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Kiadóhivatal: a turóo-szt.-martoni „Magyar Nyomda".
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Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti á rakban  — min 
den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

önzés és érdek.
Semmi sem tökéletes a nagy világűrben, 

de hogy az ember tisztességében és jellemé
ben már annyira tökéletlen, mint azt a mai 
társadalom tükre napról-napra élénkebben fel
tünteti, ez mégsem lehet természetes, egész
séges folyása és fejlődése a közállapotoknak.

Nem egész egyszerű jelenség, hogy az 
emberi nem, mennél jobban távolodik a világ 
teremtésétől, legalább túlnyomó része, annál 
nemesebb anyagúnak, élesebb aggyal megál
dottnak, mélyebb gondolkodásúnak születik, 
mely tünet abban az okban, hogy a felmerülő 
szükség rászorította az embert eszraélésre, 
gondolat-szárnyalásokra — szerény vélemé
nyem szerint — nem leli kellő magyarázatát 
azért, mert hiszen az ember már eredetileg —■ 
úgy mint manapság is — gondolkodó lény 
volt; — azt a szükséget tehát, melyet még 
csak a közel múltban kielégített, vagy a jelen
ben kielégít, már az első embereknek kellett 
volna érezniük, fölfogniok s annak kielégíté
sére vezető eszközöket előteremteniük.

Érzem, ez olyan eszme, melynek fonala 
a beláthatlanba, a végtelenbe vezet; ezen eszme 
azonban subjektív elmélkedésem menete rend
szerében önkéntelenül felbukkant s a kinyúj
tott terjedelemben elegendő a szövendő követ
keztetéseim alapjául.

Az előrebocsátottakból tehát feltétlenül 
következik, hogy az emberiség időről-időre bi
zonyos hatványozott mérvben folytonosan ha
lad, művelődik és fölvilágosul, következéské
pen halad, módosul és álalakul vele együtt 
minden.

E haladással azonban fokozódik egyidejű
leg és aránytalanul az ember igénye is, mely
nek mennél mohóbb és tökéletesebb kielégí
tése az ember főtörekvését képezi.

E kielégítésre irányuld törekvés azonban 
csak bizonyos módokkal-eszközökkel valósít
ható meg. melyeknek helyes megválogatása még 
a legnagyobb és a legéberebb körültekintés

mellett is igen — de igen nehéz feladatnak 
jelentkezik.

Ismétlem, kényes eme megválasztás, mert 
természetszerű, hogy a széleskörű igények a 
világűr összes lényei bensejében keletkeznek 
s a haladás, felvilágosodás stádiumát megha
ladó arányban dagadnak.

Merően lehetetlenség azon középarányost 
betartani, hogy az ember igényeinek mennél 
telhetőbb kielégítésére vezető módok és esz
közök megválogatásában a harmadik egyén 
érdekkörét hátrányosan ne érintené.

És annál bajosabb e tekintetben a szigorú 
tárgyilagosság terén maradni, mert az ember
rel egyidejű az önzés, mely — kivétel nélkül 
— minden egyes halandó bensejében honol, 
azt kisebb-nagyobb mérvben, de sőt tovább 
megyek, lázas szenvedélyéé fajulva, befolyásolja.

Véleményem, hogy haladunk, művelődünk 
a meggyőződésem, hogy anyagilag nemcsak 
pangunk, de sülyedilnk, nyomorodunk.

Ezen, kihatásaiban áttekinthetetlen és 
megmérlegelhetetlen jelenség alkalmas főképen 
az érdek-összeütközés előidézésére, az önzés 
izmosítására és fejlesztésére s addig, míg a 
művelődés és a vagyonosodás, illetve anyagi 
jólét egymással karöltve — párhuzamosan ha
ladni, emelkedni és virágozni nem fog, boldo
gulásunk reménye legfeljebb csak >lidérc fényi
nek s végeredményében keserves csalódásnak 
mondható.

Hogy a túlkapott és a módok, meg esz
közökben nem válogató önzés burjánzásának 
a társadalomban, a közügyekben s általában 
a világegyetem viszonyaiban mily káros mé- 
telyező ás fertőző hatása van, megkíséreltem 
a fentiekben vázlatosan fejtegetni s ezzel egy
idejűleg az emberiségben mély gyökeret vert 
»vak önzés* lclohaszlására, majd a kellő me
derbe való visszaszorítására irányuló köztörek
vés megindítására az illetékes körök figyelmét 
felhívni!

Zólyomi-

Hamvazó szerdához.
A hit az embernek nyugpontja az élet küzdelmei

ben és nekünk okvetlenül szükségünk van ily nyug- 
pontra, bogy az édes és tiszta öröm által ismét felfris
síthessük lankadt erőnket. Mert a hit nagy hatalmat 
rejt magaban és csodálatos erőt nyújt. A gyönge, 
gyarló ember hatalmassá válik hitének ereje által.

A hit az, a mely a társadalmi szervezkedés min
den képleteit létrehozta, megteremtette az állam szer
vezkedését a physikai és az erkölcsi szervezkedést a 
szellemi életben.

Ha a századok büszke alkotásait és ezek erejét 
az emberek szellemi életére való befolyását szigorúan 
vizsgáljuk, ti kell ismernünk, hogy az alkotások kü
lönféle alakjai a haladás okozta változásnak voltak alá
vetve ; de a hit egyedül volt az, a mely megdönthet- 
lennek és örökkévalónak bizonyult be.

A társadalmi élet összhangja sem nélkülözheti a 
hitet. —

Hit nélkül nincs szeretet, szeretet nélkül nem kép
zelhető a boldogság I Mert a világ kezdetétől az embe
riségnek csak egy balzsama volt, hogy sebeit gyógyít
hassa, hogy könyét száríthassa; és ez a balzsam min
den időben csak a hitből fakadó szeretetnek virága vala.

Igen, a szeretet a társadalomnak közjava, köz
kincse, melyben részesülni mindenki van jogosítva. A 
szeretet azon jótékony angyal, a ki a koldusgyermek 
kemény fekhelyét puhává teszi és szegénységének, nyo
morúságának éjjelébe a vigasz és remény sugarát veti.

Olyan a romlatlan ember szive, kedélyvilága, hogy 
mindig áhítozik béke s boldogság után egyénileg, de a 
társadalmi életben is. Ezt kereste és keresi mindig s 
mindenütt.

De hát századunk ez utolsó része oly elfásult a 
kedélyekben, oly sivár a világnézetében, szegény esz
ményi felbuzdulásában, oly alant jár az Ő gondolkodá
sában, hogy valóban szerencséseknek kell tartanunk 
azokat a ritka eseteket, melyek alkalmat és indító okot 
szolgáltatnak idealisabb gondolatokra és nemesebb ér
zelmekre és így némi lelki nyugalmat, békét nyújtani 
képesek.

Azonban e lelki nyugalomnak, békének a forrása : 
az ember szive. Ez azon forrás, melyből öröm és gyász, 
jó és rósz, boldogság és boldogtalanság árad szét az
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Hol ma egy örömben lángol minden kebel,
Bíbor fönt a kárpit, vakít Unt a lepel,
Rémlik a magasban az Ősöknek árnya,
Bámul a Nap előtt a Turulnak szárnya:

Oda, oda szállók e nagy ünnepnapra,
A mélynek ereje lelkemet megcsapja:
Jelenét előttem s beszédetek hallom.
Dobzódik a szivem ezen a szent dalon.

