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Kiadóhivatal: a turóc-szt.-mártoni „Magyar Nyomda".
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Hirdetések legjut&nyosabban, árszabály szerint.
Lapunk szám ára hirdetéseket — eredeti á rakban  — m in

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

Justh Ferenc oroz. gy. kópiselő 
beszéde.

A napilapok dicsérő elismeréssel ugyan, de csak 
kivonatosan közölték vármegyénk felső járása érdemes 
országgyűlési képviselőjének f. évi március hó 19-én a 
képviselőházban tartott beszédét. Minthogy azonban 
vármegyénk közönségét s általában a felvidék gazda
közönségét közelebbről érdekelheti országgyűlési kép
viselőnk érdekes beszéde, — azt szükségesnek látjuk 
egész terjedelmében úgy, a mint elmondatott s úgy a 
mint a képviselőház által fogadtatott, a gyorsírói fel
vételek alapján közzétenni:

*T. ház! Magyarország felvirágzása, gyarapodása, 
szóval anyagi boldogulása, csakis egy minden tekintet
ben megfelelően irányított földmivelési politika útján 
lévén elérhető, (Halljuk! Halljuk !) hazafias kötelessé
get vélek teljesíteni, midőn nézeteimnek a t. házban 
a földmivelés1 költségvetés tárgyalásakor kifejezést 
adok. Nem tagadom, hogy valahányszor a földmive- 
léssel összefüggő kérdésekkel, foglalkozom, az agrárius 
eszméknek klaszikus hazája, Poroszország jut eszembe, 
a hol ezekért küzdöttek, s ezeket jutatták diadalra 
a szazad elejétől egész a jelenig, a fötdmivelés terén 
maguknak halhatatlan érdemeket szerzett férfiak, 
kik kivívták hazájukban a földmivelési politikának az 
azt megillető első helyet, és ezzel kapcsolatosan — 
dacára a rossz talaji és éghajlati viszonyoknak, — a 
porosz mezőgazdaság felvirágzását és jövedelmezőségét. 
S bár beismerem, hogy a porosz törvényhozási intéz
kedéseknek minden változtatás nélkül a honi viszo
nyokra való alkalmazasa végzetes tévedés volna, mégis 
tanulmányozva azokat, sok tanulságos következtetést 
vonhatunk le a magunk számára, többek közt és leg
főképpen azt, hogy a földmivelési politikának nemzeti 
irányúnak és közgazdaságilag is helyesnek kell lennie 
(Élénk helyeslés a jobboldalon.) Sarkalatos két elv ez. 
a melynek érvényesülése a magyar viszonyok közt 
okvetlenül szükséges. Mert a milyen végzetes hibának 
tekinteném az u. n. agrarizmust egyoldalúlag túlhaj
tani, s ezzel a türelmet nem ismerő politikával, ipart 
és kereskedelmet tönkre tenni, ép oly helytelennek 
tartanám azt a földmivelési politikát, a mely az ipar 
nak és kereskedelemnek a maga rovására engedne 
tért, ezzel a nemzet anyagi megizmosodását és szellemi

kifejlődését megakadályozná. (Élénk helyeslés a jobb I 
oldalon.) De e két szükségesnek és kívánatosnak' 
jelzett irány-elvnek, t. i. a nemzeti iránynak és a köz- 
gazdasági helyességnek mérlegelésekor, bár mind a 
kettőt igen fontosnak tartom, a nemzeti iránynak ér- ' 
vényre juttatását előbbre helyezem. (Helyeslés a jobb
oldalon.) Mert én csak egy, minden tekintetben meg
elégedett, hazáját igazan szerető, s a kozmopolitiz- 
raustól teljesen ment népességben tudom a nemzet 
fenntartó képességét fellelni, és sokkal veszedelmesebb
nek ennek az országnak a fennállhatására az agrár- 
szociálismust — mint talán magokat a nemzetiségi 
mozgalmakat. ('Ellenmondások a szélső baloldalon.) 
Mert a mig a nemzetiségi mozgalmak csakis a nem 
magyar ajkú vidékeken igyekeznek eszméiknek propa
gandát csinálni: addig az ajjrárszocialismus éppen a 
magyarságot mételyezi meg kozmopolitikus elvekkel’ 
Azért azt hiszem, hogy az az államférfiú lesz az, a ki 
rászolgált leginkább az utókor hálájára, a ki az agrár- 
sociálismus kérdését helyesen megoldotta. A mostani 
földmivelési kormánynak tagadhatatlanúl el kell ismerni 
azon érdemét, hogy ezen kérdésekkel foglalkozott. 
(Úgy van! a jobb oldalon.) Pliszen nem keli egyebet 
tekintenünk, mint a nagy szabású mozgalmat, a melyet 
a földmivelésügyi minister úr a telepítés kérdésének he
lyes és végleges irányba való terelése érdekében meg
indított, s a mely alkalommal az ország legjobbjai 
mondták el nézeteiket; vagy tekintsük ama már régen 
megindult, neme* actiót, a ^melyet a ruthéneknek a 
végveszedelemből való kimentése érdekében folytat* 
— és én bevallom, t. ház, hogy ezen két nagy moz
galom közül az utóbbit, t. i. a ruthén actiót tartom a 
nemzeti állam kiépítésére legfontosabbnak. Mert én 
ebben a soknyelvű országban sohasem kerestem az 
egynyelvüségben, hanem csakis az egyöntetű érzésben, 
az e hazában divó bármely nyelven kifejezett igaz 
hazaszeretetben a hazafiságot. Azért sokkal fontosabb
nak tartom, hogy hazánk egyes, nem magyarajkú 
lakossággal biró vidékein, ama lakosságnak az otthon 
való megélhetése lehetőségét biztosítsuk, mint azt, hogy 
ezen lakosságot esetleg más vidékre telepítve, a mely
nek talán talaji és éghajlati viszonyai annak meg nem 
felelnek, ez által elégedetlenné tegyük.

Nem akarom én ezzel korántsem a telepítés nagy 
fontosságát vitatni, vagy kétségbe vonni; én csak con-

statálni kívánom azt, hogy a telepítés közgazdaságilag 
igen fontos, oly vidéken, a melynek talaja kitünően 
termő, népessége azonban gyér, oly célból, hogy a 
népesség szaporítása által ott a gazgálkodás belterje
sebbé, s igy jövedelmezőbbé tétessék; vagy pedig a 
nagy magyar alföldnek —■ tőkegazdag, de a talaj meg
kötöttségénél fogva földet vásárolni nem tudó * e 
miatt a socialismus felé hajló népe között, a hol ez 
egyenesen kívánatos.

Hiszen a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a 
telepítések közül csak a nagy anyagi áldozatokkal 
létesített állami telepek virágoznak, miglen a magán
telepek és a kisebb eszközökkel létesített állami tele
pek nagyobbadán, még máig is a kezdet nehézségeivel 
küzdenek. Ezek a tapasztalatok nem lévén nagyon biz
tatók s mellette különösen az ország hegyi vidékéről, 
sajnos, a kivándorlás Amerikába óriási mérveket öltvén, 
parancsolólag arra intenek, hogy adju.c meg minden 
egyes vidék lakosságának az otthon való megélhetés 
lehetőségét, föltéve természetesen, hogy azon helyeken 
a népesség nem oly sűrű, hogy ennek a kérdésnek 
mezőgazdaságilag való megoldása már magában véve 
azáltal, hogy az egyesre jutó földterület túlságosan 
kicsi, meg nem valósítható. Ez a felfogás szülte a 
ruthén actiót és az azzal kapcsolatos, abból természe
tes következéskép folyó intézkedéseket. Minden igaz 
hazafinak kívánnia kell, vajha ez az actió mentői hama
rább sikerre vezetne (Úgy van! jobbfelő!.), mentői ha
marább a Kárpátoknak egész mentére kiterjesztetnék, 
(Helyeslés jobbfelől) és vajha semmiféle visszavonás, 
semmi félreértés avagy vallási gyűlölködés és félté
kenykedés ezt terjedésében ne gátolná. (Helyeslés a 
a jobboldalon.) A megélhetés lehetősége s ennek su- 
perlativusa a jólét, legbiztosabb ellenszere a socialis- 
musnak ; (Úgy van! jobbfelől) legnagyobb biztosítéka e 
sok nyelvű országban a hazafiságnak; legszebb vív
mánya a nemzeti irányú és gazdaságilag is helyesen 
vezetett közgazdasági politikának, (Úgy van ! jobbfelől) 
a melynek egyik fő feladataúl azt tekintem, hogy meg
adja minden vidéknek a lehetőséget arra, hogy azt 
termelje, a mi ott a legelőnyösebben állítható elő, és 
az ipart ott tejleszsze, a hol a mezőgazdaságtól a leg
szükségesebb munkaerőt el nem vonja. (Helyeslés 
jobbfelől.) Mert jól tudom azt, és tudja minden iparos 
és kereskedő, hogy Magyarországon a földmivelésnek

