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Felelős s z e rk e sz tő : B e r e c z  G r y u l a  

Kiadóhivatal: a turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda".
A lap sze llem i ré szé t ille tő  közlem ények  a szerkesztőségre, h ird eté sek  és 
előfizetések a k ia d ó h iv a ta l ra  czim ezve T u ró e s -S z t.-M á r to n b a  kü ldendők

Hirdetések logjatányosabban, árszabály szerint. 
Lapunk szám ára hirdetéseket — eredeti á rak b an  — m in

den bel* é3 külföldi h irdetési iroda fogad el.

Lahner-ünnep Neczpálon.
„üyászilnnep ez? Nem! akkor volna gyász osak, 
Ha ök hiába haltak volna meg!
11a eszme és czél, m elyekért csatáztak,
Sivár hom okként inná vóröket.
De Így van-é? Nem néznek-ó ránk 
Dicsölilt arczczal? kérdvén: m ért sírunk?
Nem él-o újra nemzetlink, hazánk?
S nem ük szerzók-e, a mit ma bírunk ?“

I/j. Ábrányi Kornél.
Hányszor gondoltam ifj. Ábrányi Kornél cmo lel

kes szavaira folyó évi október hó 0-án a neczpáli szép 
és megható hazafias tlnnepon! Midőn láttam, mint vonul 
ki reggel 7 órakor a turócz-szt.-raártoni áll. felső-keres
kedelmi iskola 112 tanulója nemzeti lobogóval 4 tanáruk 
vezetéso alatt, midőn láttam a hazafias folhovUlés, a 
dicső múltért való rajongás büszke pírját a tanulók 
arczain, láttam, mily könnyön teszik meg gyalog oda 
és vissza az eléggé hosszú utat, s midőn láttam mennyi 
érettséggel, mennyi értelemmel vesznek részt az ünne
pély lefolyásában: valóban nem tekinthettem ez ünnepet 
gyászUnnopnck. És Noezpál. vármegyénk eme kies fek
vésű kis községének lakossága is örömmel nézte a diá
koknak szabályos tornasorokban való felvonulását s részt 
vett az ifjúság hazafias ünnepén, sőt együtt ünnepelt az 
ifjúsággal.

De mintha a természet is ünnepelt volna velünk 
Gyönyörű Őszi nap volt, a levegő tiszta és átlátszó. A 
jahodniki liget dombjáról a legfelségescbb panorámában 
gyönyörködhettünk, teljos még mindig nyári pompájuk
ban láttuk az összes turóczi hegycsúcsokat, még pedig 
a tiszta, átlátszó levegő miatt egész közelről. A termé
szetnek eme végtelen szépsége jól esett a szemnek, jól 
esett a léleknok, emelte az ünnep fényét s fogékonyabbá 
tette az ifjú szívókét a hazafias érzelmek befogadására.

Ünnepi hangulatban vonultak be az ifjak a necz
páli parányi róm. kaik. templomba. Ott láttuk megyénk 
szeretett főispánját egész családjával, s Noczpál község 
lakosságát, már a mennyien t. i. beférhettek a kicsi 
templomba. Pontban 10 órakor vette kezdetét a gyász
isteni tisztolet, a mely alatt a gyászkarokat az igazgató 
vezetése és orgona-kisérete mellett az ifjúsági énekkar 
énekelte. Különösen megható volt a „Monts meg uram 
engem az örök haláltól — ama rettonetes napon minden 
bajtól" kezdotü régi magyar egyházi kar, a melyot az 
ifjúság őszinte és mély áhítattal énekelt.

Isteni tisztelet után az ifjúság s az egész nagy
számú közönség a Laliner-omlékoszlophoz vonult. Ez 
emlékoszlop — a mint tudjuk — itj. Justh György, 
főispán parkjában áll, azon a helyen, a hol ogykor 
Lahner Györgynek szülőháza állott. Az emlékművet 
múlt évben omeltc Turócst vármegye közönsége, s az 
emlékmű ünnepélyes felavatása és átadása múlt évi 
október hó 6-án mont végbe. A mai ünnep yoltaképen 
kettős ünnep volt, egy felöl Neczpál községének, más 
felöl a turócz-szt.-mártoni áll. felső-kereskedelmi iskola 
ifjúságának, az ünnepe. A felsö-koreskedelmi iskola ifjú
sági önképzö köre elhatározta — ugyanis —, hogy 
október 6-án ezentúl mindig Lahnor-cmlékünnepet tart 
s koszorút helyez az emlékműre ; Neczpál község kép
viselő testületé pedig Komora János plébános és Jelinek 
Bertalan jegyző kezdeményezésére szintén azt a hatá
rozatot hozta, hogy az emlékoszlopnál évenkint küldött- 
ségilog fejezi ki kogyeletét s azt megkoszorúzza.

D. e. 11 órakor kezdetét vette az emlékünnep. 
A felsö-kereskodelmi iskola ifjúsága elénekelte a 
Hymnust, molyét a nagy számú közönség az ifjúsággal 
együtt énekelt. Ezután Gescheidt Alfréd, folső-keresko- 
delmi iskolai tanuló nagy hatással szavalta el Palágyi 
Lajos „Az aradi vértanuk" czímU s a Petöfi-társaság 
által pályakoszorúzotb alkalmi ódáját. Mélyen megin
dulva állottunk ottan a hatalmas költemény elszavalása 
alatt, és könnyek csillogtak szemeinkben, midőn az iQu 
a kövotkező szavakkal fejezte be szavalatát :

*S ük élni fognak, é'jpi m indörökkön,
Szent lesz, örökké szent a  sirgödör,
A inig az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem m ég magasba tör,
Az igét, m elyért éltet áldozának,
Szivébe Írták az egész hazának,
U tódtól fogja bü utód tanulni:
Hogyan kell élni s hogy lehet m eghalni!-

A szavalat után következett az ifjúsági ünnep tárgy- 
sorozatának főpontja: Fetés István tanár és Önképzőköri 
elnök ünnepi beszéde. Ennek folyamán megemlékezett 
Laliner György életéről és működéséről. Lakner György 
tábornok lelke volt a felszerelésnek és felfegyverzésnek. 
Teljeson reá illett, a mit róla „Az Aradi Vértanuk 
Albumában" olvashatunk: nagy volt a mac;a nemében, 
de neme nem volt nagy, legalább látszatra nem. Csaták 
sorsa függött működésétől, de a győzelmek dicsősége 
nem az ö dicsöségo, esak ha a felszerelés hiánya követ
keztében kudarcz esik itt is, ott is : akkor mindig

feléje vethetni a követ. Győzelmes hadvezéreket meg
énekelnek a költők, imádattal ölelik át a nemzetek; 
de vajmi kevesen látják a dicső harezterektöl távol álló 
férfiút, ki azt a gyözelmos kardot abból a nyers vasból 
készítette, clositette, a moly vasból lánczot is ková
csolnak. Az ily érdemeknek nem igen akad költőjük, 
de annál nagyobb maga az érdem, annál férfiasabb a 
tett, mennél távolabb áll tölo a sejtelem is, hogy dics
vágyból, hiúságból történik.

Fetés István tanár beszédje valóban költői szár- 
nyalásu volt, különösen akkor, a midőn a nagy nemzeti 
küzdelmet s a vértanuk halálát, a rettenetes tragoedia 
végét ecsetelte. És mélyen megrendülve mondottuk 
mindnyájan: Ámen, úgy legyen, a midőn beszédjét 
ugyan azzal az imával végezte, a mely elmondatott a 
kivégzés helyén, az írók és Művészek odazarándoklása- 
kor, 1887. évi augusztus 22-én, s mely ima a következő 
szavakkal végződik: „. . . engedd uram, hogy a szent 
vértanuk ott fenn egedben boldogok lehessenek. Oh, de 
boldogok ők csak úgy leendőnek, ha boldognak látják 
a magyart. Vértanu-lelkök visszatérne még az üdvösség
ből is, lia azt tudnák, hogy a nemzet, melyért meg
haltak, szolga és rab maradt. Mutasd meg nekik, ma
gyarok Istene, a boldog, a szabad Magyarországot a 
jövőben, hadd teljék el boldog megelégedéssel egedben 
Udvözült szellemük."

Fetés tanár beszédje után következett Neczpál 
község képviselő testületének ünnepe. Jelinek Bertalan 
községi jegyző a jelen lévő nagyszámú tót ajkú lakos
ságra való tekintetből, tót nyelven tartott ünnepi beszé
det. Hazafias lelkesedéssel szólt a nagy időkről, a dicső 
küzdelmekről, a magyar szabadságért vértanú-halállal 
kimúlt hősökről. Mindezt egyfelől az igazi lelkesedés 
és meghatottság hangján, másfelől valóban könnyen ért
hető és népszerű módon mondotta el, úgy hogy minden 
egyes szava azonnal utat talált a hallgatók szivébe.