S  látom azt az eget én is derűjével,
Jaj rajta a felhők, hogy szakadnak szélylyél,
S a Napot is látom, sugarit, hogy lövi,
Jaj a sötétséget, de kergeti, öli!

Hallom az erdőknek felpezsdülő szeszét,
Öröm fent és alant, vigalom szerteszét; I
Dagad, árad a szív, megfeszül a kebel:
Hisz a magyar beszéd, e szent sző ünnepel!

Föl, hát a szivekkel, tüzet az oltárra!
Az Űr szent tornáca megnyitva, kitárva!
Elő Te én népem, Te nagy, Te hivatott,
Ki ott a végeken ilyen várat rakott!

Elő, kinek szava igazra vezérel,
Mint ama Kalauz, a régi vezérrel,
Kinek ősz munkája kész evangéliom,
Hatása, nyomdoka im cgy-egy új Sión!

Elöl kinek tüzet Prometheus lopott,
Ki előttünk viszed a tüzes oszlopot;
A ki a nagy dalon örök lánggal hévül. 
Megértvén fennen, hogy *Rendületlenül. . . .!

Elő! Te választott, kit az a szent Kezdet 
Küldetésre hívott s ily munkára edzett,
Ki cselekszed a szót, ki töröd az utat:
Elő hódító nép! — oldjam meg sarudat!

Míg itt kórban fetreng a nyelv és a szellem, 
Hízelgő köntösben tör, pusztít az ellen;
Míg itt e szentelt kincs kidobva az árnak, 
Kereset némelynek, eszköz a kufárnak;

Míg itt dobálja sok, hányja kézen-közön. 
Megveti a divat és az átlcos közöny,
Faragja a kontár, töri, vágja, gyúrja,
S  nő a virágok közt a burján, a pudva:

Addig ott ez a szó hangerejü pallos,
A mely éltet, vagy öl, feleméi, eltapos; 
ősi csaták kürtje, mely a keblet szítja 
És a határokat még egyszer hódítja;

Szózatos imádság, angyaloknak dala,
Templommá lesz tőle a sziklák vasfala,
Lüktet benne a szív, az agy formát talál,
Minden, minden ez a szó ott: éUt, avagy halál!

Óh! ha volna erőm, hogy átviharzanám 
El, — el a széUkig, át az egész hazán,
Hogy hallanák, tudnák, kik oly olcsón azok, 
lm ott a végeken : azok a magyarok!

Oh! ha volna lantom, mely szerteszét csapva 
Fogná neveteket híres, ékes dalba,
Hogy lenne tietek minden babér, pálma,
Kik által testet ölt egy nemzetnek álma!

— S  Te, kit ide látlak, Te, ki állsz az élen!
Ki viszed a gályát viharban, veszélyen.
A mely átkozódvd néha fel-f'élcsapott:
— Érd meg, hogy legyenek csendesek e habok!

Érd meg, az lesz Néked a méltó jutalom,
Hogy magyar beszédtől hangozzék völgy s halom 
S  hogy a szunnyadókat egy dal riaszsza fel,
A nagy, a szent s igaz: „Itt élned, halnod kell !u
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emberek közé. És ha azt akarjuk, hogy csak a jó, a  bol
dogság töltse el az ember szivét és hogy azután az 
ilyen szív boldogsága létrehozza, biztosítsa a társada
lom békéjét, boldogságát is : akkor a  szív országában 
kell meghonosítanunk a — tiszta hitet.

Ha a hit kormányozza az emberek szívét, ha a 
hit törvényei uralkodnak az emberek szivében, kedély
világában : akkor meg van alapítva, sőt biztosítva a 
béke és boldogság.

A századvég szociális mozgalmai, politikai harcai 
megtaníthattak minket, de főleg az intéző köröket arra, 
hogy sem a közigazgatási mechamismus, sem a jog 
puszta betűje, sem pedig a fegyverek hatalma nem ké
pesek magukban véve létrehozni s biztosítani a bol
dogságot s békét. De tehetik azt akkor, ha a tiszta 
hit és szeretet által támogatva vannak ; azon hit és 
szeretet áltál, a mely a szivekben nem hiányzik, a jólét 
asztaláról segítséget nyújt a szegénynek önzetlenül, 
érdek nélkül.

Az egyes ember életfeltétele : a vérkeringése; de 
az emberiség vérkeringése: a hit; és visszaköveteli azt 
mindig azoktól, a kik elrabolták tőle.

És a hányszor az egyes ember, a tömeg és az 
emberiség, a társadalom a lejtő szélén, vagy a bukás 
örvénye fölött áll, és a megváltásra, a megmentésre 
szüksége van: a hit az, a mely segíthet rajta, meg
mentheti, felszabadíthatja a fenyegető végveszélyből.

Csak a hitnek csodás ereje képes megmenteni, 
megváltani bennünket, az egyént, a társadalmat, a tu
datlanságból a műveltségre, a barbárságból a huma- 
nismusra, a babonaságból a tiszta vallásra, a szeren
csétlenségből a megelégedésre, a kétségbeesésből a re
ményre s megnyugvásra.

Ez tanítja meg az embert türelemmel viselni az 
élet bajait. Ez tanítja megszeretni az apát, az anyát, a 
testvért, a rokont, a felebarátot; szeretni az ellenséget 
s kenyeret dobni — a kő helyett.

És hová vezec a hitetlenség ? — Hová jutottunk? 
Egész Európában tombol a hittagadás' és — ne tagad
juk, a jellemtelenség! Az igazi szabadság állprofetai, 
sőt tiprói milliókat sikkasztanak. Mindennek tetejébe 
egy fenekik rothadt társadalom meglehetős politikai 
anarchia és egy nagy részben lelkiisraeretnélküli sajtó.

A hitetlen ember leghamarabb rázza fejét kétke- 
dőleg, ha előtte az Istenről beszélnek. Hogyan tudna 
hinni ő egy olyan senki előtt kézzelfoghatóan még soha 
meg nem nyilatkozott lényben, a kinek nincs a mi fo
galmainkhoz mért teste, a ki uralkodik a mindenség 
fölött, a ki őröktől fogva való, osztatlan egész s mégis 
egy és ugyanazon időben jelen van mindenütt ?

Nem ! ez merő képtelenség!
Ámde, én legalább nem tartom képtelenségnek. 

Én bizonyossággal sejtem, sőt bizonyosnak tartom az 
Isten léteiét. Én nem tudom elképzelni, hogy ez a min- 
denséget magába ölelő, csodálatos rendszerbe szedett 
szép alkotmány, a világ, — intéző, alkotó nélkül legyen !

Erős, megdönthetien az a meggyőződésem, hogy 
van valaki, a ki intéző tekintetével vigyáz, óv minde
neket. Csakhogy ily szertelen nagyságnak a világos
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megérthetésére korlátolt és tehetetlen a mi gyönge 
elménk.

Szivem lelkem mélyében meg vagyok győződve, 
hogy körülöttünk az igazságok egész serege hemzseg, 
melyek a mi törpe értelmünknek titkok most és titkok 
is fognak maradni örökre.

És ez nem is lehet másképen s jól s van az így!
Cselkó József.

Lapszemle.
Zúgolódó elégedetlenség, becsmérlő kicsinylés és 

szilaj fenyegetődzés, párosulva a buzdító önhittséggel, 
jellemzi a Narodnie Noviny szellemét, mely a folyó 
események némely visszásságából készít most formát1 
magának, hogy figyelmet keltsen az olvasóban.

De néha még azonfelül is megnyomják a tollat s 
visszatetsző módon festik a közállapotokat egész igaz
ságtalanul, csak azért hogy elégedetlenséget, elkesere
dést s megvetést hintsenek magvúl a kétkedő lelkekbe.