A „FELV IDÉKI HÍRADÓ" TÁRCÁJA.
Turócvármegye 

főispánjai s tisztviselői.
Közli: Br&z Béla
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(Folytatás).

Ezen óriási teher ellen a kormányzósághoz fordul 
a megye, Hogy a trón iránti hűségből kifolyólag az enge
delmesség végső határáig ment már, de az *impossi- 
bilia netno tenetur*, miután már egészen ki van me
rülve, még a v í z  rongálta hidakat sem képes helyre 
állíttatni. A kérelemre az egyszerű utasítás az lett, hogy 
Turócon keresztül van az egyenes s legrövidebb út, a 
királyi akarat teljesítendő. Május hóban Barkóczy csa
pata vonúl at a megyén. A megye határozata, hogy Hu
szár Imre és Czemanka Ádam megelőzve a katonaság 
bevonulását, azonnal induljanak a csapat vezéréhez s 
100 aranynyal meghonorálva — tartsak vissza ezzel a 
megyén való átvonulásától. Ugyancsak május hóban 
Strazoídó generális Kassáról értesíti a megyét, hogy 
Turócba lovakat küld, melyeknek élelmezéséről gon
doskodjék s jó rét-legelőt jelöljön ki azok számára. 
A megye vissza ír, hogy a nagy áradások következté
ben nincs réti legelő, — a takarmány mind elfogyott 
egyen irgalommal a szegény nép iránt. A generális

vissza ír, hogy előbbeni felhívása szerint járjon el a 
megye. ,

Június hóban Badiáni ezredes csapatja vonúl át a 
megyén s a Vág folyónál fog őr állomást tartani a fel
kelők feltartóztatására. Az elszállásolás s élelmezés új
ból a megyét terheli.

Július hóban a Poyer-ezred öt zászlóalja vonúl át 
a megyén — miről a megyét értesíti az ezredes — 
hogy a szükségletekről intézkedjék.

Augusztus hóban a királyi leirat szerint Morva, 
Szilézia és Csehországból több csapat vonuland át a 
megyén, a szükséges intézkedéseket tegye meg a megye.

Szeptember hóban Cobb (Kobb) ezredes írja a me
gyének, hogy 25 fuvart küldjön a katonaszallításhoz.

Ugyancsak szeptemberben Volkra generális tudatja 
a megyével, hogy Morva felől 1000 katona vonúl felső 
Magyarországba, Rózsahegyen állomásozandó. Felhívja 
a megyét, hogy miután Liptóban nagyobb hadtest 
összpontosittatik, ha netalán Liptóban eleséghiány 
merülne fel, Turócmegye is gondoskodjék az élelme
zésről.

Szintén szeptember hóban vonúl át a megyén a 
Metternich s később a bádeni ezred öt csapatja.

A császári hadsereg zöme a Vág folyó mentén volt 
felállítva az Árva felőli szorosokat védeni, miután ezen 
úton közeledtek a felkelők. A megye a várak védelmé
ről gondoskodik — helyőrséggel látja el. A megyei le
véltár Szklabinya várába vitetik, miután idősb Br. Révay

Imre alkalmas helyet jelölt ki számára oly feltétel mel
lett, hogy az okmányok jól lepecsételve, a vármegye is 
fegyveres erőt adjon a vár védelmezésére. Ugyancsak 
ide hozatott a zniói Convent okmánytára is, miután Znió 
vára nagyobb ostromnak nézett elébe.

Br. Révay Imre 1678— 1687.
Megyénk 1676. junius ti-tői, a gyászos véget ért 

Révay Dánielnek a legfelsőbb parancs következtében 
történt elfogatásától, egész 1688. év tavaszáig volt fois- 
páni kormányzat nélkül. A legválságosabb időben kellett 
nélküleznie kormányzóját, s ezzel kapcsolatosan nem 
volt a megyében tisztujítás sem. A tisztviselők ismételve 
lemondtak ugyan hivatalukról eme zavargós időben, s 
csak kényszerülve viselték tisztségüket, a miből a köz
jóra abnormális viszonyok háramiottak.

Midőn a királyi leirat tudatja a megyével, hogy Br- 
Révay Dániel halálával az akadaly megszűnt, a tiszt
újító ülés raegtartásárá nézve felhívja a megyét, hogy 
tisztújító ülést tartson, azon utasítással, hogy a tisztújító 
ülésen a választás vezetését, illetve a candidationalis jo
got a türóci Convent főnöke, Ruttkay Miklós eszközölje, 
s hogy ha az alispán eddig nem mondott volna le 
az alispáni hivatalra Huszár Imrét, mint «jó katolikust* 
jelölvén válassza meg, ki a megye érdekében több éven 
át mint követ eredménynyel buzgólkodott.

A megye önkormányzatába való beavatkozás ellen 
tiltakozik idősb Br. Révay István, de protestál leginkább 
azért, mert jólehet Br. Révay Dániel halálával megüre-
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jóléte (Halljuk! Halljuk!) kulcsa az ipar és kereskede
lem virágzásának,

Ezzel, t. ház, be is fejeztem azt, a mit egész ál
talánosságban elmondani kivantam. Most a t. ház en 
gedelmévcl még csak két részletkérdést kívánnék egész 
röviden megemlíteni. (Halljuk! Halljuk!) És pedig 
azért most, nehogy az amúgy is hosszúra nyúlt vitat 
a részleteknél történendő esetleges felszólalásommal 
kelleténél tovább nyújtsam. (Halijuk ! Halljuk!) Elsősor
ban a szesz-contingensról kivanok szólani. Itt röviden 
csak üdvözölni kívánom a t. földmivelésügyi minister 
urat azért a ténykedésért, hogy igyekszik maganak 
döntő befolyást biztosítani a mezőgazdasagi szeszgyá
rak között a contingensnek kiosztása tekintetében, 
főleg nagyfontossagúnak tartom ezt akkor, a mikor 
ipari részről a mezőgazdák fellépését anarchistikus ten- 
dentiajúnak tüntetik fel. Én azt hiszem, hogy igen 
fontos volna, ha az orsz. magy. gazdasági egyesület 
és az ország egyéb gazdasági egyesületei ugyanazt 
a mozgalmat indítanak meg a mezőgazdasagi szesz
gyártás érdekében, a melyet az ipari és kereskedelmi 
kamarak az ipari szeszgyárak mellett megindítottak. 
(Helyeslés jobbfelől.)