A minden izében sikerült beszéd után az ifjúság 
elénekelto a Szózatot, s ezzel véget ért a szép és meg
ható hazafias ünnep.

Az emlékünnep után az egész ifjúságot i(j. Justh 
György főispán igaz magyar bőkezűséggel és vendég- 
szeretettel vendégelte meg. D. u. 3 órakor megperdült 
a dob, s az ifjúság úgy, a mint jött, szép, szabályos 
tornasorokban visszafelé indult Turócz-Szent-Mártonba, 
a hova este 6 órakor, holdvilágnál, testileg fáradtan 
ugyan, de a legszebb emlékekkel a szívben érkezett

t „ F E L V I D É K I  H ÍR A D Ó "  T A R C Z A J A .
A felvidéki tót népről.

(Vége.)

A betegségek gyógyítását a nép első sorban a 
házi szerek alkalmazásával kísérli meg. Asszony és 
leány a mezőről mindig visz haza egy csomó gyógyitó- 
fllvet, melyet aztán gondosan elszoktak tenni. Ha a 
gyógyitó-fU nem használ, a ráolvasáshoz folyamodnak.

Hogy miképen megy végbe ezen czeremónia, 
megvilágítom a következő kis történettel: János szom
széd iszonyú bajban van. Az ágyban fekszik, nehéz 
dunyhával fülig betakarva jajgat és nyög iszonya
tosan. Megivott már három fazékkal bodzatheát, most 
még meg kell őt füstölni, hogy csűzos bajától szaba
duljon. A tengeri nyúl. melyet a javasasszony a beteg 
dunyhaja alá tett, ép oly kényelmetlenül érzi magát 
a nagy hőségben, mint a beteg maga, fel és le mász
kál a beteg testén, karczolja a csűzos végtagokat, de 
a beteg csak tűri azon reményben, hogy testéből a 
nyavalya majd a kis tengeri nyúlra fog szállani. Pedig 
néha-néha úgy szeretne káromkodni, s a tengeri nyulat 
a javasasszony fejéhez vágni. A javasasszony azonban 
egyre inti a beteget türelemre, mert amig a tengeri 
nyúl mozog, addig a betegnek csendesen kell feküdni. 
Majd két mogyorófát szúr az ágy két végébe, ezekre

keresztben egy harmadik botot helyez, melyre aztán 
nehéz vászon lepedőt terft. És füstölni kezdi a beteget 
különféle gyógyfüvekkel, hogy a szegény beteg majd 
megfullad a sűrű füstben. Midőn ezzel is elkészült, 
elmondja a szokásos igézést, a melyet Krisztus nevével 
kezd, majd egyes szentek segítségül hívásával folytatja 
és befejezi azon óhajjal, hogy a beteg testből a nya
valya az ágyban levő tengeri nyúlra szálljon. Mig ez 
a czeremónia tart, a szegény állat természetesen 
elpusztul.

Hogy a beteg felgyógyul-e, arra nézve a statisz
tikai adatok nem adnak megbízható feleletet; de ha 
a javasasszony ráolvasása sikerrel jár, különb tekin
télye van a faluban, mint bármely ügyes orvosnak. 
A lidéreznyomás ellen legegyszerűbben úgy lehet véde
kezni, hogy ha a lidéreznyomásban szenvedő hamar a 
melléhez kap, s a mi a kezeügyébe kerül, azt nyomban 
szöggel a falra szegzi.

Más betegségeknél élével felfelé fordított fejszét 
tesznek a beteg ágya alá, vagy imakönyvet helyeznek 
a beteg vánkosa alá, néha azt tanácsolják, hogy a 
beteg baloldalról vegye fel az inget, vagy ólmot önte
nek feje fölött; de ha a konok betegség csak tovább 
pusztít, akkor már tanácsosnak tartják, hogy a beteget 
az orvossal megnézessék.

A felvidéki tót népre sok babona szállott hagyo
mányképen. A varázslással és kuruzslással nem egy 
helyen próbát tesznek még ma is. Babonás szokásait

még ma is megtartja s babonás bitéhez még mindig 
alkalmazkodik. Nem egyszer ezek szabják meg törek
vése czélját és cselekvése határát. Álljanak itt erre 
nézve a következő példák. A gazdasszony nem ad el 
tejet a nap lenyugta után, mert ezzel ártana a tehén
nek. Midőn a leányzó tavaszkor az első fecskét meg
pillantja, fut a patakhoz megmosakszik, hogy egész 
éven át olyan friss legyen, mint a fecske. ▲ melyik 
leány főzőkanállal szokott enni, az sok verést kap 
majd az anyósától. Midőn tavaszkor a szolgáló először 
tér haza a mezőről, a gazdasszony meglocsolja hideg 
vízzel, hogy a mezőn el ne aludjék. Ha a gyermek 
nehezen tanul beszélni, el kell vinni virágvasárnapon a 
templomba, midőn a kántor a passiót énekli; segíteni 
lehet ezen a bajon állítólag úgy is, hogy az anya 
frissen sült czipót tör ketté a gyermek feje fölött. 
Pénteki napon nem szabad a kotlós tyúkot .tojásra 
ültetni; legjobb ezt tenni vasárnap, midőn a nép a 
templomból haza tér, mert akkor annyi kis csirke kel 
ki a tojásból, a hány ember ment ki a templomból. 
Midőn vásárra viszik a teheneket, a gazdasszony három
szor üt vesszővel a tehén hátára, jeléül annak, hogy 
a tehenet többé nem akarja. Ha tehenet vesznek, 
vánkost tesznek a jászolba, hogy a  tehén hamar meg
hízzon. A marhát nem szabad seprővel verni, mert 
akkor sovány marad. A borjút holdtöltekor kell elvá
lasztani, hogy kövér legyen. Ha a házaspár fiúgyer
meket akar, tegyen ágyába fejszenyelet, ha leányt
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meg. Az ünnepélyen Boldis Ignáex, igazgató; a tanárok 
közül pedig Fetés István, Eichner Zsigmond és Müller 
Vilmos vettek részt.

Tisztemnek nem tennék eleget, ha meg nem 
említeném, hogy az ünnepen a znióváraljai áll. tanító
képző intézet iQuságának 3 tagú küldöttsége is megje
lent Párvy Endre tanár vezetése alatt, s szintén köszö
rűt tett az emlékmű talapzatára.

így folyt le a neezpáli Lahner-Unnep, lelkesen és 
komolyan, mély nyomot hagyva az ifjak szivében, 
mert hisz’

„Az igét, melyért éltet áldásának,
Szivébe írták au eqétz hazának. “

* F ig /z /ó .

M egyei é let.
Turóczvármegyc közig, bizottsága f. évi október 

hó 12-én délelőtt a vármegyeház nagytermében tartotta 
meg október havi rendes gyűlését.

Ifj. Justh György főiapán elnöklete alatt jelen 
voltak Beniczky Kálmán alispán, Grummich Géza kir. 
tanácsos pénzügyigazgató, Berecz Gyula kir. tanfel
ügyelő, Reviczky István főjegyző, Záthureciky Tamás 
árvaszéki elnök, Dr. Lax Adolf tb. főügyész, Borbély 
Kálmán főmérnök, a kir. ügyészség képviseletében 
Dr. Láng Lajos kir. alügyész, Reviczky Imre közgazda- 
sági előadó, Dr. Haas Jakab főorvos, előadók, Justh 
Kálmán ny. főispán, Justh Ferencz orsx. képviselő, Akan- 
tisz Rezső, Cserei Emil, Klimo Vilmos, Rosza János, 
Kontsek György bizottsági tagok.

Jegyzők: D r. Beniczky Á ko t ét A kan tisz Ödön,
Reviczky István  főjegyző bejelenti, hogy a mo- 

sóczi anyaköpyvvezetővé Toperczer Vilmos neveztetett 
ki. — Rásztóczky I. kiscsepcséni és Katoska J. tur- 
cseki anyakönyvvezetők hivatali dologi kiadásai tár
gyában a főszolgabíró intézkedik. Előadott még több 
illetőségi felebbezést valamint nősülési engedélyt és 
útadó leírási ügyet. Egy stubnyafürdői lakos a vasút- 
mentén akarván építeni ezt részére a főszolgabíró nem 
engedélyezte, mert a 40 méter távolság a tervben nincs 
betartva, ezt a bizottság is elfogadja és az ügyet csak 
akkor vizsgálhatja felül, ha ezért a fél folyamodik.

