredeti á rakban  — min 
den bel- 63 külföldi hirdetési iroda fogad el.

Társadalmi életünkből.
A ki figyelemmel kiséri az em berek éle

téi, látja, hogy a nagy tömeg az anyagi elvek, 
tekintély, m éltóság, vagyon u tán i vágytól 
űzetve, széles ú ton  rohan m indezen földi bol
dogságok u tá n ; de egyszersm ind a rró l is győ
ződik meg, hogy nem esebb lelkű em berekkel 
is ta lá lkozunk  mégis, a kik sokkal szőkébb s 
kevésbé élénk ú ton egy n e m e s e b b  cél felé 
haladnak s azt elérni törekednek.

Még ma is bám uljuk az ókori tö rténe lem 
ből, a hazaszerete t, az erény s nagylelkűség 
m in taképéü l felénk tündöklő m agasztos te lte it 
s á ldozatait, m elyekhez az újkori tö rténe lem  
is méltó példaképeit sorolhatja. És ma is t a 
lálkozunk a m indennapi é le tben  az igazi lé- 
leknagyság példáival, a nem esszivűség, fenkö lt 
gondolkodás s önfeláldozás fényes b izony íté 
kaival.

T alálkozunk pedig ezekkel nem csak fé r
fiak közt, hanem  a női s z í v  történelm ében is .

És ha ezek ism eretesekké vá lha tnának  
és m indig köztudom ásra jö h e tn é n e k : bizonyo
san nem csekély feltűnést, tisz te le te t, bám u
latot is keltenének.

Á m bár azt sem lehet tagadni, hogy a 
a nagylelkűség, nem esszivűség, fenkölt gon
dolkodás igen gyakran küzdeni kénytelen  a 
nyerességgel s s ze n v e d é lly e l, a ko rlá to ltság 
gal s a környezetnek  a ljas gondolkodásával; 
s hogy nem egyszer gyöngéd érzü letekben  
m egsértve, nagylelkű önuralom m al s világos 
jogának elnyom ásával — v isszavonulni kény
telen.

L étezik  azonban bizonyos örök törvény, 
a mely a nagyot, a nem m ulandót fentartja  a 
téveiy zű rzavara  és az em beri szenvedélyek 
fölött. —  És ez elég b iz tosítéko t nyújt a rra  
nézve, hogy, — legyenek bár a tám adások 
igen hevesek is, —  a lélek nagysága, a sze l
lem m agasztossága soha se fog e ltűnn i az 
em beri életből.

E lőkelőnek m ondható  azon lélek, a mely 
a közönséges lelkek főcéljáról, t. i. az élei önző

elveiről elvből lemond, hogy így az em beriség 
em elkedésének, üdvének annál hathatósabban 
magát szentelhesse.

Tegyük fel azt a kérdési: melyek az  iga
zán előkelő léleknek szükséges tulajdonságai, 
s a főakadályok, melyek ezen rendkívüli szel
lem iránynak e llen tá lln ak ; és váljon lehetséges-e, 
érdem es-e napjainkban is ezen cél felé töre
kedni ; illetőleg, mi vár azokra, a kik ezt tenni 
készek in?

Az előkelőnek ellentéte nem a rossz, a 
gonosz, hanem  a kicsinyes, a szűkkeblű, a ki 
csak csekély életcélokra, e m ellett csak ön
m agára, vagy legközelebbi környezetére gondol.

Előkelő a nagy szív mindenki szám ára, a 
közönyösség saját szem élye irán t is a m ások
ról való gond. Ehhez szükséges bizonyos bá 
torság, sőt re tten th e tlen iég  és bizonyos ma
gasabb tisztaság, — szennylelenség.

Ebből kifolyólag nem lehet előkelő: a h iú 
ság, a mely csak a kicsinyes léleknek biztos 
je le ; továbbá minden rekltin , hivalkodás, ö n 
dicsekvés; a mely ha eselleg talán nem is e r
kölcstelen, de m inden esetre közönséges és 
kicsinyes, ide tartoznak  az élvek, a túlságos 
öröm, a fényűzés.

Az életm ód nem es egyszerűsége, mely 
nem fajul el a  sloikusok cym sm usába, — biz
tos ism erte tő  jele m ár az öröklés állal is elő
kelő lé leknek; ellenben á fényűzésben való 
gyönyörködés jellemző vonása a — Szerencse
in e k .

Fényűzés, kapcsolatban az adóságokka! s 
az abból okvetlenül bekövetkező, m ásoktól való 
függés —  a m indennapiságnak, közönségesség
nek tetőpontja, mely azután  gyakran még 
roszaságra is vezet.

Sem m ikép sem m ondható előkelő e ljá rás
nak, ha valaki sokat beszél m agáról, vagy pe
dig sajá t m űveit s eselleg jótékonya igát dicsőíti, 
főleg ez utóbbi épen nem előkelő, m ert hiszen 
legtöbb esetben erre  se okunk, se jogunk 
n in csen ; m ert bizony nem sok em ber van, a 
ki m ásoknak adná. oda azt, a mit maga h asz
nálhat, és csak a fölöslegnek egy részével 
szoktak  álta lában jótékonyságot gyakorolni

Ezzel pedig d ic sek ed n i—  nem illő dolog, nem 
előkelő dolog az e lnyom ott s szegény em berek 
megvetése, a kik igen gyakran a világnak iga
zán  nem es lelkei.

Az előkelő lélek elvben nem pessim ista . 
Á ltalában véve a pessírnisták — kis lelküek 
szoktak lenni és alig képesek az élet legfőbb 
javai u tán  bátorsággal s e lszántsággal tö re 
kedni és elérni azon érvvel és kitartással, mely 
erre m egk iván latik .

M indenek közt legelőkelőbb azo n b an : az 
ellenfelek irán ti szerete t. H í bará ta inkkal jót 
teszünk, ha m indenki irán t barátságo t s mél
tányosságot tan ú sítu n k : ez polgári tek in tetben  
szép dolog ugyan, de előkelőnek még nem 
m ondható. D? a kik a bántalrnakat nyugodtan 
veszik és ellenségeikkel szem ben is igazságo
sak m aradnak : ezek azu tán  csakugyan igazi 
a ris tok ra tá i a szellem nek.

Az igazi előkelőségnek legnagyobb aka
dálya: a nem igazi, az á la ris tokra tism us. M in
den félreértés kerülése végett kijelentem , hogy 
meggyőződésem szerin t m inden em beri, állati ló 
m aradású társaságnál szükséges egyszersm ind 
valami neme az aristokráciának . Ez azonban, 
m int mondám, igazi a ris lokrác ia  legyen.

M inden nem es léleknek legbiztosabb is 
m ertető jele az, hogy a boldogtalanok s sze 
rencsétlenek nekik kedvesebbek, m int a sze
rencsések. A gyöngéd, érző szív jellemzi az 
igazi a ris to k ra tism u st; a hol ez nincs meg, 
ott hiába való m inden külső fény, m inden 
magas á llás.

Igaz ugyan, hogy bizonyos gőgö3 megkö- 
zelíthetlenség  nagyon is tetszik az em beri 
büszkeségnek és előtte előkelőnek is látszik. 
De nem úgy van az — Is ten  előtt. És az olyan 
inegközelíthetlen félistenekhez, kik az em be
rek sorsában  éppen nem vesznek részi, — sen
kinek sem lehet szive. K ivételes állásukat kü- 
lömben ők is igen d rágán veszik meg, m ert 
éppen azért igaz, őszin te  szere te tben  soha se 
részesü lhetnek .