A másik kérdés, a melyhez hozzászólni kívánok, 
az aliattenyésztés kérdése (Halljuk ! Halljuk !), a mely 
az egész országban, de különösen a hegyvidéken óri
ási fontossagg.il bir, mert hivatva van az egész hegy
vidék gazdasági viszonyait átalakítani az aítal, hogy 
az ott nem jövedelmező magtermelést hatraszoritja, ez
által uj jövedelmi forrásokat nyitván a népnek, uj te
rületet nyit meg az alföldi gabona exportjának. Az 
aliattenyésztés felvirágzása függ az apaállatoknak 
szükséges számban rendelkezésre bocsátásától az egyes 
községekben és ép azért azt hiszem, hogy igen fontos 
volna, hogy mivel a földmivelésügyi miniszter úrnak 
költségvetésében nincsen elegendő alap az apaállatok 
beszerzésére, a pénztári készletekből előleg adatnék, a 
mely előleggel a kellő vagy tálán feles számú apa
állatok beszerzése lehetővé válnék ; hiszen ez a kölcsön 
tényleg nem volna egyéb, mint egy rövid lajaratú 
másfél esztendős kölcsön, mert ezen idő leforgása 
alatt, a köztenyészetekből azon összegek visszatérít
tetnének.

Ezt kívántam a részletekhez elmondani; különben 
áttanulmányozván az egész költségvetést, azt teljesen 
magaméva teszem, érte a földmivelésügyi miniszter urat 
üdvözlöm és azt a legjobb és legtisztább lelkiismerettel 
megszavazom. (Elénk helyeslés a jobboldalon).*

Lapszemle.
A helybeli tót újság a »Narodnie Noviny* élén 

alió publicisták valahogy állasfoglalasra fanyalodtak a 
magyar nemzeti politikában. Eddig kifogyhatatlan pesszi
mizmustól eltelve, mindig bosszúsan rúgtak egyet min
den politikai jelenségen, mint a bőrébe nem férő mér
ges gyermek, de az Egan-féle konfliktus áthangolta 
konok felíogásukat s Szélinek és Darányinak antisze- 
misztikusnak Ítélt allasfoglalasa, többek között megsze
rezte nekik a tótok nagy rokonszenvét is.

A tótokban ölő elkeseredés s halálos gyűlölet 
lakozik a zsidóság ellen s az Egan-féle akció, noha a 
mint azt a pesti filosemitak nagy része elismerte, nem 
föltétlenül antiszemisztikus, nagy diadalmamorba rin
gatta a felvidéki tótság vezéreit.

sedett ugyan a főispáni szék, s a tisztújító üiés megtar
tása szükségessé vált, de az I. Ferdinand király által 
1561-ben a Révay családnak adományozott priviiegium 
a tisztújító üléseken a jelölést (candídatiót) a Révay csa
ládnak tartja fenn s ezen priviegium öröksegképen át
száll az utódokra is, s miután a priviiegium alapján Szkla- 
binya várának'van ura s a megyének perpetuus comes-e 
ezen jog kizárólag a Révay csaladot illeti s nem a tú
róéi praepostsagot. Ebből kifolyólag a megye most még 
semmit sem határozott s a tisztújító ülést 1677. de
cember 23-ara halasztotta, a mikor csakugyan Huszár 
Imre választatott meg alispánnak.

A főispáni méltóság Br. Révay Imrére szállott. 
Egy az 1678. év március 9 én Becsben keltezett királyi 
leiratban Br. Révay Imre megyénk főispánjának, comes 
supremus-nak cimeztetik, mely leirat meghagyja a főis
pánnak, hogy a megyétől a hadi adót beszedetvén, azt 
illetékes heiyre szolgáltassa be.

Végre 1678. april 30-án keltezett kir. okirat tudat
ja a megyével, hogy az 1. Ferdinand aital adományo
zott privilégium alapjan a főispánsag Br. Révay Imrét 
illeti meg, miért a király őt nevezte ki főispánná. Fel
hívja a kiraiy Hasko Jakab cimz. püspököt s vagujhelyi 
prépostot, hogy a beigtatast eszközölje. A megye ismerve 
az uj főispán személyi tulajdonait, egy jobb jövőnók 
felvirradasat latja az uj főispánban s megszüntetését ama ■ 
ádáz harcoknak s a megye jólétét veszélyeztető vissza- ! 
vonásoknak, s személyi viszályoknak, melyek eddig aj
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Egyszerre elfelejtették azokat az inzultusokat, 

melyekkel Szélit csak hat hétcel ezelőtt illették s nagy 
kegyesen fölébe borítottak a védő pajzsot az u. n. 
Tisza-Bánfly fraktió vagy klikk ellen, meiy kijelentésük 
szerint paktal a zsidókkal s megteremtője egy ultra- 
sovén magyar újságnak a »Magyar Szónak*, melynek 
élén szintén egy zsidó all!

Ha nem is vitathatjuk cl, hogy van valami a le
vegőben, a mi a Széll-kormanyt alapjaiban megrendí
teni igyekezik, még sem lehet azt a nézetet általáno
sítani, hogy a zsidókérdés az. agyarkodás főoka.

Kényelemből azonban a N. N. összesodorja ostor- 
sz.alait s mert a »Magyar Szó* nagy hangon az egy
séges Magyarország eszméjének külső és belső érvé
nyesítését szorgalmazza s hozza sok ideális, sokszor 
nehéz, kivitelű, szinte problematikus eszközt emleget, 
a tótsag dúi-fúl mérgében s az akció kútforrásat abban 
a körülményben keresi, hogy Tisza-Banflyék a zsidók 
vailan s a filoszemista lap segítségével akarjak egyrészt 
ledorongolni a nemzetiségekor, másrészt magukhoz ra
gadni a kormányt.

A »Narodnie Noviny* f. é. 23-ik száma »Barbár, 
felfogások* címen vezérei Kkezik a »Magyar Szó* iránya 
s tartalma ellen.

1900. március^ 25._____________

. T e r n ^ e s ,  alakit a
sara a kormánypárt. Hogy cV,ak a ,.ért) hogy

- t a B r

ha“ 4tAUS k<ria:1"  “ « * .  verik egy-
más,. Ez nem fekély“ J ^ p ^ d S ' v a l t  Mk 
,est rothadt éa ^  h P  ^  el'kulöllítve akarnak 
S ? r « i í  . ’ n^vanossag és Ega„ által elitéit rablögv.lj

kOSOkIIy”'körülmények' kört ileni lehet Magyarorsragnalt 
reménye kiszabadulni Ausztria hatalmából. Mert nincs 
férfi ki a nemzetiségeket az erőszakos magyarosíts 
rabságából yaid kiszabadítás! harc zászlóját magasra 
emelné és bátran kikiáltana, hogy csak a szabad nem
zetiségek eiős karjaival lehetséges kivívni a közös haza 
teljes “szabadsagai és függetlenségét..

Ezen ingadozó vagy rejtelmes értelmű vezércikk 
erkölcsi intése ez:

12. szám

írja: hogy az ököijog idejében, vagy a legsöté
tebb Afrikában kell képzelnie magat, a ki olvassa a 
M. Sz. ujabh kirohanásait. Pl. írja, miszerint a nemze
tiségi kérdés a szennyes fehérnemű kérdése s ezt zárt 
ajtók mellet kell mosni otthon. Ha pedig nem lehet 
vele végezni a jogeiv segítségével, tekintessék az, mint 
a hatalom kérdése, az. allam érdeke, melyekre nem bo
rítható a törvény paragrafusa, mely nem tűr semmiféle1 
vitát, melynek csak a meghódolás marad hátra.

A mint latjuk, bennünket kidobtak a törvény alól. 
A pisztráng, nyúl, fogoly, fúrj stb. legalább bizonyos 
időben, midőn feszkelnek, élveznek vadasztilalinat s 
akkor nem szabad azokat fogni, ölni éa lövöldözni. A 
nem magyar nemzetiségeknek ennyije sem lenne ? S a 
nemzetiségek kiirtását, hogy megkívánja nemcsak az 
»egységes magyar allam*, hanem a/, osztrak-magyar 
allam monarchikus, dynasztikus érdeke, meg a hármas 
szövetség előnye s legfőképpen a német birodalom.