Zathureczky Tamás árvaszéki elnök jelentést tesz 
az árvaszék f. évi III. negyedévi működéséről. A gyá- 
raoltak és gondnokoltak száma volt 2673. — Az ár- 
vaszéki jelentés tudomásul vétetett.

D r. H aas Jakab  megyei főorvos jelentése szerint 
a megye közegészségügye igen jó volt. A heveny fertőző 
betegségek közül vérhas volt Bellán I eset, h'órkhurut 
Szklenón 5 eset, roncsoló toroklob Bisztricskán 1 eset, 
kanyaró  Trebosztón 2, Ruttkán 2, Bisztricskán 1, Kis- 
Selmeczen 2, Szucsányban 13, Nolcsón 1, Dubovón 1 
eset; vörheny volt Ruttkán 2, Turócz-Szt.-Mártonban 1, 
hasi hagymáz Bisztricskán 3, Markoviczon 5 eset. Az 
óvó intézkedések megtörténtek. Megállapittatott, hogy 
a markoviczi tiphus eseteknek az ivó viz volt okozója 
a fertőzött kút használata eltiltatván, a betegség sem 
terjedt tovább. Bejelenti végül, hogy a körvosok az 
elmúlt évnegyedben is szorgalmasan látogatták köz
ségeiket.

Grummich Gésa pénzügyigargató jelentése szerint 
az adó befizetés a múlt év hasonló idő szakához

mérten 151 koronával kedvezőbb. Közvetett adókban 
azonban 1894 koronával lett kevesebb befizetve. A 
tutócz-szt.-mártoni sörgyár 2513 koronával lett meg
adóztatva mely ellen a gyár felebbezett ugyan, de ez 
a végrehajtást nem akadályozván, az adóbefizetésére 
köteleztetik; ha a pénzügyi bíróság javára ítél, a bifi- 
zetett többletet visszakapja. Előadott még a pénzügy- 
igazgató több adóleirási ügydarabot a melyekhez a 
bizottság hozzá járult.

Berecz Gyula  kir. tanfelügyelő jelentése szerint a 
tanév csak nehezen indul meg, a miben leginkább a 
rendkívüli szép őszi idő, mely a mezei munkákra oly 
alkalmas — okozza a nehézségeket. Szeptember hó 
folyamán meglátogatta mindazokat a községeket, a me
lyekben a közig, bizottság 1895. évi 466 számú rendel
kezéséhez képest a tanítást szeptember hó 15-én kellett 
megkezdeni. Személyesen ellenőrizte a beiskolázást Rutt
kán, Szucsányban, Znióváralján, Tótprónán és Mosóczon. 
Az elöljáróságok az intézkedéseket meg is tették több-ke
vesebb eredménynyel; csak Tótprónát illetőleg kellett 
a főszolgabíróhoz fordulnia, mert ott az ág. ev. isko
lában a tanítást még nem találta folyamatban. Bejelen
tette továbbá, hogy Ruttkán már a második óvoda is 
annyira zsúfolt, hogy a jelentkezőket el kellett utasí
tani és itt a harmadik óvodának felállítása elkerülhet
lek Bejelentette az előfordult szeraélyváltozásokat és 
egy nyugalmazott tanítónak elhalálozását.

Beniczky K álm án  alispán jelentése szerint a vár
megyei pénztárak megvizsgáltattak és megjegyezni 
való nem merült föl.

L evelezés.
Körmöczbánya, október 8,

Októbar hó 8-a!
Ez ama nap, melyen képviselőnk első Ízben hiva

talos minőségben az országház küszöbét átlépve, mint 
honatya törvényhozói magasztos hivatását teljesíteni 
hivatva van.

Bizonyára megrezzent, megdobbant, hevesebben 
vert a szive — nem mintha tán elfogultság erőt vett 
volna rajta; oh 1 korán sem! hisz' ez kivan zárva: 
hanem ama magasztos ideák, érzelmek, célok és ter
vek behatása alatt, melyek ez ünnepélyes pillanatban 
lelki szemei előtt lebegtek, s melyek realizálását szent 
feladatának tűzte ki magának, igen ezek voltak ama 
impulsusok, melyek hazafiúi és polgártársi keblét duz
zasztották.

De ha t. képviselőnkön ily nemes érzelemhullám
zást tételezek fel; vájjon nem hasonlók-e ama érzel
mek, melyek erőt vesznek rajtunk — választóin — 
ama magas remények és óhajok révén, melyeket e nap
tól kezdve az ő működéséhez, az ő sikereihez fűzünk.

Széli miniszterelnök tiszta választásokat óhajt, és 
ígért az országnak.

Körmöczbánya választó polgársága teljesen meg
felelt eme várakozásnak, midőn mint egy férfi, Chabada 
nagyrabecsült neve, zászlaja körül csoportosult, ama 
határozott nyíltsággal és nyilatkozattal, hogy eleve is 
tiltakozva minden import ellen, csak is Chabada névvel 
győzni vagy bukni sakart.

Győztünk!
A választás tiszta voit, és egyhangú. Örömünk, 

hogy határozott fellépésünknek ily eredménye lön; 
hogy általán respectáltatott: nagy határtalan volt,

Igen, határtalan volt örömünk, nem csak, hogy 
győztünk, hanem hogy oly férfit, mint Chabada, tisz
telhettünk meg bizalmunkkal.

akarnak, akkor fejszét tegyenek az ágyba. A ki várán* 
gyosbékát lát, hamar tegye be a száját, hogy a béka 
meg ne olvassa fogait, mert akkor az illető meghal. 
Ha a gazdasszony búbos tyúkot akar, rakja a tojást 
előbb sapkába, s csak onnan a kotló alá. Az újonnan 
épült ház küszöbén tanácsos a tyúk nyakát levágni, 
hogy az új házban senki se haljon meg egy év 
leforgása alatt. A veszett kutya előtt legjobb balfelé 
kitérni, mert az ilyen kutya állítólag a balszemére vak. 
Kántorböjtkor nem tanácsos a szántóföldet trágyázni, 
mert akkor rossz lesz a termés. A ki hétfőn czigány- 
nyal találkozik az utczán, fogja meg kabátjánál, akkor 
egész héten szerencsés lesz. Ha a leányzó larsang 
utolján varr, aratáskor gyűlni fognak az ujjai. Hamvazó 
szerdán nem tanácsos gabonát vetni, mert sok gaz nő 
majd a földön. Legjobban terem a mák, ha zöld csü
törtökön vetik. Ha a gazdasszony káposztát ültet, 
fogja körül fejét mindkét kezével, hogy akkora legyen 
a káposztafej, mint az ő feje; sárgarépát vetve meg
fogja a térdét, hogy akkora legyen a sárgarépa, mint 
a mekkora a térde. A ki tavaszkor először hallja a 
mennydörgést, dörgölje hátát a falhoz, akkor nem 
fog fájni a keresztcsontja.

Száz meg száz különböző babonás mese él a nép 
között, elmondáiával mulattatják egymást összejöve
telek alkalmával s nem egyszer munkaközben is. A 
babonás mesék hősei: a seprőnyelen utazó boszorká

nyok, különféle kísérteket, a várfalak alatt vagy más
hová rejtett kincsek őrizetével megbízott szellemek, a 
»karasek« nevű, hüvely nagyságú túlvilági lény, mely 
szükség szerint különféle emberi, vagy állati alakot 
képes felvenni, a bűbájos erejű »Csernoknejazanik«, 
a ki egykor kijárván a 12 iskolát, a 13.-ba az ördög
nél iratkozott be, s még nehány mythologiai alak.

A hallottak szellemei iránt nagy tisztelettel visel
tetnek, azokat hatalmas szellemeknek tartják, a kik 
az élők sorával mindig törődnek s gyakran meg is 
jelennek közöttük. Sok helyen azt tartják, hogy a 
halott harmadnapra a temetés után még egyszer meg
látogatja régi lakását és családja tagjait. Némely 
vidéken az a szokás, hogy a koporsóval, melyben a 
halottat viszik ki a szobából, háromszor az ajtó küszö
bére ülnek, hogy a halott haza ne járjon.