Ilyen a í. c. 22. számnak a vezércikke is, mely
nek címe íElőkészitő idők.* s tartalma ez: — >Igaz- 
ságtalanság szemrehányni a tótoknak, hogy nem léte
sítenek a küzdtéren szélesmedrű, erős politikai kombi
nációkat, de joggal szemükre Iobbantható, hogy nem 
zsákmányolják ki eléggé a mostani előkészítő időket, 
hogy midőn friss szél kerekedik fölöttünk elő legyünk 
készülve és népünk megérthesse, miért folyik a szellemi 
és anyagi erők harca.

Bocsássátok meg, erős és széles politikai kombi
nációkra teljesen alkalmatlan a mai hízott eunokok és 
kiaszott, dekadens nyakasok rothadt és padagrásan 
unalmas ideje. Nézzük csak azokat, kiknek kezükben 
van minden, nézzük pl. a magyarokat, kik politikailag 
dressirozottak, élénkek és kiknek az elhamarkodott 
ítélet kezükre játszotta s kényükre bízta minden ellen
őrzés és históriai felelőség nélkül 17 milliónyi, hat nem
zetségbeli népek komglomerátját.

Minden politikai felfogásuk, politikai gondolatjaik, 
céljaik és ideáljaik összessége a nem magyar nemzeti
ségeknek, alávalóan barbár eszközökkel való, alávalóan 
barbár elnyomatásában gyökerezik

Hol van nekik valami reálisan politikai gondolat- 
juk, valami politikai tényük, hol megfontoltság és szé
lesen kombinált tevékenységük? Hol van nekik legalább 
ruganyos szellemi irodalmi és művészeti életük ? Pedig 
sokjuk van : pénzük annyi, mint a polyva s szabadságuk 
észen felül, hogy határos a pajkossággal. Vonjátok ki 
a magyar irodalomból két ember nevét, egy aggastyánét 
és egy zsidóét és mi marad aztán? Szentpétervárra az 
osztrák-magyar képzőművészeti tárlatra elküldték min
dent a mii össze lehetett harácsolni; elküldték a leg
kiválóbb magyar művészeknek a kormány által vásárolt 
műveit is. S mi lett az eredmény ? Kolossális anyagi 
és erkölcsi fiaskó ! A közönség ott hajlandó volt egyik
másik darabnak művészi becset tulajdonítani, de nem 
volt benne bizonyos, nem teszik-e lóvá! ? Két hét múlva 
egy ember sem mutatkozott a tárlaton.

És az irodalomban ? Dráma terén ? Mennyi szin-> 
ház épült a székvárosban és a vidéken! Milyen iskolák, 
jutalmak, tiszteletdíjak! S nézzétek meg a színházik' 
napi jelentéseit, csupa idegen termék a soron (90°/9) 
és ha előfordul valami eredeti, az is sántikál a nyomo
rult próza és majmolás mankóin, a világot jelentő 
deszkákon.

Hát az úgynevezett millénium kultúrpolitikai esz
méje ? Mint a buborék úgy foszlott széjjel s a deficiten 
kívül mi sem maradt utána. De nemcsak a nemmagyar 
nemzetiségek pozitív, reális és pragmatikai enunciációja a 
történet-politikai humbug ellen. Az maradt és maradni 
fog s lesz belőle egykor kovász.

Azért pocsékoltatott el a régebben szerzett nagy 
nemzetek rokonszenve, bámulata és elismerése.

Rámutathatnánk más szerencsésebb nemzeteknek 
is a rothadt idők posványába fojtott küzdelmére.

De ez mind nem képes mentegetni lustaságunkat, 
vétkünket és mulasztásainkat, ha nem is zajos, de elő
készítő munkálat tekintetében. Senki se tisztázza magat 
és nevezetesen ne okoljon egyes személyeket vagy 
egész köröket és szervezeteket!

Az gyávaság és alávalóság, midőn mindenki látja, 
a kinek szeme van a kishitűséget és lankadtságot, mely 
el van terjedve nemzetünk előkelőbb rétegeiben; a 
nép maga nem cselekszik, mert gyenge a cselvetések 
ellenében, de erős a jónak megvetésében,

Éppen csak egyesek erőlködnek tehetségükön 
felül, de nélkülözik a társuló, általános és egységes 
gondolkodású segítséget.

Erről gondolkozni kell! Be kell látnunk vétkein
ket s penitenciát tartanunk. Még könnyű az útja az 
előkészítő munkának! Ki tudja meddig tart ez így !! «
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Siketnémáink és vakjaink 
érdekében.

A hanyatló XIX. századot a tudományok és mű
vészetek századának szokták nevezni. Az emberi tár
sadalom azonban a tudományok fényénél s a művésze
tek melegénél egyszersmint finomultabb ízlésre, gyön- 
gédebb érzésre, humánusabb gondolkozásra is jutván: 
méltán nevezhetjük e századot a humanismus századának 
is. A humánus gondolkozás és érzésmódnak számtalan 
kifejezését láthatjuk a sajtóban s a különféle jótékony 
intézmények létesítésében. Ám a sors szerencsés vá
lasztottjai — kiknek megadatott a mód és tehetség, 
hogy szerencsétlenebb embertársaik javára munkálhas
sanak — nem szűnhetnek meg jót cselekedni, mert 
szegények és szerencsétlenek, szűkölködők és nyomo
rultak mindig lesznek, mig csak gazdagok és bővel- 
kedők is lenne, meg nem szűnnek.

De ki tagadná s ki vonhatná csak egy pillanatra 
is kétségbe: hogy azaz embertársunk mondható leg
szerencsétlenebbnek : kinek vannak bár szemei a látásra, 
fülei a hallásra s ajka a szólásra, de testi szemeire 
hályog, lelki szemeire homály borult, fülei a hangnak 
s ajkai a szólásra meg nem nyílhatnak. Ezek a föld

Turócvármegye 
főispánjai s tisztviselői.

Közli: B rá z  B éla
— A » F e l v i d é k i  H í r a d ó *  e r e d e t i  t á r c á j a .  —

(Folytatás).

Róvay Dániel 1671— 1677.
Ferencnek fia — ki atyjának nyomdokait követve

— mint látni fogjuk — gyászos szerepet és még gyá
szosabb véget ért. Atyja életében megyei követ volt. 
Tevékeny részt vett a zólyomi országgyűlésen s a kör- 
möcbányai értekezleten. A király 1670. év tavaszán 
szigorú leiratot intéz a megyéhez, hogy miután a me
gye követei a zólyomi egyezség következtében a me
gyétől kapott megbízás értelmében (credentionalis le
vél) a reájuk ruházott megbízatásnak eleget nem tettek, 
a megyében ellenséges szándékú mozgalom észlelhető, 
amennyiben a felkelők szemmel tartására s azoknak 
megzabolázására s az ellenséges szándék elnyomatására 
a szükséges intézkedéseket nem tette meg a vármegye
— sőt a királyt nem is értesítette az ellenség (Rá- 
kóczy) felkeléséről, s a király csakis meghitt tanácso
sai által értesült arról, hogy a vármegyei nemesek kö
zül sokan Rákóczy Ferenc felkelési merényletéhez 
csatlakoznak, ki már több várat foglalt el s a tokaji 
várparancsnokot Stahremberget fogságba vetette. A ki
rály hivatkozva a király iránt tartozó hűség esküre, 
szigorúan meghagyja a megyének, hogy istentelen szán
dékától álljon el — nehogy Rákóczyhoz csatlakozzék. 
Felhívja a megyét, hogy az Eperjesen tartandó ország
gyűlésre követeit credentionalis levéllel (mandátummal),

ellátva küldje el. Különben királyi hatalmát érezteti a 
megyével.