. . . Állítólag a >veszély«, mely fenyegeti a magyar 
államot, ijesztette meg annyija a proponáló sovent, 
hogy kard és tőr után nyúl, állítván miszerint a szom
szédos nagy államok részéről veszedelem érheti az 
országot, meiy nem erős egységében s nincsenek rokon 
fajú országszomszédai, miwép a szlávoknak, néme
teknek stb.

Ily barbár kirohanásokkal, s nemzetiségek gyilko
lásával lehetetlen a 20-ik szazadban politikát űzni, mert 
ez kihívja az egész viiag ellenszenvét es tiltakozását.

Mi azért regisztráltuk ezeket — végzi a N. N. — 
hogy kimutassuk, mi módón kapaszkodik hátainkon 
végig bizonyos klikk a zsíros fazékhoz, igyekezvén el
tolni Szélit s uj liberális pártját! ? De midőn kormá
nyon volt ez az érdekelt klikk, akkor bezeg nem falta: 
úgy a nemzetiségeket. De ebből eklatansúl az a tanul
ság rezuital, hogy tulajdonképen a nem magyar nem
zetiségek buktatják a minisztereket. De kötve hisszük, 
hogy ledöntik Szélit, hisz ő is licitál, csak, hogy kau
cióval, míg a Tiszaistak a nélkül.*

A Narodnie Noviny f. é. 30-ik száma pedig »De- 
kompozició* czírnen ilyenformán lamentál.

»Nalunk mar nincs eszme, nincs erély az embe
rekben, tálán az arany sem oiy tiszta, mint egykor: 
mind pénz után bomlik, meg pedig bármiféle pénz utau ; 
kseft után tekint kis es nagy. Az egesz élet romlott s 
az emberek at vannak halva a zsidósággal.«

Aztán előszamlalja a N. N. a kormánypárt kor
rumpált karakterisztikumát. Hogy Kossu h Ferencet 
100 ezer írttal vesztegették meg a liberálisok, hogy 
csak ötven év muiva kerülhessenek sajtó alá Kossuth 
Lajos ellenzékszító memóriái. Hogy a képviselőházban 
nincs is igazi ellenzék többé, csak olyan, melyet pén-

Március 15-ike Ruttkán.
Évok óta kísérem figyelemmel a hazafias érzelmek 

erősbüdését s repcs a lelkem az ürömtől, hogy évröl- 
évro haladást, óriási haladást tapasztalok. Kétszeres 
üröm tölthet el minden hazafias gondolkozást egyént, 
midőn látja, hogy ezen helység különböző anyanyelvű 
lakossága ma már édes magyar nyelvünkön zeng 
hozsánnát a szabadság, a testvériség, az egyenlőség 
istennőjének.

Századok elnyomatása után a szabadság felderültét 
megnyitó nagy nemzeti ünnepünk Március 15-ko 
megünnepléséről Ruttkán, kívánok röviden beszámolni 
szerény soraimban.

Évröl-évro lelkesült örömmel gondoltunk e íiapt'a | 
évröl-évre hazafias érzelmekkel kebleinkben igyekeztünk 
hódolatunkat nagyjaink iránt kifejezni szerény körünk
ben, de ily általános, mondhatnám impozáns módon 
nem nyilvánult a lelkesedés eddig solia, mint most március 
15-én. De hogy is lehetne ez másként, midőn hazafias 
fiatalságunk mellé állottak s közreműködésüket felaján
lották lelkes honleányaink: Ruttka hülgyküzönsego. — 
Nem találok szavakat, melyekkol eme nemes elhatáro
zásukat eléggé méltányolni képes volnék. De hadd 
beszéljenek a tények.

A ,,Ruttkai Daloskür“ mint már évek óta, most 
is kezébe vette a március 15-ko meg ünnejdésének 
rendezését. Fáradliatlan buzgalommal készült az ünne
pélyre ; lelkesült szívvel gondolt már előre is a nagy 
napra, különösen midőn értesült, hogy derék hölgyeink 
önkényt nyilatkoztatták ki, hogy szíves örömest közro- 
munkái kodnak az ünnepély fényének emelésében s 
megalakult a vegyeskar. Általános volt az elismerés 
hölgyeink iránt, általános érdeklődéssel néztünk az 
ünnepély ólé.

A vasúti vendéglő I-II. osztályú éttermeiben a 
zsúfolásig megtelt közönség állítattál hallgatta az ünne
pély első pontja, a „Ilymnus" előadását a „Ruttkai 
Daloskör*' által, melynek elhangzása után Veszély Imre 
áll. isk. tanító mondta el lelkesülten a nap jelentő
ségét méltató igazán szép beszédét s a hazafias közönség

megye s főispánja között dúltak s melyek oly gyászos 
emieket hagytak a megye beiéletében. Örömmel veszi 
tudomásul a megye a kineveztetést, mire eme válságos 
időben oiy nagy szüksége volt, tekintve azt, hogy 
megyénk a német katonaság által el volt nyomva — 
s Thököly! Imre is kitűzte a felvidéken a nemzeti sza
badság zászlóját.

A megyei Rendek és Karok május havában gyűl
tek össze közgyűlésre, illetve a főispáni beigtatásra. 
Turkovich János bajmóci prépost bemutatja a közgyű
lésnek a kiraiyi megoizo levelet, a mely szerint Haskó 
Jakab vagujhelyi prépost s címzetes püspök bízatott 
meg a főispán beigtatasaval. De Haskó Jakab akadá
lyoztatva léven, Turkovich Jánost bízza meg az instalia- 
tióvai. Az installatio megtörténik, a főispán a királyi 
hűségre s az igazság szolgalratasara leleszi az esküt: 
a megyei rendeKet és karokat szabadsagukban mégha- 
gyom; a megyei rendeleteket megtartom; a kincstár 
részére eztn megyéből a jövedelmeket beszolgakalom ; 
a királyi rendeletcket és parancsokat megiartom s azok! 
megtartására lelügyelek, U telsége ellenségeinek ellene 
m ondO K  ; a király embereivel a b Hátságot s szövetsé
get fentartom.

A főispán, beiktató beszedet, 18 pontban mint ja
vaslatot terjeszti a megye közönsége elé, melynek 
rövid kivonata: Isteni tisztelet mcgtarta.su; a káromko
dás s atkozódas szigorú tilalma. A magistratus a 
megye-gyűléseken s üléseken tartózkodjék a lármás s

botlányos jelenetektől. Minden posta egy képviselőt 
küldjön a megyei gyűlésekre. A bűnvádakra s felfolya- 
modasokra uj határozat hozandó s azok írásban nyúj
tandók be; a ki a megye gyűléseken meg nem jelenik, 
a szabály rendelet szerint büntetendő. A megyei ügyész 
hivatalköre meghatároztatik. Hogy a lármás jelenetek, 
vitatkozások, szemrehányások a gyűlésből kiküszöbö
lendők s actio által birságolandók. A megyében elő
forduló sokszoros tüzesetek meggátlására szigorú sza
bályrendelet hozandó s szigorúan inquiralandó. A kó
borló német katonaság ellen, melynek lakása a szabad 
természet s jövedelme az utakoni fosztogatás s a nép 
zsarolása, a királyi rendelet értelmében a nép megol- 
taimazásara á megye szigorúan járjon el, s a közbiz
tonságra felügyeljen. Élelmezést s hadi szal'ást csakis 
a szabad menlevéllel — salvi passjjs r— bíróknak ad
jon a nép. Továbbá, miután egyes nemesek s különö- 
nősen a szolgák a szabadság kivívásának ürügye alatt 
jönnek-mennek, \  szegény népet zaklatják, az ilyenek 

' elfogandok s ezeknek ellenőrzésére az alsó s felső já
rásban egy-egy kapitányság szervezendő szükséges 
karhatalommal. Az elharapódzott mérték-hamisításra 
szigorú rendelet alkotandó s felügyelet alkalmazandó. 
A jobb hús fontja 3 dénár, a sil myahbé olc3Óbb[; az 
ez ellen vétők nyomozandók s büntetendők.