A haldokló ágya körül összegyűl a rokonság, a 
jó barátok és a szomszédok; letérdelnek s halkan 
imádkoznak. A család legidősebb női tagja szentelt 
gyertyát gyújt s azt úgy tartja az ágy felett, hogy a 
gyertyát a haldokló kezével érintse. Midőn a beteg 
kiszenvedett, ünnepi ruhába öltöztetik, rózsafüzért 
tesznek összekulcsolt kezeire, a férfinak sapkát tesznek 
a fejére, a leány haját szétfésülik s fejét koszorúval 
feldíszítik. A falubeliek megnézik a halottat, mindenikük 
rövid imát mond a ravatal mellett és szent képet tesz 
a halott tetemére. Ha a halottnak félig nyitvák a

1900. október 1*. *1. »!■
íliszen nem cink hogy vérlink, hogy körünkben 

lelnevekedett, férfi korit érte; hinem 43 évet városunk 
itolgilitíbtn töltött; huuonhírom évet belőle mint 
ennek polgírnegyje I . . . . . . .

43 esztendő! valóban egy munkás ember életé
ben nagy idő!

Már is legalább két nemzedéket látott városunk 
életszinpadára fellépni és elvonulni, s állásánál fogva 
majd mindenikével a város lakóinak érintkezve: annak 
socialis viszonyait, buját-baját csak elég alkalma volt 
megismerni.

Ennek révén választottuk meg képviselőnknek, 
mert ismeri, mert tudja, hogy kinek hol és mije fáj.

S városunk bajai — fájdalom — nem csekélyek ; 
városunk anyagi viszonyai az elmúlt tiz-husz esztendő
ben határozott decadentiaban vannak.

Tekintsük társadalmi életünk bármely ágazatát, 
mindenütt a megélhetésért való küzdelem megnöveke
dett, megnehezedett, s mi tagadás: számos áldozatot 
követelt.

A polgári és iparos osztályt illetve, valóban szo
morodott szívvel kell dokumentálni, kogy a város la
kosságának a zömét képező eme társadalmi elem 
tényleg: elszegényedett.

Húsz év előtt még tehetős vagyonos s tekintélyes 
volt eme polgári osztály; voltak hangadó polgárok, 
kik a város ügyei iránt érdeklődve nem egyszer önálló 
és független szót emeltek annak érdekében. S most ?

Az ipar sülyedésével, a kereset teljes hiányával 
lépést tart as elszegényedés, az apathia oly annyira, 
hogy egyeseknél a végzetszerü halhiedelem a belső 
meggyőződése egyszersmind.

A kereskedelem szomorúan pang. Egy-két ke
reskedőt kivéve, a többinek kereskedési üzlethelyisége 
— a kereskedelem fogalmának nem valami dicséretére — 
pálinkaméréssel, csapszékkel áll összeköttetésben; s 
mind annak daczára igen gyakori a czimtábla nevének 
ujjal való felcserélése.

Az alsórendű nép, melynek egyik főkeresete a 
pénzverő, kohó és bánya volt; a kohók beszüntével, 
a bányamivelésnek ujjabb modern gépekkel való be
rendezése folytán, majd teljesen kiszorult, kenyérkere
set nélkül maradt.

Állapota valóban szánandó!
S végre a környékbeli falunépről, eme pária és 

rabszolga hadról mit szóljak.
Termő földje csekély, s miután a folytonos pár- 

czelázás folytán egy úrbéri telek nagyon gyakran hat
van negyed is oszlott fel, már most hogy táplálja, 
hogy legyen képes élelmezni e nyomorult csekélység 
a gazdáját.

S a mi legszomorúbb a dologban, hogy e cse
kély föld tulajdonképen nem is az övé, hanem hypo- 
thekár terhekkel megrakva, teljesen eladóaodva a sze
gény paraszt a két pénzintézetnek viszi keresete, mely 
vajmi keserves és csekély, javarészét és azt is csak 
kamatok czímén, mert a tőkét soha sem fogja letör- 
leszteni.

Innen van, hogy a két pénzintézet már is számos 
ingatlan birtok tulajdonosa, s hogy eme ingatlanok 
száma, miután rajtuk túladni nem tud, nem fogy, ha
nem inkább szaporodik.

De nem festem tovább a szomorú képet, nem 
hívom fel képviselőnk emlékezetébe eme állapotokat, 
ki amúgy is ismeri őket; de miután felholtam őket, 
tettem ezt azért, mert tudom, hogy ő velünk érez, s 
hogy uj pályája kezdetén, uj működési körébe való 
belépésével, ismert energiájával neki fekszik, neki feszül, 
hogy e népnek keresete és megélhetése ; uj forrásai 
támadjanak!

Segélje is az ég 1 hogy nemes törekvése sikert 
arasson; mit szívből óhajt egyik választója. r. I.

szemei, ez annyit jelent, hogy a házban még meghal 
valaki egy év leforgása alatt; azért némely helyen 
pénzdarabokat tesznek a halott szemére, hogy senkit 
>ki ne nézzen*. Némely községben az a szokás, hogy 
a koporsóba vagy a halott mcllényzsebébc pénzdara
bokat tessnek, hogy legyen min a túlvilágon gyertyát 
vásárolni, mert különben saját ujjait kellene égetnie 
gyertya helyett.

Főbb vonásokban bemutattam a felvidéki tót né
pet, mely hazánk éjszaki hegyes-völgyes vidékén mos
toha természeti viszonyok folytán nehezen küzd az 
élettel. Bár anyanyelvére nézve idegen, hazafias érzel
meit illetőleg édes testvére a magyarnak. Ezeréves 
hazánk régibb s újabb története sok fényes példát 
jegyzett fel a felvidéki tót nép őszinte, igaz magyar 
hazafiusigáról, midőn a tót nép fiai versenyeztek a 
magyarokkal a szorongatott magyar haza védelmében. 
A magyar hasához, a magyar nemzethez való őszinte, 
hű ragaszkodás oly mélyen van vésve a tót nép szi
vébe, hogy a nemzetiségi túlzók hazaellenes izgatása 
ezen érzelmeken, mint erős szirten, mindeddig hajó
törést szenvedett. Ezen szép jellemvonás még jobban 
bizonyítja, hogy a felvidéki tót nép a magyar társa
dalom jóindulatára s támogatására érdemes.

Dr. Ptehány Adolf.
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Gtbinyiuak >A tót táncxmester, cximtt monológját 
fogja előadni.

U L T i n k K  I  H  I  R  A  I I  O

Színház.
Báródi Károly asintársulatának turóci-srt.-mártom 

működése immár a vécére járt. Három hetet töltött e 
derék társulat körünkben. És mondhatjuk: működésével
— a melyről az első nehézségektől kezdve az utolsó 
hét »arany koriig* még sokat lehetne mondanunk — 
teljesen meg voltunk elégedve. Közönségünk, csak ne
hezen melegedett fel a társulat iránt; ez azonban nem 
csüggedt, mert ismerte a helybeli magyar társadalmat 
tavaszi itt működése óta, a mely időre pedig szíve
sen emlékezik vissza. Kitartottak derekasan és nem 
csalódtak. »Türelem rózsát terem«. A most lefolyt 
hetet, a helybeli viszonyokhoz mérten, akár szini szü
retnek nevezhetnők. Zsúfolt ház, lelkes támogatás — 
a közönség jókedvű, csattánós összjáték, jó műsor a 
társulat részéről — úgy hisszük — mindkét fél vára
kozását kielégítette. — E hét estéi közül úgy erkölcsi 
mint anyagi tekintetben jóval a többiek felé emelkedik 
a szerdai, á mikor is Bárdy Lajos rendezői jutalom
játékául A  Gyurkovics lányok  czimű életképet tűzték 
műsorra. Magyar társadalmunk néhány lelkes ifjú tagja
— hölgyek és urak — most is minden igyekezetükkel 
azon voltak, hogy Bárdynak, aki beteg s üdülésre van 
szüksége, minél jövedelmezőbb estét hozzanak össze.

Ezen nemes szándékuk megvalósítását úgy re
mélték legbiztosabban elérni, ha a darabban maguk is 
szerepet vállalnak. így lettek Dávid Berta, Fekete 
Ilonka, Holiánder Hermin, Kossuth Ella és Anna és 
Lehotzky Anna urhölgyek s köztük K. Gáspár Anna 
színésznő a Gyurkovics lányok, Dugovich Titus Sán- 
dorffy főhadnagy s Braun Soma Kemény Tóni. Szól
nunk is fölösleges, hogy az érdeklődés óriási volt s a 
■agy tornaterem zsúfolásig megtelt. Műkedvelőink, bár 
összesen csak három próbájuk volt, derekasan megfe
leltek vállalt szerepeiknek s igazán örömünk tellett 
bennük. A színészek közül Bárdy, Jeszenszky, Kardos 
és K. Gáspár Anna pompásan játszottak. Ez utóbbi 
kiváló tehetségű színésznőt rövid ittléte óta már is 
megkedvelte közönségünk. A naiva-szerepeket gyakor
lott alakítással adja. — Bárdy estéje tehát sikerült.