Az á laris tokráciánál gyakran rosszabbak 
még azon szerencsefiak, a kik az alsóbb nép-

A „FELVIDÉKI Hifi ADÓ" TÁRCÁJA.

Az én búr háborúm.*)
(Vége)

De nagyon meg is bámulták ám a pajtások, a 
mint összekerültünk és látták, hogy mennyire intimé 
vagyok a nagy urakkai. Az első kérdésük mégis csak 
az volt: »Hát a pénzek zsebben vannak-c mar.* De 
hát jó is volt a pénzt — no már a 960,000 frtny; 
zsoldot — kihajszolni. Fizetésünket csak leiében kap
tuk meg készpénzben, míg a többit az angol bankra 
szóló átírással utalta csak ki a kormány.

De hát igy is volt összesen 480,000 írtunk 1 No 
ezzel aztán most már el ara a tőzsdére, hogy ott pén
zünket nyereséges vállalatba helyezzük el. Hisz dicső
ségteljes háborúnk épen itt Ígért fényes jövedelmet, 
azt pedig nekünk kell leginkább kizsákmányolni. — 
Fokföldi aranybánya részvényekre kötöttünk oly irányú 
ügyleteket, hogy azokból — milliónyi névértéket — 
még e hó végén valamivel drágábban a mostani po
tom árnál átvenni fogunk. Ezen papírok a búr harcok
nak szerencsétlen menete folytán 100 névéitékben alig 
15—20 frtot értek, pedig nemrég 100 n. é. 400—500 frtot 
ért a valóságban. Reményünk volt tehat, hogy az

*) Irta ós a turóc-BZt.-mártoni magyar ifjúság sylveszteri 
mulatságán felolvasta Lakos Soma.

olcsón megszerzendő részvényeknek emelkedő árfolyama 
I mellett teendő eladásából pénzünknek 10—20 szorosát! 
kapjuk majd vissza. 1

Csak később tudtam meg, hogy az ezredes és a 
generális utóbb megint visszamentek a tőzsdére és 
visszamaradt pénzükkel is speculátioba bocsátkoztak, 
de már nem olyformán, mint közösen tettük volt, ha
nem ellenkezőleg nagyon olcsón eladni köteie/.ték ma
gukat. Valószínűleg nem bíztak teljesen a harc sikeré
ben és a kudarc esetében is biztosítva akartak tenni, 
gondolván, hogy ekkor a veszett fejszének legalább a 
nyele maradjon meg.

Fényes kiséret mellett vonultunk a ránk varakozó 
díszes hajóhoz és oly öröm fogta el keblemet, hallván 
a zümmögő, hangos és óriási ovátiót. (Ejnye, mintha a 
szomszédiból a cigány hegedűlése hmgzanék.) A hajón 
fejedelmi kényelmünk volt, Minden lépésem oly émel- 
gően kellemes volt, akárcsak otthon, ha karosszékem
ben puha, pihés, selyem vankoskán nyugtatom a feje
met. De sajna e kényelem sem tarthatott a végtelen - 
ségig, hanem csak Gibraltárig.

Gibraltártól már az én speciális manőverem vette 
kezdetét. Innét már gyorsabban kellett utaznunk, hogy 
villant sebességű utazásunkkal meglepjük az ellenséget.

Utazásunk a következőleg történt: A hajónak egy 
rejtett zúgahól előrehurcoltak 20 nagy léggömböt, me
lyeknek egy részük olyan posztóval volt borítva, a mit 
semmiféle külső erő szét nem szabhatott; mi négyen és

még 16 előkelő angol főtiszt egy-egy gömb kosarába 
! ülünk (ruházatunk szintén golyót nem fogó szövetből 
I készült): a léghajókat, velünk együtt aztán egy-egy 
hatalmas ágyúnak pokoli csöve elé kötötték és egy 
. . . kettő . . . három . . . eldurrannak az ágyúk ! (Úgy 
rémlik, hogy a tintakalamárisoraat dobtam volna le !). 
Ezzel aztán volt ám világfordulás! (Tyjüh a fejem! 
vájjon nem az asztal lábába ütöttem-e !j Az ágyúból 
roppant feszültséggel kihatoló levegő léghajónknak olyan 
hatalmas erőt kölcsönzött, hogy ez 800 rn/mp sebes
séggel törtetett egy irányban előre. — Volt is ám 
nagy szédelgés, csak úgy dongott a gömb fala (vagy 
talán épen lakószobám fala amint fejem hozzá-hozzá 
ütödött.) E léghajók voltak aztán igazán repülők, bár 
nem korinányozhatók, de minden kitérés nélkül egy 
irányban haladók.

A 800 m/rap sebességet állandóan megtartván, 
egy perc alatt 48 kilométer és 2 óra alatt 5760 kilo
méter utat tettünk így meg. — Pontosan a 120. perc
kor mind a 20-an megnyitjuk gömbünk ajtajat és a 
léghajók leszabnak Afrika partján. (Bizony ideje is volt 
partra jutni, mert fejemen mar valami nagyon mele
get, — tálán a kályha vasát érzém).

Alig néhány kilométernyi tévedéssel hajót talá
lunk. Ezt nem a véletlen hozta elénk, hanem magam 
rendeltem ide. Hisz — a mint azt már említettem 3 
nappal előttünk nagy hadilnjókat menesztettem el Lón-
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rétegekből oda kerültek , m agukkal hozván 
még a rabszolga gondolkodást is; és legro- 
szabbak e tek in te tben  a m eggazdagodott, gő
gös pénzaristokrátok . kiknek gazdagságuk jo 
gossága irán ti érzék is hiányzik. D em osthenes, 
a görög szónok igen helyesen mondja az ilyen 
em berről, hogy az egy aláosúszlato ll, becsem 
pészett rabszolgagyerm ek és legkevésbé sem 
tartozik  egy szabad állam szerkezetébe.

Minden gőg csalhata tlan  jele a kis lélek 
nek ; a büszkeségről azonban ez fö ltétlenül 
nem m ondható.

A teljesen előkelővé vált lélek, mely sza 
bad minden félelemtől és szilárd h ita lapon 
nyugszik, bizonyosan a legszebb, de egyszers
mind a legritkább is napjainkban; és csak ke
vesen érik el e célt m ásképen, mint korülő 
utakon, akár nagy kétkedések után, akár pe
dig —  nagy szenvedések árán .

Készen legyen tehát az előkelő lelkű em 
ber a rra , hogy a világ igazságtalanságát nagy 
m érvben el kell tűrn ie.

Cselke József.

Múlt és jövő.
Vége szakadt-e 1899-ben a XIX. századnak, át

léptünk-e már a XX, szazad küszöbén, ezt ne vitassuk. 
Az időnek évekre és századokra való felosztása semmi 
befolyással nincs az események alakulására, az embe
riség fejlődésére és bizonyos históriai korszakok kezde
tének és végének meghatározására. Például a XIX. szá
zadot a politikusok az egyéni jogok és egyéni szabad
ság kifejlődése korszakának szeretik nevezni, holott a 
liberté, egalité és fraternité jelszavak alatt már 1790-ben, 
tehát a XVIII-ik században indult meg ama világráz- 
kódtató küzdelem, mely a régi rendszert romokba dön
tötte. A XX-ik századot pedig a történelem valószínű
leg a szociálpolitikai tendenciák érvényre jutása kor
szakának fogja nevezni, holott jól tudjuk, hogy e tö
rekvések első nyomai messze visszanyúlnak a múltba, 
nevezetesen pédig a XIX. század folyamán fejlődtek ki 
és érlelődtek meg azon eszmék, melyeket az utókor 
salakjuktól megtisztulva, érvényre juttat.