(Folyt, köy.)



szívből ismételto annak végszavait: „É^OU a hflm“ ! 
» % "  11 kll% “ I A Daloskor által szépen előadott 
„Kossütli nótá“-t hallgattuk meg ezután. — Most klivot- 
kezelt az ünnepély egy kellemes ponlja: Maj or Janka 
szavalta el Jakab Ödlln szép kWtcményét: „Az irgalom" 
mllvésziosen, oly érzolmosen, hogy nemcsak az Ünnepély 
szobbik rászánok, de nokllnk férfiaknak is künyek 
gyűltek meg szomcinkbon s a praktikus elrendezést 
dicséri csak, bogy a szívhez szóló szavalásra az ünne
pély fénypontját képző vegyeskor fellépése következett, 
h'alrongetó taps fogadta a 18 bülgygyel élén megjelenő 
vogyoskart; moly „Népdalcgyvolog"-et adott elő, hogy 
mily szépen, bizonyitékül szolgálhat az, hogy mindaddig 
ujváztatta a szebbnél szebb dalokat a lelkesült közönség, 
míg csak az angyali kar M inkbe nőm zengte, hogy: 
„vége van" 1 Petőfi Sándor „Nemzeti dal“-át .Szabó 
János ár szavalta igazi magyar touiporamontummal. 
Ekkor lépett fel a vegyeskar a „Kuttkai Daloskor" 
együttesen s a közel 80 főből álló egyesült kar gyújtó 
hatással dalolta ol a Boldis Ignác által énnekarra 
szorzott „Nemzeti dal"-t. — A hazafias ünnepélyt a 
„Kuttkai Daloskör" által szépon előadott „Szózat" 
olénokléso fejezte be.

Mondtam, bogy befejoztc, de nem, csupán a pro- 
grammSzorll ünnepély ért ezzol véget, nemsokára a lel
kesült fiatalság táncban folytatta azt a ks.-od. vasút 18- 
mühelyi zenekarának hangjainál, mely szép klaszszikns 
darabok előadásával szívós volt az egyes közök között 
a közönséget mulattatni. S ha nem jön a 12. óra, tán 
reggelig járta volna a csárdást, okkor azonban a zene 
elhallgatván, abban maradt a kopogós, hogy bolyt adjon 
a csöndesebb mulatozásnak, mely víg danázás között 
eltartott a reggeli órákig. Egy Jeicuvoll,

C S A R N O K .

Á no mint — feleség.
Azt mondják sokan, hogy a női ész már termé

szeténél fogva csak öltözékre, piperére s okhoz hason
lókra gondol és hogy az irodalomban legfölobb a 
a szerelmes dalok s regények érdeklik őt.

Ez nem igaz !
Tapasztalásból tudom, hogy vannak leányok, akik 

igen szívesen s mohón vágyódnak megtudni a magasz
tosak!) nézeteket s igazságokat.

Ha minden más tárgytól távol tartjuk ökot, akkor 
természetesen azokon akadnak, azokra fordul figyelmük, 
a melyeket nekik hagyunk. Hiszen az ürességet vala
mivel ki kell tölteniük; az időt valamire csak fel kell 
használmok és megröviditoniük.

Emeljük csak fel lelkűket, gondolkodásukat fon
tosabb érdekekhez, tűzzünk ki számukra magasabb 
célt, s csakhamar meg fog bennünket lepni a leány 
gondolkodása épen úgy mint a liué.

Hogy a feleség magasztos hivatása minden köte
lességének megfelelhessen, elkerülhetlcn szükséges, hogy 
ji családban e célhoz képest kellőleg kiképcztcssék s elöké.- 
szíí essek. Lehetetlen, hogy toljeson megfeleljen feladatának 
oly nö, aki korunk kívánalmait nem ismeri, aki az idő 
küzdelmeit mqg nem értette, kinek lelkét nőm hatja át a 
lelkesedés a jó s szépért, családja, nemzete s hazája 
üdvéért!

Az a nö, aki háza körén kívül is ismeri az életet, 
bizonyosan meg fogja menteni családját a világi előíté
letek minden romlásától, kicsinységektől s oly bajoktól, 
melyek könnyen alááshatnák a család boldogságát.

Az igazi boldogság nem ott van, ahol a no nem 
érti meg férje vágyait; nem közölhetik kölcsönösen 
gondolataikat, tanácsot nem adhat neki, nem képes 
öt vigasztalni, nehéz s fájdalmas helyzetében.

Ha a férj boldognak nem érzi magát saját ottho
nában, akkor sehol a vigalom so lehet boldog és hiába 
keres mámorító szereket a testét s lelkét gyilkoló olcgo- 
detlcnség ellen.

Csak a müveit házi asszony képes alkotni ottho
nából gyönyörű menhelyet, a béke s nyugalom helyét, 
s törekszik eltávolítani mindent, a mi azt megza
varhatná.

Az igazán müveit leány nem rcstelli a házi 
munkát, mert ügy van meggyőződve, hogy mint házi
asszony csak akkor tud parancsolni, ha maga is ért a 
végzendő munkához. .Szorgalom s munkásság az a varázs
vessző a háztartásban, mely által megelégedés s boldogság 
idéztetik elő a családban, s mely által kinyílnak a 
rejtett kincsek.

Oly férj, aki boldagnak érzi magát otthonában, a 
nyilvános élet munkássága örvényében is megemlékezik 
feleségéről, megemlékezik róla mindig, a midőn azt 
csak a napi kütolosség egy percre is megengedi.

Midőn podig a napi foglalkozás után fáradtan haza 
siet, a visszatérőt fogaiba a gyöngéd, jó feleség, aki 
szeretettel s odaadással vigasztalja a lankadtat és a 
baráti tisztelet gyöngéd közével törli le homlokáról az 
izzadást, mely bizonyítéka a fárasztó munkának, a mit 
.ö érte is szívesen végzett.

Teljes mérvben virágzik ott a családi boldogság 
s a boldogító szent béke uralkodik ott.

12. szám._____Turóc-Szent-Márton, )
Valamint csak a béke idejében virágzik a nemzet, 

virágoznak a művészetek s tudományok, az országban 
a jólét ; a családban is csak is a béke idejében növekszik 
a jólét, kivonul a házból a szegénység, a család anya
gilag s erkölcsileg emelkedik, a családdal pedig emel
kedik erkölcsileg s anyagilag a nép, a nemzet; mert 
csak a jómódú, rendezett családok képezik egyszer
smind a jómódú, rondezett népet.

A szegény ház is, müveit asszony által igazgatva, 
lakholyévé lehet az erénynek, kényelemnek, boldogság
nak ; színhelyévé válhatik a családi élet minden tüne
ményének ; drágává lehet a férjnek sok gyönyör teljes! 
vissza emlékezés által; szentélyt nyújthat a szívnek, 
menholyot az élet viharai előtt, * édes helyet a munka 
utáni nyugalomnak, nyújthat vigaszt a szerencsétlenség
ben; büszkeséget a sikerben és örömet külömbség 
nélkül.

Elég példánk van arra, hogy az olyan nö okossá
gával győzte lo szenvedélyes férjét, aki átengedvén 
magát pillanatnyi szeszélyeinek, anyagilag s erkölcsileg 
sülyedt.

Es ha nem talált volna erkölcsileg oly erős, 
gyöngéd nőre, aki őrangyal gyanánt őrködő kezét róla 
le sem y c s z í  : talán régen elveszett volna már szenve
délyei tengerében.