Ha módúnkban lett volna, úgy Jeszenszky D. 
múlt szombati jutalom játékát is ily impozánssá sze
rettük volna tenni, mert — habár kúrára nincs is 
szüksége, de megérdemelte volna. No de igy sem 
zugolódhatik ; a terem (persze a Steiner-féle) zsúfolásig 
megtelt. Előadásra került a Tót leány czimű népszínmű 
Jeszenszkyn kívül, a ki a Misó szerepét kitőnüen adta 
kitüot. Pelsőcty, a kit ezen este óta, a mikor a marha
orvost adta, mint ügyes, a színpadon otthonos színészt 
ismertünk feL A Gyurkovics lányokban is jó alak volt 
Jankó tót legény szerepében.

Vasárnapon két előadást tartottak. Délután a 
Peleskei nótáriust adták félhelyárakkal a gyermekek 
számára és este A  betyár kendője czimű népszínművet 
Zloch P. János műkedvelő közreműködésével. A dél
utáni előadás nem volt látogatott, este azonban megtelt 
■ ház. Zloch műkedvelőben megvan a színészi talen
tum. Jól adta Bandi szerepét. Kraaaóinénak Örzse sze
repében megint alkalma nyílt bemutatni drámai 
tehetségét.

A keddi előadás alatt már üges sorokat is lát
tunk a nézőtéren. Ennek oka maga az előadásra kitű
zött darab: A  háló-kocsik ellenőre czimű vígjáték frivo- 
litása volt, a mi miatt a fiatalság ezúttal otthon ma
radt. A darab maga mulatságos és a szereplők is de
rekasan feleltek meg nehéz szerepeiknek. A főszere
peket Bárdy, Kardos és Majosházy Eszter adták.

Csütörtökön. Csiky Gergely 25 éves szinmű-irói 
jubileuma alkalmából annak Örök törvény czimű szín
művét adták. A színmű Csiky eme remeke, mély ha
tással volt a közönségre. Egyes jelenetek mint Sylvia 
ellent állása zsarnok apja akaratával szemben s talál
kozása holtnak hitt édes anyjával, valósággal megrá
zok voltak. Sylvia szerepét K, Gáspár Anna, Pelláét, 
az elveszett anyáét pedig Krassóiné adta. Mindketten 
mondhatni, remekeltek. Különösen K. Gáspár Annának 
eddig nem is sejtett drámai tehetsége ejtette ámulatba 
a közönséget. Ezen szerepével csak még jobban nőtt 
a hálás közönség szivéhez, a mely többször szűnni 
nem akaró tapssal, éljenzéssel hívta a lámpák elé. A 
többi szereplő is jó volt.

Szombaton B. Csányi Juszti asszony jutalomjáté 
kául A  sárga csikó czimű népszínművet jelölték ki elő
adásra, a mely darabban Dugovich Titus, Gyöngyössy 
Árpád és Braun Soma műkedvelők is fel léptek.

Lapunk zártakor arról értesülünk, hogy a mai 
előadás is jutalomjáték lesz még pedig K. Gáspár 
Annáé. — Színre fog kerülni Felhő K lá r i  czimű nép
színmű Zloch P. János műkedvelő közreműködésével. 
Az első és második felvonás közben Dugovich Titusz

A mai előadást, mely tehát érdemesnek ígérkezik 
ajánljuk olvasóink becses figyelmébe, A társulat iránt 
táplált jóindulatunkból óhajtanók, hogy e búcsú előadás 
minél impozánsabb legyen. R . J .

H I R E I N  K.
— Kinevezések A földmivelésügyi m. kir. minis- 

tér as állam által kezelt községi és más erdőknél 
alkalmazott erdőtiastek létszámába Körmendy Károlyt 
Rózsahegy község erdőtisztjét, a liptó-szt.-miklósi m. 
kir. állami erdőhivatalhoz m. kir. erdészszé nevezte 
ki. — A vallás és közoktatásügyi m. kir. Minister 
Ja n o ty ik  Károlyt a znióváraljai erdőgondnoksághoz 
erdőgyakornokká nevezte ki.

—  Ministeri elismerés. Wlassics Gyula vallás és 
közoktatásügyi m. kir. Minister Somogyi Gézának, a 
znióváraljai állami tanitóképezde igazgatójának, az 
intézet 1898—1899. tanévi állapotáról szerkesztett évi 
jelentése kapcsán teljes elismerését nyilvánította 
nemcsak buzgó működéséért, de az évi jelentés gon
dos szerkesstéseért a melyből az ügyszeretet is 
kitűnik.

—  Ministeri biztos. A jövő év első 10 napjában 
megtartandó népszámlálás kellő előkészítése tárgyá
ban a kereskedelmi miniszternek több főtisztviselője 
jár most megyéről-megyére. hogy a népszámlálás esz
közlésének főbb irányelveivel a közigazgatási tiszt
viselőket megismertesse és az eljárásra nézve kiok
tassa. Turócs-Szt.-Mártónban f. évi november hó 9-én 
fog megjelenni a kereskedelmi minister megbízottja. 
Erre a napra behívattak a járási főszolgabírók s ál
taluk mindazok, a kik a népszámlálásnál mint szám
láló biztosok fognak alkalmaztatni.

— Hivatal vizsgálat. G rum mich Géza kir. taná
csos és pénzügyigazgató e hó 12-én tartotta meg évi 
vizsgálatát a helybeli m. kir. adóhivatalnál s a lá
tottak felett szerzett tapasztalatai alapján megelége
dését fejezte ki.

— Alispán választás Árvában. Csillághy József 
árvamegyei alispánnak főispánná történt kinevezte- 
tésével megüresedett az árvamegyei alispáni szék, a 
melyre már is folynak a korteskedések. Úgy halljuk, 
hogy hárman is szeretnék az alispáni állást elnyerni.

'Nevezetesen Csaplovics Simon mostani főjegyző, to
vábbá Abaffy Aurél vári és Bulla György trsztenai 
járási főszolgabírók. Az alispán választás napja még 
nincs kitűzve.

— Temetés. Az oly : korán elhunyt Klim acsekl 
Irma temetése Mosóczon f. 'hó 7-én délután a közön
ség igen nagy részvéte mellett ment végbe. A teme
tésen megjelentek nemcsak a rokonok, de a jó bará
tok és ismerősöknek nagy száma is, hogy részvétük
kel enyhítsék a szülőknek fájdalmát A koporsót sok 
és díszes koszorú borította jeléül annak, hogy az el
hunyt mily szeretetnek volt részese : Nyugodjék bé
kével.

— Erdóóri szakvizsgák. A földmivelésügyi m. 
kir. Miniéter ez évben is tartat Beszterczebányáo 
erdőőrí szakvizsgálatot, mely f. hó 22-én kezdődik 
meg. Elnöke lesz So lti Arnold beszterczebányai m. 
kir. erdőfelügyelő, tagjai pedig A ka n tisz  Rezső znió
váraljai közalapítványi és K á rp á ti Lajos besztercze
bányai m. kir. erdőmesterek. A Turóczmegyéből je
lentkező erdőőrök ehhez a bizottsághoz vannak utasítva.

— Lahner ünnep Neozpálon. Vezérczikkünkben 
adunk számot arról a kegyeletes ünnepélyről, melyet 
okt. 6 án tartottak meg Neczpálon. Voltak azonban 
ennek az ünnepségnek váratlan, de kedves vendégei 
is két öreg honvéd személyében, a kik csupán azért 
tették meg as utat Budapestről, hogy a neczpáli ün
nepségen résztvehessenek. Mindketten Lahner tábor 
nokot személyesen ismerték. As öreg urak Férjén* 
esik őrmester és Nemes János tizedes egyike 73, 
a másik 84 éves. De hogy még mindig jól bír
ják magukat as is bizonyítja, hogy az utat a pri- 
bóczi vasút állomástól Neczpálig gyalog tették meg. 
Neczpálon ifj. Justh György főispán vendégelte meg 
as öreg honvédeket, ellátta őket utravalóval és saját 
fogatán vitette ki a vasúti állomáshoz.