Meddő dolog tehát a fölött vitatkozni, hogy új 
századba léptünk-e, vagy a XIX. század utolsó évét 
éljük, de ha már felmerült a kérdés, végezzünk vele 
egyszer s mindenkorra, s állapítsuk meg a XX. század 
kezdetét. Mi e tekintetben csupán a matematikát tart
hatjuk irányadónak, mely száz egységet számit egy
száznak, 99 egységet tehát ilyenül el nem fogad. Hogy 
mely évet tekintették a régmúltban Krisztus szüietése 
uráni első évnek, azon év, melyben Krisztus született, 
csonka volta dacára is első évnek vétetett-e, vagy ami 
hihetőbb, a rákövetkező évtől kezdődött az uj korszá-

mi ás, az teljesen közömbös dolog, de meg sem álla
pítható. Bizonyos azonban, hogy a Krisztus születése 
utáni korszámításnak volt első éve, s ettől számítva, a 
századik év, tehat a kerek 100 egység képezte az. első 
száeadot, a második század pedig a 101. évvel kezdő-
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dött és a 200-ik év utolsó napján ért véget. Ezen igen 
egyszerű és vitat nem tűrő matematikai számítás sze
rint tehát az 1900-ik év a XIX. század utolsó, nem 
pedig a XX. század első éve.

Akárminő íelfogással legyünk is azonban az 1900. 
év számtani helyéről, tény, hogy az 1899. év esemé
nyei sok tekintetben jellemzőek s ez az év nem tarto-

jobban, hogy mennyire altalános meggyőződéssé vál 
M igyarország gazdasági önállóságának munkálása, hogy 
e tekintetben egy-két rövid év mennyire módosította 
a véleményeket s Ausztria zilált belügyei, ellenünk való 
merev, intranzigens álláspontja mennyire meggyőzte a 
gazdasági közösség megszakításának előkészítésére való 
törekvés szükségességéről azokat is, akik eddig tűzzel- 
vassal igyekeztek a kiegyezést — tetemes anyagi ál
dozatok árán is — keresztül vinni.

Szóval az 1900. évbe jelentékenyen megváltozott 
nézetekkel lépünk át s mi azt hiszszük, hogy a XX. sza
zad lesz az, mely Magyarország régi dicsőségét új ba
bérokkal szaporítja, de nem a harc terén, hanemzik ama szürke esztendők sorába, minők kivált a XIX. - ........

szazad második felében tucatszamban fordultak elő. I gazda.a?! téren, melyen céltudatosan előrehaladva, oly
Látszólag, az eddigi iránytól eltérő, a politikai, társa
dalmi, avagy a gazdasági rendszert felforgató új ese
mények az évben nem merültek fel, de a figyelmes 
szemlelőnek észre kell venni, hogy az uj alakulást elő
készítő események soha sem léptek fel oly tömegesen, 
mint az elmúlt évben. És hogyha az új évszázad a vi
lág képének megváltoztatására van hivatva, ennek elő
készítését az 1899. év hatalmasan munkálta.

Nincs terünk arra, hogy a láthatatlanul készülődő 
átalakulás fonalát minden terén és minden nemzet benső 
életében figyelemmel kisérjük, mi, csupán Magyarország 
egy évi gazdasági történetének főbb mozzanatait tar
juk íel, de ezen mozzanatok is meggyőznek minket 
arról, hogy valamint máshol más iranyoau, úgy nálunk 
a gazdasági téren rendkívül fontos átalakulásnak me
gyünk eléje. Ez az átalakulás Magyarország gazdasági 
önállósága felé vezet.

Még alig 3—4 év előtt politikusaink — csekély 
töredék kiveteiévei — a dualizmus lerontása nélkül kép
telennek tartották Magyarorszag gazdasági önállóságá
nak kivívását, a közgazdasági téren vezérszerepet ját
szók pedig részint veszélyesnek, részint kivihetetlennek 
ítélték Magyarország önálló gazdasági háztartásának 
berendezését. 1899. év eme nézeteket nemcsak jelenté
kenyen megingatta, de jóformán le is rontotta annyira, 
hogy ma már alig képezi elvi vita tárgyát a gazdasági 
kiegyezés íentartásának elejtése s legfeljeob abban tér
nek el a nézetek, hogy még egyszer és utolján meg- 
hosszabittasék-e az elavult kötelék néhány évig való 
fencartása, vagy hogy épen külkereskedeirai szerződé
seink fontosabbjainak legközeleboi lejáratat megelőző- 
lég lépjen ki az ország az önálló gazdasági berendez
kedés színterére.

A figyelmes szemlélő észrevehette, hogy eme jel
ázó : »Magyarország mezőgazdasági állam*, mely azt 
akarja jelenteni, hogy a mezőgazdaság ápolásán túl kor
mánynak és törvényhozásnak jelentékeny gazdasági 
feladatai alig vannak, az utóobi időkben egyre ritkáb
ban hangzik fel. ellenben új jelszavak keletkeznek s 
vajnak közkeletűekké, minő az iparfejlesztés, a hazai 
ipar pártolása, külkereskedelmi piacok hódítása, stb.

Ez újább jelszavak hangoztatása bizonyítja leg

céiokat valósíthatunk 
álmodt ak.

meg, melyekről elődeink alig

H I R F . I N K .

donból és ezek egyikének e helyen kellett reánk vá
rakozni.

Rövidke pihenés után megismételhettük az előbb 
jelzett indítást és utaztunk utána 5760 km.-rel tovább. 
S így mentünk állomásról-állomásra.

Már-már célhoz értünk, azonban az utolsó előtti 
állomáson egy előre számításba nem vett körülmény 
az egész hadviselést majdnem hogy fucscsá tette. — 
Pihenő helyeinken 10-enként felváltva aludni szoktunk. 
E helyen a koma és én voltunk az alvók, az ezredes 
és a generálisék pedig az őrködők, — Mély álmunkat 
egyszerre csak szörnyű durranás zavarja fel. íme az 
őrködök már utaznak ■ a hajók már tova eveznek.

Mi többiek várakozásra lettünk kárhoztatva mind
addig, míg az előbbi állomáson hagyott hajó meg nem 
érkezik.

Ily formán sok időt vesztegetőnk el.
Nemsokára azonban mégis csak hozzá foghattunk, 

hogy az angol sereg beljebb és beljebb hatoljon az 
aranymezők földjében.

Hadállásunk a következő volt:
2000 emberein áll egy frontban, mindnyájan go

lyót nem fogó ruhába öltözve és ezek maguk előtt 
nyakukig magas szövet-cordont tolnak. Hiába tört 
elénk bármennyi és hős búr, golyóik szövetünkről visz- 
sza-visszapattantak.

Már-már teljes a diadal, a végső erődhöz jutottuuk 
el. De im minő káprázat bántja szemeimet! (Bizony 
olyas fényt érzek, mint miKor Hankánk jön be reggel 
felé ruhámiért és nyitva hagyta a konyhaajtót.) Ni-ni 
ellenségünknek is van olyan posztó-bástyájuk, mint 
nekünk és a csapat elején Dinyés és a patikus, mint 
búr generálisok vezénylik a vitézeket.

Most már aztán megmagyarázhattam magamnak 
az utolsó állomáson történt eset körülményeit. — Amig

mi ottan aludtunk, addig az őrsön levők kalandra in" 
dúltak és egy tündérbárkára akadtak, melyben Krüger- 
nek 2 csodaszép leánya és kísérete volt. — A szere • 
lem hatalma rabbá tette őket, a dicsvágy csatát és .e 
nőket bírni és a londoni tőzsdén kötött ügyletből egye
dül húzni hasznot: elragadta őket és ellenségünkké lettek.