A megye i67o-ben május 10-én tartott közgyű
léséből felír ő felségének, hogy a Rákóczy-féle felke
lésről van ugyan tudomása, de azt sem tanácscsal sem 
segítséggel nem támogatja, ahhoz hozzá nem járul — 
azt rosszalja ; a király iránti hűséget megtartandja s 
ezen hódoló felirattal biztosítja a megye ő felségét 
törhetlen hűségéről. Követül a vmegye ő felségéhez 
Huszár Imrét küldi azon utasítással, hogy a megyén 
ejtett hűtlenségi vádat (nóta infidelitatis) tisztázza 
— s a megye hűségét tolmácsolja ő felségének. Révay 
Ferencnek halála után az 1670. év október 16-án tar
tott közgyűlésen előadatott, hogy miután e főispán 
meghalt, a megye azonnal válaszszon-e főispánt régi 
jogánál fogva — vagy pedig ő felségéhez felírjon ez 
ügyben. Határozatkép kimondatott, hogy ő felségének 
tudomására hozandó ezen ügyet a megye fentartja ma
gának az 1561. évi privilégiumából kifolyó szabadvá- 
lasztási jogát. A király 1670. december hó 23-án írja a 
megyének, hogy miután az elhúnyt főispánnak több fia 
van, Szelepcsenyi György esztergomi érseket megbízza, 
hogy a főispánságra nézve a testvérek között barátsá
got, egyezséget hozzon létre.

Elérkezett végre az 1671. évi ápril 9-én tartott 
közgyűlés, melyben a vármegye régi józanak ellenére 
a főispán kinevezésére vonatkozó okmány felolvastatott. 
Az ország kormányzója (a nádori méltóság eltörölte
tett I. Lipót alatt) az esztergomi érsek tudatja a me
gyével, hogy miután a főispánságért ketten versenyez
tek : Br. Révay István és Dániel, a két testvér között 
barátságos egyezség jött létre — István, Dánielnek en-

gedi at a főispánságot bizonyos anyagi dolgok élve
zete mellett, s tudomására hozza a megyének, hogy 
ő felsége Br. Révay Dániel főispánságát jóváhagyta, — 
s hogy már a kinevezett főispán az esküt a kormány
zóságnál le is tette. Kéri a megyét, hogy a főispánt 
igtassa be. A megye az 1561. évi privilégiumából 
kifolyó régi jogát s autonómiáját veszélyeztetve látván, ám
bár nehezen — de a háborús idők veszedelmei miatt 
— a királyi beavatkozást tűri s Br. Révay Dániel ki- 
neveztetését tudomásúl veszi, abba belenyugszik, ha a 
kinevezett főispán a megyei statútumokra az esküt le
teszi. A főispán a megye előtt leteendő esküre nézve 
ama kifogással él, hogy miután ót a király nevezte ki 
s ezen kinevezés őt a megyével szemben semmi felté
telhez nem köti, ő független főispán akar lenni és mi
után nem a megye választotta a megye előtt, nem is 
tartozik esküt tenni. Eme válságos időben a megye 
kénytelen volt a kineveztetést elfogadni, de kijelenti, 
hogy régi jogát vindicálni fogja magának — s protes- 
talni fog ezen beavatkozás ellen. Br. Révay Dániel 
főispánsága a megyére nézve nem mondható szeren
csésnek, sőt inkább csapásnak nevezhető az. De ha a 
személyi imputatiótól eltekintünk, a főokot a törté
nelem ama gyászos korszakában kell keresnünk, midőn 
az alkotmányellenes időszakban a vármegyéknek nem
csak régi jogukért kellett küzdeniük, hanem létjogo
sultságukért a legfeisőbb hatalom, az absolutismus ellen, 
melynek eredménye lett a többször megkisérlett fel
kelés a szabadság megvédésére s alkotmányosság ki
vívására — s mely vármegyékre óriási teherként nehe
zedett. Br. Révay Dániel főispánsága tehát azért nem 
nevezhető szerencsésnek a megyére nézve — hogy a
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mert noha Isten képére teremtett okos és értelmes,' 
tanítható és kimívelhető lényei a Teremtönek, de mind
végig egész életükben fél vadallati módon tengődnek, 
mert nincs számukra iskola, nincs számukra munkahely.

Ezek a műveit társadalom számkivetettjei, páriái.
Pedig a vak is megtanítható írni, olvasni, a föld

rajzi és természetrajzi stb. hasznos ismeretekre, a néma 
megtanítható beszélni és bármily hasznos kézimunkára, 
úgy, hogy nemcsak versenyez a hallóval, de sokszor 
felUl is múlja azt.

S mégis, mintegy 5 — 5 ezer tanköteles korú 
(6—12 éves) vak és siketnéma gyermek van, ki iskolá
zás nélkül maradván, Istenre és az emberi társadalomra 
nézve elveszett, elvesztvén benne egy-egy munkás pol
gárt a haza is.

Dr. Wlassics Gyula a humánusan érző század 
üterére tevén kezét, felismerte e fogyatékosok tanít 
tatásának szükségességét, intézkedett, hogy az állam 
és társadalom közös akarattal és áldozatkészséggel 
biztosítsák ^lehetőleg valamennyi ily fogyatékosnak a 
taníttatását. Ő maga az állam nevében jó példával 
járván elül, a költségek nagyobb részét, a tanárok fize
tését magára vállalta úgy, hogy a hatóságoknak csu
pán egy iskolahelyiségről kellene most már gondos- 
kodniok.

A gyógypaedagogiai országos szaktanács, a mint 
ennek a hozzánk beküldött múlt évi jelentésből lát
szik teljes önzetlenséggel szolgálja a fogyatékos érzékű 
embertársaink tanítási ügyét s a mely törvényhatóság 
a közelebbi módozatokra, a szervezésre, költségvetésre 
véleményt, tervezetet óhajtana nyerni, azt a legkész
ségesebben megadja Borbély Sándor országos szak- 
tanácsi előadó, a váci kir. országos siketnéma intézet 
igazgatója.

Városunk, megyénk, társadalmunk lelkes, min
den magasztosért buzgó vezérférfiait, honleányait és 
jótékony egyesületeit ezennel felszólítjuk : kezdjék meg 
az 1900. évet a nemes jótékonyság azon istenies gya
korlásával, hogy adjanak tanítást és nevelést elhagya
tott embertársainknak: a siketeknek, vakoknak és 
épkhülyéknek.

H Í R E I N K .
—  Magas kitüntetés. Mint a leghitelesebb forrás

ból értesülünk, Ószentsége, XIII. Leó pápa. Saager 
Ferenc urat. ks.-od. vasúti felügyelőt, a ruttkai fő 
műhely főnökét aa egyház s közügy terén szerzett 
érdemeinek elismeréséül a *Szt. Gergelyrend< lovag 
keresztjével méltóztatott kitüntetni. Ezen kitüntetés 
nemcsak azon páratlan ügybuzgalom elismerése, melyet 
Saager Ferenc úr legközelébb a ruttkai róm. kath. 
aut. hitközség létesítése s fölvirágzása körül kifejtett 
de különösen azon tündöklő haza- s eraberszere- 
tetnek méltánylása, a melylyel az elhagyottak, özve
gyek, árvák ügyes-bajos dolgát mindenkor lelkesen 
fölkarolta. Magának az érdemrendnek átadását — 
mint halljuk — Ruttka közönségének vallás különb
ség nélkül való impozáns lelkesedésének megnyilat
kozása mellett a besztercebányai egyházmegye láng- 
lelkü főpásztora, Dr. Rimely Károly püspök úr Ö mél
tósága, vagy pedig püspöki helynöke: Msgr. Haordn 
János apáikanonok úr fogja eszközölni. Szívből gra
tulálunk !