—  Személyi változázok a kaata-oderbergi vasút
nál. A vasúti igazgatóság egyik közelebbi időben kelt 
rendeletével a következő áthelyezések, illetve kine
vezések történtek : Lux Arthur ruttkai fütőházi főnök 
hasonló minőségben Iglóra, Porutiu  Emil iglói fütő
házi főnök s főmérnök, utóbbi minőségben a ruttkai 
főműhelybe, Vas Lajos iglói fütőházi főnökhelyettes 
főnöki minőségben Kassára, B arna  Lajos kassai fütő
házi főnök közp. szolgálatra a tescheni üzletvezető- 
séghes, M dday Ferencz főmühelyi hivatalnok az üz
letvezetőség vontatási osatályához Teschenbe, B ru n - 
ner Vilmos s. mérnök a főműhelyből fütőházi főnök 
helyettesként Oderbergre, Schultz  Curt s. mérnök a 
főműhelyből Iglóra a íütőházba, Kerékjártó  Gyula 
ruttkai fütőházi főnökhelyettes fütőházi főnökké 
Ruttkára, Chrestel Frigyes s. mérnök Iglóról a ruttkai 
főműhelybe, Pildner Ottó s. mérnök Teschenből a 
ruttkai fütőházba, P ilá t Adolf volt m. gyakornok a 
ruttkai főműhelybe helyeztettek át, illetve neveztet
tek ki. Hírlik, hogy a legközelebb az áthelyezések — 
illetve kinevezéseknek folytatása leend.

— A vörös kakas felütötte fejét Ruttkán is. F. 
hó 6-ról 7-ére virradó éjjel a tűz martalékává lett az 
úgynevezett •Alsó-Ruttká«n lakó Ruttkay Mikiién János 
földmivesnek a pajtája. Alt mondják, hogy a tűz ke
letkezésének oka rosszakaratú gyújtogatás. A nyomo- 
aás is ez irányban indult meg. A kár megközelítőleg

igen nagy, mert a szegény embernek egész téli ta
karmánya odaveszett. — F. hó 10-én éjjeli fél 12 
órakor ismét nagy tűz volt Ruttkán. Ruttkay Dénes 
és Burise János gazdáknak égtek el csűrjeik s házaik.
4 csűr s egy ház lett a tűz martaléka. Szerencse, 
hógy szélcsend uralkodott, mert különben leéghetett 
volna egész Alsó-Ruttka. A tűzoltóság ezúttal elisme
résre méltó munkát végzett.

— Hamis pénz Turóczban. A könnyűszerrel való 
meggazdagodásnak úgy látszik itt is vannak hívei, 
mert mint mosóczi tudósítónk írja, ott hamis egy 
forintosok kerültek forgalomba. Ezek a pénzdarabok 
igen ügyesen vannak utánozva, a valódiaknál azon
ban jóval könnyebbek. Különben könnyen felismer
hetők, mert a széleken való felirás »Viribus Unitis* 
hiányzik. Eddig csak osztrák forintosok utánzatát ta
láltak. Mindenesetre jó lesz a forintosokra ügyelni.

— Ruttkáröl illetékes helyről arról értesítenek, 
hogy a közs. elöljáróság azért nem vett részt az Ö 
Felsége névünnepe alkalmából tartott isteni tisztele
ten, mert ugyanazon a napon a körjegyzőnek és a 
községi bírónak is Turócz-Szt.-Mártonban a katonai 
ellenőrzési szemlén kellett megjelenniök.

— Polgármester választás Körmöczbányán. Cha- 
bada József Körmöczbánya főbánya város polgármes
tere nemrég az Amon Ede halálával megüresedett 
helyre orsz. gyűl. képviselővé választatván meg a polgár
mesteri állás betöltésének határidejéül f. éri október 
hó 29-dike tűzetett ki. Ez állás elnyeréséért többen 
pályáznak. A város közönségének azonban csak két 
komoly jelöltje van, nevezetesen Palkovits Emil ren
dőrkapitány és Szmetanovics József városi főjegyző. 
Bárki nyerje is el az Ősrégi bányaváros polgármes
teri székét, nagy és fontos feladatokkal fog szemben 
állaní, hogy a Chabada által megkezdett munkát min
den irányban sikerrel folytathassa.

— Nem egészen úgy volt, mint a hogy egyik 
helybeli tót lap s utána a fővárosi lapok is közölték. 
Az itt megtartott ellenőrzési szemle alkalmából csak
ugyan megbüntettek egy honvédtartalékost azért, mert 
*Joien« helyett »Hiert< kiáltott. De csak azért, mert 
a nevét olvasó tisztnek második sőt harmadik felhí
vására is »Hier«-rel felelt és így makacskodása tisz
tán megállapítható volt. Az sem igaz, hogy hat napra 
zárták el. Délelőtt 10-től délutáni 4 óráig ült az 
illető, tehát 6 órán át volt fogva.

— Nagy túz Jánoshegyen. Október 10-én d. u. 
1 órakor a Körmöczbányáról haladó tehervonat moz
donyából egy közelfekvő ház fedelére szikra hullott 
le, melytől a ház lángot kapott; a tűz csakhamar 
ijesztő módon terjedt el, mert a nép a mezőn volt 
elfoglalva s így csak későp vették észre a tüzet. De 
az oltáshoz csak akkor foghattak hozzá, mikor már 
a körmöczbányai és a felső s alsó turcseki tűzoltók 
megérkeztek. A tüzet sikerült lokalizálni, hat ház és 
melléképületei azonban a lángok martaléka lettek; 
a mi csak volt a házban, sőt ólban sertés is mind 
oda égett. A kár tehát igen nagy.

— Franczia tanítás a polgári iskolákban. Mint 
értesülünk, Reőthy Wladimir a polgári leány, Csippék 
Ferencz tanár pedig a polgári fiúiskolában, az erre 
ölként jelentkező növendékeknek igen csekély havi 
díjért franczia nyelvi órákat adnak. Nem szükséges 
fejtegetnünk, hogy mennyire szükséges ez azoknak a 
fiúknak, a kik a polgári iskolából a reál vagy keres
kedelmi iskolába lépnek át. De a leányoknak is le
hetővé teszi, hogy a felsőbb leányiskolákba átlép
hessenek.

— Tánczmulatság. A turócz-szt.-mártoni izr. if
júság f. é. október 16-án este 8 órakor az izr. hit
község dísztermében jótékonyezélú zártkörű tánca- 
mulatságot rendez. Belépti d ij: személyenként 2 kor., 
családjegy (3 személy) 5 kor. A tiszta jövedelem sze
gény izr. iskolás gyermekek felruházására fog for- 
díttatni, mely jótékony czél szempontjából felülfize- 
tések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáz
tatnak. A hölgyek kéretnek egyszerű toiletteben 
megjelenni.

— A pocsolyába fúlt. Havalda János, turányi 
földmíves 18 hónapos József nevű fia okt. 9-én dél
után a házuk előtt levő szemétpocsolyába esett és 
megfúlt. A gyermek anyja, nagyanyja és a házi cse
léd a pocsolyától körülbelül 6 méternyi távolságra 
répát vágtak, a gyermek is ott játszott mellettök és 
egy észrevétlen pillanatban csúszott a pocsolya felé. 
Egy nehány perez múlva észrevették a gyermek el
tűntét, keresték és a pocsolyában arczczal lefelé ta
lálták; mikor onnét kihúzták, már halva volt. Ezen 
alkalommal is szükségesnek véljük a hatóság figyel
mét arra irányítani, hogy azokat a pocsolyákat, a 
melyek majdnem minden földmíves udvarában talál
hatók, nemcsak közbiztonság, hanem közegészség 
szempontjából is eltüntessék, mert ezek a külön
böző fertőző bántalmak melegágyai és terjesztői.

— Mindenütt csak túz. Liptó-Szt.-Miklósról írja 
levelezőnk: A héten már négyszer verte fel lakosaink 
nyugalmát a tüzilárma. Éjjel Bodafalvára siettek tűz
oltóink, hol özv. Palugyaynénak égtek oda gazdasági 
épületei. A járatlan úton a tüzfecskendő annyira 
megrongálódott, hogy midőn másnap délben Liptó- 
Szt.-Miklós Verbicz nevű részében égett, útközben 
eltört a fecskendő kereke, mi által az oltás késedel
met szenvedett. Verbiczen szinte öt telt csűr és több 
istálló esett a tűz martalékává. Szerdán este 10 óra
kor, midőn a házbeliek már nyugalomra tértek, az 
Ullmann-féle házban, melyben az állami polgári fiú
iskola van elhelyezve, ismét égni kezdett egyik fás
kamrában A véletlen szerencsének köszönhető, hogy 
a tüzet idejekorán észrevették.
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— Tanulmányi kirándulás a helybeli kereske

delmi iskola tanulói tegnapelőtt kirándulást tettek 
Rózsahegyre az ottani fonógyár tanulmányozására.