Ahogy így egymással szemben álltunk hadsere
günkkel, lehetetlen volt dűlőre jutni, mert akar évekig 
lőjjük át egymáshoz e világ minden puskaporát, sző 
vetőnkbe az nem hatolhat.

Minden más mód hiányában az alkudozás terére 
kellett lépnünk. Ha azonban a balsors már így tönkre 
tette is tervünk nagyszerű kimenetelét, még ezen utolsó 
lépést, az alkudozás terére való lépést dicsőségesen 
akartuk megtenni,

Néma jelekkel megállapodtunk, hogy sylvesterkor 
éjfélben 10—10-en egymás ellen lövetjük magunkat. — 
Ez meg is történt és a kilövetés nyomán a két tábor 
közti térnek kellő közepén, mint az ütköző rugalmatlan 
golyók (vagy talán a könyves polcon és az asztalon 
levő könyvek halmaza) talalkozank és megálltunk . . .

' JÖJJ
Hej Soma-Soma, mit botorkálsz te ott az ászt: 

alatt — ordít egyszerre csak Dienes kollega 
hamar iskolába, hiszen 8 óra van.

Szervusz generális! vagy mi a kő, hiszen tényleg 
az asztal alatt gubbasztok. Ejnye-ejnye, hogyan kerül
tem a karosszéktől ide, a fejvánkos, valamint e köny
vek a polcról mind mind széjjel és tenyerem csupa hó
lyag (bizonyára a kályhánál is tartottam statiót).

No nekem ugyan s.ép kis almom volt . . .
Nézzék, kérem vasárnap d. u. 4 órától másnap 

reggeli 8-ig, 16 óra hosszat aiudtam . . .

— Zártkörű táncestély. Turócvármegye magyar 
fiatalsága ifj. Justh György főispán úr ő méltósága 
védnöksége alatt a megyei kórház alapja javára a 
vármegyeház nagytermében f. évi február hó l-én 
zártkörű táncestéiyt rendez. —Kezdete este Va 9 ó ra 
kor; személyjegy ára 3 korona, cialádjegy ára 8 ko
rona Jegyek előre válthatók Moskóczi Ferencné 
könyvereskedésében. — Tekintettel a jótékony célra 
felülfizeíések köszönettel fogadtatnak. — Ezen tánc- 
estély megbeszélése alkalmával megtartott értekezle
ten egy szűkebb körű bizottság lett megbízva a ren
dezéssel E bizottság elnöke: Dr. Beniczky Ákos, al- 
elnöke: Kolo.-y Béla, pénztárosa: Fehér János, jegy
zője Akantisz Ödön. Tagjai: Balázs Endre, Benczik 
Géza, Bertsck u  tó, Braun Soma, Csepcsányi Sándor, 
Dittert Ferenc, Dugovich Titus, Eibenstein Vilmos, 
Eichner Zsigmond, Fetés István. Gyöngyösy Árpád, 
Kolosy Miklós, Lakos Soma, Lázár Jenő, Lencsó Jó
zsef, Michna Imre. Noszák Géza, O.naszta János, 
Párvy Endre, Ravasz Oszkár, Révay Miklós, Szarka 
Lajos, Dr S/.olárik Vilmos Thomka János, Toperczer 
Vilmos, Trombauer Árpád, Ulbrich Ádám, Velits 
Antal, Velits György, Velits Kálmán és Záborszky 
O'tó. A táncestéy iránt a megye közönségében már 
most is nagy érdeklődés nyilvánul, mi az estély si
kerének kedvező előjele.

— A znióvaraljai »Magyar Olvasókör* f. hó 7-én 
tartotta meg évi rendes közgyűlését, a mely iránt az 
idén a szokottnál jóval nagyobb érdeklődés m utat
kozott. A tisztújításon kívül ugyanis két jubileu m 
is tárgyalás alá került. Egyik magának a körnek a 
jubileuma. Ez a derék magyar egylet 1875-ben 
alakúit s azóta mint a magyar culturának és esz
mének lelkes zászlóvivője szerepel megyénkben. Sok 
küzdelmen és hányattatáson ment már keresztül a 
25 év alatt, de Zríióváraljának bár kicsiny, de lelkes 
és intelligens közönsége mégis föntartotta s most 
már erős, szilárd egyletté fejlesztette. A közgyűlés 
a legnagyobb lelkesedéssel, egyhangúlag mondotta ki

jubileum ünnepélyének megtartását s minden 
lehetőt megtesz, hogy e, megyénkben tényezőként 
szereplő egylet jubileuma minél inpozánsabb és 
fényesebb legyen, A másik jubileum, melyet a köz
gyűlés szintén a legnagyobb lelkesedéssel határozott 
el s mely az előbbivel kapcsolatosan fog megtartatni, 
Akantisz Rezső, erdőmesternek, a casiuó elnökének 
jubileuma. Megyénk társadalmi életénex e kiváló 
férfia ugyanis ez évben erte el a közszolgálati 
pályán való működésének 30 évet. Nem szükséges 
bővebben fejtegetni, hogy miért jubilálja Őt a znió- 
váraljai casiuó és társadalom. Nincs talán ember a 
megyében, ki az ő faradatlan, minden közjóért, 
nemes ügyért való önzetlen, tiszta lelkesedését ne 
ismerné. De egyéniségének e kiváló tulajdonságát 
legjobban ismeri a znióváraljai Magyar Olvasókör, 
melynek vezetésére hosszú éveken át lelkének egész 
erejét szentelte és épen ezért a kör is mindent 
megtesz, hogy derék elnökének jubileuma az ünne
pekhez méltó legyen Mindkét jubileum idejét a köz
gyűlés február 24-ére tűzte ki. Érdekesebb mozanata 
volt még a közgyűlésnek a tisztújítás. Elnökké 
választották: Akantisz Rezsőt, alelnökké: Somogyi 
Gézát, ügyészszé: Dr. Hilmer Istvánt, pénztárossá: 
Babuschek Edét s jegyzővé: Párvy Endrét.

-  Vadászatok. A kis-selmeci nyúlvadászatok 
december hó 26 és 27-ikén tartattak meg. Részt- 
vettek .• Báró Révay Gyuláne, báró Révay Ferenc, 
gróf Berchtoli Kázmér, báró Lindelof Heinrich, 
báró Fekete Aladár, gróf Nyáry Káról/, Ravasz 
Oszkár, báró Révay Gyula és László, Dussek János. 
Perger Kálmán. Teritekre került 2 róka, 83 nyúl, 1 
bagoly. Vad elegendő jött a puskásokra, volt hajtás 
hol 60 lövésen felül dördült el. A vadászatok után 
színi előadás volt. Szerepeltek : Altén Buchum báróné, 
Berchtold Kázmár gróf, Lindelof Henrik báró, 
Révay Margit és Heiene báró kisasszonyok. Révay 
László es ifjb. Révay ^Gyula bárók. A darabot gróf 
Berchtold Kázmér külön e célra irta.

— Közgyűlés. A turóci olvasó-egylet és társas
kör ma d. u. 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését.