— Közgyűlés. A »Turócmegyei Jótékony Nőegy 
let* f hó 18-án tartotta rendes közgyűlését Fekete 
Miklósné elnök őnagysága vezetése mellett, A köz
gyűlés első tárgya volt az elnöki jelentés a mull év 
eseményeiről. A jelentes több érdekfs adata közül 
kiemeljük, hogy az egylet 567 frt öO krt fordított 
szegények és árvák segélyezésére. A pénztáros jelen
tébe szerint a mull évi bevétel volt 1141 frt 66 kr., 
a kiadás pedig 1085 frt 42 kr. s így maradt fölös
legként Ö6 frt 24 kr. Az alaptőke szaporodott .‘177 frt 
95 krral s így az 1899 évi január 1-én kitüntetett 
7580 frt 89 kr. tőke ezen szaporodással az 1900. 
jan. 1-én 7958 frt 84 krt tesz ki. A Beniczkv Maria
féle alap 1101 frt 02 k r , a Jókai Mór-féle alap pedig 
90 frt 57 kr. Az egylet összes vagyona tehát 9156 frt 
67 kr. =  18313 K és 31- fillér. A Beniczky Mária- 
alap 50 frtnyi kamatjából két néptanító nyert tisz
teletdíjat a magyar nyelv és a magyar hazafias szel
lem sikeres terjesztéséért. Még pedig: Müller Ot'.ilia 
znióváraljai áll. tanítónő és Paulinyi Gábor ruttkai 
áll. népiskolai tanító, egyenkint 25—25 frtot. Választ
mányi tagokul megválasztanak: Berecz Gyuláné,
Fehér Jánosné és Kóhn Ilugóné úrhölgyek. A köz
gyűlés az egylet érdemes elnökének éljenzésével ért 
véget. A közgyűlés után a va asztmány tartott ülést, 
mely alkalommal a segélyezések állapítottak meg 
mintegy 110 frt erejéig.

—- A február 27-én megtartandó hangverseny mű
sora. E mulatság iránt az érdeklődés oly általános 
és eleven, hogy az előjelekből Ítélve — ez lesz az

1900. február 25. 3
miniszter által engedélyeztetvén, a rendezési munká
latok költségei í 1,800 írttal irányozta'tak elő oly 
módon, hogy ezen összegből 24 000 frt az államkincs
tár, 17,800 frt pedig az érdekeltség terhére esik. A 
szabá'vozás három év alatt esz végrehajtva s elő
nyei a tutajozás elősegítésében, a meder- és vizfo- 
lyási viszonyok rendezésében, a jégzajlás szabályo
zásában es kártalan levonulásában, a parti birtokok 
védelmében s a kassa-oderbergi vasút turáni hídjá
nak biztosításában fognak állani.

Farsangi táncvigalom. Rajec és vidékének 
ifjúsága 1900. február 27-én. Rajecfürdőben a gyógy- 
termekben szini előadással egybekötött farsangi 
táncvigalmat rendez. Színre kerül: A »Rendelö óra*: 
Eredeti vígjáték 1 felvonásban. — Irta: Almási
Tihamér Rendezők: Dr. Manz Balduin úr és Kala • 
fusz János úr. Színi előadás kezdete fél 8 órakor 
este. Belépti dij: személyjegy 2 korona, családjegy 
(3 személy) 4 korona. Jegyek előre válthatók Núrn- 
berg Ármin könyvkereskedésében és este a pénztár
nál, A tánczvigalom jövedelme jótékony czélra for- 
dittatik.

—  Előfizetési felhívás. Frank Zoltán, „Délkeleti 
képek* címén előfizetési felhívást hirdet, ez év ápri
lis hó közepéig megjelenő, vonzó, tárca mondorban 
a Délkárpátok Svájcának: Oravica, Marilla stb. és 
környékéről irt munkájára, mely vonzó, érdekes 
modorban megismertetni (tehát a hasznosság is egyik 
elvei kívánja az igazán festői és kiváló klimatikus

idei farsangi mulatságoknak egyik legsikerültebb es-1 hatású helyet, a nagy közönséggel. A munkát ajánl- 
téje; ez azonban senkit sem fog meglepni, ha az itt íjuk a közönség becses figyelmébe. Ára; 1 korona.
következő gazdag s változatos műsor révén mégis 
meri a rendezőség fáradhatatlan buzgóságát, a mely 
lyel a mulatságot élvezetessé igyekezett tenni. — A 
midőn még megjegyezzük, hogy az est befejező pontja 

tánc lesz — a mint különben farsang utolsó napján 
másképen el sem lehetne képzelni — ide igtatjuk az 
egyes programmpontokat: 1. »Simon Judith* Kiss 
Józseftől; szavalja Eichner Zsígmond úr. — 2. »Con- 
cert-ouverture* Reinholdtól; zongorán előadják Socst 
Alice úrhölgy és Diliért Ferenc úr. — 3. »Honvéd- 
induló* Zechmeistertől és »A szív ébredése* Pastirzk- 
tő l; citerán előadja Duschek Ilona úrhölgy. — 4. Humo- 
risztikus felolvasás. Irta Zányi Kálmán úr. — 5. »Noc- 
turne* Döhlertől és >Szegény legény búja* Ábrányitól; 
zongorán játsza Moskóczi Margit. 6. — Dalok ; tilinkón 
előadja Vogelhut Gyula úr. — 7. Ének reproductió.

— Esküvő. F. hó 24-én esküdött örök hűséget 
Mikler Andor ks-od vasúti tisztviselő Toperczer 
Mariska kisasszonynak, Özv. Toperczer Gáborné úrnő 
leányának, Turóc-Szt.-Mártonban. Tartós boldogságot 
kívánunk az uj párnak !

— Adomány. Egy mosóc-znióváraljai járásbeli 
földbirtokos, peres ügyben neki bíróságilag megítélt 
26 koronát a saját céljaira nem akarván felhasználni, 
lapunk szerkesztőjének rendelkezésére bocsájtotta 
azzal a meghatalmazással, hogy belátása szerint for
dítsa valamely közhasznú kulturális célra. Szerkesz
tőnk, a vett meghatalmazás értelmében nevezslt ösz- 
szegett a F. M K. E. turócmegyei választmánya pénz
tárának gyarapítására ajánlotta fel s az egyesület 
pénztárába — mint egyesületi pénztáros — legott 
el is helyezte a megfelelő elkönyvelés mellett.

— Halálozás. Mély fájdalom érte Dr. Strauss 
Adolf orvost és nejét, a mennyiben a könyörtelen 
halál elragadta 12 éves Margit leánykájukat. Több 
napi lázas betegsége annyira elcsigázta, hegy f. hó 
23-án éjjel megtört ellentállása. Temetése f. hó 25-én 
d e. fog végbemenni.

— A vágfolyó szabályozása A Vágfolyó turán- 
szucsáni szakaszának szabályozása a földmivelésügyi

megye, bár királyához hű maradt — de az alkot
mányosságnak is rendithetlen híve volt az absolutismus 
ellen, már pedig Révay Dániel absolutistikus irányban 
akarta a vármegyét kormányozni, mint beigtatása al
kalmával is határozottan kifejezte azt.