— Vasúthoz vezető ú t Lapunk múlt számában 
olvasható az árlejtési hirdetmény, melyet a várme
gyei alispán megbízásából az államépitészeti hivatal 
tesz közzé a vasúthoz vezető út munkálatainak biz
tosítása tárgyában. Ebből látjuk, hogy e czélra 11,655 
korona áll rendelkezésre, s hogy ennek a sokszor 
sürgetett útnak 1901. évi május hó 31-ig kell elké
szülnie.

— Uj egyesület. Turócz Szt.-Mártonban a múlt 
napokban a turóczi kereskedelmi ifjak egyesületté 
tömörültek, mely egyesület czélja lesz a társadalmi 
műveltségnek szaktudományok terjesztése által való 
előmozdítása. Az egyesület már megalapította alap
szabályait, melyek jóváhagyás végett a ministerium- 
hoz lettek felterjesztve s csak ezek jóváhagyása után 
kezdi meg működését. Az egyesület ügyeit jelenleg 
Graber Jakab idegi, elnök, Eichner Zsigmond ideigl. 
titkár és Braun Soma ideigl altitkár látják el,

— Szerencsés vadász. Tótpróna környékén évek 
óta garázdálkodnak a vaddisznók, bár a vadászok 
lehetőleg pusztítják őket. Különösen egy hatalmas 
vadkanra vártak már régen, mely bár többször mu
tatta magát, de mindig sikerült elmenekülnie. Firák 
Mihályé lett a dicsőség, a ki egy szép holdvilágos 
estén a múlt héten elejtette a hatalmas állatot, mely 
200 kilónál jóval többet nyomott. Ily szép példányra 
a legöregebb emberek sem emlékeznek.

— Szárazság. Több oldalról kapjuk az értesí
tést, hogy az őszi mezei munkálatok a nagy száraz
ság miatt csak nagy fáradsággal folyhatnak. Sőt 
több helyen a kutak is csak gyéren szolgáltatják a 
vizet s ma-holnap az ivóvízben is hiány állhat be.

— Bravúros fogadás. F. hó 8-án esti 7 óra 20 
pereskor érdekes fogadás történt Ruttkán a Wald- 
mann-féle vendéglőben, Két vasúti tisztviselő fogadott 
arra nézve, hogy az egyik közölük Ruttkáról —Turócz- 
Szt.-Mártonig és vissza az utat 25 pereznyi idő alatt 
teszi meg kerékpáron. V. J. habozás nélkül nyomban 
kerékpárjára ült s Mártonba sietett. Igazolásul Schwarz 
üzlettulajdonos által aláirt lapot tartozott hozni. A 
söröző társaság érthető kíváncsisággal várta az ered 
m ényt; elmúlt 25, 35, 40 perez, a türelmetlenek már 
hazafelé indultak, midőn 8 óra 5 perczkor megnyílt 
az ajtó s V, J. betoppant. Késedelmét azzal men
tette ki, hogy több perczet vett igénybe, míg Schwarz 
kereskedőtől az igazoló iratot megkaphatta s hogy 
vissza — mivel lámpást nem vitt magával — két 
ízben is elesett, a mi főoka volt késedelmének. Min
denesetre érdekes tudni, hogy kedvező körülmények 
között egy jó byciklista Ruttkától—Mártonig és visz- 
sza 25—35 pereznyi idő alatt képes az utat megtenni.

— Ruttkán a volt Ruttkay István-féle házat a 
a turóc-szt.-mártoni tót hitelintézet — mint jelenlegi 
tulajdonosa — jelentékeny költséggel renoválhatta s 
a községi elöljáróságnak 6 évre bérbe adta. Örven
detes, hogy a községi elöljáróság megfelelő helyisé
gekben helyezhette el hivatalait.

H um or é n  vígasz ta lán . Régi híres m agyarázata a 
főnyereménynek az, hugy olyan nyeremény, a melyet mindig 
más iit meg. Van ebben a definiczióban lemondás is, de több 
benne humor. Különben is sokat foglalkozik a humor a fönve- 
reménynyel. Hiszen nem is kerülhette ki. Annak a nagy epeke
désnek nyomában, a mely a főnyereményt várja, okvetlenül meg 
kellett jelennie a  maga vigasztaló tréfájával. Hiszen nem min
denki üti meg a  főnyereményt, mint a hogy nem is ütheti meg. 
Vannak melléknyerem ények is, azoknak is kell, hogy gazdájuk 
akadjon. Sőt vannak olyan sorsjegyek is, a melyekre egyszer- 
m áskor nem ju to tt  nyeremény. Hiszen azért a valószínűségnek 
üzlete a sorsolás és nem a  bizonyosságé. Nos, azoknak a meg- 
vigasztalására, a k ik  ugyancsak remélték a főnyereményt, de 
nem ütötték meg, Biet a tréfálkozó humor. Az, a mely moso
lyogva mókázik a csalódáson és nem tem eti el a reménységet. 
Ennek a sorsolási hum ornak elébb idézett mondása, az t. i., 
hogy a főnyeremény olyan nyeremény, a melyet mindig más üt 
meg, újabban valamelyes módosulásra szolgált rá. Azóta t. i., 
a m ióta az emberek m ár nem a  teljesen vak kis lottón, és nem 
is a szeszélyes igérvénynyel keresik a szerencsét, hanem az ész
szerűbb, kiszám ítható osztály sorsjegyre várják a maguk főnye
reményét. Igenis, más nyeri meg a főnyereményt, de igen gyak
ran csak olyankor, ha ez a más türelmes ember. Mert a türelem 
már nemcsak rózsakertész, hanem a szerencse kovácsa is. A kár
hány olyan ember van, a ki ujjal m utathat arra a „m ására, a 
ki az ő főnyereményét megütötte. Igenis az övét és nem a sor
solásban résztvevő többi százezerét is. Mert a főnyeremény az 
ü so lijegyére ju to tt, csakhogy a sorsjegy — már akkor nem az 
övé volt. V isszaküldte, a miért a megelőző sorsjátékban még 
nem nyert rajta. Éppen akkor lökte el magától a nyereményt, 
a mikor ez várakozott reá. A sorsjegy tehát más kézbe került, 
odakerült az a vagyon is, a mely már a küszöbünket súrolta. 
Mi csaptuk be előtte az ajtót. Hát igenis, olyan nyeremény volt 
a főnyeremény, a m elyet más nyert meg. Nem a főnyeremény 
általában volt ilyen, hanem a direkte nekünk szánt főnyeremény. 
V ájjon van-e az ilyen specziális esetben is vigasztaló hatása a 
tréfának, a  sorsolással mókázó hum ornak? Vájjon elfogadja-e 
azokat a viczczeket is, a melyek a valamennyink reménységéé 
főnyereményét tréfálják, az az ember, a k it nem ilyen ködös, 
messzeségben já ró  főnyeremény kerülgetett, hanem az igazi, a 
kézzel fogható? Ha igazán rózsát terem a türelem, micsoda ke
gyetlen töviBt term elt neki az a türelm etlenség! Olyan, a me
lyeknek a sebeire nem term ett gyógyltgató humor.

Qttirinut.

— — . Szerkesztői üzenetek.
/ ’/. A. Sajnáljuk, de tárczáját egyrészt tárgyánál, m ásrészt 

banális kidolgozásánál fogva nem közölhetjük. Pedig jól ír. P ró 
bálkozzék meg más tárgygyal s ne iparkodjék minden áron a 
népies hangot utánozni. — Kdtó. A tudósítás megjött. Köszö
nöm. Gr. J „  Tótpróna. Ugy-e igazam volt. Most is akadt írni 
való! — M. J .y Körmörtbánya. A kéziratot visszaküldtem. — F .  
J., Szeged. Levelemre válaszát kérem. — J . K., Znióváralja. Más
korra is kérem tudósítását. — J>r. Sch, A'., lipetl. A küldemény 
m egérkezett. Az egyik legközelebb sorra kerül. Köszönöm, min
dig szívesen látom. — H r, S., Helyben. A beküldőitek közül

f k i, y  í n k k i ii i k a n tí.
kettőt felhasználtam, a többi már meg volt. — I i.  J ., Helyben. E b
ből a számból is kiszorult, mert a mai szám czikkei is annyira 
aktuálisak, hogy egyet sem lehetett elhagyni. De a mi jó , az 
mindig jó . — P. F ., Körmöetbónya. K ívánsága szerint tettem. Kö
szönöm. — P. J., Túr etek, L . J., llóttahegy. A jövő  számra maradt.