— A turoc-szent martoni tüntetők pőre. F. évi 
január hó 4-én tárgya ta a besztercebányai törvény
szék Dula Máié és társainak pőrét. Huszonnyolc 
vádlott, köztük három tói leány is ült a vádlottak 
padján s velük négy védő es több jóbarát érkezett 
Mártonból, rendezvén uLt kisebbszerü nemzetiségi 
felvonulást. Az eset röviden a következő: Pietor
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23-án a budapesti sajtóbíróság nemzetiségi és osz
tály ellenes izgatás miatt 8 havi fogházzal sújtotta. 
Másnap már Dula Máté körözvényt bocsátott ki a 
haza érkező elitéit mellett való tüntetés érdekében. 
Meg is jelentek számosán az állomáson, hol Dula 
Máté csókkal leánya pedig csokorral fogadta Pietort. 
mely kedves látvány hangos zsiviózásra bírta a töme
get, majd a »Hej Sováci* éneklése mellett kisérte 
haza az elítéltet s a tüntetést megakadályozni akaró 
csendőrsógnek is ellenszegült. Miután a büntetőtör
vénykönyv 174-ik §-a szerint vétséget követ el, a ki 
valamely bűntett vagy vétség m'att elítéltet nyilvá
nosan szóval vagy tettel föfdicsér, törvényt kellett 
ülni a szereplők fölött. Vád alá helyeztettek pedig 
e miatt a következők : Dula Máté, Dula Viera, Gzablk 
Etel, Svehla Ilona, Hulla Bódog, Simkó János, Hurbán 
Szvetozár, Melicskó János. Mudrony Vladimír, Balassa 
András, Skultéti József. Gzapkó József, Gzablk István. 
Gzablk János. Soltész Lajos, Fabrv József, Gzipár 
József, Szokolik András, Kuharik Sámuel, Gsajda 
György, Hurbán Konstantin Mudrony Pál, Horváth 
Wladimir. Kompis Peler, Turzó Gedeon, Bráneczky 
Gyula, Novák Antal és Bielik Antal. A tárgyalást 
Bolemann Lajos törv. elnök vezette dicséretes tapin 
tattal. Szavazóbirák voltak: Nemes János és Horváth 
Mihály törv. bírák jegyző Gregor Kálmán törv. al
jegyző. Tolmács: B:uier Gusztáv. Bár a vádlottak kö
zött is négy ügyvéd volt, védelmükre még megjelen
tek Sztodola. Markovics. Mudrony és Sztarony ügy
védek, inig a közvádat dr Kemény Gyula kir. ügyész 
képviselte. Délelőt a vádlottakat hallgatták ki. Jó 
része mentegette magát, hogy tudomása nem volt 
Pietor olitéltetéséről s csak véletlenül volt az állo
máson. Délután a tanukat hallgattak ki. Újhelyi Attila 
főszolgabíró derített világot

tett nagy buzgalommal és fáradtsággal. A terem 
zsúfolásig megtelt s hálás, elismerő tapsokkal köszönte 
meg a közönség a rendezők s a kicsi vek fáradozásait 
A szereplők közül kölünösen a kis Akantisz, Bedő 
leánykák, Porubszky Irmuska és Ulrich Erzsiké 
váltak ki. Az előadás, melyet tánc követett, anya
gilag is jól sikerült; 63 frt 69 kr. volt a bevétel, 
melynek egy részét a rendezőség a Tanítók Háza 
javára fordítja, a miért fáradozásuk kétszeres elis
merést érdemel.

N y i 1 11 é r.
At e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.

Velits Dezső úrnak a múlt hó 23-án hozzám inté
zett levelére a „Felvidéki Híradó" dec. 31-iki számában 
nyilatkoztam, mely nyilatkozatomra Velits Dezső ür a 
január 7-iki számban válaszolt, de ebben a válaszában 
oly arcátlan hazugságokkal állt elő, hogy kénytelen 
vagyok az igazság kiderítésének érdekében még egyszer 
nyilatkozni.

Velits Dezső úr jan. 7-iki nyilatkozatában engem 
gvaláz, sérteget és hazug embernek nyilvánít, de állítá
sát semmivel sem bizonyítja ; én pedig annak bebizo
nyítására, hogy a nyilatkozatában foglaltak nem egyebek 
hazug rágalmaknál, kötelességemnek tartom részint 
tanúkra hivatkozva, részint okmányokra támaszkodva: 
bizonyítani állításom valódiságát.

Velits Dezső úrnak különösen egy rövid idő óta 
minden környékbeli földbirtokossal meggyűlt a baja, 
egymásután csalja el szomszédaitól a törvényesen el

tűntötök'machinátió-< szegődött cselédeket s dacára annak, hogy két fórum
jára Ugyancsak határozottan nyilatkozóit Lázár csen-1 is elmarasztalja ez ügyben, mégis csak a csendőrökkel 
dőrfóhadnagv is a vádlottak és védők tagadásával : lehet tőle a cselédeket elvenni. így tett Velits Vendel 
szemben. Vallomásaikat a két csendőr, kik közül lászlófalvi és Kontsek Iván lds-prónai földbirtokosokkal
egyik már a csendőrség kötelékéből kilépett, Székely [és velem is, 
Ferenc, Ormai Samu és Simo Ferenc tanuk valló-j is elcsalta, 
másai megerősítették. A bizonyítási eljárás befeje
zése után dr. Kemény Gyula kir. ügyész mondotta 
el tartalmas vádbeszédét. Azt a törekvést, hogy ha
zánk idegen ajkú népét tőlünk elidegenítsék, nagy
ban szítja a tót sajtó. Az állam ezt. nem nézheti 
összetett kezekkel s midőn lesújt az ellene vétőkré, 
vannak, a kiknek legszentebb dolguk dicsőíteni a 
bűnöst. Kimutatja, hogy a bizonyítás során az emelt 
vád teljes tényálladéka beigazolást nyert s kinek-kinek 
érdeme szerint kéri a büntetést kiosztani. A négy 
védőügyvéd szólt ezután, hosszasan, a tárgyhó: úgy
szólván semmit, miért a türelmes elnök is többször 
volt kénytelen szavukba vágni. Az ítéletet ö-én d. e 
II  órakor hirdette ki a törvényszék elnöke. Eszerint 
Simko János. Melicskó János és Horváth Vladimír 
vádlottak felmentettek, a többi 25 vádlottat ellenben 
a bűntetőtörvénykönyv 174. § ába ütköző izgatás 
vétségében bűnösöknek mondta ki, s figyelembe véve 
az enyhítő és súlyosító körülményeket, a következő 
büntetéseket alkalmazta: Dulla Máté 3 havi fogház.
Dulla V era és Svehla Ilona, 50 frt pénzbüntetés,
Gzablk Etelka 100 frt pénzbüntetés, Bulla Bódog 
2 havi fogház, Húrban Szvetozár, Mudrony Vladimír.
Hálássá András, Skultéti József, Czapko József, id.
G ablk István, Gzipár József, Gsajda György, Húrban 
Konstantin, Kompis Péter, Bielek A. 1 havi, Czablk 
J , Soltész Lajos, Fábry József, Szokolik András 
Kuharik Sámuel. Mudiony Pál, Turzó Gedeon, Brá- 
ueczky Gyula, Novák Antal 14 nap: fogház. Az ösz- 
szes elkeltekre a 41 §. alkalmazását mondta ki a 
törnényszék, mely szerint munkát nem végeznek, 
saját költségükön élelmeztetnek, köteleztetnek ezen
kívül egyetemlegesen az elítéltek a fölmerült 112 fr*
47 kr. bűnügyi költséget 15 nap alatt végrehajtás 
terhe mellett megfizetni. Mind a 25 elitéit és védőik 
felebbeztek az Ítélet ellen, a közvádló pedig vala
mennyinek, a fölmentetteknek is terhére s a 41. §. 
alkalmazása ellen is.

— Eljegyzés Uibrich Adám mérnök jegyet vál
tott Pátsch Ignác helybeli vendéglős kedves leányá
val, Irma kisasszonynyal Gratulálunk !