A viszály s visszavonás — sőt az egyéni súrló
dás hamar kitört a megye s a főispán között. A fő
ispán a byrsagialis pénzek beszedését s kezelését magá
nak tartotta fenn, de a mely a jog s régi ususnál 
fogva az, alispán hatásköréhez tartozott. A sérelem el
len a vármegye a kormányzóságnál keresett jogorvoslást.

Midőn az országban az elnyomatás a nemzeti 
felkelést '(I. Rákóczi Ferenc alatt) szülte I. Lipót király 
1672. év október i8-an keltezett levelében a turóci 
nemességet a felkelők (Rebellisek) elnyomatása vegeit 
felkelésre — insurrectióra — hívja fel. A varmegye a 
a királyi leirat — illetve parancs értelmében az insur- 
rectiót szervezi. Főkapitánynyá megvalasztatott a fő
ispán (60 frt havi fizetés), alkapitánynyá Justh István 
(30 frt), őrmester (vigiliarum magister) Beniczky Sán
dor (20 frt), Dávid Sándor zászlótartónak (77 20 dn) 
A gyalogság (hajdúk vezetője Kossuth Dániel (14 frt 
20 d), a kürtös, trombitás és dobos havi zsoldja 5 frt. 
Tartozik minden hadi szolgálatra köteles és alkalmas 
felkelni. Az alkalmatlan a törvény által korlátozott 
pénz megváltására köteleztetik. Az insurrgalt nemes
ség s hajdúság az arvamegyei felkelőkhöz volt csat
lakozandó a felső vidék védelmére. De a felkelésre 
nem lett szükség — mert a felkelők (Rebellisek) széjjel 
menvén — a megyei nemesség is haza ment, — de a

királyi leirat szerint tartozott a megye a hadipénztá.-ba 
3556 frtot fizetni,

A vármegyékre kivetett adó (Repartitió) vissza 
tetszést szült, mihez járult a vallási villongás — s az 
alkotmányban elkövetett visszaélések halmaza, A haza
fiak a szabadságának védelmére fegyvirt fogtak s ki
tűzték a szabadság zászlaját, A guerillaszerü harc 
1673— 1678-ig folyt a Tisza részein s a kárpátok aljá
ban fel Liptóig. — A magyar »kurucok* (szabadsag- 
védő) s I. Lipótnak német-magyar gúnynévén labanc
hadai közt változó szerencsével foiyt a háború. Mily 
válságos s siralmas helyzetben volt megyénk ezen idő
ben, elképzelhetjük, hogy a nagy hadi adón kívül ra 
nehezült a német katonaság eiszallasolási költsége. 
Nap-nap után jött királyi leirat — kormányzósági pa
rancs s katona parancsnoki felhívás a megyéhez — 
hogy Morvából, Csehországból ezredek vonulnak at 
a megyén — melyeket a megye elszállásolni s élel
mezni tartozott. A király 1673. év január hóban leír a 
megyéhez s tudatja hogy a rebellisek Magyarország 
felső részén török segítséggel s gallica machinatione 
újra felléptek, ennélfogva felhívja a vármegyét, hogy 
a királyt hűségre irásbelileg kötelezze magat. A var
megye felirata, hogy a lazadók törekvése s cse;szö- 
vényei (inachinatioja) a megye tudta, beleegye/ese s 
támogatása nélkül történik s biztosítja O íeiseg ■ , — 
hogy valamint a multuan e megye mindig iám,  - a 
volt, úgy jövőre is a királyi hűseget fenUrija s vé
delmezi.

(Folyt. kÖY.)

Kiadja Wunder Károly Oravicán, hová az előfizetési 
dijak, vagy a szerző elmére is, március elejéig be
küldendők. — Különben az előfizetéseket szerkesz
tőségünk is elfogadja.

—  A »Magyar gazda kincsesháza* címmel a 
földmivelésügyi miniszter olyan gazdasági munka 
megírását és kiadását határozta el, mely az egyes 
mezőgazdaságviteli ágak —. haszonvételi módok, a 
mezőgazdát érdeklő törvények, a biztosítás ügyét, a 
házi ipart, szövetkezést stb. illetőleg a kisgazdákat 
a gyakorlat és tapasztalat által bebizonyított igazsá
gok és szükséges tudnivalók felől tájékoztassa. Hogy 
azonban a népies munka tanai minden kisgazdához 
utat találjanak s az életbe menjenek át, felette kí
vánatosnak látszik, hogy a munka nemcsak olvasás 
útján terjedjen el minél szélesebb rétegben, hogy 
annak tanai lehetőleg élő szóval is megmagyaráztas- 
sanak és kifejtessenek. Minthogy pedig senki sem 
tehet e téren jobb és hasznosabb szolgalatot a taní
tóknál. ennélfogva a földmivelésügyi miniszter a 
munkát mindazon tanítóknak díjtalanul megküldetni 
rendelte, a kik ez iránt a nevezett minisztérium 
gazdasági szakoktatási osztályában — levelező-lap 
utján — jelentkeznek.

—  A hol a vevők jubilálnak. Múlt évben ünne
pelte meg Mauthner Ödön, csász. és kir udvari szál
lító magkereskedése Budapesten enállásánk 25-ik 
évfordulóját. Az idén megjelent magárjegyzékében, 
mely a gazdaközönségnek egyszersmínc szakavatott 
Útmutatóul is szolgál, — látható, hogy vevőinek nagy 
része mint a naponta százanként beérkező elismerő 
és dicsérő levelek igazoliák, jubilál. Nagy dolog ez 
most, mikor amerikai here és más alárendelt minő
ségű magokkal árasztják el a magyar gazdákat. 
Különben is általánosan ismert, hogy Mauthner Ödön 
az egyedüli cég. melyhez föltétien bizalommal for
dulhat minden gazda és minden kertészkedő. Évti
zedek óta majdnem az összes osztrák és magyar 
uradalmak, elén a népszerű József főherceg ö  fen
ségével, 20—25 év óta állandóan Mauthnernél fede
zik inagszükségletüket. De nem csak a nagy ur -dal- 
mak és mintagazdaságok, hanem hazánk nagy és kis 
gazdáinak, kertészkedőinek zöme is Mautner világ
hírű üzletének állandó vevője.

—  Prospektus a Nagy Képes Világtörténetről.
Egv érdekes és örvendetes uj jelenségről tesz tanú
ságot az az ismertető prospektus, melyet ennek a 
kiváló munkának a kiadói bocsátottak közre legújab
ban. Ez az uj jelenség az, hogy a kiadók oly alapos
sággal tájékoztatják a közönséget munkájuk tartal
máról, beosztásáról, terjedelméről, külsejéről, a kötés
ről, a papirosról, még a betűkről is, mint erre példa 
— legalább a magyar könyvkiadóknál — még nem 
volt. Ezt a prospektust elolvasván, mindenki világos 
képet, pozitív fogalmat alkothat magának a Nagy 
Képes Világtörténet kiváló jelentőségéről, megismer
kedik azzal a nagyarányú munkaprogrammal, melyet 
a mű szerkesztői maguk elé tűztek és megismerkedik 
a munka íróival is, kiknek eddigi irodalmi működé
séről a prospektus tárgyilagos rövidséggel megemlé
kezik. A munka illusztrációból is hoz mutatványokat 
a prospektus és e mutatványok újból is alkalmat 
nyújtanak nekünk arra, hogy a Nagy Képes Világ
történet illusztrációinak kiváló mübecsére és a 
reprodukciónak páratlan tökélyére utaljunk. Ez a 
prospektus maga is tanulságos érdekes olvasmány, 
mely mintegy előízét adja a nagy munkának, melyet 
ismertetni hivatva van és a melyhez méltó úgy tar
talom, mint kiállhás dolgában is. Egészben véve pedig 
a magyar könyvpiacnak oly specia itása. melyhez a 
kiadódnak, kik ezzel újabb jeléi adták fejlett Ízlésüknek 
e- a közönség szükséglétéi iránt való helyes érzékük
nek, c-ak gi átutalhatunk. A pro-p kői ! Tjmentesen 
küldi meg a Révai Testverek Irodalomi In eze- Re<z-

Ivenyiarsaság (Budapest, Vili , Üilői-ut 18.) e= bármely 
könyvkereskedés mindazoknak, kik kérik.