Henneberg-selyem
— csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendeltetik
— fekete, fehér és színes, 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként Mindenkinek póstabér és vámmentesen 
házhoz szállitva! Minták postafordultával küldetnek. 
Henneberg (J. selyemgyáros „d" AtS'uj Zürichben

<09 -431. sz. 1000.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, miszerint Szalay István, salgó-farjáni lakos ja 
vára 3659 korona 32 fillér, valamint a Wiener Bank- 
Verein javára 12,500 korona s járulékai iránt Schlei- 
cher Emil és neje, szül. Poszil Józsa stubnyafürdői 
lakosok ellen 14,156 korona 84 fillérre becsült, 1—230 
folyó tétel alatt lefoglalt különféle szobabútorzat, 
zongora, porczellán és üvegedények, china-ezüst evő
eszköz, különböző ágynemű, házi- é* gazdasági fel
szerelés, bor- és szeszes italok, 2 ló, 2 tehén, szer
számok, zöld takarmány, fedett hintó, szekerek, csép
lőgép stb. nyilvános árverés útján eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járásbíróság
nak 1900 V. II. 1B/a és V. II. i6U sz. végzései folytán 
a helyszínén, Stubnyafürdőn leendő eszközlésére az 
1900. évi október ho 23-ik (és következő) napjának 
délelőtti 10 órája határidőül (és a következő napo
kon az árverés kezdetének 10 órájául) kitüzetik és 
ahoz a veuni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok — készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, becsáron alúl is el fognak adatni

Kelt Znióváralján, 1900. évi október hó 26-án.
Szibner,

kir. jbirósági végrehajtó.

67946/1900. számhoz.

Faeladási hirdetmény.
A Turócz-vármegyében fekvő és a znióváraljai 

egyetemi alap. uradalom tulajdonához tartozó erdőség
ben 1901. évi január hó 1-től számított tiz (10) éven 
át használásra kerülő jegenye-, erdei-, löczfenyö- és 
bűkk-fahozamok, úgymint:

a) „A“ üzemosztály, 1-ső vágássorozat, Il-ik tag, 
25/. osztag; V-ik tag, 86/., 87-, 8S-ik osztag: Vl-dik 
tag, 89-, 90-, 97-, 100/., 101-ik osztagaiban mintegy 
270 és */iö kát. holdon létező mintegy 52199 m3 jege
nye-, erdei- és csekély részben lücz fenyő, továbbá 
4286 m8 bükkfa, összesen 262247 korona kikiáltási árban.

b) az „A* üzemosztály, Ill-ik vágássorozat I-ső 
tag, 145, 147, 148, 149/ és 151/. osztag; 11-ik tag, 
166-ik osztag; Vl-ik tag, 215-ik osztagában mintegy 
259 és 8/io kát. holdon létező 39629 m8jegenye-, szór
ványosan luezfenyő, továbbá 11398 m8 bükkfa, összesen 
201.140 korona kikiáltási árban.

c) a „B" üzemosztály Il-ik tag, 18/., 19., 20/-ik 
osztagaiban mintegy 73 kát. holdon létező mintegy 
8094 m* erdei fenyőfa 39097 korona kikiáltási árban.

Együtt véve tehát mintegy 602 és 7/io kát. hol
don található mintegy 99922 m* jegenye-, erdei-, kevés 
részben lüczfcnyő és 15684 m3 bükkfa tömeget, együtt 
véve 502.484, az az ütszázkétezernégyszáznyolezvannégy 
korona kikiáltási ár mellett tövön való eladása végett 
1900. évi november hó 20-ik napjának déli 12 órakor 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnál (V. 
kér. Hold-utcza, 8. sz.) zárt ajánlati verseny fog tartatni.

Az egy koronás bélyeggel és „Ajánlat a znióvár
alja 1901 — 1910. évi vágások megvételére" czímU fel
irattal. továbbá valamely közalap, számtartóságnál, avagy 
kir. adóhivatalnál készpénzben, vagy megfelelő értékű 
állampapirokban leteendő tizenötezer (15000) kor. ér
tékű bánatpénz lefizetéséről szóló nyugtával ellátott zárt 
ajánlatokban a beígért vételár az „A“ üzemosztály, I-ső 
és Ill-ik vágássorozatára, továbbá a üzemosztályra 
ktllön-külün, tehát három tétel alatt részletezve teendő 
ki, valamint kijelentendő, hogy ajánlattevő a feltételeket 
ismeri és azoknak magát feltétlenül aláveti.

Az ajánlat csakis az eladás tárgyát képező összes 
tiz évi fahozamokra tehető, ennélfogva csak egy-egy 
üzemosztályra, vagy csak cgy-egy vágássorozatra tett 
ajánlatok, el nem fogadtatnak.

Később érkezett vagy a feltételektől eltérő aján
latok nem fognak figyelembe vétetni.

A részletes feltételek a ministerium erdészoti ügy
osztályánál és a segédhivatali főigazgatónál, valamint 
Znióváralján az erdőgondnokságnál betekinthetök.

A  versenyzők közötti szabad választás, és illetőleg 
a tcstt ajánlatok elfogadásának vagy visszautasításának 
joga, tekintet nélkül a beajánlott vételár összegre, a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ür szabad el
határozásának tartatik fenn.

Budapesten, 1900. évi szeptember hó 15-én.
A vallás- és közoktatásügyi in. kir. mi- 

nistériumtol.

1900 október 14. 41. szám
2794. tksz. 1900.

Hirdetmény,
Jahodnik község volt urbérései részére közösen 

kiadott lcgolö illetőségnek egyenként való fejosztása 
folytán a jahodniki telekkönyv az 1869. évi 2579. sz. 
szabályrendelethez képest részben átalakít tátik és ezzel 
eirvidei Illeg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre 
az 1886. XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. 
t.-czikkok a tényleges kirtokos tulajdonjogának bejegy
zését rendelik, az 1891. XXIX. t.-czikkbcn szabályozott 
eljárás, a telekkönyvi bejegyzések belyesbbitesével kap
csolatosan foganatosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítése 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 1900. évi 
november hó 9-én fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak:
1) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tár

gyaláson személyesen vagy meghatalmazott által jelen
jenek meg és az uj telekkönyvi tervezet ollen netaláni 
észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a 
régi telckküuyv Yégloges átalakítása után a téves átve
zetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik sze
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik;

2) mindazok, a kik a tclekjogyzökönyvekben elő
forduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kí
vánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldött bi
zottsága előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás 
folyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák föl;

3) mindazok, a kik valamely ingatlanokhoz tulaj
donjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre alkal
mas okirataik nincsenek, hogy az átíratásra az 1886.
XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII. t.ez. 5., 6., 
7. és 9. §§-ai értelmébon szükséges adatokat megsze
rezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a bizottság 
előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó 
telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a bizott
ság előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog bekebelezé
sére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen 
az utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték 
elengedési kedvezménytől is elesnek; és

4) azok, kiknek javára tényleg már megszűnt kö
vetelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog 
van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szintén az ily 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy 
a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a bizottság előtt je 
lenjenek meg, mert ellen esetben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek

Kir. jbiróság mint tkönyvi hatóság. 
Turócz-Szt.-Mártonban, 1900. szeptember hó 24.

Fekete
kir. táblai bíró.

2803. tk. sz. 1900.

Hirdetmény.
Laszkár közszég volt ürbérései részére közösen 

kiadott legelő illetőségnek egyenként való felosztása 
folytán a telekkönyv az 1869. évi 2579. számú szabály
rendelethez képest részben átalakittatik és ezzel egy
idejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 
1886. XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t.- 
czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzé
sét rendelik, az 1892. XXIX. t.-czikkben szabályozott 
eljárás, a telekjegyzökönyyi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítése 
és a helyszíni eljárás a nevezett községbon 1900. évi 
november hó 15-én fog kezdődni,

Ennélfogva felhivatnak:
\)  az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tár

gyaláson személyesen vagy meghatalmazott által jelen
jenek meg és az uj telekkönyvi tervezet ellen netaláni 
észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a 
régi telekkönyv végleges átalakítása után a téves átve
zetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik sze
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik;

2) mindazok, a kik a telekjogyzökönyvokben elő
forduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kí
vánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldött bi
zottsága előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás 
folyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák fel;

3) mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas 
okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886: XXIX. 
t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 
9. §§-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a bizottság előtt 
igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó telek
könyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a bizottság 
előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére 
engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az 
utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elenge
dési kedvezménytől is elesnek ; és'

4) azok, kiknek javára tényleg már megszűnt kö
vetelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog 
van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szintén az ily 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a 
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a bizottság előtt 
jelenjenek meg, mert ellen esetben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek.

Kir. jbiróság mint tkönyvi hatóság. 
Turócz-Szt.-Mártonban, 1900. évi szoptember 26.

Fekete
kir. táblai bíró.

Turóc-sat.-mártoni magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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