Ilyen nőről szól a szent mondás: „aki jó feleséget 
talált, többot talált az aranynál és a gyöngyöknél".

Es mi az, a mi a nőt ilyen feleséggé teszi ?
Az igazi, önfeláldozó szeretet.
A szeretet örök sarkpontja, csirája marad a férfi 

és nö közti viszonynak ; oly csirája, melyből a termé
szet, fokozatos fejlődés mellett, a gondolkodásban s érde
kekben való magasabb egységnek szüksége is fejlődik; 
és egyedül az lehet alapja "a modern házasságnak.

Nem lobot mondani, hogy a házasságban eltűnnék 
a szovotot; eltűnnek csak a túlságos ábrándok, melyeket 
a szeretett személyről magunknak alkottnnk.

A mi az egybekötöttek jcllomében valóban jó, az 
az együttélés hosszabb idejében világosabbá lesz és min
dig erősebben köti őket egymáshoz. Csak azon szeretet 
vész el a házasságban, melynek gyökerei egyedül a 
szeretők képzelő tehetségében valának; mert a házasság 
valóság, mely, mint a felébredés, szétrombolja álmaink 
képoit, de ogyszersmind világosabbá, érthetőbbé teszi 
azt, a mit a szenvedély szürkületében csak félig ismer
hetünk meg.

Nem is annyira a szeretet, mint inkább a kölcsönös 
megértés nyújtja az életboldogságot. A szív mcgbízhatlan, 
de nem az ész; a mit az egyszer felfogott, megértett, 
azt meg is tartja.

Szeretőt! Ez az a közös társadalmi vagyon, a 
melyből egyformán meríthet gazdag és szegény, boldog 
és nyomorult, mert valóban nem tudom, ki ad többet, 
az a vagyonos-e, a ki a fölöslegéből juttat valamit a 
szegényeknek is, vagy pedig az a földhöz tapadt koldus, 
a ki meghallgatja egy másik szenvedő testvérének a 
panaszát s így szól hozzá: Testvérein! Te szegény vagy ? 
Én is! Te szenvedsz? Én is! Nézz a szemembe! .Szi
vemből sajnállak. Oh, jöjj, édes testvérem; sírjuk ki 
együtt magunkat; hiszen szegény embernek olyan jól 
esik a sirás. 11a pedig egy kissé megnyugodtunk, gye
rünk együtt imádkozni. Hidd el, hogy ez még jobban 
fog esni nekünk.

Ez vigasztalás!
És nincs más balzsam a sebzett sziveknek, mint 

a szcrctetből eredő vigasztalás. Hiszen szeretet nélkül 
még az alamizsna is fájdalmat okoz, mert — megaláz.

Mily mértékben pusztul a közszellcmböl a szeretőt, 
én oly mértékben fog sülyedni az emberiség is a bűnöknek 
és a szenvedélyeknek posványába. Mihelyt az ember az 
erkölcsi egyensúlyt ol veszti, végig kell csúsznia a lejtőn. 
Végig egészen a — sárig, ahol álattá aljasul. >S ezert 
inog minden tekintély, azért pusztít sorainkban a nyomor, 
mert a szivek mélyéből a szeretet kihalt. Korunk úgy
nevezett felvilágosodása a szeretet helyébe az önérde
ket, a kötelességek helyébe az ogyénbohiogulást tette.

Ez pedig nem lehet helyes iránya, célja az igazi 
felvilágosodásnak! Cselko József

h í r e i n k .
—  Üdvözlet. Dr. Lehotzky Antal ország gyűlési 

képviselőnek, a képviselőházban f. hó 20-án épen 
a vallás- és közoktatásügyi tárca tárgyalása alkal
mából elmondott remek szüszbeszédéert, a mártom 
állami iskolák tantestülete, mint szeretett és nagyra- 
becsült képviselőjének, meleg hangú távirati üdvöz
letei küldött.

—  Helyreigazítás. Félremagyarázások kikerülése 
végett a március 15-iki bankettéről hozott tudósítás
unk azon részét, mely dr. Lax Adóit ügyvéd és tb. 
ügyész úr tósztját említi lel, akként igazítjuk helyre, 
hogy az, a vármegye minkét országgyűlési képviselője 
iránti ragaszkodásnak volt eklaláns kifejezője s 
tényleg mindkét orsz. gyűlési képviselőnk egészségére 
üríttettek a poharak azzal a biztosítással, hogy érde
kükben mindent elfogunk a jövőben is követni. h 
helyreigazítással kapcsolatban pedig tévedésünk felett 
sajnálatunkat fejezzük ki.

—  Érdemkereszt átadása. Berecz Gyula kir. 
tanfelügyelő, ma március hó 25-én tűzi fel Znió- 
váraljan íázmetana József, 42 évi érdemdús támtós- 
kodas után nyugalomba vonult elemi isk. igazgató 
tanító mellére,’ az ő felsége által adott arany erdem- 
kereszteL A legmagasabb kitüntetés ért tanférfiú 
tiszteletére barátai bankettet rendeznek.

I  K 1j v m  fe H l  IV I  l t  A  II ó
— Meghívó. A magyar turista-egyesület szitnya- 

oszlálya f. évi március hó 20-án d. u. 5 órakor a 
városház tanácstermében évi közgyűlést tart. mely
hez a turóevármegyei osztályt is meghivta. E meghí
vás kapcsán kapóra jött, bogy erről a mi túróéi 
osztályunkról is elmondjuk véleményünket. A dolog 
úgy áll, bogy 1894-ben megalakítottuk az osztályt 
megválasztottuk elnöknek Révay Gyula báró urat, 
ügyvivő alelnöknek boldogult Lehotzky Vilmos bará
tunkat. Az első években még adott egy kis életjelet 
az osztály, a mennyiben tett egy-két kirándulást, 
ünnepélyesen fogadta a budapesti osztályt s kirán
dult vele a suttói vízeséshez. Később már csak a 
pénztáros adott magáról életjelet, beszedve a tag
sági dijakat úgy, a hogy lehetett a fennálló viszo
nyokhoz képest. Még később a pénztáros is megunta 
a dicsőséget s abbahagyott a tagok háborgatásával. 
Pár év óta tehát csak annyiban vagyunk túróéi osz
tály, hogy kapjuk a Turisták Lapját, ingyen. Fölös
leges pedig — azt hiszem — említenem is, hogy a 
turistaság, főleg ilyen kies fekvésű és vidékü várme
gyében, nagyon, de nagyon helyén való volna. Gon
dolkodjunk, ta/uít a dolog felett s miután eddig csak p a- 
griron voltunk meg, mint osztály, alakuljunk meg most a 
tavaszszal, ténylegesen is, mint működő osztály,

—  Dr. Lehotzky Antal Turócvármegye turóc-szt.- 
márton-blaínicai járásának országgyűlési képviselője 
f. évi március hó 20-án, a vallás és közoktatásügyi 
tárca költségvetésének tárgyalását, hazafias és a 
felvidék lakosságának ügyes-bajos dolgait tárgyaló, 
s általános figyelmet és elismerést keltett beszédé
vel vezette be. Csinos beszédéből a Budapesti Hírlap 
nyomán csak a következőket közölhetjük;