Turőc-Szt.-Márton,
A maláta-kivé bevezetésérél, a mely körülbelül 

egy évtizeddel ezelőtt megkezdődött és ma már az 
egész müveit világban elterjedve van, mindinkább 
bebizonyul, hogy azt jótékony hatás kiséri. úgy a 
nemzetgazdaság, mint az egészség javara. Megbecsül
hetetlen az a megtakarítás pénzértékben és a jólét
nek az az előmozdítása, melyet a Kathreiner cég az 
ő egészséges honi kávéitalának általános bevezetése 
által elért. Nem is állunk már messze attól az idő
től sem, a mikor a Kathreiner-féle Kneipp maláta
kávé, mint kitűnő pótkávé a babkávéhoz, vagy ott, 
a hol orvosi rendelet folytán a babkávé használatát 
mellőzni kell, teljesen tisztán élvezve, minden csa
ládnál otthonos lesz. Bizonyára örömmel üdvözöl
hető az a háziasszony, aki mindennapi szokásos italunk 
eme egészségi javulását övéinek üdvére bevezet vagy 
bevezetett és azt előmozdítja.

Téli menetrend a magyar kir. allamvasutakon.
Budapest—Turóc-Szt.-Márton.

Gyorsvonat ind. reggel 7-30, érk. d. u. 2*09 
Személyvonat ind. d. e. 9*35, érk. este 7*51. 
Gyorsvonat ind. d. u. 3 45, érk. este 10 40. 
Személyvonat ind. d. u. 5 20, érk. d. e. 716. 
Vegyesvonat ind. éjjel iroo , érk. d. u 12-12.

Turóc-Szt.- Márton—Budapest.
Vegyesvonat ind. d. u. 4-35, érk. reggel 5*20. 
Személyvonat ind. este 9*4, érk. d. e. 10.20. 
Gyorsvonat ind. reggel 5̂ 42, érk. d. u. 12-50. 
Személyvonat ind. reggel 7*17, érk. este 7 45. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2 45, érk. éste 9-25.

Turóc-Szt.-Márton—Ruttka.
Gyorsvonat ind. d. u. 210, érk. d. u. 2-17. 
Személyvonat ind. este 7-52, érk. este 8-oo.
Gyorsvonat ind. este 10-41, érk. este 10*48. 
Személyvonat ind. d. e. 7*17, érk. d. e. 7-29. 
Vegyesvonat ind. d. u. 12-13, érk. d. u. 12-24.

Ruttka—Turóc-Szt.-Márton.
Vegyesvonat ind. d. u. 4-20, érk. d. u. 4.34. 
Személyvonat ind. este 8-45, érk. este 9-03.
Gyorsvonat ind. reggel 5-30, érk. reggel 5-41. 
Személyvonat ind. reggel y —, érk. reggel 7-16. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-35, érk. d. u. 2 44.

Budapest—Zsolna.
Gyorsvonat ind. reggel 7.30, érk. d. u. 1-55 
Személyvonat ind. d. e. 9-25, érk. este 8-35, 
Gyorsvonat indul este 6 20, érkezik éjjel I2'25. 
Személyvonat ind. éjjel 9-05, érk. reggel 8 25.

Zsolna—Budapest.
Szeméyvonat ind. reggel 518, érk. d. u. 5.55. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-58, érk. este 9 25. 
Szeméyvonat ind. este 9-—, érk. eggel 7-55. 
Gyorsvonat ind. éjjel 3-35 érk. d. e. 9-45.

Cs. kir. szab. kassa oderbergi vasút menetrendje
Érvényes 1899. október 1-tŐl.

Ruttka—Kassa.
Személyvonat ind. d. e. 9-10, érk. d. u. 3-43. 
Személyvonat ind. reggel 5-01, érk. d. e. 11-55. 
Személyvonat ind. d. u. 3 44. érk. este 10 20. 
Gyorsvonat (máj. 15. szept. 15-ig) ind. d. u. 241, érk 

d. u. 5-10 (Poprádra).
Ruttka—Zsolna.

Személyvonat ind. este 8-12, érk. este 9-12. 
Személyvonat ind. éjjel 11-34, érk. éjjel 12-35. 
Személyvonat ind. d. u. 1-25, érk. d. u. 2-15. 
Személyvonat ind. reggel 8-oo, érk. reggel 8-55. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2 28, érk. d. u. 3-10.

Zsolna—Ruttka.
Személyvonat ind. reggel 8-35, érk. 35 d. e. 9.01. 
Személyvonat ind. reggel 4-15, érk. reggel 4-45. 
Személyvonat ind. d. u. 3-04, érk. d. u. 3-30. 
Személyvonat ind. este 9-07, érk. este 9-40.

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt.-márloni kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közli, hogy a turóc-szent-mártoni részvény 
takarékpénztárnak — Matyko Humaj szül. Fekecs 
Mária és társa elleni végrehajtási ügyében Túrán 
községben fekvő:

a) a turáni 1415. sz. tjlvben A. -f- 1—3. sor- 
sz. a felvett s B. letétel szerint %  részben Matyko 
Humaj szül. Fekecs Mária nevére irt ingatlanokra 
160 frtban és

b) a turáni 73. sz. tjkvben A. -f  3 — 5- és I, 
1—11. és 13—27. sor-sz a. felvett s B. 13. és 14. 
tételek szerint Va részben, a 246. sz. tjkvben A. -f- 
4 —17. és I. 1—48. sor-sz. a. felvett s B. 10. és 11. 
tételek szerint V2 részben, a 286. sz. tjkvben A. -f- 
15. sor-sz, a. felvett s B. 13. és 14. tételek sze
rint */a részbea, a 297. s/. tjkvben A. -f- 5—23 , 
25—42., 43—47. I. 1—9, 10 — 12. és 14—49, sor-sz. 
a. felvett és B. 13. és 14. tételek szerint egészben, 
a 299, sz tjkvben A -f- 4—8. I. 1—9 , 11 — 13. és 
15—29. sor-sz, a. felvett s B. 13. és 14. tételek sze
rint egészben, a 300. sz. tjkvben A. -f- 4 -1 2 , 
14—18. és I 1—46. sor-sz a. felvett s B. 16, és 16 
tételek %  részben, a 631. sz tjkvben A -f- 1. sor- 
sz. a. felvett s B. 11. és 12. tételek szerint Va rész
ben, a 641. sz. tjkvben A. -f  1- sor-sz. a. felvett s