— Színészet. Bdródi Károly jóhírü vidéki szín
igazgató, 30 tagból ál ó tarsulataval a jövő héten 
megkezdi előadásait Turóc-Szt.-Mártonban. Azt hisz- 
szük, hogy ezen a vidéken szép sikerrel működő tár
sulat ki fogja elégíteni hozzá fűzött várakozásunkat, 
viszont pedig közönségünk is azon lesz, hogy a be
léje helyezett bizalomnak a lehetőség szerint eleget 
tehessen Az időszak a színház látogatására nagyon 
alkalmas, s ha a színtársulat kellőleg megállja helyét, 
a támogatás nem fog elmaradni.

— Kinevezés. Noszák Lajos, helybeli kir. tlkv i 
átalakító, a breznóbányai kir. járásbírósághoz, mint 
tlkvi hatósághoz írnokká neveztetett ki.

— Gyermek-szinielóadás Znióváraljan. Fényesen
kitett magáért az idei Vízkereszt ünnepén a znió- 
váraljai állami elemi gyakorló fiúiskolák és az állami 
elemi leányiskola két derék vezetője, Ulrich Vendel 
és Müller Ottilia Gyermek-sziniélöadást rendeztek kis 
tanítványaikkal, mely oly jól sikerült, hogy a néző 
szinte elfeledtkezett arról, hogy a kis gyermekek 
játszanak Két darabot adtak elő a tanítóképző intézet 
zenetermében fölállított színpadon: Az irigység
szellemét és a Karácsony estéjét. Mindkettő igen 
ügyesen és jól megválasztott darab volt, melynél 
csak a precíz betanítás és a kitűnő rendezés volt 
jobb. Különösen jól ese t hallanunk a gyermekek 
szép, tiszta, magyaros kiejtését, mely méltán dicsé
retére válik e két iskola furadhalatlan tanítóinak.
Igen ízlésesek s csinosak voltak a kis szereplők 
öltözékei is, melyeket Farkas Istvanné, óvónő készí-

Az én törvényesen felfogadott cselédemet 
minek következtében bepanaszoltam s 

dacára annak, hogy porben voltam vele s rokona som 
vagyok, mégis nov. 11-én eljött és meghívott a nov. 
22-én megtartott esküvőjére. Engem otthon nem találva, 
eljött Moskócra s ott előadta meghívását. Én kijelentet
tem, hogy meghívását el nem fogadhatom, mivel cseléd- 
Ugybcn bepereltem a politikai hatóságnál, s a tárgyalás 

18-ára van kitűzve.
Velits Dezső úr kijelentette, hogy a kitűzött tár

gyaláson megjelenni nem fog, mivel öt a politikai ható
ság mindég elmarasztalja, hanem fegyelmi vizsgálatot 
fog kérni ellenök.

A tárgyaláson csakugyan meg nem jelent s hosz- 
szas várakozás után Záborszky és Dávid szolgabiróknak 
megmondtam Velits Dezső úrnak nov. ll-én Moskócon 
történt azon kijelentést, hogy a tárgyaláson megjelenni 
nem fog, hanem fegyelmi vizsgálatot fog kérni.

Hogy ezt okkor nov. 18-án mondtam a szolgabirói 
hivatalban, ezt az alább írt Záborszky és Dávid szolga- 
biró urak által kiállított nyilatkozat bizonyítja, a mely 
a következő:

Nyilatkozat .
„ Mink alulírottak ezennel sajátkezű aláírásunkkal 

bizonyltjuk, hogy 1899 évi nov. 18-án, vagyis azon 
alkalomkor, a mikor Kontsek György földbirtokos 
úrnak, Velits Dezső úrral Dávid Gyula szolyabiró 
úr előtt egy cselédügyben határnapja volt, a mely 
határnapra Velits Dezső úr, dacára, hogy szabály
szerűen volt beidézve, meg nem jelent, — hosszas 
várakozás után Kontsek György úr odanyilatkozott, 
hogy Velits Dezső űr előtte kijelentette, hogy a tár
gyaláson meg nem fog jelenni, mivel ő a politikai 
hatóságnak az Ítéleteivel nincsen megelégedve s ellene 
fegyelmi vizsgálatot, fog kérni.

Hogy ezt a kijelentést Kontsek György úr még 
a nov. 18-iki tárgyalás alkalmával irodánkban tette, 
ezt ezennel bizonyítjuk.“

Stubnyafürdőn, 1900 évi jan. 8-án.
Záborszky Adolf.

Dávid Gyula.
Nov. 19-én Turóc-Szt.-Mártonban Dávid János vár

nagy úrnál találkoztam Velits Dezső úr nagybátyjával, 
Borcsiczky Géza földbirtokos úrral, a ki már Velics 
Dezső úr lakodalmára jött s azon kérdésére: részt ve
szek-e a lakodalmon, kijelentettem, hogy olyan ember
nek, a kivel perelkedem, a lakodalmára nem mehetek. 
Az okát részlotescn elmondtam, a mire Borsiczky Géza 
úr kijelentette, hogy másnap, azaz nov. 20-án el fog 
jönni az ügyet rendbe hozni s elhozza magával rokonát, 
Velits Dezső urat is, a mire én Borcsiczky Géza és 
Dávid János urakat meghívtam másnapra, nov. 20-ára 
vacsorára, molyre cl is jöttek Velits Dezső úrral.

20-án reggel ol kellett mennem bugyisi birtokomra, 
útközben beszóltam Prónán Velits Dezső úr lakásán levő 
Borcsiczky Géza úrhoz, hogy ne vegye rossz néven, ha 
este későbben jönnék haza, mivel okvetlonül cl kell 
monnem egyik távolabbi birtokomra.

Este hazajövet, vendégeimet már nálam találtam. 
Velits Dezső úrnak első dolga volt ünnepélyesen kijelen
teni, hogy nem akar velem cselédügybon perclkedni s 
kötelezte magát a cselédet szolgálatából bármi képen 
Ítéljen is a törvény, elbocsátani, a mire a kezét is adta.

Ámde Velits Dezső úrnak nagyon kevés fogalma 
van a kézadás fogalmáról, a mikor úgy nyilatkozik, 
hogy „csafc a kezét adta.u

Kzokután s mivel Dávid várnagy úr hangoztatta 
elöttom, hogy hazafiui kötelességéből ei kell fogadni a 
meghívást, azért elfogadtam s Velits Dezső úr megígér- 
tette velem az o\jövetelt, a mit meg is tartottam.

A mi pedig Volits Dezső úr nyilatkozatának azon , 
pontját illeti, hogy nov. 20-án nálam a közigazgatást | 
kritizáltuk volna közösen, evvel szemben kinyilatkozta

tom, [hogy erre mér nem emlékszem, de nem hiszem, 
mert erre nekem okom nem voL, csakis neki lehetett, 
de meg alkalmunk sem volt, mivel jóformán az egész 

Velits Dezső úr küszöbön lévő házassága volt a 
théma.

Ezt csakis akkor hinném el, ha az akkor nálam 
lévő urak közül akár Borcsiczky, akár Dávid várnagy 
urak álhtanák, mert Velits Dezső úrnak a szavai nem 
bi elesek, s ez nem egyedül az én véleményem, erről 
az egész megyében ismeretes.