»Azt hiszi, nincs e Házban senki, a ki ne 
gyönyörködött volna már a felvidék égbenyuló bér
ceiben, viszont azonban talán nem sok azoknak a 
száma, a kik a népnek beléletét és annak különösen 
küzdelemteljes életét szemügyre vették, vagy vehették 
volna. Pedig a felvidék kopár bérctetői lakóival 
együtt épp úgy integráns részét képezik édes magyar 
hazánknak, mint az alföldi dús róna, és voltak a 
múltban ismételten idők, hogy csak egyet is említsek, 
a török hódoltság korszakát, a midőn a magyarság 
e bércek közé szorult és a nemzet életerejét e fel
vidék bércei óvták meg a végveszedelemtöl. S bár e 
vidéknek zord kiimája alatt és talajában termett búza 
nem is szórja lakóinak a dús magot, lakóinak szivében 
azért a hazafiui érzelmek áldott és dús talaja van, 
a melyben a hazafiúság magva nemcsak hogy meg
van, hanem e szivekben örök időkre mély gyökeret 
verve, áldásos gyümölcsöket is hoz. Ellenségeink is 
érdeklődnek apfelvidék iránt, nekünk annál kevésbbé 
szabad közönyösöknek maradni. S midőn idegen 
szlávok igazaknak vélt, de önös érdekeik előmozdí
tása szempontjából érdeklődnek a nép viszonyai 
iránt, nekünk annál inkább kell ezt tennünk, mert 
egy részt meg kell, hogy óvjuk őket önző elleneink
től, másrészt azonban arra kell törekednünk, hogy 
megtartsuk őket hagyományos magyar hazafiságuk- 
ban, hogy ez által az országnak hü és megbízható 
őrei legyenek. (Élénk helyeslés.) Mert bár nyelvére 
nézve lehet itt széles e hazában tót, szerb, német, 
román, huzaíiságra nézve nem lehet itt senki más, 
csak magyar, (ügy van! Úgy van!) Hassuk át ezzel 
a magyar nemzeti szellemmel az egész országot, 
szilárdítsuk meg a magyar államot és törjünk meg 
minden olyan törekvést, a mely az országnak tova- 
fejlődését megakadályozná, vagy pedig azt veszélyez
telné. Ez a mi miszsziónk és ez kell hogy képezze 
örökre miszsziónkat. E miszszió betöltésére első sor
ban az iskolák vannak hivatva. A népiskolák tölál- 
litásában szünetet tar anunk nem szabad. A hol a 
felekezetek és községek nem tudnak iskolát föntartani, 
vegye az ügyet kezebe az állam. A költségvetést el
fogadja (Helyeslés jobbról.)

— Köszönet nyilvánítás. A »Ruttkai Daloskor* 
által f. év és hó 15-én rendezett hazafias ünnepélyen 
közreműködő mélyen tisztelt hölgyeknek szives köz
reműködésükért, úgyszintén nagyságos Saager Ferenc 
ks.-ód. vasúti felügyelő, főműhelyi főnők úrnak, ki 
a főmühelyi zenekart jelzett ünnepélyre ingyen á t
engedni kegyeskedett, ez utón is leghálásabb köszönetét, 
mond a daloskör választmánya.

—  Kinevezések. Steihübel Vilmos, itteni adóhiv. 
gyakornok, adótisztlé neveztetett kn a Zólyomi m. kir. 
adóhivatalhoz. Pátsch Vilmos pedig m. á. v. gyakor
nokká neveztetett ki és a stubnyai állomásra lett 
szolgálattételre kirendelve.

— Áthelyezés. A helybeli postahivatal személy
zete ismét szaporodott, amennyiben Pricz Béla m. kir. 
posta- és távirdai segédtiszt ide Aradról áthelyeztetett.

—  Táncmulatság. Az izr ifjúság által rendezett 
s f. hó 18-án lefolyt purim-táncestély a beléje helye
zett várakozásokon felül igen fényesen sikerült. A 
mulatság egész pitymalló hajnalig tartott s járta a 
csárdást Csonka ropogós nótái mellett.

—  Kereskedelmi akadémia. Nagyfontosságú ren
deletet adott ki a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium. Az új rendelet végre végleg eldöntötte azt a 
régi kontroverz kérdést, mely a kereskedelmi aka
démiák címzése körül felmerült. Kimondja a minisz
teri rendelet, hogy az eddigi kereskedelmi iskoláknak 
nincs joguk az akadémia cím használatához Keres
kedelmi akadémia a valóságban csak ezentúl lesz fel
állítva.

— Esküvő. Spitzer Albert helybeli kereskedő s 
a Kerékpározók Egyesületének buzgó tagja, f. hó 
25-én d. u. 4 órakor tartja esküvőjét a helybeli izr. 
templomban, Bindfeld Gizella kisasszonynyal.
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— A >Magyar Bazár*. Igen szép, ízléses divat- 247—900. szám. 
képekkel, rajzokkal és kimerítő leírásokkal, magya
rázatokkal jelent meg a »Magyar Bazár* legutolsó 
divatlapja, az »Athenaeum« kiadásában és Wohl Janka 
szerkesztésével. De nemcsak a eh ickes divat gyönyör 
ködteti az olvasót ebben a divatlapban, hanem az 
irodalmi rész is megfelel a legkényesebb igényeknek.
A folyó szép angol regény mellett következő érdekes 
dolgokat találjuk benne; 1. »Az arany lapdacs*, a 
magyar Schehezeradé-tól; 2. »Mit csináljunk anyáink
kal?*; 3. »Szerelem és korona*, irta báró H. L. G.
H .; 4. »Hogyan mondunk egymásnak Isten hozzádoU ;
5. »Müvészet és irodalom* ; 6. »A nők munkaköre 
itthon és külföldön* ; 7 .»A nagyvilágból*; 8. iskola- 
ügy*; 9. »Sport«; 10. .Szépitészet* ; 11. »Konyha«;
12. >Vegyesek*; 13. »Uj könyvek*; 14. .Szerkesztői 
üzenetek*; 15. .Nyílt posta*; 16. »Eljegyzósek* ; 17.
• Esküvők*; 18. .Halálozások*; 19. .Sakkrejtvény*.
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal. Előfize
tési dija ennek a legrégibb és legjobb magyar divat
lapnak l/i évre 4 korona. Megjelen havonként négy
szer. Megrendelő czim : .Magyar Bazár'-kiadóhivatala,
Budapest, VIII, kerepesi-ut 54.

— A .Háztartás*, Kürthy Emilné szerkesztésében 
és az .Athenaeum* kiadásában megjelenő magyar 
háziasszonyok közlönye legújabb számának gazdag 
és változatos tartalmából megemlítjük a következőket:
A nők munkaköre. Egészség Gyógynövények. A szép
ség ápolása. Lakás. Kézimunka. Divat. Pecséttisztitás.
Mosás és vasalás. Kártékony állatok. Háztartás. Konyha.
Étlapok tiz napra szóló élelrenddel s kitűnő kipróbált 
ételek leírásával. Baromfi-udvar. Pincze. Cselédeink.
Kertészet. Konyhakert. Diszkért. Szobakertészet. Gyü
mölcsös. Szőlórmivelés. Népszokások. Irodalom. Szí
nészet. Zene. Családi rovat. Szépirodalom, (Csak egy 
kis nyugalom. Szeráf.) Rejtvények. Humor és rend
kívül tartalmas szerkesztői posta. A .Háztartás* elő
fizetési dija egy évre 12 korona, fél évre 6 korona, 
negyedévre 3 korona Megjelen havonként háromszor.
Előfizethetni a kiadóhivatalban, VII., kerepesi-ut 54.
Mutatványszám ingyen.