B. 16. és 17. tételek szerint Va részben, 678 sz. 
tjkvben A. -f- 1. sor-sz. a. felvett s B. 3. és 4. téte
lek szerint V* részben, a 685. sz. tjkvben A. -f- 1. 
sor-sz. a. felvett s B. 10. és 11. tételek szerint Va 
részben, a 724. sz.) tjkvben A. -f  1. sor-sz. a. fel
vett s B. 8- és 9. tételek szerint Va részben, a 860. 
sz. tjkvben A -f- 1. sor-sz. a. felvett s B. 5. és 6. 
tételek szerint 8/s részben, a 889. sz. tjkvben A -j- 
1. sor-sz. a. felvett s B. 2. és 3. tételek szerint egész
ben, a 893. sz, tjkben A - f  1—2. sor-sz. a. felvett 
s B. 4. és 5. tételek szerint Va részben, a 968. rz. 
tjkvben A. -f  1—3. sor-sz. a. felvett s B. 1., 2. és
3. tételek szerint egészben, az 1176. sz. tjkvben A. 
-f- 1. sor-sz, a. felvett s B. 3. és 4. tételek szerint 
Va részben és 1297. sz. tjkvben A -f- 1. sor-sz. a. 
felvett s B. 9. és 10 tételek szerint 8/í részben 
Matyko Humaj szül. Fekecs Mária és Tnranecz 
(Krchony) András nevére irt ingatlanokra, illetve 
az ezen ó állapotú ingatlanok helyett a tagosítása 
kor 2246., 3682., 4078. és 54149. térképi számok alatt 
kiosztott birtok részletekre 550 frtban megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fenneb megjelölt inglanság 1900. évi február hó 26 
napján d. e. 10 órakor Túrán községben a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiál
tási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1899. dec. hó 10-én.

Medzihradszky, kir. aijbiró.

JB L V  D  K K  I  H  I R  A  O O .___ 1900 február 25. 8. szám

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Körmöc szab kir. és 
főbányaváros végrehajtatónak, Palesch szül. Ruszko 
Zsuzsanna és t. végrehajtást szenvedő elleni 12 frt 
95 kr. tökekövelelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben, a znióváraljai kir. jbiróság területén lévő Szkle- 
nón fekvő

1) a szklenói 93. sz. tjkvben A. I. 1. sor sz. a. 
foglait B. 2—7. t. a. egészben Palesch szül. Ruszko 
Zsuzsanna, Ruszko Ferenc, Laczko szül. Ruszko 
Mária, Ruszko Anna, kk. Ruszko József és kk. Ruszko 
Pál nevére irt ingatlanra 36 frt

2) a szklenói 207. sz. tjkvben A I 1 —57 sor-sz. 
a. foglalt B. 12—17 t. a. Vs részben ugyanazok ne
vére irt ingatlanra 452 frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a fen
tebb megjelölt ingatlan az 1900. évi március 17-én 
d. e. 10 órakor Szklenó község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállápitott kikiáltási áron 
alúl is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becs-illetve kikiáltásiárának 10% -át készpénzben vagy 
az 1881: LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes érték papírban kiküldött kezé
hez letenni avagy az 188J : LX. t.-c. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol
gáltatni.

Kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Kelt Znióváralján, 1899. évi november 13-án 

Dr- Bedé Béla, 
kir. aljbiró.
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Pos3tó-S2éjjelküldés j*

egv
férfi öltönyre 

elegendő 3-10 m. 
szelvény

c s s ü s  m a g á n o s o k n a k
I  frt 2-80 jó  minőségit \ 

frt .T10  jó  minőségű ' 
l frt 4-80 jó  minőségű j  Valódi 
) frt 7,50 finom (
) frt 8‘70 finom í

frt 10‘50 legfinomabb \  gyapot 
( frt 12-40 angol l
'f r t  13'95 Kammgarn

Egy vég egy fskete szalon-öltönyhöz I0 frt 
Felöltó-szövetek méterje 3 frt 25 krtól feljebb, 
igen szép színű lódén 1 vég 6 írttól 9 frt 
95 krig; peruvienne és dosking, állami-, vasúti 
tisztviselők és bírói hivatalosruha-szövetek; 
legfinomabb kamgarnok és cheviotok, valamint 
egyenruha-szövetek, pénzügyőrök és csendőrök 
stb. részére küld gyári áron a pontos és 

szolidnak ismert.

gyári raktár Kiesel-Amhof Brünben.
Minták Ingyen. Minlnlni klssolgúláft,
f i g y e l m e z t e t é s !  A t. c. közönség figyelmez

tetik, bogy dirckt vásárlásnál a szövetek sokkal 
olcsóbbak, mint a közbenjárók által rendellek. 
A brilni Kiesel-Anibof cég valamennyi szöveteket 
valódi gyári árakban küldi szét és nem szárait 

hozzá engedményt.

Ricbler-féle

Horgony - Pain - Expeller
Llniment. Capslcl comp.

Ezen hírneve* háziszer ellentállt az idő 
megpróbálnának, mert már több mint 30 
óv óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölósekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony 
Liui iont elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sóin kellene hiáayozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkónti árban 
majdnem mindou gyógyszertárban készlet
ben van; f ő r a k t á r :  Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bórtékü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akar megkárosodni, az minden egyes üveget 
„Horgony** védjegy és Hichtor ezégjegyzés 
nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 
RICHTER F. AD. és tárBa, RD DOLSTADT

ex. éx kir. udrxrl szállítók.
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Dinnye termelési és lepárlási v á l t ó

K a p h ató :

Schwarz Kálmán föelárusitónál
T -u i.x ó c -S z t .- l^ n á .r to n .

Minden kühögönck

a Kaiser-feie m ell-czukorkák
a legmelegebben aján lta tnak .

a  a  Q  ^  közjegyzőileg hitelesíteti b izonyítvány  a 
7  a L X (  I  legnyom atékosabban tanúskodik a m ellett, 

\ J  hogy k ö h ö g é s  re k e d tsé g , k a th a r r u s  és el- 
n y á lk á so d á s  ellen fe lü lm ú lh a ta tlan .

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

Turócz-Szt.-Márton.

48. sz. HtfX).____

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a tekintetes znióváraljai kir. járásbíró
ság 1898, évi V. 3Ö%  számú végzése következtében 
Dr. Fuchs Adolf budapesti ügyvéd által képviselt 
Lichtensiein testvérek budépesti cég jnvára Büchler 
Dávid znióváraljai vasúti állomás melletti lakos ellen 
113 K 20 f s jár erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján felülfoglalt és 3869 koronára be
csült szarvasmarha, lovak, 100 drb juh, takarmány, 
házi és gazd. felszerelés, szobabútor, ágynemű stb. 
ingóságok, melyek a Tátra f m. bank javára 2560 K 
iránt fl0%8 sz. a. eredetileg lefoglaltattak, s azóta 
többrendbeli végr. ügyben ínlülfoglalva lettek nyíl* 
vános árveréssen eladatnak.

Mely árveresnek znióváraljai kir, jbiróságnak 
1898. V. 38%. számú végzése folytán 143 K 29 f tőke- 
követelés, ennek 1898. évi julius hó 27. napjától járó 
5°/0 kamatai és eddig összesen 76 K 28 fben biróilag 
már megállápitott költségek erejéig a znióváraljai 
vasúti állomás mellett leendő eszközlésére 1900 óvj 
február ho 23-ik napjanak délelőtti 10 órája ha
táridőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintétt ingó
ságok készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Znióváraljan, 1900. évi febr. hó 6.
Szibner,

____________  kir. jbirósági végrehajtó.
Turóc-ait.-m4rtoni Magyar Nyomda -  Moskóizi Koránon*
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