A már íennt említett cselédügyben noy. 25-én 
volt ismét tárgyalásom Velits Dezső úrral, a melyre 
ezúttal megjelent. Ugyanekkor Velits Vendel föld- 
birtokos úrral is, ugyancsak cselédügyben volt a tár
gyalása, a mely tárgyalás Velits Vendel úr javára 
dőlt el. A jegyzőkönyv aláírása után Záborszky szolga- 
biró úr egy kis morális beszédet tartott Velits Dezső 
úrnak s avval végezte szavait, hogy kár a szomszédaival 
és névrokonaival cselédek miatt perlekedni s ezáltal 
nem csak nekik, hanem a politikai hatóságnak is kel
lemetlenséget okozni s daczára az igazságos Ítéletnek, 
fegyelmi vizsgálattal fenyegetődzni. Erre Velits Dezső 
úr nagy lármával kijelentette, hogy a ki ezt mondja, 
hazug, jellemtelen ember, a mire én felkeltem és ki
jelentettem hogy én mondtam.

Erre következett a kétszeri kihívásom, az első 
után egy ajánlva feladott sértő nyílt levelező-lapot inté
zet hozzám, a mely szintén hazug volta mellett bizonyít, 
a mennyiben a jan. 7-iki nyilatkozata szerint családi 
körülmények miatt nem adhatott nekem elégtételt, mig 
a Tót-Prónáról nov. 25-én keltezett levelező-lapja, a 
melyet az első kihívás után intézett hozzám, a követ
kezőképpen szól:

„ Ön vendégeket azért hí a házába, hogy tőlük kicsi- 
kart szavakkal behízeleghesse magát másoknál. A ki ilyen 
dolgokra képes, azt nem tartom méltónak neki elégtételt 
adni. Borcsiczky és Dávid nyilatkozata a Felvidékben 
meg fog jelenni. Ezt vegye tudomásul.

Tót-Próna 1899 nov. 25. Velits Dezső. u
Ezen levelező-lapon egy Borcsiczky és Dávid János 

urak által kiállított nyilatkozattal fenyegetödzik, a melyet 
azonban a nevezett urak megtagadtak, dacára annak, 
hogy Borcsiczky Géza úr Velits Dezső úrnak nagybátyja.

Velits Dezső úr Dávid János várnagy úrhoz ugyan
ekkor egy rám nézve megalázó, sértő levelet intézett a 
melynek másolata kezeim közt van. — A levélben töb
bek közt azt írja Velits Dezső úrr, hogy:

ki képes kézzel foghatólag hazudni, hogy be
hízelegje magát a szolgabirónak, azt nem tartom érdemes
nek elégtétel szolgáltatására.**

Mi ebből a következtetési hogy Velits Dezső úr a 
gyávaságát akarta a családi körülménynyel takargatni.

A második kihívást a mi express levélben történt, 
el nőm fogadta, felbontatlanul vissza küldte. Erre se
gédeim egy nyilatkozatot állítottak ki nekem, a mely a 
következő:
Teli. Kontsek György földbirtokos úrnak Ábrahdmf alván 

Tisztelt Barátunk!
Ezennel tudomásodra hozzuk, hogy a stubnya- 

fürdői szolgabirói hivatalban nov. 25-én ellened 
nyilvánosan elkövetett szóbeli sértés miatt, Velits 
Dezső tótprónai lakostól megbízásod folytán elégtételt 
kértünk, ő azonban kétszeri levélbeli felszólításunk 
daczára, megbízottakat megnevezni nem akarván, — 
ezzel az elégtétel adást megtagadta. Ezen ügyet ré
szedről befejezettnek nyilvánítjuk.

Turócz-Szt.-Márton, 1899. dec. 1-én.
Beniczky Kálmán.
Keviczky István.

Kétszeri kihívásom után egy hóra felszólít, hogy 
már most hajlandó elégtételt adni, a mely felszólításra, 
mivel ügyemet segédeim befejezettnek nyilvánították, a 
Felvidéki Híradóban nyilatkoztam Velits Dezső úrnak. 
Mielőtt azonban nyilatkozatomat az újságba közzé tet
tem volna, közöltem annak tartalmát Barcsiczky Géza és 
Dávid János várnagy urakkal, a kik minderről tudo
mással bírtak s mivel nyilatkozatom minden egyes pontja 
megfelelt a valóságnak, a nevezett urak nem kifogásol
ták a közzé tételt, pedig reájok mint tanukra most is 
hivatkozom.

Jelen soraimban nemcsak tanúkra hivatkozva, ha
nem okmányokkal is bizonyltom állításom valódiságát s 
hogy nem én, hanem VelPs Dezső úr hazudik, a kit 
erről és nagyzási hóbartjáról egész megye ismer. Mind
ennek {dacára kötelességemnek tartom lászlófalvi Velits 
Dezső urat a Felvidéki Híradó tisztelt olvasó közönsé
gének bemutatni, ki ő.

Jelen nyilatkozatomban bizonyítom, hogy a stubnya- 
fllrdői politikai hatóság előtt hazug jollemtelon ember
nek nevezett engem, mint állítása szerint nem mondta, 
hogy' fegyelmi vizsgálatot fog kérni. A jan. 7-ki Fel
vidéki Híradóban közzétett nyilatkozatában pedig ellen- 
mondásba kevorodik, amikor ott beismeri, hogy mondta, 
még pedig nálam nov. 20-án. Az én állításomat pedig, 
hogy Volits Dezső úr ezt nekem Moskócon mondta, én 
pcdig'ezf nov. 18-án mondtam a szolgabirói hivatalban, te
hát előbb mint ő dbrdhdmfalvi lakásomon lévő. lakomán 
részt, vett, a. szolgabíró urak által kiállított nyilatkozat 
bizonyítja.

Már most a Felvidéki Híradó tisztelt olvasó közön
ségének ítéletére bízom, hogy ki kettőnk közül a hazug 
ember V!

Ezek után, ha totszik, vigye becsület bíróság ólé 
az ügyet s ha n becsület bíróság Velits Dezső urat pár
bajképesnek nyilvánítja ki, hajlandó vagyok őt harmad
szor provokálni; .addig azonban, ha engem sértegetni 
mer, az ügyet bíróság elé viszem; felelni többé érde
mesnek nem tartom. Az előadottak után pedig azt hi
szem : Velist Dezső úrral jellemos ember kezet nem foghat.

Kontsek György
földbirtokos.
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Köszeghy Amália
gyakorlott női-szabónő Körmöczbányáról 

Turócz-Szt.-Martonba
szándékozik jönni, 6 heti időtartamra, hogy a

női ru h aszabásza tb an  és v a rrá sb a n
oktatást adjon.

Jelentkezhetni: f. évi február hó 1-ig Gasparik Anna 
asszonynál Turóc-Szt.-Mártonban.

Cd )

Richíer-féle
Horgony - Pain - Expeller

Llniment. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 

megpróbálásának, mert már több mint 30 
óv óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
osúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok áltál bedörzsölósekio is 
mindig gyakrabban rondeltetik. A valódi 
IIorgorly-Paiu-Expeller, gyakorta Horgony- 
Iiini jent elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer. melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 fit. üvegenként! árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; f ő r a k tá r :  Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bórtekü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akarmegkárosodni.az minden egyes üveget 
„Horgony" védjegy és Richter iv.égjegyzés 
nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 
RICHTER F. AD. és társa, RUBOLCTADT

c». én kir. udvari szállilúk.

} i.

1900 január 14 2. szám
i. A vezérigazgató fizetésének megállapítása.

| 5. Az alapszabályok 34., 50 és 05. szakaszainak
módosítása.

0. Az elnök, vezérigazga'ó, helyettes igazgató, 
j 0 igazgatósági tag e.s 4 felügyelő-bizottsági tag vá 
Ilasztása.

Az igazgatóság.