— »Kis Lap*. A Forgó bácsi .Kis Lap* ja az 
elismert legjobb gyermek-újság. Gyönyörű rajzai, 
vonzó, tanulságos olvasmányai a gyermekvilágban 
hétről hétre kedves meglepetés számba mennek. A 
.Kis Lap* mindig szombaton reggel jelenik meg, úgy, 
hogy a vidéki kis olvasók már vasárnap kézhez 
kapják. Előfizetési ára V* évre 2 korona. Megrendelő 
cim : Kis Lap kiadóhivatala, Bpest, Kerepesi-ut 54.
Mutatványszám ingyen

— Fontos háziasszonyoknak. A lakás csak ak
kor lehet tiszta és pormentes, ha a padló fénymáz 
zal van bevonva. Puha padlóknál ez akkor érhető e 
legjobban, ha azt Eisenstádter-féle L noleum padló 
zománccal kenik be. Ezen kitűnő és elismert legjobb 
fénymáz gyorsan szárad, tartós és gyönyörű fény 
nyel bír, nem terjeszt kellemetlen szagot, olcsóbb 
minden más fénvmaznál, mert kiadóbb es tartósabb. 
drtéktelen utanz toktól óvakodjunk és kérjen min- 
Éenki kizárólag Eisenstádter-féle .Linóleum padló 
zománc«-ot törv. bejegyzett .vaslovag* védjegygyei.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. közalap, ordögondnokság a vág-scllyoi 

kir. közal. főtisztség folyó évi január 8-án 174o—VU.sz. 
alatt költ rendeleto alapján a zniói egyetem alapítványi 
uradalom tulajdonát képező nagy-szocóci-szt.-^örgyi 
majorságra és mintegy 28(r44/i2oo holdat tevő Mldbír 
toknak folyó évi október hó 1-től 12 egymásután kő
vetkező évre leendő bérbeadására zárt ajánlatokkal 
egybekötött szóbeli árverést hirdet, melyre hivatalos 
helyiségét és folyo évi április hó 7-kónek d. c. 10 órá
ját tűzi ki. .

Az árverésen először a nyilvános szóbeli arveics 
fog megtartatni, s ennek befejeztével fognak az írásbeli 
zárt ajánlatok felbontatni és jegyzőkönyvbe^ felvétetni. 

Kikiáltási ár a régi bérösszeg, vagyis 2412 kor.
Az árverésen részt vonni óhajtók kötelesek ö l j  kor. 

bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapí
rokban letenni, épp úgy a zárt ajánlatokhoz csatolni; 
mert e nélkül a zárt ajánlat tekintetbe vetetni nem fog.

A zárt ajánlatok az árverésre kitűzött helyen és 
napon a szóbeli árverésre kitűzött határidő előtt adan
dók be, moly ajánlatokban a beígért évi bérösszeg vi
lágosan szám- és betűkkel kiírandó ; okvetlen kell, hogy 
ajánlattevő ajánlatában az árverési és bérleti feltételek 
ismerését és elfogadását kijelentse, az ajánlatot joger- 
vényesen sajátkezűig alá Írja, ivenkint 1 kor. bélyeg
gel felszerelje. , , „ .,

Későn érkező, vagy ezen feltételektől eltérő aján
lat figyelmen kivűl marad. ,

Á zárt ajánlatok boritéka sértetlen pecsétekkel es 
ezen felirattal kell hogy bírjon:

„Ajánlat a nagy-szocóci és szt.-györgyi közalapít
ványi birtok bérbe vételére".

A legtöbbet ígérő bánatpénze vissza fog tartatni, 
a többié az árverés végeredményének felsőbb helyen 
leendő eldöntésével azonnal kiadatik. ,

A részletes árverési feltételek és annak kiegészítő 
részét képező szerződési tervezet alulirt ordögondnok- 
ságnál a hivatalos órák alatt betokintlietők.

Znióváralja, 1900. március 7.
Ziiió váraljai m.k. közalap, erdögoiulnokság.

Minden köliögönek

a Kaiser-féie m ell-czukorkák
a legmelegebben ajánltatnak. 

a közjegyzőileg hitelesítet* bizonyítvány a
^  V f U f  1 legnyomatékosabban tanúskodik a mellett, 
Cd ■ w  W  hogy köhögő-, rekedtség, katliarrus és cl- 
nyálkásodás ellen felülmúlhatatlan.

20 és 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  

Turócz-Szt.-Márton.

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

Foulard-selyemruha
4 - 0  k r + A l  fc|jebb — 14 méter! pósla- 

w I V  h l  wUl bér és vámmentesen szál
lítva! Minták postafordultával küldetnek; nemkülön
ben fekete, fehér és színes I l e i i i i e l i e r g - g c ly e in  
45 krtói 14 frt 65 krig méterenként.
Henneberg ti. selyemgyáros Jftíuuúö, Zürichben

• • • • • • • R ichler-féle •  • • • • •

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsöléskent alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
IIorgrny-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Lini iont elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban 
majdnem minden 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- 
bértékü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akar megkárosodni, az minden egyes üveget 
„Horgony11 védjegy és Richter ezégjegyzés 
nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 
RICHTER F. AD. és társa, RUDOLSTADT 

c«. í* k ir. udvari nz&llltők.

M 6 » » 0 « €>©©«€' ©«

íPos3tó-s2éjjelküldés
csalc naagánosolcna^:

/ frt  2 80 jó  ininüségll \ 
frt 3 10  jó  minőségű l 
frt 4 ’80 jó  minőségű J valódi 
frt 7-50 finom 

i frt 8-70 finom 
ir t 10-60 legfinomabb 
frt 12-40 angol 
frt 13-95 Kammgarn

egy
férfi öltönyre 

e le g e n d ő  3-10 m. 
szelvény

\ gyapot

Eov véo egy fekete szalon-öltönyhöz 10 frt. 
Felöltó-ezövétek méterje 3 frt íBB krtö Mj.1bb 
igen szép szinü lódén 1 vég 6 írttól J trt 
95 krig; peruvienne és dosking, állami-, vasúti 
tisztviselők és bírói hivatalosruha-szöyetek; 

i legfinomabb kamgarnok és cheviotok, valamint 
! eoyenruha-szövetek, pénzügyőrök és csendőrök 

stb. részére küld gyári áron a pontos és 
szolidnak ismert.

gyárî raktár Kiesel-Amhof Brüiiben.
M i n t á k  I n g y e n .  M i n t á k *  K I « * o « g . i l a » .
F i e y o l m e z t e t é s I  A U  kiiaönsíg figyelm ei- 

♦étik hogy d irckt vásárlásnál a szövetek sokkal 
o lcsóbbak^  mint a közbenjárók által rendeltek. 
A  brüni Kiesel-Amhof cég valamennyi szöveteket 
valódi gyári árakban küldi szét és nem számit 

hozzá engedményt.

744—1900. tk. sz.

Hirdetmény.
A m. kir. igazságügy miniszter 1899. évi augusztus 

hó 22-én 38160. J. M. sz. a. elrendelte, hogy a turóc- 
szent-mártoni kir. járásbíróság mint tkvi hatósághoz 
tartozó Bella község tj könyveibe fölvett _ mindazon in
gatlanokra nézve, a melyekre az 1886. XXIX., az 
1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás és ezzel kapcso
latban a tj könyvi bejegyzések helyesbítése foganato-

E célból a helyszíni eljárás a nevezett községben 
1900. évi április hó 26-án fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak:
1. mindazok, a kik a tjköny vekben előforduló be

jegyzésekre nézve, okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, 
hogy a tkvi hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határ
napon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg es 
az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel;

2. mindazok a kik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak, de tkvi bejegyzésre alkalmas okirataik 
nincsenek, hogy az átíratásra az 1886. XXIX. t.-cikk 
15-18. és 1889. XXXVIII. t.-c. 5., 6., 7. és 9. §-ai 
értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy 
oda hassanak, hogy az átruházó tkvi tulajdonos az át
ruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el es 
a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert különben jogaikat ezen az úton nem érvényesít
hetik és a bélyeg- és illeték elengedési kedvezménytől 
is elesnek; és

3. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt kö
vetelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog 
van nyilvánkünyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily be
jegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a be
jegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy törlési 
engedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek 
meg, mert ellen esetben a bélyegmentesség kedvezmé
nyétől elesnek.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1900. évi március hó 19-én.

Fekete,
kir. Ítélő táblai bíró
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