Minden köhögönek

a Kaiser-feie mell-czukorkák |
a legmelegebben ajánltatnak.

^  M Q  közjegyzőileg hitelesítet' bizonyítvány 
X  j S i X  I I  legnyomatékosabban tanúskodik a mel élt, | 

hogy köhögő-, rek ed tség , k a tl ia r ru s  és el 
n y á lk á so d á s  ellen fe lü lm úlhata tlan .

20 é s  40 filléres csomagokban kapható: 
G R A B E R  M IK S A  é s  F I A  c z é g n é l  

Turocz-Szt.-Marton.

Dinnye termelési és lepárlási vállalat.
'w u il» A @  © j§> _ _ _

K apható:

Schwarz Kálmán föeláru8iti'iál
T - m r  ó  c - S  z  r . -2 N ^ :á r  t  o n .  .

Moghivás.
A turóci kereskedelmi és hitelintézet

| t. c. részvényesei
ja ,  f o l y ó  é v i  j a n . i a . s i r  l i ó  2 Q - á n ;
. és határozatképtelenség esetén
■ f o l y ó  é v i  f e b r u á r  Í r ó  4 - á n  
' délutáni 3 órakor az intézet helyiségében megtartandó I

ezennel meghivatnak-

SEIFERT JÓZSEF
chiísz. ős királyi udvari fcgyverszílllitó |

POZSOUY, Halászkapu-utca 4.
In te ru rh a h ii te lefon  kők. szám.

ajánlja dús rak tárá t
H e n ri P io p e r  e re d e ti

D I A N A  fegyverekből,
RATICíIELL

úgy szili te

élkiili) ÍBgyvarakbfil.

\ 5»S»i r e n d :
! I. Elnöki jelentés.

2 A mérleg beterjesztése, a felügyelő-bizottság 
(jelentése és a felmentvény megadása.
| 3. Határozathozatalba tiszta nyereség felosztása
i iránt.

K ru p p  F rig y e s-fé le

kUlöuluges acélcsővtt fegyverekből
eredeti gyári arakon.

Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és leg
jobban lövü vadászfegyveiei s kimerítő leírással, valamint 
számos előkelő vadászatkedvelő ós hivatásos vadász refe
renciájával, úgyszintén a i j e g y z e l i l » e l  készséggel szol
gálok.'

Kész vadásztöltényeket n $ “ b AnSíff
osztr.-magyar igen finom vadász- és céllövő porral, úgy
szintén osztr.-magyar l’listnélkiili vadászporral töltve, szál
lítok bármikor pontosan és frissen töltve, minden kalibe
rűhez a legolcsóbb áron, továbbá 
Eredati Eipv-töltpnvpk osztlvinasyar ftistnéikuii lő-ö u d u  c i e y  u m e n y u K  1(orr;,i töltve _  seréttel vagy 
anélkül — 12. és Hí-os kalibcrfíliöz állandóan kapható.

Vadászati, utazási és sportiiülünlegességek.
F e n t i  eég k i t i i n t e t t c l e t t :

a m. kir. föblmivelés, ipar- és kereskeilebni minisztérium 
által 380:1. sz. a. Budapest !883. decem ber I., a m. kir. 
lionvédelini minisztérium által 5210. sz. a. Budapest, 1882. 
okt. 15., a cs. és kir. hadügyminisztérium által S$(58ü. Abth. 
7. sz. a , Bécs 1881. december 17., a cs. és kir. honvédelmi 
minisztérium által 3001—572. IV. sz. a., Becs, 1882. m ár
cius ltí., a hí. kir. kereskedelem ügyi minisztériumtól, Buda

pest, 1897. április 2-án.

3<3U
Nagy Mpff

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦*r
♦

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Megjelenik tizenkét 
kötetben

famentes, tehát soha meg 
nem sárguló papíron.

Egy-egy k ö te t ára
rendkívül díszes félbőr
kötésben, bőrháttal és 

vászontáblával
8  f r i .

Minién négy bób/m egy—egy 
k ile t  Jelenik meg

♦  ♦ ♦

Megjelenik füzetes 
kiadásban is

24 0  füzetben.
Tfibb füzet semmikép som lesz.

H e te n k in t  egy fü z e t  fog  
kö z ro b o csá tta tn i.

Egy-egy fü ze t ára 
3 0  kr .

A füzetes kintihshoz díszes be
kötési táblák szillitm tnnk.

/tjfa g y  Képes Világtörténet megszerezhető:
a) F üzetes kiadásban hetünk in t i HU k r o s  fü ze tek be n  

m in d en  re n d e s  h a z a i k ö n y v á ru s n á l.

b) K ötetes kiadásban 12 kötetben, H ír t já v a l

a) kötetenkinti utánvéttel bérmentve,
b ) havi 1 frt 00 kros részletfizetésre.

*
k re n d iü n k  a helyi kleyvkireikedéihez vagy i l l l l r t  kiaddkho; Intézeodfik. 

*

T ájékozta tó  képes prospektust
vagy

m u ta tv á n  y fü ze te t 
Ingyen és bépmentve

k ü ld  a  m ii k ia d ó h iv a ta la

Budapest, Vili., Üllöi-ut 18. szám.’e) e

( k

Képes diszm ü n m üveit közönség számúra.
ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZKY SAMU, FOGARASSY ALBERT. GERSB JÓZSEF 

GOLDZIHER IGNÁCZ, GY03ILAY GYULA, MIKA SÁNDOR
közreműködésével szerkeszti

M A R C Z A L S  H E N R I K
M integy 2500 szővcgké/ipci, 500 miimelléklo.ttel. fid színes m ülappnl 

50 történeti térképpel. 8500 szövegoldaliul.

ex  Je le n  m u n k á v a l az első nagy r  
}  Tervében, czéljában, eszközeiben, «• 
Inntó's ez n v á lla lko z á s.

A  m a g ya r tartom ány n y ú jt ja  ./ ma 
Nemzeti művelődésünkre nézve font is 
Egv regi hiány pótlása, egy régi szüksi

fi jN'agy Képes Világtörténet czélja.
ifúgtörtún etl m i J e le n ik  inog magyar nyelven, 
dalijában és terjedelmében egyaránt n ag y ós j e •

r  kö zön ség n e k  az élet könyvét, a világtörténetet. 
zzanal ez.
ielégitcse, egy régi kötelesség teljesítése.

fi Jíagy Képes V ilágtörténet uiusztrácziói.
A Nagy Keoes Világtörténet - ■-zi v.nii k z iró tag  egykorú vagy korhű ábrázola

tok lesznek. K törlénet rképei, a szöveg közé nyomott rajzokkal és
irásmásolntokkal a Világtörténet egv olyan kicsinyitott históriai m úzeumot nyújtanak az elülbolö- 
nek. a rniiiö: a maga valójában hlieiellen beszerezni. Ezek a uagv európai nnizeuniokból 
esala.li és nyilvános könvvlárakból és levéllár.ikilói, építészeti műremekekről eg, l.egvüjlöll s a 
lognagyoób műszaki tökeletesiéggel reprodukált il!us/.lrá--/.ió!. rendkívül emelik a ‘mii b-esét 
az egésznek művészi értékel adnak

Ez f 
Ez i 

ka váUji 
A m 

.nagy a

tizenkét 
t izénké

kötet a 
hatalmi 

adója. ,
lm

>‘k  közé tartozik.
^  i- l ilik m ind en  m ű v e ltjé n e k  ta n ító ja

n y v k ia l , in tézet b iz a lo m m a l a já n lja , tehát nagy,

I 'm ii 1:1 in Társulat /terít i Test révek
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